Prof. Petřík doporučuje pro valnou schůzi dva návrhy, které
Ježto jiných návrhů není, konči předseda schůzi.

byly schváleny.

Různé.
Stálý výbor mezinárodní federace zeměměfiěské. Stálý výbor m. f. z. bude konati svoje
zasedáni ve dnech od 2. do 5. září t. r., přea tím ve dnech 31. srpna a 1. září koná porady
komise k a t a str á 1n í a s lov n í k o v á. K zasedání Stá 1é h o v Ý bor u v Běl chra d ě zve nás "U d r u žen j e g e o m e ta r a i g e ode t a k r a 1jev i n e J u g o s i av i je", k němuž rozeslalo právě pozvání, v němž žádá, abychom se v hojném počtu zúčastnili. Současně přeje si poskytnout účastníkům příležitost, aby se mohli seznámiti se zvláštnostmi a půvaby Jugoslavie a proto připravíli pro účastníky 3 vycházky, jednu na 7 dní,
druhou na 6 dní a třetí na 5 dní, příhlásí-li se dostatek účastníků. Ceny jsou sníženy. Proto
nás žádají, abychom jim oznámili počet účastníků a jejich dám a vyplněné přihlášky jim
dodali do 15. července t. r. a současně i oznámili požadavky ohledně ubytování v hoteiích.
Předsedou organisačního komitétu v Bělehradě je Dr. Zvonimir Kralj, Beograd, Gepratova
ul. br. 68. (Podrobnosti viz na obálce tohoto čísla.)
Příhlášky na zájezd do Bělehradu zasílá a' bližší vysvětlení podává: Ing. Vojtěch
K u r a 1, měř. správce, Praha IV. č. 186 Hradčanské nám.
XVI. valný sjezd čs. inženýrů v Mor. Ostravě se koná ve dnech 11.-14. června
1936. Pořad: dne 11. června v 17. hod. jednání delegátů SIA a ve 20 hod. 30 min. uvítací večírek v restauraci v radnici. Dne 12. června dop. vycházky do závodů, v 15 hod.
30 min. přednášky Zájmových skupin. Dne 13. června vycházky do závodů, večer přátelská schůze. Dne 14. června v 10 hod. odbývá se slavnostni schůze sjezdová v Nár. divadle s přednáškami.
Dne 15. června další vycházky a výlety. Přihlášky k účasti na
sjezdu do 31. května v kanceláři SIA, Mor. Ostrava, Národní dům.
čtvrtý sjezd geografů a etnografů bude konán v Sofii ve dnech 16.-29. srpna 1936.
Jednání bude rozděleno na 8 sekcí, z nichž v první je zahrnuta geodesie, kartografie, geofysika, v druhé geomorfologie, v sedmé regionální geografie atd. Přihlášky přijímá: Prof.
Dr. Ivan Batakliev, Sofia 4, Omortag 26.
Regulace města Vyškova. Město Vy~kov vypsalo letos v únoru užší soutěž na
ideovou regulaci a vyzvalo k ní tři projektanty.
Lhůta k podáni návrhů prošla dne
15. dubna. V pátek skončila svou práci porota pro posouzení došlých návrhů této soutěže a usnesla es jednomyslně uděliti první éenu projektu
arch. dra. Boh. Babánka a
civ. geom. Ant. Prokeše z Brna, druhou cen u projektu
arch. inž. Bedřicha Rozehnala,
rovněž z Brna. Třetí soutěžný projekt vypracovaný
civ. geom. Petrů a spol. ." Vyškovlt
byl navržen k zakoupení za 2000 Kč. Mimo to obdrží každý projektant
3000 Kč jako
honorář za účast na této soutěži.
Přes milion hektarů půdy vlastni čsl. stát. Přes 950 tisíc ha lesů, asi 78 tisíc ha
zemědělské půdy, 66 tisíc ha pastvin, 12 tisí c ha rybníků. Největší část lesů je na Slovensku a na Podkarpatské
Rusi a musí se do nich ještě dosud upravovati přístup. Letos
bude do státních lesů a statků investováno asi 50 mil. Kč, z toho 14 mil. Kč na pozernnl
stavby, 8 mil. Kč na dopravní prostředky, 2 mil. Kč na meliorace, 3niil. Kč na stroje,
vozidla a pod., 5 mil. Kč na nářadí, 16 mil. Kč na živý inventář. Podrobnosti
najde
zájemce ve 2. investičním čísle "Zpráv veřejné služby technické" (čís. 14).
.
V tabulkách "Bauschinger-Peters:
Logarithmisch-trigonometrische
Tafehí· mit acht
Dezimalstellen~" Lipsko 1911, je pro výraz log cotg 390 27' 11' udána chybná hodnota:
0'084 92063. Má správně býti: 0'084 62063.
Ing, Mezník.
Rozděleni a výnos půdy v Československu.
Téměř 44% připadá na role a 33% na
lesy. Role vynášejí na 68% všeho katastrálního
výtěžku,
průměrná
výnosnost
je největší u zahrad v zemi Moravskoslezské (46'5 Kč z 1 ha) a nejmenší z lesů v Pódkarpatské Rusi (0'84 Kč z 1 ha). Na jednoho drži tele připadá průměrně 7'4 parcel ve výměře
3'36 ha a 46'13 Kč katastrálního
výtěžku. Průměrný katastrální
výtěžek 1 ha je 14 Kč.
Podrobnější
informace najde čtenář v článku Ing. V. Hlavsy ve "Zprávách
veřejné
služby technické", roč. 1936, čís. 7.
Oprava tiskových

omylů v čís. 3 a 4 Z. V. z 1936.

Na str. 72 shora řádka 4, 5: místo ne-trné, má býti nepa-trné.
Na str. 131 Petříkova čísla má býti v sloupci: Postup výpočtu,
shora řádka 17
správně konstanta A: ptI
shora řádka 18
správně x = 6. U" . A: ptI
Na str. 133 v druhé řádce cifer pro U,
49' 12'595 587"
V červenci

Zeměměfičský

místo

48' 12'595 587"

Věstnfk nevyjde.
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Dodatek k metodě nejmenších čtverců.
V. Láska.

Naše teoretické úvahy doplnime dvěma příklady, jak statisticky řešiti dva
ze základních úkolů praktického měřictví.
A) Statistické

stanoveni jednotlivých úhlů.

Budiž O stanoviště a 01 poloha optické osy dalekohledu při zaměření na cH
nalézající se ve směru 00, takže skutečná chyba toho zaměření jest dána <t 001.
Promítněme. nyní bod 1 na kolmici vedenou libovolným bodem přímky 00, čímž
()bdržíme bod 1'.
Opakujeme-li měření, obdržíme nový bod 2' atd. Na kolmici k 00 obdržíme
:tak libovolný počet bodů ležících na přímce 1'2' atd., jichž pomocí lze sestrojiti
tak zvanou frekvenční
křivku,
která v případu, že seskupení tak určených
bodů odpovídá zákonům matematické náhody, bude Gaussovou křivkou. Jest to
podmínka nutná, avšak ne postačující,
nebof Gaussovu křivku mŮžeme též
- jak známo - obdržeti kombinaci dvou symetricky k 00 položených.

~
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Existuje-li Gaussova křivka, potom teprve lze mluviti na př. o p r a v d ěpod ob n o st n i st ř e dní c h y b ě etc. Neexistuje-li, nemá tento terminus technikus
žádného významu a jakákoli aplikace metody nejmenších čtverců na dané měření
jest nepřípustná. Před použitím metody nejmenších čtverců na měření úhlů musíme
tudíž vždy se předem přesvědčiti o existenci frekvenčni křivky typu Gaussova
a to skutečnou jeji konstrukcí.
B) Statistická

zkolLŠkanahodilosti.

.
Zde měříme každý úhel pro sebe podle A) a tvoříme rozdíly mezi součtem
úhlů v každém trojúhelníku a 1800 (I), jakož i rozdíly mezi součtem všech úhlů
kolem každého z bodů a 360 o (II). Prostorové rozmístěni těchto rozdílů I a II
,musí v dané situaci vykazovati nahodilý charakter. Je-li tomu tak, můžeme pak
přistoupiti k vyrovnání. K tomu jest však zdůrazniti, že ve výsledku vyrovnáni
se zrcadlí pře d e vší m a h Ia v ti ě volená vyrovnávací metoda, která ovšem modifikuje charakteristicky skutečnost, nebof každá vyrovnávací teorie může stejně
jako matematika vůbec v zásadě podati jen to, co bylo vlastně do ní předem
vloženo. Proto musíme zásadně býti proti každému vyrovnávání. Doporučovalo,,,P1
~"t;l-
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se na místě toho měřiti úhly až k sestrojeni vyhovujici křivky seskupeni. Jedině
tak můžeme- dosici hodnot pokud možno co nejméně se lišicich od skutečných~
Neexistuje totiž žádná metoda, jež by dovolovala odvoditi dokazatelně z pozorovaných hodnot skutečné aneb alespoň pravdě se bližfci (verisimilis).
I _v geodesii plati věta, že pravdou jest to, co pře v á ž n á většina stejně
hodnóvěrných svědků tvrdí. Jest to sice lidské kriterium, avšak nemáme lepšfho.
Uvedená metoda statistického stanoveni jednotlivých úhlů představuje tudíž
vážné doplněni dosud uživaných postupů vyrovnávacích, které se stávaji neupotřebitelnými v připadě, když frekvenčni křivka jest asymetrická, aneb dává dvě maxima,.
kdy máme tudíž dvě stejně oprávněná řešeni a aritmetický průměr pozbývá svého
významu.
Résumé. R e m a r q u e s u p p lem e n t a i r e s u r I a m é t hod e des m o i n d r e s
car r é s. La méthode des moindres carrés est comme chaque méthode mathématique
essentiellement
aprioristique, tandis que la réalité est essentiellement aposterioristique.
II
en résulte que la méthode des moindres carrés
comme chaque méthode mathématique
en général, ne pe ut donner que ce qu'on en a posé a priori. Son résultat pour etre verisimilis, non probabilis, doit etre vérifié a posteriori
par une expérience répétée,
c'est
a dire statistiquement, par la construction de la courbe de fréquence de l'angle visé,
éventuellement
par la construction
du placement
des déviations de justes valeurs
de·
celles géometriques.

