ptýlených a se 200 náhradními pozemky, současne Je prováděna i dělba urbariálních a
kuriálních pastvin.
Je jistě hodno uznání, že p. vystavovatel takovýmto pěkným způsobem upozorňuje
široké vrstvy návštěvníků na význam prací zeměměřičských a přispívá tak k veřejnému
()cenění výkonů zeměměřiče.
Sofistika.
Věstník pro vodní hospodářství přinesl zprávu o valné schůzi Z á·
j m o v é s k u p i n y i n žen Ý r ů vod o h o s pod á ř s k Ý c h a k u I t u r n í c h při praž.
odb. SIA ze dne 24. února t. r., a mezi volnými návrhy uvádí Ing. Srba, že "zeměměřiči
se dožadují, aby jejich kompetence byla rozšířena ve službách civilních i úředních 1) a
aby v zeměměřičské pi'tsobnosti - a dokonce i při agrárních operacích - byli odstraňováni i starší úředníci z řad inženýrů kulturních, stavebních, lesních, hornických, kteří tuto
službu budovali, osvědčili se a jejichž součinnost je nezbytná". Ježto byla o otázce rozvířena polemika "Zeměměř. Věstníkem", bylo usneseno, aby věc byla bedlivě sledována.
Druhé státní zkoušky ze zeměměřičského inženýrství. A. Na Českém vysokém učení
technickém v Praze. V době od 1. ř í j n a 1 9 3 4 d o 3 O. č e r v n a 1 935 vykonalo druhou
státní zkouška ze zeměměřičského inženýrství na Českém vysokém učeni techn. v Pra:le
71 posluchačů, a to dle následujíciho roztříděni:
S posudkem
Státní příslušník
způsobilý:
Československý
Jugoslávský
Bulharský
Polský.
Rus bez státní příslušnosti

I
I

velmi
způsobilý:

5

39

1
1
1
1

-

a vyznamenáním

Celkem

ze všech
skupin

z jedné neb
několika

2

11

5
2
1

-

-

57

-

1

7

1
1

4
2

-

Celkemposluchačů: 71

Osobní.
čestným členem 81A jmenován letošním sjezdem v M. Ostravě profesor Ing. Dr.
techn. h. c. Jos. Pe tří k, Ing. Dr. V. Sýkora a Ing. Dr. Fr. Pospíšil.
Čestnými doktory technických věd byli na Čes. vys. učení technickém v Praze jmenováni dne 20. června t. r. armádní generál Louis Eugen Faucher na návrh vys. školy
speciálních nauk a dne 22. června t. r. Eugen Schneider, člen francouzského Institutu, na
návrh vys. školy stroj. a elektrotechn. inženýrství.
Novým doktorem věd technických z řad zeměměřičů byl v červnu t. r. prohlášen
Ing. Rudolf K los s, asistent ústavu geodetického počtářství na Českém vysokém učení
technickém v Praze. Disertační jeho práce probírá "Řešení úloh geodetických na počita-cích strojích".
Přípravy pro fotogrametrický kongres v roce 1938 v Římě. Představenstvo mezinárodního kongresu ustavilo 8 vědeckých komisí pro zpracování referátů a rozvrhlo na
jednotlivé země předsednictvo - přds. - (to je předseda a jednatel, oba z téže země) .a místopředsednictvo - mpřds. -. Návrh zn.í:
1. P o zem n í fo t o g r a m e t r i e - přds. švýcary, mpřds. španělsko.
2. Let e c k á fo t o II; r a m e.t r i e - přds. Spojené státy americké, mpřds. Finsko.
3. Pří p r a v n é p r á c e pro leteckou fotogrametrii, aerotriangulace - přds. Holandsko, mpřds. Norsko.
4. R e s ti t u c e v let. fotoll;rametrii přds. Německo, mpřds. Lotyšsko.
5. R ů zná u žit í fotogrametrie na pozemní stavby, v balistice, v měření oblaků
- přds. Rakousko, mpřds. Československo.
6. R o nt gen o v á fo t o g r a m e t r i e, kriminalistika přds. Francie, mpřds.
Dánsko.
7. H o s pod á ř s k é, s t a t i s ti c k é a o r g a n i s a ční o t á z k y - přds. Italie,
mpřds. Belgie.
8. V Ý c h o v a a I i t e r a t u r a - přds. Uhry, mpřds. Polsko.
Tento svůj návrh předkládá mezinárodní představenstvo v Římě národním společnostem ke schválení.
Dále mají n á rod n i s p o leč n o s t i jmenovati své k o r e s p o n den t y pro
Qtázky, řešené v uvedených 8 komisích. Po případě mohou býti zvoleny komise pro studium jednotlivých otázek.
.
Dále. se doporučuje, aby každá národní komise zpracovala svou zprávu o fotogrametrických pracech ve své zemi a na svůj náklad vytiskla a do Říma zaslala. -k.
1) Ve kterých,' však neuvádí, poněvadž ani neví. Patří to asi mezi obvyklé metody
tohoto navrhovatele.
Za redakci odpovídá Ing. Dr. techn. Jos. Rfižlčka.
- Tlakem Akciové mora •.ské knlhUskárny
Nakladatel: Spolek československých zeměměHčll. V Praze.
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Studium nových method
pro vyrovnávání trigonometrických
sítí v SSSR
Prof. Lev Sopocko,

Beograd,

Jugoslavie.

Naléhavé otázky celostátního významu a to obrana stHu a využití státního přírodního
bohatství, přiměly vlác1ní činitele v SSSR ihned piJ prvním uklidnění rozbouřeného revolučního
moře dáti se cestou organi~ace hospodářského života vybudovaného na nových základech. Geodetické práce všeho druhu začaly se rozvíjeti neobvykle rychle a svou intemiton a rozsahem
dohánějí v tom směru i nejpřednější státy.
Tak na příklad od r. 1923 do r. 1931 byla v Rnskn založena trigonometrická síť v celkové
délce 11.602 km, kdežto v seveL'oamerických Spojených státeeh v tntéž dobu měřila 10.355 km.
Trati přeilné nivelace od r. 1914 do r. 1931 měi-ily celkem 31.320 km, ve Spojených státech
severoamerických
v téže době 23.833 km (I, 81) 1). V době 1923-1935 bylo provedeno podél
54. rovnoběžky nejrozsáhlejší doposud stupňové měfení, které bylo započato na stávajících západních hranicí,h Ruska a ukončeno ve Východní Sibiři v ok'llí Chabarovska. Změřený oblouk
rovnoběžky měří 108 o zeměp. délky, tedy asi 7.600 km. Oblonk rovnoběžky procházející americkým kuntinentem a změřený v r. 1871-1898 měří pouze 490, t. j. asi 4.~40 km (II, 1-11).
N·ísledkem takového vzril.stn geodetiekých prací, vlastně s rozvojem trigonometrickýCh
sítí2), ruští geodeti byli postaveni p"ed dil.ležitý praktický úkol, jak zpracovávati a vyrovnati
roziláhlý materiál, získaný pozorovíním a dáti mu tvar výhodný k dalšímu praktickému použití.
Používané za tím účelem zjednodušené vyrovmívací methody (zjednodušením podmínek
kladených na vyrovnávanou
8íť, pJstupným přibližováním, rozdělením sítě na více skupin,
empirickým rozdělením úhlových oprav atd.) nemohly ovšem dáti takové výsledky, které by napro8to vyhovovaly podmínkám methody nejmenších čtvercil. a které by bylo možno považovati
s hlediska sondobé geodetiie za pravděnejpodobnější.
Je prot() přirozeno, že snahy rnských geiJdetfL vedly k vyhledávání takových vyrovnávací.ch zl?ů~ob&, které by odpovídaly všem požadavk&m methody nejmenších čtverc& a při tom
mohly by ti použity k výpočtilm jakkoli rozsáhlých a složitých trigonometrických
sítí.
Tento článek má za úkol obeznámiti čtenáře se směry, k nimž se uchýlila práce ruských
geodetů a s výsledky jimi dosaženými v tom rozsahu, jak o tom bylo mnohokráte psáno vodborném tisku a v r'lzných zvláštních vydáních věnovaných uvedené otázce. Nejvíce statí obírajících se tímto předmětem bylo uveřejněno v Geodezístn, orgánu Ústřední sprívy státního
vyměřovlíní a kartografie v SSSR. Je velmi pra\Oděpodobné, že tytéž otázky se řešily v "Zapiskach vojenno-topografičeskago
otděla" generílního štábu, vzkříšených po revoluci v r. 1924,
ale takový materiál nebyl mi bohnžel přístupný při sepisování tohoto pojednání.
Dříve než se ruští geodeti dohodli o otázce vyrovnání rozsáhlých trigonometrických
sítí.
seznámili se s výsledky prací provedených v poslední době v tomto oboru v cizině. Tak v r. 1928
vyložil Ing. A. Brejwo teoretické základy a methodu dvojskupinového vyrovnání zpracovaného
L. Kriigerem podle myšleuky Gaus~ovy (III). Systematičtěji a jasněji pop8al způsob Kriigerův
a jeho další propracování, uvúejněné
Boltzem v "Zeitschrift fiir Vermessungtiwesen" z r. 1919
(XIII) N. Urmajev v časopise "8tátního vědeckého výzkumného ústavu pro geodesii a kartografii" (Gosndarstvěnnyj
Naučno-Izsledovatělskyj
Institut Geodezii i Kal'tografii) (IV). Kromě
toho probíd
Urmajev ve svém pojednání podrobné řešení normálních rovnic zpil.sobem postupuého přibližování a ukazuje na jeho zdokonalení, které již v roce 1927 navrhl Pinkwart.
Urmltjevovo pojednání je zajímavé a poučné také proto, že je bohato na příklady, které vysvětlují ponžití teoretických rozborů v praxi.
Týž autor ve zvláštuí knize věnované speciální otázce zpracování triangulace (V), po prvé
lil aplikací na ruské
poměry, uv~dl do prakse zpil.sob vyrovnání nikoliv úhlového měření, nýbrž
přibližných souřadnic libovolného počtu bódll. vypočtených v Gauss-Kriigerově
souřadnicové
soustavě a zařazených mezi body vyššího řádu. Konečně P. Zakatov seznámil ruské geodety
1) Číslice v závorkách poukazují na příslušná pojednání uvedená na konci tohoto článku,
číslice římská značí pořadové číslo pojednání a číslice arabská příslušnou stránku.
2) Od r. 1922-1933 bylo zaměřeno 1888 trigonometrickych
bodil. jen I. řádu (I, 78).
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s t. zv. ndiferen'Ciální" methodou vyrovnání navrženou Kanaďanem Tobeyem, která dovolu.ie
jednoduchým způsobem, ale s maximHlním využitím provedených výpočtll. připojovati další dodatečné podmínky k vyrovnané již trigonometrické síti (VI).
Výše uvedené publikace vyvolaly především mezi mladými geodety snahu probrati podrobněji a přesněji některé nejasné teoretické výklady o zpll.sobech vyrovnánI. Zde již vstupujeme
do okruhu samotných prací ruských I!:eodl'tll.,které mnohdy vynikají nejen originálností, ale
i otevírají cestu k dalšímu zpracování a širšímu použití vyrovnávacích method. Z těchto prací
zasluhují zmípky:
A) B. Sejtlis.
Ve svém pojednHní (VII) dokazuje jednoduchým, ale přesným matematickým zpll.sobem, že při dvojskupinové methodě postupného přibližování a postupného vyrovnání, k němuž náleží i způsob Gauss-Kriiger-Boltz~v, docházíme k opravám, jež plně vyhovují
podmínkám methody nejmenších čtvercll..
Připomeneme si, že dvojskupinový
způsob
postupného
přibližování
spočívá
v tom, že "podmínkové rovnice dělíme ve dvě skupiny: první skupinu s počtem rovnic f a druhou
s počtem rovnic k-I Vypočtenými opravami úhllí (nebo směrll.tz prvé skupiny rovnic opravíme
pozorované úhly, z nicn pak sestavíme rovnice druhé skupiny. Rešením pouze těchto k-frovnic
vypočteme druhé opravy úhlů. Nato opravíme o tyto druhé hodnoty oprav úhly, které byly
získány řešením první skupiny rovnic a již jednou opraveny. S těmito po druhé opravenými
Úhly sestavíme znovu rovnice první skupiny a řešíme je zvlášt, při čemž vypočteme opravy
třetí, jimiž opravíme po druhé vypočtené úhly a sestavíme rovnice druhé skupiny atd., takže
konečné opravy se rovnají součtu prvých, druhých, třetích a dalších oprav" (VIII, 296-297).
Zp Il.so b j ed no duch é ho d voj sk u p i no v ého p ostupn ého vyro vn ání záleží
v tom, že po výpočtu první skupiny podmínkových rovnic a po opravení vyrovnávaných úhlll.
(směrll.), sestavujeme po druhé jak první tak i druhou skupinu podmínkových rovnic. Pak společně řešíme obě skupiny rovnic a obdržíme druhé opravy. Součet prvých a druhých oprav
dává konečné hodnoty hledaných oprav úhlll. nebo směrll.,
.
Při Gauss-Kriiger-Boltzově
dvojskupinovém zpll.sobu
postupného
vyrovnání
řešíme odděleně první skupinu podmínkovýci. rovnic a druhou skupinu přetvoříme tak, aby součet
oprav ze samostatného l'ešení této druhé skupiny a z nezávislého }'ešení skupiny první tvořil
hledané ~onečné hodnoty oprav.
B. Sejms zakládá svll.j vtipný závěr na vlastnostech soustav ekvivalentních
a pod ob n Ý c h rovnic, při čemž ekvivalentními rovnicemi nazývá soustavu lineárních rovnic, kterým
vyhovují tytéž hodnoty neznámých, a podobnými rovnicemi takovou soustavu lineárních rovnic,
které se navzHjem liší toliko absolutními členy.
B) V. A nt o ň u žen k o ve svém pojednání (IX) obírá se praktickým postupem řešení
podmínkových rovnic dvojskupinovým způsobem postupných přibliženÍ. Do první skupiny podmínkových rovnic řadí všechny úhlové podmínky (obrazců, 8zimutll. a horizontu) a řeší ji
Kriigerovou methodou (IV, 40-48). Druhou skupinu podmínkových rovnic, sestaveROU pomocí
úhlů opravených o první opravy, řeší algoritmem Gaussovým. Dílo Antoňužeukovo obsahuje
obe<mé pravidlo pro sestavováni normálnich rovnic se zřením k úhlovým podmínkám nezávisle
od okolnosti, zdali vyrovnávané sítě obsahují protínající se uhlopříčky čili nikoliv a zdali
úhlové podmínky se vztahují na uzavl'ené obrazce čili k podmínkám horizontu nebo azimutu.
Toto obecné pravidlo zní takto: "V obecném pHpadě pro sítě, v nichž se vyskytují protínající se úhlopříčky, s přibranými podmínkami azimutu a horizontu, kterákoliv n-tá normální
rovnice bude se skládati:
1. z členu +l'vk", kde N je počet směru vyskytujicích se vn-té podmínkové rovnici;
2. z dodatečných
členů + Aka, + Bkb atd., kde A, B atd. je počet směrd současně se
vyskytujících
v podmínkové rovnici n-té a v podmínkových rovnicích a-té; b-té •.. ;
3. z prostého členu v (IX, 19)."
Tak tedy B. Antoňuženko určuje složení normálních rovnic poněkud obecněji, než jak
to činí ve svém pojednání Ing. Jos. Křovák (X, 5).
Jednoduchost početníbo Ilestavení koeficientů v podmínkových rovnicích a též odpovídajících jim normálních rovnic, přiměla ruské geodety k snahám zařaditi takové rovnice do
první skupiny a najíti pro ně obecné řešení, které by se dalo použíti buď v kterémkoliv praktickém případě anebo aspoň při vyrovnHní ni'kterých speciálních trigonometrických sítí.
O) A. K o byl i n (XI) vztahuje na první skupinu podmínky obrazcll. bez protínajících se·
úhlopříček (obrazce v nejjednodušším tvaru trojúhelníka) a na druhou skupinu všechny ostatní
podmínky: polové, stranové, azimutové, dále podmÍnk~ obrazcll., které se vytvoří protínajícími
se uhlopříčkami atd,; určuje pak jednoduchý postup tvorení t. zv. pomocných
korelát,
které
dle Kriigerova zpll.sobu (XII) slouží k přetvoření koeficientll. druhé skupiny, s pod~ínkou, že
drubé úhlové opravy v", které obdržíme ze samostatného řešení přetvořené druhé skupiny
podmínkových rovnic, slouží k vyhledání skutečných oprav v prostým součtem s opravami v',
které najdeme samostatným řešením prvni skupiny, tedy:
D) Velmi zajímavé je dílo V. Gaňšina
(XV), v němž autor projevuje velké umenl
a vtíp při matematických přeskupeních a skvěle řeší úlohu odvození vzorcll. pro vyrovnání
jednoduché centrální soustavy s libovolným počtem bodll..
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Tento úkol, avšak poněkud jinak, po prvé si vytkl a rozřešil Ing. Jos. Křovák (XXII),
a to způ;;obem, který určuje pouze směr, jímž se béře řešení úlohy pro zvolenou soustavu centrální, aniž uvádí obecné formule pro libovolný n - úhelník.
V. Gaňšin zakládá svlij postup na vlastnostech t. zv. řady Fibonovy, které používá
jak Bo]tz (XIV, 28) tak i Ing. Jos. Křovák (X, 6).
Fibonova řada vypadá v obecné úpravě takto:
fo· So; ft, St; fJ.' S2; .•. fn, Sn; ...
/,,=0;
ft=l;

