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Tdgonometdcké zaměřování detailu.
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(Koncc.)

D. Přednosti a chyby pojednávané metody.
1. Výhoda uvedené metody spočívá v tom, že zaměření je
možno vynášeti v jakémkoliv měřítku a zobrazení je vždy originálem, kdežto u měřického stolu zaměření vyobrazeno jest v určitém
měřítku a další zvětšení neb zmenšení obrazu jest již jen kopií
a nikdy originálem a situace při tom trpí, chyby se množí.
2. Zaměření skýtá materiál ke zpracování nejen grafickému,
ale i počtářskému.
3. Další dobrou stránkou pojednaného měření jest jeho
rychlost. Při měřickém stole musíme se nutiti z daných trigonometrů rayonovati pokud možno všecky kolíky na celé sekci. Některé nikdy nedostaneme, i když tyč s praporkem zdviháme.
Ztrácí se na čase, než figurant celou sekci oběhne, a je-li z dohledu, vždy na to hřeší; to při trigonometrickém měření odpadá,
neb je vždy blízko stroje a má předem stanovený chod. Dle
získaných zkušeností trvá zaměření sekce o ploše 250 ha o tři dni
méně' než polygonální metodou a skýtá výsledky právě takové
jako ona a tedy lepší než měřický stůl.
4. Větší přesnost vysvětluje se tím, že pravítko vynášející
jižníky, dá se dobře přiložiti na trigonometr, neb je tenoučké,
kdežto u měřického stolu přikládáním záměrného pravítka k jehle
na trigonometru zaražené trpí rayony a nastává zkreslování detailu.
Používá-li se hrany libely neb busoly ku přikládání pravítka záměrného, může se též státi, že hrana úplně nekryje trigonometrický
bod a nastává táž chyba. Další chybou je, že deska, na níž je
papír napnut, se pod váhou dioptru na krajích ohýbá, čímž se
papír deformuje a mimo to trpí venku vlhkem. U jiných přístrojů
k vynášení úhlů se vždy orientuje dle již vynešeného směru; je
tedy orientace stále jiná a nedokonalá, kdežto při našem transportéru je orientace vždy táž během celé operace a basíruje na
jednom neb dvou bodech O-O!
Při zaměřování takových bodů, kde je nutno zdvihati tyií
s praporem a kdy vidime jen její špičku, jsou obyčejně rayony
nespolehlivé a vše je závislé na spolehlivosti figurantově.
6. Tento způsob zaměřováni možno prováděti současně dvěma
stroji; volba bodů a postup rayonování dá se zař'íditi tak, aby
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při jednom postavení tyče na detailním bodě bylo ho možno dvakráte zaměřiti ze sousedních stanovisek. Tím získá se na čase,
neb odpadá čekání, než figurant dvakrát body oběhne.
6. Jelikož jsou stanoviska určena trigonometricky, nutno je
vzhledem na jich důležitost vždy stabilisovati. Tím získává sekce
řadu fixních bodů, na kteréž pak možno spolehlivě evidenční
změny v konfiguraci parcel nastalé zaměřovati.
7. Vedle dobrých vlastností této metody měřické nutno promluviti též o její slabé stránce. Jest to jen vada jediná, a to ta,
ie délka rayonu je závislá na průměru děleného kruhu. Čím větší
kruh, tím možno kresliti delší rayony a tím jest též měření úspor··
nějiK U strojů vyráběných firmou Fromme ve Vídni docíliti možno
délky rayonu 500-600 m, což úplně postačí. Byla-li však sekce
změhma na polygonální strany, pak tato nevýhoda vůbec odpadá.
IV. Docílené
výsledky.
Zbývá ještě učiniti posudek
o docílených výsledcích; seznají se nejlépe při kartírování detailu.
Při vykonané zkoušce bylo zjištěno, že projednávaná metoda
poskytuje 80-90 % spolehlivých bodů z celého zaměření sekce,
kdeito při mětickém stole dociluje se pouze kol 70 % spoleWivých
bodfi.. Srovnání to učiněno bylo tím způsobem, že tytéž body,
zaměřené stolem Ileb metodou trigonometrického rayonování, byly
vypočteny a souřadniM vynešeny. Uvedený počet procent bodů
kryl body graficky určené. Špatnost určení zbývajících 10-20 %
neb v druhém případě 30 % vysvětliti možno různými fakty.
Přesnost polygonálních pořadů, vynešených graficky naším
transportérem, jest dokonalá.
Vybočení polygonu napravo neb nalevo v jeho středu jest
nemožné, což zjistiti možno souřadnicí příslušného bodu.
Ke zkoušení polygonů !1 měřických bodů trigonometrickým
způsobem zaměřených lze použíti údajů tabulky I b a I c, předepsané instrukcí polygonální z r. 1904 v § 45, bod 4., zvětšených
o veličinu 7~O metrů, při čemž M značí měřítko příslušného
zobrazení.
Pro zkoušk.udetailllích bodů platily by sice údaje instrukce
stolové z 1'.1907, uvedené v § 142 a tabulce V, zvětšené o veličinu5~0

metru, kde 0Eět

]}f

značí měřítko zobra:zení, ayšak

této vůbec. není zapotřebí. Udává dovolené diference příliš veliké,
a pro naši metodu stačí tabulky, určené pro měření polygonální,
čímž se sama nejlépe doporučuje.
Idea této zaměřovací metody není novou, ale bylo potřebí
ji prozkoumati a propracovati. Popud k tomu dal Ing. H. Profeld,
dříve ev. inspektor v Brně, načež pověřilo mne bývalé generální
ředitelství katastru zaměřením jedné sekce na zkoušku. Podávám
tedy o ní zprávu pozdě, ale přece, aby neupadla v zapomenuti.
.
Résum6: Levé trigono mé tri q ue d u plan en d ét ai 1.
L'auteur décrit le1evé qui applique la combination de la méthode
trigoúométrique ;aveé la méthode graphique. L'idée principale de
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cette méthode consiste en rayonement des points du' déútil dana
une circonférence par les visés du theodolité ďune station trigonométrique. Pour la destination du point l'intersection deux rayons
est suffisante, on emploie un troisieme rayon a la vérification. A la
station trigonométrique on applique l'orientation des rayons au
point voisin trigonométrique, pour faire possible ,le calcul des points
de détail selon la précisiun demandée ou par calcul des coordonnées
ou par la construction graphique avec le transporteur speciale.
L'auteur fait l'exemple de l'application de ce methode et la critique
de leurs avantages comme des fautes.

Nová konstrukce vynášecícb
KareL Trefný,

trojúbelníkt'i.

vrchní měi'. komisař.

