ZEMĚMĚŘIČSHÝ vĚsTníH
Zákon o tfíletém studiu zeměměfičském na
vysokýcb školácb tecbnickýcb.
Konečně dostává se usnesením zákonodárných sborů
zeměměřičům částečné úpravy studia, dosud zanedbávaného,
která nijak nemění finančně jejich dnešní platové postavení,
třebaže posluchači musí o rok déle studovati a větší obnos
peněžní do svého studia vkládati.
Je historicky příznač,no, jak macešsky ministerstvo školství a nár.O'světy při řešení této technické záležitosti postupovalo. Je také známa trnitá cesta, kterou ubírati se musili
českoslovenští zeměměřiči, aby dosáhli toho stupně přípravného
vzdělání, kterého ve Vídni už před 3 lety dosáhli. Tři léta
potřebovalo ministerstvo školství a národní osvěty, od 1'. 1924,
aby prohlídlo osnovu tříletého studia vídeňského. Naznačím
pro souvislost *) přehled všech akcí aspoň v hrubých rysech,
aby bylO' jasno, kolik práce musí ještě nová generace vykonati,
bude-li chtíti dosíci plnocenného vysokoškolského vzdělání.
Když v r. 1919 podány byly návrhy na prohloubení studia
zeměměřičského na 4 léta se dvěma státními zkouškami a právem promočním, byli jsme nemálo překvapeni, že teprve po
mnohých urgenc:ch svolána byla na 8. dubna 1920 anketa
všech interesentů českých i německ}Tch, která se usnesla na
4 letém studiu. Leč jak se zachovalo ministerstvo školství a
nár. osvěty k tomuto jednomyslnému usnesení? O několik dní
později, 12. dubna 1920, konala se anketa o rozšíření 4letéhu
kulturního inženýrství na 4 a půl roku, které hned na podzim
1'. 1920 uvedeno v život.. Ovšem dvojí loket rozhodoval, zrle se
nemluvilo ani o zdražení
sťudia
ani o znemožnění
studia n e m a jet n Ý m. Zato svolalo minister:stvo novOUanketu
v r. 1921 jen z profesO'l'ů a po dalších urgencích v listopadu
1922 třetí anketu. Celá tato doba uplynula bez užitku, neboť
ani na druhé ani na t.řetí anketě nebyla ře'šena otázka, s,tačí-li
sestavený program stud,ijní na 3 nebo 4leté studium, tedy
zásadní otázka zůstala nedotčena.
Zákon l\'Iarešův, mezitím v Národním shromáždění schváleny, znemožňoval vládě zřizovati nové školy vysoké a nové
odbo,ry pouhým nařízením a žádal projednání v Národním
shromáždění.
") S o uč e k:
V ěstník 1923.

Úprava

studia

zeměmě'řičského.
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Zeměměřii':sk)T

Nastala tím příležitosť rozebírati v min. školství anál'.
osvěty otázku, zda učebný běh je odborem nebo oddělením,
je-li p,rohloubení studia totoižno se zřizováním nového odboru
nebo nového oddělení, je-li zřízení prohloubeného 4letého
zeměměřičského studia zrušením učebného běhu 2letého a pod.
Byl to vhodný podnět, aby požádána byla interesovaná ministerstva. o vyjádření. Ministerstva se vyjadřovala velice opatrně
a ponechala rozhodnutí úvaze ministerstva školství a. národní
osvěty. Konečně v r. 1923 požádáno též ministerstvo financí,
aby se vyslovilo o studiu a schválilo náklady. Odpověď zněla
na 4 leta, třebaže byla stylisová,na diplomaticky. Ministerstvo
školství ihned na to připomnělo novým výnosem, zda ministerstvo financí uvážilo, že zeměměřiči budou potom zařaděni
do kategorie A. M,inisterstvo financí zase odpovědělo diplomaticky, že toúto otázkou bude se zabývati, až absolventi tohoto
nového studia budou se hlásit,i do jehol služeb. Poněvadž to
vše nestačilo ministerstvu školství a nár. osvěty, dotázalo se
opětovně ministerstva financí v r. 1925, zda setrvává, na svém
názoru z r. 1923, že 4leté studium vyhovuje jeho po!Žadavkům.
Ministerstvo financí jasně a zřetelně odpovědělo, že 4leté
studium splní všecky požadavky, které jsou nutny pro
služby jeho.
Manifestační schůze 1) 8. února 1925 vyzněla pro jednotnou podporu snah československých zeměměřičů za. prohloubení
studia zeměměřičského na 4 léta. Usnesení sjezdové a zprávu
o tom rozeslal "Spolek čsl. měř. úředníků státních" všem ministerstvllm a jiným korporacím. Z odpovědí, jež došly, vyniká
přípis li) ministerstva veřejných prací, který se stal předmětem
delší výměny výnosů s ministerstvem školství a nár. osvěty.
Pw možné odsunutí celé otázky nezbývalo než dotazovati
se ministerstev, aby se vyslovila, jakou dobu pokládají za přiměřenou pro studium zeměměřičské. Odpovědi se scházely
pomalu a zněly
z ministerstva finanj?í 8 semestrů,
z ministerstva spravedlnosti 7 semestrů,
z ministerstva železnic 6-7 semestrů,
z ministerstva národní obrany 6 semestrů,
·z ministerstva zemědělství 6 semestrů,
z ministerstva vnitra 6 semestrů,
ze stát. pozemkového úřadu nejméně 6 semestrů.
Když nastoupil ministr Hodža, rozhodnuto ve výboru
českoslov. zeměměřičů odevzdati mu pamětní spis deputací
pánů inž. Krejzy, Pašty a Součka. Konečně pohnuto otázkou
touto a ministerstvo školství a nár. osvěty předalo: ministerské
radě osnovu zákona na 3leté studium. Osnova zákona. a důvodová zpráva 3) předloženy 23. února 1927 ve schůzi senátu
Nál'Oldního shromáždění a přikázány kulturnímu výboru. Nyní
nastalo obtížné jednání s Němci a ve schůzi 17. března po po1) Viz Zeměmě'ř. Věstnik.,

č. 3z roku 1925.
Zeměměř. Věsrlmlik 1925, str. 83.
3) Oť'štěny v Zeměměiř. Věstníku 1927, Č. 6.
2)
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hnuté debatě vzal předseda posl. Haberman předlohu s pořadu
jednacího s připomínkou, že bude postoupena politickému projednání, čili odsunuta na dobu po volbě presidenta republiky.
Doby té jsem použil k jednání s německou technikou pražskou
a ukazoval, že věc její je prohraná, ale že má vš'e v rukou,
aby oběť její vykoupena byla 4letým studiem. Jednal jsem
i s německými senátory, kteří sice výhodu tohoto postupu
uznávali, leč sdělovali mi, že jako politikové musí se domluviti
především s německou technikou pražskou a její stanovisko,
že bude rozhodující. Profesoři německé techniky odhlasovali
boj s velmi nešťastnou motivací, že 4leté studium není nutné
a že trvají na tom, aby nla všech technikách bylo zavedeno
3leté studium. Nic nepomohlo podání německých evidenčních
zeměměřičů, zaslané senátorům i německé technice. Vládní
senátoři němečtí tím propásli vhodnou pomoc německé oposice,
která žádala 4leté studium, promeškali vhodnou náladu i čas,
takže se dostali do položení vzíti n~ se zodpovědnost za odklad
každé úpravy studia.
Konečně senátoŤi vládních stran se dohodli a tak došlo
k projednávání vládní osnovy, která schválena s dovětkem
k §4, který stylisoval zástupc,e min. škol. a nár. osvěty inž.
Vrba. Kromě toho schválena resoluce pro zřízeni zeměměřičského 'odboru pří něm. technice v Praze, jakmile návštěva na
něm. technice v Brně stoupne a pro zřízení zeměměřičského
odboru v Košicích.
Zpráva kulturního a rozpočtového výboru, jakož i text
vyšlý z usnesení senátu následují:
Senát Národ. Shromáždění

RČS.,

1'.

Tisk

1927.

465.

Zpráva I. kulturního
výboru, II. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 326) o úpravě zeměměřičského
studia na vysokých
školách technických.
1.
Nynější zerněměřické dvouleté kursy byly znzeny v b)'valém
Rakousku teprve roku 1896. Ale kursy nevyhovovaly
a již v roce 1900
žádali evidenční geometři za prohloubení
svého studia a roku 1903
navrhovali na říšském sjezdu svém rozšíření studia na tři roky. Rakouské ministerstvo
kultu a vyučováni vyzvalo
proto vysoké školy
technické, aby k těmto podnětům
zaujaly
stanovisko
a roku 1910
oznámilo, že se otázka prohloubení zeměměřického
studia projednává.
Česká vysoká škola technická v Erně vypracovala roku 1912 návrh na
osmisemestrové
studium zeměměřičské, podobně spolek českých zeměměřičů v roce 1914. Obě české techniky, pražská i brněnská, doporučily
program čtyřletého
studia ministerstvu
kultu a vyučování.
Hned po
převratu obnoveny byly snahy ty a sbor prof. české techniky v Praze
schválil v březnu 1919 návrh na čtyřleté
studium
zerněměřičské, a
oznámil jej též jiným školám technickým v naší republice, kteréž zaslaly své návrhy přímo ministerstvu školstvi a národní osvěty. V dubnu
1920 svolalo ministerstvo
první anketu zástupců vlády, vysokých škol
technických,
odborných spolků i studentů. Anketa usnesla se na zavedení čtyřletého
studia. Programem
studia zabývala se užší druha
anketa v červenci roku 1921, v listopadu 1922 sešla se třetí anketa, jíž
předložen elaborát ankety druhé. Všecka dobrozdání vyslovovala se pro
prohloubení a prodloužení studia, většinou pro 4 leté studium, německá
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technika v Brně pro 4Yoleté.Velký
manifestační sjezd zeměměřičů čsl.,
svolaný
na 8. února 1925, vyslovil se pro· 4 leté studium celkem
s 251 hodinami týdenními pro povinné předměty, to znamená průměrně
33 hodin týdenních na jeden semestr.
Vláda OSR. předkládá nyní tiskem Č. 326 návrh zákona o úpravě
zeměměřičského
studia na vysokých školách technických,
jimž se ruší
dosavadni kursy dvouleté a místo nich se zřizují od počátku studijního
roku 1927/28 oddělení zeměměřičského
inženýrství se studiem tříletým
a se dvěmi státními zkouškami. V důvodové zprávě praví se, že chystaná
studijní osnova má representovati
228Yo týdenních hodin redukovaných
na jeden semestr, tedy ve skutečnosti
průměrně 38 hodin týdenních.
Více hodin sotva již bylo by možno do týdenního studia vřaditi, proto
bude dosti. těžko na příště s pokrokem vědy zeměměřičské studium to
prohloubiti.
Některé
techniky
evropské
mají studium zeměměřičské
4leté (Curych, Záhřeb, Riga, Moskva), jiné sedmisemestrové
(Varšava,
Karlsruhe),
šestisemestrové
má Vídeň a Štyrský Hradec. Je však na
druhé straně pravda, že evropská studia vysokoškolská
jsou poměrně
dlouhá a že důvody hospodářské i sociální mluví pro zkrácení jich, kde
to je možno. Kulturní výbor plně uznal důležitost prohloubení a reformy
zeměměřičského
studia, které je eminentně důležité zvláště pro přesné
stanovení katastru, jenž je základem řádu a práva majetnického k půdě,
má však také ohromný význam pro rozmanité technické problémy. Ač
byly proneseny vážné hlasy, aby studium zeměměřičské bylo čtyřleté,
navrhuje kulturní výbor studium tříleté ve smyslu návrhu vládního
hlavně z důvodů svrchu již uvedených. Doporučuje tudíž vládní návrh
zákona ke schválení s jedinou změnou, totiž aby k § 4 připojen byl dodatek, jak bude níže uvedeno.
Při jednání o návrhu zákona tohoto zástupce ministerstva školství
a národní osvěty prohlásil ve schůzi kulturního
výboru, že rozvrh
studijní doby na oddíly, studijní osnovy a zkušební řády budou vydány po slyšení příslušných profesorských
sborů, proto kulturní výbor
nenavrhuje doplnění zákona v tomto směru. To platí také o § 6, podle
něhož ministr školství a národní osvěty stanoví podmínky, za nichž
mohou posluehači
a absolventi
zeměměřičskýeh
kursů nabýti titulu
inženýrského.
Studium zeměměřičské prodlužuje se tedy o rok a kulturní výbor vyslovuje očekávání, že bude vypraveno tak, aby odpovídalo nynějším vědeekým požadavkům. Absolventi studia toho budou také míti
právo na dosažení doktorátu teehniekýeh věd. Poněvadž však trvá studiumzeměměřičské
pouze tři roky, navrhuje kulturní výbor, aby k § 4
připojena byl a v Ý hra d a, že m o h o u a b s o 1 v e 11 t i s t u d i a z emě měř i č s k é h o 11 a být i d o k t orá t u tep rve r o k p o a b s o Ivo v á n í 1). Byla tedy připojena k § 4 věta "ne však dříve, než jeden
rok po složení druhé státní zkoušky".
Aby umožněn byl přeehod k novému studiu, doporučuje kulturní
výbor ministerstvu školství a národní osvěty, aby otevřeny byly ihned
první a druhý ročník zeměměřičského odděleni tak, aby absolventi prvního roku dosavadníeh kursů mohli ihned pokračovati ve svýeh studiíeh a neztráeeli rok.
Vláda ovŘem nezamýšlí zříditi tímto studiem zeměměřičským novou vysokou
školu nebo samostatné odbory, proto navrhuje pro ně
v zákonu název "oddělení".
Vládní návrh navrhuje
zřízení tří oddělení pro studium zeměměřičské v našem státě, dvou českýeh a jednoho němeekého (v Bruě).
Vzhledem k tomu, že v letním semestru r. 1925/26 bylo němeekýeh posluehaČl1 kursů zeměměřičskýeh všeeh 103, českýeh však 396, není to
zajisté návrh nespravedlivý.
Kursy při němeeké teehniee pražské trpí
trvale malým počtem účastníků (15, 13, 10, 8, 17, 23, 31, 25), proto vláda
při ní odboru nezřizuje. Brněnská němeeká teehnika měla v posledníeh
semestreeh počet stoupajíeí (25, 30, 31, 40, 67, 78), proto navrhuje vláda
zříditi němeeký odbor zeměměřičský při této škole. Poněvadž není vy1) Stylisoval

zástupee

ministerstva

školství

Vrba.
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a národní

osvěty

inž.

loučeno, že následkem
této reformy bude také německých posluchačů
studia zeměměřičského
přibývati,
navrhuje
kulturní
výbor resoluci,
kterou se vládě ukládá, aby se postarala o zřízení oddělení pro zeměměřičské studium také na německé vys. škole technické v Praze, jakmile se toho objeví potřeba přiměřeným stoupnutím počtu posluchačů
zeměměřičského studia na německé vys. škole technické v Brně.
Neurovnané
a dosud nedostatečně
zpracované poměry katastru
na Slovensku
a v Podkarpatské
Rusi vyžadují naléhavé a brzké nápravy. Náprava ta vyžadovati bude mnoho sil dobře prakticky vzdělaných a obeznalých s místními poměry zna<ině odchylnými od poměrů
v historických
zemích. Proto navrhuje kulturní výbor resoluci, kterou
f,e vláda vyzývá, aby vykonala potřebné připravy též ke zřízeni zeměměřičského studia na Slovensku v Košicích.
V P r a z e, dne 24. června 1927.
G. Habrman
v. r.,
místopředseda.