so=O;
St =1;
n-l

fn=fn-t

+ ~fi;
O

n

Sn=rfi.
O

Uvedené (3) pravidlo tvoření čísel řady (2) určuje následující vztah
fn = fn-l
Sn-t ;
Sn = fn
Sn-l ;
Sfi = fi-t + fi T-t·
V. Gaňšin dodatečně stanoví tyto dvě diíležité vlastnosti jedněch a týchž
1. Umístiv čísla fi řady (2) v cyklickém
pořadí, jak ukazuje obr. 1 (uvnitř kružnice),
GaĎšin odvozuje tyto vztahy:

+
+

+
+
+

-ft
3ft - f2=0;
- fV-t
13fv -- fv "I = O;
- fm
3fm+t - fm = D2m h

+

D2m+t =f,n+l
2sm.
2. 8estaviv z čísel fi novou řadu

(8)

Fo = fl + ft; Ft = ft + f2;
F2=f2+f3;
... Fi=.fi+fif-t;
(9)
.•. Fm =fm + fm+1
a umístiv čísla této řady v cyklickém pořadí
jak ukazuje obr. 1 (mimo kružnici) odvozuje
vztah analogický (7):
-Ft
+SFo-Ft=O
- Fv-l + 3Fv - FV+l= O
(10)
- Fm-l + SFm - Fm-l = D2m

Vzhledem k vlastnostem řady (2) určí se
koreláty k/i první skupiny podmínkových rovnic centrální soustavy, do níž byly pojaty všechny
rovnice obrazců, rovnicemi:
a) .•• v případě lichého
n=2m-1
- DlIm+l k't =fm+10t + fm02+fm-103 +
+ftOm+1 + ft Om+2+ f20m+3 +
+ fm02m+1;
- DlIm+1k'2=fmOt + fm+t 02 + fm03 +
+ J20m+1+ ft Om+lI+ft Om+3+
+ fm-102m+1; (12')
- D2m+1k'3=fm-101 + Im02+fm+103+''
. +f3Om+1 + f20m+2+ ftOm+3 + •.. + fm-201lm+l;
•.

•.

".

-DlIm+lk'n=fmot
+fm-l02+fm-203+"'+
ft Om+1+ J20m+2+ f30m+3+
b) v případě sudého
n=2m
-D2mk't
=FmOt + Fm-102
FoOm+1
FtOm+lI + F20m+3
-~2mk\=~m-10t
~m02
+ ~t Om+1 ~oom+lI
~tOm+3

... +fm+1Ollm+l.

+ +
+
+ + Fm-l02f1';
+
+
+
+
+ + Fm-201lfl';
+ Fm-202 +...+ FtOm+l + F2om+2 + F30m+3 +...+ Fm02m,

(13)

-DlImk'n=
Fm-10t
kde Oi je prostý člen i-té podmínkové rovnice první skupiny, čili jinými slovy řečeno, úhlový
závěr i-tého trojúhelníka.
.
Porovnáme-li každou rovniei (12) anebo (13) s rovnicí předcházející nebo následující, shledáme, že koeficienty pH
vzniknou z cyklického pl'emístění řady veličin f anebo F o jednG
místo na tu neb onu stranu jak ukazuje obr. 1.
Tak na příklad, jestliže v rovnici s indexem i (pro koreláty k/i) uniístění koeficientli.
se vyjádří řadou:
dle soustavy (12)
fm-;+2; fm-H3; ... fm-ti fm; fm+t; Jm; •.. f2; fd ft; 12; ... Jm-ij I
(14)
anebo dle soustavy (13)
Fm-Ht;
Fm-i+2;". Fm-2; F •••-,; Fm; Fm-t; ..• Ft; Fo; Ft; F2; ••• Fm-i,
(15)

°
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pak v předchozí rovnici umístění koeficientli v soustavě (12) bude následující:
lm-i+a; lm-ih;
.. , fm; fmt-ti lm; fm-I; '" lI; fl; ft; f3;···
fm-if-t,
(16)
anebo dle rovnice (13)
Fm-i+a; Fm-i+3;'"
Fm-ti Fm; .Fm-ti Fm-2; •• , Fo; Fti Ft; Fs; .,. Fm-i-f-t (16*)
a v následující dle pořadí rovnici soustavy (12) bude umístění koeficientů takové:
lm-Hl;
fm-H2; .,. lm-2; lm-I; lm; lm+l; '" f3; lt; lI; lI; ... lm-i
(17)
a dle sousta vy (13)
Fm-i; Fm-i-f-t; ... Fm-2; Fm-I; Fm; Fm-ti .. · F2; J;'t; Foj Ftj ... Fm-i-I'
(17*)
Aby docílil obecného řešení jediné koreláty k v přetvořené podmínkové rovnici druhé skupiny,
která je charakterisována p olovo u rovnicí centrální soustavy, Gaňšin určuje opravy X'i, Y'i, Z'i
úhHl. v trojúhelníkách z korelát první skupiny.
Pro i-tý trojúhelník jsou dány tyto opravy vzorci:
x'i=2k'i-k'i+1
-k'i-I
j
y'i=2k'i-k'i+1
z'i=2k'i
. ,i' -k'i-t·
koeficientli polové rovnice určí se koreláty

Pomocí těchto oprava
rovnic z rovnice:

(18)

k druhé

skupiny

n

~ (X'iai - y'i ~i)
1

kde

Y

je prostý člen a ai, ~i jsou koeficienty polové rovnice.
Použití uvedených vzorcli uvádí GaĎšin na příkladě s centrálním

sedmiúhelníkem.

