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Zásady,

7

jak budovati
(Vynesení ministerstva

dosavadní jednotnou
síť katastrální.
financí ze dne 19. i'íjna 19M,

Č.

trigonometrickou
10:!)313M-III/6.)

Na základ!, ustanovení § 10. odst. 2, k. z. č. 177/27 Sb. z. a n.a § 1. odst. 1. a 2., a § 10,
odst. 1. 1t 2., vlád. naÍ'Ízení Č. 64/30 Sb. z. a n., stanoví ministerstvo financí po slyšení čs. geodetického a geofysikálního komitétu a v dohodě s ministerstvem zemědělství, veřejných prací. národní
obrany, školství a národní osvěty následující zásady, jak dále budovati dosavadní jednotnou trigonometrickou síť katastrální.
Všeobecná

ustanovení.

§ 1.

1. Jednotnou trigonometrickou
síť katastrální, t. j. až do délek stran delších než průměrně
až na další (§ 97, odst. 7., k. z. č. 177/27), dokud nebude po ruce základní trigonometrická síť, triangulační kanceláÍ' ministerstva financí za součinnosti úřadů, ústavů nebo orgánů
ministerstev zemědělství, veřejných prací a národní obrany (§ 10, odst. 1. a 2. vlád. naÍ·. Č. 64130)
podle triangulačního rozvrhu (§ 2) a dalších ustanovení.
2. Jednotná trigonometrická
síť katastrální bude přepočtena do základní sítě trigonometrické
{§ 10, odst. 1. vlád. nař. č. 1)4/30), jakmile tato bude hotova.
3. Podrobné předpisy v rámci těchto zásad vydávají ministerstva jmenovaná v § 2, odst. 1.,
v dohodě s ministerstvem financí.
4. Úřady, ústavy ministerstva
zemědělství, jakož i orgány ministerstva veřejných prací se
zúčastní budování jednotné trigonometrické sítě katastrální zpravidla od sítí, kde strany trojúhelníkll.
řečené sítě jsou průměrně kratší než 7 k111.
§ 2. 1. Triangulační rozvrh se stanoví každoročně na meziministerské poradě za účasti minsterstva financí, zemědělství, veÍ'ejných prací, národní obrany, železnic, školství a národní osvěty
se zřetelem na zásadu, že jednotná trigonometrická
síť katastrální
se buduje toliko pro místa,
kde má býti podle rozvrhu, stanoveného předem na 3 roky, konána podrobná (místní) triangulace
(§ 44 k. z.), potřebná pro vojenské účely a dále pro místa, kde není vůbec katastrálních
map
nebo kde je nutno vyhotoviti nové katastrální
mapy (§§ 100, 28, odst. 2 a § 64 k. z.). kde se
provádí nebo v nejbližší době má býti provedeno scelování pozemků, nebo kde pro daný případ
nepostačí výsledky dřívějších triangulací
nepřipojených na jednotnou trigonometrickou
síť katastrální, případně přeměněné (transformované)
do jednotné katastrální zobrazovací soustavy.
2. Meziministerskou lloradu svolává ministerstvo financí včas každého roku.
3. Provedení ročního triangulačního rozvrhu budiž sjednáno mezi zúčastněnými ministerstvy
13 ohledem na potřeby všech resortů
státní správy a na úvěry, povolené státním rozpočtem. Z důvodů úsporných musí býti přihlíženo k tomu, aby na tomtéž území nebylo třeba v dohledné době
opět konati triangulace již jednou do triangulačního rozvrhu zařazené a vykonané.
41.:m, buduje

Budování.

§ 3. 1. K schválenému

triangulačnímu
rozvrhu vydá hiangulační kancelář ministerstva financí
zdarma výpisy a náčrty triangulačních
údajů (§ 20), jakož i potřebné informace.
2. Výpisy a náčrty triangulačních údajů (odst. 1) jsou podstatnou částí výpočetních protokolů nově určených trigonometrických
bo.dů.
§ 4. 1. Totožnost trigonometrických
bodů včetně bodů dřívějších trigonometrických
sítí se
přezkollší podle místopisů (§ 10). Je-Ii pochybnost o totožnosti trvalého označení (stabilisace) trigonometrického
bodu, nebo bylo-li trvalé' óznačení trigonometrického
bodu posunuto, poěkozeno
nebo zničeno, oznámí to ihned triangulaci provádějící úřad, ústav nebo orgán triangulační kanceláři
ministerstva
financí (§ 39, odst. 6. v!. nař. č. 64/30) a případně k oznámení připojí svůj návrh
potřebných opatření nebo v nu.tných případech učiní sám potřebná opatření a oznámí provedení
triangulační kanceláři ministerstva financí. Tato zařídí potřebné v dohodě a za součinnosti triangulaci provádějícího úřadu, ústavu nebo orgánu.
~. Povolení přemisťovati trigonometrické 'body vydává triangulační kancelář ministerstva
:financí po dohodě se zúčastněnými úřady.
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§ 5. 1. Trigonometrické body se volí s ohledem na hudoud základní trigonometrickou síť

(§ 10,
odst. 1. vI. naí-. č. 64/30), zpravidla na místech, jež zaručují jejich všestrannou upotřebitelnost
(§ 6), neruší komunikaci a nepřekážejí zemědělskému hospodaření nebo jinému užívání dotčených
nemovitostí a umožňují jednoduchou signalisaci, která budiž taková, aby jí mohlo býti použito
pro podrobné (místní) triangulace - podle rozvrhu, stanoveného předem na H roky (§ 2, odst. 1).
2. Vzhledem· na ustanovení § 6, odst. 7., vI. nař. č. 640130, buďtež do trigonometrické sítě
z;isadně pojaty všechny vhodné (§6) trigonometrické body dřívějších trigonometrických sítí,
zejména katastrálních, jejichž jakékoliv trvalé označení (na př. podzemní deska, kůl, střepiny
skla, škvára. okuje, vápno, kousky cihel a pod.) se v přírodě zachovalo. O tom, je-li jakákoliv
podzemní stabilisace zachována, budiž provedeno pátrání (kopání a pod.) za účasti držitele pozemku (jeho zmocněnce) a případn~ zástupců obce a o výsledku sepsán protokol.
3. Tento protokol a důvody, proč nemohly býti trigonometrické body dřívějších trigonometrických síti, nalézající se v blízkém okolí nově volených trigonometrických bodů, ani určeny
v jednotné trigonometrické síti katastrální (§ 18, odst. 3.), buďtei sděleny triangulační kance láti
ministerstva financí.
§ 6. 1. V trigonometrických sítích pro každý jednotlivý řád, až do stran trojúhelníků delších
než průměrně 4 km, nesmí se bez vážných důvodl! vyskytovati čtyř'- nebo víceúhelníky, které
nejsou zároveň vyplněny trojúhelníky téhož nebo nižšího í-ádu.
2. Úhly trojúhelníků nebuďtež zpravidla menší než 30°.
3. Strany trojúhelníků delší než průměrně 4 km buďtež oboustranně měřitelné.
§ 7. J. Náčrt trigonometrické sítě se sestrojí zpravidla v měřítku 1: 200.COO.
2. Každý trigonometrický bod má býti označen jednak ověřeným názvem (obecním, notářským, lesním úřadem) a jednak číslem, sděleným triangulační kancelárí ministerstva financí.
§ 8. Vyžadují-li okolnosti, aby pro trigonometrický bod byla zrízena služebnost nebo aby byl
pro něj vykoupen nebo vyvlastněn pozemek, učiní triangulaci provádějící úřad, ústav nebo orgán
o tom návrh triangulační kanceláti ministerstva financí, která zařídí další potřebné (§ 77 k. z.
č. 177/27 a § 61 vI. nař. č. 64/30).
§ 9. 1. Každý trigonometrický bod budiž nejpozději v době observace trvale a zpravidla centricky stabilisován dvěma značkami podzemními a jednou povrchovou.
2. Kde je nebezpečí, že mohou býti úmyslně poškozeny značky podzemní i povrchové
trigonometrických bodu I. řádu a kde je vykoupení pozemků spojeno s velkým nákladem, zajistí
se bod ještě čtyřmi excentrickými značkami.
3. 8tabilisace trigonometrických bodů dřívějších trigonometrických sítí (§ 5, odst. 2.) budiž
zachována, případně doplněna nebo centricky obnovena.
§ 10. 1. Místopis trigonometrických bodů musí obsahovati údaje potřebné pro vyhledání a evidenci
trigonometrických bodů a pro jejich zákres do katastrálních map a dále přesný, číselně doložený
popis jejich stabilisace; místopisy buďtež datovány a podepsány vyhotovitelem.
2. Dřívější místopisy trigonometrických bodů buďtež při každé příležitosti prezkoušeny. Po
pi'ezkoušení se buď ověří nebo doplní nové zjištěnými údaji.
§ 11. Excentricita se určuje dvojmo s dostatečnou přesností.
§ 12. 1. Vodorovné úhly se měří v trigonometrické síti:
a) o stranách dlouhých průměrně 25 km nebo delších (I. řád) ve všech sestavách (Schreiber)
o váze 24 pro směr, b) o stranách dlouhých průměrně 13 km ve 12 skupinách (II. řád), c) o stranách
dlouhých průměrně 7 km v 8 skupinách-'{IIr. rád), a) o stranách dlouhých průměrně 4 km v 6
skupinách (IV. řád), a to tak, aby byla dosažena přesnost uvedená v § 13.
2. Na daných trigonometrických bodech se měří také vodorovné úhly zpravidla čtyř směrů
pHpojovacích.
3. Úhlo\,é měření pro každý řád se koná zpravidla odděleně tak, jako kdyby každé měření
bylo jindy vykonáno; obsahuje jak směry připojovací, tak směry určovací.
4. V zápisníku o observaci buďtež uVEdeny: a) stručný popis teodolitu, b) jméno pozorovatelovo, c) datum, kdy byla observace konána, iI) všechny údaje nlItné pro posouzení přesnosti
vykonané observace a e) podpis pozorovatelův.
§ 13. Přesnost úhlového měření každé triangulace je prokázati aritmetickým průměrem absolutních hodnot úchylek úhlových uzávěrů všech v úvahu přicházejících trojúhelníků. Pro příští
měření nemají býti odchylky v trojúhelnících I. řádu větší než j- 1", II. řádu větší než + 1'5",
III. řádu větší než ± 2-5" a IV. řádu větší než + 3'5", při čemž ojediněle se připouští nejvýše
trojnásobek těchto hodnot.
§ 14. Pro evidenci triangulace zašle triangulaci provádějící úřad, ústav nebo orgán ihned po ustálení projektu triangulační kanceláři ministerstva financí přehledný triangulační náčrt (§ 7, odst. 1.).
§ 15. Triangulaci provádějící úřad, ústav nebo orgán zařídí všechno potřebné pro ochranu nově
stabilisovaných trigonometrických bodů a jejich sigualisace zejména ve smyslu ustanovení § 56 k. z.
č.177/27 a zašle doklady o tom triangulační kauceláři ministerstva financí, jež převezme udržování
trigonometrických bodů.
'.
§ 16. Odstranění signalisačních staveb se děje v dohodě s triangulační kanceláří ministersvta financí
§ 17. 1. Oficielními údaji pro trigonometrické body jsou vyrovnané pravoúhlé rovinné souřadnice
v soustavě rovinných pravoúhlých souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální v obecném
konformním kuželovém zobrazení (§ 1, odst. 2. v!. nař. č. 64/30); tyto se vyčíslují na 1 cm.
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2. Odvozené údaje se vyčíslují pro vzd,ílenosti trigonometrických
bodľi na 1111111, pro úbly
směrníky, azimuty a konvergence na 0'01" pro I. a II. i'úd a na trl" pro III. a IV. i'ád, zeměpisné souřadnice na 0'0001".
§ 18. 1. Výpočet pravoúhlých souřadnic vykon,i se v síti II. a pHpadně III. j'ádu souřadnicovým
vyrovnáním metodou nejmenších čtvercú dvou nebo více trigonometrických
bodů najednou, jinak
zpravidla souradnicovým výrov náním jednotlivých bodil.
\!. Před vyrovnáním
pravoúhlých souj'adnic musí býti veškerá úhlov,i měření převedena
do zobrazovací roviny, dostředěna a vypočten aritmetický
průměr odchylek úhlových závěru
trojúhelníků
(§ 13,.
3. Poloha excentricky stabilisovaných trigonometrických bodli nebo zajišťovacích bodů nebo
blízkých trigonometrických
bodú dřívějších sítí (§ f), odst. 3.) se určuje úhlem a délkou.
§ 19. 1. Pre3nost vyrovnaných rovinných pravoúhlých souřadnic každého trigonometrického bodu
budiž prokázána průměrnou chybou směrníků a pravoúhlých souřadnic.
2. Vykazují-Ii měřené úhly na některém z daných trigonometrických
bodů pH jejich porovminí s úhly dříve vyrovnanými (danými) nepriměřené odchylky, budiž o tom uvědoměna triangul"ční kancelái' ministerstva finand, která učiní další opatření v dohodě s úřadem, ústavem nebo
orgánem provádějícfm triangulaci.
§ 20. 1. Vyrovnané pravoúhlé souřadnice (§ 17, odst. 1) všech trigonometrických bodů nově určených s místopisy, přehlednými nákresy (§ 50 a \17, odst. 7., k. z. Č. 177 (27), jakož i všechny
údaje, potřebné pro výpisy triangulačních údajů (§§ 3 a 23) a pro posouzení přesnosti (§§ lil, 18,
odst. 2. a li 19) se sdělí triangulační kanceláři ministerstva financí.
2. Výsledky triangulačních
prací (odst. 1) provedených vojenským zeměpisným ústavem,
sděluje řečený ústav tím, že je zapisuje do zápisníků o směrech a zakresluje do základních triangulačních listů, které mu triangulační kancelář ministerstva financí každoročně zapůjčí. Mimo to
dodá také jmenované kanceláři místopi,y nově určených trigonometrických
bodů.
§ 21. Po dokončení triangulačních
prací zašle provádějící úřad, ústav nebo orgán triangulační
kanceláři ministerstva financí sdělení. v němž pro informaci mimo technický popis trianglllace
uvede věcné výdaje, připadající na triangulační práce.
Trigonom