Dr. B. Němec v. r.,
zpravodaj.

Výbor rozpočtový projednal osnovu zákona s hlediska úhrady.
Náklad na udržování dosavadních zeměměřičských kursů zahrnut
jest v rozpočtu státním pro r. 1927 v kapitole 10 ministerstva školství
a národní osvěty v titulu 3 § 2 v oddělení pro technické vysoké školy,
a není uveden zvláště, nýbrž v souhrnu výdajů pro dotyčnou techniku.
Při českém vysokém učení technickém v Praze jest obsažen náklad ten v oddělení VI "Vysoká škola specielních nauk", a byl preliminován pro r. 1927 takto:
50.100 Kč
osobní náklad: 1 řádný profesor .
59.800 Kč
3 asistenti
.
.
.
13.000 Kč
1 definitivHí zřízenec
.
.
.
.
46.800 Kč
náklad na samostatné přednášky a cvičení
4.000 Kč.
náklad na řádné dotace
50.000 K~náklad na režijní výlohy a nájemné.
celkový náklad
.
. 224.200 Kč
Při německé škole technické v Praze roz počten náklad ten pro
r. 1927 takto:
19.600 Kč
osobní náklad: 1 asistent.
..
.
23.200 Kč
náklad na samostatné pi'ednášky a cvičení
15.000 Kč
náklad na režijní výlohy a nájemné .
celkem
.
.
57.800 Kč
Při české vysoké škole technické v Brně rozpočteno pro r. 1927:
osobní náklad: 1 asistent.
.
19.600 Kč
náklad na samostatné přednášky a cvičení
17.600 Kč
náklad na režijní výlohy .
10.000 Kč
spolu
47.200 Kč
Při německé škole technické v Brně preliminováno pro r. 1927:
náklad osobní: 1 asistent.
.
19.600 Kč
náklad na samostatné přednášky a cvičení
19.600 Kč
10.000 Kč.
náklad na režijní výlohy .
v celku
49;200 Kč
Navrhovaná reorganisace zeměměřičského studia bude vyžadovati
nynější doby celkem jen nepatrného zvýšení nákladů. Neb mnoho studijních nauk pro studium zeměměřičství jest již opatřeno na jiných studijnich odborech dotčených vysokých škol.
.
Také náklad na specíelní nauky, určené jen pro posluchače zeměměřičství, jest větŘinou již zajištěn v rozpočtu ministerstva školství.
Pokud by bylo třeba ještě na jednotli-"ých vysokých školách zavésti nedostávající
se nauky, možno tak učiniti přibráním buď sil již
působicich na vysokých školách, nebo sil externích za zvláštní honorář.
Celkem nebude nutno z důvodů provedení navrhované reformy
v nynější době zvyšovati posavadní stav učitelských sil.
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Když však bude potfébí v budoucnosti
zvláštních
stálých specielně kvalifikovaných
sil vzhledem na nutnost dalšího odborného
a
vědeckého
rozvoje zeměměřičskeho
inženýrství,
nelze dle povahy studijního oboru toho očekávati
nějakého většího nákladu na rozmnožení
nutného personálu.
Vyšší náklady této doby vyžadované
studijní reorganisací
lze rozpočítati takto:
na českém vysokém učení technickém
v Praze s příslušnými
dotacemi
celkem ročně
.
.
.
.
.
.
.
•
..
26.500 Kč
na české vysoké technické škole v Brně celkem ročně.
21.400 Kč
na německé vysoké škole technické v Emě celkem ročně
45.500 Kč
dohromady
93.400 Kč
Toto
zvýšení
rozpočtu
ministerstva
školství najde své úhrady,
pokud se týká studijního
roku 1927/28, vzhledem na nepatrnost
zvýšení
pro tři měsíce r. 1927 v mezích povoleného již rozpočtu kap. 10, tito 3,
§ 2, jinak v preliminovaném
rozpočtu pro r. 1928 .
. Zvýšení
nákladů
osobních
pro úředníky
zeměměřičské,
zaměstnané ve státní
správě, nenastane
důsledkem
pro d I o u žen í dob y
studijní z 2 na 3 roky. Neboť dle § 4, odst. 1. platového zákona ze dne
24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., jest před.epsáno pro ustanovení
na
služební místo dle služební třídy I c jako předběžné
vzdělání vysokoškolské vzdělání kratší než čt y ř let é, avšak aspoň d vou let é, ukončené úspěšným
výkonem
státní, případně
přísné zkoušky
na vysoké
škole.
Nenastane
tedy změna služební třídy prodloužením
doby studijní.
Rozpočtový
výbor připojuje
se jinak k usnesení výboru kulturního, jak týž navrhuje přijetí osnovy zákona. a doporučuje
senátu, aby
osnovu zákona takto upravenou .přijal.
Též navrhuje
výbor rozpočtový
přijetí resolucí, na nichž usnesl
se výbor kulturní.
V P r a z e, dne 27. června

1927.

Dr. J. Karas
v. r.,
předseda.

Dr. Adolf P I' o c h á z ka
zpravodaj.

v. r.,

1.
Vládě se ukládá, aby se postarala
o zřízení oddělení pro zeměměřičské
studium
také na nčmecké vysoké škole technické
v Praze,
jakmile
se toho objeví potřeba
dostatečným
stoupnutím
posluchačů
zeměměřičského
inženýrství
na německé vysoké škole technické v Brně.
2.
Vláde sa nakladá,
šiemu otvoreniu vysokej

aby zahájila
zememerickej

potrebné prípravy
k čím rychlejškoly na Slovensku v Košiciach.

Dle toho předloženo usnesení senátu poslanecké
ve znění následujícím:
Poslanecká

sněmovna

sněmovně

N. S. RČS.,

r. 1927.

Čís. 1136.
Usneseni
senátu
Národního
shromáždění
republiky
Československé
k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 326 a 465) o úpravě zeměměřičského studia na vysokých
školách technických.
Senát
v 90. schůzí

Národního
shromáždění
Tepubliky
Československé
dne 1. července 1927 tuto osnovu zákona:
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přijal

Zákon o úpravě zeměměfliěského studia na vysokých ěkolách
technických.
Národní
tomto zákoně:

shrom:iždění

republiky

Československé

usneslo

se na

§ 1.
(1) Na českém vysokém učení technickém v Praze v rámci vysoké školy speciálních nauk, na české vysoké škole technické v Brně
a na německé v.vsoké škole technícké v Brně zřizují se od počátku
studijního roku 1927/28 oddělení zeměměřičského
inženýrství.
(2) Posavadní dvouleté kursy pro vzdělání zeměměřičí't (geodetické kursy) se koncem studijního roku 1927;28 vesměs zrušují.
§ 2.
(1) Studijní doba zeměměřičského
inženýrství
stanoví se
roky a rozvrhuje se na dva oddíly, z nichž prvý zakončuje se
zkouškou obecnou a druhý státní zkouškou odbornou.
(2) Rozvrh studijní doby na oddíly určí ministr školství
rodní osvěty.
§ 3.
Pro pJsluchače
zeměměřičského
inženýrství
vydá ministr
ství a národní osvěty studijní osnovy a zkušební řády; pokud
neobsahují odchylné předpísy, platí pro toto studium všeobecná
novení studijních řádfi vysokých škol technických.

třemi
státní
a náškoltyto
usta-

§ 4.
Absolventi studía zeměměřičského
inženýrství,
kteří vykonali
státní lI.koušku odbornou, mohou nabýti doktorátu
technických
věd
za podmínek
platných
pro dosažení tohoto doktorátu,
ne v š a k
d ř í v e, než j e den r o k p o s Io žen í dr u h é stá t n í z k o u šky.
§ 5.
Posluchači a absolventi kursfi pro vzdělání zeměměřičfi (geodetických kurs li) mohou do 31. prosince 1930 vykonati státni zkoušku
podle nařízení ministerstva
kultu a vyučování,
vydaného ve shodě
s ministerstvem
vnitra, financí a orby ze dne 4. záH 1897, č. 224 ř. z.
§ 6.
Ministr školství a národní osvěty stanoví podmínky, za nichž
mohou posluchači a absolventi kursli pro vzdělání zeměmě1'ičí't (geodetických kurs li) prokázati zplisobilost rodle zkušebních předpisli pro
zeměměřičské
inženýrství
a tak nabyti též oprávnění
k užívání
stavovskéhJ
označení "inženýr (Ing.)".
§ 7.
Zákon tento, jímž zrušuj,Í se všechna mu odporující ustanovení,
nabývá účinnosti dnem 1. zářÍ 1927 a provede jej ministr školství
a národuí osvěty.
Dr. Hruban
v. r.,
předseda.
Dr. Šafařovič
v. r.,
J. Pastyřík
v. r.,
zapisovatel.
sen. tajemník.

Předloha vládní schválena ve schůzi senátu dne 1. června
1927 a předložena sněmovně poslanecké, která ji rovněž přikázala kulturnímu a rozpočtovému výboru. Dne 12. července
1927 dopoledne byla schválena ve výboru kulturním a téhož
dne odpoledne i v r02:počtovém.
Poslanec Beneš ujal se velmi vřele v kulturním výboru
všech požadavků zeměměřičiských, z,vláště doby 4 let a odůvodňoval to tím, že v cizině je již 4let·é studium a kromě toho tím,
že posl. inž.Nečas sHbil na manifesaěni schůzi v Bmě jménem
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pěti politických stran zaiBtárvatis.e požadavku 4letého studia a
poněvadž pozměňovací návrhy byly zamítnuty, doporučil resoluci třet,í, která s doplňkem posl. Lukavského, Holiny a, referenta Štefánka byla schválena.. Dle této r·esoluce .se vládě
ukládá, aby konala přípravy pro vyhudování 4 l,etého studia
zeměměřičského.
Slovenská resoluce pozměněna v tom smyslu, aby se zndila buď technická fakulta při universitě v Bratislavf\ l1tlbo
zeměměřičský odbor
jako
základ
pro příští
techniku
v Bratislavě.
Zpráva kulturního a rozpočtového výboru poslanecké
sněmovny, čís. tisku 1175, zní takto:
Zpráva kulturního
a rozpoětového
výboru o usnesení senátu Národního
shromáždění
repabliky
československé
(tisk 1136) k vládnímu
návrhu
zákona
(tisk sen. 326 a 465) o úpravě
zeměměřiěského
studia
na
vysokých školách technických.
I.
Senát Národneho shromáždeni
prijal 1. června 1927 osnovu zákona
(tisk 326 a 465) o úprave zememeričského
študia na vysokých
školách
technických.
Osnova táto pridelená
hola predsedníctvem
snemovni kultúrnemu výboru ku podání zprávy do útorka t. j. 12. červenca 1927.
Zákonná osnova obsahuje
len 7 paragrafov,
ktoré v skutočnosti
nevyžadujú
obširnejšieho
odóvodnenia,
poneváč štúdium zememeričské
na našich technikách
skutočným
oprávneným
požiadavkom
odbornej
služby geometrickej
nevyhovuje.
Odborníci a patričné spolky geometrov
a inžinierov bojovali už v starom Hakúsku za prob1benie štúdia zememel'Íčského; a síce za také prob1benie, ktoré by sa rovnalo aspoň štúdiu
a organizácii
v nemeckej
ríši, vo Francii,
alebo priamo v bývalom
Uhorsku platné.
Krátky obsah nového zákona spočiva v zmene dosavádnych
2 r o čn y c h g e ode t i c k Ý c h k u r z o v n a 3 roč n é zem e m e m e r i čs k é k u r z y s dvoma štátnymi
zkúškami. Týmto, vedecky i prakticky
prob1beným
štúdiumem
získajú g e o m e t r i in žen i e r s k e h o, eventuálne i d o k t o r s k é h o t i t u 1u a stanú sa tak rovnocenní
absolventom iných odborov techniky.
Kultúrny výbor prijal po dlhšej debate nezmenenú osnovu zákonnú,
odhlasovanú
v senáte hlavne preto, aby sa najnutnejším
potrebám hneď
vyhovelo.
Ale kultúrny
výbor vyslovuje
v rezolúcii
žiadosť, aby ministerstvo
držalo v patrnosti
eventuáJne zlepšenie štúdia na 8 semestrov,
a patričnú zmenu zákona po nadobudnutých
zkušenostiach
v budúcnosti.
Podobne
prijal kult urny výbor návrh rezolúcie, ktorou sa vláda
vyzýva, že by podala návrh na založenie vysokej školy zemerrieričskej
v Bratislave
a umožnila tak event. premenu univerzity
Komenského
na
polytechnikum.
Kultúrny
výbor nadobudol
presvedčenia,
že najlepším
strediskolll pre vysokoškolské
a vedecké štúdium na Slovensku je nateraz
Bratislava,
kde funguje už univerzita,
kde je vefká a na pomery slovenské vefavýznamná
univerzitná
knihovna, kde jest mnoho vedeckých
institutov
at(f. a tým je daná možnosf praktického
vybudovania
slovenskej techniky,
alebo spolu s univerzitou
polytechniky.
Kultúrny
výbor navrhuje
snemovni
prijatie
zákona
a rezolucií
v pripojenom
znení.
V P I' a h e, dňa 12. červenca 1927.
Dr. N o v li. k v. r.,
Dr. Štefánek
v. r.,
mistopredseda.
zpravodajca.

II.
Stát má význačn)< zájem na tom, aby studium zeměměřičské
bylo
postaveno na takovou výši, aby odpovídalo důležitosti orgánu, kde osoby
studium toto absolvující
ze značné části najdou svého zaměstnání.
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ůást příjmů státu našeho závisíp'lfi pozemkové dani na správném
vedení evidence katastru, jež je svěřéna pravě orgánům, toto studium
absolvujícím.
Také právní, podklad majetkové formy pozemkové jest
velmi závislým na správné činnosti orgánů pozemkové katastrové
evidence.
.
Proto rozpočtový vybor uvítal návrh zákona na upravu studia země-.
měřičského.
Náklady tím státní správě vzniklé nejsou tak vysoké, aby nebyly
vyváženy výhodami, které vzniknou schválením zákona.
V Ý bor r o z poč t o v Ý připojil se též svým usnesením ke zprávě
a návrhu výboru kulturního.
V P r a z e, 12. července 1927.
Bradáč
v. r.,
předseda.