E.) S. E. Baršaj
kromě obecného řešení centrální soustavy s libovolným počtem bodli
(XVI, 23-25) uvádí ještě vzorce pro řešení trojúhelníkového řetězce mezi dvěma základnamí
(XVI, 25-28) i pro geodetický čtyřúhelník (XVI, 29). Nevyrovnává při tom směry, jak to čini
Gaňšin, nýbrž úhly za předpokladu. že jsou změřeny nezávisle (přímo). Tento předpoklad do
jisté míry omezuje obecnost vzorcli. Úhly v centrálné soustavě Baršaj označuje písmenou c; ostatní
úhly v trojúhelníku značí a, b. Označení koeficientů podmínkových rovnic jak první skupiny
s úhlovými podmínkami trojúhelníkových obrazcll., tak polové rovnice vřazené i s podmínkou
horizontu do druhé skupiny, ponechává totéž jako u Kriigera (XII). Koeficienty přetvořených
podmínkových rovnic druhé skupiny za předpokladu, že podmínka horizontu je na prvním místě
a podmínka polová na druhém, znači A a B. Prosté členy těchto rovnic označuje 91 a 92; koreláty
druhé skupiny kt a k2•
Vyrovnání

dle Baršaje

se koná takto:

Podmínkám první skupiny vyhovíme, rozdělíme-li
dílem na všechny úhly.
V'ai

=

V'bi

= v' Ci =

závěr každého

trojúhelníka

stejným
(20)

{Wi.

kde Wi je závěr i-tého trojúhelníka.
Koeficienty přetvořených rovnic korelát druhé skupiny určují se ze vzorců:
[AAJ

=

6n;

[ABJ

=3{[~]-

[a]};

Místo nich Baršaj vypoČítá.vá. hodnoty Ma
M = [~]
- [a]; N

[BB]

= 6[a2+

~2

+ a.~].

(21)

N

= {a2+

~2
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+ a.~].

(21*)

Pomoci těchto hodnot dostanou se koreláty kl a k2 z rovnic
k -

M,02-2Nrlt
4nN-M2

1-

Pak opravy

Jr _
2-

určí se ze vztahu
V"i=Áik1
a obecná oprava úhlová Vi dle vzorce

M.ol-2n.Q2
4nN-M2.

V"i

+ Bik2

1
Vi = V'i + V"i = 3 Wi

(23)

+ Áikl + Bik2.

(24)

Bll.ršaj poukazuje na to, že uvedené vzorce hodí se i pro neúplnou centráLní soustavu,
t. j. pro trojúhelníkové sítě se spolecným vrcholem (obr. 2). V tomto případě za předpokladu,
že úhel ÁCB je pevný, určí se g2 ze vztahu
g2 = [c] -:-

< ÁCB.

(25)

Pro trojúhelníkové řetězce mezi dvěma základnami (obr. 3) podmínkové rovnice trojúhelníkových obrazců vztahují se jako dJoíve na první skupinu a opravy úhlů zde se vykonají
prostým rozdělením úhlového závěru na každý úhel stejným dílem (20). K druhé skupině patří
azimutové a základnové podmínky, jejichž prosté členy se označují gt, P2' Při tom je nutno
rozlišovati trojúhelníky ležící vpravo nebo vlevo od směru postupu, dle něhož se určuje
azimut. Na obr. 3 jest tento směr vyznačen čárkovaně s šipkami. Trojúhelníky 1, 2,. . . .
leží vlevo od tohoto směru, trojúhelníky (n - 1), n,. . . . . . . vpravo.
V rovnicích, v nichž jest nutno rozlišovati hodnoty patřící k levým a k pravým trojúhelníkům, jsou vyznačeny tyto hodnoty indexy "1" (levý) a "po (pravý). Úhly přilehlé k směru
postupu a sloužící k určení azimutu, značíme c, známé azimuty pak 8\, 82, základny lb 12,
Ostatní prvky označujeme stejně jako dříve.
K řelíení vytčeného úkolu máme vzorce:
Ut

= {lIl + rCI

-

~cp

+~

{l12;

-

g2 = 19 li
19 sin a - ~ 19 sin b - 19 12 ;
Áal =
1; ACI =
2; Ábi = 1;
Áap = -1; Ácp - - 2; Ábp = -1;

+

Bai= 2ai
Ba.
M=

+ ~i;

+

+

BCi = ~i - ai; Bbi

+ BCi + Bbi = O

=-

(26)
(2~i

+- aj);

(kontrola);

[0.- ~]p- [a-~]

I; N=

+ a~ + ~2J.

[0.2

Koreláty kll Jr2 určují se vzorcem (22); druhé
opravy V"i dle vzorce (23), a konečné opravy Vi dle
vzorce (24).
V geodetickém
čtyřúhelníku
(obr. 4)
patří dvě úhlové podmínky (lbrazců dvou sousedních
trojúhelníků k první skupině (6. ÁBC a 6. DBC);
podmínka obrazce troúbelníka, ohraničeného
úhlopříčnou (6. ÁBD) a pólová podmínka patří k drubé
skupině.
První skupině yyhovíme jako dříve rozdělením
úhlového závěru stejným dilem mezi všechny úhly.
Druhá skupina se řeší pomocí vzorců:
gt :- 2

+ 3 + 2' + 3' -

+

.D

180°;

+
+

g2 = { 19 sin 2'
19 sin 4'
19sin (1
- {lgsin 2 +- 19 sin 4
19 sin (1'
BI=+(3a+~+r);
B3= + (-0.+
BI
B2
B3

+ 2)} -

Obr. 4.

+ 2'J}

B2=+(-a-3~+r);
~
r); B4 = + (-0.+
B4 = O (kontrola);
M=(a
r'J- (0.'+ W r);
k - 8M,02+g, [B2J k _ 16g2+4M.QI
18.M.2-4 [B2J
28M2_4[B2].

+

+

+ ~+

+

+

(27)
~-3r);

+

Horní znaménko v rovnicích pro B vztahuje se k 6. ÁBD, znaménko spodní k 6. BDC.
Praktické použití svých vzorců uvádí GaĎšin v příkladech schématicky sestavených.
F.) Zcela originální práce, směřující k vyhlédání nových cest pro vyrovnání trigonometrických sítí, objevují se v tisku minulého roku. Svou základní ideou jsou velmi zajímavé
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práce I. J. P ran is - P ran ě vi č o v y. Bohužel jejich použití v praxi, až na jeden jednodušší
případ, nebylo zatím ukázáno. Též zde, následkem složitosti dotčených otázek čeká ještě mnoho
práce. Ve svých čtyřech uveřejněných pojednáních (XVII -XX) autor používá k odvození výsledkJ1 Hansenových a Andrae-ových ekvivalentních
rovnic
odchylek.
O těchto rovnicích je zmínka v prvních vydáních Jordanovy "Handbuch der Vermessungskunde". O použití e k v i val e n t ní c h rovnic odchylek při vyrovnání sítí mluví se též
V známém pojednání Helmertově (XXI, 213-217, 293-303), ale není v něm zmínky o pracích
Hansenových a Andrae-ových.
Soustavou ekvivalentních rovnic rozumí Pranis-Praněvič takové rovnice, které ~edou k totožným soustavám normálních rovnic. 'I'ato definice v podstatě se shoduje s definicí Sejtlisovou
uváděnou ve výše zmíněném pojednání (VII, 19).
Z velkého počtu soustav rovnic odchylek, které jsou ekvivalentní dané soustavě, volí
Pranis-Praněvič
k dosažení vytčeného cíle soustavu eliminačních
rovnic,
odpovídající
dané soustavě odchylkových rovnic, jejíž normální rovnice jsou řešeny Gaussovým algoritmem.
Při tom je každé eliminační rovnici dána váha, která se rovná hodnotě jejich kvadratických
koeficientů.
Tak rovnicím odchylek s 3 neznámými

al =
.

al

A XI + bl A X2 +
b2 A X2 +

a2 = a2 A XI +

.

.

0" = a" A XI + b" A X2 +
bude odpovídati soustava eliminačních

CI

A X3 + II;
A X3 + 12;

.

C2

C"

.

A X~+ 1"

rovnic s uvedenou váhou:

[aa] Axl+ [ab] Ax2+ [ac] Ax3+ [a1] =0
[bb. 1J Ax2+ [bc. 1] AX3+ [bl.1] = O
[cc. 2] A x3
[cI. 2] = O

+

= [aa];
= [bb. 1];

'Itl
'lt2

'lt3=

[cc. 2].

a váhy jsou 'Itl> 'lt2, 'lr3' vidíme, že je ekvivalentní se soustavou (28) a docházíme tak k totožné
soustavě normálních rovnic
[aa] A 1<1+ [ab] A X2 + [ac]A 1<3+ [al] = O;
[ba] AXI + [bb] A X2 + [bc]AX3 + rbl] = O;
[cal A 1(1+ [cb]A X2 + [cc]A x3 + [cI] = O.

Agrární operace a koho jimi pověřiti.
Ing. O. K:rčmář,

měř. rada.