Pozemková držba v zemi Podkarpatoruské.
Ing. Fr a n tiš e k W i e sne r.
Dnešní stav pozemkové držby a způsob hospodaření v zemi Podkarpatoruské
neliší se, posuzováno s hledíska neodborníka, valně od stavu držby a způsobu hospodaření
v zemích historických. Manželé-držitelé nebo dědicové dosavadních držitelů vlastní zpravidla společný dům se zahradou a obhospodařují menši nebo větší počet samostatných
pozemků. Rozdíl jeví se tu jen v tom, že původní majetek je rozdroben na parcely o velmi nepatrné výměře, jež jsou rozptýleny po velmi mnohých, od sebe vzdálených místech,.
protože při rozdělení společného majetku dělí se zpravidla vždy každý pozemek na tolik
dílů, kolik je nabyvatelů. Pouze pozemky urbární (pastviny a lesy) bývají společně užívány.
Poplatníku jde především o to, aby mu byla vyměřena pozemková daň z těch pozemků, které skutečně sám obdělává, aniž by se staral o správný zápis této své skutečné
držby v pozemkové knize a v pozemkovém katastru. Snahu pozemkového katastru, směřující k odstranění nedostatků
pozemkové knihy a pozemkového katastru,
ztěžují majitelé pozemků sami tím, že smlouvy o prodeji, darování, směně nebo dělbě pozemků buď vůbec nesepisují, nebo sepisují tyto smlouvy pouze pro pozemkovou knihu převodem ideálních vlastnických podílů, bez zření ke skutečnému stavu, i v případech, kdy jde o fysicky oddělenou parcelu, čímž se do vložky dostávají noví vlastníci, kteří tam nepřináležejí a pro které se měla otevříti nová vložka.
Odprodej jedné části parcely neděje se zpravidla na podkladě geometrického
plánu
(pro zaostalost obyvatelstva,
z úsporných důvodů, pro nechápání
účelu tohoto zařízení,
pro malou cenu pozemků a j.), nýbrž prostě tak, že veřejný notář nebo jiná, smlouvu sepisující osoba vypočítá podle údajů strany ideální podíl na celé vložce nebo na příslušné·
parcele, a to buďto podle výměty skutečně koupené plochy k vyměře celé vložky, nebo
podle poměrů koupeného podílu k vlastnickému
podilu dosavadního
vlastníka
(spoluvlastníka) vložky. Na -základě této, skutečnosti neodpovídající smlouvy, v níž jsou kro~ě toho jména majitelů neúplná a zkomolená, provádí kn.ihovní soud vklad v pozemkové knize buďto zápisem nového nabyvatele v původní vložce, nebo převedením
dotčené parcely s celým "zástupem spolumajitelů" do nové knihovní vložky s ideálním podílem dosavadního vlastníka na nového nabyvatele.
Tento zakořeněný nesprávný postup při sepisování trhových smluv provádí se v zemi Podkarpatoruské
stále ještě proto, že civilní technik nebo měřičský úředník po zaměření změny a výhotovení plánu nemůže držiteli zpravidla zaručiti
provedení
v pozemkové knize, ježto při zaměření skoro vždy zjistí, že přihlášená
změna je spojena
s tak četnými jinými změnami (nepřihlížejíc ani k nesouhlasu vlastniáého
.stavu ..v po.
zemkové knize se sJ;:ute~ností), že zaměřené změny v PO~emkovéknize
nelz\3 provésti
buďto z právních důvodů, nebo že odstraňování
překážek, vadících provedení v pozem-·
kové knize, přesahovalo by zpravidla cenu pozemku. To je též příčinou toho, že zdejší
zemědělec raději nepřihlašuje pozemkové knize změny vůbec, a ježto povinnost přihlašo~
vati změny v pozemkové knize ne ni podle dosavadních
maďarských
knihovních předpis-&
~avedena, roste nesouhlas pozelllkové knihy .se skutečnos.~í. :r'ento. Ilesouhla.s. je do zn.ač-
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né míry způsoben tím, že za maďarského režimu měly nově založené vložky již pn svém
založení značný počet spoludržiteh1, ježto obsahovaly majetky několika rodin, které v přírodě byly sice tehdy již fysicky rozděleny, ale v pozemkové knize nemohly se změny ty
provésti, protože v katastrální
mapě nebyly při povrchní reambulaci
nové hranice parcel zaměřeny.
Nepříznivý účinek na pozemkovou držbu v Podkarpatské Rusi, a tím též i na právní úkony spojené s touto držbou, má nesporně
i dosavadní
uherské
dědické
právo.
Uznává, se tu nejen zásadní svoboda rozhodování
o vlastním majetku,
ale i do nekonečna jdoucí dědická posloupnost. Dědic nabývá dědictví ipso jure, a tak plnoprávní dědicové rozdělují, zaměňují a prodávají
zděděný majetek v přírodě bez soudní ing-erence.
Pozůstalostní
řízení provádějí soudy podle platného dědického práva jen podle stavu pozemnoknižního zápisem ídeálních podílů na dědice, t. j. na všechny příslušníky rodiny,
čímž vzrůstá stále počet spolumajitelů
na jednotlivých knihovních vložkách a zmenšují
se hodnoty vlastnických
podílů, které dosahují někdy zlomků jdoucích až do miliontin,
ačkoliv !:\kutečný stav - až na značné rozdrobení půdy je celkem jednoduchý. Omezení dělitelnosti selských statků ve form~ nápadnického práva, zajišťujícího dědický převod celého statku na jednoho dědice, jest na Podkarpatské
Rusi nanejvýš odůvodněno a
nutné. Již bývalé Rakousko vydalo 1. dubna 1889, ř. z. č. 52, zákon o nedělitelnosti selských statků střední velikosti, který nabyl účinnosti teprve po vydání zvláštního zákona
zemského.
Rovněž takurbární
poměry, trvající doposud v Podkarpatské
Rusi, zhoršují uvedený právní stav. Tyto zbytky původního kolektivního vlastnictví k půdě udržují se tu
stále jako zvláštní útvar spoluvlastnictví
k lesům, pastvinám a k neobdělaným pozemkům. S urbářskými usedlostmi byly při vyvazení půdy tyto pozemky přiděleny bývalým
poddaným do společné držby a užíváni. I když tvoří společenstvo býv. urbárníků
dohromady právnickou
osobu, nepřísluší rozhodovati
o vlastnictví
této právnické osobě,
nýbrž urbárníkům
samým, a proto mohou jednotliví podílníci své podíly sami zatěžovati. Co do právního složení jsou obdobou těchto poměrů komposesoráty,
t. j. společenství několika sousedních býv. vrchnosti k společnému užívání lesů a pastvin a k vykonávání určitých regálních práv.
Jest samozřejmé, že takovýmto
"převodem nemovitostí", opakujícím se s pokolení
na pokolení, nemůže souhlasiti stav pozemkové knihy se skutečností, a že stálým zřizováním nových vložek roste i celkový počet vložek a počet spolumajitelů a jejich ideálních podílů až do nemožnosti.
'
Prováděním
pak soudních usnesení v unifíkovaných
operátech
pozemkového
katastru shodují se sice zápisy v pozemkovém katastru skoro úplně se stavem pozemkové
knihy, ale zato roste nesouhlas se skutečností, takže předpis pozemkové daně v takových
případech je nesprávný. Zakládáním nových a nových knihovních vložek s nepatrnými
rozdíly ideálních podílů roste pak neúměrně počet pozemnostních archů, lišících se od sebe
v podstatě pouze jinými držebnostními podíly, anebo jinými spoludržiteli. Že tímto způsobem se zvyšuje stále počet daňových poplatníků, je samozřejmé.
Ježto shora uvedené závady nedají se v dohledné době odstraniti, je s těmito poměry i nadále počítati a přizpůsobiti jim předpisy, jejichž účelem je odstraniti nedostatky dnešního pozemkového katastru a pozemkové knihy, a tím umožniti správný předpis
a vybírání pozemkové daně.
Résumé. P o s s e s s i o n fo n c i ě r e e t 1a ma n i ě r e d e l'a dmi n i str a t i o n
e n R u s i e S u b car p 'a t h i q u e. Le parcellement des fonds de terre en petites parcelles et les transcriptions
des parts de propriété idéals sans égard a l'état éffectif ont
causé 130 confusion et le désordre dans les livres fonciers publics. Le droit de succession
hongrois qui faoilité le partage des fond!:\ de terresans
aucune limité doit donc litre
remplacé par la loi de l'indivisibilité
des propriétés
ďune grandeur
moyenne.
L'empirement de l'état juridique de la possession est causé aussi par les "urbariats"
et les
"compossessorats",
c'est est ft dire la propriété coliective de la terre du temps de la
corvée. Le nouvel arrangement
a pour but ďécarter les défauts susmentionnés, de mettre
ďaccord les enregistrements
dans les livres fonciěrs avec la réalité et de rendre possible
l'ordre exact et 130 perception de 130 contribution fonciěre.
.

s

o nahrazování zmizelých polygonálních bodů.
Ing. Bohumil

Krásný.