Ing. Jan Černý
zpravodaj.

v.

l".,

R e s o I u c e.
1.
Vládě se ukládá, aby se postarala o zřízení oddělení pro zeměměřičské studium také na německé vysoké škole technické v Praze, jakmile
se toho objeví potřeba dostatečným stoupnutím počtu posluchačů zeměměřičského inženýrství na německé vysoké škole technické v Brně.
2.
Vláda se vyzýva, aby zahájila
potrebné
prípravy k čím rychlejšiemu otvore ni u vysokej zememer. školy na Slovensku
v Bratislave, ktorá nech je buď v spojení s univerzitou Komenského, alebo
ako začiatok samostatnej slovenskej techniky.
3.
Vláda ~e vyzyva,
šeností k vybudování
padu v době nejbližší.

aby učinila pi'ípravy po nabytí
4letého zeměměřičského
studia

patřičných zku··
v každém při

Dne 13. července dostala se osnova na pořad jednání
v poslamecké sněmovně, ale projednána a odhlasována byla
až 14. července večer.
Při tomto jednání ukázalo se, co by byla zmohla pevná
fronta všech zeměměřičských organisací, kdyby byla šla do
boje proti ministerstvu školství a nár. osvěty prostřednictvím
všech politických stran. Psychologické momenty 7.a boje
Němců zrovna vybízely.
Předloha IlJ e s p I n i I a přání zeměměřičů, leč poskytne
nám novou půdu, abychom šli do boje těžšího a bude třeba
pevného semknutí všech členů našich, o něž jsem na valné
schůzi v březnu 1920 žádal, aby povalena. byla panující
nevraživost, nevážnost a neochota proti zeměměřičům.
J. Petřík.
RéBumé: L'assemhlée nationa!e de la République tchécoslovaque a
conclue une 10i sur l'approfondissement. des études d'ingénieur-geómetre
de deux années ft troia années. Alors les désirs. ardents des organisations
des géometres lllTll' seumment dli services tecnnlques dU caaastre mais aussi
des géometre.-experts
sont accomplis partiellement.
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Ste~eofotog~ametdcká potní výzb~oj fy. Zeiss
(vzo~ 1921) a její použití.
Ing. K. Jura,č!k:a..

Zdokonalení přístrojů pro zpracování leteckých sn 'mkfl
nasvědčovalo by tomu, že fotogrametrie
pozemllí ustupuje ve
,svém významu svolji vzletnější družce, letecké fotogrametrii,
že. nebude-li touto úplně nahrazena, tedy její užití omezí se
na případy specielní. Jest nepopiratelné, že letecká fotogrametrie po svém rozmachu v poslední době má velké použití při
pracech topografických, kdežto ve velkých měřítkách nedociluje z mnoha důvodů přesnosti pro technické plány požadované.
V kruzích odborných ustaluje se názor, že pro plány velkého
měřítka jest stereOlfotogrametrie pozemní doposud ta nejzpůsobilejší.
Konečně
nasvědčuje
tomu nejnovější
konstrukce
Wildova autografu, kde osvědčený konstruktér po době, kdy
problém letecké fotogrametrie zdá se býti vyřešen, nepřehlíží
řešení dvojic snímků s pevných stanovisek a obdobně jako
Zeiss-Orlův stereoautograf
využívá především dvojice t. zv.
horizontální fotogrametrie, v dalším pak případy všeobecnější.
Již také ten důvod, že pozemní fotogrametrie pro praktické použití jest technikovi přístupnější, jednak svou neodvislostí od
letce a menším nákladem na opatření přístrojů, llutí technika,
aby sledoval všechna zdokonalení přístrojů, která zjednodušují
a zrychlují metodu terestrickou. A jest to především fototheodolit, na jehož výhodné konstrukci nemálo jest závislý zdar vyměřovacích prací fotogrametrických.
U velké řady fototheodolitů setkáváme se s konstrukcí
dvojího typu: fotografická komora je sice pevně spojena s theodolitem, ale komora je buď otáčivá kolem horizontální a vertikální osy a nebo pouze kolem vert,ikální osy dle toho, jaké
snímky možno autografem zpracovati.
Poněvadž stereoautograf
Orel-Zeissův vyhodnocuje zpravidla jen snímky vzaté při hori~ontální záměrné ose fotografické komory, snažila :SB firma Zeiss zdokonaliti fototh80dolit
v tom směru, aby při fotografování zachovány byly přesné podmínky tak zv. vnější orientace. Dociluje toho zvláštním usměrňovacím zařízením, které nasazeno jest pevně na komoru na
místě dřívějšího theodolitu. Tím tedy liší se podstatně nová
konstrukce fotokommy od starého typu z roku 1914.
Jest velkou předností fotogrametrie
pozemní, že oba
snímky vzaté v koncových bodech měřené základny mají určitou předem stanovenou polohu záměrných os v době exposice.
Zpravidla používá se snímků, při nichž záměrné osy jsou na obou
stanicích vzájemně rovnoběžny, horizontální a kolmy k základně. Tento případ, zvaný normální, zasahuje fotografovaný
úsek v rozsahu as 45°, při fotografických deskách 13 X 18 cm a
fokální vzdálenosti as 190 mm. Je-li rozhled se stanoviska příznivý a je-li možno zachytiti s téhož stano,viska větší úsek než
skýtá případ normální, jest racionelní, když přidruží .se k případu normálnímu ještě případ vlevo a vpravo stočený. Děje se
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to tak; že pootočí se záměrná osa fgt6grafické komory do leva a
do prava z normální polohy o konstantní horizontální úhel 35 o. Tím způsobem dostaneme panorama zaměřovaného úseku
vějířovitě v rozsahu 105 o na třech dvojicich snímků (stereogramů), z nichž každá dvojice řeší se ve stereoautografu samostatně.
Předpokladem pro správné vyhodnocení snímků jest dobrý
stereogram, při kterém byly zachovány podmínky jak vnitřní
tak i vnější orientace. K ocenění dobré jakosti fotogramu nestačí tedy posuzovati jej podle běžných představ o dobrém
snímku, jako je ostré prokreslení detailů, neskreslená reprodukce, příznivé osvětlení, jemnost zrna, citlivé vrstvy atd.,
nýbrž musí se přihlížeti k vnitřní hodnotě stereogramů. Ta je
ovšem odvislá nejen na pečlivosti fotogrametrově, ale zvláště
na přesném přístroji. Proto každá komora pro vyměřování musí
přísně zachovávati nejen podmínky vnitřní orientace, t. j. neměnitelnost délky fůkální, správnou polohu hlavní horizontály
a vertikály a polohu osy záměrné, ale dobrý stroj pro terestrickou fotogrametrii má dodržeti podmínky vnějšíoTientace, na př.
aby osa záměrná měla v době exposice skutečně námi předpokládanou polohu.
Porušením některé podmínky vnější mienta,ce dostaneme
snímky konvergentní nebo divergentní, skloněné, nebo otočené .
•Te-li na snímcích dostatek pevných zatriangulovaných bodů,
lehce se zjistí, která z uvedených chyb se do měření vloudila
a dá se zavedením korekce vy}olUčiti.Grafické konstrukce pro
řešení takovýchto snímků budou přirozeně tím složitější, čím
více oprav se zavádí. Ale i při strojovém řešení autografem, kde
chyby vylučují se zavedením oprav ve stroji, jest rychlý postup
řešení zdržován tím, že při v}ožení další dvojice do stroje musí
se dříve zavedené opravy odstraniti a zpravidla stroj znovu
justovati. Všech poznatků při vypracování stereogramů autografem a zkušeností o používání pol.ní výzbroge fotogrametrické
účelně bylo využito při rekonstrukci nového typu z roku 1921
(obr. 1. a 2.).
Hlavní součásti polní výzbroje jsou:
1 fotografická komora s usměrňovacím zařízením,
1 theodolit s mikrometrovým šroubem ku měření zá
kladny,
1 lať k optickému měřeni základny,
3 stativy a 3 dostřeďovací podložky,
souprava kaset, zacílovacích terčů a justovací zařízení.
Fotografická komora jest pevná, z lehkého kovu sta.věná,
o formátu desek 13 X 18 cm, o fokální délce as 190 mm. Fokální
délka jest konstantní a je přesně udána pro každý stroj na setinu
milimetru. Posuvný objektiv starého typu nahrazen je třemi pevnými objektivy nad sebou uloženými ve vzdálenosti 35 mm. Pro
zaměřovaný úsek, ležící ve výši horizontu, použije se střední objektiv, pro nižší nebo vyšší polohy pak patřičný objektiv krajní.
Ač tato úprava značně zdražuje stroj, zaručuje neměnitelnost
fokální délky, centrické uložení objektivu a pevné zajustování
'C
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horizontu. Objektiv jest orthoprotar se čtyřnásobným žlutým
filtrem. Aby zajištěna byla neměnitelnost fokální délky, užito
je konstantní clonky v průměru 8 mm na rozdíl od typu 1914,
kde clonka byla měnitelná. Komora postavena je na limbověm
podstavci a otáčí se kolem vertikální osy, a to hrubě volným pohybem ruky. Pro jemný pohyb jest (obr. 2.) ustanovka Uz a
mikrometrový šroub mz• Limbový podstavec vybíhá do čepu,
kterým nasadí se komora do válcovitě vybraného otvoru v dostřeďovací podložce t. Uložení komory v podložce zajistí se utažením postranního šroubu š. Podložka se stavěc;mi šrouby posazena je na hlavu stativu a s ním pevně spojena středním
šroubem zvláště upra.veným.
Na komoru pevně přimontorváno jest usměrňovací zařízení
otočné kolem vertikáJní osy, kterým se osa komory ve všech
třech zmíněných polohách opticky usměrňuje vzhledem k zakladně. Tím Uší se podstatně nový typ od starého, při kterém
usměrňování komory dělo se theodolitem na komoru nasazeným.
Usměrňovací zařízení skládá se ze dvou nad sebou rovnoběžně ležících dalekohledů a reflexního osmibokého prisma. Hořejší dalekohled (dl)' zvaný kolimační, slouží k tomu, aby
dalekohled dolejší (dz), zvaný záměrný, zaujal určité postavení

Obr. 1. Zeissovakomora

pro terestrickou
fotogrametrii.
(Pohled zpředu.)
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Vzor 1921.

šroub výškový (m),

lIfilimetrový

(p),

,pr'lhledítko
schránka

proltrojboký

schránka

pro osmiboký

kollimačního

s:číselnikem

bubínek

staníční

(ch),

zařízení( uJ,

křížová líbela,
justovací rám se značkamí
vý kříž U),
bubínek

(o),

hranol

(dl)'
se zaostřova-

dalekohled kolinačni
dalekohled
záměrný
cim šroubem (11-,)
ustanovka

hranol

pro-oso-

-

(h,),

(h,),'

otočný knoflík bubínku,

limbový

podstavec

ustanovka

komory

mikrometrový

(Z),
(u,),

šroub (m,),

čep (č),
dostřeďovací podložka
covou líbelou (I).
svírací

(t) s krabi-

šroub (š),

hlavice stojanu s krabícovou
střední

libelou,

šroub (8).

k optické ose komory, a to, aby s ní byl buď rovnoběžný,
buď kolmý, nebo o 35 o vpravo nebo vlevo stočený. Oba
dalekohledy (dl' d2) uloženy jsou ve společné trubici, která je
pevně spojena se schránkou (ch).
V horní části (obr. 3 a) schránky (o) uložen jest v prstencové objímce trojboký hranol, který přidržován je ku stěnám
objímky vzpruhou v tvaru srpovitého.Poněvadždalekohled
záměrný pohybuje se otáčením komory nebo otáčením usměrňovacího zařízení jen ve smyslu horizontálním, umožřmje se
(obr. 2.) pohybem šroubu (m)' směr přímky záměrné podle potřeby snižovati nebo zvyšovati. Pohyb šroubu převádí se jednoduše na sklápějící se prisma. V dolní části schránky (o) přimontován (obr. 3 a) je na podložce osmiboký hranol (h) válcově vyhloubený a pevně spojený s komorou, takže kolem liranolu otáčí
se usměrňovací zařízení ve vertikální ose. Tímto!ldumyslným
uspořádáním mužeme optickou osu dalekohledu kolimačního natočiti proti kterékoliv stěně osmibokého hranolu. Stěny hranolu
h (obr. 3 bj! přibroušeny jsou na 35 o. Každé ze zmíněných
poloh orientace plotny vzhledem k základně odpovídá jedna
z nich. Tak stěna (n)odpovídá případu normálnímu, stěna (e)
vlevo a (p) vpravo stočen'ému na, stanici jedné a obdobně (n' l'
p') na stanicí druhé. Pro hrubé postavení jedné z těchto tří po-
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loh slouží nápadné vnější zna;t\ky na dolníktuhové části schťánky (ch). Přesnoru polohu posuzujeme v kolima,čním dalekohledu
a ustalujeme ji pohybem mikrometrového šroubu kolimačního
zařízení. Sledujeme-li světelný paprs,ek P v ohraw podélného
řezu kolimačního zařízení (obr. 3 a), odráží se, od zrcátka (z)
a prochází otvovem (o) a po opětovném odra,zu prosvít,í hořejší
ry&ku nitkového kříže na deštičce (d). Paprsky ro,vnoběžné
s opticlwu osou dalekohledu po průchodu sběrnou čočlwu a po
odrazu od stěny hranolu (h) vrací tse do oka pozo'rovatele a
v zorném poli dalekohledu kolimačního' jest vidět,i jed,nak nitkový: kříž a pak v dolní části zorného pole reflexní obraz proSivícené čás.ti nitko'vého kříže. Jemným pohybem mikrometroObr. ,3 b). ReflekčnÍ

hrano!.

vého šroubu kolima,čního zařízení přived,e se v koincidenci obraz
skutečný ,18 obralzem odraženým, což znamená, že optická osa
dalekohledu a paprsek dopadající i odražený jest v jedné vertikální rovině kolmé ke stěně hranolu, čili že dalekohled záměrný,
kt,erý má optickou o'su v téže v,e'rtikální rovině jest v určité
vzájemné poloze s optickou OiSOU komory, podle toho, která
stěna hranolu byla hrubě k fotorgrafování nařízena.
Dalekohledu záměrného užije se pak pro postavení osy
komory do žádané polohy vzhledem k základně, jakO' dříve se
užívalo u starého typu theodolitu.
Celkový postup při měření jest tedy tento:
Na obou koncích zvolené základny postavi se centricky
sta,tivy, na jejichž hlavicích posazeny jsou dostřeďovací podložky, které se urovnají stavěcími šrouby dle krabicových libel.
Na jeden stativ, pravidelně na levé stanici se nacházející, nasadí se čepem fotografická komma do podložky, šroub (š) se
utáhne (obr. 2.) a komora se přesně dle křížových libel urovná.
Nastativ druhý zapustí se do podložky zacilovací terč. Stroj se
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Prisma libely,
objektiv s kolimačnim prstencem,
kolimačni libela,
lupy výškového kruhu,
výškový kruh,
ustanovka kolimačni libely,
odhadový mikroskop
horizont.
kruhu,
mikrometrový šroub kolimačni
libely,
mikrometrový šroub výškový,
křižová libela,
horizontálni kruh,
mikrometrový šroub horizont.kruhu,
ustanovka horizont. kruhu,
mikrometrový šroub pro měřeni
základny,
repetiční ustanovka,
svěrací šroub dostřeďovacipodložky,
dostřeďovaci podložka se stavěcimí
šroub),
hlavice stojanu 8 krabicovou libelou,
střední šroub.

