ROČNÍK XIV.

ZEMĚMĚŘltSHÝ vĚsTníH
Pětimístné tabulky sinu a cosinu p~o počítání
polygonálnícb pořadů tI).
o. v

i čar,

zeměměi:'ič městského

stavebního

úl'udu v Bmě.

+

Pišme místo sin a, při a = a
h
sin a + h cos a,
J2
tím se dopustíme chyby - ~ sin (a +

o h»)

kde O <

o < 1,

a

jejíž absolutní hodnota bude při h < 30' vždy menší než 0'000038.
Pro první člen sestavme číselnou tabulku
sinu po 30'
v jedničkách pátého desetinného místa, pro druhý člen narýsujme průsečíkový nomogram o třech soustavách přímek **).
Béřeme-li ohled na přesnost v úhlovém měření polygonálném, stačí nám spolehlivé odhadnutí 5" na nomogramu: nejmenší dílek stupnice pro h, odpovídající 30", budiž dlouhý
1'5 mm.
Při hledání hodnot cosinu, vycházíme od výrazu cos a
= cos a-- h sin a, tedy je třeba čtení nomogramu odečítat,
kdežto třetí člen v obou případech je záporný.
Přesnost
takto
na:vrženÝch
tabulek:
A. Chyh.u,
definovanou
zbytkem,'odstraníme
malým
nomogramem. Netřeba se ale o ni vždy starat, poněvadž ji lze
vhodným uspořádáním hledání často eliminovat, nebo aspoň
zmenšit.
B. C h y ba čís e ln Ý clI tab u I e k, vzniklá zaokrouhlením čísla, je max. +- 5.10-6•
C. C h y ba no m o g l' a m u. Maximální mozna chyba
uvažovaného nomogramu rovná se součtu maximálních možných
chyb jeho jednotlivých stupnic; bude zde nižší než +- 2 . 10-5•
Tedy maximální chyba celých tabulek je přibližně +- 2 .1O-f>
což odpovídá při největší, instrukcí dovolené délce 300 rn,
maximální chvbě ± 6 mm.
Zde je ~le na místě vzpomenout, že se jedná o chyby
nahodilé (ad C.), tedy vyskytující se se stejnou pravděpodobností kladně i záporně, tedy i v těchto nejnepříznívějších
případech, pro které byly' počítány nai;e největší možné chyby

=

*) V€likýehpfedností
je rozvoj
stránkové
tabulky (naproti tomu ku
tížné číselné interpo.lace a nanejvýše
byl také nadhozen prof. Hammerem
**) Tento typ nomogramu
byl
ve formátu Z. V.

výrazu g. sin a. Dostaneme diesítipr·. tabulky CI<mthov,y 1) belz obsuučtu ti'í :čísel. Takový 'zprŮ:solr
v říšském Z. f. V., Bd. 37.
volen jedině pro snadné otištěnl
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(O0, 90°), nebudou se všecky jednotlivé chyby normálně
sečítat.
Podle rozboru přesnosti ***) jsoIUtedy tyto tabulky mezi
čtyřmístními tabulkami hodnot sinu (Zimmer, Zimmermann
ft 2 zl. 1\1.,Loewe.: 23 stran) a pětimístnými (Gauss atd.). Tu
ale jest třeba ještě uvážiti poměrně veliký rozsah všech těchto
a nesnadnou číselnou interpolaci.
Pří k 1a d y. Hledám 1. sin 32 25' 15"; tedy buď
z tabulek sin 32 0 •••• 0'52992, na nomogramu
pro
25' 15" při 3:d0 ••
623
zbytek
2,
hledaný sinus: 0'53613 (má být 0'53613);
nebo s možným zanedbáním zbytku:
sin 32 30'
0'53730
pro 4' 45" při 32 ° 30'
117
0'53613
2. Hledám cos 22 26' 55" ;
cos 22° ... , .0'92718
pro 26' 55" při 22 0 ••• 293
zbytek
3
hledaný cosinus
0'92422 (má být 0'92422);
nebo:
cos 22 ° 30'
0'92388
pro 3' 05" při 22 30'
34
----0-92422.

°

+

°

°

°

+

Résumé. L'aut€lllr développe en séde les valeurs de sin CI. et cos (l:
pour l'établissement
des taJbles calculées a [) décimales corntenant deux
pages seulement et que la IPr.é<;isiondes résultats du caJcul des coordonl1ées ,des points ,polygonaux satisfasse aux éxig~mces pratiques.
On v;oit aisément que pour h = 30' l'erreur á craindre ne dépasse
pas 0'000038. Pour le premier terme de la série l'anteur a établi les
tables numériques a 5 décimales et pour le second est construit un abaque
a entrecroissement. Pour le terme complementaire de la serie on se sert
d'un petit abaque tout simple.
On démcmtre tout faiCilement que la précision des tables est dO'llnée·
par l'erreur maximale
± 2.10-5. L'auteur ajoute encore un exemple·
Ilumérique.

Stav katast~u daně pozemkové na Slovensku .).
Ing. J. H r s t k a.

Se všech stran se množí nářky na neutěšený stav a neupravené poměry katastru daně pozemkové na Slovensku.
Časopisy i ankety projednávají všestranně tuto pa,lčivou otázku
Slovenska.
Tak zejména anketa. o zemědělském úvěru pro Slovensko,
která se konala koncem března 1925 v Bra.tislavě za účasti
odborných kruhů, přijala resoluci, v níž vyslovuje tyto hlavní
požadavky:
***) Tabufky

Křovákovy

nejsou

sestaveny

pro výpočty

polygo-

nální.
*) Předneseno
na valné hromadě Slovenské
úředníku státních v Bratislavě dne 7. února 1926.
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odbočky

čs.

měř.

Vláda či ministerstvo financí nechť provede s urychlením
místo nákladného a zdlouhavého nového zaměřování jen soustavnou identifikaci pozemků; min. spravedlnosti nechť působí
na urychlení a, zjednodušení prací, spojených se zakládáním
nových pozemkových knih.
Zároveň se vyslovuje pro urychlenou komasaci zemědělského majetku, zamezení tříštění pozemkových majetků a pro
budoucnost žádá v tomto směru zákonodárné opatření.
V lednu t. r. byla konána podobná anketa v Bratislavě,
kde opět bylo poukazováno na neudržitelné poměry katastru
na Slovensku.
Poněvadž řešení této otázky se týká nejvíce nás měřických úředníku na Slovensku, nebude na škodu, učiníme-li si
jakýsi obraz o rozsahu prací, které již jsou provedeny, nebo
které ještě čekají na své vyřešení.
Rozsah prací, jak je uvedl vrch. měř. rada Ing.' Cingroš
ve svých článcích (viz ročník 1923, č. 1 a 2 "Zeměměřičského
Věstníku"), se od té doby v podstatě mnoho nezměnil, takže
dat těch lze použíti skoro beze změny i nyní k výpočtu prací
v katastru na Slorvensku.
Tyto nezbytné práce lze rozvrhnouti následovně:
~~žn'll
Clslo
1
2
3
4
5
6

Druh

p r á c e

II
I

Výměra
hekt:rech

II

Počet
parcel

Obce vůbec
nezaměřené
800.000 2,500.000
Obce jen s mapami konlaetuálními·
(tedy k zaměření)
400.000
200.000
Obce s ukončeným novým měřením
nebo reambulaci
. . . . . . . •
160.000
380.COO
Obce, kde se provádí nové měřeni I
nebo reambulace.
. . . . • . . .
120.000
50.000
Obce s originálními mapami a starou
pozemkovou knihou.
• . . . . . 2,500.000 5,700.000
Zaměřené obce s novou pozemkovou
knihou
1,200.000 2,500.000