Stabilisace polygonálních
bodů při zaměřování
měst metodou trígonometrickopolygonální dála se způsobem vice méně nákladným
a důkladným podle prostředků
nebo
vhodného materiálu, které byly nasnadě. Rozmanité způsoby této stabilisace
nacházíme
popsány v učebnicích geodesie nebo v odborných článcích a jsou to u nás v Praze od
jednoduchých čtvercových kamenů nebo železných trubek, železných svorníků v chodníkové obrubě i železné dvojdílné schránky v betonovém nebo cihelném zdivu, vedle stávajicích poldopů kanalisačních
a vodovodných.
Stává se zhusta, jak v Praze jsme byli
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svědky, že tyto body pří překotném stavebním ruchu vezmou za své, jsou buď zasypány,
zaasfaltovány nebo odkopány pří velkých pohybech zemních, nebo utrpí na identitě posunem při předlažbě. Změnou šíře chodníků, na jejichž obrubách byly železné svorníky
zasazeny, ztratilo se zejména ve vnitřní Praze mnoho polygonálních bod"Ů., takže
když nastane nutnost změněnou situaci zaměřiti a plán doplniti, často jich nenalézáme.
Pravidelně se přikročuje k Wedání polygonálních bod"Ův sousedství, což má někdy v zápětí dlouhé Wedání a zkoumání, než najde se pár polygonálnich bod"Ů,na které se úhlově
i délkově m"Ůžemenavázati, a opět pár takových, na které svá měření kontrolou ukončíme. Je nasnadě, že čím je větší vzdálenost těchto připojených bod"Ůod Wedaného, tím
větší nejistota v jeho určení. Zejména doznaly-li východiskové nebo ukončujíci body nějakého posunu, zanáší se tato chyba do určení nového bodu a stává se někdy i citelnou
v nové situaci. Proto poukazuji na zp"Ůsob,který měřicky i početně je zcela jednoduchý,
a který určuje souřadnice nových polygonálních bod"Ůněkdy s větší jistotou, než je to
v případě, který jsme nazvali pravidelným.
Jest vypočísti souřadnice nových bod"Ů1 a 2, když staré body v okolí zmizely. Viz
obr. 1. Podle starého měřeni vypočítáme si souřadnice rohů dom"Ů(A, B), které z"Ůstaly
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nezměněny. Zejména u rohu bloku je to na místě, poněvadž máme zhusta takový bod
určen kolmicemi na dvě rftzné polygonální strany a tím kontrolu správnosti. Vypočítáme
směrník aAB,<): 'P a délku AR Změříme úWy na bodech 1 a 2 a délky Slo 82, S3, vypOčitáme souřadníce bod"Ů1, 2 a B v provísorni soustavě na osu Y', totožnou se stranou A-I,
položíme-li souřadnice bodu A 11= x = O. Vypočítáme v této prov. soustavě směrník 'P'
a opět délku AB (kontrolu). Rozdílem <t'P-<t'P' dospějeme k směrníku a A,l V naší soustavě, ve které nyni vypočítáme souřadnice bod"Ů1 a 2.
Potřebujeme-li polygonální bod v blízkosti nároží, kde' starého polyg. bodu již
není, zvolíme si vhodné místo, zejména když současně je označeno nějakým kruhovým
poklopem (kanalisačním nebo vodovodným) a pokračujeme následovně: Pro jednoduchost
vezměme skosený d"ŮmnMožni. Viz obr. 2. Souřadnice bod"Ů A a B vypočteme opět
z měření p"Ůvodního,též směrník a AB i délku AB (kontrola). P je nový polygonální bod.
Změříme si délky AP, BP, AB a vypočítáme si podle vzorc"Ů Beronových vnitřní úhly
určujícího trojúhelníka

a,

/3,

y. tgi=l/

Sb. Sc
S 'Sa

atd. a poté souřadnice polygonál. bodu P.

Vážeme se -zde krátkými délkami, přesně změřenými na starou nezměněnou situaci
a vyhneme se úWovému měření s dlouhými délkami od připojených bod"Ů,o kterých nemáme jistoty, _z"ŮstalYcli.
nepohnuty~ Na křižovatkách ulic m"Ůžemedostati vice určujících
trojúhelník"Ů a tlm možnost kontroly a vyrovnání. Při tomto určení souřadnic polygonálních bod"Ůje měřická práce, tedy ta nejdražší, redukována na minimum. Při vyvinutí
polygonálniho tahu z nového stanoviska lze připojení úhlové navázati na obdobně zjištěný nový polyg. bod, nebo prostě některý roh nebo více roM jiné křižovatky, když
jsme si předem jejich souřadnice vypočítali z měření p"Ůvodního.
V těchto připadech se osvědčuje přesný p"Ůvodnízáměr starých polygonál. bod"Ů
na nejbližší nároží, a sice pokud možno přeurčeně, poněvadž vytyčíme si pak spoleWivě
pftvodní polygonální bod a m"Ůžeme-liho užíti, odpadá shora uvedené, ač i pro jistotu
bude i tady dobře zmíněný výpočet provésti. Mou snahou je upozorniti na tento jednoduchý zp"Ůsob,který je levný a spoleWivý. Vycházím z předpokladu, že nároží jsou pev-
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nějšími body než polygonální body sebe důkladněji v zemi zapuštěné a že zamerovamm
nároží v blízkosti polygonálnich bodů nevnese se do výsledku tolik chyb, kolik se jich
zavlékne po letech různými posuny do polygonálních bodů samotných.
Uvedeným chci též naznačiti možnost setrvání při početním i měřicky exaktním
způsobu doplňování plánu i po zániku staré sítě polygonální, ovšem s největší opatrností při zjišťování identity rohů, od kterých vycházíme.
Uvedené úlohy spadají do metody vyčíslení většího počtu bodů situace souřadnicemi, najmě takových, které jsou označeny zděnými rohy nebo mezníky za účelem dosaženi větší přesnosti v kresbě plánu. Též při početním stanovení plošných výměr je tato
metoda výhodnou. V případě ztráty původních bodů polygonálních nastoupí tyto body
jako náhradni síť polygonální, ovšem významu sekundérního.

t Ph. Dr. Julius Stoklasa.
Oddělení zeměměřičského inženýrství truchlí nad rakví prof. Dr. Stoklasy, který
rozžehnal se dne 4. dubna 1936 se životem plným práce odborné, vědecké i org-anisační.
Zeměměřičtí inženýři vzpomínají při této příležitosti též svého profesora, který při zahájení učebního běhu pro zeměměřiče i) ujal se přednášek "Nástin nauky o zemědělství",
který později přejmenován na "Základy nauky o zemědělství".
Zesnulý narodil se 9. září 1857 v Litomyšli, jeho matka byla Italka, otec Čech.
Studoval reálné g-ymnasium tamže a zvláštní zálibu měl v chemii a přírodopisu. Po absolvování vyššího hospodářského ústavu v Libverdě přešel v r. 1875/6 na vysokou školu
zemědělskou ve Vídni, kdež opět uplatňoval své vědomosti chemické. Ve Vídni účastnil
se života v českých a slovanských spolcích studentských. Odtud odešel v r. 1878/9 na
universitu do Lipska, kde poslouchal výklady prof. Pfeffera a Ostwalda a kde též dosáhl doktorátu filosofie. Nato pracoval v Paříži v ústavu Pasteurově o významu bakterií pro pochody v půdě a odtud byl jmenován asistentem u prof. Zollera ve Vídni.
Konečně v r. 1883 přijal místo chemíka v chemické továrně v Pečkách, kdež rozvíjel nejen činnost chemickou, nýbrž i pokusnou,zařídiv skleníky pro pokusy vegetační a p'ořádal přednášky o používání strojených hnojivpo Čechách.
Výsledky svých prací začal publikovati již v r. 1879 v Listech chemických a v německých cizích časopisech, od r. 1885 pak i ve Věstníku král. české společnosti nauk a
později v Rozpravách české akademie. Sklon k vědecké práci přiměl ho, že své místo
v Pečkách v r. 1894 opustil a přijal místo asistenta při stolici chemie analytické a organické. Jako soukromý docent habilituje se z ag-rochemie a koná přednášky "O živinách
rostlin hospodářských". Svou habilitaci rozšiřuje v r. 1897 na obecnou produkci rostlinnou, a krátce nato v r. 1898 je jmenován mimořádným, a 26. září 1901 stává se řádným
profesorem na tříletém zemědělsko-technickém běhu. Když v r. 1896/7 začíná prvý ročník
učebného běhu zeměměřičského, přejímá pro II. ročník 3hodinovou přednášku pro zeměměřiče "Nástin nauky o zemědělství". Běh zeměměřičský i zemědělsko-technický zařaděny byly tehda do obecného oddělení a tak se stává Dr. Stoklasa ve stud. r. 1901/2,
1904/5 a 1906/7 děkanem na tomto oddělení. Jako řádný profesor přebudoval svůj ústav
a v něm počíná intensivní práce jeho při řešení otázek výživy rostlin a biologie půdy.
V r. 1906 org-anisuje vybudování odboru zemědělského při čes. vys. škole techn. v Praze
a je zvolen v r. 1907/8,1910/11 a 1917/18 děkanem jeho a v roce 1911/12 zvolen též rektorem čes. vys. školy technické v Praze. Dožil se tak uznání své práce na půdě akademické. V r. 1927 odešel na odpočinek, leč pracovní energie ho neopustila. Byl zvolen za
vicepresidenta zemědělské akademie a mohl tu využíti svých zkušeností org-anisačních
při řešení úkolů nejrozmanitějších. Zesnulý byl známým pracovníkem v cizině a členem
mnohých zahraničních korporací. Českoslovenští zeměměřiči zachovaji v milé vzpomínce
jednoho z prvých profesorů svých.

Zprávy odborné.
Nový' obor zeměměřiěských Ipraci.
Ve "Zprávách veřejné služby technické" v čísle 5. a 6. z roku 1936 uveřejněn byl článek úř. autor. civil. geometra z Brna Ing. Rudolfa Janče 2) pod titulem nP oz o r o v á n í 'Vf Ý š k o v Ý c h z měn pod dolov a n é h o úze m í, bet o n o v Ý c h a p ilotových
základů
přesnou
nivelací".
Pojednává hlavně o zpřesnění nivelačního měřeni. Autor dosahuje Zeissovým niv. strojem a jeho latěmi střední kilometrové chyby pod ± 0'20 mm zavedením některých nových metod:
1. P o u ž í v á současně dvou latí, které zaměňuje mezi čtením v 1. a n. poloze
dalekohledu, čímž eliminuje ze středu vliv různých laťových korekcí a zkracuje tím
velmi dobu mezi čtením vzad a vpřed, což má největší vliv na přesnost.
i) J. Petřík: vývoj stud. programu zeměměřičského na čes. vys. učení technickém
v Praze. Zeměměř. Věstník 1928, str. 249.
2) Autor (Brno, Orlí 18) dodá separát článku proti zaplacení porta (1 Kč) ve známkách.
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2. V YI u č u j e systematickou chybu již z jednoho tahu dvojice pomocí provisorní
značky, kterou umísťuje do středu přímé spojnice počátku a konce dvojice. Postupuje
následovně: A je počátek, B konec dvojice, provisorní značka ve středu mezi A a B
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je X. Jeden tah dvojice niveluje rozděleně a sice z A do X zvláště a z B do X (tedy
opačným směrem) zvláště. Celkové převýšení z A do B, obdržené ze součtu obou dílčích
převýšení, má pak pouze čistě nahodilou ch~ybu, bez části systematické (jednosměrné).
Provádí-li se druhý tah dvojice, postupuje stejně, ale opačně: z X do A zvláště a z X
·do B zvláště. Střední chyba takto naměřené celé dvojice je pak prosta systematické
-části.
3. Pro periodická pozorování pohybu nepevných bodů (ssedaní poddolovaného
území aneb základů velkých průmyslových podniků) používá více pevných bodů jako
východisek a vyrovnání provádí na základě principu těžiště.
4. O pevných bodech v terénu i na starých budovách tvrdí, že se tyto výškově
pohybují, a to vlivem roční doby, teploty, vlhkosti, počasí, spodních vod, geologického
<útvaru či jiných neznámých okolností. Tento výkyv určuje hodnotou až do 2 mm a na-
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zývá jej přilehavě: "dýcháním terénu". VéIikost této nejistoty východisek vyjadřuj&.
střední chybou.
'
Kromě těchto. odborných zajímavostí zjistili jsme z informací od autora, že článek
vyžádán byl v červenci r. 1934 pro zvláštnízeměměřičské číslo "Z. v. s. t.", které mělo
vyjíti v prosinci toho roku. Pro obsáhlost došlé látky převzala redakce článek až pro
čísla normální, avšak vyžádala si mnoho změn a značné zkrácení. Původní nadpisy
článku zněly:
Titul .Nový obor zeměměřičských
prací" a jednotlivé statě měly záhlaví: Díl I .• Zavádí jej pokrok strojnictví." Díl II. .Inženýři ZME (Zá·
padomor. elektráren) prvními propagátory onoho oboru. Nejprve v důlní
oblasti." Díl III. .Nový obor se rozšiřuje: z podd070t'ane7uJ terénu na
kontrolu pilotáee a základových betonových ploten. Úspěch přesnosti. "
Díl IV. .Rekord měřičský: střední
kilometro"t·á chyba z dvojic i z vyrovnání pod 0'20 mim." V. "Nejlepší,fe
teorie vytvořená praxí. " Díl VI.
.Doslov."