podle libel urovná, když již byla matnice zaměněna kasetou
s vloženou fotografickou deskou.
Nyní se stroj usměrní pro případ normální. Uvolněním
ustanovky natočíme koIimační zařízení volným pohybem ruky,
až index na dolním okraji schránky (ch) kryje se s vnější značkou pro polohu normální na levé stanici. Hrubé postavení zajistíme utažením ustanovky a jemným pohybem mikrometrového
šroubu převedeme v dalekohledu kolimačním skutečný obraz
nitkového kříže v koincidenci s obrazem reflexním. Stalo-li se
tak, pak osa dalekohledu lmlimačního a záměrná osa komory
jsou na sobě kolmy. Aby osa komory byla kolma k základně, natočíme komO'fu po uvolnění ustanovky (Ul), tedy i kolimačním
zařízením tak dalece, až optická osa dalekohledu záměrného jest
ve směru základny. Přibližnou tuto polohu posoudíme průhledítkem (p). Přesnou polohu pak docílíme, když přivedeme
obraz zacílovacíl1o terče dos,tředu nitkového kříže dalekohledlí
záměrného, a to jednak mikrometrovým šroubem (m2) ve
smyslu horizontálním a šroubem (m) ve směru výškovém. Když
jsme se již dříve rozhodli (dle obrazu krajiny na matnici), kterého objektivu užijeme, uvolníme patřičnou uzávěrku objektivu,
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otevřeme kasetu a mírn'Ý"mpoklepem na vnější stěnu kasety necháme dolehnouti fotografickou desku na justovací rám (j) ko,..c
mory. Nyní je stroj k fotografování připraven. Doporučuje se:
před fotografováním zkontrolovati, zda stTOj je urovnán a zdali
se zvláště otevřením kasety neporušilo usměrnění komory. ---,
Po případu normálním provede se případ vlevo a pak
vpravo stočený s tím pouze rozdílem, že proti indexu natočením
kolimačního zařízení postaví se patřičná značka pro hrubé postavení kolimačního zařízení. Samozřejmě, že při změně případu
nařídí se registrující bubínky (b1, b2) uvnitř komoTY se nachá-

zející tak, aby současně s fotografováním zaznamenáno bylo na
desce pořadové číslo desky, označení stanice levé nebo pravé a
označení případu normálního nebo stočeného.
Týž postup zachovává se na stanici pravé. Fotografování
na obou stanicích má se díti zvláště za slunného počasí bez přestávky. Aniž by se hnulo stativy, přenese se stroj na stanici
pravou, zatím co pomocník přemístí zacilovací terč. Urovnání a
usměrnění stroje jest obdobné jako na stanici levé.
Při fotogrametrii terestrické možno užíti desek s delší dobou
exposiční, tedy i využíti přednosti jemného zrna. Užívá se specielních desek pro zelenou barvu, a to buď Hauffovy desky "Sigurd" a nebo Perutzovy "Topo". Zvláště tyto, ač vyžadují desetínásobnou dobu exposiční než Hauffovy, jsou s oblibou užívány pro jemnost zrna a ostré prokreslení detailů i ve vzdáleném pozadí. V poslední době i náš domácí průmysl činí pokusy :8 výrobou těchto speciálních des,ek a docílíl výsledků velmi
dobrých.

1927/158

Poslední úkony při fotovyměřování jsou zatriangulování
pevných bodů a změření délky základny. Trianguluje se zásadně
na levé fotostanici. Do dostřeďovací podložky na stativu nasadí
se čepem theodolit obdobně jako dříve se nasazovala komora.
Theodolit na-vé výzbroje (obr. 4.) j1estnezměněné konstrukce a
rovněž jako starý typ má mikrometrový šroub pro měření zá·
kladny. Základnová lať (obr. 5.) na rozdíl od dřívější těžké lm,.
vové latě, jest z ,invarového drátu, na jehož koncích připevněny
jsou daleko čitelné zna,čky pro jednotku délky. Drát uložen jest
v dutém oválovém pouzdře.
Skoro u všech součástí polní výzbroje snažila se firma
Zeiss zmenšiti váhu, takže celková v'áha dřívější výzbroje as
100 kg zmenšena byla více jak o jednu třetinu.
Zmenšení váhy polní výzbroje a všechna zdokonalení přispěly značně k zvýšení vtýkonnosti a k zvětšení přesnosti fotogrametrické metody, a to! nejen při měření polním, ale i kancelářském.
Résumé: Cet article contient la déscription des applireils .Zeiss", qui
sont construits apres lagrande gu.erre pour faciliter et perfectionner les
travaux par la stéréophotogrammetríe terrestre. L'auteur mentionne surtout
le photothéodolit modele, 1921, qui garantit d'obtenir les conditions de
l'orientation (intérieure et extérieure) du cliché.

o

vektotovém řešení některýcb problémů
geodetickýcb.
Karel Dus!.

-..- =

7. Úloha

---. =

Hanseriova.

Známý jest vektor AB
vektor DC

aa a úhly cp, 'l/J, X, Ců

x~. Dle obrazce 4. jest:

---

~-x

-..-

~-oo

DA= x~+'f' =X.

-x

-x

1+'1' =x~ .1+'1'
-00

-00

DB=X~+'1' =X .1+'1' =x~. 1+'1'

O
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Při tom na př. 1
znamená jedničkový vektor nulového
směru, promitnutý do směru p směrem - x. Velikost tohoto vektoru
jest, jak se čtenář snadno přesvědčí

. (in X ) a směrový úhel
sm P-rX
jeho jest p. - V rovnicích (21) zejména se ukazuje užitečnost
vektorového označení a hlavně násobení komplex-algebraického
cyklických vektorů. Dále lze psáti:

A = aa =

DB - DA =

x ~( C~ ~ - 1+ ~).

(22)

Ba

Odtud:

X ~ -

_

ID

(V)

X.

_

1+p-1+'f'
P říkl ad čísel n ý:
a = 1150m, X = 31°,
a=Oo.
x ~=

CtI

= 93°, 'lIJ= 530, P = 118°.

1150

1150

--26-7-. --S29-0-

1

--

---

= 690841o.

L,65190

580-11180

Tedy
x= 690, g = 341 0.
Výpočet provedeme snadno na vektatoru dle návodu obsaženého v odst. 4. a 5.
8. Geodetické
vyrovnání
bodové *).
Míním ukázati vektorovou metodu vyrovnávací
tinání v před se třemi změřenými úhly. (Obr. 5.)

_.--

na pro-

---

--:>

Body Ph P2, Ps pokládáme za pevné, vektory P1 Ps, Ps Ps
event. Ps P1 za známé.
Změřeny buďtež úhly

PI,

P2, Ps; potom úhly al, as, as• které
--?-

svírá nulový směr se směry paprsků
al = [P1PS]

-

+
+

--?-

-~

P1A, Ps B, Ps C, budou:

PI'

J

a2 = [P2P1]
P2,
(23)
as = [PSP2]
Ps,
závorkami označen jest směrový úhel do-

při čemž hranatými
tyčného vektoru.
Ve smyslu počtu
tři indexy:

ai

+

Vi

= pi,

(24)

při čemž úhly Pi jsou směrové úhly vektorů směřujících k bodu
vyrovnanému P.
Zvolíme-li pak kdekoli blízko průsečíkům směrů A, B, C
bod přibližný (P) a odpovídající směrové úhly označíme (Pi), položíme
*) V seš. 2. a 3. "Zeitschrift fiir Vermessungswesen" 1927, vyšlo nejnovější pojednání K. Priedricba "Uber Punktgenauigkeit" v březnu 1927.
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Souřa.dnioe vyrovnaného
přibližného (x), (y).

bodu buďtež x, y, souřadnice bodu

x = (x)
y= (y)
Potom bude podle základních

Položme:

P _ Cp) = dp

=-

+
+ oxvy.

} (26)

pouček diferenciálního

sinsCp) ~ ox

+ cos}p)

~ vy 5),

počtu:
(VI)

8 A

f;;'
Obr. 5.

při čemž s jest délka Pi \..P). Jestliže dp chceme měřiti v sekundách,
jest nutno připojiti na pravo v (VI) činitele ~ = 206.265 (tolik sekund
odpovídá jednomu radiantu). Rovnici (VI) možno krátce psáti:
Pi

= (Pi)

+ aj vx T bi vy

(27)

pro i = 1, 2, 3. Tudíž se zřetelem ku (24) .a (25) budou chybové
rovnice:
Vi= -li
a; x
b; y,
(VII)
při čemž směrové koeficienty at, bi jsou dle (VI) veličiny známé.
Normální rovnice budou tedy· v symbolice Gaussově zníti:
[aa]ox+[ab]vy=[a1]
}
[a b] ď x
[b b] vy - [b 1]
(VIII)

+ o + o

+

odkud se známým způsobem určí opravy
řadnice bodu vyrovnaného.
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ďx a

vy,

tedy i sou-

9. Předešlému počtu možno dáti velmi výrazný tvar vektoranalytický.
Položme:
: = r(<p)
a pokládejme tuto délku za vektor cyklický velikosti r a směru
(cp). Pro zjednodušení písma vynechme závorky u označení úhlu.
Potom jest předev,ším:
[aa]

+ [bb] = [~:sin cp] + [~:cos cp] = [r = q.
2

2

2

]

Dále dle významu součinitelu a a b jest:
b-

i a = f. (cos cp

+

i sin cp) = r<p.
s
Dle (III) odst. 2 bude:
[Cb - ia)2] = [b b] - [a a] - 2 i [a b] = [(r<p)2] = [r22 <p]. (X),
Obraťme se nyní k normálním rovnicím (VIII).
Násobme první z nich činitelem - i a připočtěme ji ke
druké. I bude:
([ab]-i[aa])ox+([bb]-i[ab])oy=[bl]-i[al]=
\J
(XI)
=[l(b-ia)]
, [lr<p]
dle rovnice (iX).
Na levé straně této rovnice pišme:

{[bb] -

[aa] -

2i [ab] - [bb] -'[aa]}

+ {[bb] -

[a a] -

2i [ab]

+ [bb] + [aa]}

i;x

di

a vezměme zřetel k rovnicím (29) a (X). I nalézáme vektorový
tvar normálních rovnic:

+ ([r22<pl+ [r

([r22<pl
_[r2l/~x

ď; =

2

])

[/r<pl.

(XII)

Vektorový výklad rovnice (XII) jest tento:
1. Nakreslíme vektorové lomené linie (obr. 6).
a)

OL=Ol

-- + -- --

12 +2L=[lr<p]

-:>-

~
} (30)
(1) OG = 01'+ 1'2'+ 2'G = [r22<p]
a ke koncovému bodu vektoru G připojíme v obou opačných
směrech nulových úsečky q = [r2]. Tím vzniknou body R a Q.
I jest pak:
__
OR = [r22<p] [r2]
} (31)
OQ = [r22<p] -- [r2].
Normální rovnice (XII) zní pak:
OQl ďx . (jnďy=
2+ "2
.

--

-::::-

+

Oi .
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--

---

--

Lze tudíž vektor OL rozložiti na dva vektory: jeden směru OR,

----

druhý směru i O Q t. j. směru O Q otočeného v kladném smyslu
o 90°. V obr. 6 je to směr LZ. Vedeme tedy bodem L kolmici

--

ke spojnici O Q a přihlédneme ke bodu Z, v němž spojnice OR
protíná tuto kolmici. Konstrukce dává:

-- -- --

OZ+ZL=OL.

---

Srovnáme-li obě rovnice (XlII) a (XIII1) nalezneme:
ďx= 2ZL

10Q

--

ďy= 20Z

--

OR

------

při tom je ďx kladné, jestliže ZLa
směr i O Q t. j. OQ otočeno'
v kladném smyslu o 90° má tentý~ smysl a ďy je kladné při

-- --

témže smyslu úseček OR a OZ.
10. Z normálné rovnice (XII) můžeme také počítati ihned
cyklický chybový vektor ve tvaru normálném (srov. odst. 2).
Rovnici (XlI) možno totiž dáti ihned tvar:
[1'2l!'f] (ďx i'ďy) - [1'2] (ďx
i ďy) = - 2 i [l1''f].
(32)

+
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ox + idy= zc= z
t. j. rovno chybovému
(9) odst. 2.

vektoru,
dx -

bude vektor konjugovaný

z-c = z.

irJy -

(XV)
dle
(33)

Vložíme-li tyto vektory do rovnice (32), dojdeme k rovnici:
[r22rpJz - [r2] z -:- - 2 i [lrrp].
(34)
Položíme-li vektorový součet:

= OL = WW

[lrrp]

[r

2]

a dle (29)
nabude (34) tvaru:

=q

r2

z_ [

(35)
(36)

= 2iww'

2rp] Z

q

q

Jestliže pak dále ještě položíme:
[r22rpJ _

-q--92i'
Z-g2IZ =

Ww

2/-.
q

Myslíme-li si v této rovnici všady změněno znaménko u imaginárné části, obdržíme rovnici konjugovanou:
z- -g-2IZ=

-

2/--.
W-w
q

Z obou těchto rovnic lze vypočítati
pomocí determinantů, takže vychází:

I

2i

z

=

q

I

Ww,

-921

9-21

-1

z

třeba

I

-921

w-w, - 1
1,

neznámé z a

.I.

_ iww 1q

92(I-w)

t (1 -

92)

•

(XVIII)

I

Při výpočtu třeba jen šetřiti pravidel násobení komplexalgebraického, odst. 2 (II).
Vzhledem k významu i v čitateli lze výsledku dáti také tvar:
Ww-Wg2

1-W

Z~+90=

p=

tet

2P
-g2).

,

11. Hlavní osa chybové elipsy jest dána co do směru, roz~

půlíme-li určovaci úhel vektoru O G (viz obr. 6), který znamenáme
2r dle (37).
.
Podle obecné teorie jest totiž pro směr hlavní osy chybové elipsy
- 2 [abJ
tg 2r = [bb]- [aa]"
(XX)
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----

Sestrojíme-li však pravoúhlý trojúhelník

-

OG1 G (viz obr. 7),

jehož odvěsna G1 G má směr nulový a velikost [bb] - [aa] a druhá
odvěsna OG1 jest otočena o pravý úhel ve smyslu záporném a
velikosti

2 [ab], bude přepona

---

vektorem OG = - 2 i [ab]

-[aa]; to je ale dle rovnice eX) vektor
Tím jest správnost konstrukce potvrzena.

[r22<p]=OG---

+ [bb]

v obr. 6.