I

Počet
obcí
700
100
120
20
1800
860

Z těchto suchých dat lze si uč;initi představu, jaká obrovská práce čeká v nejbližší době měřické úředníky na Slovensku.
Mimo to jsou ještě další práce, rovněž neodložitelllé, které
nutno provésti.
Jsou to předně práce triangulační, komasační, práce spojené se stanovenou a zakreslenou no·vou říšskou hranicí v délce
asi 1000 km, provedení pozemkové reformy asi v 1200 obcích,
dále porovnávání
kat. operátů s novou knihou pozemkovou
(část hotova) a vyhotovení nového operátu v míře metrické
v těchto 860 obcích s 21/2 milionů parcelo výměře 1,200.000 ha
(v:iz běžné číslo 6) jakož i zpmwvání běžné agendy pro udržení
řádné evidence. Při tom padá ještě na váhu, že zde plaH předpisy dvojí: československé i maďarské, z nichž poslední jsou
nám pro neznalost jazyka skoro nedostupné.
A jaký je počet personálu k zdolá,ní této obrovské práce?
Po provedení restrikce roku 1925, při níž odešlo 12 úředníků, máme na Slovensku celkem 101 úředníka včetně sedmi
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smluvních a asi 50 kancelářských sil, kt€ré teprve v poslední
době byly rozmnoženy. Odečteme-li však úředníky, zaměstnané
provisorně u delimitace (12), u t~iangulace (9) a dozorčí službou (5),klesnepočet
výkonných
úředníků
na 75.
Za maďarské vlády provádělo technické práce na tomto
území pět inspektorátů nového měření asi se 150 techn. úředníky; písemní práce pak obsta,rávalo 13 finančních ředitelství,
každé s 2 až 3 úřednickými silami a asi 1000 notářů a jich
pomocníků.
Porovnáme-li tyto dvě skupiny personálu a uvážíme-li
rozsah uvedené práce, vidíme, že postavení měř. úředníků na
Slovensku není závidění hodno.
A při tom se ani nechci zmiňovati o zdejší drahotě, bytové nouzi a jiných nepříjemnostech, za které samotné přiznání
1. zv. "slovenské výhody" je věru malým odškodněním.
Což divu, že všechny tyto okolnosti způsobují i u svědom:itého úředníka, že ztrácí pomalu nadšení, s kterým sem přišel.
Přes tyto překážky, které bude možno jen ponenáhlu odstraniti, a to unifikací předpisů, při nichž by byl vzat náležitý
zřetel na zdejší značně odlišné poměry právní, hospodářské
i kulturní a r o z m n o žen í m n á lež i t ě p I a cen é h o
per s o n á I u tec hni c k é h o i k a n cel á ř s k é h o - jsem
přesvědčen, že každý z nás se vynasnaží uvésti dle svých sil
katastr daně pozemkové do pořádku a tím i přispěti ke konsolidaci poměrú na. Slovensku.
Résumé. L'auteur trouve que les agriculteurs elt les intéressés font la
question de la réfection du cadastre en Slovaquie urgente car celui-ci
résultant du régime de Hongrie est largement imparf"it. II faut mesurer
completement 1 miJJion dels hektan\ environ. Jusqu' ki on poS'sěde des
cartes cadastrales
et de's livres [onciers pour U'll territoire de 1,400.000
hektars pres. Pour une superfide de 2'5 mil1ion hektars environ il faut
compléter les travaux cadastraux
afin que les documents cadastraux
et les Jivres fonciers soient au profit pubJic.
L'auteur
demande l'augmentation
du personnel car les problemes indiqués plus haut sont encore plus important
au .point de vue
qu'il faut exécuter a titre des travaux
complémentaires
du cadastre
aussi les modifications dues
la nouvelle frontiere ďEtat,
la réforme
fonciere, au remembrement hor s des travaux menus propres de la mise
a jour du cadastre.
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o

a

francouzském měření fotokatast~álním.
Ing. Jos. R ů ž i č k a.
(Dokončmí. - Fin.)

Hdspodárnost

metody

Roussilheovy.

Postup, kterým Roussilhe chce řešiti problém vyhotovení
nových elaborátů katastrálních, resp. jejich revisi, byl velmi
pečlivě zkoumán po stránce hospodárnosti. Roussilhe napsal
sám: "Je tomu více než 10 let, co neúnavně se obírám touto
otázkou, která je vázána na vývoj civilní aviatiky a součinnost
francouzských zeměměřiČŮ... " Když doma a hlavně v cizině
vyslovovány pochyby o upotřebitelnosti letecké fotogrametrie
pro měření katastrální, zdvojil své úsilí a všímaje si I á c e
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a rychlosti
své metody, v prvé řadě věnoval se vědec~
kému přezkoumání pře s n o s t i plánů.
Přesnost Roussilhovy metody fotokatastrální dokládají velmi
názorně zkušenosti, získané u Vignemontu ~O) v roce 1922, jež
následovaly po plánovitě organisovaJlém leteckém fotovyměřování uSerris 21). Třebaže snad čás,t čtenářů je ínformována
o dosažené přesnosti z jiných pojednání ~2), je vhodno k vůli
úplnost,i příslušnou zmínku učiniti i zde.
Přípravy ke zkoumání přesnosti letecko-fotogrametrických
měření byly podniknuty Ing. Roussil:hem vždy s největší svědo""
mitost.i. Základní práce měHcké u Vignemontu opíraly SB řá,dnou
triangulaci a měř,ení základny (s přesností 1 : 70.000). Aby získán
byl materiál pro s.mvn!á1ÍÍIkvality plánů! J'otoměřením zhootJovených, bylo provedeno úplně nové zaměření plochy zkušební
asi 450 ha velké, dosti tvárlivé a lesnaté. Materiál dodán byl:
1. Výpočtem souřadnic veškerých bodů detailních ze stran
sítě trig. a měřených úhlů.
2. Vypracováním plánů v měř. 1: 2000, čás,te,čně1 : 1000, dle
dát ad 1. opatřených, při čemž k vyná,šení úhlů sloužil transportér
o průměru 35 cm.
3. ZhMovením plánu měřickým stolem v orig. 1: 2500,
který převeden na 1 : 2000.
4. Provedením fotografování s výše 2000 m (pro měř.
1 : 2000), resp. s výše 1000 m (pro měř. 1 : 1000) s fotokomorou
leteckou o f = 50 cm a to pro každý díl území dvěma snímky
šikmými (30°) a jedním svislým. Snímky převedeny aparátem
fotorestitučním a vypracovány v plány v měřítku 1: 2000, čás.
tečně 1: 1000 a pro jednot.livé body, takto sestrojené, odpíchnuty z originálů příslušné souřadnice rovinné, a tyto porovnány
se souřadnicemi vypočítanými dle 1. z úhlů a měřených stran.
Porovnáním se zjistilo:
a) střední chyba fotogrametricky stanovených bodů činila
+ 25 cm pro 1: 1000, + 41 cm pro 1: 2000. Tyto chyby jsou
maximální, ohsahujíce chyby odečtením vzniklé, a chyby bodů
sítě triangul. (0'085 m),
b) v případu ad 2. byla střední chyba větší, t. j. ::t- 52 cm
p,ři 1: 2000,
c) v případě ad 3. dokonce ± 86 cm (pro 1: 2000).
V detailních seznanmch, které jsou připojeny jlen k publikaci str o j e m psané, najde se obsažný materiál, jenž postihuje
podnikatele, který užil metody stolové. V plánech j,eho byly nej20) Viz str oj e m psanou zprávu z r. 1922 franc. min. pro osvobozené země a vytištěnou pak ve výtahu jako publikace pod titulem:
Rapport sur les expériences de levés de plans ... excutées en 1921-1923
sur le territoire de Vignemont (Gise). lmprimerie nationale, Paris 1923.
21) Emploi de la photog.raphie aérienne ,aux levés caidastraux eotaux
levé's géographiques. RWp'!l'0rtsur les études tec,hniques en 1919-1920.
Ti.sMHallu, Panž 1921.
22, Ku př. Ing. E. Snížek:
Použiti fotog'l'afie letecké k přesným
pracem 'topografickým, Techn. Obzor 1925, str. 405, 434; Dr. A. Semerád
v recensi str. 46, Techn. Obzor 1924, a pisatel těchto řádků v recensi
Zprá,,'y ve,ř. služ. tech., str. 667, 'L r. 1923 a ve ,g,p,isku,citovaném v poznámce 10.
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větší chyby v souřadnicích od 3'18 m do 10'59 m, kdežto u fotokat, měření jen 0'81 m a~ 1'15 m. Diference mezi souřadnicemi
vypočtenými a, z plánu dle způsobu 2. vyhotoveného odpichnutými, dosáhly při měřítku 1: 2000 maJ(imální hodnoty 1'53 m
nehledě ke hrubé chybě 3'5 m.
Výsledky u Vignemontu docílené, vedly tudíž ke konklusi
této:
Měř e ním
1e tec k o - f o to g r a m e t l' i c kým, pro
kat.
účely
ve Francii
metodou
Roussilheovou
k o n a n Ý m, d o s až e n o bylo
n e j m é ně též e pře sn o s t i, j a k o k 1a s i c kým i m e t o dam i. Nezapomínejme
však, že jedna okolnost neobyčejně pOdporovala. takolVou velkou
přesnost: tou byla dokonalá identifikace nejen základních bodů,
ale i vlas.tnických hranic, zobra.zených na snímku. Každý bod
byl totiž v přírodě označkován čtyřmi, vápnem natřenými prkny,
rozměrů 1'2 X 0'2 X 0'15 m, kladenými zpravidla do kříže kol
floků či sádů na vlastnické hranice. Na obr. 11. je patrno, jak
'značky na vlastnické hranici dohře při restituci ve fotografii
(po zvětšení origin. snímku) jsou zřetelny.
Rychlost metody nehledě k pracem triangulačním ,je podporována neobyčejným zkrácením po 1ní c h výkonů
(lj e t a i 1n jj c h, které omezují se bezmála na pouhé snímání
letecké, prováděné letcem-fotografem podle instrukcí, jež promyslil geodet. Fotodeska. zpravidla opatřuje veškerá data měřická, a to pro území značné rozlohy, podle toho, jaká výška
letu, jaký formát ploten a jaké j letecké fotokomory bylo voleno,
Tak ku př.: Zachytí se pro konstrukci plánu 1: 1000 svislým
snímkem, vzatým z výšky 1250 m, při f = 50 cm 2,,) a formátu
plotny 18/24, plocha 27 ha veliká. Počítáme-li s překrytem
snímků co největším (t. j., že každé území fotografuje se z různých stanovisek čtyřikrát) a že okraje plotny nelze dobře využíti, pak opatří se jedním svislým snímkem podklad pro konstrukci plánu v uvedeném měřítku pro území v rozloze 6 ha,
resp. při šikmém (10 o skloněném) snímku až 8 ha, Pro m ěřítko
1:2000
(při přiměřené
výšce
letu) získají
se jedním
snímkem
data
pro plán
plochy
a.si