etrické

měření

výšek.

§ 22; Trigonometrické

měření výšek trigonometrických
bodú jednotné trigonometrické
sítě katastrální se provádí pro všechny trigonometrické body až zároveň s podrobnou (místní) triangulací
(§ 10, odst. 4. v!. naí'. Č. 64/30.).
Evidence.

§ 23. Trianj!;ulační kancelář

ministerstva financí vede v patrnosti trigonometrické
body, jejich
stabilisace, signalisace. popisy, pravoúhlé souřadnice a trigonometricky
určené nadmořské výšky
trigonometrických
bodů (§ 1, odst. f., v!. nař. Č. 205/2tl), včetně jiných 1.-iangulačllích údajů,
potřebných pro výpisy (§ 3) a údajů v jiných zobrazeních.
U kl ádání

§ 24. Části triangulačního
zůstanou

t riangul

operátu vyhotovellé
prozatfm uloženy v jejich archivech.

a č níh o operá

tu.

úřady, ústavy a orgány provádějícími

Čtvrtá mezinárodní fotogrametrická
Ing. Dr. techn.. A.• F i ker.

triangulace.

výstava v Paříži.
(UokoniJení.

-

Fin.:)

Také ve Francii byl postaven
stroj, který
pracuje
na principu
dvojitého
promítání. Jeho konstruktérem
jen inž. Ferber a výrobcem
závody
Gallus. Přistroj,
který
byl vystaven
ve stánku společnosti
Aerotopographie,
má dvě komory shodné s komorou fotografickou.
Optickými systémy s proměnnou
ohniskovou
dálkou,
jež jsou umístěny před objektivy
komor, promítají se snímky po částech na stinítko,
jež, jsouc pod
komorami,
nese cílovou značku a dá se přemisťovat
v rovíně horizontální.
Pohyby
stínitka se přenášeji
na tužku, která kreslí buď
objížděnou
situaci
nebo
vrstevnice.
Z výšky komor nad stinítkem,
již je možno měnit, dá se odvoditi
výška
zastavených
bodů. Zvláštní zmínky zasluhuje,
že konstruktér
přizpůsobil
tento přistroj
k překreslování snímků kopcovitého
území, k čemuž z volil následující
postup: Po vzájemné orientaci obou komor a po orientaci absolutní se strojí se vrstevnice
terénu
zobrazeného
na
snimcích. Pak se vyznačí ve vrstevnicovém
plánu hlavní ortogonální
trajektorie
vrstevnic a v nich se odvodí podélné profily území. K překreslení
použije se pak jen jednoho
z obou snímků a to tak, že se ponechá v komoře,
která má orientaci
před tím odvozenou, a promítá se do roviny totožné s rovinou, v níž se před tím pohybovalo
stínítko.
Aby pro každou část překreslovaného
územ í odpovídala
relativní
výška promítací
komory relativní
výšce komory fotografické,
je ntltno prováděti
překreslení
po malých
částkách.
K tomu cíli zamění se stínítko za masku
s obdélnikovým
výřezem,
kterou
operatér přemísťuje ve směru trajektorií
a !l oučasně stále nastavuje
komoru do příslušné
výšky odvozené
z podélného
profiln. Priímět zachycuje se na citlivém papíru, po jehož
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vy~'olání llost,~neme plán, kter~' je prost chy li, jež by jinak překreslením
celého snímku
naJellnoll vzmklv.
~řístroL,()alllls,Ferber
h~dí se pro práci' topografick{' malých měřítek stejně jako
pro ylaJ.ly mel'lte~ velkých, .:r~l zhotov~v[mí l:lánli velkých m.ěří~ek osvědčil se i jiný' stroj
zalolleny na myslence dvoJlteho pronlltam, fotokartograf
1''Í1stl'lho, jejž vystavoyala
spo,
lečnost 8. 1\. R. A. Od předcházejíeího
stroje liší se v tom, že nemá ']JomoěnÝch opticb"ch
systémli a že promítání se děje ve smyslu horizontálním,
místo
stinitka
'horizontálriíhu
má stinítko Jlostavené vertikálně.
Doposud lIjišťovala se u tohoto stroje koincidence mlpovJdajíeíeh
si obrazll mžik,H'ý'm promít<íním. nyní sestrojil :'íistri ke' stroji binoklllirni
penskopický'
dalekohled,
kter~' umožní idelltifikonlti
hod~' sti"]'('oskopicJ.;:v.

A u t o g r a f y, u nichž zpraeování
snímkli záleží v tom, že se proměřuje virtLlúlní
stereoskopický
model ze snímku vytvořcný', byly ať již jde o stereoplanigraf,
aerokartograf,
Wildův autograf
nebo o stereotopograf
Poiyilliersů v - vystavovány
ve své
nynější podobě na předcházející
výstavi" v C'uryehll. Nové konstrukce
přinesli jen Italové, a to Offieine Galileo a S. A. R. A. Pná z obou firem sestrojila podle návrhů Santoniho nový model stereokartografu
a druh:í podle nánhu
Nistriho autograf
označenI"
jménem fotostereograf.
.
S a n t o n i h o st e r e o k a r t o g r a f (obr. 5.) je zčásti podoben aerokartografll
Hllgershoffovll
nebo autografu
'Vildovu, liší se ale od nich tím, že zobrazující paprsek
není toliko v prostoru předmětném ale i v prostoru
obrazovém,
t. j. uvnitř
komor}
mechanick~' ztělesněn ojnicí, která se otáčí kardanicky
v bodě odpovídajícím
zadnímu
hlavnímu bodu fotografického
objektivu. Toto uspořádání,
které bývá označováno
jako
mechanické promítání má nevýhodu, spočívající v tom, že vyžaduje objektivů, které jsou
prosty zkreslení. Konstruktér
snažil se nevýhodu odstraniti zvláštním mechanickým zařízením, kterým se mění samočinně v malých mezích ohnisková
dálka pro body ležící
v různých vzdálenostech
od bodu hlavního a tím se eliminuje vliv zkreslení. Stroj mú
uspořádání,
jež umožňuje natáčeti
rámy, do nichž jsou vloženy negativy, jak společně
tak i odděleně kolem tří k sobě kolmých os (stereoplanígraf
i Wildův autograf má spo·
lečné natáčení jen kolem 2 os) a zařízení, které umožňuje stereoskopické
pozorování
za
optimálních podmínek.
Druhý přístroj N i str i h o f o t o s t e r e o g r a f upomma
na první prostorový'
autograf
Devillův tím, že stereoskopický
model "ytvořený
snímky se objíždí skutečnon
značkou, která se přemísťuje v prostoru.
Vedle výrobců fotogrametríckých
strojů zúčastnili se výstavy také závody výrábějící mat (' r i á I a po m ů c k y fo t o g r a f i c k é. Jejich výstavky
sestávaly
většinou
ze zvětšenin provedených
na různých citlivých papírech a na deskách s různými emulsemi. Z francouzských
firem .byly zastonpeny
As de Trefle, Crumiere, Guilleminot, 1.\1-
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mii're a Frangialli.
V německé exposici y~'staYoYala firma ,\gfa zyětšeniny
snímků proyedených
na filmech Aeropan a Aerochrom,
které jsou yyráběny
speciálně
pro účely
fotogrametrické.
Automatická
yyyolanHlla
ha filmy a papíry, pí'ístroje kopíroyací
a přístroje na sušení filmů yysta \'oyala společnost
Groupement
de la photoaérienne
a firma
Frang'iallí yystayoyala
yelkó automat~· na kopíroYání.