Na přání redakce změněny
nadpisy.
Titul článku na: "Pozorování výškových změn poddolovaného území, betonových a pilotových základů přesnou nivelaci."
Záhlaví díl I. na "Úvod", díl
II. na "Měření výškových změn
v poddolovaném území", díl III.
na "Kontrola pílotáře a základových betonových desek", díl IV..
na "Měřické pomůcky, pracovní
metoda a dosažená přesnost."
Označehí dílu V. a VI. zil.stalo.
Zeměměřič těžko se ubrání dojmu, že těmito změnami nebyl
v článku vyjádřen autorův názor, že pře s n é n Lve I a c e
jsou speciálním
oborem
Zaměření
zem ě měř i č s kým.
Některé·
.J!!Í.thodise/c :'
dosti důležité detaily a obrazy
byly vynechány z původního
JJ~XII.1!129r
znění ('Uspora místa). Uvádíme
_9.Z'-J.1931.
je zde, abychom práci kolegy
Janče příslušně zhodnotili a upozorňujeme, .že k dobrému sledování je třeba míti po ruce člám 10
nek ze Z. v. sl. t. čís. 5 a 6.
z 1936. Vynechán byl v něm
I
obraz za obrazem 5. jako jeho
protiklad. Otiskujeme jej pod
číslem 5 a.
Mezi odstavcem osmým a devátým od konce diIu II. vynechán slovný doprovod
k tomuto obrazu: .

Obraz č.1.a.

• Nespolehlivost značek a snad i nepřesnost práce projevila by se v onom značném převýšení
profilem zobrazeným pod číslem 5a• Takový výsledek zahlédl jsem v jiném uhelném revíru, kde
.Jako značek použito bylo do země zaražených trubek."

a

Dále vynechány byly obrazy zde otištěné pod č. 10 a 10b, které patřily ke konci
dílu II. za obraz 10, z nichž je patrný způ~ob umístění značek na základě turbogenerátoru v Oslavanech a přesnost detailního měření.
,
Vynechán taktéž příslušný text (před posledním odstavcem diIu II.):
.V
vyrovnaná
vyjadřují
(porovnej

obraze č. 1()a a 1(Jb uvádím
naměřené hodnoty nepodtržené, středy z dvojic jednou •.
převýšení dvakrát podtržená, uprostřed hodnotu uzát'ěru. Data v ohrazech vyznačená
úplně celou hodnotu práce. Pokles, taktéž odpovídající tendenci zpťtsobené poddolováním.
s obrazem č. 5 a set'er s obrazem č. 1) odstranil prozatím každé jiné obavy."
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V díle III. zmenšen byl obraz č. 12, z kterého vynechána jednotlivá stadia stavby
komíni\..Otiskujeme obraz celý jako č. 12.
Zajímavé je, že bylo zkráceno v díle IV. v části E v bodě 5. jasné tvrzení, že .dle
vzoru švýcarských přesných nivelaci budiž čteno'/) I. poloze dalekohledu vzad, nato v téže poloze
dalekohledu vpřed, pak tepr've otočme dalekohled do II. polohy a čtěme opačně, napřed vpřed a potom vzad, tim se neporušuJ"esměr
záměrné
mezivizurou
vzad
a vpřed
v žádné
poloze
dalekohledu"
vynecháním proložené poslední části věty. Že předpisy min veř.

prací pro přesné nivelace tento zlepšený postup nevyžadují, to neznamená ještě, že by se
nesmělo na něj upozorniti.
Též vynechán byl v díle V. obraz uvedený zde pod č. 18, ze kterého je patrný zpi\.sob založeni kontrolních značek východiskových při pozorováni ssedání novostavby "Teplárny" v Brně.
V textu dílu V. zkráceno bylo velmi všeobecné vyjádřeni těžišťového vyrovnáni
hodnoty pohybu' (ssedání) pozorovaných pohyblivých bodů. Pro srozumitelnost třeba tot(}
aspoň doplniti jak následuje:
Všeóúecně: Těchto poznatků možno použít?: při periodickém určování výšek pohyhlivých bodů
k t. zv. pevným bodům (Al> A., .A~ •. .); vyhovíme úplně principu aritmeticke710 středu a tím
i metodě nl'jmenšíchčtverců,
když při druhém a dalším měření určené výšky těchto pevných bodů
.přiřadíme"
k výškdm prvně stanoveným tak, aby kladné a zdporné d(ferl'nce výšek se sobě "ovnaly
(viz sloupec V. textové tabulky). Od takto opravených výšek t. zv. pevných hodů vypočítáme výšky
bodů pohyhlivých n stanovíme ;jejich rozdíly proti výškám z měření předcházl'jícího jako 'vyrovnanou hodnotu ssednutí (pohyhu)."

Přesto i ze zkráceného a přetitulovaného článku je zjevno to, co chtěl hlavně autor
vyzvednouti a co vyjadřoval prvně uvedený titul: "Nový obor zeměměřičských praci."
Svým cenným pojednáním vyličujícím vše z praktických poznatků o přesných nivelacích.
dokázal nejen, že je to obor čistě zeměměřičský, ale že nemá býti nikdy zapomínáno při
vydáváni různých instrukcí a předpisů na posudky a pokyny odborniků-praktiků.
Arpenteur.
Princip Wildova způsobu odečítání kruhů.
U dosavadních geodetických strojů odečítalo se dělení kruhů na dvou protilehlý('h
diametrálních - místech. Cílem tohotO dvojnásobného odečítání bylo vYID)'titi event.
chybu excentrícíty kruhů vůči mechanické ose přístroje. Tato chyba z excentricity může
se při podřadných přesnostech při měření úhlů vymýtiti na tolik, že přestává působiti
na přesnost měření. Při měřeních velníi přesných jest však odečítání kruhů na dvou neb(}
i více místech obvodu naprosto nutno. To znamená ovšem značnější časovou spotřebu
při práci, neboť pozorovatel musí stroj obcházeti, prováděti 2 čtení a konečně určiti jejich aritmetický střed.
U nového Wildova způsobu odečítání kruhů všecka tato práce odpadá. Obě protilehlá místa kruhů, která se mají čísti, převádějí se totiž opticky - zrcadlí se - na
jedno místo odečítací. Zpravidla stojí .pak jedna řada číslic vzpříma. druhá obráceně (na
hlavě) a číslováni obou míst kruhi\. postupuje na jednom obraze z leva do prava, na druhém
z prava do leva, tedy ve směru opačném.
Nezapracovanému pozorovateli působí ovšem tento způsob odečítání s počátku
určité potíže. Proto vysvětlíme postup na vedlejším obrázku, který představuje dvě
protilehlá místa vertikálného kruhu Wildova busolového theodolitu vzdálená od
sebe o 180°.
Ve spodní části jsou číslice vzpřímeny a postupují z leva do prava. V horní polovině, stranově i výškově obrácené•. postupují číslice zprava·
do leva. Chceme-li odečítati. Wildovou metodou, použijeme
pomocného indexu, který přibližně probíhá středem mezi
oběma osmnáctkami. Na tomto indexu odečteme napřed na
stupnici dolní· potom na horní. Ůíslice značí celé stupně. Jeden
dílek je 20'. V našem případě jsou diametrálně protilehlé
číslice obou kruhů stejné. V obou případech jes~ to číslice.
18 - což se ovšem u busolového theodolitu dociluje zvláštním číslováním kruhů: u kruhu číslovaného 0-360 ° jsou přirozeně ~yto dvě diametrální číslice vždy o 180° od sebe
vzdáleny.
Ůtení podle indexu dalo by tedy na dolní stupnici výsledek 18° 22/, na horni
18° 14/ (odhadem). Aby se dostal výsledek správný, jest třeba obě čtení sečísti a děliti
dvěma. Není ovšem třeba počítati s celými stupni. protože ty jsou v obou případech
stejné. Ale i v tom případě, že by kruh byl číslován 0-300 ° a číslice se vzájemně
lišily o 180°, není třeba celé stupně sečítati a děliti, nýbrž vezme se za základ pouze
celá číslice vzpřímená a docházíme potom k následujícímu výsledku:
22° + 14'