Poznámka.
Po dobu svého trvání přinášel Zeměměřičský
Věstník
články z praxe
agrárních operací a všímal si také, že v organisaci agrárních úřadů proniká víc a více snaha
odsunovati zeměměřiče při scelování. Z toho důvodu zaznamenal též Z. V. ná.eor nepodepsaného
autora ve Věstníku
pro vodní
hospodářství
v čís. 8-9, 1935,který se snaží přesvědčiti
své čtenáře, že vodohospodářský inženýr je nedlépe povolán k tomu, aby řešil všechny otázky
scelovací. Na tento projev došla odpověď v Z. V. V čís. 10, 1935, a okolnosti v ní uvedené
pohnuly docenta Ing. Fr. Slavíka, vrch. zeměď. radu agrár. operací v Brně, a Ing. Dr. techn. Jana
Zavadila, profesora meliorací na české vysoké škole technické v Brně, že v čís. 4-5, 1936, V. p. v. h.
pokračovali ve svých "důkazech", že čs. zeměměřičský inženýr nemá u agrár. operací právo samostatně uplatňovati své odborné znalosti, nýhrž jen v určité nepatrné míře. K této stati uveřejňujeme
odpověď, která všímá si pouze hlavních otázek, jimiž je karakterisována funkce agrárních úřadů
a také některých tvrzení uvedených autorů a redakce V. p. v. h. Odpověď tato nevyčerpává látku
úplně, neboť rozsah časopisu Z. V. nepřipouští obsáhlých polemik.
Redakce.
Ve dvojčísle 4-5 "Věstníku pro vodní hospodářství" z r. 1936, str. 70-72. odpovídají
Ing. Fr. Slavík a prof. Ing. Dr. J. Zavadil na referát Ing. Dr. J. Růžičky, uveřejněný v "Zeměměřičském Věstníku" čís. 10 z r. 1935. Jde o oHzku delší dobu již v odborném tisku projednávanou, koho by bylo nejlépe pověřiti prováděním agrárních operací.
Je to otázka velmi vážná a její řešení bude míti následky dalekosáhlé nejen pro ony
kategorie technikt'i, které zde připadají v úvahu, ale hlavně pro další organisaci a provádění
a~rárních operací, tohoto zodpovědného zákroku, který zasahuje pozemkové vlastnictví účastntků a tudíž dotýká se základních složek hospodářského života ve státě.
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Odpověď, a jediné správné řešení je, aby v souboru odborníků, pověřených prováděním
agrárních operací hyly, zastoupeny ony kategorie technika, do jejichž pasobnosti spadají úkony,
z nichž provádění a.grárních operací sestává, a.to poměrně podle rozsahu těchto úkona. A tu jsme
u jádra problému.
Agrární operace byly, jsou a budou především radi k ální přestavbou
po zemko vé
držby,
v níž spočívá scelování hospodářských pozemkfL Tato přestavba držby, která je vyvolána právě vadami rozptýleného pozemkového majetku - jak souhlasně je udávají scelovaci
zákonodárství, oD.cielní publikace agrárních úřltdů a nejnověji i odborní antoH z kruha vedoucich technika agrárních úřada (Ing. Korselt 1928, Ing. Oehm 1931) - a která má za účel dosavadní neutěšený stav držby nahraditi sceleným majetkem výhodných tvar&, majetkem, přístupným po řádných cestách, trvale ohraničeným, zbaveným služebností, nezávislým od ho"podářského
systému sousedů a meliorace schopným (Ing. Kor"elt 1928), jest a zůstane vždy jádrem, kol
něhož se sdružují všechny další úpravy tak, jak vývojem potřeb v jednotlivých obcích se ukáží
nutnými nebo výhodnými.
'
Není tedy účelem scelování pozemka. aby měřeny a vyhotoveny byly katastrální mapy,
to také nikdy nikdo netvrdil a je záhadné, odkud tato tvrzení byla vzata. Nelze ovšem upříti,
že by bylo neekonomickým, nevyužíti zaměření nového stavbu držby též pro účely jiných l'esorta státní správy. Není však účelem scelování pozemků vůbec ani odvodnění nebo zavodnění
nějakého komplexu pozemkli, přeložení některé velké komunikace nebo regulace vodního toku.
Jestliže celá řada úr,rav, nahodile v různých obcích se vyskytujících, jako úpravy silnic,
stavebních ploch, zahradmho pásu, zřízení plavišť, rybníků, sadů, hřbitov li a jiných obecně
prospěšných podnikli může býti výhodněji při scelovací akci prováděna, je to proto, že se usnadní
vyřešení jedné z nejobtížnějších otázek, t. j. opatření potřebných ploch, a neznamená to ještě,
že by se tím zúžoval nebo zmenšil význam stěžejního úkonu - scelení pozemka. Všechny tyto
úpravy by se mohly provésti neodvisle od scelování, ale usnadňují se zase jen zásahem, znamenajícím změnu držebností pH scelování.
Radikální přestavba držby, která, jak již řečeno, bude v~dy základním kamenem agrárních
operací a která sama o sobě přispívá převážnou částí ku zvýšení zemědělské výroby - sníženim
výrobních nákladů a zvětšením plodné plochy - sestává z těchto hlavních úkon&:
přesného zjištění starého stavu držby,
zjištění bonity, pozemka,
vytvoření nového stavu držby a
zajištění tohoto nového stavu přesným zp&sobem v katastrálních operátech a v knize
pozemkové.
Od správného a přesného provedení těchto prací je vždy odvislý zdal' scelovací akce.
Všechny tyto úkony, s výjimkou bonitace půdy, která je úlohou hospod4řskou, jsou
typickými zásahy zeměměřičského inženýra, zejména také pokud jde o sjednání přesného podkladu novým měřením (originálni mapy), vyšetření a přidělení náhradních pozemka, nevyjímaje
ani projekt společných zařízení, t. j. nových cest a příkopa, stavebních ploch, zahrad, sadů
atd. s výjimkou oněch případli, kdy se jedna o návrhy větších podnikli komunikačních, stavebních, melioračních, železničních a pod., kdy je potřeba součinnosti odborníkli z těchto obora.
Nejsou tudíž při scelování hospodářských pozemka, jak mylně tvrzeno, měřické práce
jen úkonem vedlejším, nýbrž podstatnym a převládajícím, na němž spočívá zdal' celé akce.
Zde se ukazuje, s jakým nepochopením pohlížejí na tyto práce nezeměměřiči a jak nebezpečno
by bylo svěřiti je výhradně kategorii technika, která tak málo vážně posuzuje měřičské
práce, jichž přesné a odborné provedení je zárukou účastníkam, že s jejich majetkem, který
svěřili zeměměřičlim, správně bylo naloženo.
Ze všeho uvedeného je zřejmo, že bez podstatné
součinosti
zeměměřičského
in ž e ný ra s e s celo v ac í a kc e n em až e ob ejí ti. Scelovací zákony také plně tuto skutečnost vyjádřily a rovněž dosavadní zkušenosti prokázaly, že zeměměřičtí inženýři své úloze
jako operující orgánové plně dostáli. Jestliže absolventi bývalého dvouletého studia zeměměřičského museli u agrárních operací mnohému v praksi se přiučovati - což vŠ'tk bylo nutno
i u absolventu zemědělskotechnického i u ostatních katl'gorii technika, kteří rovněž značně
museli se pře orientovati ze svého puvodního určení, daného studiemi, je tomu zcela jinak dnes,
kdy zeměměřičský inženýr vychází vyzbrojen kromě úplného vzdělání geodetického také dostačujícím zp1J.sobemznalostmi rázu právního; technického a hospodářského, jež mu usnadňují
úplné zvládnutí všech úkolů agrárních operaci.
Je tudíž zbyte~no zde se příti o studijní programy německých, šv'ýcarských nebo jiných
zeměměřič1J., pouhý pohled do studijních programu našich vysokých škol technických poučí
nejlépe.
Tím tudíž není oprávněn požadavek; aby z titulu současného provádění meliorací se
scelováním byli prováděním agrárních operací pověřováni výhradně inženýři kulturně techničtí a vodohospodářští, zvláště uvážíme-li, že ve značné části scelování podrobených obcí
se nutnost meliorací vůbec nejeví*) a že pro provádění melioraci jsou organisovány zvláštní
*) Ze 97 před světovou válkou a 218 po válce scelených obcí v rozsahu 138,000 ha, bylo
odvodnění drenáží provedenó v 18 obcích před válkou a v 88 obcích po v,ílce a to v rozsahu
9.800 ha odvodněné plochy.
'
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úřady odborné, - mající zkušenosti, školený personál a pom~cky - které mohou býti přibrllny k součinnosti, kdykoli toho potřeba se ukáže, stejně jako odborníci pro ostatní specilllni
zásahy lesnické, stavební, železniční a jiné, tak, jak je na tyto okolnosti pamatováno ve scelovacím zákonodllrství, aniž by pro tyto odborníky z toho vyplývalo právo, výhradně p1ováděti scelování pozemků. Za daného stavu je především ZádoucÍ součinnost s inženýry
zemědělskými.
Agrární úřady náležejí do kompetence ministel'stva zeměoělství a tomuto také v prvé
řadě přísluší výběr personálu; při tom však nejen z ohhdu na zákonitě zajištěná práva jiných
resortů státní správy, ale i z ohled~ na účelnou dělbu prllce a úsp(lrnost ve stMní s'právě,
nemůže opominouti okolnost, že pro práce agrárních úřadů, z velké většiny zeměměřičské,
patiící do půsohnosti kategorie úřeonictva, zvlllšť pro tyto odbolllé práce zJízené, má k disposici nadbytek dorostu zeměměJoičských inženýrů, vykazuji cích úplné předběžné vzděh(ní pro tyto
úkoly. Nemůže býti přec v intendch státní správy, ahy u agrárních úřad~ byly z2městmív:Jny
odborné síly v poměru obráceném k rozvrstveni jejich ageJldy a aby tak byli nuceni odhorníci určitého směru vykonávati téměř po celou služební dobu pláce, patřící do oboru jiného,
pro který nemají přípravy, zatím co v jiném odvPtví státní spr:ívy. přiléhlljícím více jejich
prupravě. mohlo by býti jejich znalostí prospěšněji využito. Náprava je nutná, složité a zodpovědné úkoly agrárních úl'adLI budou nejraci(lnelněji zvládnuty jen tehdy, llŽ soubor odborníků jednotlivých směrů, kterých agenda si vY7aduje, hude složen v takovém poměru. jaký
ukazují úkony agrárních operací; to jedině odpovídá také intencím scelovacího zákonodárství.
Z jaké to bázně vyplývá zbytečný útok na snahy o další vývoj zernťmpl-ičského studia? Je
to útok nekulturní, technikiI nedi1stojný. podpíraný argumenty stokrát vyvrllcenými. z nichž
nejubožejší už je obava - podezi'ele znlÍmé provenience - o chudobné ftudenty. Nejde zde
o snahu zasahovati do odvětví jiných, nýbrž o to, aby zeměměřičské pdce konal zeměměřič.
Zapomíná se, že jde o úplnou obdobu vývoje studia zemědělskotechniekého
a že z týchž d~vodů
by musilo znovu dojíti ke zřízpní učebného běhu kulturně te('hnického v původní charakteristické formě. Zeměměřičtí inženýři vybojují si Úpl'RVUsvého studia přes všechno podobné
vpadání v zad, zapan,atují si Všllk tyto .kulturní činy", Zarážející je pouze to, 7e k útoku
tohoto rázu propůjčili své jméno dva kulturní inženýli, kteří piisobí při výchově zeměměřičských inženýru na vysoké škole technické v Brně. My nevyhrožujeme, to je pro nás nedůstojno.
Redakce. Věstníku pro vodní hospodáfstd",
na míst!', aby seriosním zp~sohem fe snažila přispěti k řešení sporné otázky, postavila se hezvýhradně do služeb třch ktelí se snaží
dokllzati, že při scelování pozemků je nejpřednějším úkolem vyřel'ení všemožných problému
vodohospodářských
nebo jiných, které spadají j~n do oblasti pokusl~ a výzkumů 8 které vyžadují ještě dlouhé doby, než jich prakticky bude možno použíti. bude-li to možno vůbec.
Neutěšený stav pozemkové držhy v Ceskoslovemku
vy7.11duje však rychlé. laciné a účelné
odpomoci, při které radikální odstranění tí7.ivých závlld dosavadní dr?by scelováním je hlavním
problémem a řádně připravený
zeměměřičský inženýr jeho nejvhodnřjšim
řešitelfm, podle
potřeby s odborníky pro veškeré zvláštní úpravy, které při scelovací akci v tom nebo onom
obvodu se naskytnou.
Také je docela nerozhodným, že přechodně ministerstvo orby v býv. Rakousku přijímalo kulturní a lesní inženýry do služeb agrárních úřadů na Moravě. Důvody tohoto opatření
dnes 'těžko lze zjii\ťovati, nebyla to však určitě nezp~sobilost zem{>měliě~ k pracím agrárních
operací a nebyla to také žádost. pod!'p~aná v r. 1910 i agrámími zemřměři("i, aby napHště
k provádění agrárních operacf byli povoláváni pouze abl-olventi všech tří fakult vysoké školy
zemědělské, jakož i vysokých škol technických. Žádost byla tehdy podá'l'ána za účelem dosažení vlastního statutu agrárních techniků. NR tuto okolnost za dnel'ních poměru nelze již
poukazovati. Ve skutečnosti dálo se přijímání kulturních a lesních inženýru na Moravě jen
podle návrhů agrlÍrních úřad~, aniž by nějak bylo normováno.
Je bláhovou domněnkou, že by někomu šlo o rozražení jednotnosti řad techniků u moravských agrárních úi-adiI, která se jistě nevztahuje na tyto otázky zásadního významu. Vzdáleni této snahy, čsl. zeměměHčtí inženýři bojují POUZA o své dobré pl'ávo, a by Zll nynějšího
stavu jejich prohloubených
a doplněných studií a proto. že se v praksi agrárních opel aci
doMe osvědčili, nehyl jim upír:ln přiměi'ený podíl účasti na provádění a řizení těchto prllcí.
záležejídch jak již dříve ukázáno, z úkonů převážně zeměměřičských, pro něž jedině mají
úplné přípravné vzdělání.
Operuje se nesprávným tvrzením, že scelování pozemk~ je vlastně meliorací, a že vlaFtní
scelení. jen jako jedna ze složek operace má se provésti vedle úprav vodehospodářských,
komunikačních,
stavebních. stokovacích, vodovodních a pod. Právě pJ'avý (Ipak je skutei"ností:
scelování pozemků musí býti v7dy úkolem hlavním. v jehož rámcj teprve ostatní zvelebovací
práce se mohou usnadniti využitím mo~nosti nucené expropriace a impropriace pozemkového
majetku.
.
Už samo tvrzení, že provedení meliorací. zejména plošných, se musí díti s o UČil sn ě se
scelením, je neodborné a pti nejmenším povllžlivé. Je přece jasno, že nezbytným podkladem
správného přídělu náhradních pozemků za dřívi'jFí je správné ocenění a směna starého stllVU
ddby. A této správnosti nelze dosíci, provádí-li se meliorace součamě se scelením. V tomto
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stadiu nemlJze pi'ece býti ještě znám stupeř! účinku, kterého meliorací bude v budoucnu dosaženo a vůbec ani, bude-li míti provedená meliorace za následek zlepšení nebo zhoršení dosavadníbo stavu, K tomu je zapotl'ebí určité doby - čím delH, tím lépe, Proto je dle zákona
vbodně.iší provésti meliorace, zvláště plošné, buď před scelením pozemklDI, ěehož nevýbody
při pozdějším scelení lze aspoř! zčásti vždy napraviti, anebo teprve po provedeném
scelení,
a by meliorace byly již provedeny
s l'isi!<em nového vlastníka a na míklad nových majitelů
pozemků. Jinak řada úěastníků bude vždy poškozena ve prospěeh jin)-ch a zajisté, že vědomě
nikdo z majiteh'i pozemků by nepřistoupil na takové hazardovljní se svým majetkem. Nebudou
se pllk alespoř! opakovati
pr'ípady, že vyhotovený
projekt plošné meliorace Sl' po provedení
odpadlD[ ukáže zbytečným, neprovede se nebo znatně zreduku.ie a náklady naň byly by v pravém slova smylu vyhozeny. J{onetně otázka tato byla po právní stránce právníky rozřešena,
Zákony, nařízení a instrukce scclovací znají proto jen spoll'tná zalízellí. rr!fí-li tudíž ve Bcelovacím obvodu b)-ti provedl'na plošná meliorace, musí dle zlíkona úi'astníci ntvořiti vodní družstvo,
tedy vyvolati nová práVllí jednání, kde družstvo a ne agrární úřady nebo sceIovací výbory,
vystupuje jako podnikatel melioraěního
projektu a uznvírá smlouvu se sc;bvencujícími
institucemi - st,ítem a 7.emí. Sllmo ministerstvo
zeměd{,lství klade 7.a podmínku pro udělení
subvence i ve scelovaeím obvodu - utvoicní vodního družstva
a nepokhtdá agdrní
úhul
za kompetentní
pro u7.aviení smlouvy melioratnL
Résllmé:Le remembrement
foncier
et qui soit dre chargé
de son exécution.
Les ingénieurs-géomětres
tchécoslovaques
s'opposent aux efforces de demier temps, tacheant de
les éJoigner de J'exécution et de la direction du remembrement de la propri6té fonciěre en Tchéco'
slovaquie.
La solution uniquement possible de la question de I'attribution du personel techniqne pour
I'exécution du remembrement est une telle, que chacune des catégories devrait prendre part anxdits travaux en correspondance avec la quantité des opérations co~posant le remembrement, qui
appart.ient dans leur cumpétence. Vn, que la plupart de ces opérations représente les interventions
typiqnes de I'ingénieur-géometre,
muni des connaissances ccmplětes pour l'exécution des travaux
de rememhrement
gntce anx études approfondues sur les écoles techniques supérieures, les ingénieurs-géomětres
réclament I'assurance de la participaticn
prédominante aux ces travaux. - La
solution des problemes spéciaux qui se peuvent poser dans (ertains cas, se peut faire au cours des
travaux de remembrement
et en coopération avec les spécialistes professionels pour ces cas. -