Přesto že stroje a pomúcky fotogrametrickó
yzbuzoyaly
n~lk~' za.Jel1l, nejlepší
propagací
fotogrametrie
byly u k á z k Y P r a c í proyedených
fotogramctricky
pro nejrůznější účely.
V nejrozlehlejší
ex p o s i c i fr a n co u z s k é yystayoyal
vojensk)'
zeměpisný
ústav plány a mapy proyedenó
aerofotog'rametricky
stereotopografem
Poivilliersovvm.
o jehož zdokonalení
má ústav velké zásluhy, ježto konstruktéra
při budoYání stroje pod:
poroval. Mapy provedené
zmíněným přístroj em byly
v měřítku
1: GOOO. 1: 15.000 a
1: 40.000. DMe byly v~'staveny
četné ukázky použití fotogrametrie
terestrické
a ukázky
lJlap reambnlovan)'ch
podle překreslených
le teck)'ch snímků.
Pobočka
zeměpisného
ústayu v :Marokll yystavoyala
leteck)' plán východního Atlasu
v měřítku 1: 100.000 a stmlie pohybu púdy \' téže krajině na stereoskopických
dyojících
leteckých
snímkú svislých i šikm)'ch. N ámoř ní ústa v hydrografický
ukazoval, jak používá
leteckých
snímků pro zhotoyov,íní
pobřežní ch topografíckých
map. .Ministerstyo
zemědělství vystavovalo
překreslené
plány, jichž uŽÍ\'á za podklad pro komasace a ministerstvo
financí překreslené
plány v měřítku
1: 1000 a 1 : 5000 pro reambulace
katastrálních
map.
Letecká fotografie
osvědčila se též při studi ích archeologických,
jak ukazovaly
snímky,
jež provedl člen řádu jesuitů. }'oidebard, a po-nocí nichž se mu podařilo stanoYiti průběh
staré římské hranice v syrské pouiiti. Ukázky
vědecké
práce
a kontroly
prováděné
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v letecké fotografii byly v exposici výzkumného včlleckého a technického ústavu a zkušebni laboratoře v lssy les Moulineaux, kde byl vystaven přístroj k určování vad fotografických objektivů, dále diagramy znázorňující výsledky zkoušek fotografických
závěrek,
zkoušky fotografických
emulsi, zkoušky deformaci filmů a citlivých papírů, dále různé
typy sensitometrů
a konečně několik typů fotografických
leteckých komor.
Vedle veřejných úřadů byly zastoupe ny ve francouzské
exposici i firmy civilní,
které pracují na různých strojích a provádějí plány pro účely zastavovací, pro projekty
drah, pro vedení map katastrálních,
pro agrární
operace a j. Tyto firmy vystavovaly
celé desítky plánů v měřítkách 1: 1000 až 1 : 40.000.
Druhá podle velikosti
byla ex p o s i cen
ě m e c k á. rUšský zeměpisný
ústav
(Reichsamt fur Landesaufnahme)
vystavoval zde snímky, fotoplány a vrstevnicové plány,
:Jby demonstroval,
jak se používá fotogrametrie
pro reambuIaci
topografickS'ch
map
1 : 25.000 a pro zakládání nového mapového operátu 1: 5000. Staatliche Bildstelle, ústav,
který má své sídlo v Berlíně a který pořizuje archiv stavebních
památek v Německu a
zaměřuje významné architektonické
památky metodou průsekové fotogrametrie,
vysta,voval fotogramy, půdorysy, řezy a pohledové snímky dóma v Řezně, jehož plány byly v nedávné době dokončeny. Také hádenské ministerstvo
financí zabývá se fotogrametrickým
zaměřováním llifchitektur a vystavovalo plány kostnické katedrály, získané stereofotog-rametricky na stereoplanigra.fu.
Totéž ministerstvo vystavovalo
studie deformací kupole a
model kupole, sestrojený
na podkla.dě fotogrametrického
měření.
Vysoké školy německé byly zastoupeny
řadou ústavů. Fotogrametrický
ústav vysoké školy technické v Berlíně, který je v současné době nejlépe vybaveným
učelištěm
fotog-rametrie, vystavoval
sádrové modely mraků, provedené ná podkladě fotogra.metrického měření, rekonstrukce,
znázorňující rozbíjení atomů ve Wilsonově komoře a zajímavé
práce posluchačů. Výstava geodetického ústavu v Hanoveru obsahovala mapy, zhoto;vené
na podkladě pozemních fotogrametrických
snímků, pořízených při výzkumných cestách do
Pamiru, Himalají a Bolivie a dále topogr:1Jické mapy z Alp. vesměs zpracované na autografu Orel-Zeissově. Geodetický ústav ve Vratislavi vystavoval cvičný model aerokartografu
Hugershoffova,
který byl na podnět ústavu zkonstruován
firmou Lellmann
& Polter
v Drážďanech.
Lesnický a aerofotogrametrický
ústav vysoké školy technické v Drážd'anech vystavoval
ukázky aplikací fotogrametrie v lesnict,ví, zejména v dendrometrii a při
lesních taxa.cích. V rontgenologickém
oddělení byla zastoupena universita v Erlangen, jejíž ana,tomický ústav společně s rontgenolog-ickým ústavem nemocenské pokladny v Kolině n. R. a orthopedickou
universitní
klinikou v Berlíně vystavoval různé typy stereoskopů pro pozorování rontgenogramů,
sádrove modely, provedené cestou stereorontgenoIOg'ickou, stereogramy celého lidského těla, s tudie ,vývinu lidské lebky na podkladě řezů
odvozených ze stereogramů a j.
Š v Ý car y byly representovány
ředitelstvím
katastrálI!ích
měření, topografickým
íistavem a civilními firmami dr. Helbling & Zurbuchen
a firmou Wild. Ředitelství
katastrálnich
měřeni použivá aerofotogrametric
pro zaměřování držebnostních hranic v horna.tém terénu, PrO nějž se vyhotovuií plány v měřítku 1: 5000 a 1: 10.000, pro zaměřování hranic kultur v plánech měřítek 1: 2000, 1: 5000 a 1: 10.000 a pro zhotovování
vrstevnicových
plánů přehledných v měř. 1: 5000 a 1 : 10.000. Práce je při tom rozdělena
tak, že přípravná a doplňovací měřeni jsou zadávána civilním geometrům, snímky pořizuje
sí ředitelství svým vlastním letadlem a vypracování
pránů je zadáváno čtyřem civilním
firmám, které mají potřebné automaty (3 autografy Wildovy a 1 stereoplanigraf).
Ředitelství vystavovalo
snímky používaného
letadla a komory, ukázky přípravy a postupu
práce. hotové plániy
měř. 1 : 10.000, pak plány, získané překreslením v měř. 1: 2000 a
1 : 5000 a plány v měř. 1 : 2500 pro účely zastavovací,
jež byly získány pouhým zvětšením a slepením leteck$'ch snímků.
Topografický
ústav švýcarský používá pozemní i letecké fotogrametrie
při novém
mapování, jehož výsledkem bude mapový op8rát Neue Landesk~trte v měř. 1: 50.000. Leteckých snímků používá se pro doplilOvání staré mapy Siegfriedskarte
v měř. 1: 25.000.
Vystavovány
byly obrazy. znázorúující
celý pracovní postup od disposic letft až po hotové mapy a pak zajímavé snímky a ze snímků poi"ízené plány měst Curychu, Bernu a
La1lJSanne. Z civilních firem vysta,vovala firma dr. Helbling a Zurbuchen plány pro švýcarské údolní přehrady v měř. 1: 1000 a v měl'. 1: 5000, plány ,v měř. 1: 2000 pro projekt
dráhy Keller-Diarbekir
v :Malé Asii a pro ínženýrské projekty v Kordiliérách. Fir':la Wild
vysta.vovala různé plány v měř. 1: 2500 až 1 : 20.000, provedené
autog-rafem Wlldovým
jakož í ukázky rekonstrukcí automobilových
nehod, pořízených stereometrickou
kom~lrou
a zjednodušeným
autografem.
I t a I s k á ex p o s i c e za.ujala zejména
plány velkých
měřítek, jež vystavovalo
jednak ředitelství ka,tastru, jednak .společnost S. A. R. A. ŘeditelstVÍ kat-astru rozhodlo
se totiž použíti letecké fotog'rametríe pro vyhotovení katastrálních
map v měř. 1: 1000 a
1 : 2000 a zadává práce společnosti S. A. R. A., jež pracuje na přístrojích Nistriho. 8nolečnost S. A. R. A. pracuje však též v jižní Ameríce a tak vystavovala plány města 8a~
Paulo v Brasilíi v měř. 1: 1000 a 1: 5000, jež zobrazují územi o celkové výměře asI
100.000 ha a jež byly v Sao Paulu verifikovány,
při čemž bylo zjištěno, že prů~črná
chyba na plíÍnu v měř. 1: 1000 činí: ve výšce 0'20 m. a v situaci 0'40 m.. Tatáž spolecllost
vystavovala vrstevnicové plány pontinských bažin. :Mapy menších měřítek vysta,voval ze-
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měpisný ústav ve Florencii, který používá přístrojů Santoniho.
Zejména zajímavá byla
mapa Etny s pětimetrovými vrstevnicemi.
Exposice, o nichž jsme až dosud mlu vili, t. j. francouzská, německá, švýcarská a
italská byly umístěny v přízemní galerii výstavního
paláce. výstavy
menší, mezi nimi
i naše, byly v rozsáhlé místnosti přiléhající k jednomu konci galerie. ČSl. fotogrametrické
společnosti, která org-anisovala v Ý s t a v u C e s k o s loven
s k a, podařilo se soustřediti
-- s výjimkou přístrojů - vše, co bylo pozoruhodného v poslední době ve fotogrametrii
u nás vykonáno. Vojenské úřady byly na v)'stavě zastoupeny Vojenským technickým a
leteckým ústavem a Vojenským zeměpisným ústavem. Prvý vystavo,val fotoplány mnoha
měst naší republiky, jako na př. Velké Prahy, Píšťan, Poděbrad, Opavy, Kroměřiže, Zlína
a j., jimiž byla dobře dokumentována
zručnos,t našich vojenských letců. Vojenský zeměpisný ústav vystavoval řadu prací, které byly provedeny v uplynulých
letech různými
aparaturami,
aby byla vyzkoušena jejich výkonnost. Posledními novinkami mezi těmito
pracemi byly srovnáva.cí zkoušky provedené v létě 1933 přístroji fy Wild a Zeiss u Beckova
na Slovensku, při nichž byla zkoušena výkonnost přístrojů s ohledem na požadavky katastrálního měření. Odborníci museli se bohužel spokojiti jen s vystavenými
vrstevnicovými plány v měř. 1 : 1000, neboť číselné výsledky zkoušek vystaveny nebyly. Z řady dalších prací zaslouží si zmínky překreslením získaný plán Prahy v měř. 1: 75.000, stereofotogrametricky
provedený plán Kremnice v měř. 1: 20.000 a překreslený plán obce Přistoupimě v měř. 1: 2880. Civ. úřady byly zastoupeny minist. veř. pra<;í, které vystavovalo
pozemně fotogrametricky
zhotovené plány údolí řeky Sázavy v měř. 1: 1000 a 1: 2880,
snimky se zakreslenými vrstevnicemi,
pi'ekreslenim získaný plán letiště v Ruzýni a konečně snímky architektur
provedené Leicou. Z vysokých škol zúčastnily se výstavy 1. stolice nižší a vyšší g'eodesie na České vysoké škole technické v Brně a Ústav geodesie na
vysoké škole zemědělské v Bruě. První z obou ústavů zaujal zejména překresleným plánem sev. vých. části Brna v měř. 1 : 5000, dále anthropologickou
studii hlavy presidentovy, plánem Pa,vlovských vrchů v měř. 1: 5000, obrazy brněnského dómu, odvozenými ze
šikmých snímků pi"ekreslením, a obrazy znázorňujícími
metodu pro urychlení v!iCO,vání
při překreslování
leteckých snímků. Geodetický ústav vysoké školy zemědělské demonstroval na pěti tabulích postup, kterým byl zhotoven plán školního závodu v Žabčicích. Postup znázorňovaly serie řadových snímků, letecký náčrt získaný jich slepením, pak rozvrh
polygonální a trigonometrické, sítě pro stanovení opěrných bodů, hotový fotoplán v měL
1 : 5000 a konečně kreslený plán pro,vedený na podkladě fotoplánu.
Nedaleko exposice československé byla ex p o s i cep o 1s k á, ve které vystavovala
vysoká škola technická ve Varšavč práce posluchaM,
a to rekonstrukce
architektur
a
vrstevnico:vé plány provedené s použitím sterok0IIl<Parátoru.
Aerotopografické
oddělení
letecké společnosti "Lot" vysta,vovalo vrstevnicové
plány zhotovené na aerokartografu,
ukázky aerotriangulací
a plány získané překreslením. Vojenský zeměpisný ústav vystavo·
val mapu Tater v měř. 1: 20.000 provedenou terestricky a některé části téhož území v měř.
1 : 10.000, provedené aerofotogrametricky.
Posléze mapu severovýchodní
části Špicberků
v měř. 1: 200.000. jež je výsledkem pozemně fotogrameťrického měření, které provedl kap.
Zavadski, účastník polské výpravy na Špicberky.
Druhý náš soused, Rum u n s k o. mělo ve své exposici plány z Ploesti v měř. 1 : 5000
získané překreslenim, plány v měř. 1 : 2500 z petrolejovýchpoli
v Malaesti, provedené
autokartografem,
a pak řadu zajímavých nro[Jag-ačních leteckých snímku.
V ex p o s i c i r a k o u s k é by ly plány v měř. 1 : 2000, zhotovené pozemně fotograr.Jetricky pro katastr a pro a,grární operace. [Ji'ekreslením získan}' plán Vídně v měřítku
1 : 10.000, překreslené plány menších měřítek, na př. 1 : 25.000, a topografické mapy, zhotovené metodou pozemní. Na řadě obrazů a, dia~ramů bylo tu dále demonstrováno užití fotogra.metrie při stanovení průhybů lan na přívozech a průhybů lan elektrických vedení. Prof.
Doležal vystavoval snímky kostela Sv. Leopolda ve Vídni, jež byly kdysi provedeny jako
příklad, jak má být zakládán archiv stavebních památek.
Z ostatních států vystavovala Bel 'r i e pohledové snímky na aerodromy, fotoplán
města Leopoldville
v Belg. Kongu, překreslené snímky a plány z Ostende a Bruselu,
Cín a ukázky aerofotogrametricky
proveden ~ch plánů, Dán s k o ma,pu v měř. 1: 200.000
z Grónska, vyhotovenou aerokartografem.
katastrální
plán 1: 4000, Fin s k o překreslené
plány v měř. 1: 10.000 a 1: 20.000, provedené s použitím již zmíněné komory Nenollenovy,
Hol a n d s k o ukázky, jak se provádí revise topografických
map na podkladě leteckých
snímků, plány řek a silnic v měř. 1 : 5000 a 1 : 1000, N i z o zem s k á V Ý c hod n í Ind i e
plány v měř. 1 : 5000 až 1: 25.000 a konečně S poj e n é stá t y zastupované
Americkou
geoirafickou
společností z New Yorku vystavo,valy mapy pořízené terestricky při expedici do Grónska.
Zbývá zmíniti se o vystavených g e ode t i c k Ý c h str ojí c h. V tomto oboru byla
nejčetněji zastoupena Francie, v jejíž exposici byly zastoupeny závody Pellin, Société desLunetiers
Morin Chasselon a Sang-uet. Zajimavé novinky byly v exposici německé u f~'
Zeiss a v' exposici švýcarské u fy \vildo V první z obou exposic zaujal zvláště repetiční
theodolit určený pro účely katastrální. Je zajímavý tím, že místo !imbové ustanovky má
zařízení, jimž lze dělen)-' kruh přitisknouti k alhidadě, takže s ní vykonává společně každý
pohyb právě tak, jako jej vykonává u obyče jného repetičního stroje, když byla uvoln~n3;
ustanovka limbová. Má-li se otáčeti alhidada sama vzhledem ke kruhu, uvolní se spojem
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obou č;btí a kruh zÍl,tává pak pH otáčení al hidady
stát. Horizontální
i vertikální
kruh
zmín~ného theodolitu
o(lečí~~ se jedinýn~ stu pnicovým mikroskopem,
jehož okulár je vedle
okularu dalekohledu
a to prImo na l' (1) a odhadem mt 1/5 až 1/10' (resp. lj,,' až 1/10').
Stroj lze doplniti
dvojobrazovým
dálkoměr 11)'111 zařízením sestávajícím
z achromatického
klínu, jejž lze nasaditi na dalekohled
před obJektiv, a z horizontální
latě s noniem .
. svýcarskou
obdobou tohoto stroje je repetiční theodolit fy Wild, který má normální
repetIční zařízení s ustanovkami
limbovou :l. alhidadovou.
Odečítáni se děje rovněž v mikro~kopu vedle okuláru dalekohledu
jednoduchým
optickS'm míkrometrem
na, 0'1' ((J"1').
Phstroj je vybaven zařízením pro optické centrování
a pro centrováni
přesné, jež je umožněno
tím, že stroj je osazen
v prsténei, z něhož mťlže být vyřlat a zaměněn záměrným
terčem. Stroj může být doplněn
dálkoměrným
zařízením,
sestávajícím
buď z pouhého
achromatiekého
klínu nebo
z achromatického
klínu a mikrometru
anebo konečně z kombinaee otáčivýeh klínů, které umožňují stanovení
horinzontálníeh vzdáleností
s použitím
s v i s I é lati. Toto poslední
uspořádání je označováno jako autoredukční
dálkoměr BarotWildl'lV (viz obr. 6.). Konstruktér
Barot snaží se též zdokonaliti dálkoměrnou
metodu Reiehenbaehovu
tím, že zkonstruonl
zařízení, jímž lze zvýšiti přesnost odečteného
úseku
laťového. Zařízení záleží v planparalelní
desee, jejímž natáčením kolem OSy kolmé k ose dalekohledu
se měří úsek
laťový podobně 'jako se planparalelní
deskou předsazenou
před objektiv dalekohledu
odečítá lať u přesných nivelačních
strojů. Tento způsob odečítání je, jak známo, založen na tom,
že posun paprsku je úměrný úhlu, který s paprskem
svírá
planparalelní
deska. Aby i při skloněné visuře zůstal úhel,
.jimiž se posune visura o 1 dílek na lati, tS'ž, jako při visuře
horizontální,
je třeba natočiti točnou osu planparalelni
desky
kolem os~r dalekohledu
přibližně
o úhel shodný s úhlem
sklonu dalekohledu.
Na tomto prineipu
spočívá
Barotovo
zařízení pro přesné odečítání laťového úseku, jehož fa Wild
Obr. 6.
použila k doplněni svého busolového theodolitu. Planparalelní
deska ullenlěná
v obrubě nasazené na dalekohled ot;íčí se
samoemně llľl zmene sklonu visury kolem os y dalekohledu
o úhel, který je shodný s úhlem
sklonu, a jemn(~ čtení latč provede se tím, že se deska skloní v obrubě kolem osy kolmé
k ose dalekohledu
až se hoření dálkomčrná
nit stotožní s nejbližším rozmezím dílků na lati.
Milimf'tr~' přečtou se pak na stupniei pevně s poifmé s obrubou.
Druhá švýearská
firma Coradi vystavo vala svoje známé planimetry,
koordinátografy
a. pomúeky pro grafieké počítání.
Výstava, která poskytla bohaté poučení kongresistům
i tisíeům Pařížaní'I, kteří ji
navštívili, byla nejenom ukázkou pokroku ve fotogTametrii, ale i ukázkou, jakýeh výsledkft
Ji:e dORíei cílevědomou
mezinárodní
spoluprarí.