Jednou z nejstarších pomůcek při pracích měřických je polní
kružítko. Nevýhody této pomůcky (pružnost, nepřesnost, rozbodáni
papíru a j.) přiměly různé konstruktéry, aby zhotovili přístroje
přesnější a užívání kružítka omezili na nejmenší míru.
Máme nyní celou řadu přesných vynášecích přístrojů od
drahých ordinatografů až po populárn~iší a lacinější trojúhelníky
vynášecí neboli posuvné. K těmto patří i t. zv. Skrbkovy troj-.
úhelníky, umocňující přesné a rychlé vynesení zaměřené situace
v určitém poměru zmenšenÍ. Právě okolnost, že jimi možno pracovat jen v jednom měřítku, pro které jsou konstruovány, je
jejich nevýhodou.
Poněvadž naše katastrální mapy jsou zhotoveny většinou
v měřítku 1: 2880 a částečně v poměrech 1 : 2500, ,1 : 2000 anebo
v polovinách nebo i v násobcích těchto poměrů zmen~ení, snažil
jsem se sestrojiti takové vynášecí trojúhelníky, aby' jimi bylo
možno pracovati ve všech těchto měřítkác~.
'
•
Konstrukce a způsob Užití těchto _trojúhelníků osvětlí tato
úvaha:
Pozorujme pravoúhlý A ABC ve dvou polohách I a II.
a sice ABD a A'B'C'. Do polohy II dostal se ~ polohy I posunutím po přímce P, procházející jeho přeponou, a si~e o vzdálenost
AA' c= BR' = CC',

.JL&""

Z obrázku je patrno, že AC: nc' = BC: DC-= AB : A'A atd.
Značí-li odvěsnlt AC určitou délku na př., 100 m v měřítku
1 : m, BC rovněž na př. 100 m v měřítku 1 : n a je-li přepona AB
rozdělena na tentýž počet dílků (na př. 100), kolik metrů vykazují v příslušných měřítkách délky odvěsen, pak při odsunutí
trojúhelníka z polohy I do polohy II o vzdálenost AA' = x dílků
přepony jest úsečka nc' = x m v měřítku 1: m a obdobně nc = x ln
v poměru 1 : n.
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Tím je i užiti trojúhelnika tohoto dáno. Mám-li na přimku
BC od bodu C nanésti vzdálenost x metrů v poměru 1: n, odsunu
trojúhelnik o x dilků přepony do polohy 11 a průsekem odvěsny
A'C' s přímkou BC vznikne bod D, který je x metrů v měřítku
1: n od bodu C vzdálen. Obdobně by tomu bylo pti úloze vynésti
x metrů od bodu C' na přímku C'A' v poměru zmenšení 1: m.
Tedy kolmé průseky měřické přímky s odvěsnou AC určují
jednotlivé vzdálenosti v měřitku 1: n a s odvěsnou CB určuji
jednotlivé vzdálenosti v měřítku 1: m.

,

.

O

Odvěsny těchto trojúhelníků, jejichž průseky s měřickou
přímkou označuji jednotlivé vzdálenosti odpočátečniho
bodu
v jistém poměru zmenšeni, jsou tímto poměrem zmenšeni označeny.
Jen při vynášení situace v poměru 1: 2880 jsou tyto trojúhelníky v poloze normálni jako Skrbkový, neboť trojúhelnik I
s měřitkem je stálý a trojúhelnik II s noniem je pohyblivý.
Při práci v druhých poměrech zmenšeni je tomu naopak.
Aby pak v obrácené poloze trojúhelníků bylo možným správné
čtení na měřítku i noni.u,je zavedeno číslování římskými číslicemi.
6islování červené je pro poloviční poměry zmenšeni.
Poněkud je nezvyklé vynášeni situace v poměrech 1: 2000
a zvlášť 1 :'2500, ale jen v začátku tak, že každý může po krátkém
cvičeni vynášeti situaci bez obtiži v kterémkoli z označených poměrů zmenšení*).
*) Roku 1913 propočítal a dal zavésti pan vrchní měř. 'rada Jan Baše
trojúhelníky vynášecí u oddělení pro nové měření v Sarajevě a při evidenci
katastru d. pozem. pro Sarajevo město, a sice pro poměry 1: 1000 (1: 500)
1: 1562'5, a tyto pomůcky se dobře osvědčily.
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Tato nevýhoda je mnohonásobně vyvážená schopností tohoto
přístrojku k mnohostrannějšímu využiti.
Ovšem je možno konstruovati trojúhelníky vynášecí pro
účely katastru i v jiných dimensích a kombinacích, ale tyto zde
navrhnuté mají nejpřiměřenější tvar i dimense a dovolují vynášení
délek víc jak 100 m (50) v poměrech 1: 2880 (1 : 1440), 1: 2500
(1 : 1250), 1: 2000 (1: 1000).
Úprava i cena trojúhelníků těchto je jako u Skrbkových.
Resumé. N ou velle construction
des triangles
cons t I' u cti ves. L' auteur donne III, déscription des nouveaux triangles
constructives pour la desination des lonqueurs aux echelles 1: 2880,
1 : 2500 et 1: 2000.

Čtyři mapy z 18. století.
Frant. Laud!it,

vrch. měř. komisař.