Prof. Ing. Dr. techn. František

Čuřík šedesátníkem.

Dne 23. června se dožil šedesáti let Ing-. Dr. techn. František
Ouřik, řádný profesor matematiky,
deskriptivni
g-eometrie a vyrovnávacího
počtu na Vysoké škole báňské v Příbrami.
Profesor ČuHk se narodil na f'míchově, kde jeho
otec byl okresním hejtmanem. V dětstvi prodělal krušnou
Odys~eu s otcem, který měl odvahu opříti se nntlaku
vlivného. u vídei'Jského dvora oblíbeného representanta
n?meckého šlechtického rodu, aby pOl'lli'iI platné zákony;
za s'.;.ou poctivou snahu, býti věrným strážcem zákonu
byl CuříkiIv otec rakouskou
byrokracií
"odměněn" tím,
že byl zbaven svého místa a přeložen zprvu na horkou
pl~du do zněmceného území do 'frutnova, později do menšího okresu, do Milevska. vN ezasloužené
promísledováIlí
těžee doleha]o nl! rodiče CuříkovYi po jejich předčasné
smrti byl pI·of. Cuřík vychován u svého strýce, fanHe
ve SIivenci, který hocha, tehdy)21etého,
dal na státní
gymnasium v Příbrami, jež prof. Cuřík ab"olvoval r' 1895
s v)~borným prospěchem. Po maturitě vstoupil prof. Cuřík
na Ceskou vysokou školu technickou v Praze a věnoval
se ,tudiu strojního inženýrství.
Láska k tomuto odboru
a z,iIiba v nčm vedly ho k tomu, že po státní zkoušce.
kterou vykonal
s vyznamennním,
nastoupil
presenční
službu vojemkou u námoi'nietva v Pulii. Vrátiv se z vojnypilsnbil ve 7.llámé patentní kanceláH Ing. Vojlíčka. V té
době na hídl mu prof, Pánek místo asistenta při ústavu
matematiky
na če~ké technice v Praze. Po smrti prof.
Pánka byl Ing. CuHk pověřen suplováním přednášek
z vyšší matematiky.
Vykonav z matematiky a z deskriptivní ge(;metrie plíslušné státní 7.koušky pro získání apro,
baee k vyučování na střerLní škole a získav hodnost doktora technických věd, prof. Cul-ik přestoupil na státní vyšší
školu průmyslovou
v Praze.
Při tom však zůstal stále ve styku s Oeskou vysokou školou technickou
a, suploval přednášky
z vyšši matematiky.
Po převratu
hlásil se prof.
v
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Dr. Ouřík dobrovolně na Slovensko a byl pověřen ministerstvem školství a národní osvěty
založením a vybudováním
odborné školy průmyslové v Báňské BYiltřici. Avšak již na
podzim r. 1919 byl navržen za mimořádného profesora vysoké školy báňské v Příbra!?i
a současně pověřen suplováním přednášek z matematiky
a z deskriptivní
geometrie.
Dne 25. ledna 1920 byl jmenován mimořádným, 1. srpna 1921 řádným profesorem matematiky, deskriptivní
geometrie a vyrovnávacího
počtu.
Vědecká činnost prof. Dra Ouříka se zabývá speciálními problémy počtu pravděpodobnosti, matematické
statistiky
a vyrovnávacího
počtu a prozrazuje, jak široký rozhled má prof. Ouřík v těchto oborech vyšší matematiky a jak mistrně ovládá celou příslušnou literaturu.
Není bez zajímavosti, že problémy, zpracovávané
prof. Dr. Ouříkem
před 25 roky, tvoří často předmět současného badání matematické
statistiky.
Prof. Dr. Ouřík je znamenitým učitelem, jehož vděčně vzpomínají dvě generace
československých
inženýrů. S neúnavností,
vytrvalostí
a svědomitostí
sobě vlastni věnuje se propracování
svých předmětů i jejich podání v přednáškách,
které jsou lehce
přístupny každému posluchači, jenž řádně sleduje jeho výklady. Vycházeje ze zásady, že
matematika
a deskriptivní
geometrie jsou z á k I a dní
p o moc n é nauky
inženýrské,
užívá často místo dlouhých, filosofických úvah pouze názorných jednoduchých úvah geometrických, které značně ulehčují pochopení výkladu a vniknutí do přednášené látky a
pro svou názornost trvale utkví v paměti studentů. Jako pomůcky ke studiu vydal prof.
Dr. Ouřík řadu vzorných učebnic, jednak tištěných
nákladem
Oeské matice technické
v mimořádně vysokém počtu exemplářů (Základy vyšší matematiky,
díl I., t. j. počet
diferenciální a Základy vyšší matematiky, díl n., t. j. počet integrální), jednak litografovaných (Vyrovnávací počet, různé kapitoly z deskriptivní
geometrie). Aby usnadni! porozumění teoretickému
výkladu, vkládá prof. Dr. Ouřík do svých učebnic četné příklady
vhodně a účelně volené z technické praxe, čímž získává zájem poslu'chačů o svůj před·
mět. Lze proto snadno pochopiti, že Ouříkovy učebnice Základů vyšší matematiky
jsou
hojně rozšířeny mezi inženýry-praktiky
i mezi studenty na jiných vysokých školách.
Obdivuhodná je zručnost a mravenčí píle, s jakou prof. Dr. Ouřík zpracoval I. díl
Techníckého průvodce pro inženýry a stavitele, v němž podal soustavný stručný přehled
matematiky
a geometrie pro potřebu technika praktika a jimž plně nahradil do té doby
užívané pomůcky cizojazyčné.
Prof. Dr. Ouřík jako člověk je vzácným idealistou, který i při své šedesátce si zachoval srdce mladé, zanícené pro pravdu, dobro a krásu;
dosvědčuje
to jeho láska
k umění a přírodě. Jeho dobrota 1lrdce, otevřenost,
přímost a opravdovost
v jednání,
poctivost a nezištnost. obětavost, ochota podporovati ušlechtilé snahy svého okolí, skromnost, nenáročnost, snaha po pravdě a energie v poznané pravdě setrvati
jsou ušlechtilé
osobni vlastnosti, které mu zjednávají úctu a vážnost všech. kdo se s ním setkali. Tyto
vlastnosti zís~a!y mu důvěru starších i mladších profesorů, kteří jej zvolili čtyřikrát rektorem Vysoke skoly báňské.
Jest přirozeno, že prof. Dr. Ouřík při svých osobních vlastnostech má i plné porozumění pro sociální potřeby studentstva
a iest i aktivně činným v přislušných studentských institucích. Jest předsedou Akademické mensy od r. 1920. předsedou' Masarykova
podpůrného spolku pro nemajetné posluchače Vysoké školy báňské v Přibrami. zakladatelem Studentského
domova, jeho předsedou i mecenášem.
Jest také čestným členem
Prokopa, spolku slovanských posluchačů Vysoké školy báňské i Spolku asistentů Vysoké skolv báňské.
Pře:ieme jubilantu, aby v dosavadní svěžesti
a s dosavadní
energií mohl ještě
dlouhá léta pů.sobiti k prospěchu svého ústavu a k uskutečnění svých tužeb a ideálů a
mohl s uspokoJením pohlížeti na bohatou žeň svých snah a námah.
Seznam prací prof

Dr. ČUfíka ..

1. Pf~spěvek k theoremu Bernouliiho
(1911). 2. Zákon Úneární funkce chyb (1913) .
.'1. Vvšetfovan[ zvláštn[ch fad pokusných (1913). 4. Základy vyššf matematiky I. (kniha, 1915).
5. Základy vyšší matematiky II (kniha, 1918). 6. Terhnický prúvodce I. Matematika (kniha,
1921). 7. Počet vyrovnávaci (1922). 8. Základy vyšší matematiky I., (druhé pfepracované
vydáni, 1923). 9. K otázce pfe[ožení vysoké školv báňské (1924). 10. Řezy a proniky (1927).
II. Ploch~ šroubové (1928).• 12. Za Drot. Ing. Mackou (1929). 13. Základy vyšší matematiky II,
(druhé prepri!.cova1!é vvdán~, 1~30). 14. Pfehled nauky o pevnosti (1931).15. Plochy II. stupně
v axonometm a šzkmé proJekcI (1932). 16. Pocet vyrovnávací (kmha).
v

Literární novosti.
Posudky.