32 ha:. -

Z toho patrno,' jak obsáhlý je materiál dodaný jedním
snímkem, k jeho'ž provedení potřebí je několik minut průměrně
(máme-li na zřeteli dobu vzletu aeroplánu do potřebné výše,
dobu sestupu jeho a časový interval, který uplyne od přeletu
s jedné vzdušné stanice na stanici druhou). K vůli dokreslení
p,ředstavy (uvádíme, že za ,let dvouhodinový získati lze 'potřebné snímky pro plochu asi 1500 ha,
Pokud se t)-če rychlosti postupu prací k a n c el á ř s k Ý c h
(grafických 24), fotografických a restvtučních), je
záhodno
23) Nově užívá se fotokomory o f = 30 cma letí ve výšce 900 m.
24) Při pracech toho druhu třeba míti nazřeteH, že snímky z území
málo zvlněný~,
resp. částí území středně tvárlivého, ,pokud jso,u blízko
středu .plotny IZobra.zeny, nepo.třebují většinou grafické úpravy k odstraněnízminěné
defolrma,ce c. V té ,okolnosti Tů'vněž spočívá zmenšení
průměrné ryohlo'sti pmcí ka.ncelářskýoh pro 1 ha a cesta, která vede'
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uvésti nělwlik dat ze zkušeností, nabytých při pořizování plánů
pro Vignemont r. 1922. Byloť tehdy zjištěno, že je dna z apracovaná
síla vyhotoví
v jedné
hodině
podle
let e c k Ý c h sní m k ů p I á,n pro úze m í o r o z I o z e 2'7 ha
v měř í t k ul: 2000; síla méně cvičená vypracuje v tomže
měřítku a čase plán pro. plochu 1'5 ha.
.
Dle poznatků učiněných až do léta 1925 soudí Roussilhe,
že ,u o b a 4 lIl. ě s í c ů s t a č í, aby byl Y vy h o t o v'e n y
veškeré
elaboráty
kat.astrální
pro jednu
obec
p r ů mě r n é vel i k o s t i (1500 ha).
Při r e v i s i spokojuje se Studijní Mad katastrální při
min. financí s orig. snímky měřítka 1 : 5000 (výška letu 2500 m
při f
0'5 m, resp. 1500 m při f - 0'3 m), takže jeden svislý
snímek zobraziti může lOS ha; počítáme-li pouze s 30 % překrytem, dodá jeden snímek materiál pro plán plochy 60 ha.
Tudíž by stačilo opatřiti 25 leteckých snímků a celý katastrální
apará,t jedné obce mohl by býti úplně revidován. Doba potřebná
k revisi obná,ší asi 60 dnů.
Láce. Souběžně s probádáním přesnosti a rychlosti metody
sledovány finanční výhody, plynoucí ponejvíce již z vynaložení
krátkého času na výkony polní a kancelářské v prvé řadě, dále
z úspor, vzešlých ze zaměstnání většiny sil, jež lze kvalifi··
kovati jako pomocný personál technický, a konečně z organisace práce, myšlené pro okruh celé Francie.
Základní práce polní, t. j. triangulace,
není zlaci~
ně n a, ba výlohy za ni jsou větší, neboť třeba prováděti krom
trig. sítě 1. řádu '(dodávané úřady vojenskými) síť II. až IV.,
resp. i V. řádu (o průměrné délce strany 2S0 m pro měřítko
1 : 1000), neboť je nezbytno, aby body základní byly určeny
prostorově co nejpřesněji. Proto náklad na triangulaci,. zvlášť
při novém měření, je značný a odhaduje se pro nový katastr
obnosem 20 fr. pro 1 ha. Výlohy za, fo t o g I' a f o v á ní kolísají
mezi 3'50 až 6 fr. pro 1 ha. úpravou fotokomor a, lepší organisací letecké služby lze však očekávati snížení těchto cifer.
Ježto měř e n í pod l' o b n é je podstatně zredukováno, ba
při dokonalé signalisaci hranic - mimo partie místní trati .takřka nepoltřebno, je přirozeno, že právě tato okolnost zlaciňuje nejvíce celkový náklad na nový operát. Práce k a n c eI á ř s k é jsou konány rutinovanými technickými pomocníky
(restituteur, des,inateur, fotograf) za vedení inženýra-geometra
a tím náklad o13obníse snižuje.
Stanoviti kalkulace přesné pro každý druh zaměřovaného
území bude žáda,ti ještě dalších zkušeností. Podle dosavadních
poznatků, získaných při n o v é m zaměření 21 osad v departementu Aisne až do loňského roku, došlo se k přibližnému odhadu, že n á k I a d y z a p I' á c e, s poj e n é s. vy h o t o ven í m
veš ker Ý c h k a t a s tr á I n í c h o per á 1: ů, p o h Yb o vat i
sem o h o u k o 1 ci f r y 4 O f l' a n k ů pro 1 ha.
Náklady na I' e v is i katastrálních elaborátů jsou přirozeně
k omezení jinak nutné grafické konstrukce, dána je 4 násobným
gmfovánírn téhož území a využitím jen vnitřní partie snímků.
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nižšL Podle záznamů Roussilheových, zaznamenaných pn osmi
obcích departementu Oise, dosáhly výlohy za revisi 1ha plochy
a ostatních operátů obnosu 7'5 až 13 franků.