Velikost poloos chybové elipsy t. j. největší a nejmenší průměrná odchylka jsou dány známými vzorci počtu vyrovnávacího:
2
ml [aa]
[bb] ± y([aa] - [bb])~ 4[ab]2 (XXI)
m ~~~= "2
[aa][bb] - [ab]2
,

+

+-

přičemž:

m-

-

VlVVf .
n-2

I této rovnici lze dáti přehledný tvar vektorový. Pišme
nejprvé čitatele (XXI). Patrně lze rozložiti:
y([aa]-[bb])2+4[ab]"
= y[aa]-[bb]+2i[ab]
y[-aa-]---[-bb-]--2-i-[ab-],(39)
což dle (X) a (37) dává:
y[r'2<p] [r2_2<p] = yqg2y . qg-2y = qg.
Se zřetelem ku (29) bude tudíž hodnota čitatele
q (1 + g).
Pro jmenovatele nalezúeme po snadných redukcích a se
zřetelem ku (39)
[aaJ[bb]-[ab]J=

~ ([aa]

+ [bb])2 -

~ {([aa]-[bb])2-4[ab]2}

1
=4

(41)
(q2 -

q2g2).
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2

rn,2

_

m max--2

q(1 ±g)
2
~.

min

m2

2

'

(1 _ g2)

(1 ±g)

(XXII)

~(1- g2)
Horní znaménko v čitateli pro maximum, dolní pro minimum.
Obdobně lze určiti také všechny ostatní veličiny, kterými se zabývá počet vyrovnávací. Tak
P= ~ (1- g2)

1. váha bodová:
2. Průměrná

chyba vyrovnaných

J=m

souřadnic:

1 ± 9 cos 2 l' ,
q ~ (1 _ g2)
2,
takže pro 9 = O jest chybová elipsa kružnicí. Vektorová podmínka
tato jeví se graficky tím, že lomená čára 01'2' ... G v obr. 6 bude
pro ten případ křivkou uzavřenou.
3. Jelikož my značí průměrné lineární posunutí (odchylku)
kolmo k nulovému směru, bude průměrné lineární posunutí kolmé
k libovolnému směru OJ:
2

m :z;
m2y

mo;

2

= nt
q

V

1 - 9 cos 2 (1' -

OJ)

~ (1- g2)

ve kterémžto vz::rci obsaženy jsou hodnoty (XXII) při OJ = l' - 90
a OJ = l' pro poloosy.
Vektor G2jnazýváme dle Friedricha vektorem
váhovým,
určuje váhu bodovou, polohu a podobu elipsy chybové. Vektor Ww =
= [lrrp] zoveme vektorem
odporovým,
udává míru odporu
mezi pozorováním (a) a domněnkou (p) viz rovn. (25).
(Dokončení příště. - A suivre.)

Sta~á komasace a náp~ava katast~u
na Slovensku.
Ing. Jar. C h ů r a, Trenčín.

Starými komasacemi pojmenujme ony, které byly provedeny
až do roku 1908 inklusive.
Kolega Farka v článku "Provádění komasací na Slovensku"
v č. 10 loňského Z. Y. vysvětlil postup práce při komasacích
nových, t. j. těch, které jsou vykonávány podle zák. článku
XXXIX. z roku 1908, tedy po tomto roce. Při tom uvedl povšechně hlavní rozdíly mezi novými a starými kO!lllasacemi a
pod bodem d) uvádí, že operáty ze starých komasací "nepřebral
kata str daně pozemkové za základ pro sv'é operáty a prováděl
v oněch obcích znovu podrobné měření".
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Ing. J. Cingroš již v článku ,,0 neúplném mapovém aparátu
na Slovensku" (č. 1, ročník 1927 Z. V.) dotýká se správně této
věci, aniž se však zmínil o této větě kol. Farky, která potřebuje vysvětlení, aby ji nebylo špatně rozuměno.
Nedostatek mapového operátu přinutil státní finanční správu
býv. Uherska, aby použila všech pomůcek, byť by to byly i pomůcky privátní, aby se umožnilo správnější znázornění obvodu
obcí, honů a určení ploch parcel k účelu pozemkového zdaněni.
Již od založení stabilního katastru v 1'. 1849 a v době "daňového provizoria" používalo se starých komasačních map jako
pomůcek při zhotovování konkretuálních map a písemných operátů komasačních k určování ploch parcel. Zákonným článkem VII. z r. 1875 bylo přebírání operátů starých komasací přesněji upraveno. Dle § 58 t'éhož zákona bylo povinností katastrálních úřadů vésti v evidenci změny, nastalé komasací neb jinou
úpra,V'oudržby. - Soudy, politické úřady, obce i privátní osoby
byly povinny oznamovati případy komasací a zapůjčiti katastrálnímu ředitelství mapy a písemné operáty komasační. V zákoně
i v technické instrukci k němu vydané (o této viz níže) nebylo
opominuto, ani trestních ustanovení v případě zatajení nebo
nepředání těchto operátů.
Při úpravě kat. operátů dle zák. čI. VII. z 1'. 1875 převzaly se
dle měřického operátu komasačního plochy parcel a pro celou
obec neb její část sestavoval se nový katastrální operát dle toho,
týkala-li se komasace celé obce neb její části. V posledním případě pro zbývající část obce ponechávaly se data starého "daňového provizoria", která se ovšem v mezích ustanovení řečeného
zák. článku překontrolovala.
Technická instrukce k zák. čI. VII. vyšla v 1'. 1876 a její
úplný titul v českém překladě zní: "Instrukce pro výkonné
orgány a pro postup při kontrolování správnosti těch plošných
dat, která byla oznámena, k opravě dat katastru ve smyslu zákona VII. z roku 1875 o pozemkové dani."
§ 63 této instrukce v překladu zní:
"Komasační, případně privátní mapy, týkající se celého
obvodu obce, mají se použíti tam, kde:
a) katastrální detailní měření dosud není provedeno,
b) úprava držby a komasace provedla se po skončeném
katastrálním detailním měření; a konečně
c) kde jednotlivé hony a velké komplexy pozemkové úplně
se změnily od času, kdy bylo provedeno katastrální detailní měl'ení anebo všeobecná úprava držby; na, př. když bylo provedeno
odvodnění, kolonisace nebo částečná komasace." Komasační, případně i privátni mapy byly okopírovány
(§ 65 instrukce), což se dělo obyčejně na Coquie-papíru a tyto
kopie přikládány k existujícím mapám u katastrálního archivu.
Tyto kopie nalézají se i dnes přiloženy hlavně u map konkretuálních. Komasační mapy byly smvnávány s konkretuálními
mapami stabilního katastru a dle nich tyto i doplňovány (§ 61
instr.). Toto doplňování. dálo se ovšem jen tím, že opravovány
hranice tratí, cest, potoků a kultur, případně zakresleny některé
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pustatiny. Jednotlivé parcely se do konkretuálních map nepřenášely.
Také pozdějši uherský evidenční zákon, zákonný článek
XXII. z roku 1885, předpisuje v § 7 správním úřadům a soudům
povinnost oznamovati katastrálním úřadům případy komasace a
zaslati jim potřebné technické pomůcky. Ze se tak dělo až do
doby vydání nového zákona o komasaci v roku 1908 a že komasační data přebírána byla katastrem, toho dokladem jsou i
zkušenosti při právě prováděné nápravě katastru na Slovensku
a Podkarpatské Rusi dle instrukce, vydané v roku 1926 *).
Definitivní katastr a definitivní katastrální mapy čekaji
ovšem i dále na detailní katastrální vyměřování, kde dosud provedeno nebylo - a užívání komasačních dat je jen nouzovým
řešením této těžké otázky.
Správně praví a podtrhuje kol. Farka, že maďarský komasační zákon z r. 1908 plně svému účelu vyhověl tam, kde bylo
svědomitě dbáno daných zákonných směrnic. Bohužel, že i tu
výjimka potvrzuje pravidlo a jsou případy, že komasace, prováděná na př. v roku 1916, je na témže stupni přesnosti jako některé komasace staré a že zdaleka nevyhovují požadavkům mapy
katastrálné.
Při té příležitosti je třeba podotknouti, že nový komasační
zákon, který má býti vydán, měl by obsahovati striktní a principielní ustanovení o tom, že pro obce, které dosud nemají žádných katastrálních map, povoluje se komasace jen tehdy, bude-li
celá obec zaměřena - tedy i nekomasovaná část obce. Otázka
finančního nákladu a způsob doplňovacích prací už je věcí detailních ustanovení v zákoně.
Částečné komasace jsou totiž někdy kamenem úrazu při
nyní prováděné nápravě katastru a při identifikaci parcel, hlavně
v okresích, kde není žádných kat. map (na pf. v celé bývalé župě
trenčanské). Pro tyto okresy platí také dolejší vývody.
Jak vpředu vylíčeno, jsou data komasační katastrem převzata. Komasace ale zahrnuje obyčejně - lépe řečeno: skoro
vždy - pOlzemkyselské a velkostatkářské jen potud, pokud jsou
uvnitř obvodu těchto selských = gazdovských parcel. Velkostatkářské, urbárské nebo obecní a kompossesorátní lesy, pastvy
a uvnitř těchto enklávy luk a rolí, nejsou vzaty do komasace rovněž tak někdy i místní trať není při komasaci zaměřena. Kopie
mapy komasované části obce je p,řevzata soudem jako mapa pozemnoknižní, v níž však v důsledku řečenéhO! chybí velká část
obce. Tato část bývá naznačena jen v přehledném náčrtku tratí.
Ve vložkách pozemkové knihy však mají tyto velkostatkářské
atd. pozemky množství parcelních čísel, jichž plochy převzaty
z předchozích pozemnoknižních dat, anebol vůbec chybějí. Čísla
tato bývají někdy zaznamenávána na přehledném náčrtku tratí.
Pro tyto parcely se pak těžko dá provésti přesná a podrobná
0)
nápravu
no~<ch
1926 Z.

"Návod, jak !provád'ěti na SlovelI1Sku a y Po;~karpatské Rusi
J~o,zemk()vého ka'tastru Y o,bciClh,pro které není ještě yl,o,žek
pOlzemkovýClhknih." Referát o instrukci byl y čís. 8, roční-k
V.
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identifikace, jelikož chybí jak u katastru, tak i u pozemkové
knihy jejich mapové znázornění, v katastru má velkostatek atd.
množství parcel rozdělených jen ideálně dle kultur a bonitních
tříd při jedné kultuře a u pozemkové kníhy případně i plochy
chybějí. To ztěžuje práci nejen katastrálním úřadům, ale i Státnímu pozemkovému úřadu, resp. privátním zeměměřičům, kteři
v předepsaném provisorním výkaze změn po provedené parcelaci při po'zemkové reformě mají provésti dílčí výkaz ploch, jak
vzhledem k operátu u knihovního soudu, tak i vzhledem ke katastru. To de facto značí: provésti identifikaci parceL
Identifikace parcel zde může býti jen skupinová, která ale
ztrácí na ceně tím více, čím jsou větší srovnávané skupiny parcel.
U komasované části obce potřebná identifikace parcel už je
lehčí. Tím není ovšem řečeno, že nevyžaduje velké práce.
Pomůcky k této idehtifikaci jsou:
1. Originál komasační mapy, která se nachází v archivu
příslušné sedrie (= krajský soud), anebo její kopie, kterou
nutno vyhotovit.
2. Parcelní komasační protokOll ze sedrie.
3. Mapa pozemnoknižní nebo její kopie, kterou nutno
vyhotovit.
4. Pomůcka z archivu katastrálníhol.
5. Úplný výtah vložek listu A a B z pozemkové knihy
i s parcelním rejstříkem.
6. Parcelní protokol katastrální, zvaný na Slovensku "Katastrální pozemková kniha".
Pomůcka ad 4. musí se vynajíti v katastrálním archivu.
Tento nachází se již od roku 1926 u evidenčních úřadů katastrálních, které ho převzaly od příslušných finančních ředitelství.
Katastrální archiv má 3 oddělení: 1. jehož operát byl
platný až do roku 1883, 1. j. archiv "daňového provisoria", 2.
jehož operát byl platný do roku 1909 a 3. jehožoperát je po
roce 1909 platný až do dnešního dne, pokud v obci nebyla
provedena reambulace, nové měření neb náp'rava katastru dle
instr. z r. 1926.
Dle stáří komasace hledá se v tom kterém oddělení archivu
tato pomůcka ad 4. Je to parcelní protokol, opis to komasačního
parcelního protokolu, tak zvané "Polohoknihy" (maďarsky:
F6Idk6nyve), v němž pro čísla pa,rcel jsou 2 sloupce: parcelní
číslo nové (uj) a parcelní číslo staré (regi). Ve sloupci pro staré
číslo je uvedeno parcelní číslo mapy komasační, ve sloupci pro
nové číslo je parcelní číslo písemného kat. operátu. Tím je ve
skutečnosti provedena identifikace parcel katastrálních s komasačními a dána, výborná pomůcka pr'oi identifikaci pa,rcel katastrálních s pozemnoknižními. Neboť komasační mapa je zpravidla
mapou knihy pozemkové jen s, tím rozdílem, že soud si parcely
na mapě jinak očisloval. V map'ě pozemnoknižní jsou ovšem
provedeny pozdější dělby, což však podstatně neztěžuje identifikaci, hlavně když základní obraz původní parcely zůstává
nezměněn.
o
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Identifikace v tomtó'dpřípadě je technická. Položí-li se
kopie pkn. mapy na mapu komasační, kryjí se obrazce identických parcel. Aby se vymýtila skupinová identifikace, řeší se
identifikace dělených parcel dle výtahu vložek z pozemkové
knihy a dlekatastrálni pozemkové knihy, kde je dělba obyčejně
též provedena. Identické díly poznají se dle jmen majitelů a, dle
ploch. Chybí-li plocha ve vložce pozemk,olVéknihy, stačí v tomto
případu stejné jméno majitele (aspoň rodové) a případně i stejná
kultura (dům, dvůr, zahradlt).
.
Pomůcka ad 4. je někdy sestavena na tiskopisu maďarské
katastrální pozemkové knihy, katastrální číslo parcely je v příslušném sloupci, komasační je poznamenáno na straně a
připojen je tam (ne vždy) nadpis: "Terkepi szam", t. j. číslo
mapy (rozumí se komasační).
Proč neponechávaly maďarské kat. úřady komasační čísla
parcel jako čísla katastrální, je snad nepochopitelné nyní nám,
ale vysvětlení najdeme v maďarských předpisech katastrálních,
které dovolují rozdělit parcelu v písemném operátě dle ideálního,
alikvotního podílu vlastnického, třebaže v mapě parcela POd8lena není nebo ve skutečnosti ani pozemek není fysicky rozdělen.
Komasační protokol starých komasací obsahuje mnoho
spolu vlastnických parcel, které v mapě sice rozděleny nejsou,
ale v komasačním protokolu jsou rozděleny jejich plochy dle
vlastnického podílu, ano i kultur.
Měla-li ku př. jedna parcela 10 spoluvlastníků o stejném
podílu vlastnickém a plochu 950 D° rolí + 50 O ° pastvy (přislučkovaný proužek pfi jedné straně parcely), byla každému
spolumajitelí v komasačním protokolu na jedné řádce připsána
plocha 95 D° rolí a 5 D° pastvy. Katastr pro každých těch
95 O rolí a pro každých 5 O ° pastvy dal pohodlně celá parcelní
čísla, kterých bylo tudíž v tomto případě 20 a byla aritmetícky
seřazena. O budoucnost se nestaral nikdo.
Do směšnosti pak zacházela maďarská evidence, když
postupem času rozdělovala i tyto pětisáhové parcely na
3+ 2 D°. A tyto třísáhové parcely vedeny samostatně ve všech
složkách písemného katastrálního operátu.
I tyto zvláštnosti je třeba znáti při identifikaci parcel.
Při té příležitosti budiž poznamenáno, že podobné důvody
přiměly i okresní soudy, že přečíslovávaly komasační mapu.
Tam pak, kde parcela spoluvlastnická má na mapě komasační
jedno číslo, dával s'oud do své mapy (pro výše uvedený případ)
ku př. číslo 49-58 a každé toto parcelní číslo je v jiné vložce.
Těch deset čísel, takto psaných do jedné parcely, jsou ty podíly
spoluvlastnické, vzaté z komasačního protokolu. Soud obyčejně
měl tolik zralé úvahy, že těch 5 0° pastvy spojil s rolí. Případy,
kdy soudy přebíraly komasační čísla parcel, jsou velmi řídké,
a,le jsou přece. U katastru nikdy.
Pomůcka ad 4. z katastrálního archivu přece někdy chybí
- i když byla komasace v katastru provedena. V tom případě
nastává při identifikaci zdlouhavá, ale jinak dosti zajímavá
práce na způsob, jak se provádí identifikace parcel při mapách

°
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pouze konkretuálních, která v mnohém připomíná na luštění
"křížovek" a bludištných rebusů.
Résumé: L'auteur décrit les travaux difficiles du Service de cadastre
en Slovaquie, lesquels ont pour le but l'identification des parcelles, indiquées
dans les plans de commassation (exécutés su temps du régime hongrois)
l\vec les parcelles inscrites dans les livres fonciers.