V technické kanceláři správy velkostatku Kout na Šumavě
jsou čtyři mapy z 18. století. Dvě z nich, které zobrazují část
našeho pohraničí proti Bavorům, jež až do poloviny 17. století
bylo střeženo chodskými strážemi a až do roku 1771 nebylo proti
Bavorům definitivně rozhraničeno, mají nejen místní, ·ale i širší
historický a dokumentární význam; jest nutno právě pro tuto jejich
cenu upozorniti na ně naše veřejné korporace a ústavy, aby se
postaraly o jejich vyvlastnění a bezpečné uchováni.
1. Plan Ihro Hoch- und Hochgebohrenen Herrn Herrn
Friedrich und Hugo J ohann Phillipp des Heyl. Rom. Reichsgraflen
von und zu Stadion Reno Tit: in Konig Raich Boheimb Situirte
Herrschafften Ohoden Sehloss Kauth Zahorzan und Neumarckt.
Na tuhém papíře rozměru 103 X 63 cm je v měřítku
ca 5 palců = 200 zemských provazců zobrazeno příslušenství
velkostatků Trhanov (severozápadnl skupina) a Kouty s dvory
Zahořany a Všeruby (jihovýchodní skupina). Mezi obě skupiny
je vkliněno příslušenství města Domažlic a téměř po celém jihozápa,dě se nalézá kdysi sporné teritorium, o němž bude dále zmínka.
Pod titulem· jsou vysvětleny použité značky pro: zámek
s kostelem, zříceninu hradu, městýs s kostelem, městýs bez kostela,
farní kostel a klášter (kde se nalézá zázračný obraz, jest poznamenán záři), kostely o samotě a kaple, samotu, stálé dvory, letní
dvory, ovčíny, vesnice, pivovary, sladovny, chmelnice, železné doly,
vysoké pece; železné hamry, kovárny, papírny, pily, mlýny ("Flurshiitten"), sklárny, lomy a poštovní stanice. Nato .následuje vysvětlení některých barev.
Větrná růžice udává orientaci plánu k světovým stranám.
Pod růžicí je vyrýsováno měřítko v podobě hranolové tyče, znázorňující 200 zemských provazců po 52 pražských loktech. Pod
měřítkem čteme "J oanes Wenceslaus, Josephn Herrmann Specia
Oivitat ... Misa Syndicus geomet ... dimensuravit et delineavit"
Z toho patrno, že sestrojení mapy předcházelo skutečné měření.
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V pravém hořejším rohu je v· barvách provedený znak Stadionů
a levý dolejší roh vyplňuje nedokončená tu,šová kresba, znázorňující kamenické práce v lomu.
Provedení plánu je dosti jemné, pečlivé a výrazné. Mimo
lesy jsou zakresleny pole, louky, velké rybníky, osídlená místa,
komunikace a potoky. Poněvadž silnice jsou zakresleny nejen·
v původních směrech plnou silnou čarou,.ale i jejich novější směry
dvojitou čarou, nasvědčuje to tomu, že byl plán jaksi udržován
v evidenci.
Osady jsou okresleny pouhým kroužkem, k němuž se připojují značky- pro kostely a zámky.
Méně lesnatá jihovýchodní skupina je dosti dobře i v podrobnostech kreslena. Zato převážně lesnatá severozápadIJískupina je
velmi zkreslena a její n~jzápadnější část je nesprávná. Ciní to dojem,
že buď měřič pro hluboké lesy ztratil orientaci, anebo že.- což
je pravděpodobnější ---- kreslič násilně deformoval výkres, aby
stačil se zvoleným formátem papíru.
..
Všechny popisy jsou provedeny drobným gotickým písmem.
Z mapy lze vyčísti polohu některých dnes již neznámých
objektů.
Terén zobrazen není. Pouze na několika místech, kde hranice
panství se pohybuje po příkrých svazích, jsou tyto znázorněny
šrafováním.
2. Jak již zmíněno, nebyla část naší státní hranice proti
Bavorům až do r. 1771 definitivně ustavena. Převážně lesnatý pás
ohraničený (mapa 1: 75.000):
na severovýchodě~
kota 852,931 (obě severozápadně
Cerchova), vrchol Čerchova, Cerchovské pásmo s kotami 952, 9~6,
733, myslivna mezi Čes. Kubicí a Dol. .Folmavou, kaplička jihozápadně od Něm. Kubice, kóta 454 u Certova mlýna, po nynější
státní hranici až ke kótě 446 jihozápadně od obce Myslíva, bod
nepatrně jižněji od mlýna ležícího jižně Všerub, ~říž na rozcestí
v trati "Galgenberg", podél silnice Všeruby-flér
ai k přechodu
přes potok Koubu,vpo východním okraji lesa ležícího západně od
osad: Fuchsberg, Cervené Dřevo, Přední Fleky, Barenloch k nynější státní hranici;
na ji h oz á pad ě ~ kota 852 (jako nahoře), po nynější státní
hranici až ke kotě 901 u "Tří znaků", vrchol hory Reis Eck,
bod asi 300 m severně osady Voithenberg, ostré koleno potůčku
Ehlbachl (v mapě 1 : 75.000 beze jména) vlévajícího se u Grabitz
z pravé strany do Kouby, bod ca 300 m severně mlýna Sauberg
na Teplé Bystřici, po západní, jižní a východní patě Diebergu ke
kótě 420 na dnešní státní hranici jižně osady Plassendorf, bod
na Dangles B asi' 3/-tkm jihozápadně osady Gaishof ležící, lesní šije
u Eigelstein, odtud něco jižněji a potom mírným obloukem na
rozcestí (Brand-W eg) asi 200 m jižně od .6 454, přechod silnice
Všeruby-Osí přes potok Hopfen B., obloukem po jižním okraji
lesa "Stachesrieder Holz" až téměř k samé nynější státní hranici
západně obce Heuhot~ odtud přímým směrem přes "Dachs B."
k bodu na cestě ze Sv. Kateřiny do Atzlern ležícímu asi 700 m
v.
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západně od nynější státní hranice a k bodu u Bltrenloch (viz nahoře), byl sporný. Délka toho pásu, v němž se nalézaly osady:
Fuchsova Huť,Dolní Folmava, Horní Folmava, Plassendorf, Gaishof,
Schachten, Neu-Aigen, Schwarzau, Heuhof, Jligershof, Hochberg
a Sternhof, činí přes 26 km a jeho šířka se pohybuje mezi 11/4až přes 6 km.
Kdy,. kde a jakým způsobem byl tento pás rozdělen, podává:
":Mappa Uber Die Anno 1765 Zu InI,lsbruck Geschehen
e
G ran i t z - T h e i Iu n g Der e n A Iten Ir run gen."
Mapa jest vykreslena na papíře rozměrů 195 X 78 cm v ll.lěřítku
ti palců = 60 zemských provazcům po 52 pražských lokteéh,
z něhož možno přímo odečísti dva zemské proyazce. Měřítko má
tvar hranolové tyče.
Provedení skeletu je velice podrobné, jasné a také dosti
přesné. Obvod sporného území je ohraničen silnou na venek odstíněnou červenou čarou. Hranice nově utvořená je vyznačena
žlutou čarou a na význačných lomech jsou zakresleny mezníky
s čísly 19 až 60.
Skelet obsahuje větší část dnešních komunikaci, všechny toky,
dobrou situaci hospodářských kultur a míst zastavěných sporného
území. Bohatý slovní popis dovršuje úplnou orientaci.
Nerovnosti terénu jsou znázorněny temným stínováním nedobře
skutečné tvary vystihujícím. Ostré tvary terénu, jako skály a vrcholy
hor, jsou vyznačeny temnějším barevným podkladem a hustým
kroužkováním nebo tečkováním.
,
Hojnost značek pro lesy, louky (tři šikmé čárJ"y) a barevné
odstínění lesů, luk, vod a okolí osad činí mapu zvláště výraznou.
Větrná růžice udává orientaci mapy k světovým stranám.
Tvůrce její není znám.
.
Na konec ještě několik slov o ostatních dvou plánech, které
SIce nemají širšího významu, ale přes to jsou' zajímavé. Jsou to:
1. "Grundries des Donauer Waldes, wovon die Grundobrigkeit,
H: H: Grafen von Stadion E: E: 3/4. 'l'heile an die Gemeinde
Donau eigenthumlich uberlaBen.haben."
'- Měření bylo vykonáno "Anno 1795" a plán vypracoval
"Anton Schoenebec~Horer der samtlichen Ingineur WieBenschaften".
Přikreslené měřítko neudává poměr zmenšeni. Orientace je dána
vykreslenou busolou. Provedení plánu je neobyčejně jemné. Tvar
terénu je vystižen jemnou retuší přibližně ve směruěar spádu.
V levém hořejším rohu je jemná stínovaná kresba znázorňující
o rýhovaný sloup opřenou desku, na níž je vepsán titul. Mapa
má rozměry 56 X 44 cm.
2. Mapa panských lesů kolem obcí:' Česká Kubice, Prenetů
a Maxberku nemá nadpisu, letopočtu a ani měřítka. Její provedení
nevyniká zvláštní pečlivosti. Pouze ve zdařilých perspektivních
pohledech jsou zakresleny osady: Starý Prenet, Nový Prenet
a Maxberg. Na okraji přičiněný seznam revírů udává jejich výměru
v jitrech a sáhách. Mapa má rozměry 138 cm X 62 cm.
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Resumé. Quatre cartes du lSeme siecle. L'auteur décrit
deux cartes d'une importance comme documentes non seulement
locales mais aussi historiques.

Zp~ávy lite~á~ní.
Nové knihy.
L. O Ie r c: Applications
de la photographie
aérienne.
Octave
Doin, Paříž, 1920. 7'50 fr.
F. Ob e r st:
N eue Grundlagen
und Anwendungen
der Vektorrechnung. Oldenburg, Berlín, 1921, 102 str. 24 M.
.
V. T h e i m e r: Praktische
Astronomie,
geographische
Ort- und
Zeitbestimmung.
Berlín-Lipsko,
1921.