+ --2--

18°

= 18°18'.
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Sledujeme-Ii
tento odpočet na obrázku, odpovídají minuty v jedné části vzdálenosti
od čísla 18 až k indexu, v druhé od indexu až k obrácené číslici 18. Je tedy možno odvoditi tento výpočet
přímo z obrázku. Jest to vlastně vzdálenost
mezi oběma osmnáctkami, čili jeden celý interval, t. j. 2()' a 8lto druhého
intervalu,
tedy 16 " čili dohromady 36 '. Dělení dvěma se kromě toho ulehčí následujícím
postupem:
Každý celý dílec nebéřeme
v plné jeho hodnotě
20 " nýbrž jenom v poloviční.
takže potom celé čtení jest: 18 0+ 10' + 8 '.
Provisorně
volený index může tedy naprosto
odpadnouti,
neboť, sloučíme-li
vše
dohromady,
jest možno čtení kruhů u Wildových
strojů
provésti
tímto
jednoduchým
způsobem:
Když jsme provedli
dalekohledem
zaměření, jdeme v zorném poli mikroskopu
po
onom dělení, jež jest značeno přímo stojícími číslicemi a to ve směru jejich vzrůstu,
až
k poslední číslici před středem obrázku. Tím jest dáno čtení hrubé ve stupních.
Od
této rysky postupujeme
pak až k číslici diametrální,
t. j. o 1800 vzdálené,
na druhém
obrázku, kde číslice stojí obráceně (na hlavě) zjistíme
si celé dílce a odhadneme
desetiny
dalšího dílce načatého.
Dílci celému dáme v minutách
hodnotu
jen poloviční.
Tím by bylo provedeno
celé čtení.
V našem případě
odhadujeme
při dílci po 20 minutách
1 celou minutu. Obdržíme
tedy touto metodou
odhadem
desetin
jako odčítaci
jednotku
1/20
dílce. Pro merení
přesná by přirozeně tento odhad nepostačoval.
Buďto by se musily tedy provésti na kruhu
dílce menší, které by se přiměřeně
mikroskopem
zvětšovaly,
nebo by se musily části
dílců měřiti přesněji
mikrometrem.
V našem
příťadě
musila
by tedy
býti možnost
měřiti
co nejpřesněji
vzdálenost
mezi čárkou. 18 20' a čárkou
označenou
obrácenou
číslicí 18. Taková
přesná měření malých vzdáleností
provádějí
se šroubovým
mikrometrem.
jímž se postaví dvě vertikální
posuvné nitě, jedna na čárku 18 o 20', druhá na
čárku, označenou
obrácenou
18, a na bubínku
se tato vzdálenost
přesně odečte. Mnohem snadněji a pohodlněji
dá se ještě tato vzdálenost
měřiti, jestliže posuneme opticky
jeden dílčí obraz kruhu proti druhému
(nebo oba najednou
proti sobě), až příslušné
rysky stojí přesně nad sebou - čili až ryska
označená
obrácenou
osmnáctkou
splyne
v jednu čáru s ryskou značící 18 o 20 '. Posun jednoho obrazu vůči druhému
odpovídá
pak přesně té části dílce, která měla býti
stanovena.
Použitím
takového
optického
mikrometru
jest pak odečtení velmi jednoduché,
neboť není třeba žádného
odhadu
na
kruhu,
nýbrž mechanicky
se provede
jen splynutí dvou sousedních rysek, načež odečtou
se celé stupně a celé dílce. Díly dílců odečtou se mikrometrem.
Velmi pohodlné
odečtení
mikrometrů
jest kromě toho tehdy. když se jeho dělený bubínek objevuje
současně
v rovině obrazů obou dělených
kruhů.
Posun obrazu prováděný
mikrometrem
nemá ovšem vlivu na vzájemné
postavení
děleného kruhu a odečítacího
mikroskopu.
Není tedy třeba před odečtením mikrometrového
bubínku stavěti tento na nulu. Postupujeme
prostě
tak, že po zaměření
dalekohledem
přivedeme
v zorném poli mikroskopu
nejbliHí
dílčí čárky míkrometrem
do koíncidence,
pak se provede hrubé odečtení na diametrálních
místech obrazu kruhů a k němu se připočte jemné odečtení na bubínku. Tímto jednoduchým
způsobem dostaneme
vždy úplné
a konečné odečtení bez jakéhokoliv
výpočtu aritmetického
středu.
Použitím
planparalelních
skleněných
de~ek pro mikrometrický
posun obrazu docílíme mimořádně
vysoké přesnosti.
Při Wildově
theodolitu
universálním
jest odečítací
přesnost
vodorovného
kruhu, jehož 0 jest 90 mm, celkem 0"'4, Tato přesnost
odpovídá
lineárně
1/10 mm. 0"'4 jsou při dílci rovném
20'1/3000 dílce, a přece i při této mimořádné přesnosti
jsou právě Wildovy mikrometry
pro účelnou
jejich
konstrukci
vůči
jakýmkoliv
otřesům naprosto
netečné.

Literární novosti.
Posudky.
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a d s k i j:

Praktický

pYKOBOp;CTBOno nocTpoíiKe

návod

pro stavbu

trigonometrických

TpHI'OHOMeTpUqeCKUX3HaKOB.)

Moskva-Leningrad
1934, vydala Redbaza VS'esojuznogo
Kartotresta,
stran
219, formát
17'5 X 25'5 cm, cena 8·75 rublů.
Kniha, vy tištěná v 3000 exemplářich,
byla napsána pro potřebu hlavního geologickohydro-geodetického
ředitelství
a je v některých
částech opravdu až příliš podrobná.
Obsahuje v pěti hlavách a v následujícím
pořádku
vše, co stavební
triangulační
skupina
potřebuje
znáti: část o trigonometrických
znacích
povšechnou;
pojednáni
o stavebním
materiálu,
nářadí a disposicích,
doložené mnoha
různými
tabulkami;
popis přípravných
prací pro různé typy trig. staveb; popis vlastních
staveb trig. znaků a stabilisací
a konečně topografii
bodů.
Popisované
observační
znaky se od našich mnoho neliší, maji však proti nim některé nevýhody:
tak bychom u nás na př. nebyli spokojeni
s autorovým
vyztužením
pozorovacího
sloupu, který má býti tak tuhý, aby nevylučoval
možnost pozorovati
za dnů
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větrných,
t. j. zpravidla
jasných.
Observace ve vysslID řádě nesnese pozorovacích
sloupů
vestavěných
a spojených do lešení, které nese záměrný
znak, to je možno dovoliti
si
toliko v určitých případech a jen tehdy, děje-li se měření teodolity typu Wildova.
Vlastní záměrné bedny na lešeních nejsou jako u nás hranolového,
nýbrž válcového tvaru.
Znaky stabilisační
jsou v knize vykresleny
u vyšších řádů neúčelně složité, u nižších sítí pak zase příliš jednoduché.
Tak se to dělávalo dříve: 1. řád se nákladně
stabilisoval a body podrobné
se osazovaly
dřevěnými
kůly. To se nám dnes zdá nepromyšlené, ne-li pochybené;
máme-li totiž jednou trig. sítí pokryto celé státní území, známe pak
jen síť bodů, a je lhostejno pro připojování
podrobného měření - jemuž síť konec konců
:slouží -,jakým
pochodem bod vznikl. To už je potom jen bod. V tom případě se přece
také neobnovuje
bod na př. 1. řádu ze sítě bodů 1. řádu, nýbrž z bodů nejbližších, tedy
také na př. pomoci bodů
řádu.
.
Jinak je kniha zajímavá a stojí za přečtení.
Stván.
Dr. R. Fin s t e r w a 1der:
Alpenvereinskartograpbie
und die ibr dienenden Methoden s příspěvky
od Ing. E. Ebstera, Dr. K. Finsterwaldera,
Dr. S. Finsterwaldera,
Dr. O.
von Grubera a doc. W. Kunyho. - Vyd. H. Wichmann, Berlin, 1935, jako svazek 3. sbírky
Fachblicherei
flir Vermessungswesen
und Bodenwirtschaft.
Str. 88, 20 obr. a map. Cena
4·- RM.
Velmi pečlivě a vkusně vypraveným
svazkem
znovu dokazuje
alpská
společnost
{Deutscher
und Osterreichischer
Alpenverein)
svou vyspělost a své úspěšné snažení v oboru
alpinské mapografie.
V přehledných
statích podávají autoři jednak vývoj alpských mapových elaborátů, počínaje r. 1873, jednak se obírají dnešními způsoby a pomůckami
vysokohorského
mapování,
jemuž byl dán základ r. 1913 aplikací fotogrametrických
metod a
využitím Orlova stereoautografu.
Dnešním cílem společnosti
je dáti turistům-horolezcům
dobře čitelnou a spolehlivou
mapu, mapu se všemi podrobnostmi,
jež je ště měřítko připouští, tedy mapu top o g r af i c k o u. Teprve v druhé řadě mají mapy sloužiti badatelským
potřebám vědy (geografii,
geolog-ii, botanice atd.) a účelům technickým.
Na základě zkušeností bylo zvoleno jednotné
měřítko 1: 25.000 jako nejmenší - tudíž nej hospodárnější,
v němž zřetelnost
terénních
·detailů trpí generalisací
relativně
málo a při němž mez grafické přesnosti
na mapě (0'1
až 0'2 mm) znamená 2'5-5'0
m ve skutečnosti,
tedy chyba, která vzhledem k účelu map
není ještě závadou.
Mapování se provádí - ostatně dnes to ani není jinak myslitelné - jenom fotogrametricky
po pečlivé geodetické
přípravě, a to hlavně pozemní stereo-metodou
a pouze
pokusně
leteckou fotogrametrií.
(Od poslední bylo upuštěno
pro nákladnost
prací.) Účelnou volbou fotografických
základen
byly hluché prostory zredukovány
na míru nejmenší,
na př. u skupiny Vel. Klaku (Gr. GlocknerJ na ploše 360 km2 bylo hluchých prostorů 5%
a v Zillertálských
alpách na území 803 km pouhých 2,3%.
Vyhodnocení
dvojic snímků se děje v měřítku
1: 12.500 výhradně
Orel-Zeissovým
'stereoautografem,
neboť jenom u tohoto přístroje
nepůsobí vertikální
posun hlavního bodu
:snímků žádných potíží. Posouvání
objektivu
ve směru kolmém, čímž se posunuje též hlavní
bod snímku, je v alpínském terénu nevyhnutelné.
Velmi zajímavá je E b s t e r o v a stať o způsobu kreslení skal a topografickém
zná·
'zorňování
terénu
na nových mapách
alpské společnosti.
Podává. vnícenné
zkušenosti
topografů
z polních praCí a nové náhledy na tento speciální obor topografie
a konečně
i kartografie.
Podkladem
polní práce je do měřítka
1: 16.666 redukovaný
vrstevnicový
modrotisk,
na němž pracuje topograf barevnými
tušemi. Barvy odpovídají
barvám tiště·
ného listu. Oerně jsou kresleny skály, ssutě a vrstevnice
v těchto, dále komunikace,
bu-dovy a lesy; hnědě jsou vrstevnice
v terénu porostlém;
modrá je barva
vrstevnic
na
ledovcích a vodstva. Barevná čistokresba
polní práce je pak předlohou
pro zpracování
'originálu v měř. 1: 25.000.
Pro reprodukci
map byly s počátku zkoušeny
způsoby fotomechanické,
které však
působily značné potíže při srazech jednotlivých
dílčích listů, a proto se rozhodla společnost
pro kamenorytinu.
Kolportovaný
náklad se pak rozmnožuje
pomocí
přetisku,
aby se
chránily původní kameny, litografií.
'
Společnost
věnuje též náležitou péči názvoslovnému
obsahu map, jak o tom svědči
referát
Dr. K. Finsterwaldera.
Další statě svazku jsou věnovány
otázkám
přírodovědeckého
výzkumnictví,
výsledkům pokusů s leteckou fotogrametrií
a konečně zprávě o činnosti kartografické
sekce
'společnosti
v končinách
mimoevropských.
.
Dílo doporučujeme
pozornosti
našich čtenářů,
poněvadž
je v něm podáno velmi
mnoho dobrých a nákladně
získaných
zku8eností, z nichž většinu můžeme uplatnit i u nás.
Dr. Jas. Jedlička.
Vyšlé knihy.

m.