S!a!'ovenf ploch a ~mot

v.e stavebnictví. Napsal Ing. Dr. Alois Tichý, prof. vys.
šk. zemedelské v Erně. Zvlaštní otisk z Vilímkova kalendáře čs. stavitelů 1936. 77 stran a
75 obrázků. Form'Ít 9 X 15 cm. Cena Kč 12'-u
autora a Kč 15'- v knihkupectví. Oddíl 1.'
Stanovení ploch.
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Již po několik let vycházejí jako přílohy Vilímkových kalendářů čs. stavitelů spisky, zajímající také zeměměřiče. Letos vyšlo dílko, seznamující stavitele s praksí stanovení ploch hlavně
příčných profilů, tedy obrazců narýsovaných na papíře. Autor jasným podáním probírá tento úkol
různými způsoby: graficky, mechanicky a plošnými diagramy.
Grafickým metodám věnováno 15 stran, mechanickým 47 stran a plošným diagramům 15 stran.
Zeměměřiče zaujme samozřejmě mechanický způsob určování ploch, hlavně planimetrem nitkovým
a polárným. Novinkou je tu popis součtového kružidla s počitadlem dle návrhu autorova, provedeného firmou "Maho". Největší však kapitola jest věnována planimetrům polárným. Dosud jsme
neměli v naší literatuře tak podrobného rozboru o tomto planimetru. Na 35 stránkách je podána
jasně celá látka, bohatě doložená vyobrazeními vlastními a příklady z vlastní prakse. Autor podal
7cela nové jednoduché rovnice pro stanovení jednotkových ploch pro libovolnou délku ramene
pojízdného. Mnoho praktických poznámek a pokynu je tu pro každého zeměměřiče. Spisek zaslouží
co největšího rozšíření; není pochyby, že najde hojně zájemců a čtenářů.
Hanák.

Bulletin géodésique.
Č. 45, r. 1935, obsahuje zprávy z jednání pátého generálního sbromáždění geodetické asociace v Lisaboně r. 1933 a zároveň otištění některých prací. Z prací jsou
otištěny: Dr. KI a di v o: Redukce pozorování intensity tíže dle Rudzkiho, kdež uveřejňuje monogramy pro výpočty této redukce; F. I a C o st a. L o bo: Centrální projekce, výhodná pro zobrazení
pěti zemědílů uvnitř jednoho kruhu. K tomu účelu je střed promítání volen ve vrcholu tečného
kužele podél rovnoběžky o 60° již. zem. šířky; P. Tardi:
Ptesný výpočet úhlových korekcí
v rovinných zobrazeních zemského elipsoidu. V článku užívá vzorců, vyvozených Labordem pro
korekce směrové v pseudostereografické projekci typu Roussilhova pro triangulaci I. ř. - K otázce
přesnosti měření invarovými dráty jest otištěna řada dopisů, pojednávající o etalonáži a koeficientu
roztažlivosti invarových drátů, mezi nimi také dopis Ing. S vo bod y a pluk. Dra B e n e š e z Československa. - K porovnání teodolitu Wildova a Bambergova sděh;tje K. S. Klingenberg
z Norska,
že teodolitem Bambergovým se dosáhlo menších chyb v triangulaci než Wildovým, kdežto prof.
W ei~el z výsledků v Polsku odvozených usuzuje, že jsou oba stroje co do přesnosti téhož řádu.
Wildův stroj hodí se dle něho pro pozorování v těžkých podmínkách. Dále podává prof. Weigel
výsledky s užitím odmontovatelných ocelových signálů v Polsku lpět signálů typu užívaného v Belgii
a jeden typ Bilbyho). Konstatuje, že tyto typy nejsou dostatečně stabilní pro observace prvního
řádu. Také torse signálu může býti náhlá a nahodilá, nikterak pravidelná. - Generál Bi a n c h i
d'Espinosa
popisuje trojbo,{ý dutý pilíř, sloužící za podklad pro stroj při pozorování, užívaný
voj. zem. ústavem ve Florencii - K. S. Klingen berg pojednává o distribuci Laplaceových bodůJ. Kra sow sk i podává námět, aby se použilo jednotné metody při určení astronomického azimutu
ve všech státech a má-li se pozorování díti na tomtéž pilíři. jenž je použit pro měření horizont.
úhlů. - Major P. A. Grinakér
a kapitán 1. Scbive z Norska ukazují metody, upotřebitelné
na několik různých sítí, vyrovnaných jako celek. - Dále jsou otištěny zprávy o přepočítání části
triangulace 1. ř. ve Velké Britanii, o geodetickém díle mezinárodní hraniční komise Spojených
států, Aljašky a Kanady a zpráva Krassowskiho
o novém mezinárodním měření na rovnoběžce 520 sev. šířky. - V další části jsou otištěna jednání různých komisí, jakož i přání a resoluce
přijaté. Zajímavá je zpráva prof. I. D. Kovatscheffa
o geodetických pracích v Bulharsku. Dle
ní první systematickou triangulaci podnikli v Bulharsku Rusové za rusko-turecké války a na ní
zbudována mapa Bulharska v měř. 1: 126.000. Teprve po světové válce proveden geodetický základ,
postavený na moderních základech geodetické vědy. Zhotovena triang. síť I. ř. o 75 bodech,
odvozená ze čtyř základen délky 6 až 13 km, měřených in varovými dráty, úhly sítě měřeny metodou
Schreiberovou, síť vyrovnána dle metody Boltzovy. Začato s měřením astronomických veličin
a také s pracemi topografickými. Topografická mapa v měř. 1: 2').000. Metoda zobrazovací zvolena
GauJ3-Kriigerova. Také provedena již přesná nivelace.
Č. 49, r •• 936 (čísla 46, 47 a 48 ještě nevyšla, jsou doposud v tisku). Obsahuje pojednání
Jeana Vignal a "Ocenění přesnosti metod nivelačních", ve kterém autor odvozuje teorii, jež dovoluje
přesnější ocenění přesnosti nivelačních metod, než tomu bylo doposud, poskytuje možnost snadněji
srovnati různé metody a zlepšiti stroje a způsoby provádění nivelací. Jednotlivé kapitoly mají
názvy: Pravděpodobná chyba nahodilá, ovlivněná chybami systematickými; hypothesa Lallemandova
o povaze ehyb v nivelacích; přímé ocenění system. pravděp. chyby pomocí diagramů; pravděpodob.
chyba nahodilá, neovlivněná chybami systematickými; vzorce Lallemandovy a .8.unovy (viz Zeitschdft f. Vermessungswesen 1930) pro vyjádření přesnosti nějaké metody nivelační; nové hypothesy
o povaze chyb, působících při nivelacích; nové vzorce pro ocenění přesnosti nějaké nivel. metody;
nová definice nivelací vysoké přesnosti; návrh na změnu mezinárodních resolucí, vztahujících se
k nivelaci vysoké přesnosti.
F.
R. Danger - R. Martin:
Cours de Calculs numériques
et graohiques
du TopoPaříž 1936 (5. vyd., 358 stran, formo 16'5 X 25, 243 obrazců, cena 55 fr.).
Ing. R. Danger, známý a vzácný náš přítel, nově upravil - tentokráte za učinné pomoci
svého spolupracovníka Ing. R. Martina
- a po páté již vydal svépfednášky
.topometrického" počtářství, které koná již řadu let na "Ecole des Travaux publics" jako profesor této
školy. Bohatý obsah knihy, rozvržení látky a způsob jejího zpracování ukazuje tento stručný
přehled kapitol:
1. výpočty
aritmetické
(počítání zpaměti; základy výpočtů aritmetických; číselné
aproximace).
metre.

z
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II. Poč e tní
stroje, planimetry).

p om ůcky

(různé tabulky;

pomůcky mechanické,

log. pravítka,

počítací

III. Poč t á ř s k á m e t o d i k a (účelné uspořádání výpočtů a jejich organisace po formální
stránce; výchova a výcvik praktického počtáře; kombinování výpočtů numerických s grafickými):
IV. Z ákl a d ní
níky; souřadnice).

poj my a veličin

y, s ml u ve n é z na čk y (dělení kruhu;

úhly; směr-

V. Řešení
základních
úloh nižší geodesie
(řešení trojúhelníka; protínání dvou
přímek, přímky s kruhem, dvou kruhů řešené a) přímo číselně, b) prostřednictvím přibližné polohy
průsekového bodu; transformace souradnic, úlohy z vytyčování oblouků).
VI. Výpočet

ploch

VII. Dělba

pozemků

(řešení číselná, řešení grafická).
(dělení v obvodech městských

a venkovských,

řešení grafická).

Způsob, jakým autor látku zpracoval, svědčí o zkušeném praktikovi, který nejen svůj obor
znamenitě ovládá, ale který dovede celou látku též vzorně didakticky zpracovati a podati. Výklad
je jasný. živý a na francouzský způsob nazírání dosti důkladný, aniž je přeplněn zbytečnými podrobnostmi. Některé části knihy jsou zpracovány velmi originelně a zajímavě. Platí to zejména
o odstavcích, kde autor poukazuje na význam metodického postupu při počítání složitějších úloh
a nabádá ptfštího počtáře k pořádku, dále kde promlouvá o zautomatioování výpočtů a o úpravě
početnich formuláiů. Charakteristická jest autorova definice dobrého počtáře j praví, že "d obr Ý m
počtářem
není ten, kdo se dopustí
nejmenšího
počtu
chyb, ale ten, kdo umí
nejlépe
si upraviti
vzorce
pro praktický
výpočet
a kdo účinnými
kontrolami
a vhodným
uspoi'ádáním
postupu
početního
dovede
vyloučiti
možnost
jakéhokolivomylu".
Nepochybujeme,

že kniha

dojde pozornosti také u našich čtenáiů. Plně si toho zaslouží!

Rš.
S. V. š i r o k o v: Amerikanskie
metody geodezičeskih rabot, Moskva 1935. Vydalo
~KTP ve 2000 výtiscich. Kniha je vázána, má 519 stran rozměru 17 X 22'5 cm a stoji
11'50 rublů.
Tuto neobyčejně poučnou knihu napsal autor po svém studijním zájezdu v r. 1930
do Sev. Ameriky a snesl do ní z četných publikací Coast and Geodetic Survey bohatou
žeň zaoceánských
praktik. Při tom často porovnal výsledky
a pracovní
způsoby americké s ruskými, takže cizí čtenář částečně získává přehled o tom, co a jak se v geodesii děje i v Rusku.
V prvních šesti oddílech knihy doví se čtenář vše o organisaci
geodetické
služby
ve Spojených státech a Kanadě, o způsobu rekognoskování
a stavbě znaků (zvláště přenosných ocelových signálů Bilbyho), o pozorování směrů a měření základen v trigonom~trické síti. Vše je doloženo potřebnými kresbami, četnými fotografiemi a číselnými přiklady. Sedmá hlava knihy je věnována polygonometrii a ukazuje, jak se v Severní Americe (a podobně i v Rusku) traversuje v 1., 2. a 3. řádě. V osmé hlavě najdeme dopodrobna popsanou nivelační službu. V poslední části knihy nadepsané "výpočty" je podáno vyčíslení oprav na Laplaceových
bodech, Puissantovo
řešení hlavní geodetické úlohy, Tobeyho vzorce, sloužící výpočtu zeměpisných souřadnic,
obsažné vyrovnání
sítě triangulační okolo zálivu Fundy a vyrovnání polygonu I. řádu podle prof. Bowieho.
Širokovova obsažná práce má býti podle úvodu pomůckou
pro ruské specialistytriangulátory,
ale mohou z ní čerpati také studující geodesie, neboť je psána podrobně
a jasně. Můžeme ji opravdu doporučiti i u nás jedněm i druhým.
Stv.