Recense.
Výroční zpráva vojens,kého zeměp!:sného ústavu
za rok 1926.
SVaJzek VII. Str. 187, pd'Í!!o!h12. Pr3Jha 1007.
V ~etním olbďobí vycház.ivá pravid~l'1lě V'ýročni zprá,va našeho vojenského zem~íSlného ústavu, :kiterá 'OlblSaJhuje
'Přede~ším ()Iboonádata o pracech prJvedených nebo prováděných, z nichž vysvítá, jak účinně zasahuje
tento ústav do,]liubHk:vcí malPOvý'ch. Kromě toho ,zařaďuje veli:te!ství sem
i články svýlciq důstojniků:, pojedná,vajído
,řelšeni někte'rýoh otá,zek buď
pNpravovaných, nebo otá~ek, na nichž má ústav ·zájem.
Tell'tokráte je tu zpráva pplk. Dra B e n eš el o výsledcích prac.í
niveJaiČnioh, provedený,ch na 24 trMkh v roce 1926. Nejlprve, uvedeny jisou
prŮ1lllěrné chyby IZ niveJ:lJCiíjednotJ!ivých pmoovnÍku a Mito na str. 46
až 149 nás>Jeduji ČtÍslaznače,k, druh IznaiČek,jejkhitorpografie a vzdálenosti.
Vý'škové :koty oojsou jtž uvedeny. V dwl:šÍllllJ
'ČJlánku p·romlouvá týž autor
o předpokladech pro vyměřování poledníkového oblouku mezi 20 o až 25 o
''"Ý,ch. Gr., kte,rý má prohíihiati od Seve'fIllmo ledo,vého mo,řewž k PQhřeží
afric:k:ému dle uSllliCseniUnie geodelUc:k1élz roku 1922, a který zlčásti by
rpiře'chái:Lelúzemím naM repulbJ'iky na Podkal1pa.tské Rusi.
V následuj.ícím článlm po,dává pJik. iHli dek vpdvu o' zikušenostech
ze studijní cesty do FranlClie a švý,cal1ska v roce 1926. Zpráva obsahuje
vy'lÍiČOOÍa !postulp Ipmc.í při fmncoU'zstkém tOlpograf1cik;ém vyměd'ování a
ZlliznaJmenává některé ode,hylky proti nalíim pradm: a odůvodňuj.e tyto
rŮJznosti. Uvádí hojné pOUJžrvwi pozemní i leteckéfotogrametrie
v tOIfJOgmfii francoUJzskJé. Nato Učí návštEJvu ve Švýcarsku a Iprohlídku závodu
WiJ.dova a některýJch slpecielni·ch pm,cí t,amních.
Zaj.ímavý je článek: plp~k. K o str h y O> rerprodUlkJcičs. reamihulovaných tQIpograf'iJckých lpilánů 1: 25.000, jakož i nových čs. listu původnílho vyměřování 1: 10.000. Článek poskytuje přehled o praCÍtch re'pro·
dukčnich a je pmválzen řadou pěkných repmduklci mapových. POIs:Lediní
článek škp,t. P·e t e rky obt:,ahuje úV.:lhyo "Novém úh!loměrném kružítku",
jež sestroj.il prof. J. Srůtek.
Všem, kte,ří :'~ z.ajímaj.í o prálce na,šeho voj.enského zeměpisného
ústavu, je kniha tato vzorným zpravodajem.
-pÚvabyo systému bonitace půdy. Nap:'al Dr. Václav Nov ák. Spis.
vydlný v knihovně "Ča,sové Ispisky ministe~stva' zemědělství", přehledně
seznamuj.e s jednotHvými způ80!hy tří'dění p,Ůidco ďo j.aikost,i a jich. oc.eňováni. a to na základě lp,říT.odovědeckém, hoelpodál'llktém, smršenéml syntheti\ckém. Referuje o dnešním sta.vu bonirování půdy a snahách do budouCIIla. Cena 9 Kč.
E. J elínek.
Maanmlitíausz·ove
Hl 6asolpis:, který vydá.vá Maanmittaustieteiden
Seura, finská SlPolečnost 'Leměměřičsiká. Po strá,nee ohsa.hové (pok:ud lze
souditi ze strnčil1ých něanecký,ch résumé, titulů č:Lárnků a rpřílloh) a i 'P'O
vnější úprarvě soudě, jsou finš'tí kolegové odlbomě velmi čilí. Oa.sO'fJ,is
vycháJzi ve čtyd'ech sešiJteoh ročně v prftměTIlJém roz,sahu sešitu 70 stran;
je vyidáván. v Heleinkálť!b1.Pmstředn:;·ctvím p. Re,hna,. iu,žený·ra zemského
vyměřovacího úřadu v Helsinkách, zdařilo se redakci Z. V. dosíci výměny
obou časopisů, počínaje rokem 1926, kterým totiž M. začal vycháze,ti.
Nechybujeme jistě, ,soudíme-li, že proj.ev odborného života., rpmkázaný
vydáván.ím časopffiu Maanmittaus, je v lpIřimlé ,souvil;,losti s orgalIlisací
zeměměřÍiČského studia, kterou
před řadou let Finsko p.ř.edešlo kulturnější OSR.
Růžička.
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Vortriige
g e h a I ten
D e i der 2. H a u p t v e r s a m m I u n g
der lnternationalen Gesellschaft fUr Photogrammetrie in der Zeit von 23.
bis 26. N ovember 1926 zu Berlin. Uspořádal
v o n Lan gen d o r f f.
Nákladem R. Eisenschmidta v Berlíně 1927. Stran 250. Cena 2 zl. m.
Uvedená kniha jest podobně jako v Zeměměřičském
Věstníku
Č. 9 z roku 1927 recensovaná
brožura "Die Photogrammetrie
und ihre
Anwendung bei der schweizerischen
Grundbuchsvermessung
... " sbírka
velmi cenných referátu, pronášených ruznými autory na spolkových val·
ných schuzích. "Vortrage"
jsou obsahově bohatší, mají za předmět
ruznorodé partie z oboru fotogrametrie
a jsou karakteristické
tím, že
příslušníci mnoha národností podávají v nich obraz o současném stavu
prací fotogrametrických
ve svých vlastech. Celkem otiště'no ve knize,
krom úvodního slova předsedy
sekce "Deutschland"
v. La,ngendorffa,
23 přednášek v jazyce německém a francouzském.
Senior německých pracovníku fotogrametrických
prof. Fin s t e rw a I der v první předná,šce líčí nepopiratelný
význam ftgm. pro technicko-hospodářskou
činnost, v druhé pak její užití ve velehorách pro
účely vědecké. Dr. E w a I d popisuje
obsáhlou výstavu, uspořádanou
při 2. sjezdu lnt. SI}Ql. pro Fotogrametrii
v charlottenburgské
techníce.
Prof. B uch h o I z (Riga) referuje o postupu při stereofotogrametrickém
měření
malých
deformací
(příklad
zatížení
mostu
přes
Dvinu).
Ing. S c hne i der
(Bern), Ing.
S c h o ber
(Vídeň),
prof. L a lllpad a I' i o s (Athény),
prof.
We i gel
(Lvov),
kpt.
I s a s i-I s a srn e n d i (Madrid), Dr. T o I' I' o j a (Madrid), prof. Jel' š o v (Moskva),
docent D a k c h o v (Charkov) podali zprávu o pěstování fotogrametrie
v příslušných státech a to jak pro účely topografické
(vojenské), tak
i v praxí technické.
Je příznačno,
že metody letecké těši se velké
pozornosti a do cílené zkušenosti opravňují k nadějím na širší použití
tohoto vyměřovacího
postupu.
Zeměměřič. se zájmem pročte zvlášť
referát měř. rady Schobera, v němž zmiilUje ~'e o zkušenostech, získaných metodou pozemní pro účelykatastru
rakouského.
Topograf vojenský bude zaujat zprávou kapitána Jsasiho, jak moderní válka (boje
Španělu s Abd-el-Krimem) těžila ze stereo snímku a neobvykle rychle
zhotovovaných
map z bitevní čáry. Z referátu, POPisujících určité úseky
činnosti
fotogrametrické.
věnuje Dr. We id e r t (Berlín) pozornost
vlastnostem
fotografického
objektivu
vzhledem na jeho užití;. Dr.
F e der I i n (Gdansko)
ukazuje
jednoduchou
cestu ke zjištění cizího
tělesa v lídském organismu rontgenofotogrametricky;'
Ing. L a b u s s i e I'
(Paříž) podává teoretickou stat o vyměření rovinného předmětu ze dvou
snímku při známé jich vnitřní a vnější orientaci; Švéd Ode n c I' a n t s
odvodil podmínky odzkreslení snímku dle jednoduchých zásad optických
a geometrických;
Dr. H u gel' s ho f f (Drážďany) stručně vysvětlil nový
~vuj zjednodušený autograf, t. zv. aerokartograf.
Lesnická měření fotogrametrická"
jak pozemní tak letecká, posuzuje kriticky přednáška Doc. Dra D o c k a (Vídeň), který již za svého
pusobení v Hranicích n. Bečvou užil pozemní stereometody pro průkopnické práce toho druhu. K měření lesu vztahuje se zpráva prof. Dra
A. Ti c h é h o z Brna, v níž vylíčeny
přípravné práce tria'ngulační
(stavba měřických věží "tripodů") pro území školního statku Adamov
a liechtensteinského
revíru Vranov na rozloze 82 km2• Kromě přednášky
prof. Tichého, obsahují "V ortrage" ještě jedno pojednání českého referenta sjezdového, št. kpt. J. Pe tel' k y z Prahy. Dosti obsáhlá jeho
zpráva posuzuje dle zkuše'llostí ze studijních cest do Německa, Švýcar
a Francie výhody a nedostatky
jednotlivých
metod, auto grafů a odzkreslovačů, zmiňuje se o pracech fotogrametrických
v O. S. R. kona·
ných a o svém patentu, kterým umožní se přesné anaglyfické pozorování dvojsnímků.
Velmi dobře zapadlo
ve skupinu
přednášek
pojednání
prof.
Mi e t h e - h o (Berlín), v němž znamenitý odborník v oboru fotografie autor spisu Photographie
aus der Luft - podává, několik poznámek o
plotnách a filtrech pro účely leteckého snímání. Zajímavou jest stat docenta brněnské 'německé techníky
Dra Z a a I' a o použítí barevných
snímků pro práce fotogrametrické,
resp. pro účely vyučovací. Brožuru
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uzavírá referát Dra G ti r ti e r a, ředitele velkého mnichovského podniku fotogrametrického,
který podává přehledně rychlý pokrok Ire fotovyměřování leteckém, se zvláštním zřetelem na hospodárnost.
Jak patrno nemá spis rázu učebnice, v níž by matilrie systematicky byla zpracováma. Proto zasvěcenec
těžiti z ní může relativně
nejvíc. Ale i při tomto svém karakteru
přinášejí "Vortrage" každému
technikovi
ucelenou, zhuštěnou
a kritickou orientaci
o jednotlivých
otázkách z oboru moderní fotogrametrie a tak dostává se interesentůrn
do rukou dokument, který svědčí, jak o prudkém vzestupném vývoji
a významu fotogrametrie
pro praxi vyměřovací, ale i o neočekávaně
intensivní činnosti členů Mezinárodní společnosti pro fotogrnmetrli.
Růžička.

Nové knihy.

.
Ing. V. S kál a: Vyměřování půdy. Vydal Šolc a Šímáiček, Prruha
1927. Cerut 28 K,č; s,tmn 131.
Voď-emlkýzemělp,isný ústav: Výroční zpráva za rok 1926. Praha 1927.
V komisi F. Řivnáče, Praha II.
Almanach VII. sjezdu čs. inženýrů roku 1927 v Miadé Boleslavi.
Vydal S. I. A.,' odbor v Mladé Boleslavi, 1927. Stran 432.
Návrh spolku posluchačů horního inženýrství na reorganisaci stud.
programu odboru horního na vysoké škole báňské v Příbrami. Stran 31.
Př~bram 1927.
Pie,rre L a v e d a n: Histoire de l'urbanisme. Antiquřté. Moyen age.
Cena 40 fr. Stran 520. Henri Laurens. Pa,ris.
Dr. Ing. R. W o er nI e: Gerate und Maschinen des nordamerikanischen Landstra8enbaues.
Zementverlag
1926.
S'chalienberger
u. Kraffe·rt:
Ber~iner Wohnungsbauten
aus offentlichen Mitteln. Bauweltverlag. Bedin 1926.
H a a se: Vom wirtschaftlichen
Geist in der Technik. V. D. 1.
Vedag, Be,rlin 1927.
D u i s lb e r g u. S c ~}a i r e r: Student und Wirtschaft. Verlag des
Vereines deutsc:her Ingenieure. BerliJn.
Dr. F. W e n n e r: Pmktische Rechenbildlkunde. A,a,chen 1926. Vy
dala Aoohener Ve,I1lag.sg~seU8chaft.
H. Gamann:
°bie Unterhaltung
der Wege und Fahrstra8en.
3. vydání u P. Pareye'v Berlíně 1927.
Dr. F. Ho p f n e r: Die Figur der Erde. Vídeň 1927. Vydal Osterreic,hisc,he,r Bundesverlag.
M. H o f e r: Die Absteckung von Gleisbogen aus Evolventenunterschl:ede. Vydal. Springer, Berlín 1927.
H. S·e e m a n n: Das kugelformige Astrolab na,ch den ~fi<ttei1unge[)
von A1fons X ... Vyšlo co sešit VIII. sbírky: Abhandlungen zur Gesch.
der Naturw. u. der Med., Erlangen 1925.
B. G u te n lb e r g: Lehrbuch der Geophysik. Vyda,l Geb,r. Borntrager, Berlin 1926., stran 176.
P. S nc ke y: Einfiihrung in die Nomographie. Svalzek 28, 37, 59
a 63 (ft 1 ř. m.)ze Eibírky M,athema,HE.ch-:phys,1kali&cbe
Bbliothek. Vydal
TeUlbner, Berlí>ll"LipSlk:o.
Vortra~e gehaH,en hei ,der 2. HawptversammilUlng der Intemationalen
GeselIschaft fiir Phiotow-ametrie. Vy,ďa~ v. Lan gen d o r f. Berlín 192'7.
Verlag R. Ei&ensc;hmidt. ,Stran 251.
.Tulian
Lowell
Coolid~:e:
EinfUhrung
in die Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Lipsko, u Teubnera, 212 stran; cena 10 R M.
Odbornd pojednáni

v časopisech.