Zrušení Státního

pozemkového úřadu.

Vládním nařizením ze dne 25. ledna, 19m>, č. 22 Sb. z. a. 11;, byl zrušen s platno~~í
od 1. května Státní pozemkový úřad a působ nost jeho,
jakož
1
jeho presidenta,
pnJdzána
ministerstvu
zemědělství.
Současně
zrušen byl také orgán parlamentního
dozoru
nad prováděním
pozemkové
reformy, zřízený zákonem z 11. června 1919, Č. 330 Sb. z. a n.,
zvaný správní výbor. Dosavadní
odbory S. P. úřadu byly sloučeny v jediný IX. odbor ministerstva
zeměděI.Rtví, v jehož čelo postaven
odborový
přednosta
Fr. Novák. Obvodové
úi'adovny S. P. Ú. poneehány
byly nadále ve své dosavadní
kompetenei
a přezv;í.ny na
Státní obvodové úřadovny
pro pozemkovou
reformu a Pří dělový komísaři
S. P. U.
na
Státní pří dělové komisaře.
Zrušením S. P. Ořadu ukončena byla. v~'zllamná a největší část pozemkové reformy
v Československu,
t. j. řízení přejímací, distri buční a část řízení knihovaeího.
Zbývajíeí
práee provede nyní ministerstvo
zemědělRtví, které očekávaji v oboru pozemkovýeh
úprav
ještě další velké úkoly, jimiž má býti vyznam né revoluční, hospodářské
a soeiální dílo pozemkové reformy dokončeno
a dovršeno. Vlastní pozemková reforma vyžádala si po dobu
15 let usilovné práee ,všeho úřednietva
odbol'llého i pomocného a pro skončení všeeh nejnutnějšíeh
praei bude třeba ještě někoIikaleté
činnosti
eelého dosavadního
úředniekého
apa,rátu S. P. Ořadu v rámci ministerstva
zemědělství.
Rozdělení
půdy v eelku však je
hotovo a již nyní lze přehledně shrnouti výsledky,
kterýeh
bylo pozemkovou
reformou
dosaženo.
Zákonem záborovým č. 215/1919 Sb. z. a n. ze dne 16. dubna 1919 zajištěna byla pro
účely pozemkové
reformy veškerá
velkosta,tkářská
puda v republiee, přesahujíeí
výměru
150 ha pudy zemědělské
nebo 250 ha pfldy vů bee. Ze záboru vyjmuty
byly pouze velkoRtatky státní a samosprávnýeh
svazků, Tím způsobem zajištěno
bylo 1913 vlastniekýrh
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wuborů

pozemkov}'ch

o celkové

vymere

4,060.630 ha, t. j. 28'6%

veškeré půdy ve státě.
novým vlastníkům
nebyla ovšem určena všechna zabraná půda. Dosavadním
vlastníkům
ponechána
byla
půda do výměry, která nepodléhala zákonu záborovému
(150 resp. 250 hol), jako neomezené vlastnictví, případně i půda další, hlavně lesní, jež jim byla ponechána jako historické a umělecké památky, krásy přírodní a pod. Celkem ponecháno dosavadním
vlastníkům 1,649.195 ha půdy vůbec, z toho 405.9GOha půdy zemědělské. Nov)'m nabyvatelům
ve formě drobného přídělu, zbytkových statků, kolonisačních
přídělů atd. předáno bylo
1,758.153 ha, z toho půdy zemědělské 849.141 ha. V zábwuzbýv.á. ještě llla.vně ve východní
polovině repubIik~', na Slovensku a Podkarpa tské Rusi 653.282, ha, v tom půdy zemědělské 54.056 ha. Tato dosud zabraná půda má b },ti zčásti přidělena, zčásti propuštěna dosavadním ,vlastníkům.
Převážná část půdy zabrané a přidělelíé ve v}'měře 799.371 ha předána byla v drobném přídělu na doplnění dosavadních malých hospodářství
nebo na zřízení hOSllOdářství
nových. Celkový počet nabyvatelů
drobného přídělu byl 628.000 malozemědělců
včetně
venk~'Tských řemeslníků, živnostníků a dělníků, kterým bylo přiděleno asi 80.000 stavebních míst a včetně 2982 kolonistů, kterým byly utvořeny nové hospodářské
jednotky ve
výměře 36.207 ha. Zbytkových statků o průměrné výměře asi 100 ha vytvořeno bylo 2254
'e výměře 225.742 ha a lesních objektů asi 2350 ve výměře 733.040 ha.
Přídělové řízení na zemědělské půdě provedeno bylo více jak v 7000 katastrálních
1:zemích, v celkovém počtu S088 katasfrálních
programů (půda předána byla najednou na
dvakrát. na třikrát, t. j. ve dvou, třech urac. programech.
Katastrálnich
nrogramů přídělových bylo v zemi České 4171, v zemi Moravskoslezské
1526 a v zemi SIQ~~mské a Podkarpatoruské
2391. Knihovních žádostí za zaknihování
přídělů, jejich vypracování
vyžadovalo provedení obsáhlých prací technických, předloženo bylo soudům pro 6576 kat. programů piídělových
(81'3%). Sondy zaknihováno
a katastrálními
měřickými Hřady pro
pozemkový katastr zpracováno dosud bylo 5106 kat. příděl. programů (63'1 %).
V lesní reformě, která dosud po pi'ídě!ové stránce skončena není, přiděleno zatím
nejvíce púď.Y"1ltátu(podniku
státní lesy a statky) a sice asi 400.000 ha lesní půdy hla~Tllě
na Slovensku a Podkarpa.tské Rusi. Z řad samosorávných
svazků (okresů, obci) bylo o
půdu lesní dosti uchazečů, avšak svízelná finanční situace samosprávy
v mnoha případech nedovoluje, aby lesní komplexy mohly být těmito svazky převzaty.
Současně s těmito pracemi musel S. P. Cřad řešiti řadu významných
otázek, které
~ prováděním pozemkové reformy úzce souvisely a jimiž mají býti výsledky pozemkové
reformy pro budoucno zajištěny. Z těchto otázek budiž zde alespořl uvedeno sociální zajištění 65.000 zaměstnanců bývalých velkostatků,
kteří provedením
pozemkové
reformy
přišli o existenci. Zajištění stalo se přídělem půdy, převzetím do jiných služeb, pensionováním, peněžním odstupný'm a pod. Náklad na toto odškodnění zaměstnanců překročil
již částku 358 mi~ionů Kč. Jiným činem, jehoz význam je dalekosáhlý,
zvláště ~T dnešní
hosDodářské kriSl, je opatřování
držebnostního a provozovadho
úvěru pro sociálně slabé
přidělce. Úvěr poskytován je jednak z fondů, které S. P. úřad spravoval (fond náhradoyý,
pro podporu vnitřní kolonisace, pro zaopatření
zaměstnanců,
legionářský),
jednak dohodou s různými peněžními ústa~TY. Celkový úvěr, poskytnutý při provádění pozemkové reformy, čin i zhruba částku 1 y. miliardy Kč.
:Měřičtí inženýři mají na zdárném provedení pozemkové reformy po technické stránce
značnou zásluhu. Bylo nutno nejen opatřiti mapový a písemný podklad pro převzetí velkostatkářské
půdy, provésti rozdělení, vytyčelll a zaměření půdy předané, což zvláště ve
východní polo:vině státu bylo úkolem často velmi nesnadným,
nýbrž i provésti zápis
všech změn v držbě do pozemkového kata s tm. Na všech těchto pracech zúčastnili se civilní inženýři, kterým byly měřické práce z adávány,
inženýři
Státního
pozemkového
M'adu, jimž bylo svěřeno vedení a dohled nad všemi měřickými pracemi a kteří pl'Oivedli
všechny technické práce, nutné pro bezvad né zaknihování a konečně inženýři katastrální
služby, kteří rozsáhlé změny v pozemkovém vlastnictví,
vyvolané pozemkovou
reformou,
provádějí v pozemkovém katastru. Katastrálni
měřičtí úředníci jsou posledním článkem
v technickém provedení pozemkové reformy a oni, při svém neustálém styku s půdou a
jejími držiteli, budou moci nejlépe pozorovati
hospodářské
a sociální důsledky velikého
díla pozemkové reformy.
Pour.