Opíraje se o dosuď zjištěná d1tta, Roussilhe soudí, že pro
revisi katastru
(ve dvou třetinách Francie) stačilo by asi
400 mil. franků a pro nutné nové zaměření území cirka 5 mil. ha
asi 200 mil. franků (podle loňské valuty). Stačilo by tudíž, aby
parlament uvolnil sumu ročních 30 mil. franků, aby během
20 let 25) získala Francie operáty katastrální, vyhovující nutné
potřebě. Přitažlivost vývodů Roussilheových a tudíž naděje na
systematické provádění těchto prací, vzrůstá, uvážíme-li,
že
odborníci vypočetli výši nákladů na opatření katastrálních elaborátů obvyklými metodami sumou 6 miliard franků 26).
K uvedeným datům přiléhá velmi dobře projev, který
Roussilhe učinil 4. října 1924 v Madridě v kruhú geodetů, geografů a kartografů:
"Tyto údaje snad zarážejí; ale ahy byly
docíleny, bylo potřehí se vzchopiti a zvítěziti po mnoha letech
trpělivosti a úsilí nad řadou obtíží rázu geografického, optického, mechanického jako je vliv zakřivení povrchu země a atmosférické refrakce, zkoumati vhodnost objektů a uzávěru, upraviti použití fotorestitučniho
aparátu, promysliti práce fotografické, provésti různá zařízení speciální, zříditi archiv plánů,
ploteri, positivů a restituovaných
snímků atd....
bylo třeba
zkoumati mnoho problémtl a je rozřešiti ... Pochopíte tím snadněji,
proč jsem dával přednost nabyti naprosté jistoty v resultátech,
nežli jsem začal šířiti se doma a v cizině o této originální francouzské myšlence, které jsem se věnoval úplně od roku 1918,
maje na zřeteli prospěch financí státních a zvýšení zemědělského bohatstvL"
Metoda Roussilheova nemá jen úzký význam pro pozemkový katastr, ale lze jí s výhodou užíti pro různé účely, jako
zejména pro obor stavby
měst, pro inženýrské
proj e.k t y, pro měření obvodů, určených ke s celo v á n í a jinou
praxi technickou. Při této příležitosti vzpomínáme rozsáhlé
práce fotovyměřovací, kterou provedla pařížská firma. C o mpagnie
Aérienne
Fran<;aise.
Zhotovila totiž krom
mnoha měst a osad plán města Marseille s okolím, zčásti v měřítku 1: 1000 (36 listů, plocha, 2400 ha), zčásti v měřítku
1 : 5000 (15 listů, plocha 12.000 ha pro účely upravovací), vypracováním dat, poskytnutých 600 ploten. Veškerá práce měHcká (inkl. triangulaci, kterou provedl známý zeměměřičský
25) H. Roussilhe:
Réfection
du Cadastre
par phot'oaérie'Ilne
(Journal d. G. E. F. č. 58 z, r. 1925, str. 381).
.,26) Ve článku Cadastre €,t Photoaérienne
od A. Termea a Pierre
Jeana (Journal Id. G. E. F. ,c. 34 z r. 1923) uvá,dí se .cifra; 3 miliardy
předváleČllých franku. Současně se v něm vYipočítává, že !Úspo'ra ,přřzři::l!o~
vání nového ka.tastru se dotýká 34 % úkonu, potřebných pro sestavení
c·e I é h 'O o.p,erátu katastrálního
a praví, že ušetHla by se opři užití Roussilhovy metody as 1 miliarda franku - obnos to jistě značný.
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pracovník Ing. P. Jarre) skončena byla v 11 měsících při nákladu kol 350.000 franků.
Význam
prací
RoussHheových
pro naše pOiměry.
I když bychom považovali měření polygoná.Iní za nejdůkladnější metodu pro získání vlastnických plánů, n e I z e
pře h líž e t i praxi f{)tokatastrální a usuzovati, že její upotřebení omezeno je na státy, které dnes de facto nemají katastru
v našem slova smyslu a stojí při tom v těžkých poměrech
finančních, velících kategoricky spořit. Výhody metody jsou
tak významné, že třeba se zamysliti, zda i pro naše poměry nebyla by užitečnou, zvlášť proto, že finanční potence čs. republiky není utěšená a pokrok v konsolidaci poměrů katastrálních
žádá rychlé pracovní tempo. Odbývat poukaz na event. možnost
jejího použití na Slovensku jako cosi zaostalého a protichůdného s naším vyspělým zeměměřičstvím a ná,zory o zabezpečení
vlastnict.ví, není dosti místným, vážně-li posuzujeme dosavadní
obtíže, s nimiž setkává se katastrální měření ve východní části
republiky, jak po stránce finanční, tak co, se týče nedostatku
dorostu zeměměřičského a tím volného postupu prací.
Finanční správa měla by věnovati pozornost fotovyměřovací praxi -- hlavně letecké - a uvolniti několik sil ku podrobnému studiu metody a jejích výhod. Dosud bohužel jsem
nečetl, že by poskytla svým odborníkům podpory ke studiu
nových směrů ve vyměřování, ač jiná odvětví státní správy
posílaji stále své úředniky odborné k bližšímu seznání nových
zkušeností a tím přispívají k obrození metod pracovních dle
vzorů jinde osvědčených. Z celého světa dostavili se do Paříže
funkcionáři státní, aby přesvědčili se přímo o přednostech
Roussilheovy metody, neslyšel jsem však, že by byl tam vyslán čs. státní měř. úředník. Což není rozvoj katastru dosud
v zájmu min. financí? Myslíme, že m noh o tře baj e š t ě
pro v é s t i, aby
i n s t i tu c e k a t a str u s t a I a s e ž iv o t a s chop něj š í a j e dna, c e s t a k e z h o s pod á rn ě n í
j e h o ú k o n ft v e dep
r á věš I é p ě j e m i R o u s s i I h e ov Ý c h v Ý z k u m Ů.
Je také ovšem třeba, by konečně vytvořeno bylo u nás
určité fotogrametrické ústředí, stá t n í úst a v f o to g r a m et r i c k ý, které by otázky fotovyměřovací sledovalo a pěstovalo prakticky veškeré obory fotoVYměřovací praxe i badání
v této vědě. K tomu by v této době krom jiných ministerstev
(veř. prací, vojenství, zemědělství a pod.) právě min. financí
mě,lo dáti popud a za součinnosti ostatních ministerstev přispět
k vybudování podobného ústavu, který by stá t n í a dmi n istr a,t i v ě a věd ě byl jistě ku prospěchu.
Konče svůj obsáhlý, ale přes to látku nevyčerpávající
referát, považuji za příjemnou povinnost, poděkovati všem
pánům, kteří mi usnadnili jeho sepsání. V prvé řadě děkuji
vřele panu Ing. H. R o u s s i I h e o v i, řediteli Studijního úřadu
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katastrálního v min. financí, který od let mne zásoboval literaturou o jeho pracech a loni ve svém úřadě s pravou francouzskou srdečností mne přijal a informoval jednak sám, jednak infonno~ati dal o celém postupu svými agilními spolupracovníky ~ hlavně zástupcem šéfa technické sekce p. Br a y er e m, triangulátorem
p. B r a,n dJi:c o u rte map.
Les c oph y m. Díky projevuji firmě M. Chrétien a majiteli fy. Compagnie Aérienne Fran\.\aise za umožnění prohlídky jejího oddělení fotogrametrického, jakož i řediteli této fy. p. Ing. H. B a lleg u i e r o v L Vzpomínám velmi rád pomoci p. Ing. R. Dan·
g e r a, vzácného pařížského přítele českých zeměměřičů, jehož
protekce přispěla mi, že všude byl jsem přijat velmi laskavě.
Re~u1né. Tout d'abord l'auteur mentionne les circonstances
dues
ft la question, née en France, ďutiliser les photographies
aériennes
ft la confection
des cartes et des plans cadastraux.
II indique que
l'idée employer ft ce but la photographie
terrestre
est propre aux
Fran(iais dont Gautier fait l'honneur ft la méthode de Laussedat et Prédhumeau ft la méthode de stéréophotogrammétrie.
L'application
des photographies
aériennes est aujourďhui
pratiquement utilisée ft la confection des cartes conformément ft la méthode
de Roussilhe et le temps de ses recherches est passé ft raison que les
résultats
de sa méthode sont entierement
satisfaisant
aux éxigences
demandés. Ensuite l'auteur donne les principes de la photogrammétrie
aéri~nne et fait-connaUre
que ~e 'V,lusogrand progres 'soit díl ft la
rnéthode fran(iaise représentée par M. Roussilhe ft raison qu'aucun des
autres travailleurs méme ceux allemend n'a pas réussi a la confection
des cartes précises ft grande échelle méme au point de vue économique.
L'auteur
poursuit
la description du princip théorétique
de la
méthode de Roussilhe, de l'appareil de photorestitution
et de son emploi.
II indique le modecomment
on supprime les déformations
dues aux
différences ďaltitude
du terrain accidenté, l'exécution de signalisation
des limites des propriétés et des points de repere. Donne-t-il aussi la
précision de la méthode présentée par les expériences sur le territoire
de Vignemont et exécutées par le 8ervice dont M. Roussilhe est le chef.
On en voit que la méthode est tres expéditive et économique, les prix
de revient sont tres admissibles. L'auteur indique les différences entre
les travaux de révision et ceux du nouvel mesurage, donne-t-il l'estimation des prix de revient dus ft la réfection du cadastre fran(iais.
En continuant, l'auteur souligne les mérites dont M. Roussilhe a
gagné par sa méthode économique et considere qu'on pourrait employer
cette méthode en Tchécoslovaquie
surtout sur une partie du territoire
de la Slovaquie ou les cartes cadastrales n'exisent du tout ou celles-ci
sont insuffisantes.
Enfin l'auteur remercie M. Roussilhe de sa bienveillance et des
informations
sur Ia question de sa méthode, M. Brayer et Lescophy
des explications
sur la marche, des travaux. L'auteur remercie aussi
:M. Ohrétienet Oompagnie Aérienne Fran\laise de leurs informationso et
M. Danger de sa complaisance ďavoir facilité le contact de l'auteur avec
les messieurs nommés plus haut.