Články časoplsne.
Věstník inženýrské komory pro Čs. R., ročník 1922.
Ois. 11. Ing. J. M a z á č.: Soukromé cesty, Ing. St. špaček:
Zprávy
oosvětovém
Svazu inženýrském
v Americe.
Oís. 12. Ing. Leopold Bor o s s y: Úprava urbariálního
práva a
komasace.
Oís. 14. Ing. J. M a z á č: O tvoření voonich družstev.
Čís. 15. Ing. Leopold Bor o s s y: Urbarska regulacia, segregacia
a komasacia.
Čís. 16. Ing. J. M a z á č: O vyvlastnění
k dobru jednotlivce,
Ing.
Dr. J. Barger: Odborná škola technická v Pařiži.
Zprávy veřejné služby technické roku 1922.
Čís. 12. Ing. A. N o v o t n ý: Naše silniční zákony.·
Oís. 13. Ing. Josef K ř o v á k: Volba zobrazení 'čs. státu.
Čis. 15.N ařízení vlády Čs. R. ze dne 12. května 1922 "O knih.
dělení parool a o činnosti oprávněných
zeměměřiČŮ ... ". (Velmi důležité
znát kaž·dému čs. zeměměřiči, ať státnímu či civilnímu a autonomnímu.)
Čís. 17. Zákon ze dne 13. června 1922 "O zápisu elektrických
vedení všeužitečných
elektrických
podniků do pozemkových
knih".
Dr. Josef H rdi na: Pokusy o reformu vodního práva.
Ing. Ot. F i e r I ing e r: Nové zkušenosti
o zahradních
městech
v Anglii.
Čís. 18. Dr. Josef H r di na:
Právni poměry veřejných
věci.
Journal des Géometres-Experts
francais 1922:
.Str. 147. Stéréotopographie.
Str. 196. Th. Dr B u x: Le Oadastre.
Str. 207. L'Astrolabe
prisme.
osterreichische
Zeitschrift
fiir Vermessun~swesen
1922:
Str. 33. Dr. E. D o lež a I: Lineare Meridiankonvergenz
der Randlinien der Katastersektionen.
All~emeine
Vermessungsnachrichten
1922:
Str. 400. Lip s: Zur Vereinheitlichung
des Theodoliten.
Str. 551. K. L ude ma n n: Versuche zur Feststellung
der GroJ3e
und des Verlaufes
des regelmaJ3igen TeHes des Schatzungsfehlers
bei
Strichmikroskopen.
.
.
Str. 595. K. L ude ma n n: Die Genauigkeit
von FeinmeJ3b1inder
aus Stah!.
Str. 739. K. L ti dem a n n: Einige MitteHungen
uber Busolentheodolite.
Zeitschrift
fUr Vermessun~swesen
1922:
Str. 483. Dr. O. L a cm a n n: Ober eine monokulare
Verwendung
(les Stereoautographen.

a
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Str .. 489. Dr. 1. Ker I: Noch eine kurze Bemerkung zu den Fehlergrenzen flir Flachenbestimmung.
Str. 513. E. Ha m mel':
Zwei neuere Feinnivellierarbeiten.
Str. 545. PIli h n: Darf das Kataster am Offentlichen Glauben des
Grundbuchs teilnehmen?
Str. 585. E. Ha m mel':
Vektorielle und Rechensohieberauflosung
trigúnometrischer
Aufgwben.

Ministerstvo
zemědělství chystáJ k podzimnímu
zasedání parlamentu řadu předloh, dotýkajících se více neb méně praxe zeměměřičsk'é.
V prvé řadě je to návrh zákona ,,0 scelování
zemědělských
p o zem k ů ale s ů, o dělení společenských pozemků, o úpravě užívacich a správních práv ke společenským pozemkům, jakož i o očišťování lesů 'od cizích pozemků a vyrovnání hranic lesů". Z dalších nutno
uvésti tyto osnovy:
1. ,,0 zřízení zemědělsko - technických
úřadů".
2. ,,0 úpravě řeky Moravy a melioraci pozemk'ů v údolí", 3. ,,0 úpravě
řeky, Bodrogu a Latorice a melioraci pozemků v údolí", 4. ,,0 podpořl'
zemědělsko-technických
prací", 5. ,,0 úpravě, zřizování a podpoře zemědělských silnic a cest družstvy".
Zkušební komise pro udělení zeměměřičského oprávnění na Slovensku a Podkarpatské
Rusi byla zřízena při soudní tabuli v Bratislavě
dle výnosu ministerstva sp,ravedlnosti ze dne 28. če'rvence 1922. Členové
komise jsou: JUDr. Vlad. Fajnor (p,ředseda) z Bmtislavi, JUDr. Julius
Baross (náměstek
předsedy)
z Bratislavi,
tabulární
soudcové Adolf
Turner z Bratislavi a Štěpán Link'sz z Nitry, profesoři vysokých škol
technických, Ing .• Josef Petřík, Ing. Dr. Aug Semerád, Ph. Dr. Boh. Kladivo, měř. vrchní rada Ing. Jan Baše z Bratislavi, měř. rada Ing. Frant.
Fabián, tamtéž, min. rada Ing. Václav Špitálský (státní pozemkový úřad)
z Prahy, civilní geometři Ing. Jar. Pavelec z Bratislavi, Josef Zemánek.
tamtéž a diplom. stav. inženýr a civ. geometr Ing. Kornel Bittsánszký
ze ŽiIiny.
Jmenování členů této komise zakládá se na článku IV nařízení
vlády O.s. R. ze dne 12. května 1922, Č. 148 Sbírky zák'onů a nařízení.
kterým dO&avadní neurovnaná
zákonná praxe o civilních technicích
a diplom. inženýre,ch byla unifikována.

Doplnění sítě státních

silnic v republice československé.