Z. této výměry bylo půdy zemědělské pouze 1,309.158 ha. K rozdělení

~ronika.
O zeměměřičích,

dříve a dnes.

Ing. Zden ěk Hej 1.
Všem příslušníkům našeho stavu jsou známy překážky
s jakými se setkává naše
stavovská práce, jsou známy potíže, které nám působí vykládání významu naší odborné
práce a nepochopení téměř všech rozhodující ch činitelů. Jiné obory inženýrské práce nalezly již svého ocenění - vzpomeňme jen na nedávnou
pr'lp~cí
komerčJliclJ. inženýrů
v l'Oz·hlaBe - jenom my, zeměměřiči, musím e ještě o uznání bojovat. Práce zeměměřičského inženýra netvoří tak viditelných hodn ot, aby se jí s úžasem podivovati mohl každý
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laik, je to práce, vyžadující mravenčí píle a odborné zdatnosti mnohdy vic, než jinde, byť
i její výsledky neuhodily hned každého do o ka, Máme-li na mysli zhodnoceni práce našeho
celého stavu a úsili získati této práci oceně ni, jakého skutečně zasluhuje, musíme ji propagovat, psát o ní, vysvětlovat. Intensivně, v šude a každému.
Nepochopeni významu a důležitosti zeměměřičské práce nesmime však přisuzovati
jen dnešní době a dnešnim lidem; i v uplynulých dobách musili zeměměřiči bojovati s nepochopením. Již znamenitý učenec, astrono m Tadeáš z Hájku marně se namahal, aby
jeho plán na zhotovení mapy pražského okolí a celé země české, byl korunován úspěchem;
musil pro naprosté neporozumění a pro naprostý nedostatek peněz od úmyslu upustiti.
A nejinak vedlo se jiným českým zeměměřičům.
Matouš Ornys, který se vyznal v matematice a zeměměřičství měřil r. 1591 ve
funkci zemského měřiče královská panství P ardubice, Chlumec, Poděbrady, Kolin, Lysou,
Přerov, Brandýs a r. 1596 panství Benátky. Za tuto práci, trvající plných 6 let, dostal však
tak málo (pouze 150 kop grošů), že nadělal velkých dluhů za potraviny, :eivo, chléb ano i
svým lidem platiti nemohl. I podal náš dávn.ý kolega Ornys žádost císari, že za práci,
kterou vykonal zasloužil by jistě nejméně 500 kop odměny, ne jenom 150 a měl tehdy
štěstí: císař mu poukázal plných 1000 kop. F. Dvorský píše, že Ornys měl podobnou nesnáz o zaplacení také r. 1596, neboť tehdy psal české komoře: "Tak jakož jsem z poručení
V. M. při sjíždění a taxírování statku Novo-Libeňského skrze pana hejtmana Křivoklátského a pana puchhaltera českého všecky lesy na témž statku vyspělé a nevyspělé i mejta
sám druhý s pomocníkem svým přes 10.000 provazcův změřil a v tom měření několik dní
stráviti i jiná nepohodlí sněhu, zimy též nepřístupnost míst pocítiti musil, načež jsem
ještě až posavad žádné záplaty nedosáhl; neb když jsem se tehdáž o tu záplatu pánův
komisařův dotazoval, od nich mně za odpověď dáno, že při prodaji téhož statku mně
mimo jiné záplata ihned stane- a abych jen malé strpení měl: i poněvadž takový statek
od .J. M. C. panu Štěpánovi Jiřímu z Stemberka již prodán také i postoupen jest, V. M.
jakožto potřebný a již sešlý člověk služebně prosím, že mně za dotčenou práci mou,
v čemž jsem dosti pracně, jsouc sám druhý, strávivše v tom několik dní, nejméně 30 kop
gr. Č. zasloužil, náležitou záplatu naříditi ráčíte."
žák Ornysův, Simon Podolský, který byl jmenován Ornysovým nástupcem, musil se
ve své funkcí zemského měřiče nemálo zlobiti. neboť když přijel v r. 1599 na panství zbirožské, aby je v "obrys a mapu uvedl". nechtěl se purkrabí Šebestian Rejšvický postarati
o jeho pomocníky, neboť jemu, purkrabímu, bylo prý oznámeno, že měřičské práce bude
prováděti Podolský s jediným jen pomocníkem. Pan purkrabí se nad tím pozastavoval, že
k vyměřování a zděláni mapy nemálo osob s Podolským přijelo a zpečoval se postarati se o všechny. Teprve česká komora musila naříditi, aby všem osobám "kteréž šimon
Podolský .J. M. C. služebník v umění g-eometrickém a měřič zemský v království Českém,
s sebou přivezl, náležitou stravu dával".
.
Nejinak se vedlo Podolskému při vyměi'ování Prahy, které konal na přání císařovo,
aby města pražská "do gruntu uvozoval a na čisto vyrýsovati dal". Tehdy měřil Podolský
se svými pomocníky v pražských ulicích s velkou pílí, často i o nedělích a musil býti
velkým nadšencem, neboť platil ze svého všechny pomocníky a teprve když sám neměl a
musil proto prácí zastaviti, žádalo zaplacení. Avšak špatně pořídil. Císař se nemohl upamatovati, že by byl nařídil, aby Podolský zaměřoval města Pražská a nezaplatili tenkráte obětavému pracovníku ani groše. Proto když byl později Podolský vybídnut, aby
.,mapu nebo vyrejsování Prahy" císaři odeslal, že dostane za práci 40 kop, odpověděl
listem z 16. července 1614, že: "v té věci nějaký omyl býti musi a nedobrá zpráva J. M.
C. učiněna, neboť jenom Staré a Nové město jest vyrejsováno, ostatku, nemaje čím sebe
ani rejsara zakládati, tak nechati sem musil, což posavad nezhotovené zůstává; z téhož
pak psaní rozumím, že J. M. páni rady komo ry dvorské se domnívati ráčí, žeby do gruntu
uvedení a vyrejsování měst Pražských, též spravení mapy na plátně již toliko 40 kop m.
státi mělo a jenom těch 40 kop m. že bych žádal, v čemž Jich M. na omylu býti ráčí,
nebo kdyby Praha k dodělání svému přijíti měla, ještě mnoho nákladu by býti musilo.
Ta věc velikou práci vezme a mnoho času potřebuje, nebo jakž prvé veliká práce byla,
když všecky ulice v Starém a Novém městě I'ražském, jak která dlouhá a široká jest,
instrumentem geometrickým měřeny byly, k čemuž několik osob potřebováno býti musilo, tak í ještě poněvadž Malá Strana docela ani hrad Pražský do gruntu uveden není,
býti musí a nevím, nebude-li menší pokřik od lidu obecného nežli prvé, při čemž i nebezpečenství mé bylo. A pakli budou Jich M. chtíti to tak nedodělané J. M. C. přednésti,
rád to od sebe odvedu, toliko V. M. za to služebně' žádám, že ráčíte o tom nařízení učiniti,
aby mně, co jsem tak rejsarovi svých peněz vydal, též co za mou práci přijde, zaplaceno
bylo." Nevíme však do dneška zda Podolský dobře pochodil a zda mohl svou práci dokonČIti. Ve Sborníku hist. z r. 1884 se dočítáme, že ani o mapě měst pražských ani o mapách
královských panství nevíme, zdali se zachovaly.
Velké obtiže, nejen při měření, musel překonávati také J. K. Muller; když v r. 1720
dostával doplňky a opravy ke své velké mapě Čech (na 25 listech) od krajských hejtmanů
jako revisorů, musel se rázně ohraditi proti způsobu, jakým byla jeho práce znehodnocována. Hejtmané opravovali podle výpovědí panských úředníků a sedláků vzdálenosti í
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polohu jednotlivých
míst na mapě a MiUler jim musil vysvětliti, že základem jeho mapy
je přesné geometrické zobrazení celé země a ne výpovědi lidí, kteří vzdálenosti
jen odhadují, nikdy však neměři tak jako on.
Z uvedeného vidíme, že zeměměřičova práce byla vždy podceňována, že byla i dříve
velice špatně placena stejně jako je tomu dn es. A namnoze byla naše práce považována,
když ne za přímo zbytečnou, tedy za něco naprosto
nevýznamného.
V pamětní
knize
města Falknova se dočítáme, že v roée 1841 v měsíci září a říjnu byly měřeny všechny
pozemky, pole, louky. rybníky, lesy atd.: že skončen byl Falknov a Svatava. Grasseth atd.
zůstaly pro příští rok. Tato měření způsobil a prý obcím, vedle značné ztráty času, též
mnohá vydání na penězích a naturaliích.
Nuže, doufejme. že nám alespoň se po daří prolomiti hráze nevědomosti a že získáme
naší práci spravedlivého ocenění. Musíme o t o všichni pracovati.

Zprávy

odborné.