Odborná pojednání"

časopisech.

o

mfře a váze. Čís. 3. Ing. J. S v o bod a: Zavedení metrické soustavy v SSSR (dokonč.). B. E. Mur8Ž'
k ín s k i j: Delka světelné vlny jako základní jednotka délky. Dr. J. N u s s ber g e r: Metronomie (dokonč.) - Zavedení metricke soustavy v Syrii a Libanoně.
Zprávy veřejné služby technlc~é, čís. 22. Prol. Dr. A. Sem e rád:
Záměrná pravítka (Model Jos. a Jan
!:rič). čfs. M. Dr. F, ČI! C h u r a: Poruchy magnetické deklinace na Yinařické hOře a jejich geologický význam.
Cis. 26. Ing. S. K o n e č n ý: Letadla vhodná pro leteckou fotografii. Cís. 27. Ing. J. K a val I r: Reprodukce katastrálních map.
Pozemková
reforma,
čís. 12. Ing. B. P o u r: Směrnice nové p07emkové reformy v Maďarsku. Čís. 3-4.
íng. KLe g e r: Ochrana památek a příroonich krás při pozemkové reformě. Dr. J. M i c hl: Pozemková reforma
v Polsku. Tý ž: Nový zákon o stavebnim ruchu s hlediska účelú, sledovaných pozerrkovou reformou.
Věstnlk pro vodnf hospodářstvf,
čis. 67. Ing, Dr. K. J ú v a. O věcnou a spravedlivou kritiku voťohospodářské a kulturnl techniky. V biblio!-rafii je referát o čánku kol. Ing, Janče: .Pozorovállí výškových změn poddolovaného území .. ·" o lštěného v čís. 5 a 6 Zpráv veř. služby techn. z 1936.
Przegl~d Míernlczy. Čís. 4. No w a k. Zásady pr o oťhad a vtřfděnl p02emkú pří scelování. O s s o w s k i·
Několik po,ná' ek o scelování pozemkú. Sl' rm a c ki. Sjezd delegátú Nezinárodnl Federace Zeměměřičú. J ac h í m o w s k i. VYloVlánl jednosměrných poJy~onil. K r z y s z k o w s k i. Druhý sjezd delegátú spolku přísežných
zeměrrěř.čú republiky polské. Přehled pís~rrnictvl. Běiné vědomosti. Čls. 5 Nowak.
Zásady pro odhad a vtřldění pozemki't pti sce:ování (pokrač.). H a u br a n d t. K sesllenl soukromé iniciativy při pracích scelovaclch.
W I o c ze w s k L Theodolit - t usola Wilda v pf>oksL Gal k i e w I c z. Analvtické řešeni úlohy Pothenota. Autor
podává čtenářítm analytické řešeni POlhenola, které vlastně je řešením Nell)'ho uveřejněným již v Zeitschrift
fUr Vermessungswesen
1895, str. E84. Běžné vědomosti. Čís. ť. K r z y s z k o w s k i. Desetiletí presicenta republiky
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polské. Autor podává krátký náčrt desetileté pilsobnosti prvniho obyvatele Polskl, prof. Or. Ing. Ignáce Moscickieho, známého pracovníka vědeckého na poli chemíe, elektrotechniky
a nafty a souča<ně presidenta republiky polské. No w a k. Zásady pro odhad a vtřídění pozemkil při scelov lOí (dokonč.). J ach i m o ws ki. Vyrovnání jednosmě -ných polygonll (pokrač.). Ze r wan í t z e r. Pozemkový kat. str a pozemkové knihy. Zpráva výboru
Mezínárodní Fed 'f1ce Zeměměřičil za dobu 1914-1935 r. Přehled pisemnictvf. Bělné vědomosti. Čís. 7 J 1 C h im o w s ki. Vyrovnáni jednosměrných polvgonll (pokrač.). K w i e c í ň s k i. Odhad a vtřídění pozemkll při sc lov~nf.
O o r o z y ň s k í. Rozhranicováni a re!{ulace Y oývalém Polsk'J Ipokrač.). Běžné vědomosti.
Ing. Cingroš.
Journal des Oéometres-Experts
et topographes fran~als. Čís. IlO. S o pot z k o: Polygonation et canevas
de base. Se e ly: La photograpnie
aérienne ulili<é pour les éstimatíons des richesses lorestíéres. Č!s 191.
C a z i o t: Propriété rurale en Fnnce. Ma rtn:
Coup ďoei1 d'ensemble sur 11 Photogrammetrie Aérienne et
Terre stre. W i s sen d a n g e r: Tracé de bissectrísse.
AlIgemelne Vermessungs-Nachrlchten.
Č. 15. Her r m a n n: Oie Anwendung einmal gebrochener Strahlen
beí der Kleíntriangulierung.
Č. 16. B e n sem a n n: 2 Meth. zur schilrferen Berechnun[( der. horil. Ent'ernungen
i. d. Tachymetrie m. d. Uníversalrechenschíeber
von Nestler. Č. 17. O r. K a s per - Brn o: Oas Nanga"'arbatNetz als Studíenobjekt fllr díe Anordnung u. Ausgleichung flllchtig'r Hochgebirgst íangulierungen. Č. lB. A m m e rma n n: Eine Verallgemeinerung
des ebenen Einscnneidens.
Č. 19. S c h u! ze:
Randbemerkungen
zu den
Ergilnzun~sbestimmungen
I. Teil zu den A.nweís,tngen VIII, IX, X der preuB. Katasterneumessungen.
Č. 20. R adi c ke: Tac·lym. Aufnahmen, mit besonderer Berllcksichtigung des BoBhardt-Zei6-Redta.
Č. 21. O h lem u t z:
Eine Ltlsung des Vorwilrtseinschneidens
unter Verwendung der Dreieckwinkel mit der Hamann·Rechenma<chine
(a Č. 23).
F. S.
Schwelzerlsche
Zeltschrift filr Vermessungswesen
und Kulturtechnlk.
Č. 6. Str li by: Oas Gllterzusammenlegungswesen
in der Schweíz. A n s e r m e t: Note sur le calcul de I'ellipse d'erreur. Č. 7. Hes s :
Oie Schatznng des Bo1ens bei Gllterzuslmmenleguu[(en.
Vo s s e I e r: Flachenberechnung
aus Koordinaten
mittels a u tom a t i s c her Oifferenzbildung durch díe Rechenmaschíne.
F. S.
Zeitschrlft fOr Vermessungswesen.
Č. 12. S c hub e r t: Oie Bestimmung des zulassigen Querfehlers in
Polygonzllgen. O r. K a s per - Brn o: Beitrag zur Gewichtsbestimmung
in schematischen
Triangulierungsketten. W e y h: O lS verbesserte Ellingsche Fliichenrechnungsverhhren
(a pozn. v Č. 18). Č. 14. H u n g e r: Oíe
Lichtinter~erenzen
ats Hilfsmittel bei g~odiitischen L'Í1genmes;ung~n (a čis. Li). Č. 16. Li ps: Vom Sondprplan
zur Oberslchtskarte.
F. S.
.•••• Osterrelchlsche
Zeltschrlft fllr Vermessungswesen.
Č. 2. Lij s c hne r: Ober die Scheimpflug-Bedingung
bei Ent7errungsgerate
'. Č. 3 Ber c h t o Id: Die Wilďsche Kreislblesung an mo1ernen Theodoliten. Mor p U r /l o:
Viereckstei1ung ohne Flilche'lbestimmung.
F. S.
Oeodezlst Č. 61193': K r a s o v ~ k i i: Přehled a výsledky- snu~asných stupňových
měřeni; P a v lov:
Určeni dost tečné vyšky trjg. znakil; K u r I in: Chyby fototriangulačních
sít:; N a u m č i k: Polárn! pantograf;
U I j a n o v s k i i: Metodika Ser'11erhorn \; K oné in: Řešeni úloh Hansena a Pothenota odvozené z obecné teorie
schéma paf1laktického
členu při přesné poly,<onom'trii;
G a ň š in: Poznámka 1<dovolenému počtu lom", při
základnových
a polygonových pořadech s dlouhými s'ranlmi;
Ve rti por o c h: Planigraf systému N P. V~rtiporoch; P r e j p i č: O zd'\n 'Ivě n p1Tadoxu při ooužitl teorie chyb k oceněnI chodu chronometru;
S m i r n o v:
Osy astronom'ckogeodetickvch
přistrojil a jeiich mazánI; S a I i š č ev: Stát li měřeni a kartogralie ve Švýc1fsku.
Mernleclbas un kulturtechnlkas
Vl!stnesls. Čís. 56. Bal o d i S' O zodpověd 10sli praci lotyšských zeměměřičil. Van a g s: Přesné <ité polygonometríck$
E. O. Osmá koalerence geo1etil baltických. Jun g s: O zemské
tíži v záp. s~v. á již. Lotyšsku. (koaec v č. 7-8.) Cls. 7-8. O taxaci pozemki'J zemědělských a pracech katastrálnlch.