Ing. L. D o lež

a 1, správce

vyměř'ovad

skupiny

státníoh

drah v Plzni.

Pi'i jednání o náhradě za po'zemky ,a příslušenství
vykup,ovanó
pro stavby železniční, regulační, silniční a pod. je nám ·dosti často po,suzovati přhněi'enost nároku majitele z,a o'vooné stromoví, sto'jíCí buď
v: -zahradách, alejích aneb ojediněle
y jedno:tlirych
kulturách.
Neuskuteční-li se dohoda ti nutno pro·yáděti soudní cenění, i tu je mnohdy
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nutno zasáhnouti věcnými argumenty proti nedostatkůmznalockého
posudku. K informaci uvá,dím:
P,okud jsou ovoooé stromy na zahradě, nemělo by se k nim zv,láště
Ipřihli~eti, jelikolŽ mají býti jako kultura oceněny vLastně již VI hodnotě
zahrady. Víme však ze zkušenosti, že při provádění výkupu tomu tak
není a musíme je o'cenovati zvláště bk jall!o stromy v alejích neh ojediněle stojící.
Dosavadní o'coiíolvání ov,ocných stf\omů při nazna:č:ených výkupech
dálo se skoro vždy po stanoveníprŮffiěru
kmene ve výši 30 až 100 cm
(JId země a. platila
se jednotková náhrada za 1 cm tloušťky stromu hlewě
na jeho druh. 'I'ento postup sioe věc usnllld;níl, ,ale nehyl z,c€llasprávným.
Odhllldují-li soudní =alci podl€1 orlha,dního řádiu pro reality (Realschiitzordnung) po většíně na podkladě hodnoty vÝllosové ja,ko nejspolehlivější
odhadní metody v různých hosp'odáiřských oblastech, nutno i při hodnoceníovloocných stromů vycházetí 'z tohoto ,před,pokla,du.
Na roz,díl od hodnoty půdy, představující
věčnou rentu, můžeme
u ovocných stromů uv,až,ovatí však j'en rentu qočasnou, podmíněnou
hlavně trváním str,omů (t. j. tlwáním jejich nosnosti). Musíme tedy hlavně
pi'ihlížeti na jejich stáří a uvážiti, kolik roku života lze tomu kterému
druhu a odrůdě přBd,povídati a stručně řečeno vyčísliti v náhradu za
u&lý zisk kapitál p'od-Ie diskontovanýc1h oče'kávaných čistých výnosů
huc10ucích sklizní za celou dohu, na niž jsme ,oídhadli trvání toho kterého
stromu. Jak vidno, úloha velmi obtížná.
" .
čistý
výnos je dán rozdílem hodnoty 1. hrubého výnosu a
2. nákladů.
1. II r u b Ý v Ý n o s se řid,í pJ,odností stromů, jež je závislou na
jejich stá,ří, dtruhu ovoce, odrůdě, poloze, pudě, vzdálenosti sadby, jakož
i na pří:znív:ých nebo nepříznivých vegetaiČnich fakt,orech jednotlivých
roků. Mladý stromek po'čne v určité dohě po vysázení roditi, s přibývajícím stářím plodnost stromu stouipá (orhd,obíI ru II), laž do'Sáhne v určitém
věku n€ljvyšší !plodnosti (ohdoM III) ; odumíráním stromů plodnost opět
klesá (oMoM IV). Ohled~ě plodnosti v, různém věku mOlžno:tedy rozlišovati několik ohdohí. Výnosy ovšem koHsají v jednotlivých letech
kaMého obdohí. Léta všeoheoné, naprlosté neúrody střídají se s lety
úrodnými, po nichž strom tu více, tu méně "odpO'Čívá". K objasnění a
přehledu připojena
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Pokud jde o plodnost, podotýkám, že !vědecká komise národní franeouzské společnosti ,pro zahrllJdní kultury rozhodl.a, ž·e ji z,menšuje' prach
z cementáren v ob-vodu aŽ do 3 km, poně'vadž t€<ntoobsahuje mnoho vápna,
které se rozpouští v kyselých výměscich Estových prilJduchů, čímz se
listy rozežírají a ničí se té,ž klíčivost ,pylu. Podo<hně chemi,cky QltravuVáiIlYjsou Is,tr,omyi kouřem z tavárních komíml, pokud jde z lokomotiv.
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2. N á k 1a d y ph sad,al'ení jsou jako u jiného obhospodařování
d'osti značné, hyť se, jde-Ii o náhrady, skoro všeo+becně tvrdil [lravý
opak. Pď'jpustíme-li y,šak I&prá,vnosttakového tvrzení, ipwk nemůže míti
ovocný strom valné hodnoty, neh se ·zvrhne (= pláněti). O věci &evýstižně
zmiiíuje dr. Fr. Straňák ve své statiz 12. listopadu 1!t24 ve "Venkově",
kam in1;eiresenta odkazuji.
Dos1ti zna,čnou poI.ožku nákladů Ipře<1stavuje vydání za hnojivo,
jehož použiti, ICO do dmhu a mrnožství, předpokládá ov,šem určité vědomosti v sa<1a,iífltví.
Kyselina fosťorečná, slooučena s draslem, podpoifuje vývin plodg~
vých pupencůa. nasazení plodu. Příměskem dusíku pak dO'CílíIl1evelkýoh
:dobře vyvinutých plodu, tedy zvýšime úrodu. Hnojením chlévskou mrvou
chceme docíliti humusu v zemi. Těžko roe.pustná umělá hnojiva
(Thomasova struska, síran amonný a kainit) mají se rO:?Jhoditiv, ohw)du
JwrullY stromu na podzim a do zeměza.praviti.
Lehko rozpustná umělá
hnojiy,a (superfosfát,
ledek a sůl draselnatá)
rOlzhodí se v hřezllu
neb dubnu.
Nahrwzenim živin není ovšem náJklad na strom vyčerp'án, jelikolž
vyžaduje ještě celkového ošetřeni, ,a to nejen pokud jde 'o peň a kOifunu,
ale i o koi·ání. Tento veleduležitý vyživo,v,atel stromu má býti udlržován
kypi'ením pudty ve stavu zdravém a scho'pném bohatého' rozčleňován1.
Na podzim budiž púda zkypřena a pi'ihrnutake
kmeni, ahy kO/řeny byly
chl'áněny proti účinkům silných mrazů. Péče () nad:z€mní části stromů
záleži jednak v udržování k()lI'uny .stromu ve ,stavu pi'iměřeně hustém,
čehož docHujeme správným řezem, jednak v ošetření stromu proti chol'o~
bám a škůd:cum, proti nimž je boj mnohdy dosti nákladný.
Podle téhož ~1,Ut'oraje dále nutno jednoduché mechankké ·o,čistělll
stromů od všeho co jest jim přítěží 3i na škodu. Zejména je záhodno
zničiti zárodky četný,ch živočišných škůdlCů,ošeUiti rakovinou napa.dená.
místa. a pod.
K' dalšÍJm n4kiladům - kromě pořiwvaddl - ,pati'í i vydání spojené
se skliztIÚa podJe mého názoru nutno při samostatných sa,ua.ř&kýchpoollicí(Jh ještě započítati zúročenízákladního,
provozoiVladho a ohěživéh o
ka.pitálu, umořování a opravu budov, zdí, p,lotů, zařízení .a inventáfe.
V tomto případě pak participuji na čistém v,ýnosu ovšem i výnosy keřtJ.
a vedlejších pr,oduktů p.odniku. Přizahradá,oh,
ja:ko s()učásikách celkové
držhy, nesměly by se rovněž příslušné kvoty opomenouti.
Po této všeobecné zmínce uvádím k podro'bnému ohjasněni postupu tyto dvě pTá,ee :

I.