Ha r o 1d Fr a n k B i r c h a I: Modern Surveylng lor Civil Engineers. The practise 01 Surveying, Esti·
mating etc. 535 pages and 14 lolding plans (25 shil.).
.
Robert
E. Doherty
and Ernést
G. Keller:
Math~matlc 01 modern engineering.
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10 h n K e I I o c k Rob l' r t s on: Inlrvduct!cn
to Physlcal Optlcs Lecond edition. 20 s.
nulletln
géodeslque.
A nnée If35. No 4g. I. V i g n a I: Ev~lua1ion de la précisj( n d'une méthode de nivel-

O. M ti II e r, M. Raj na: Tavore dle 10gari1ml cen cineue decirra);. Hoepli Milan o (Lir 6'-).
Leu p in: Natiirllche 4 stelllge \\ erte ven sin cos tg (ur das Me chinenrechnen lur 400 gr. Orell ftisslt
Ztirich (4'8 ř. marky).
C es are A i m o n e t ti: Lezlonl dl Topographla.
Paravia. Torino. (Lir 32'50).
R e m o d' A s cen s i: Stlma e procedura delle espropriazioni di publica utilita, con parHcolare riguard()
a quelle per opere militari. Mariano Rlcci. Firenze (L 22'-).
Věstnlk pro vo dni hospodářství.
Č. 4., 5. 1936. Doc. Ing. Dr. K are I J ú va: Příspěvek k methodice pozemkových úprav scelovaclch.
Ooc. Ing. Fr a n t. S I a v i k a prof. Ing. Dr. Jan Z a vad i I: Agrárni operace a koh() jejich prováděnfm
pověřiti.
'
Inl(. V. F. I van o v: Vremennaja Instrukclja po geodezlčesklm
rabotam prl aerofotvsjemkě
v masAtabach t :10.000 I t :25.000. Moskva 1[36; rOHrěr kOlhy 12/~ú cm, stró" 184, s éetnými příklady, vyobrazenín:i
a tabulkami. Cena 6 rubli\. KnihU vydalo Objediněnoje naučno-techničl'fkoje
izdateJstvo NKTP.
Ing. V. N. Nes ID ě j a n o v a ln/!. G. V. R o m a n o v s k ij: Aerofotosjemka
v SSSR., metody I prlbory, Moskva 1936; rozměr knihy 15/20, 5 cm, stran 82 s mnoha obrazy. Cena broz. publikace J ruble. Vydavatel
NKTP.
A. A. I z o t o v: Ocjenka točnostl' trlanguljacll.
Moskva·Leningrad
If26. Tuto disertačnl práci vydal
v 1000 výtiscfch Moskovskij Geodezičeskij Institut. Rozměr spisu 18/24 cm, stran 92, cena 5'50 rublil.~

Odborná pojednání

'li

časopisech.

TechnIcký obzor, čls. II. Ing. F e r d. K I I m e š: Výpočet prodloužení mezipřimky. Čís. 12.-15. Ing. M,
C h lu m e cký: Ml'chanická závislost obloukú v dopravnich trasách, na příčném sklonu, třeni a pod.
Vojenské technIci é zprávy čls. 5. V. P I e s k o t: Nomogram k odčitání topografické dálkové úchylky.
VUtnílc pro vodnf hospOdářství,
čls. 4-5 z 1936. Ing. Dr, K. J iI va: Příspěvek k metodice pozemkových
úprav scelovacích.
(Na konec Článku připojila redakce \t. p. v. h. doslov, v nemž se pokoušl zlehčiti referát
Ing. Dra. J. Rúžičky, kterým reagoval v čis. 10 Zeměměřičského Věstnfku z 1936 na noticku .Agrární operace
a koho jeJich prováděním pověřiti.) Ing. F. S I a v í k a Ing. Dr. J. Z a vad 11: Agrárnl operace a koho jejich
prováděn lm pověřiti. (V tomto článku reaguji autoři docent a profesor české techniky v Brně, na zmfněný referát
kol. RúžičkY, odpírajice mu právo psáti o daném předmětu, tvrdíce, že výkon měřický jl' při scelování vedlejším.
že Landmesser v něme.cku není zeměměřičem, ale kulturním technikem, jJřičitajíce kol. Růžičkovi, že chce rozbít
soulad mezi úřednictvem
agrár. úřadú a prohlašuji na konec, že v ČSR. bylo hy třeba provésti reformu studia
zeměměřičského
na 4 semestry).
ZpráVY vei'ejné služby technIcké,
čis. 19. Prof. Dr. A. Sem e rád:
Tach}'metr J. J. Frič s parcIálním
okulárním mikrometrem.
Správa a technIka. Čís. 1. Ing. V. Hlavsa: Organisace katastrální měřičfké služby. Čís. 2. Ing. J. Palera:
Měřičský inženýr a jeho služba veřejnosti.
Journal des OéomHres
Experts.
Čís. 1E8 z r. lP36. C.• B o uch é: Cadastre et Muta!'ons. Ma r t ln;
Coup d'oeil sur la Photogrammetrie
(pokrač. viz č. IE9). Dr. F. C ech u r a: Triangle ,,'orientation dans le lever
souterrain. 'r u r p in: Chronique du Ca.llastrl': a) Livret cadastral, b) Revisiúns per photos d'avion, c) Les
travaux du service central du cadastre. CIs. IE9. R o u p c i n s k y: Le statut du géon ětre expert immobilier helge.
R. O.: Phns annexés at'x actes notariés. R. O·: La fi/(ure de la Terre et Ja mestlre ďares de méridiers.
Oeodezlst č. 511936. St e p pe: Stachanovské hnuti a úkoly kartogralle;
Š i š k in: Stachanovské metody
v základních geodetických pracích; VO r o n in: Vyhlidky stachanovského
hnuti při nivelačnlch pracích moskev·
ského prúmyslového
trustu Gosgeosjemka (zkratka pro státni geodetické měření); K a m e n s k i c h: Příprava
k polním pracím v jižnlm oddíle prumyslového trustu Gos/(eosjerrka; R a b i n o v í Č :.Dúležité úkoly OTK v sou·
vislosti se stachanovským
hnutlm (zkratka znači všeobecnou tl'chnickou kontrolu);
C e bot are v: Zpúsob jak
zkoušeti nřesnost
funkcí z funkCí měřených veličin a jeho použití v polygonových pořadl'ch;
P r an i s - P r aně v i č: i(ešení rovnic odchylek postupným vyloučením neznámých veličin; K o ID k o v: Otázka uspořádáni a
oprav názvú a nápisú na zeměpisných mapách menšlho měřitka;
Ba š I a vín:
Zkoumáni změn délek latí při
přesné nivelacl; S o s ni n: Úhlové mHltko; Š e s min c ě v: O konstrukci dalekohledových trubic s vnitřnl lokusacl pro nivelačnl přístroje;
Š č e g lov:
Měřeni úhlú násobením třicetivteřinovými teodolity zn. Gcode~ija ft
Geoflzika.
",tv.
Oeometarskl
f geodetskl
glasnlk 1'. 3/1936. S I r ke: Použíti počítacích strojú při výpočtu souřadnic
polyg. bodú; Roh r e r: Pokusná n ěl enl s Wildovýtri busolními píístroii; E š r e f: Zobrazeni detailu mHenéh()
ortog. metodou a rozdělení
odchylek;
Had z i a bdi č: vývoj pozemk. vlastnictví a zařízeni tapijl (oprloba
pozemk. knihy) v Srbsku. .
Str1.
Emplre Survey Revlew, 1936. Led e n. CI e n d i n n Ing: Souprava komparátorová měřického departrrentu
v Akkře (The Gold Coast burvey). M a x w e II: Zvuková měřeni hloubky rroře (3. část). Dr. F o u r cad e:
Restituce leteckých fotografií. J. H. R.: Pojmenování hvězd (pokračováni). G. T. M.: Mercatorovo zobrazení a
loxodroma. O u b e n : W in t erb o t h a m: ~Itě na mapách. J a c k s on: Pozorováni přílivu a odlivu na Ceylonu,'
Pa
w o r t h: Stará měřeni oblouku polednlkového v Iraku. G o u s s i n s ky: Dvě zjednodušené počelni kontroly.
S h s ha:
LOgaritmické pravltko pro výpočet ploch. Lea r m o nt: Stonehenge a Woodhengl'. C I i f for d:
Příprava
hvězd pro tlrčení ča'u. B I a ke: Reprodukcl' map v tropech. C r o ne: Korekce výšek ze zakřiveni
země a atmosférícké refrakce. T h o m p s on: Přlmj zpúfOb transformace pmvcúhlých souřadnic ze zobrazenI
Casslnlho do konformního zobra7ení Gaussova (2. část, dokončenI). G. T. M.: Řešl'nl trojúhelnlkú np kouli.
T ho m p s on: Řešení metodou nejmenších čtvercú s použitím počítacího stroje.
R. K.
Žemetvarka
Ir melloracija,
roč. 1935, čls. 3: Ba čel i s: Konference geodetu, geomelrÍl a kulturních
Inženýru pobaltských státú. B. G.: První výstava meliorační, regulačnl a geodetická. K. S.: Činnost rrezinárodni
/(eodetícké
a geolvsikálni unle v letech 1919-1234. Čís. 4.: In ž. R a t 8 n t a s: Nové měřeni města Panevežys ~
Roč. 1936 čls. 1. 'Na oslavu 10 letého trvání časopisu. Rad z e v i čí u s: Jak jsem parceloval obec Llnkmena.
ČIs. 2.: Na oslavu padesátin red. M. Chmíeliar.skase. L a g e r p u š a s: Dějíny mh. Prof. I. K o n čin s: Poznámkt
k etnografii ptO žeměměřiče a kulturnl ínženýry. Mí I ž i n a s: Zeměměřič v Keižonysu.