Výprava Čeljuskina. Denním tiskem prošly
loni zprávy,
líčící odvážný
pokus
"Čeljuskina" proplouti obtížnou cestou podél severního pobřeží SSSR. do Tichého oceánu.
V Geodezistu č. 7 z r. 1934 jsou uveřejněny odborné referáty
účastníků
této výpravy,
kteří v nepříznivé situaci a za neobvyklých okolností dovedli využíti svoje zkušenosti a
tak přispěli k obohacení poznatků technick~'ch a přírodovědeckých.
Nás, zeměměřiče, tato odvážná výprava
zajímá s hlediska odborného, neboť výpravy se zúčastnili j geodeti: Otto S c h m i d t, vůdce výpravy, dále H a k k e I, Va s i 1jev
a hydrograf
C h m y z n i k o v. K posouzení obtíží, s kterými se setkávali při geodetických pracích členové odborného oddílu výpravy, pokusím se krátce nastíniti cestu
"Čeljuskina" .
Výprava "Čeljuskina" do arktidy měla za úkol proplouti cestou, po níž se ubíral
v roce 1932 ledoborec "Sibirjakov", a to do Tichého oceánu podél severního pobřeží sovětské pevniny. Dne 15. srpna výprava dosáhla Karského moře a potkala ledy, z nichž
"Čeljuskina" musel vyprostiti ledoborec "Kra sin". Dne 24. srpna "Čeljuskin" v mlze narazil na mělčinu a nemohl s místa. Po vyjasnění spatřila posádka neznámý ostrov, vzbudivší pozornost členů vědeckého oddílu. Okamžitě byla organisována
výprava na ostrov
k jeho prozkoumání
a provedení astronomických
pozorování.
S použitím Hildebrandova
třiceti vteřinového teodolitu, podle nejbližších meridianových přev)'šení byla určena zemppisná šířka, podle slunce se určil čas a podle radiových signálů zeměpisná délka. Při
tom ostrov byl ofotografován se vzduchu. Po vyhotovení plánu ostrova se vyskytla domněnka, že tento ostrov byl na mapě udán chybně. Přezkoušení
správnosti
této domněnky není dosud uveřejněno. Na další cestě "Čeljuskina" byla provedena
pozorování
u ostrova Bělkovského pro kontrolu jeho polohy a také ostrova Střiževského. Byly provedeny opravy a změny u Ruigensových ostrovů, které nebyly na mapě udány, ačkoliv
o jejich existenci se vědělo. Ve východním - Sibiřském moři byly opraveny na mapě hranice ostrovů Kotelného a Nové Sibiře. Celkem se může říci, že veškerá pozorování a badání směřovala téměř k pracím hydrografick)'m, a sice k pozorování na moři a písemným
záznamům (popisy ostrovů), měření hloubky moře atd.
Dne 7. řijna u v$'běžku Srdce - Kámen dostal se "Čeljuskin" do silných ledů a byl
poškozen; 8. října se zastavil a byl unášen svírajícími jej ledovými krami. Po celou zimu
"Čeljuskin" byl vydán na milost a nemilost ledovým krám, kterými konec konců byl 1
rozdrcen. Během tohoto nedobrovolného zajetí, po celou cestu, řízenou vůlí svírajících
ledů, prováděla se ve dne v noci astronomická pozorování, takže celá cesta "Čeljuskina"
byla znázorněna na mapě. Této neúnavné práci odborníků
nesmíme podceňovat
aní
ukázněnost a obětavost ostatních členů výpravy - má co děkovati celá výprava za SVO\l
záchranu, neboť stálá astronomická
pozorování
umožnila ne méně obětavým sovětským
letcům rychlé vyhledání trosečníků a zahájení záchranných prací.
Geodeti to byli, kteří i v takové neobvyklé situaci a za velmi nepříznivých okolností uplatnili své odbornictví, přispěli ve značné míře k úspěšnému provedení záchranných prací, obohatili vědecké poznatky a hlavně dokázali pohotovost,
obětavost a odhodlanost zeměměřičů - u nás zcela jinak ncprávem přehlížených.
Ing. [(arpuškin.
Staré míry na Slovensku ještě užívané. Nejstaršími jednotkami měl' a vah, nutnými
pro směnu statků, byly rozměry některých částí lidského těla, tak na př. délka nohy
(stopa) délka paže (loket) a p. Větši jednotky
se tvořily násobením těchto základních
jednotek, menší pak jejich dělením.
Ihned při prvních počátcích směny se pociťovala potřeba měr a vah stálých a pokud možno přesných. Tak měli přesnou soustavu měr i vah již Babyloňané, Egypťané,
Arabové, Foeničané, Řekové a Římané.
Ve středověku, kdy převládala
uzavřenú hospodářství
městská a cechovní soustavou, používalo se velké množství různých měr a vah. Bylo o nich pojednáno v Z. V.
Č. 9, str. 159 z r. 1926.
Zajímavé jsou též ku př. staré míry ještě dnes na Slovensku užívané:
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štvorcová siaha (O 0)
tovarychár vinice
kvadrát zeme
merica . . . . .
uhorská merica .
hrubá merica
.
jutro malé . . . .
jutro uherské (hold)
zemanský hon . .
uhor.ký kablík . .
uhorská siaha
katastrálné jutro .
katastrúlny kablik
kraiciar zeme
rakuský siah . . .
seksím zeme . . .
I,'
40 k
.
gazdovské sedenie
I
=
-at . .Jut.
gazdovského sedenia
~ 10 kat. jut.
urbárskej role . . .
l. =-"= 1;-12 kat. jut.
achtel . . • . . . . . . . . . . , včetni, pasienku a lesa
urbárskej role (v Mokradí, Orava)
9 kat. j. 1374 D°
(D. Kubín) . . . .
0"
1330 D°

I

3'59(;7 m2
252 m2
360 m2
1918 m2
2158 m2
2877

m,2

3237 -3597 m2
3956 rn~

l

f

2

"
(D. Kubín) . . . .
ovca pódy Iv Pribiši, Orava)
grunt
.
štvrtka
merka .
holba .
kříž.
"
.
Mh (používú sa pri drevených obručách na sudy v Trenčaskej župe)
hybský siah dreya (Liptovská župa)

1

887

"

1/1~ z ','8

D°

14(;500
(B kat. j.)

11~O o to jest aú
1200 D°
120 meric
30
"
7"
3 :/~2
4:
"
18 Hnopkov

200.190

m"

57.546 m2
34.528 m~

69.056 m~
53.166 m2
22.046 m'2
14.699 m2
11.024 m2

43lGlh2

i

1 sÍah dreva baiíského (důlního) byl 3 lokte české dlouhý, polena 2 lokte dlouhá.
Dřevo plavebni bylo rovnáno o X-Y:; lokte vyšš'Í. Byl tedy hmotný obsah 3.89 pm
Iplnometru)
= 3 m3•
'
Všeobecně počet měl' a vah se značně zmenšil přechodem
k národním
hospodářstvím a tvořením větších státních celků. A když se konečně přešlo k mezinárodnÚll
směnám, byla a je dosud pociťována
potřeba zavésti jednotnou
soustavu
měl' a vah, která.
by ulehčovala
mezinárodní
styk~-.
Budoucí takovou
soustavou
měl' a vah má se státi soustava
desitková.

Ing. Eduard Jelínek.
Některé
výsledky
výzkumnické
čin nos tí ve scelo\ráni docílené v r. 1933 jsou předmětem článku "K další výzkumnické
činnosti v oboru zemědělské techniky v čSR", který
otiskl Věstník pro vodni hospodářství
v čís. 1 z 1935. Vyjímáme
z textu na str. 10 tat(}
sdělení.
•
V obci Křenovicích,
okres Slavkov, byb, sledována
otázka
praktického
vyjádření
vlivu vzdálenosti
na hodnotu, hospodářského
pozemku. V obsáhlé technické
práci, věnované převážně hospodářské
stránce uvažuje se o novém řešení při stanovení
vzdáleností
pozemku
od stavení
a zavádí křivky,
t. Zv. isovalory, které redukují hodnotu pozemku
podle vzdálenosti,
takže v libovolném
místě katastru
lze přimo určíti velikost znehodnocení vlivem vzdálenosti.
Vzdálenost
nevyjadřuje
se v metrech, nýbrž součinem práce
a síly, které je třeba k dosažení určité vzdálenosti.
Při tom béře se zřetel na konfigurací
terénu (spád), druh komunikace
(silnice, polní cesta,
nepříjezdnost
pozemků)
a práce
ruční a potažní (počet cest a povozů na pole a s pole). Studie jest doložena
instruktivnimi mapkami starého a nového stavu a monogramy
pro příslušné výpočty. Bylo jí z částí
použito prakticky.
V obci Smrk, okres Třebíč bylo provedeno
rozsáhlé šetření v otázkách lesních. ByT
zjišťován stav lesů před a po scelování. Starý stav lesního majetku byl dán odhadem lesních porostů, provedených
v roce 1920, konsulentem
vrchním
radou
Ing. Ohmem. Nyní
byly zjišťovány
hlavně přirůstkové
poměry u scelených lesnich porostů nahodilým
měřenim a podrobným
výpočtem
bylo zjištěno, že přírůstek se zvýšil průměrně
o 20%, což
znamená zlepšení jakosti porostu o jednu bonitní
třídu. Ke zvýšeníwřirůstků
přispělo
zvláště omezeni hrabáni steliva, které před seelováním
bylo běžným
zjevem.
Scelením
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om.~ch P?zemk.ií., luk ~ pa~tvin, by.l.vzvy~en výnos slámy a sena takže majitelé
lesů
maJ! . dosti. stelIva. So~!c~sne bylo ZJlsťovan~, do jaké miry b~'l splněn scelovací prog-ram,
kterl ,se tykal: z~l~snem, ploch neobhospodarovaných,
na orné pozemk~' se nehodíeí, zalesnem ploch, trplClCh stlllem lesa a zaokrouhlení
lesních komplexú
dalším zalesněnim,
Bylo zjištěno, že program byl splněn 90%.
Další šetření se týkalo nákladú na zaměřovací práce a ohraničení těchto nepraYÍdelných lesních parcel starého stavu a bylo zjištěno, že tato práce by stála 40.656 Kč.

Uterární novosti.
Vyšlé knihy.
Národohosp,?dářská
hlediska při navrhování a zřizování uliční sítě měst a venkovských ohcí. Vydala
Masarykova akademIe práce. Praha 1!J3t. Stran 106. Cena 24 Kč.
JUDr. Karel K o s c h in: Horní zákony československé,
plathé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Dodatky. Vydal Československý kompas v Praze, 1935. Slran 40.
T.~ y s s l.e r: K oty š k ,a: Techn!cki1 slovník nau,čný, XI. dli, Borský a Š~lc v Praze. Nový dli probírá
hesla .Pnrubove
az Řetězovy", obsahuje 5829 hesel s 2023 vyobr. v lekslu a 2 pti!. Z přebohalého
obsahu po·
ukazujeme na hesla: prolil, projekce, promítací metody centrické, protinání (prof. Petřík), prúseková lotogrametrle !pr~l. Tichý) raronováni a redukčnl kružitko (prol. Semerád), redukčni tacheometry Iprol. Ryšavý), re·
ferenčnl ehpsold (prof. FIala), relrakce pozemnl (prof. Semerád), reglOnálni plánování, regulace měst, rektihkace
atd., reprodukce map kat. (Bednář), restituce (Hlidek), řadové zastavěni a m. j.
P. S.
G. Dar i es· Paul C h a b ran: Mathematiques.
A n a I y s e e t g é o m e t r i e, třetí vydání. Maíson Ou·
nod, 92, Rue Bonapute, Paříž 1935. Cena 42 Ir.
Paul C h a b ran: Calcul vectorlel. Vydal Maison Dunod, Paříž 1935. Cena 38 Ir.
G. Mo n s a r r a t: Voles urbalnes pubIlques et prlvées et Urbanlsme. Vyšlo v Publicatíon adminlstratíves.
22 Rue Cambacéres, Pařiž 1935.
Ke mm e r aRe i n h o Id: Dle Wertabschiltzung
der Obstbllume. Stuttgart. Cena 2'8 M.
Dr. J. L u d o v I ci: Oas deutsche Sledlungswerk,
Heidelberl( 1935. Cena 1'8') M.
Ing. Dr. H. D o c k: Aufnahmearbelten
fn der terrestrlschen
Stereophotogrammetrle.
Vídeň-Lipsko
1935. Vydala firma C. Gerold's Sohne. Stran ilO. Cena 7 m. ř.
f ••••
Dr. Kurt S w i d e w I s k y: Theorle und Entwlcklung der UmblldgeriUe, lnsbesondere
der Entzerrungsgerllte, Vydala la.: H. Wlchmann, Bad Liebenwerda v SaSkU, 1935. Cena 4 ř. m. Stran 8U.
Dr. R é d e y I s t van:
A Magyar Fotogrammetrlal
Tarsasag Evkonyve
1934 évre. Blldapest 1935;
stran 71.
Dr. R. Fin s t e r w a I der a dr.: Forschung am Nanga Parbat, deutsche Hlmalaya-Expedltlon
1934,
str. VI.i143, vyobrazení 56 + 24, váz. v pl. 4'80 ř. m., vydala Zemepisná společnost v Hannovcru 19jií, v komisi ma
Helwíngovo nakladatelstvi v Hannoveru.
B a I t i c k á I! e n d e ti c k á k o m i s e, spec. publíkace Č. 4.: !lmarí Bormsdorl "Remeasurlng
of the base
Unes of Lolland and Oland"in the Year 1933. Helsinki 1935, Kírkkokatu 3.

Odborná pojednání

v časopisech.