Dne 14. března t. r. bylo konHno v ministerdtvll veřejných prací informační
jednání o zestátnění diHežitÝ'lh okresních silnic, které svým významem a
úprn,vou vyhovují podmínkám kladeným na hlavní komunikační tepny n
jimiž by byla vyrovnána nestejnoměrnost v rozdělení státních silnic převzatých
po rozr,adnutí bývalé rakousko-uherské monarchie.
Učel i n k am er a ční akce vysvětlil odborový přednosta Ing. G.
Hermann,
načež obšírnou zpl"lÍvu podal přednosta silničního oddělení
ministerstva veřejných prací vrchní stavebnj rada Ing. L. Veselý.
Délka nynčjších státních silnic je v Cechách 4390, na Moravě 1057,
ve Slezsku 425, na Slovensku 1990. v Podkarpatské
Rusi 545, celkem
tedy 8405 km. Podle navrženého inkameračního programu jev délka silnic,
o něž má býti zvětšena dosavailní síť státních silnic: v CechHch 2155,
na MOl"avě 1742, ve Slezsku 226. ná Slovensku 1516, v Podkarpatské
Rusi 262, tedy celkem 5901 km, takže by po uskutečnění tohoto programu
měla čsl. republika 14.306 km státních silnic.
• Dosud připadá na území o ploše 100 km 2 délka státních
silnic:
v Cechách 8'45, na Moravě 4'76, ve Slezsku 8'22, na Slovensku 3'53 a
v Pod karpatské Rusi 3'70 km, Po vzestátnění navržených silnic připailalo
by prllmčrně na 100 km 2 území v Cechách, na Moravě a ve Slezsku 12'68,
na Slovensku 6'40 km a v Podkarpatské Rusi 7'54 km státních silnic. RliŽŘí
podrob:lOsti jsou uvedeny v čísle 9. a 10. "Zpráv veřejné služby technické",
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Novější zpl'Jsoby úpravy silničních vozovek se zvláštním zřetelem
na vozbu automobilovou popisuje v čís.. 6. a 7.• Zpráv veřejné službr
technické" Ing. A. Hloušek, stavební rada minis~erstva veřejných praCl.
Je v z íjmu zlepšení celkového stavu silnic v Ceskoslovenské repnblice
a rozvoje dopravy automobilní, aby v nedaleké době bylo zjištěno, který
z novějších způsobů prováděných
vozovek by se nejlépe hodil pro naše
silnice. Vv úvahu by mohly přijíti tyto vozovky:
a) Stěrkovaná vozovka s povrchovým dehtováním, pH níž za teplého
počasi na doMe vyhřátou a řádně očištěnou silnici se rozstřikuje dehet
z dehtovacího stroje, za kterým kráčejí dělníci v dřevácích, kteří škrabačkami
s gumovou vložkou rozestírají dehet tak, aby pokryl souvisle povrch silnice.
b) Vozovka z dehtového makadamu skládá se z dehtované sm{'si
rozprostřené v tloušťce 10 cm, sestávající podle anglického prováděcího
způsobu ze 60"/0 štěrku o rozm(~rech 5 až 6 cm, 300;. štěrku rozměrů 3 až 4 cm
a 100;. drti o rozměrech 1 až 2 cm. Tento materiál se řádně za sucha
promíchá, načež se podehtuje a rozprostíní, na starou silnici. kde se po
částečném vychladnutí zválcuje nejprve válcem o váze 5 až 8 t a poté
válcem o váze 8 až 12 t. Uválený makadam se pokryje dehtovanou drtí
a zrnitým pískem. Pro dehtování se používá dehtu z plynáren nebo lépe
z koksoven. Z dalších vozovek je popsán ve jmenovaném časopise ještě
živičný a cementový makadam. V závěru svého článku poukazuje autor
na zájem, jaký v Anglii věnovaly kruhy automobilisLickě otázce rekonstrukce
silnic, takže již v r. 1910 byl zřízen zvláštní silniční úřad, jemuž byly dány
k použití daně z benzinu a motorových vozidel, jež před válkou vynášely
ročně asi 30 mil. korun. Z těchto příjmů byly rekonstruovány
hlavní
silnice vedoucí z Londýna, jež jsou v bezvadném stavu a bez prachu.
Náměty pro nový stavební řád. (Geom. Emil F a It U s.)
Když minulého roku vyzváni technik'ové k spolupráci na vypracováni celostátního stavebního řádu, nelenili ani geometři a podali svoje
návrhy a připomínky.
Prvnim bylo podání brněnské odbočky našeho spolku z května
m. 1', na ministerstvo veřejných prací:
Pro nový stavební řád dovoluje si "Odbočka spolku čs. geometrů
v Brně" podati tyto návrhy ustanovení o polohových a regulačních
plánech:
.
V předpisech stavebniho řádu dlužno předevšim přesně rozlišovati
,iak po stránce právní, tak technické p lán p o Io h o v Ý (polohy, polohopisný) a p lán r e g u Ia čni (zastavovaci).
I. Pokud se týče plánů polohových:
1. Pro vyhotovení polohových plánů buďtež závazny předpisy
nového měření katastrálního,
jež budou nově vydány triangulační
a
početní kanceláří (posud u min. financí v Praze) a předpisy nivelační
kanceláře min. veřejných prací.
2. Aby měření se zbytečně neopakovalo, budiž. vždy uzavřena
,mlouva mezi obcí a státem, hlavně o provedení triangulace, polygoni(ace, zjištění vlastnických hranic, schválení a rozmnožení plánů, dělba
rrá'ce a nákladů. Za součinnosti státních geometrů vypracovaný polúhový plán převezme také stát jako úřední plán pro evidenci katastru
a knihu pozemkovou.
3. Schvalování polohových plánů provádí se na místě samém,
aniž třeba 2 exempláře předkládati a to inspektoráty pro nová měření
ve smyslu učiněné dohody, jinak měřickým oddělením zemské či župní
samosprávy. Doporučuje se schvalovati celé dílo po částech a ne v celku,
až po skončení všech prací.
4. Měřítko polohových p,lánů pro vš ec h n a m ě s t a budiž jednotné a to nejvhodnější 1: 1000 - při čemž obtižné partie možno také
vynésti v měřítku 1: 500, jež ale jinak pro celek je nepřehledné a neosvědčilo se. Pro venkovské
obce stačí měřítko katastrálních
plánů (mwp).
5. Kopie polohových plánů buďtež připustny dle účelu nejen na
plátně, ale i na papíře.
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6. Evidenci polohových plánůobstarávaji
měřická odděleni městských stavebních úřadů, jinak zadá se kanoeláři civilního geometra nebo
_prová,děnabude
evidenčním geometrem.
.
Sloučením evidence katastru
s evidencí polohových
plánů (ve
městech) docililo by se zajisté velikého zjednodušení agendy.
7. Vypracování polohových plánů budiž nadále zásadně svěřováno
jen úředně oprávněným
civilním geometrům,
členům čs. inženýrské
komory.
II. Pokud jde o plány regulačni:
1. Každé město a obec, kde se dá očekávati v blízké době větší
mch stavební, musí sípůříditi
gen e r e I n í (ideový) plán regulační
(zastavovací) navržený do' hotových plánů polohových a není-li těchto,
do současných plánů ,katastrálních, jež doplní se vrstevnicemi, případně
v území rovinném výškovými kotami.
2. V generelním plánu regulačním budiž vyřešena síť komunikačni,
rozvrh čtvrtí a zeleně; způsob zastaveni, veřejné budovy a prostranstvi,
pl'ípadně způs'ob zásobeni vodou a stokováni.
_
3. Posuzování a schvalování těchto plánů regulačních nechť přísluší státním rel'ulačním komisim v Praze, Brně a Bratislavě nebo, případně zvláštním župním komisím, kde 'také geodeti budou zastoupeni.
4. Nebude-li do konce roku 1930 některým městem generelní regulační plán předložen, má příslušná regulační k~mise povinnost vypracování plánu zadati na náklad města odborníku, jehož komíse určí.
5. Podrobná regulace zobrazována budiž v plánech polohových jen
dle časové potřeby a nejnutnějším :mzsahu. Takové částečné regulace
schvalují taktéž příslušné regula.ční komise a to n e j d é I ed o 4 ne děl
po předložení.
6. Přání jednotlivců týkajkí se generelní a podrobné reg-ula,ce odporučuje se vyslechnouti předem.
7. K§
14: Nezačne-li během 5 let -stavěti v některé stavební
skupiněschválené
parcelace, možno platnost sta vebniho povolení pro
tuto skupinu- zrušiti.
Obdobně znělo podáni na M. A. P. a návrhy zahrnuté ve vyjádření Spolku čs. inženýrů a architektů. odbor Brno. Ve svých přednáškách ,,0 výstavbě měst" na bměnské technice seznamoval nás docent
ar·chitekt VI. Zákrejs s postupem prací pro nový stavební řád a umožnil
nám podáni dalších přípomínek v březnu t. r.:
Obecné

podmínky

pro

plán

upravovaci.