f

Zprávy spolkové.
Ze spolku čs. inženýrů státni měřické služby. Z p r á v a o čin n o s t i s p o I k o v é
v ob dob í o dL/I.
do 3 LN. 1 936. Až do svolání výroční valné schůze konány byly
v době od 1. ledna 1936 dvě schůze předsednictva a 1 schůze výboru. Vedle běžných věcf
spolkových projednávána byla hlavně otázka spolupráce všech spolků, sdružujících čs.
zeměměřiče, věci studijní, některé otázky, týkající se Zeměměřičského věstníku, zejména
rozšíření redakční rady a zvýšení vlivu našeho spolku na finanční vedení časopisu.
Výr o ční val nás c h ů z e v po řad í X X X I V. (I X.) k o ná n a byla dne15. března 1936 v domě SIA. Zahájena byla o 71í10.hod. dop. kol. místopředsedou Ing.
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Čermákem za přítomnosti 87 kolegů z Čech, 2 kol. z Moravy a 1 ze Slovenska. Valné
schůzi přítomno bylo sedm hostí, z nichž zejména. nutno uvésti Ing. PetrHka, místopř. Vysokoškolského svazu, a Ing. Krčmáře, předsedu Spolku čs. zeměměřičů.
Po přivítání přítomných věnoval kol. Čermák posmrtnou vzpomínku členům zemřelým v uplynulém roce, a to kolegům Ing. K. Mrázkovi z Č. Budějovic, Ing. M. Griesslod
z Pelhřimova, Ing. St. Čechovi z Uher. Brodu a Ing. Růžičkovi z Užhorodu. Následovavší,
nejen svým obsahem poučná, ale při tom i velmi poutavá a zajímavá přednáška kol. Ing.
St. Veverky na téma "Československé státní hraníce a jejich stanovení", byla odměněna
spontánním potleskem. Z valné hromady byly zaslány pozdravné projevy p. ministrovi financí Dr. Traplovi a min. zemědělství Dr. Zadínovi a usneseno dále, aby nemocnému kol.
min. radovi Ing. Mandysovi byl poslán pozdravný dopis.
Kol. Ing. Pour přednesl obsáhlou j e dna tel s k o u z P l' á v u o činnosti spolkové
během uplynulého správního roku, kterou ve zkráceném znění zde podáváme:
Výbor spolku měl v roce právě minulém na paměti vše c h n y z á lež i t o s ti
svého členstva, ať byly rázu ryze zeměměřičského nebo státnězaměstnaneckého, a podle
svých možností snažil se o zlepšení poměrů jednotlivců i celého stavu. Je přirozeno, že
v dobách tak vážných a hospodářsky těžkých, jako jsou ty, v nichž žijeme, mnohé nedopadlo tak, jak bychom si přáli, mnohé věci bylo nutno odsunout a bude potřeba o nich
znovu a znovu jednat. a uvažovat. Byli jsme a jsme si vědomi
všech našich
b o I e s t i a pot í ž í, které s sebou neustále vlečeme z dob, kdy zeměměř. studium bylo
-dvouleté a činnost zeměměřiče ve státní službě byla uměle zatlačována do pozadí. Víme,
že z této doby zachovalo se mnoho objektivních nespravedlivostí, zejména ve věcech platových, jejichž odstranění vyžaduje však mnoho doby, než se podaří vžité a dnes neodůvodněné názory zvrátit a přivodit nápravu.
Naši kolegové, hlavně mladší, stěžují si nám na to, že jako aspiranti dostávají
.aspirantský příspěvek o tolik nižší než v I b, že jejich čekatelské adjutum je spíše podobno adjutu kategorie II. než kat. I b, mají býti 3 leta v onom' nešťastném předstupni, když
studovali pouze o jeden rok méně než kolegové jiných inženýrských oborů a pod., a
mnohdy při tom zdůrazňují, že stavovský spolek vyvíjí m a I o u i nic i a t i v u v n áp l' a vět ě c h t o vě c í. Teprve kdyby měli při různých příležitostech možnost vyslechnouti názory a stanoviska těch, kteří rozhodují, a budiž zde řečeno - často oprávněnost
našich požadavků uznávají - a mohli slyšeti důvody, pro které nelze naše věci řešit separátně, poznali by, že nejlepší snaha výboru nestačí a nutno čekat na doby vhodnější.
Pře s t o v š a k o b j e k t i v n í p o s u z o vat e I z j i stí, ž e v n a š i c h z á lež i t o stec h s e p o k l' o k a z lep š e n í na š e h o p o s t a ven í jev í r o k od r o k u s o us t a vně, a že věci, jež se před několika málo lety zdály neuskutečnitelnými, se během
-doby staly skutečností.
Spolek maje na mysli společenské postavení kolegů, kteří nemají inženýrský titul
a byli by ochotni ho studiem získat a pokládaje to i ze stavovských důvodů .za prospěšné,
.abychom i po této stránce jevili se jako sourodý celek, vyvolal akci na vysoké škole a
na min. škol. anál'. oSV., aby kolegové mohli studovati za výhodných podmínek. Přihlásilo se více než 50 kolegů, jimž byly dány písemně instrukce, jak si počínati, za
mnohé podniknuty byly intervence na vys. škole i na ministerstvu. Bohužel, akce ne-dopadla tak, jak jsme si přáli. K o leg o v é, p o k u d c h t ě j í d o s tu d o vat, m u s í s e
pod l' o bit i vše m z k o u š k á m (i dvěma státním) a úlevy pro ně jsou minimální.
Do por U č u ji jim v š a k co ne j vře I ej i, aby i pře s pot í ž e, jež s d o s t u-dováním
budou
mít, studia
dokončili.
Počet měřičských inženýrů ve státní službě dosahuje ve všech resortech čísla skoro
1000 lidí. Postavili jsme si jako program získat co největši počet členů do našeho spolku,
vycházejíce ze zásady, že v poč t u j e s í I a. Rozeslali jsme všem měř. státním úředníkům,
pokud nejsou našimi členy, zvláštní dopisy, jimiž jsme je zvali ke vstupu do spolku. Mimo
to jsme v květnovém a červnovém čísle Z. V. z r. 1935 otiskli seznam všech našich členů,
.abychom tím způsobem upozornili na ty, kteří členy doposud nejsou. Výsledek akce byl
slušný, i kdy~ mohl být lepší. Prosím Vás, abyste vyhledali jmenovaná číla Z. V. a zjistili,
kdo z Vašeho úřadu nebo oddělení snad dosud členem není, a působili na jeho vstup do
atavovské organisace. Je to každého stavovskou povinností.
Zásluhou kolegy Patery, který nám sjednal audienci u p. min. financí Dr. Trapla
10. května 1935, podařilo se nám na nejvyšších místech informovati nejen o našich otázkách platových a systemisačních, nýbrž i o požadavcích, týkajících se organisace měl'ické služby, speciálně katastrální. Audience se účastnili kol.: Čermák, Pour, Mašek a Patera. Ministrovi předán pamětní spis, doprovozený grafikonem, a probrány s ním ve více
než půlhodinovém slyšení všechny věci, jež se nás dotýkají: platové, aspirantské (uznal
nespravedlnost u měř. aspirantů) i organisační. Přednesli jsme mu zejména požadavek,
aby byl zřízen samostatný odbor v ministerstvu financí a samostatné měřické oddělení
u všech zemských finančních úřadů.
.'
Brzy po této audienci navštívili zástupci našeho spolku presidenta Dr. Brachtla a Dr.
Domorázka na zem. fin. řed. v Praze. Rovněž jim bylo předloženo memorandum s grafikonem a zvláště tlumočena žádost, aby li ZFŘ zřízeno bylo samostatné oddělení pro věci
měřické. Je známo, že rozhodnutím presidenta Dm Brachtla k tomu došlo 8 účinnosti od
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1. ledna t. r. a přednostou nově zřízeného oddělení jmenován vrch. měř. r. Ing. J. Novák.
Zřízení tohoto oddělení lze považovati za yelmi významnou událost v našem stavovsktm
životě. Měř. in žen Ý rzí s k á v á i for lil á 1 n ě ve d o u c í mís t o, pře stá v á být
v Ý k o n n Ý m ú ř e dní k e m a stá v á s e v e d o u c í m. Spolek vědom si významu tohoto rozhodnutí presidenta ZFŘ, svolal na sobotu 11. ledna t. r. p ř á tel s k o u se h ů zk u všech měř. úředníků státních z Prahy. Na četně navštívené schůzi promluvil kol. Ing.
Hlavsa o postupném vývoji organisace měř. služby katastrální
a jednatel Ing. Pour. Ve
svém proslovu jednatel zdůraznil význam toho, že měřiči jsou přibráni ke správní politice, a. naznačil, v jakém směru by se další naše činnost jako stavu měla brát.
Též moravská odbočka. spolku v Brně učinila kroky pro zřízení měř. oddělení u
zem. fin. řed. v Brně. Bylo slíbeno presidentem ZFŘ Vichtou, jenž v té věci se informoval u ministerstva
financí. Ministerstvo financí upozornili jsme zvláštním dopisem na důležitost funkce měř. inženýra u reprodukčního ústavu a dopis jsme doložili příslušným číslem Z. V., v němž uveřejněn byl článek o renovaci
katastrálnich
map. Navštívili
jsme.
znovu pres. Dr. Brachtla, Dr. Domorázka a vrch. r. Římsu, abychom jim poděkovali za
pomoc při zřízení měř. oddělení u ZFŘ. Navštívili jsme přednostu nového oddělení Ing.
Nováka a projevili mu radost nad jeho jmenováním na toto místo.
Prof. Petřík byl jmenován čestným doktorem Vys. učení technického. Při této příležitosti zaslali jsme mu gratulaci za celý spolek. Rovněž
pro f. dr u S v o bod o v i
z Vysoké školy speciálních nauk jsme blahopřáli k jeho volbě rektorem Vys. učení technického v Praze.
Zabývali jsme se poměrem Z. V. k našemu spolku a poměry jednotlivých spolků
zeměměř. vůbec, majíce na zřeteli zjednodušení našich spolkových poměrů. Za tím účelem jsme měli dvě schůze společné se zástupci druhých zeměměřičských spolků.
Výbor konal dvě schůze výborové. Malý počet je odůvodněn tím, že členové výboru
jsou po celé republice (na Moravě a na Slovensku) a častým jejich svoláváním by administrativní náklady spolku a zejména odboček velmi stouply. Předsednických
SChŮZI,
jež zastávají do značné míry schůze výborové, bylo 12. Mimo to konány byly 2 schůzky
se zástupci ostatních zeměměřičských organisaci a přátelský večírek dne 11. ledna t. r.
Došlých dopisů bylo 164, odeslaných jednatelem 161, odeslaných matrikářem 21, celkem
jednacích čísel protokolu 346.
Z p o k 1a dní zprávy kol. Vaci vyplynulo, že spolek má čistého jmění 10.664'80 Kč,
jmění fondového Kč 7113'40. Na návrh kol. Vaci schváleno bylo ponechati členský příspěvek na rok 1936 v nezměněné výši ročně 50 Kč. Zpráva revisorů účtů byla schválena
a pokladníkovi kol. Vacovi i výboru bylo uděleno absolutorium.
Poté podali referáty: kol. Menčík o činnosti Vys. svazu, Exekutivy
stát. zam. a
obou Pracovních souručenství, kol. Hlavsa o činnosti Ústředí správních
inženýrů (USI),
kol. Fejlek o činnosti odbočky Moravskoslezské a kol. Vltavský o činnosti odbočky Slovenské. Kol. Vltavský zmiňuje se o jednotném statutu. Na návrh kol. Hory bude spolek
sledovati tuto otázku a připojí se k akcím Vysokoškolského svazu.
Kol. Mikula referuje o chystaném memorandu spolku a o tom, jak se práce spojená
s jeho vypracováním rozrostla do netušených rozměrů.
Oznámeno, že kol. Kavalír, Vaca a Menčík se vzdali funkcí.. Bylo usneseno, aby
těmto kolegům za jejich práci ve spolku bylo písemně poděkováno. V následovavších pak
volbách zvoleni byli aklamací tito kol.: předsedou Ing. Fr. Čermák, místopředsedou
Ing.
J. Rajtr, I. jednatelem Ing. B. Pour, II. jednatelem Ing. L. Patera, zapisovatelem Ing. Fr.
Šilhánek, pokladníkem Ing. Jos. Pražan, členy výboru kol. Ing. V. Hlavsa a Ing. J. Hora,
náhradníky Ing. J. Mikula a Ing. Dr. Mašek, matrikářem Ing. T. Klepáček, delegátem do
Vys. svazu Ing. V. Menčík, revisory účtů Ing. Dr. A. Pokorný a Ing. O. Vaca. Delegáty
do Svazu spolků zeměměřičů zvoleni byli kol. Čermák, Pour, Hlavsa, Mikula, Hlaváček,
Vaca, Pokorný a Klepáček. Důvěrníky zvoleni kol.: Jaroš, Kondr, Kučera, Čemus a Pejcha; do smírčího soudu kol.: J. Novák, Laudát, Valta (z Čech), J. Novotný (z Moravy),
Klimeš (ze Slovenska); delegáty do Exekutivy kol.: Patera, Skopec, Šilhánek, Hlaváček
a Lukáš; delegáty do USI kol.: Rajtr, Pour, Šilhánek, Klepáček, Vrtal. Do redakční rady
Zeměměř. Věet. byl delegován kol. Fejlek.
Jednomyslně
a se spontánním potleskem přijat byl návrh výboru na jmenování
prof. Ing. Petříka čestným členem spolku a schváleno, aby mu byla o tomto jmenování
předána čestná adresa.
Schváleno, aby k podpoře časopisu Správa a technika, vydávaného USI, byla povolena částka do 1000 Kč.
Další volné návrhy, a to odbočky: slovenské, aby označení měřičský bylo nahra.zenooznačením
technický, a volný návrh kolegů z katastr. měř. úřadu v Praze, týkající
se zamezení jmenování na místa systemisovaná v zemských statutech, byly přikázány výboru k projednání.
Po 12. hod. valná schůze byla ukončena.
V době od 19. března 1936 do 31. května 1936 konáno bylo 5 schůzí předsednictva
a 1 schůze výboru. Pokračováno
v otázkách reformy studia zeměměřičského inženýrství.
Konstatováno,
že pro požadované 8 semestrové studium není potřeba studijní látku rozši·
řovati o další discipliny, nýbrž program již stanovený hlavně prohloubiti .zavedenim dal~
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ších praktíckých
cvičení a přednášek o poměrech a právech v zemích slovensko-karpatoruských. Ustanovena studijní komise z kol.: Ing. Dr. Maška jako předsedy, a členů Ing.
Dr. Potužáka; Ing. Dr. Pokorného, Ing. Vlka a Ing. Patery, aby zpracovala všechny náměty a připravila konečný elaborát pro výbor.
V otázce títulu měřičský-technický
konstatováno,
že označeni měřičský je odpovídající nejen tradici, ale označující skutečně i práci měřičských inženýrů, a že není tudíž
prozatím důvodu ke změně. Naproti tomu bude zakročeno
v příslušných
ministerstvech,
aby provedeno bylo zrovnoprávnění
měřičských úředníků v centrálních úřadech s ostatními vysokoškolsky
vzdělanými úředníky, pokud se týče úředních titulů.
Projednána
a předsednictvem byla schválena likvidace tak zvané kalendářove
koS politováním vzata na vědomost resignace kol. vrch. rady Ing. V. Hlavsy na členství ve výboru a ve všech deleg. funkcích.Kol. Hla,vsovi za jeho milou a užitečnou práci
pro spolek bylo poděkováno.
Projednáno
detailně memorandum, zpracované
hlavně kol. l\likulou, Menčikem a
Pourem. Definitivně stanoveno jeho vydání tiskem ve formě brožury,
normalisovaného
formátu, pod názvem: "Pamětní spis spolku čs. inženýrů státní měřické služby, o služebním postavení a požadavcích měřičských úředníků ve státní správě."
Valnou hromadou výboru přikázané úkoly byly rozřešeny a vyřízeny tímto pamětním spisem. Na konec není bez zajímavosti uvesti, že od 1. ledna 1936 přihlásilo se a
bylo přijato 42 kolegů z Oech, Moravy a Slovenska za nové členy spolku.
Sděluje Ing. šilhánek.
Jednatelská
zpráva Spolku ČS. zeměměřičů za rok 1935. Spolek konal v uplynulém
správním roce 4 výborové schůze, ve kterých byly projednány běžné spolkové záležitosti.
Podle usnesení poslední valné hromady byla odbočka spolku v Brně vyzvána, aby
provedla nové volby odpovídající předpisům stanov.
Odbočka svolala
za tím účelem
mimořádnou valnou hromadu v dubnu 1935, na které však volby neprovedla a naopak požádala o zastavení činnosti podle 7 § stanov spolku. V důsledku toho výbor nemohl jinak
než žádosti odbočky vyhověti a ve své schůzi 29. dubna činnost odbočky zastavil. Archiv
odbočky byl předán výboru spolku.
Olenové výboru spolku se zúčastnili 21. XI. 1935 oslav l00letého výročí narozenin
prof. geodesie Miillera, slavnostní instalace rektora vys. uč. tech. v Praze prof. .Jíndř.
Svobody 11. XII. a 12. XII. přednášky inž. Kloboučka o infračer. paprscích ve fotogram.
společnosti.
Odbočka našeho spolku, Spolek posluchačů zeměměř. inž., vyvíjela i v uplynulém roce
uspokojivou činnost jak v otázkách studijních, tak i na poli sociálním a sIJolečenském.
Bylo rozprodáno 100 zbylých čísel zem. kalendáře po 18 Kč, takže první vydání je
rozebráno. Spolek vydal 10 čísel Zeměměř. Věstníku, kter}" svým velmi dobrým obsahem
neustále informoval čs. zeměměřiče téměř o všech oborech zeměm. činnosti a o domácí
a cizí odborné literatuře.
Cena jednoho čísla Zeměměř. Věstníku byla za rok 1935 vykalkulována pro členy Spolku čs. inženýrů státní měřičské služby, ústředí v Praze a jeho
odbočka v Brně a Bratislavě, částkou 29 Kč 25 hal.
V uplynulém správním roce přistoupilo
do spolku 10 členů, vystoupilo nebo ;Zemřelo 7 členů, takže spolek má nyní 306 členů.