Technický obzor, čis. 13. Ing. K F í I k a: O řízeni regulačně·parcelačnlm podle stav. řádu pro hlavni
město Prahu.
Izvjestlja obš~estva rusklh zemlemjerov v korolestvje Jugoslavll, č. 3.1935: S o p o c k o: Vyšší geodetické
vzdělání v nynějším Rusku.
•
Oeometarskl
I geodetski glasnlk, 1935 Casopis proměnil letos odp. redaktora; dosevadní redaktor. Ing Alex.
Kostié, se vzdal vedeni časopisu a redakci za lim vede tajemník spolku, p. Dimilrije Milačié. Cis. J. Hor vat: Některé
poznámky k výpočtům zeměpisných souřadnic podle Clarkových vzorců pro geod. křivku, Rud I: Vliv chyby v měřené
,traně při výpočtu trojúhelníku, V u k a š I n o v i é: Jak by se dalo využiti čiselné metody měřičské v , osné a Herce·
govlně. U n g a r o v: Likvidace poměru mezi vlastníkem a užIvatelem pozemku v Dalmácii ve spojení s katastrálními
pracemi. Čís. 2. I v on: Pohled na rozvoj katastru v Jugoslávii, Ml é í é: Společenské postavení zeměměřičovo, K r a I j :
Zpráva o činnosti zeměměf. zádruhy, spořitelního a úvěrního družstva.
Journat des Oeometres Experts et Topographes
Fran~als. čís. 176 (červen). Po í r é e: Les amélioartions
fonciěres dans la région parislenns. Fr o st: Contribution.a la théorle des moindres carrés Ma r t in: Coup ďocil
ďensemble sur la photogrammétrie aérienns et terrestre. Cís. 177 (červenec). R. O a n g e r: Annexíon de plans aux
actes notariés. Ne z: Evolution de la propriété immobiliěre dans le departement des Bouches du Rhóne. L e f e b v r e :
Les géometres et le chiffre ďaffalres. Ma r t in: Coup ďoeil sUr la photogrammétrie aérienne et terrestre. (pokrač.)
Blldmessung und Luftblldwesen.
Cis. 2 z 19j5. Br a n d: Uie lledeutung der Lultbildmessung IUr das Kataster. Dr. v. G r u ber: Grundslitzliche Bemerkungen zur Frage .Photogrammetrie
und Kataster". Dr. W a I th e r:
Photogrammellische
Katastervermessung.
K i nt: Anwendung der RadiaHriangulation
in Niederllindisch Indien.
Dr, L a m pad a r i o s: Aerophotogram. Arbeiten in Griechenland. Dr. E w a Id: Die 4. internationale Ausstellung
fUr Photogrammetrie in Paris. Dr. W a I t her:
4. Photogrammeter- KongreB in Paris.
.
Schwelzerlsche
Zeltschrlft fllr Vermessungswesen
und Kulturtechnlk.
Č, 5, Ba e s c h I in: Unterlluchung Uber das Verhliltnis endlicher Fllichen bei der wlnkeltreuen
schielacl1s1gen Zyiinderprojektion.
Rundlrage betrelfs die Baulinien (viz námět v Schw. Z. f. V. u. K str. 300/1934), - Č. 6. S c hne i der:
Die
neuen Landeskarten
der Schweiz. F I u c k: Die ŮberlUhrung des Trodo- Wildbaches
Uber den Binnenkanal
der Mal!'ldinsebene (s tab.). - Spolkové zprávy.
1". S.
Ósterrelchlsche
Zeltschrlft flir Vermessungswesen.
Č. 2. LeI! s: Vom IV. Internat. KongreB !Ur Photogrammetrie in Paris. (Příloha: Sazebnik pro opisy kat. operátú). - Relerátyo přednáškách,
normalísace.
F'. S.
Zeltschrift fllr Vermessungswesen.
Č. 9. B o tel:
Nachtrag zu den Untersuchungen
Uber dle zullissige
GrOBe der Gebiete bei Koordinaten-Umlormungen
nach trig. Form 24 nach H. 21, 23}1933Z. l. V. - W e dem e y e r:
WinkeHreue Kartennetze
und Abbildungen. Lip s: Zur Berechnung der ErdkrUmmung und Strahlenbrechung
bei den trígonometriscl1en Hllhenmessungen. T h led e : Oas Zentraldirektorium
....
(konec), Č. 10. H r i s t o w:
Ober dle Translormation
von Mercator·Koordinaten
in konlorme quer und scl1ielachsil(e Koordínaten und um·
gekehrt. L li n g I e : Erlahrungen mil dem BoBhardt-ZeiB'schen
Reduktionstachymeter
bei weitmaschigen Polygonnetzen anlliB1ich der Erneuerung der Waldvermessungswerke
ln Baden. Č. 11. C z e r s k I: Verailgemeinerung
des Heuveiink·Verfahrens
filr Untersuchung
der Kreisteilungsfehler.
W e dem e y.Čer:
Die Additions- und
Subtraktions-Logarithmen
und ihr Zusammenhang
mit den Hyperbelfunktionen.
. 12. G r o ti m a n n: Zur
Translormation
Gautl·Krugerscher
Koordinaten mit der Rechenmaschine (a čls. 13). Br i n k m a n n: Oas Bremische Verm.- und Katasterwesen seit 1813.U I r i c h: Normung von Vermessungsgerliten in Osterreich. K Uhne:
Die Bewertung des Grundbesitzes nach dem neuen Reichsbewertungsgesetz.
F. S.
Maanmlttaus
(Helslríki), 1935. Čls. 1-2: Gustafsson:
Děleni pozemkú a tvar obce Varsinais·Suomi
ve středověku. Čis. 3. L o I str ij m: Náklady leteckého mapováni ve Finsku. Hl r vo n e n: O grallckých vyrov·
ntvaclch metodách.
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Žemetvarka ir melloracija,
čís. 2.35. L. Str: Vlastnické poměry litevské v minulých stoletích. - Prvni
výstava úprav pozemkových. melIoračních a geodetických v Litvě 1935. B a I čin n a s: Historický přehled z úprav
pozemkových v Litvě. K r u vel i s: Vojenske práce topografické.

z

Zprávy spolkové.

Jednoty
ČS. úř. autorisovaných
civilních
geometrů.
Schúze pracovního výboru
Jednoty konala se dne 1. června 1935 za přítomnosti 9 členů. 4 členové se omluvili. Po zahájení
schúze předseda Ing. Fiirst přivítal kolegu Ing. Baběrada, nově zvoleného iilena pracovního a správ_
ního výboru Jednoty. K návrhu předsedy jmenován jednohlasně členem pracovního výboru Ing
Jan Preis, civ. geometr ve Vlašiml.
Na 16. hodinu, před schůzí pracovního výboru byla svolána užší komise výboru pro jednání
o volném návrhu kol. Ing. Faltnsa na dohodu se Spolkem čs. zeměměřičů ohledně odběru Zeměměřičského Věstníku. Pro omluvenou nepřítomnost tří denů nemohlo býti jednáno a usneseno
jednati před pÍ'Íští schúzí pracovního výboru za účasti týchž členů komise. Po referátě našeho
předsedy o stavu projednávání unifikačního zákona o civilních technicích přikročeno k pořadu schůze.
Jednáno opětně o sporu dvou kolegů při vytyčování hranic. Upozorřtujeme znovu na nesprávný a nekolegiální postup některých kolegů, který neslouží zájmům našeho stavu a odvoláváme
se na naši zprávu uveřejněnou ve Věstníku Inženýrské Komory ze dne 21. února 1931. Dále jednalo
se o postupu pro konečnou likvidaci substituce a o čestném řízení pro krytí neoprávněné osoby
a nesprávné údaje na plánu.
Jménem Jednoty zaslána gratulace p. Ing. dru h. c. Josefu Petříkovi, profesoru vysokého
u(oení technického v Praze, k jeho nové akademické hodnosti.
Za člena Jednoty byl přijat kol. Ing. Ant. Holub, civilní inženýr, Svatý Kríž nad Hronom.
Příští schúze bude svolána po prázdninách na první sobotu v zái-I, V případě nutných záležitostí
bude svolána na červenec. Usneseno zodpověděti několik dotazů a žádostí. Po debatě o interních
záležitostech .Jednoty schůze skončena.
Bel inž. vn.

Zprávy sfavovské.
Vnlučování
zeměměřičských
inženýrů z Vojenského
zeměpisného
ústavu.
Velitel
čs. Vojenského zeměpisného ústavu, plukov ník generálního
štábu Dr. Antonín
Ba sI
byl jmenován brigádním generálem. Osobnost a působení nového velitele V. Z. Ú. jistě
zajímá kruhy zeměměřičské. Musíme tedy bohužel uvésti, že za krátkého působení pana
gen. Dr. Basla co velitele V. Z. Ú. zaznamenáváme
kurs, který nelze nazvat příznivým
zeměměřičským
inženýrům. Nechceme tím tv rditi, že by pan Dr. Hasl H á Jll zavedl tuto
změnu, ale konstatujeme ji. Snad pluk. Ing. Dvořák, přednosta geodetického odboru V. Z. Ú.
a poradcové, málo chápající zodpovědnost ve výběru odborně vzdělaného personálu, mohli
by říci více. Možná i pan gen. Eisenberger, osobni referent M. N. O., leccos ví, co a kdo
rozhodl, aby bylo zahájeno v y I u č o v á n í inženýr!l zeměměřičských
z čsl. topografické
a geodetické vojenské čínnosti, kteréžto vyl učování zasvěcený
čtenář ihned poznal za
očekavatelné, když četl ve "Věcním
Věstníku M. N. O.", čís. 11/34 vyhlášku o rozmnožení
důstojníků V. Z. Ú. velmi "obratně" stylisov anou *). Nechceme tedy panu gen. Dr. Baslovi
přisuzovati plnou vinu za to, že zeměměřičští iriženýři nejsou přijímání do V. Z. Ú. v onom
počtu, jenž jim jako povolaným odborníkům ve vše c h geodetických
pracech V. Z. Ú.
přisluší, ale dovolujeme si ve vší formě proza tím připomenouti tuto skutečnost:
Je dobře známo, že za války byli ke ge odetickým pracem přijímáni zeměměřiči jako
nejzpůsobilejší - a také se tu o s věd č i I i. Známy jsou dobře výroky tehdejšiho plukovníka gen. štábu a pozdějšiho generála G i n z e I a, kterými zeměměřiče přímo chválil
za jejich geodetické a topografické výkony. To bylo před dvěma de~etiletími. krly tlnkousko
dávalo jim kratší školskou průpravu než OSR. Jsem jist, že za současné doby, kdy OSR.
má zeměměřičské inženýry, je přímo i příkazem úspor, aby byli pro geodetickou a topografickou činnost bráni do služeb V. Z. Ú. Ze nezklamou, za to ručí vysoké školy technické, které je v odbornictví vychovaly ve s pec i á ln í m odboru. Kdo ručí p. veliteli
V. Z. Ú., že přijatí odborníci s t a v e b n í a zem ě děl š t í (I) dovedou po nákladném'
vychovávání
na útraty vojenského eráru splniti úkoly, jež jim doba ukládá?
Je to věcí
velmi zodpovědnou a proto ji tak o t e vře n ě - snad ještě včas - uvádíme na uváženou, a to v zájmu armády a obrany státu v prvé řadě.
Ing. Dr. Jos. Rťtžička, býv. válečný topo,qraf.
Kvalifikačnf
komise
ministerstva
veřejných
prací pro služ. třídu I. a II. byla.
konečně rozšířena o měřičského úředníka (ln/t. O. Krčmáře). Je to hodně pozdě a dokládá znovu,
že tento centrální úřad spravedlivé a zákonité požadavky zeměměřičů splňuje až tehdy, kdy je
zlomen ev zákulisí) odpor nějaké zaujaté veličiny, která svůj osobní vliv uplatňuje do krajnosti.
Je mnoho dluh ů. které má min. veř. prací spláceti měřičským úředníkům své centrály a zemských
úřadťi, ale dosavadní režim se asi sotva postará, aby dluhy ty nezmnožil. Vždyť místo přednosty
zeměměři
čskéh o oddělení (příslu~ný odborfízen je Dr_ h. c. Ing. V. Roubíkem) stále drží kulturní
inženýr (Ing. K. Srha) a jemu v držení této posice napomáhá se všelikým překrucováním skutečnosti,
*) .Je tam uvendeno, že žadatel musí vykázat buď studia zeměměřičská, ne b o studia inž. stavitelství, ne b o zeměm. inženýrství, ne b o kulturní iněnuýrství. A zatím .i e d i n Ý
zeměm. inženýr dOsáhl onoho místa, vedle řady inž. stavebních a zemědělského.
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ku pr. frází, že nivelace jest agenda stavební! Tato snaha min. ver. prací dosáhla opravdu koruny
tím, že u zemských ÚÍ'adú v Brně a Bratislavě bylo zrušeno zeměměřičské oddělení a nadto že
zeměměřičskou agendu u zem. úřadu v Bruě spravuje strojní(!) inženýr.
Out~idel·.