Ve zv,láštním otísku ·dvaeáté sedmé zprávy o činnosti českého
odboru zemědělské rady pro Čechy za . rok 1!t18 (ná,kladem českého oidboru z€mědělské rad:y, Praha 1919) "Ov,()cnietví a viua>řství", jenž· mi
byl na požádání velmi ocho,tně zdarma; ,zlaslán, jsou uvedeny smělrnice
pro oceňo'V'álllÍorvocného stromovi při výkupu [l,ro účely čs. st. dmh.
Český odhor zemědělské rady do;p'Ů'l'učilředitelství da'ah odhadovati ovocné stromy podle hodnoty v Ý n o s o v é na podkladě oče.káVlaných výnosu, při čemž uvádí tyto zásady:
Náhrad'a. za vyv.lastněný strom se rovná zafi;;wvacímu ná,kladu
a ztrátě budoucích čistých výnosu za dorbu, v níž 'by jiný nově vsazený
str.om dosáhl téhož věku a nosnosti. U stromků rodících neni třeha při:počítávati zařizovaeích náhrad, ježto lzepředpokládl1ti,
lŽe se prvními
úr,odami amortisudí. K .zjednodušení výpoičtůpoužívámel
odhadu průměrných úrod celkových nebo průměru úrod! jednotlivých ,ohdohí.
a) Stromy, které nedosáhly poIovičky sViého pruměrného
věku,
oeeiiují se 'dlediskont.ovaných
předlpokládaných čistýeh výnosu takového počtu nejhližších pfíŠ'tíe:h roků, jenž. odpovídá stái'í stromů. [Ku př.
při 20 letém třešňovém skomu rozuměj v oMaM od 20. roku
nBjbliž,šich
příštích 20 Jet = do 40. roku.]
Je-li r průměrný roční čistý výnos, n stáfí str·omu, q úroková
míra., jest jeho hodno,ta:

+

r

H=

(qn-l)
qn(q-1)'
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Hodnota stromů mladých, dosud nelrodících (dodávám resp'. započivších nésti, jeliko~ .před:poklad amortisace
,poNzovacích nákladu
úrodami není ještě splněn), rOlvná se jejích zařizovacímu
nákladu
v p,rvním r,oce s příslušnými úroky ažk dlobě ,odhadu ,lIJdiskontovaným
prvním čistým výnosům (1. j. za dlobu, v nÍJŽby již nesly, mezlÍtím co dJo~
růstá nově vsazený strom stáří stromu odhadl()fVmlého).
Je-li n stáří stromu, m poléet roků k p'rvní úrodě, rprůměrný
čistý výnos, z zařizova.cí náklad v prvním: roce, q úro,ková míra, jest
jeho hodnota :'
r (qn-1)
H = z . q qrn+ n (q _ 1) .

+

b) Stromy, které dosáhly neho iPfekročily polovičku svého věku,
dlužno oceňovlIJti dJe dilskOllltovanÝ'ch očeká,vaných prfiměrný10h čistých
výnosů za :z,bývající léta života (rozuměj nosností) 'stromů.
Je-li n pra.vděpŮ'doibný počet roků, v nichž strom může' ještě nésti,
r průměrhý budoucí čistý výnos, qúrok,ová mil' a., pak jest jeho hodnota, :
r (qn-1)
H= qn(q-l)'
c) Stromy staré a ciho,ré, již ,odumírajfcí, mají jen hodnotu dřeva.
Pro ooeIlování úrody ovoce uvažujeme jak místní eeny OV'OOe',
tak
i místní ceny k výpo'čtu veškeré r6lžie, tedy výlOJhs ,oěetř()fVánímJstromů,
ztráty na podplodině, výloh s česáním, ukláJdláním·, balením a ,zasíláním
GVoce a pod. Všeobecně mmno z hrubých výnosů ovoce' odečistL Ul třešni
a visní 50 %, u osta,tního oVlooe 30 % na režlii,
Jsou-li po ruce záznamy o příjmech a vydánfeh v minulých lell;ooh,
mohou bÝ'ti velmi cennou p'omůckou k odhadům pravc1ěpodobných příštích
úr,od a nákladů.

II.