Povšechný (generelní) plán upmvovací (regulační) má vykazovati:
1. Plán dotyčného území v měřítku aspoň katastrálním,
jenž se doplní
výškovými body, v území pak tvárlivém vrstevnicemi.
2. V plánu vyznačí se zamýšlená prostranství
veřejná (ulIce, náměstí, hřiště), dále nynější a budoucí ro'zvrh zeleně (stromořadí, sady,
porosty).
3. Vytknou se vhodné obvody pro zastavění,
žádoucí veřejné
budovy a pomníky.
4. Průvodní zpráva, jež zahrnuje odůvodnění navrhovaných úprav,
naznačuje způs'oby zastavěni. zásobování vodou a odvádění kalů, mimo
soupisu památek stavebnich a přírodnkh .- hodných zachování.
Při větších obcích přistupuji k obecným podmínkám ještě podmínky zvláštní:
ad 1. Revise a doplnění plánů území dle skutečnosti.
Výškovou
siť třeba zajistití značkami a dle možnosti připojiti na státní nivelační
síť (min. nař. z 20. ledna 1920).
ad 2. Veřejná prostranst,;í a rozvrh zeleně vyřeší se podrobně.
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ad 3. Obvody určené pro zastavování třeba roztřídíti dle účelu a
způsobu zastavění, jak situačně, taK výškově;
vyznačení staniž se
v různých barvách. P.ovšechná parcelace zakreslí se pouze v místech,
kde započato již se stavbami, neb se co nejdříve započne.
ad 4. Podrobná průvodní zpráva budiž případně doplněna návrhy
stavebních povolení pro místa s povšeehnou pareelací (přeehod k podrobn)'m plánům uprav ovacím).
Jak

si

počínati

pří

zadávání

upravovaeíeh

plánů?

V každéobei,
kde třeba upravovaeího plánu, ustaví se především
mistni regulačni komise a sice tak, že stavebni komise obce doplní se
přibráním vhodných odborníků. Tato komise připraví nejdřive veškeré
pomůcky a zadávací podmínky, bude nápomocná projektantovi a konečně
bude bdíti nad dodržením upmvovacího
plánu a postará se o jeho
evidenci.
Z3Idávání upravovacího plánu díti se bude buď veř,ejnou soutěži,
!leb z volné ruky a siee: U obcí (měst) přes 10.000 obyvatel, lázeňských
a průmyslových míst veře.inou sou_těží, u menších obci zpravidla z volné
ruky.
Sehvalování

upravovacich

plánů.

Hotový upravovaci plán vyloží se veřejně 14 dní a po' návrhu
mistní regulační komise předlož i se i s případnými námitkami obecnímu
zastupitelstvu ke schválení.
Úřední přezkoušení a konečné rozhodnutí o námitkáeh vyhrazeno
budiž teehnickému odborníku župního úřadu. Po dobu, než župní zřízeni
bude uskutečněno, rozhodovati bude o těchto plánech státní regulační
komise přís,lušného hlavního města.
Pro župní města jest konečnou odvolaci a schvaJovací instancí
ministerstvo veř,ejných prací v Praze.
.
Celostátní pomdnou pro otázky plánů upravovacích bude Ústav
pro výstavbu měst při M. A. P. Kromě této pak státní regulační komíse
v Brně a Bratislavě.
Proti zamýšlenému přeplňováni polohopisných plánů (plánů obec)
podáno takové vyjádřeni:
Máme-li rozhodnouti o obsahu polohopisného plánu, nutno využitkovati praktkkých
zkušeností s vypravením plánů vůbec. Třeba jen
pohlédnouti na plán .Brna, v poměrně velkém měřítku 1: 500, kde již
plochy ulični blíží se přeplnění. Cheeme-li pak použíti nejlépe vyhovujíci měřítko 1: 1000, bude třeba hospodárnosti s místem a dobře uvážiti
stupňováni
požadavk'ů
zahrnutých
v nynějších
staveb nich řádech.
V zájmu přehlednosti plánu odporučuje se použíti více otisků (kopií)
průsvitných a neprůsvitných dle různých účelů a nastalé potřeby; taktéž vhodné soupisy ulehčí plánu.
.
Naším
cílem
musí
ibýti
.i'ednotný
základni
plán
polohopisný,
jenž
bude
zároveň
katastrálním,
účelně
d o p In ě n Ý m. Ať zahrnuje především údaje plánu katastrálního:
1. Všechnv pa.rcely pozemkové a stavehní } S b kl"
vk'
v' I'
I . . v' I
o vv ymI znac 31m!
s pn~. parce ~lm~ CIS y. .
.,
katastrálními.
2. Hramce vlastmcke, obecm, okresm a .1.
3. Místní pojmenování.
4. Měřické body.
5. Soupis parcel a jieh kultur.
6. Polní náčrtky (v dvojnásobném měřítku plánu). J
Přílohy.
7. Místopis měřickýeh bodů.
8. Zápisníky měřeni a výpočtů.
Mimo toho vyznačí se v plánu:

I
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9. Čísla domovní (pokud jsou ustálena).
10. Výškové body základní í detaílní, doplněné zpravidla vrstevnIcemi;. výšky vod a hlavních uličních potrubí.
11. Průběh uliční sítě vodovodní a stokové.
12. Zaplavovanýobvod.
Památ.ky, výšky říms a hřebenů budov, různá vedení (elekt.řina,
plyn a .I.), geologické složení půdy, míry dolové, území poddolovaná,
svážná, lI).očálovit.á, drenovaná,
ochranná pásma pramenů léčivých dále rozvrh zeleně (porost.y, aleje, stromy), úpravy cest, sílnic a ulic a j.
dá z j i stí t i a z a k r e s I i ti d o o t i s k ů p lán umí s t n í r e g ulační
komise
v rozsahu
skutečné
potřeby
pro
plán
zastav
ovací.
P o zná m k a: Uzákonění všech vyslovených
podminek(pražský
návrh) pro vypracování polohopisného plánu znamenalo by po dosavadních zkušenostech -, že vysoký náklad odradí zase většinu obcí od
pořízení dobrého plánu.
Do dat e k: Při vypracování polohopisných plánů možno ovšem
více méně pominouti ohledy na potřeby pozemkového katastru (jak se
vlastně dosud dělo), ale to znamená vylučovati důležitého veřejného
činitele, který může z velké části hraditi náklady, dále obmeziti oprávnění plánu a vyhnouti se vůbec úspornému počínání.
Význam katastrálního
plánu pro evidencí daně pozemkové ustupuje stále více do pozadí, za to však pro technická podnikání a všeho
druhu upotřebení cena jeho stoupá nezadržitelně. N o v Ý k a t a str á I n í
plán
ať je' t.aké
žádoucím
plánem
polohopisným!
"Zprávy veřejné služby technické" z 15. července t. r., čjs. 14,
přínáš.í článek "Přípravné práce k osnově základního stavebního řádu
pro republiku česk'osll(venskou" a tu se dovídáme, jak dalece naše náměty došly, či vlastně nedošly sluchu u příslušné odborné komise
v Praze.
V komisi geometra není, ač otázky polohových, parcelačních a
regulačních plánů tak zasahují do jeho činností. a také celkem ukázala
se marnou naše dobrá vůle, méně ke škodě naší, ale více ke škodě věci.
V zájmu hospodárnosti práce a měření zvláště dovedli jsme se povznésti
nad osobní prospěch a svoje náhledy, zkušenosti a obavy sdělili jsme
otevřeně s příslušnými činíteli a není naší vinou, že jsme nenalezli dostatečného porozumění.
Základní stavební řád, platný pro celou republik'u, -měl by snad
obsahovati jen minimum požadavků, které by se zvyšovaly dle poměrů,
ale zmíněná z'práva ukazuje více na maximum požadavků, z kterých
bude nutno slevovat.
Kdo zná třeba nesnáze měst s polohovými a regulačními plány již
před válkou, nepochopí p,řehánění požad{tvků na ně kladených a tím
značné jich zdražení, aniž usnadněn() spojení s katastrálními
plány a
jich měření.
Zdá se také, že tak důležítá úprava hranic (Umlegung) pro stavební účele nevyhoví v navrhované formě.
Není konečně úkolem tohoto článKU potírati všemožné náhledy,
nýbrž Wavně upozorniti na úsporné snahy geometrů.
V souvíslosti s otázkami polohových a regulačních plánů vypracována také stať následující:
Katastrální

plány

na Slovensku
doplnění.