Zasedání stálého výboru Mezinárodní federace zeměměřičské bude se konati v Bělehra,dě od 31. srpna do 5. září t. r. Upozorňujeme kolegy znovu na důležitost tohoto
zasedání a vyzýváme je k četné účasti. Bližší informace jsou obsaženy na druhé obálkové a poslední straně textové minulého čí,.la našeho časopisu.
Zeměměřiěství na výstavě ve Dvoře Královém n. L. Výstava ve Dvoře Královém
n. L. má též oddělení zemědělské, ve kterém vystavuje Zemědělská Jednota a jiné korporace zemědělské; v tomto oddělení upravil si také Ing. J. Parchomenko,
civ. geometr
v Jaroměři, zajímavou exposici svých prací zeměměřičských, v níž ukazuje význam a cenu
zeměměřičských prací v zemědělství - které nijak nepřekáží
nejbližší sousedství Selské
jízdy. Vystavuje tu otisk mapy katastrální z r. 1827 a vedle mapu v měřítku 1: 1000
z polygonálního měření, které provedl v Uherském Hradišti.
Nová. mapa je reprodukována z originálu, nalepeného na aluminiové desce, a je reprodukována
opět na papír na
aluminiové desce napjatý. ,Je to vážná ukázka součinnosti
civilního geometra
s reprodukčním ústavem ministerstva financí. Vedle toho vyložil polní náčrtky skupin pozemkových a fotografie zjišťování obtížných hranic držby, dále vyvěsil náčrtek
pro výkup
pozemků pro silnici u Heřmanic a výkup pozemků pro regulaci potoka Rtyňky v délce
8 km u Batňovic. Dále vykládá pro plán regulační města Mukačeva plán přehledný, ideový, komunikační
atd. Kromě těchto prací vystavuje zajímavý scelovací plán pro dobrovolné scelování lučních pozemků pro 25 účastníků
ve výměře 11 ha, rozdělených na
240 parcel v obci Sviništany u Oeské Skalice. Dále přehledný plán scelované obce Nižní
Skalník, okl'. Rimavská Sobota, v rozloze 530 ha pro 42 usedlostí o 2850 parcelách roz-
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