K doplnění pi'edeslaného pí'ispěje velmi cenná úvaha ,,0 kapitálové
hodnotě ovocný,ch stromů", výňatek to z ,,'Praktischer
Ratgeber
fUr
Gartenbau", vydaného A. Jansonem, ředitelem ov,ocných sarlJů.v Eisenaehu u Trowitzsehe,
Frankfurt
n. Odrou. Laskav,ostí Z. V. byl,Oi ml
zasláno čís. 31, ročníku 37 AI:Igemeine Vel1ID€scsung\lna,chrichten*) z 1. listop.adu minulého r.oku, kde jest zmíněný výňatek uveřejněna
jenž, uvádi
v podstatě toto:
Na základě svý;eh dlouholetý,eh ~kušeností jako praktik ,a soudni
znalec odmítá A. Janson tvrzení většiny zamaďllíků o velkýeh čistých
výnosech ovocných stromů, na jichžpod~l'adJě
se pak ul'\čJude jejlioh
ka.p'itálová hodnota. P'odle dnešnich .peněz je cena st,vomu střelilii nosnosti asi 30 marek (= 240 Kč).
Zdánlivě nízká cena" 'Píše .Janson, jest vy,světlena touto úvah<>u:
Obyčejně .se odhllJduje tak. že se ď'ekne: strom muže nésti oolik a tolik
ovolce, jehož metri{')ký 'cent stojí tolik a tolik a sctromu lze předlpoviJdati
je,ště t<>lika tolik Ifoků života,. Tak se lehce odhadne ku ;př. čistý výnos na
2 q ovoce ročně; po 30 až 60 mavkách a p!řiJ40 letech pak na 2400 ma.rek.
To je viš3Jkvypočítáno po nokyná-řsku. Kdyby se platiil při vyV'laJStňování
z,a str·om kapitál 2400 marek, předstaV1OV'alhy rOlČlliúrok z tohoto ka.pitálu při dnešnich 9 % ních bankovnich úrodch
z vypůjlčenýoh peněz
ročních 210 marek, a,v.šak roční sklizeň byla udána v hodnotě jen 60 mk.
Těchto .60 marek přinášel by stroml jen po 40 let, ,p'roti tomUJ v,ša,k
kapHál 2400 marek jistě a nevypovMi,telně ulož,eny, vzrůstá úrokem
z úroků jako věčná renta.
Svědomitý a s věcí o:beznámený odhadce musi tudiž sp,rávně
zjistiti čistý výnos a diskontovati jej podle obvyklé a ustálené Úfokové
míry na ,počet let, pvo něž lze nosnost str.omu ještě př€dvíc1ati. Tato
nosnost bývá odhaidlo,vána všeohecně u:p,říIišněně.
Podle druhů uvádí: u jllJbloni 40 ruž 65 let, u hrušek 55 až 80 let,
u třešní 40 až 50 let, u v,išní, sI.iv, švestek, mir.ablelek na 25 až 32 let,
li meruněk
a broskví na 12 až 15 let.
*) Redakce časopiscu Aillg. Verm. NllJchriclIten dala ochotně své
svolení k výtahu ze ,článku p. A. Jrunsona, uveřejněného v čís. 31 minulého ročníku.
.
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Rovněž tak upfílišněně se od!haduje výnos a uVládí ,proto. k :po~
rovnání ku př. výnosy sa.dařství v Romholzu v Hessensku za léta 1920
až 1922 při porostu asi 3200 nosných stromů nejosv'ěd!oonějšíoh druhů
a podotýká, že jsou t.am v.egetační poměry ob.z VIIá š t ě pfi2nivé aJ ·že
s ·odiborně školenými zaměstnanci nezanedbá se ničeho, co by mohlo
zvýšiti nosnost stromů. Pod·le tohoto 31etého .průměru je,ví se ku př.
nosnost několika druhů renet průměrem 37'6 kg pro strom a rok To
jsou však, jak j1iž podotknuto, str.omy nejlepší nosnostLa
ted~ výJnos
maximální.
Podle statistiky okrouhle 1 milionu stromů, jioCh~.výnos zaznamenáv.án částečně již od poloviny minulého století, jeví se průměrná plodnost v jednom roce: u jruMoní asi 11'85 kg, u hrušní 10'40 kg, U! tiiešmí
13'5 kg, u slív a švestek se všemi jejk,h ,oidlrůdami 9'05 kg, V t:omto
.průměru je ovšem mnoho stromů, které .po.dle druhu, klíma, půdy a-td.
jsou méněcenné,
Strom do:brého druhu vša:k, ipřizpůsolhený místním
poměrŮffia o nějž se dobře pečuje, nese skmo jednou tolik (asi 20 kg).
To lze A. Jansono·v,i lehce pr·okázati, jeliko1ž má ve svý,oh rozmanitých
podnicich odi let 'založenu statistiku výnosů 01 kamCUém
jednot1>ivémstromu
a již 25 let zaznamenává svědolillitě spolehliV'á data, sděIorvaná idruhy
v poyolámí a odbornými časopisy.
Zdánlivě nízké výnosy se vysv·ětlují tím, že ve Vlelkém průměru
kaž·ruoro,čněrodí jen třetí strom, druhý málo, první slwro nic. Důvodem
nejvyššího průměrného výnosu u třešně je je'jí p,ravidelná nOlsnost. Co
do :pr.aViid.elnostivýnosu přimyká se jí slíva, ač figuruje v mno,žství
ov·oce na posledním místě; je to jen d'ůBledek jej.í malé Ikoruny a tudíž
malé nosné plochy.
Dalším ,pramenem chyb v oceňování a výpočtu náhrad je vysoký
zúročitel, jímž se d:iskontuje, neboť se mnohdy Ipočítá s banlwvními
úroky. (D nás soudně stanovený úrok 5% ,)
Podle Jansonacena
sklizně d,iskontována normálním úročit-elem
dává při čistém výnosu 1 marky (8 Kč)
hodnotu 4'40 mk ( 35'2Ú Kč *) po 5. létech nosností,
"
8'10"
(64'80 ")
"10,
"'
11'08"
(88'65 " )
15."
"
13'70"
(10960 ")
"20,
"
15'62"
(124'95 ")
"25,
17'32
(138'55")
.
30.
18'68
(149'45")
"35.
"
19'80
(158'40")
40,
20'68"
(165'45 ")
"45.
"
21'48"
(171'85 ,,)
"50.
"
22'10"
(176'80 ")
"55.
"
22'56"
(180'50 ")
"60.
22'96"
(183'70 " )
65.
23'96"
(191'70 ")
,,70,
Příklad:
25 letá jabloň dává roční čistý výtěžek 2 marky a má
podle druhu ještě m01žnost 351etó nosnosti. Pak je její hoidnota podle
tabulky 2 X 18'68 = 37'36 marek (298'90 Kč). Při tom jeěistý
výrnos
2 marek ještě silno pOičítán, jedná-li se o srudlaie, pro'Vozujícíhol pod,nik
obohodně, j·elikož při svědomitém záznamU! nákladů vy:plývá, že při po~
dobných výdělečný-ch podnicích lze počítati jen S' čistýmzisk,em
4 až
41/2 % vloženého kapitálu, tud:tž po,vstáv,á 95'5 až 96 % náJklrudlů.
Pro milovníka ovocnýoh stDomů je ovšem věc Ipfíznivější, poněvadž rozumný odhadce počítá k dobru část jím .osohněvykonané
p~ráJce,
související s ošetřováním stromů (tedy menší r"iii I). Je,l'ikoOžse však
i přel:'. to musí započísti
hodnota! půdy (DIYzuméjzúročení), náklady
osázení, peníz za ošetřování v leteoh, kdy stromy nedávají nijakých
výnosů a ,pod., nez,bývá ohz,vlá,štní čistý zisk.
Při oceňmrání věci mlll,jiteJem nepřihází se' snad nikde jinde ta;k
všeoihecně jako při oyocných stDomech, že maj<itel Ilnadno kalkuluje
do náhrady hodnotu zvláštní obliby, již olv.šemzákon nezná, Nelze-li
clO dohodnouti
o přiměřené ná,hr.adě, třeba se ďov,olati znalce. Nemůže
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jím ovšem býti kterýkoliv zahradník, byť by byl i vynikajícím ve svém
o.boru. V zahradnictví
není ,oboru, jenž by byl přibližně twkobtížný
a vyž,aJdoval ,tolik ,zralé -dloUlhoo1e tézkušenosti
a tolik teo'reUckýjch
znalostí, j,ako je tomu při ,odhadiování ovo,cných stromů.
V ohou pojednáních se shodně zdůr3lzňuje
správné
stanovení
průměrného čistého výnosu - v budoucnu (nadějného,). Pří vázel důvodů
J ansonových a hlec1ě k známé německé důkladno'sti je patrno, ,že mnou
uvedená tabulka plodillosti A, byť byly u nás poměry jiné, mohla; by
značiti asi ma.xirrm.rm,soudě 'tak i z !p'Orovnání doby nosnosti. Není mi
známo, že hy "li ná,s někdo vedl tak nepostráda;te,lnoustatistiku
lpodle jednotlivých druhů v jedillotIivých obdoMch plodnosti a Ipodlerůznosti krajll.
Průmě'rllé výnosy qwdle Jansona., zjištěné z tolika případů racionelního
sadaření, nemohou se i přels růZi1lostkrajů na tolik lišiti, aby nemohly býti
vodítkem ~ro nabídku při jednání v dohodě, ,jelikož pro odhad n ad ě jn é h o výnosu úrody musí ,býti dlouholetástatis't.i:k'a, obsahují'Cí kfoměvyrovnání jiných faktorů í vliv kalamit (epi,demie, kroupy, pozdní mrazy
v době vegetace atp.), cennějrší než nespolehlivé úda,je i jinak věroho·dných osob.
Propo,čítedme J ansonem uvedený příkla-d podle vzorce zemědělské
rady a do tabulky A vsaďme průměrnou
úroďu, Ip,řidrževše se doby
plodností podle tabulky A. Tento předp.okl3id bude pr.ohrubou
,o'r-Íentací
lépe odpovídati, jelikož uvažujeme vMy případ hlllbídky s naší strany
a dohoda se sjednává pOidle oboustranných
důvodů pI"G či ip,roti.
Jab1-o,ň 251etá nedosáhla
ještě polo'Víčky svého trvAní. čísté
výnGSY třeba ur'čit,i v ohďobí od 25. roku (= stáří stromu)
počet
nejbližšklh let, odpovidajicích stáří stromu (= 25 let), ~ed,y dlo 50. roku.
S'p,olehlivástatistika
,plodnosti od 25. ·do 50. roku schází, aby,chom
mohli UI"Čiti průměrný
výnols,· jelikož
tabulka
A, jak
zminěno,
vyka;zuje
wsi
maxiimum.
Akcelptujeme
pro
jahloně
průměrný
roční
výnos
Jan,sonem
uvedený:
11'85 kg
a
od
toho
podle
zemědělské
rady 30 % režie:
3'55 kg, udává
roz,díl 8'30 kg čístý
výnos = r. Cena 1 kg a 1'5 Kč = cena ve velkém,odpovíd.á r = Kč 12'45.
Stáfí n = 25 let, q = 1'05 (soudem ustanovený 'Úrok = 5 %), pak
1

+

r(q"-1)
H= q"(q-l)