a otázka

jich

Původní katastrální
plány na Slovensku pořízeny byly po roce
1865 stolem měřickýIIi v obvyklém měřítku 1: 2880. Jižní pomezí Slovenska má pak také plány nového měření z doby p,o rOKu 1890; některá
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města, jako Bratislava,
má městský
obvod ve dvojnásobném
měřítku
1 : 1440, také ale metodou stolovou.
župy
trenčanská
a turčanská
(až na několik
obcí)
zaměřeny
však
vůbec
nebyly
a scház,í
nám
tam posud
k a t a str á Ik y.
Evidence plánů (souhlas se skutečností
a pozemkovou knihou) n~prováděna tak jako u nás a tak stala se pro nás palčivou otázka rychlé
a správné reambulace.
Na určitých místech reambulace
se již provádí a taktéž nové
měření je v činnosti, kde plánů vůbec není, ale netřeba si tajiti, že
můžeme ček'ati dobře 20 let, než zastaralé slovenské mapy zreambulujeme
a zmíněné 2 župy zaměříme.
Při nynějším nedostatku
měřického personálu bude těžko stupňovati
výkonnost a třeba se také vyvarovati
špatné
zkušenosti,
kterou
jsme učinili
s překotnou
reambulací
rakouskou
v letech sedmdesátých.
Přirozeným
a nejsprávnějším
by bylo doplnění plánů s tou přesností a metodou, jakou původní měření provedeno.
Připustíme-li
metodu
méněcennou,
musíme nevyhnutelně
dospěti k znehodnocení
původních
operátů.
Mimo obvyklých metod měřických
(stolové a číselné) dlužno zvýšenou pozornost
Věnovati
novodobým
způsobům:
stereofotogrametrii,
letecké fotog-rametrii a využitkování
lete'ckých snímků vůbec. Pro místopisne mapování (topografické
mapy od měřítka 1: 10.000 výše) znamená
toto "yužití fotogra:fických
snímků obrat neočekávaný.
Pro plány, t. j.
znáz·ornění v měřítku větším jak 1: 10.000 a tím spíše pro plány katastrální a polohopisné
v měřítku aspoň 1: 2880, jsou tu obtíže ještě nemalé. Pokud jeví se tu pouze potřeba okamžitých
obrazů skutečnosti
a
názorných
snímků (pro plán upra,vovací), vyhoví nám znamenitě letecká
fotografie.
Kde se nám bude jednati o. znázornění právního stavu, vlastnických hranic, předcházeti
musí ne-toliko zjištění, ale také zviditelnění
(vhodné označení) rozhraní pro letecké snimky.
Pro stanovení
výšek potřebujeme
pak snímky fotogrametrick'é
a
ještě lépe stereofotogrametrické.
Generální ředitelství
katastru v Bělehra,dě pomýšlí založiti katastr
pozemkový v krajích, kde plánů katastrálních
není (Srbsko předválečné)
aspoň na základě leteckých
snímků a podobně obstarati i evidenci.
Je
to zajisté pomoc z nouze, prozatímní
op'atření,o
němž nevíme, jak se
ještě osvědčí a které ovšem možno použíti také na Slovensku, kde plánů
není (Trenčín, Turec) a též tam, kde reambulace
plánů bude obsáhlá a
svízelná ;' k o P i e v h-o d TI ě oS poj en ý" h 1 e t é c k Ý c h sní m k 11
bud o u y Ý teč n o ll. p o m ů c ko uhl
a vně
pro
n á vI' h y P 1 á n ti
u p r a v o v a c í c h.
.
Reamhniovati
nyněJší hotové plány na zá-kl3idě leteckých
snímki'l
nemožno již odporučiti pro naprostou
různost metod a přesnosti. Pouze
letecké snímky (plány) bude dobře doplňovati
zase letecky.
Dále třeba uvážiti
otázku
hospodárnosti
zaměření
a
r ~a m bul a cep
1 á n ů S loven
s k a při
n y něj š í r o z tří š t ěn o s tip
o zem k ov é h o vlastnictví,
jižparcelace
panské půdy
ještě zvýší. Nutno odporučiti obdobný postup jak ve Švýcarsku,
kde
pl'ovádí se nové měření katastrálné
a dříve neprovede
se detailní zaměření obce, dokud není provedeno
vhodné uspořádání
hospodářských
pozemků.
Na Slovensku
počínejme si podobně (platí Konečně o všech
zemích republiky)
a roztřiďuJme
obce dle nutné úpravy
pozemkového
vlastnictví:
1. Obce, zralé pro scelování.
2. Obce, kde vyhoví ž3!okrouhlení (arondace) pozemků.
3.; Obce,kcde vystačíines
ohraničením
a příp. vyrovlráriíin :hranic.
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4. Obee dostatečně
scelené, zamerené a ohraničené.
Tak bude
možno zásadně rozvrhnouti práce na agrární operace ka,t. úřady a kanceláře civilních geometrů a získání konečných plánů uspíšit.