Zeitschrift fiir Instrumentenkunde
1927. Sešit 1. G r o e n e vel d :
Eine neue Pla.nilmet:ertheorie. L ti d·e ma n n: Ober die Genau!g'keit .der
LangenmessUJIlig mit Entfe'l1Ilungslfacten bei einem mittle,ren The,odolit.
Sešit 2. K ti hl: Die vilsue~le Lei&tull'g von Fernrohren. 881Ši,t3. G r oe n eve:l d:: Die Pla.nimeterr als IlIlt'e'grat:ionsins~rum~mte. T h e i m e r: Beitrag
lur HauptJpunkt- uud BiIldweitenlbestimmung aus Photogrammen. U h i n k :
Reisětachymeter
VOlIl
9 cm DUf:Chlllle,sser von Breithaupt.
Seši!t 4.
T ln e i m e 1': Beitrage
ZUl' Sexta,ntentheorie.
G r oe ne vel d: Plan;-
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metriE;Clhe IntegmHon
mít N ll'llkurven.
H (}e k.e n: Die VCl'IZerrungsfehle'!" emes rnool(; senkr€lcht aufgenommenen
Luftbildes< bei ebooen GeHtnde. W e r k m e i st e r: Der Ael'odmrtogralph V()lll Hugershoff-Heyde.
Maanmittaus
(fins<ký zeměmě1ři\ský časopi8'). Ročník 1926. Se'šit 1-2.
H e i s k a ne n: Vědecké cíle geodelsie. L e JI ti n e n: lfe,zinárodní
světová mapa,. H a a taj a: Návrh zák,ooo o přeměně pa.l'Oely v samostatný
Ipoz,emek. K a fr n e 1: Slpor o dědení. Sešit 3. H a a taj a: O ohroženi
pozemkových
,register. R a i nes a do: Gauss-Kriigerov~
projekJcel a topografické ma,py finské.
L a u k a n ne n: KolOlnisace v území Petsamo.
1:'elŠit 4. H e i s<k a ne n: Měření zákla.den. S e p ,p li lli: DřívějlŠí vývoj
OtáiZky o hran1ctÍc'h finsko>-norvéž,skJ"cih a ~mhJ1éooutí hrank. - Roč n í k
1 9 2 7. ,Sešit, 1. H a. a taj a: Právní otázky při s<hléd:nutí fiil1&ko-švédskonorvéžlské hranice. J li li m a a: Mikrometrické
měř,ooi V1zdá~eností Zelisso·
výmdáilikoměmým
t6odolitem.
Sešit 2. II ve s s a I o: O kdasifika.ci lesni
půdy pd'i úkonech zeměměřičskýcJI.
Nic k u I: Konformní zOlbra.zení z,emského elipsoidu do roviny.
Věstník inženýrské komory. Č. 11. Pr-of. B ac h : Jest u nás možno
započíti s volným stavelbním hospodařenim?
- Č. 12. Vládni návrhzá:k.'ona
o úlředrně a,wtorisovaných civiilnÍťlh inženýre'ch. - Č. 13. Důvodorvá Zipráva
k vládnímu ná,vI'huzákooo
o civilních inženýrech.
Kolegové, studujte tento návrh, kterým máte býti značně omezeni
ve svých právech.
Zprávy veřejné služby technické. Č. 11. Zákon ze dne 7. dubna 192';
o sta.ve1J.ním ruclhu. - Č. 12. Posouzeni nivelaci něktenr'ch vodnkh toků
v Čechách a na Moravě. Ing. P i s k ač: Prorvwděci nŘlřizení k novému
záJlwnu o s<ta.vebnim mchu. - Č. 13. Ing. V o oBá h 10: Nanášeci čtyřúhelník pro měHcké práce v !poli. - Č. 14. Ing. P i s k,ač:
Přípravné
práice pro osnovu novélhio jednotného sta,vclbiního řádu pro če,skosllovenskou
repub~iku.
časopis ěesk08lovenských
inženýrů. Ing. Dr. Jan o ta:
Intensivní
produl{Jce zemědědská a hlou'bika {].relllá.ží.- Č. 11. Ing. K o 10 c: Hospodářs<ké olhrálzRy 'ze SilolV'emka. Ing. Hl í ,d e,k: TopograHcké Iplány z Rakous<ka p'řevzaté a plány č's. Voj.elnským zemělp. úSlÍ,aíVem nově měřené.
Ing. Ba š e : Uhers<ký po'zemkový katastr v sifOvnáni s pozemk. katastrem
rakouským.
Ing. Z e len ý: Organisace
,stavebních úřadů ve sti\elaních
měste,c.h. - Č. 12. Irng. Š mil a u e r: Bříspěve,k k řešení hromadné dopravy o,soh v hudouci Velké Pra,ze. - Č. 13. fug. Švec:
Zprá>va. o přes·
n~"ch mvelacich na území repubiliky Če'SkoSl1.ovenské.
Příroda. Č. 6. Dr. A. T ic h ý: Mě'ření adamovskýeh
lesů.
Pozemková
reforma. Č. 5. Ing. Leg e r: Spotřeba
me'znÍ'ků při
pozerrrk:ov,é reformě. - Kdo bude prováděti scelování lpozemků? (Die "Tribuny" z 21. a 22. května ,t, 1'.)
Lesnická práce. Č. 6. Dr. M. Ti c h ý: Návrh Th't 4" -dělení pro
šrouibové mikroskopy.
V. B o ih u m i 1': Signa.]i,sa,ční &tavby na bodech
triwngullační sítě.
časopis pro pěstování matematiky
a fysiky. Č. 4. Prof. V. L á s k a:
O ,zlpmeování 'Výsiledlků fys<ikálních měiřerni.
Vojensko-technické
zprávy. Č. 5. P o k orný:
Zvukoměři,cké přístroje a jeji~h vývoj. (Dokončení v ě. 6.)
Věstník pro vodní hospodiářství. Č. 6/7. Dr . .s Ip í l' han z 1: Stano>v€'ni p€'dologicklého rázu Ipůdy pod[e mechaníC'kého ,sliloženi.
Przeglad mierniczy. Č. 5. Prof. K uch e ,1' z e w s k i: První mělřický
stůl. v Po'lsku. Ing. P i ch 1 e 1': O navázá~ú podygonáilniho mělření na
stolovó měření kata.stru rakouslk,élho. - Ing. K I u 'ž n i a k: Něk'olik úva,h
o va.há.0h při přeoBném vyrovnwní poIygonálnich
'pořadů. F. B i é r·
n a c k i: R.oussHheova projekce.
Č. 6. Prof. W a l' c h a,j o w s k' i: Geo·
det~eké konference v RiJze. -'- Ing. S a w i c k i: Výklad: článku 2. zálkona
o ipd'is.e,žrnýchgeomet.re,ch. - Ing. No w a k: Úvahy o technj,cké instrukci
miniJs<terstva agrá,rniclh reformo Ing. K o I a n O' w s k i: Maip'a, nebe
v s<ystému rovlnÍ,koV'ém.
ICI
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.Zeitschrift fiir Vermessungswesen(říťíský). Č. 11. B o I' C h: Ober
Kool'dma,ten-U~ormungsal'bciten
fUr die tO!pographisdle
Grundka'I1t,e des
Deutsclhen Rmchles. L li dem a n n: Der EinfluJ3 von Kreisteilung"sfehlen hei der Kle:ndreieckmessung.
Gen d I' on:
Die ProjektionsRelp,rodukti:ons'kame'ra
im Dienslte de'r V'erme,s8un~stelc,hnik. Č. 12.
L li d e li ,3,n n: E'l1satz d·e,r Temperaturmessung
durch e'lektrische WidershtndsmesBung
Ibei metal1e<nen Bandern
und Drathen.
S c h u I ze.
Genauigkeit
der Punktil::cl&timmung durch Bogenschtú'tt
uud durch re'Cht·
winMige KooJ1dmaten. - Č. 13. Jun g: GenauiglkeitsheBtimmungen
in
Anscli.1uJ3 an JakOlbi's ISatz hei Aus,glekhung vermHtelnder Beoba,clhtuno·en.
- Des 'c,h: Die Vorschriften
uher die Abma.rkung de,r Grundsttick,~ in
Bayem und HeBoon.. - Č. 14. S c h u l;t ze: Da,s Gewicht eines mit dem
Tte,odoliten
gemeBsenen Polygonwinkels.
B e n g ,s: Die Schatzung
stlidtiscrher Grum,dsWcke fUr Beleihung1slzwe,cke.
Journal
des Géomětres - Experts
Franl;ais.
Č. 79. Dan gel' :
L'Enseignement
du. GéOlllletre á Q'École Spéciale de Travaux publics.
Č. 80. Dan g e r .;..De l'utilité_·ders Groupementscorporwtifs
. .,- Gen d I' e ;
A ppareH do rEjďres,semelllt BoacaJ1t. - R i c h a I' d: Le Cada,srtre de la
Haute-Savoie.
AIIgeme'ne
Vermessungs-Nachrichten.
Č. 15. L ude m a n n:
Die
N ormung und Ty1pung hei: geoďatisclhen VeJ1messungsinstmmenten.
(Ukončení v č. 16.) - Č. 16. K l·a u s e r: Ein neues Schat'zungsamt
in KasseJ.
Č. 17. Ti c h ý: Ober die Form des Fadenkreuzes
...
- S i m o n:
Die Lufthildaufnahme
des Ruhrkohlenhe<Úrkes.
Č. 18. J oh n: Ein
Vors,chlag. die d'rekte Lal1genlllles8ung dmch Winke.lmessung
zu er;;e,tzen.
- Č. 19. Sc h e l:l e ns:
Die gutlic,he Ei.nigung. - Č. 20. U h ing: Untersuchung einCJs 9 cm BussÚ'len~ac;hymd€rs auf die Konstanz der La,ge der
Visie<l'linie.
'"
Tijdschrift
voor Kadaster en Ladmeetkunde.
Č. 3. H e i ne s: Eeu
toelpassing <bij rd€[l k:adastralen ,dienst van optische afs,tandsmeting
met
de veIdem mHlimeter-lbaalk. - Van R i oe h'I: De t,oepa,ssing van pll'nttr:lllsformat;es in de ~andm!!etk!<ll1de.
Schweizerische Z~iischrift fUr Vermessunl!swesen
und Kultllrtechnik.
Č. 6. Lan g: Welche
sínd die zweckmaBigsten
MaBstabe fUr unsere
neuen Landesika-rten?
Merniecibas un Kul1turtechnikrs
Vestnesis.
Č. 5 a 6. Ře,č min:s~ra
zemědělsteví Queillle na zeměměřičském
kongre;;uv
Palříži. - Van a g s :
O int.emalCionálním Isjelzdu fotograme1trickém
v Belrlině. - Men z.i n s:
O ,c,hy:bách v U1závě,ru ,polyg'onů. - D u cm a n i s: O normal'saei drenážních trubek.
Bildmessung
und Luftbildmessung
19,27. Č. 1. ,8 oe h e w 'o i r: Die
Gesellsoha.ft
fUr Photrogrammetr'e.
v. G r u ber:
Ober den Bau von
Entzerrungsgeriiten.
U n t e: Die staaWche
MeBbildanstalt,
ihr Werden
und .Wirkell1. B o I c ke:
Luftbildverwendung
und Phot.ogrDmme!rie
lm
Kriege.
K oer ne 1': Arten der
Luftbildverwendung.
V drobných
zprávách
uvedeny
jsou st.anovy Fotogrametrické
společnosti.

Z Jednoty
čs. Ú~. autor. civ. geometrů v Praze. Praicovni výbor
Jednoty konal řá.CiJnousrchů,zi v soibotu ,dne 4. června v Praz,€, za přitomnosltí 10 ·členů.
Několik členů Jednoty
stěžovalo si, že jim byla příslufínou berní
s,prá,vou lpiře,depsána k 'zalpla'c:ení. 2 % ,daň oz ohratu, z Ipmcí zadan:í'ch
v minulých letech Státním 'Pozemkovým úřa,dem. U8neseno VLnovu v této
věci 'ntervenovat:i
u ministerstva
fiJIlancí, jakož i u Státnj,ho porzemkové1ho
úřadu. Kolegové
se upozorňují,
aby podobné případy včas oznamovali
Jednotě.
Pra,covním vý:borem Jednoty byla zmocněna deputace (kol. Flirst,
Prokůpek
a Kre~za.), aby vyj'ťdnávala
se StM,nÍm pozeml{Q~ým úřadem
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o ,",chválení nově vypracova,ný,ch ·i>azeb na měřitciké práce, spojené s 'ProváJděním ipo:/,emkové 'refnrmy letmí.
Ku 'P'říp:lsu Sva,zucivilních
in~enýrů-zaměstnavatellů
pro ČISR. ve
VOCl
udělování autorísa.cí pelns. státním tedmikům UJsll1eseno sta.novisko
Svaizu podipmova,ti a domáha,ti se nápravy, ježtoz,ejména
sbw civilních
geomeltrůtouto věcí trlpí nejvíce.
V dalším jednání Yy1ř~zenovíce intemí,ch věd Je,dnoty, pojednáno
o reformě sltudia a schůze skončena v 9 hodin večer.
Příští sc,hŮ!:/'epra,covního výboru Jednoty hude ISi6 konati, s <>hledem
na letní dovolené, až v měsíci Brpnu (,dne 6. ,sll1pna)t. r.
Zapsail. Ing. ProkŮlpelk.
Schůze komité pro Unii československou.
Přítomni: Prof. Petřík,
Dr. Ryšavý, Ing. Zuklin a Guf.dán. Probrán dopis Meziná.mdni federace.
Jako delegát na schůzi 27. čerVi!la v PaHži vyslán Ing. ZuMín, jemuž
d,olpomčeno zastávati
sn~ení Čle.IlS,k€lhopřispěvku Ipro znehodnocenou
měnu. Do redalk,ce pro bulletin dOlporučen Dr. Ry,šavý. USllleseno vyhra'ti
od zúčasltněných slPolků po 100 Klč na lbě~IIé výdaje Ipro Unii. Jednáno
o ut,vOlření Unie českosloven8ké (Svazu čs. zeměměřičů).