Zprávy spolkové.
Zpráva o ustavující výborové schůzi Spolku čs. zeměměřičů konané dne 7. III.
1936. Přítomni: prof. J. Petřík, Ing. Krčmář, Ing. Pudr, Dr. Boguszak, Ing. Konečný, Ing,
Mikulejský a Ladislav Toth za SPZI. Omluveni: prof. Dr. Fiala, prof. Dr. Ryšavý, Ing.
Klega, Ing. Souček, Ing. Kural.
Předseda Ing. Krčmář zahajuje schůzi, dává čísti zápis o poslední výborové schůzi
ze dne 29. II: 1936,který byl schválen a zápis o valné schůzi. z 1. III. 1936,který byl vzat
na vědomí. Pak byly provedeny volby. Prvním místopředsedou opět zvolen lm;. Pudr, II.
mistopředsedou Ing. Kural, jednatelem Ing. Dr. Boguszak, pokladníkem Ing. Payer, zapisovatelem Ing. Mikulejský a zástupcem zapisovatele Ing. Stanislav Konečný. Kolega pokladník sděluje, že spolkové jmění čini 4.583'40Kč a jeho zpráva byla výborem vzata na
vědomí. Pokladník navrhuje, aby bylo poukázáno redaktoru Dru Růžičkovi 200 Kč na
částečnou úhradu cestovného a výloh spojených s jeho nutnou účastí na valné sch/izi.
Návrh byl schválen.
Ze schůze byl odeslán dopis doporučujíci návrh Národ. skutJiny čsl. pro dějiny věd,
aby ministerstvo pošt a telegrafů vydalo v r. 1937 známky s podobiznou českoslov. přírodovědců světového jména: Prokopa Diviše, Jana E. Purkyně, Bernarda Bolzana a
Josefa Ressela.
Rovněž byla odeslána ministerstvu školství a nár. osvěty resoluce, v níž dle usnesení valné schůze žádá Spolek čs. zeměměřičů prohloubení studia zeměměřičského.
Výbor jmenoval komisi !lloženou z pánů: Ing. Krčmáře, prof. Fialy a Ing. Klegy,
aby projednala dle usnesení valné schůze požadavky Spolku čs. inženýrů státní měř.
služby, jenž bude požádán, aby určil termín a místo schůzky. Na návrh kol. pokladníka
usneseno vytisknouti spolkové stanovy, členské legitimace a spolkové tiskopisy, což obstará kol. Dr. Boguszak a Ing. Payer.
Ježto jiných volných návrhů nebylo, skončil předseda schůzi.
Z jednoty čs. úř. autor. civilních geometrů v Praze. Výborová schůze Jednoty konala se dne 2. května t. r. za přítomnosti 12 členů. Po zahájení schůze kol. Ing. Furstem
přikročeno k volbě funkcionářů a k návrhu kol. Stecha zvoleni jednohlasně dosavadní
kolegové a to: I. a II. jednatel kol. Vlk a Petrák a kol. Kural pokladníkem. Zároveň
jednohlasně zvoleni členové výboru jako pracovní výbor. Nato byly projednány záležitosti podle pořadu.
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Vzhledem k četným stížnostem na kolegy, kteři zvláště při oferování na větší
práce nedodržují minimálních sazeb, stanovena zvláštní komise tarifní, do níž zvoleni
kolegové: Prokůpek, Bukač, Preis, Prokeš a Ročák a jíž uloženo do příští schůze pracovního výboru vypracovati směrnice, dle nichž by se oferenti musili říditi, aby nevznikaly diference až 500%.
K vyzvání ministerstva
zemědělství usneseno
předložiti
ministerstvu
seznam
prací pro soukromé strany jednoho kolegy, úředníka podniku "Státní lesy a statky" za
zavedení příslušného šetření a sdělení výsledku. Do Všetechnické hospodářské rady za
naši Jednotu zvoleni jako zástupci kolegové Fiirst a Dítě a náhradníci Kural a Vlk. K
prostudování a event. připomínkám
k návrhu zákona o pokoutnictví stanovena
komise,
do níž zvoleni kolegové Prokůpek, Janč, Petrák, Dítě a Vlk. Upozorňujeme, aby kolegové venkovští
sami působili k tomu, aby vytyčování regulačních čar bylo zadáváno pouze civilním geometrům
a tím ušetřeny byly obce nepříjemností, které by vznikly
vytyčováním
osobami nekvalifikovanými.
Usneseno zakročiti v několika případech stí zností proti neoprávněným
u pří sluš ných sekcí a za rychlé vyřízení. Příští schůze pracovního výboru bude dne 6. června t. r. v Praze. Po přednesené zprávě pokladní kol. Kuralem, jež schválena, schůze skončena.
Ret. Ing. Vlk.
Z Jednoty čs. úl. autor. civilních geometrů v Praze.
Dne 6. června 1936 konala se schůze pracovního výboru za přítomnosti 14 členů a
jednoho hosta. Kolega Ing. Janč se omluvil.
Po zahájení schůze kol. předsedou Ing. Fiirstem podal kol. Ing. Prokůpek zprávu
o výsllidku jednání komise tarifní a proti pokoutnictví. K této zprávě přednesl kol. předseda z různých pramenů získané informace, a po delší debatě usneseno na jeho návrh
záležitosti tyto odložiti. Konečně kol. předseda podal zprávu o nynějším stavu nové
osnovy občanského zákona a o schůzi "Všetechnické hospodářské rady", na níž jednalo
se i o otázkách pro náš odbor důležitých.
Zemský úřad v Praze vydal výměr 1) ze dne 8. května 1936, Č. 655/1 ai 1935, odd. 35,
na všechny okresní úřady v Oechách, podle něhož jakékoliv
obnovování, vytyčováni
a
omezníkování hranic pozemků jinými osobami než úř. autor. civilními geometry, případně
oprávněnými úřady, odporuje zákonu a je trestné. Tento oběžník v plném znění budeuveřejněn ve "Věstníku Inženýrské komory" a v "Zeměměřičském Věstníku". Tím vyřízeny
jsou četné stížnosti, došlé nás z řad našich kolegů.
Upozorňujeme kolegy na sjezd "Stálého výboru mezinárodní federace zeměměřičské" v Bělehradě, který bude se konati ve dnech 31. srpna až 5. září t. r. Sjezd tento spojen bude s výletem do význačných měst jihoslovanských ve dnech 6. až 15. září. Podrobný
program uveřejněn bude ve Věstníku kol. Ing. Kuralem.
V několika případech stížností stanoven postup k vyšetření a kolegiálnímu vyřízení.
O poměrech na Moravskoslezsku a Slovensku podali zprávu kol. Ing. Faltus a Ing. Ročák.
Příští schůze bude svolána na 1. srpna. Nutné záležitosti vyřídí kol. předseda.
Zprávu pokladní přednesl kol. Ing. Kural. K jeho návrhu
jednohlasně
usneseno
upsati na půjčku obrany státu obnos 5000 Kč.
Ret. Ing. Vlk.
Z Jednoty
ČS. úř. autor.
civilnich geometrú
v Praze. Schůze pracovního výboru
konala se dne 1. srpna 1936 za přítomnosti 10 členů. 6 členů se omluvilo. Schůzi zahájil kol.
předseda Ing. Fiirst a informoval výbor o výsledku intervencí vykonaných ve prospěch našeho oprávnění a k získání nových prací.
Dle zprávy kol. In/!;, Kurala zúčastní se schůze stálého výboru "mezinárodní federace
zeměměřičské" v Bělehradě jako dele/!;áti profesoři vysokého učení technického Dr. Ing. Petřík
a Dr. Ing. Ryšavý a jako host Ing. Vojtěch Kural. Pro těžké hospodářské poměry četní naši
členové účast na zájezdu odřekli.
Projednáno několik dotazů kolegů a četné případy stížností, týkající se vytyčování
hranic, účtování pod tarif, zřizování filiálek a neoprávněného otevření kanceláře a usneseno
některé případy vyříditi smírnou cestou, v některých zavésti čestné řízení.
Kol. Ing. Janč referoval o poměrech kolegů v Moravskoslezsku. Kolegové brněnští ustavili "Sdružení úř. autor. civilních geomptrů se sídlem v Brně", jehož účelem je obhajovati
společné zájmy stavovské a hospod.ířské, zvláště jednotnost v přijímání, provádění a účtování
prací, otázky personální a poměr k úřadům. Podobné sdružení utvořili kolegové v Bratislavěa okolí a pi'edložili příslušný návrh pracovní sekci Inž. Komory v Bratislavě.
Po krátké zprávě pokladní přednesené kol. Ing. Kuralem byla schůze skončena.

Ref. Ing. Vlk.

Zákony, nařízení a měřické normy.
Zákaz obnovováni,
vytyčováni
a omeznfkováni
hranic
neoprávněnými
o~obami. Zemský
úřad
v Praze
vydal tento výměr: "V Praze dne 8. května 1936. Cís.
655/1 ai 1935, odd. 35. Provádění zeměměřičských prací neoprávněnými osobami. Ochrana hraničních mezníků.
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panum přednostům

Oběžník
všech okresních

úřadů

v Čechách.

Katastrální zákon ze dne 16. prosince 1927, čís. 177 Sb. z. a n., a vládní nařízení
k tomuto zákonu ze dne 23. května 1930, čís. 64 Sb. z. a n., v §§ 42 a 44 stanoví, že vyhotovování geometrických
(polohopisných) plánů pro účely pozemkového katastru a veřejných knih, jakož i obnovování a vytyčování
držebnostních
hranic podle katastrální
mapy přísluší v Ý hra dně
měř i c kým
ú ř e dni k ů m p o zem k o v é h o
k a t a st r u, dále o p r á vně n Ý m stá tni m ú řad ů m (státním podnikům) - těm ovšem jen
pro účely vlástni služby, pokud zaměstnávají
úředníky
se vzděláním
zeměměřickým
a
alespoň pětiletou praksí zeměměřičskou pod vedením odborníka, - posléze pak ú ř e dně op r á vně n Ý m c i v i I ním
g e o m e t r ů m. I autonomním úřadům může mínisterstvo spravedlnosti uděliti za podmínek platných
pro státní úřady povolení, aby plány,
jimi pro účely vlastního služebního oboru zhotovené, byly podkladem zápisu ve veřejných
knihách a v pozemkovém katastru. Obnovené nebo vytyčené nesporné hranice musí býti
omezníkovány a omezníkováni musí pak býti znázorněno v katastrální mapě.
. Z uvedeného patrno, že jakékoliv obnovení, vytyčeni a omezníkování hranic pozemků jinými než úředně autorisovanými
civilními geometry, případně oprávněnými úřady, odporuje zákonu. Nesmi tedy podobné práce býti vykonávány ani starosty obcí, neb
obecními funkcionáři, případně hospodářskými a lesními úředníky a pod.
Ukládám proto okresním úřadům, aby vhodným způsobem upozornily obce a bezpečnostní orgány na zákonná ustanovení o vyhrazení těchto prací a poukázaly na trestnost osob, které by byly činně účastny - nemajíce oprávnění - na vytyčování, obnově
a omezníkování hranic pozemků.
Současně žádám, aby obecní úřady upozornily držitele pozemků, že jsou povinni
podle § 57 citovaného zákona do třiceti dnů ohlásíti
katastrálnímu
měřickému
úřadu
změny mezníků na držebnostních hranicích svých pozemků a veškeré trvalé změny, v jejichž důsledku se mění pozemkový katastr, zvláště: jména držitele pozemku,
předmětu
měření (změna polohy hranic, půdorysu budova
pod.) předmětu výtěžkového (stávají-li
se plochy dosud pozemkové dani nepodrobené trvale pozemky dani podrobené), vzděláváni, trvalé místní jakostni třídy (meliorací,regulací,
poddolováním).
Současně
buďtež
držitelé pozemků upozorněni, že každé úmyslné odstranění nebo posunutí mezníků, vsazených k určení pozemnostních hranic jako podvod jest trestné podle § 199, odst. e), trestního zákona, a každé úmyslné odstranění nebo posunutí hraničních mezníků státu, zemí
a obcí, případně trigonometrických
značek jest trestné podle zákona ze dne 30. června
1921, čís. 254 Sb. z. a n."
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Zasedání permanentního výboru Mezinárodní federace zeměměřičů v Bělehradě. V Ý s t a v k a g e ode t i c k Ý c h p r a c í. Po celý čas zasedání stálého výboru otevřena
byla výstava jihoslovanských geodetických prací, která těšila se živému zájmu. Výstava byla
instalována ve třech místnostech technické fakulty bělehradské university v ul. krále Alexandra.
Dvě velké posluchárny a jedna malá byly plny ukázek pilné práce jihoslovanských geodetli,
jak státních tak i civilních.
V prvé
síni o ploše asi 220 m2 vystaveny byly rilzné mapy s diagramy, znázorňujícími postup prací přesné triangulace a nívelace, prováděné jihoslovanským státem. Mimo tyto
názorné přehledy vystavena byla zde celá skupina měřických strojií pro triangulaci i dálkoměríi, a to od strojů starších až po nynější nejdokonalejší stroje firem Fennel-Zeiss, HeydeKern atd. Také ukázka modelů triangulačních věží poskytla možnost porovnati věže u nás
v českoslov. republice, zavedené naší triangulační kanceláři min. financí.
Další část této místnosti byla věnována reprodukci katastrálních map. Katastrální mapy
jihoslovanské jsou provedeny v území býv. Srbska v měřítku 1 :.2500, mapy větších měst po·
většině v měřítku 1: 500. Reprodukce katastrálních map děje se odlišným způsobem od reprodukce naší. Podobá se spíše reprodukci francouzské.
Zajímavý byl přehled, který znázorňoval postup prací zaměřovacích v území býv. Srbska,
neboť ostatní země dřívějšího Rakousko-Uherska svoje katastrální mapy již měly.
V roce 1931 zaměřeno bylo 350.000 ha a výkonnost stoupala až do roku 1934, kdy zaměřeno bylo 600.000 ha. V roce 1935 pak klesla na 450.000 hn. Když si pomyslíme, co přeUžek
je třeba překonávati jiboslov. geodetu, musíme se skloniti před tímto výkonem.
V druhé
místnosti
(menší) vystavuje Srbská Matice z Nového Sadu mapy z roku
1780 a celou řadu již historických kat. map v měřítku 1: 2880 z Vojvodiny atd. Menší ukázky
pak tu byly z agrární reformy, která se v Jugoslavii dosti rozšiřuje.
V třetí
síni. veliké jako první, byly ukázky prací civ. geodetíi. Byly tu meliorace,
komasace, z nichž pěkné práce vystavovala civilní kancelM geodeta Stjepana Vuičiče z Osijeka,
dále ukázky regul. plánů měst Lublaně, Kr agujevce, Záhřebu, Niše, Zemuně atd. a konečně
práce z agrární reformy.
Všecky regulační plány bývají povětšině rozděleny na "gradžedné zony", t. j. podle
etážového zastavěni.
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