Pracovní sekce Brno inženýrské komory pro Č. S. R. Z;právH
o schůzi představenstva Pracovní sekce Brno Inženýrské komory pro C. S. R.,
konané dne 24. června 1922.
Program schuze byl následující: 1. Čtení protokolu o předešlé schllzi,
2. zpráva o čínnosti od předešlé schůze, 3. došlé dopisy, 4. čestné řízení,
5. doplnění představenstva, 6. volné návrhy.
'
Sch1izi zahájil krátce po 14. hod. p. předseda Ing. Hromčík za přítomnosti vládního komisaře a 4 členů představenstva.
Protokol o schůzi, konané dne 27. března 1922, byl po přečtení beze
změny schválen. Dle podané zprávy o činnosti Pracovní sekce od poslední
schůze došlo 230 dopisů, odesLino bylo 250 dopisů a 650 oběžníků. PHhlášeno bylo 11 a odhlášeno 6 asistentů. Pod,íno bylo 7 dobrozdání o žádostech za připuštění k autorisační zkoušce, při čemž se sekce ve 2 případech vyslovila proti připuštění ke zkoušce, dále 11 dobrozdání o žádostech
za udčlení autorisace, z nichž 2 byla záporná.
Zemskými správami politickými bylo uděleno 7 autorisací (1 pro architekturu
a stavby pozemní,
2 stavební, 1pro stavbu strojů a elektrotechniku a 3 zeměměřícké).
Složeno a za zaniklé bylo prohlášeno celkem 5 autorisací.
Zemřel
civilní inženÝ'r pro lesnictví František Halbmayer v Jindřichově.
,
Zakročeno bylo ve 2 případech ohledně zadání prací regulačních,
dále zadání stavby vodojemu, neoprávněného používání titulu inženýrského,
neoprávněného provádění měřických prací městským technikem, případně
obecním hospodářem.
Zakročeno u 2 okresních politických správ proti
provádění siluičních staveb mistrem zednickým a polírem u 2 okresních
politických správ proti provádění vodních staveb neopdlvněnými osobami
a konečně proti neoprávněnému provádční železniční stavby úředníkem
,dráhy. Zemské správě politické v Brně podán návrh na jmenování civilních
inženýrů pro technickou chemii za zkušební komisaře pro autorisační
zkoušky. Od státních a zemských úřadll došlých 6 vypsání staveb bylo
sděleno příslušným civilním technikům.
Ve 3 případech podána byla dobrozdání o přiměřenosti
honoráře
civilních techniků, ve 2 případech dobrozdání o zpllsobilosti znalců ft
v 1 případě dobrozdání o započitatelnosti
válečné služby do praxe civilniho technika,
,
.
Na vědomí bylo vzato sdělení presidia Inženýrské
komory v záležitosti melioračních mistru. Schváleno býlo podané odvolání do rozhodnutí
zemské správy politické v Brně, že stavební a zedničtí mistři jsou oprávněni prováděti také stavby silnic, dále odvolání do rozhodnutí městské
rady v Brně, že zhotovování projektů a plánll na inženýrské stavby nelze
považovati za výhradné pr:ívo civilních techniků a konečně odvolání do
rozhodnutí jedné okresní politické správy, jelikož nepotrestala zednického
mistra pro provádění stavby silniční a další provádění jemu nezakázala.
Usneseno obrátiti se na zemskou správu politickou ohledně požadování
podrobných kalkulací a rozboru cen pří oferování za pevné ceny. Doplnění
představenstva
Pracovní sekce bylo odročeno, jelikož vzdání se jednoho
člena, kterÝ neuvedl zá'konitých důvodů, není ještě pravoplatné. Konečně
usneseno obrátiti se na příslušná finacní Í'editelství, by k provádění zákona
o dani z vodní síly ve smyslu § 16 vládního nařízení ze dne 12. května 1922,
čís. 142 Sb. zák. a nař., přibíráni byli co nejvíce civilní technikové.
Po vyčerpání programu byla schůze v 16. hod. 45. min. skončena.
Ze zájmové skupiny měřické při místním odboru Spolku
čs. inženýrů a architektů v Brně. Předseda odboru p. prof. Ing. Ryska
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sdělil ve výborové schůzi dne 23. června, že na valném siezdu Spolku
čs. inž. a arch. v Plzni r. 1922 byl přijat návrh na snížení' členského příspěvku o 500;. pro zeměměřiče a lesní inženýry, kteří nečiní nároku na
odebírání některého z časopisů vydávaných ~polkem čs. inž. a arch.
Upozorňnjeme dále, že odbor Spolku čs. inž. a arch. usne::;l se v téže
výborové schůzi přijmouti program reformy zeměměřického. inžen}'rství
tak, jak jej vypracovaly organisace zeměměřické (viz "Zem. Věstn." č. 6/1920)
a doporučil jej ku přijetí pražskému ústředí i všem odborům, kterým
současně zaslán byl dotyčný návrh.
Žádost moravské odbočky říŠ. spolku stát. měř. úředníků, aby zeměměřiči byli pojati do úpravy postupu vysokoškolského tÍřednictva dle návrhu
"Svazu" byla .iédnohlasně uznána za oprávněnou a s odporučením zaslána
pražskému ú::;tředí.
Vyzýváme proto kolegy, aby se hlásili do Spolku čs. inŽ. a arch. a
své přihlášky podali na adresu Ing. Ant. Krátkého, měř. rady v Brně,
Tivoli 48, ktery jest zástupcem jednatele brněnského odboru.

Jmenování:
U státníhopozemkového
úřadu:
měl". radou
Iug. Aut. Krátký.
- U státních
drah:
měř. radou Josef Dušek,
měř. vrchním komisařem Jan K leg a, měř. komis'ařem Viktor Mat y á š.
- U agrárních
operaci:
a) mě'ř. vrchními komisaři Emil Palla,
Vincenc Paleček,
Michael Spalek'
a Ing. Jan Kubín.
- U evidenee
katastru:
měř. elevem Josef Hejzlar,
měř. adjunktem
Bruno Mel c h a r, měř. komisaři Gust. Dob r o vol n ý, Jan Ma 1'hounek,
Vilém Krepl,
Ing. Václav Kolomazník,
Jar. Ohůr,
měř. vrchním komisařem Jan Krištůfek.
Noví
civilní
geom et ř i: Ing. Rud. Z e len k a (Praha-KráL Vinohrady), Josef F i k'a r
(Sedlčany), Ing. Ant. Hor á č e k (Dolní Bóusov), Dr. Ing. Jindřich
Ke 11 e r (Veselí n. Luž.), Ing. Hynek
S a n d tne r (Neratovice),
Eman. H e 11 i c 11 (Něm. Brod), Karel Mti 1le l' (Kladno), Emil Lei s s
(Hořovice), Frant. K I í in a (Klatovy). Pře s í d I i 1i: civ. geometři
Frant. Ke p k a do Hradce KráL, Ing. Jan Ci g á n e k do Mor. Budě~
júvic, R. Ber m a n n do O. Těšína, J ose! Krá I do Loun, Ing. Ed.
ti o u k u P do Strážiště u Mladotic (okres Královice), AI. Ko m z á k
do Hodonína. Vzdali
se auto-risace:
Mořic Bieleck
(Valčice), Aug. Valen
tin (Jemnice), Ing. Jan Ř e záč (Opava), Ing. Frant.
H á.i e k (Přeštice ), Josef D v oř á k (Praha), OttoD i t t r i c h (Něm. Loděnice), Ing. Frant.
Š t ě pán e k
(Bratislava),
Ed. K l' a t s c hm e l'
(Kmov). Příslušnost
k inženýrské
Komoře
Os. R. přiznána úředně aut. zeměměřiči Pavlu Na gy mi h á 1Y mu (Bratislava). Titul
"inženýra"
přiznán
byl:
St. Konečnému
(Nová Ves),
Jar. Fa n t o v i (Praha), Karlu Ma 1i n o v i (Praha), Arnoldu Kr lJ c o v i
(Praha), Frant. W i e sne r o v i (Mukačevo), Karlu H o I a n o v i (Brno),
Mart. VeverKovi
(Brno), VI. Sedlákovi
(Or1ík), Fr. Pechrovi
(Boskovice), Janu Kavalírovi
(Praha), Janu Peschlovi
(Praha),
Martinu
B í 1k o v i (Břeclava),
Arnoštu
K op ř i v o v i
(Kamenice
n. Lipou), Janu B u k a č o v i (O. Brod), Theodoru G o I d o v i (Jihlava),
.Josefu K I e i ber o v i (Mimoň), Janu Š i m k o v i (Bilina), Ferdinandu
S e k y r k o v i (Písek), Jindřichu Kr e j čím u (Žižkov), Ant. Š tvá r o v i
(Pra:ha), Karlu Han z a lov i (Lučenec).
Za redakci zodpovída Dr. A. Semerád. - Tiskem Polygrafia v Brně.
Nakladatel: Spolek čosko.c;lovellských zoměmčličů v rl'~z~.
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