Platový
zákon a zeměměřiěi.
Věstník Vysokoškolského
svazu
Č. 10. zabývá se v článku "Unum necessarium"
neutěšenými
poměry
čs. katastru a odvozuje jako jednu ze závažných přičin toho i okolnost,
že personál měřický je přetížen a služba katastrálni
neláká.
Bidný
postup a tudíž depresi celého stavu ilustruje ~kt, že 69% kolegů je
zařazeno v nejnižší (šesté) platové stupníci a ve třetí pouze jediný. Co tomu říkají pánové, kteří stvořili platový zákon a kteří původně
navrhovali,
by zeměměřič ukončil svou 35letou těžkou službu platem
týmž, jako úřednik skupiny II.? Na systemisaci jsme právem zvědaví.
Nový zákon o autorském právu chráni nejen literární díla, ale i plány,
mapy, nákresy, přednášky. Výhradní autorovo právó"týká se uveřejňování,
rozmnožování a odbyti díla, i přednášení na veřeJnosti, šíření rozhlasem.
Pojednání věde,ckého, technÍického ne>b uměleckélho ohsahu, IpulbtliJ.wvana
v novinálch lIl,ebo v peúodiciký'ch časopisech, nesmějí býti otištěna jinde
bez původcova svolení, třeba zmíněná výhrada učiněna nebyla. Trvání
autorského práva jest stanoveno na 50 le1t. Bře,čin zásahu do autor,ského
prá,va Be trestá vě'zenim od 14 dnů do 6 měsíců neih peněžiltým trestem
od 2001(lč do 50.000 K,č čiolhojim. PrestUipek se tresM. ocU 50 do 10.000 Kč
aneb vě'zenim od 3 dnů do 1 měsice,. K 'zákonu hudou vydána ještě
'Prováděd na.řírzení.
E. JeHnek.
Geodetické názv·osloví. V posl€'dnímčis~e "Na:ši řeči" (XL, 4) mají
zajímavou vzpominku "jubilejni" -: loni tomu bylo sto let, co se nám
na-rodi:lo slovo ."majitel", dnes vš.eofbelcně již užbvané. ISlovo toto objevilo
se po prvé v Toms,ově "Poutníku" T. 1826 a hned na to brzy 'zdomácnělo
u jiných spisovatelů i v pracech zeměměřičských. Ale již r. 1877 počalo
se proti němu vystupovati alP'o tom Izas něko~ikráte.
Není to I:ilovospráv:né. Navrhoval se .pJ1otiněmu termin: majetnik,
nebo vlastnik, nebo dr'žiteL V posle,dnim vydá,ní "Pravidel če'8kého' pravopisu", při slově ,.,majit.ell" je poznáanka:.,nesp,rá,vně
utvořeno, ale ujalo
se; lépe majetník."
Tutéž radu dává Dr. P. Zenkl: "Rádce správné
češtiny."
E. JeJínek.

Sjezd Mezinárodní Unie geodetické a ~eofysikální kon;), se v Praze
ve dnech 28. srpna až 10. září v budově čs. parlamentu
za účasti
zástupců as 30 států.
Sedmý valný sjezd ěs. inženýrů konal se ve ,dnelc:h23. až 27. červm
v Mladé Boleslavi, kde právě otevřena byla Výstava Severních Čech.
Sjezd zahá,jen byl od'Po~€d!nedne 23. čelfVna uvitánim členstva, a hostí.
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Pracovní p-rogr,am zavočaJ tyž den i;eZe[lÍm sihom delegátů, z,ahájením z,da~I.é tedl:r!:'~ké vý8JtavJj s.je'zdové, umístěné v !l1?vosta;v:hě p-růl~ys[ové škóly.
N.aJsJeduJl,cl den .poď:rnknulty exkurse ,do Launnovy
automoihHky, podJi.iJnl
Egerových,
Slpojený,ch továren na výrobu karborundu
vee St. Benátkách,
Druž"tevcní'ch ,závodů ve DraJžicích, MHovlcikého vojenského
táibora a j.
Veče'l" zakročen
ve[mi poutavou přednáškou
továmíka
Klementa.
Sobota vooováiIla !p'o,řádání odlb,orných Ip-řednáš,ekl, jichž počet překva,povaJ.
ZeměmělřÍičské skupiny
pod: pď'edsedni,ctvím
J. M. rektora
PetřÍlka vystoUlpiÍ1Y tu po ,prvé řadou referátů. Vvá(J.íme 'zde' als.poň autO'l"a
a titul Ip.řednášky. Bředná<šeli: Ing. VI. F i 1 k u k: a na téma G e o m e t r
a ,v 1 a s tni 'c tví půd y. Dr. K. D u slOv
e k to r o v Ý c bJ m e to dá c h
v geodesii;
plk. A. Hlídek
k referátu TOlpografické
plány
a měř e,ní v Č ISR. pď'ipojil velmi nálwrný malpovní a pláno'vý materiáf;
Ing. J. Růžičlka
vyJÍlčil, jak rGlzvijely se Fo,tograme,trické
p r á 'C e v mír u a v á l,c e. Výsltižnou hyla 'P'ředná,ška prof. Dm J. R yŠ a v é h o Pře
s n á t ac h e o m ,e t r i e v k a t a str á 1ním
vy měř ov á n i, kterou u!pelovaI na na~~j3'Střediska zeměměřičská,
by pěsltovala :po
švý,carském vezoru a všímala si vymoženo!,otí moderní p'ťedsní tac,heometrie.
Z dalších p,řednálŠek, tpTO sje,zd určenýcih, byly již v Technickém
obzoru
ctL§těny: Ing. J. B aš e h o "V h e ,r s k Ý p o zem k o v Ý k a t a, str ve
srovnání
s pozemkovým
katastrem
rakouským",
Ing.
J. Šve'ce
,,0 Ip,řesných
nivela,cích
na, území
ČSR.". Doufáme,
že i refe,rMy
Ing. J. Kfová,ka
"Základní
·síť
trigonometrická,
v ČSR."
a Ing. F. Far:ky
,.,Scelovací
práce
na
S loven
B k u",
které
autoři,
ZJaneprá.zdněni úřední činností!, nemoh~i
0i50bně .přednésti, stanou se kolegům Ipij'ís,tupny tím, 'že techni,cké časopisy
je uve'řejní. Mimo se,kcI 'zeměměři!čskou k:onána dvoudílná přednáška Ing.
J. Peň á'ze na t,éma S·ou t ěž na r e g ul a ci Brn a", dOlpwvoděná
ye[mi :bolhatou sufIškou plánů a grafikonů. J eSiÍ j.en Htova,Í>Í, že přes velkou
péči odboru ML Boles1av, který ke sjezdu vydal AlmanllJch se 100 č!lánkf!,
ne'ZJdařilo Be přítomným
čIenům zaichytití živé slovo větši řady přednášejic.ích.
",
.
V odlpolednkh hodin;í.<'Jh,téhož ,dne s,cthválelnybyly resoluc,e - i ony,
jež vyšly ze schůze zelflěměřičských
skupin, následujícího
znění:
1. Buďtež vydány' předpisy o povinném mezníkování
majetkových
hranic v obcích před každým
novým
měřením
katastrálním
a dále
studovány poměry v jednotlivých
správních obvodech pro vydání zákona
ohraničovacího.
2. Při novém katastrálním
měření všech městských
obcí, průmyslových a lázeňských
míst, jakož i obci s čilým stavebním
ruchem vyjma obvody nezastavitelné
- budíž ke zhotovení
plánů katastrálních používáno
vesměs měřítka
1: 1000 jako nejvhodnějšího.
Měřítko
toto budiž doporučeno též pro plány polohové, upravovací
a zastavovací
v zásadách
nového
stavebního
řádu,
který
připravuje
ministerstvo
veřejných
prací.
3. Ministerstvo
financí budiž požádáno, aby dalo provésti studijní
práce o účelnosti
a vhodnostipolárné
metody s přesným optickým
měřením vzdáleností
při nových a doplňovacích
měřeních katastrálních.
Nedělní slavnostní
valná schůze, řízená předsedou
S. 1. A. Drem
VI. Sýkorou za četné účasti členstva, representantů
vlády, samosprávy
a zákonodárných
sborů, vyvrcholila
slavnostním
proslovem
prof. Dra
J. V. Hrázského
,,0 technické kultuře" a volbou čestných členf! spolku.
Pondělí
dne 27. června věnovali
se sjezdoví účastníci
prohlídce
významných míst v Mladé Boleslavi a jeho krásného
okolí.
B['řžší rpodwbIloslti 'z prf!ihěhu sje1zdu uve'řejll1í Te(lhnický Obzor, a
proto odkazujeme
kolegy na číslo 14. uvedeného
časopisu.
jr.
VI. sjezd čs. přírodozpytců, lékařů a imenýrů v Praze 1928. Ve
dnech 26. až 29. května roku 1928 konati se bude v Praze šestý sjezd
čs. přírodo,zpytd,
léka,řů a inženýrfI" .pd'i němž celá vědecká obec českoelovens1ká Ipředstaví se národu svou pmcí. Sjeloo 'bude miti 24 sekcí, které
se již ustavily. Te(')hnické vtJdy st&ye:bni, t. j. in 'ž e n Ý r s k é s t a v it 'e Ils tví,
are h it e:kt Ul' a
a
zem ě měř i č s t v i,
nále'žeji
do
sekce III., která zvoma jak,o h1a,vní téma svého jednání: "T e c Ji, nic k é
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v ýz k u mni e tví
a z k u š e,b n ie t v L" Zvolení re<fere[)Jti ipře,dneBOu
zprávy o sOUlčasném sta,vu jednotlhÝ'ch odvětví výzkUlmmíctví a:nkušebn1ctví, po nich následoivati budou ·",dělení o lpŮ:voduiC'Jh,sem špa,dajicich
'praJC.Í0ha rozhovor. Vedlle přednášek. spadajídch v rámec tohoto hlavního
témltu, ,při'Puš1těna !hudou ta'kéi sdělení 'z jinýcih ohorů techmÍiC_kýchvěd
sta,veLnkh, pokud jsou původní a vědecká. Se sjelzdem spojeny budou
odborné prohHdky vědeckÝC'Jhústa.vů, výstavky, exkurse, přá.telské schůze
a jiné.
Pozrvání na sjelzd"e sjezdoV)Tm 'ř:í.dem a při'hláškami k účasti mzesila,ti se' budou zllJčá,tke.m,října t. r. Je7,to vša:kcelé referá,ty, jako'ž i názvy
a krMlkě olbl3ahy vš€'ch "d€'lení, k tisku přilpravené., musejí Ibýti ijJ'ředloY2uy
nejpozději ,do 15. února 1928, činí se toto předlběžné oznámení s po'žádáním o včasnou Ipřípra.vu a hojnou účast.
Předsednktvo
III. sekce, kte,ré ochotně zodipdVí Višechny dotazy
a uděilí bLžšíinformarce, bude-li o ně po'žádáno, složeno jest takto: Pře dsed a: Ing. Dr. Břeti"rlav To lm a.n, profe&or českého vysokého' učení
te'Clhinického v Praze. Mís t o IpŤ e d ,se d o v é: J. M. Ing. J osel Pe tří k,
rektor českého vys. učení techn. v Praze a Ing. Karel Š i m e k, profesor
české vysoké školy te0hnické v Bmě. Je dna tel:
Ing. Dr. Theod:lT
Jež dík, zemský stavební mda v Pralze.

Zp~ávy osobní.
Vyznamenání.
Vláda republiky francouzské
udělila Ing. J. P etří k o v i, rektoru vys. učení techn. v Praze, důstojenstvÍ
palmového
řádu Akademie věd v Paříži.
.
Hodností čestného doktora
věd tecl1ftiČkých vys, ,školy techn.
v Bmě Ibyl vY'znamenán ",Iavný francouzský geodet a pre,sident alkademi€
věd v Pařfží M. C ha r I e ,s L a 11 e m a n d. Vítajíce t.ot,o rozhodnutí tprofesorského s'boru. bbhop~eM čeští zeměmě.ř;,či čestnému doktoru technkkýclhi věd: k této akademické poctě co nejsrde1čněji.
Změny ve stavu měřických úředniků""naS!ovensku
(za květen a
červen 1927):".
1. Do h ft é d rac i m ú ř e dni k emu
odboru' XV. gen. fin. ředit.
byl jmenován Ing. K are 1 R y k r, mě,ř. rada z Rim. Soboty.
II. Pře I o žen i : Eduard
Ženíšek, měř. kom. z Karlových
Varů k illi\'pek,túrátu ka.t. vyměřování v Košidch; Ing. Bohuslav Ma~ec!K:'Ý,
měř. r:liďa z Le'voče ,do Brati",lavy; Ing. Rudolf Lowy, me'ř. l"lda z Bardiova do B.y~tís'lavy; Jo",erf Ba,šný, měď'. kom. z Levoče ,do Kežmarku a
Alexandr Glazov, smluvní měř. úředník !z LeVCiče do Kežmarku.
III. Na t r val Ý od poč i ne k lp'ře1ložen:L3Jdislav Honti, měř. vrch.
kom. v BratLsla.vě.
IV. Měř i c k m i e 1é v y jmenováni a službu nastoupili: Jan Buja
ve SpišSiké Nové VSI. Ing. Alhert Klimeš ve ZL Moravcich, Rudolf Komg
v Nitř,e a Slavomír Ves,e,lý v Košících (insp. kaJt. vyměř.).
Autoiisaci
úř. aut. civ. zeměměřiče získali kolegové: S. Zorner
vAši,
A. Fischer v Šenově, R. Mayer v Litoměřicích,
J. Schopf
v N. Jablonném, V. Schejbal v Praze-Nuslich a J. Kruml v Chotěboři.
Právo k užívání stavovsliého
označení
"Ing."
bylo přiznáno
kolegům: J. Haukovi v Plzni, O. Kadeřábkovi v Užhorodě, F. Mengeovi
ve Strakonicích,
St. Práchenskému
v Brand$'se 11. L., V. Prudikovi
v Ivančkích a, H. Řezníčkovi v N. JirČině.

t

Oprava: Ve článku Ing. B. Kormundy "Kernův c1vojobra.zový dálkoměr", vy1Šlém v čís. 7. a 8. leltošního Z. V., má na straně 128 ke konci
c
řádku 8 místo 100 spr á vně býti dle autorova rukopisu 100'

Za radakel zodpovídá Ing. Jo •• Rftžlo'Ska.- Tiokem Polygrafla v Brně.
Nakladatel: Spolek čeMkolilloveuských ,..aměměfolčfi v Praze.
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