Různé.
Schůze
stálého
komité
Mezinár.
federace
zeměměřičské
bude konána v Bruselu
v době schůzí odborných, které s mezinár. výstavou pořádá od 31. srpna do 3. září kolegiální
organisace belgická. Podniky kolegú belgických dějí se pod patronátem ministra vyučování. Program
je tento: V sobotu 31. srpna ve 14 hod. 30 min. uvítání členú stálého komitétu a přftomn~'ch
v hotelu Métro'pole, Place de Brouckure, pak pocta Neznámému vojínu a návštěva parlamentu;
večer banket. V neděli 1. září v 10 hod. a v 15 hod. sehllze stálého komité. V úterý se pořádají
exkurse rNamur, Dimant, Han) a ve středu do Bruges. Inform~ce žádejte a přihlášky zašlete na
adresu: M. Raymond Vranckx, 15 Rue Tiberghien, Bruxelles 3. Učast čs. zeměměřičú nutná z důvodů odborných a stavovských, vedle příležitosti k poznání krásných měst a krajů belgických.
XIV. fotogrametrický
kurs bude pořádán firmou Zeiss-Aerotopograph v Jeně dne !J. až
12. září 1935 za vedení profesorů Dra v. Grubera a Dra Hugershoffa. Prihlášky - pro omezený
počet účastníhi -- řiďte včasně a připojte obnos 10 ř. m. na adresu uvedené firmy. Na kurs bude
navázán valný sjezd Německé fotogrametrické společnosti, na kterém budou předneseny odborné
přednášky. Na výstavu možno se hlásiti na adresu: Dr. Ing. E. Ewald, Berlin-Lichterfelde,
Hartmannstral3e 15. Bližší je v prospektech, jež interesentúm budou zaslány.
Počet posluchačů
vysokých
škol techn.
směru
v r. 1935 (zima) činí 91fJ2 :!oni
9820), z toho cizindí 1055. Na zeměměř. inženýrství je zapsáno: na českých technikách v Praze
a v Brně 631, na něm. technice v Brně 135, celkem tedy i66 posluchačů.

Osobní.
t

Ing. Karel Růžička.
Dne 1i. července t. r. zesnul ve věku 51 let po delším utrpení
v nemocnici v Berehově měřičský rada Ing. Karel Rúžička, přednosta vceňovacího oddělení katastrálního měHckého úřadu v Užhorodě.
Zesnulý byl pro svou milou, upřímnou a nenáročnou povahu u svých kolegů a podřízených
velmi oblfben. Ve státní měřické službě byl od roku 1906, v zemi Podkarpatoruské
působil od
roku 1920. Svou činnost zahájil zřizováním měřického úřadu v Berehově, pilně se zúčastnil na
spisové rozluce s Maďarskem a přejímání operátů a map pozemkového katastru pro tvořící se
měřické úřady v bývalé župě berehovské, jakož i při založení vceňovacfho oddělení při katastrálním
měřickém úřadě v Užhorodě.
Všichni kolegové a přátelé zachovají mu čestnou památku.
Rektorem
českého
vysokého
učení technického
v Praze
byl zvoleu Ph. Dr. Jiudřich S v o bod a, řádný profesor vysoké školy speciálních nauk pro sférickou astronomii a úklady
vyšší matematiky;
děkanem vysoké školy speciálních nank Dr. techn. Karel D u s 1, prof. II. matematiky. Rektorem české vysoké školy technické v Brně byl svolen Ing. dr. techn. Rudolf Vo nd rá č e k, děkanem odboru inženýr. stavitelství a zeměměř. inženýrství Ing. dr. techn. Jan Z avadil.
Z katastrální
meřické
služby.
Mora va: Přeloženi: Ing. Leopold Koubek do Prostějova, Ing. R. Hanák do Olomouce. Ing. Mir. Tká':: nstanoven m. koncipistou v é. Těšíně. Zemřel:
m. komisař Ing. Jos. Holčík.
S loven s k o: I. Přijati za měř'. aspiranty: Ing. K. Hynie, Ing. Tibor Kubinec, Ing. K. Hložánek, Ing. P. Gál, Ing. Fr. Pliska a Ing. Fr. Macháček. II. Jmenováni: a) měř. koncipisty: Ing.
Jiří Krejčiřík, Ing. V. Křikava. Ing. V. Lieberzeit, Ing. Fr. l\larada, Ing. Fr. Chaloupka, Ing. VI.
Sachunský, Ing. Dez. Ladányi, Ing. Ant. Trpka a Ing. 01. Hrdý; b) měř. komisary: Ing. Juraj
Ilenčlk, Ing. Mart. Klobnczký, Ing. Josef Líbal, Ing. Boh. Honomichl, Ing. Jan Novotný, Ing. Jos.
Wachtl a Ing. Boh. Adamec. III. Ze služQY vystoupil: Ing. Jan Pilař a Ing. Glěb Grigoriev.
Podkarpatská
Rus: Ing. Stan. Cermák v Chustu povýšen do 6. plat. stupnice, In~. Jar.
Tichý ustanoven měř. koncipistou. Nově přijat měř. aspirant lug. Leopold Šmíd (v Užhorodě).
Změny ve stavu úřed. opráv. civ. geometrů:
a) Oprávnění
(autorisace)
na byl i:
Ing. Miloslav Lukeš, Kralupy
n./Vlt., Ing. František
Habrda, Břeclav; Ing. Rudolf Ohme,
Liberec; Ing. František
Wichart,
Teplice-Šanov;
Ing. Petr Bulankin, Kamenice n./Lip.; Ing.
Josef Titlbach, Praha; Ing. Karel Werner, Jesenice
u Podbořan;
Ing. Feodor
Skripnik,
Praha; Ing. Jiří Antoniuk,
Brno; Ing. Benjamin lvančenko, Trenčín. b) Oprávnění se v z d a I:
Ing. Otakar Svatoš, Bratislava. c) Zemřeli:
Ing. František Pižl ve Slaným ve věku 1)0let, Ing.
Josef Bezpalec v Treboni a Ing. Ludvík Csogar v Užhorodě.
Druhé státní zkoušky ze zeměměřiěského
inženýrství
vykonali
pánové:
I. NaČ e s k é m v y s o k é muč e ní tec hni c k é m v P r a z e v době od 1. ledna do 25. června 1935 podle výnosu min. školstvi a nár. osvěty ze 4. července 1928: Sergej
Malloj z Jekatěrinoslavě
v Rusku, Ctibor Drtina z Rožnova p. R. na Moravě, Václav Fibikar z Dobrovic v Čechách, Jaroslav Dytrych z Horní Radechové
v cechách, Kondo Petkov Kondov z Dalboki v Bulharsku, Josef Zd'ánský
ze Lhoty Zelenecké
v čechách,
Lev
Pelech z Lowczy v Polsku, Josef Chrpa z Pražského
Předměstí
v čechách, Stanislav
Kolařík z Čes. Budějovic v Čechách, Vladimír J ončev z Peštera
v Bulharsku,
Jiří Tomšů
z Kamence Podolsku v Rusku, Karel Petr z Král. Městce v čechách,
Jaroslav
Vosáhlo

1935/111

z Kuklen v ('ochách, Jan Beránek z Dolní R edice v Čechách, Karel .'ikorpi! z Prahy v Čechách, František
Švec z Vídně v Hakousku,
Dinol N. Petrikov
z Krušovene
v Bulharsku,
.Jiří Schorník z MHevska v Čechách, Karel Ku·lhánek z Hlubo':'e v Čechách, Kamil Jurajda
z Přepeř v Čechách, Jaroslav Tesař z Prahy VIII. v Čechách, Dimitr Vodeničarov
z Novoselo Ferdinandsko
v Bulharsku,
Julius Gýra z Prahy XI. v ('echách, František
Hronek
z Prahy XI. v (~echách, Karel Plešek z Vysoké
na Moravě, Karel Kopecký
z Mezimostí
v (~echách, Karel Jezdinský
z Horosedel v Čechách, Karel Bcne':' z Čes. Budějovic
v Čechách, Sergej Potrovskij
z Pulaw v Polsku, Jan Pleticha
z Vídně v Rakousku,
Oldřich
Křelina z Podhradí
v Cechách, Bedřich Bartík
z Kostelan
na Moravě, Bohumír
Matou':'
z Orlova v Čechách, Franti':'ek štorkán z Vejprnic
v čechách,
František
Veselý z Humpolce v ('echách, František
Vol dán z Pardub ic v Čechách, Osyp .Jariš ze Síelce v Polsku,
Alois Buršík z Nového Údolí v eechách, Jaroslav
Hruška z Pardubic
v Cechách, Václav
KramI z Prahy XIX. v Čechách, Václav Dlabač
z Prahy
v Čechách, Adolf Mikulejsk~'
z Temelína
v Ceohách, Jiří Dvořák z Mílevska
v (~echách, Vladislav
Prchal z Kynice
v eechách, .Jiří Pučelík z Loun v Cechách, Karel Štěpánek
z Dašic v eechách, Antonín
Koláčný z Prahy v Čechách, Jaroslav
Kopeck)'
z Doudleb
v (;echách,
hák
Chankin
z Varšavy
v Polsku, .Jaroslav lYasečko ze Lvova v Polsku,
Mirko YHfan z B!atnice
y JugoslaviL
II. Nač
e s k é v y s o k é ,:,k o let
ech,n i c k é v Brn ě: Leixner Jan z Dačíc.
Hlošek Josef z Husovic, OIšák Ferd. z Bartovic,
Pa pp Šímon z Janošova,
Pliska Frant.
z Týnu, Gothard Jan z eikova, Komínek K. z Brna, Pavlíček
Jan z Velké Bíteše, Sposelý Otto ze Lhoty. Zawislák Julius z Mor.ner Fr. z Prostějova,
Šanda OIdř. z Brna, Ye
Ostravy, Válka OIdř. z Osoní Bítýšky,
Lednár
Ludevít
z Račistorfu,
Chramosta
.Jan
z Hadostína,
Gavanda Eduard z Dh. Hradiště,
Suchý Frant. z Napajedel,
(:ervínka
Mojmír ze Šubířova, Cetkovský
.Josef z Prost~.iova, Macháček Fr. ze Sv. Jura, Kohoutek Karel z Mor. Ostravy, Matusievič
Ondřej ze zitomíru.
III. Na německé
vysoké
škol,
technick(~
v Brně:
\Valter
Bartl
z Gosseng-riina u Falknova
nad Ohří, Walter Brouček z Přimdy v Cechách, Arnošt DOl'sohner z Přimdy v eechách, Alois Eier z Brna, Gustav Fischer ze Smrěné. okres štoky v Cechách. Gerhard Haller z Rýmařova
na Mor., Emil Hawlu z Brna, Kurt Heinrich z Brna.
Alfred Hiittl z Cechy. okres Loket v eechách. Anton Kiihnl z Bukvv u Falknova
n. Ohří.
Herta Rubasch z Brna, Rudolf Schobert z Radyně. okres Teplá v Čechách a .Josef 'Voletz
z Brna.

ZEISS
HEDUKGNí TACHYMETR

a UNIVE8~ÁLNí TEDDDLIT

(BOSSB.A.RDT -ZEISS.)
Přesný optický přístroj pro polygonáíní a dílčí měření.
Přímé odečítání horizontální vzdálenosti.
Jednoduchá práce s měřickou latí.
Odečítáni až do vzdálenosti 200 m.
Současné odečítáni všech kruhů v okuláru dalekohledu.
Jasné obrazy. ~
.
Společné osvětleni pro veškeré body kruhu.
Nedostižná hospodárnost.
- 30-50"10 úspory při polni práci.
Velká přesnost střed nich chyb 1/5000 1/10000 do vzdálenosti.
Malá váha (přístroj I se skřinkou 10'5 kg).
Příručka
pro optické měřeni vzdálenosti
od R. Bosshardta.
(Ve francouzském a německém vydáni.)

Nivelační přísfroje - dálkoměr Lodls - feodoUfy.
Tiskopisy a další informace zdarma od fy C.A.RL ZEISS - JEN.A., nebo od:
Generálního
zastoupení

Richard FIscber, Praha II., U Pulčovny 8..Telefon 285-38, 219-81.
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