1245 (33863 - 1)
1)
=175'55 Kč.
proti přepočítané hodnotě, určooé Jansonem na }(oč298'90. (Viz předcllOzí
poznállThku.) Po,dle námi idolcílených dohod. p~atilo 'se za takovou jahloň
140 }(oč, čímž je dotvrzena mo,ž.nost použiti výnosŮ! Ipodle Jansona ,pro
hrubou orientad i u nás a provedení výpo'Č'tu podle vzorců :li režie, udanýchzemědělSikou radou, neboť l'ozdH 35 Kč jde na úkor rozdílu cen a
úwdy v rů,zných ilúajkh.
Nadějí se, že pod.Ie těchto směrnic int,eresenti se budou od případu k případu ohstojně -orientovati a ta,k -snadněji řešiti obtížnou úlohu
odhadu ovocných stromú při výkupu pozémků pro stavby komunikační
a ,vodohOiSpodá~ské.
= 3'3863 (1·05 -

Stav pozemkové ~efo~my a p~ací zeměměřičskýcb v sovětském Rusku.to)
Ru~,ky nap'~lal B. E.
Zásahem rholše.vické revoluce bylo zrušeno privátní
vlastnictví
pozemkové. Půda .byla ,prohlášena za národní majetek a od ;j:,édoby se
nachází v uzívání obyvatelů.
Piřirozeně, že tím zeměměřic,tví jako speciální technicik,o-právnický úkon ,z'tratilo sVl1j ,smysJ. Není proto divné,
*) Redak,ceotiskla
se svolením čas,opisu "Techničejsldj by:lletěn"
tento čláillek v přes;vědčení, že najde se mnoho kolegů čtenářů, Meří
o sta.v zeměměříctví a :poměrů, vzniklých převratem v sovětském Rusku
v Ipo'zemk'ové držbě, mají zájem.
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že od toho okamžiku samootatnýzeměměřic!ký
(pozemkový) úřad při
ministerstvu .spmvedlnosti ibyl uzavřen, zrušen aže jeho funkc,e převzal
"oděl zemJenstrojstva"
(odděJení ,p'l"O uspoř:Wá.ní po~emíkovédržby)
p,ři národním . komisariátu
'zemědělství, v. jehož čeilo zeměměřickotechnického
oddělení ,po některých úvaMch [lOSltav·en S. D. R u ,d i li,
který ještě dop()!sud jej ,řídí. - Z celého pozemkového úřadu zbyla jen
bý:valáJ moskev,ská zeměměřická kall!celáJř, ale rozsah jeji činnosti značně
se zmenši:l - dodáNánim přístl'Ojů a kallJceláJřských rpomůceík venkovu.
což se děje oSltatně v příliš nedostartečné míře.
Co ,se týká or:ganisace zeměměřjc,tví, jest velmi jednoduc.há: při
komisariáJtuzemědělství,
při župnich, okresních a obecní.cth *) "íspolkomech" **) neprodIeně byly rii'zeny příslušné pozemikové Úiřa.dy s komisemi ,pro uS/pořádání držhy.
Do k·ompetence Centrálního úřadu pro uspořádání pO'zemkovédržiby
s'padalo:
1. V,še.obecn,ý Slměr [}Ozemkové pomLky;
2. ipřipmvování "dekretů" a vYJPracování rŮlzných ins,trukcí, jakož
i doplňků k :nim;
3. re,vi,se a r,ozbor stÍižnostÍ na ,činnost niž,ších instanci a
4. dtodává,ní přístrojů [}Od,řízeným úřadům.
Župní pozem'kové úřady byly meziinstancemi se stejnými funkcemi.
Mimoto sezahývaly
mzmis,těním technických sH,které
byly seskupeny
plři okresních pozemk.ový;ch komisích.
Pozemkovou reformu prováděly okresní pozemkové úřady. Obecní
pozemkové úřady se za,bývaly řešením melliŠÍJChmí,s.tníchotáizek, když
nebylo zapotřebí technic'ký'ch sil.; v důležitějších připooech měly pouze
úlohu svědků. Takový ,stav byl do d:u
1922, když nastal obrat v p.olitice hol,še·viků, který se d:otkl také pozemkové otázky.
župní a okresní :pozemko'vé úřady b)"ly přejmenovány v "pozem·
kové správy". Komise rpro uspořádáni držby 'se změnily v úřady pro
uspořádání držby, zdá se, jen za účelem větší samoota,tnosti. Včelo těchto
"nový,clh" organisaci llliohou hýti ,p~)!staveny osoby dle rozhodnuti "ispolkomů" a někdy skutečně 'staly se vedoUlcími osolby úplně pro tuto
praxi nevhodné, 'bez odborného vz,děil.áJní.
Většinou Mšak tato ;práce se přenechálvalaodbornikům
- Ínženýrůmzeměměřičům aneb zeměměřičům se střediním odihorný'lllvzděláJním. Ně~d.v
přiděJovll,ni hyJi k těmto ,úkonům pomo'cnici odhorně V1zděla,ní,ale oddani
komunistické
straně, a :někdy i nao!pak: inžený,ři pomáhají odborně
nev,zdělaný;m komun~stům, kteři nllJchá;ze1i,se v čele úřadu.
Reif<Jrma 'pozemik'ová byla započata v únoru roku 1918 vydáním
"s,tano,v o soDia1isaci ;půdy". Jak 'známo, zákon telllt,o :byl kopií programu
strany socialistů-nwolucioná<řů ("e·s-erů") pro ,pozemkové .otálZky. Zvlášťnos,tí jeho bylo wz,dMeni pŮidy poměrně ke množství ,.jedlíků" v r,odině,
t. j. (}S,oIb,~iVÍJC,íchse VlZděláiváním ipůdy. "Jedlíci" měli a mají velký
význam v pozemkoivé refol'lIIJJě.
Pl'ovádění tohoto 'zá~mnu v praxi počalo se na jaře roku 1918 a
při tom "revolučně":
půdy hylo mnoho, žadatelů ještě více, ale zeměměřičů by~o málo.
Mnozí z nich byli odvedeni, aneb sami se, zap,sali do "Dohrovolné
armMy" aneb jednoduše vyčká.vali - 'protozhylí
zeměměřiči hyli skutečně ,,~a roztrhání".
Stávalo se často, že nebylo p,řístrojů a plánů;
určelllÍ výměry ,ploCihy,l,terá měla zů,stati původrumu majiteli, resp. Q!1éJ
která měla býti Ipndělena osobám jiným, muselo se dfti "podle oka", steJne
jako parcelace pozemků mezižadalwle
a skutečně opráJvněné osoby.
Proto hranice mezi nově utvořenými užívacími parcelami byly udány
v nej,větším množství plřípooů hrub'ě: ,vyz,načením směru hranice rukou.
Není divné že všechny hra,ni>ce tak'ové byly nesprávné. Vuibe,c jako sám
zakoo, tak' i jeho Ipovrchní prováděni způsobiJ.o zmatlky v užívání pozemků v RllJSlkua vyvolalo nepoměrné množství různých nesmyslů, konfliktů, ~ačěk, tragedií a d,okonce také vra,žd.
*) GuhernskJ"Ch, ujezdnyclh, v.olostn)"ch.
••••
) Zkráceně: iSlpol!llitělnyj komitét = výkonný
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výbor.

Již 's počátku ,při p-Rr,cela<eičasto povstávaly ta<kové skandá;ly že
zeměměřičům nic jiného nezbývalo než "fuga sa,lutem pete,re". Om dále,
tím vice se zvě1lšovalo množství nedof.O'zumění. Příčinou ,to,ho byla zásada
rovnos,ti, kterou fakticky splniti vůlbec je velmi těžko; okolnost, že
hranice hyly uka:zovány jen máváním ruky, pThsobila JIre.zi Hdem samozřejmě nedůvěru: vždy zdálo se ,těm, kterým půda se rpředáva,la, lže jim
dá.no bylo málo, a těm, kterým ji odebírali, Ildálo se, .že se boce mnoho.
Nutno dodati. že zákon z roku 1918 ne,dělaIžádného
rozdílu mezi
půdou stat!kM'ů a 'rwd:láků, takže ve věirtším mmožství případů prováděla se
par.c,elace prá.vě na půdě sedláků, t. j. pŮĎouzámo'žnějšich
sedlákůmajitelů :podělováni byli chudí zemědělci.
Drwhou přwInou hojných nedorozumění byli již zmínění "jedlíci",
základní to je,dnotka při ,parcelaci -, jichž lPiočet stále se měnil dle přiJ'Orzenéhozákona: jedni z nie.h umírali, jiní ,se rodili, což ·při ,známé selské
chtivosti .půdy bylo důvodem k nové p:wcelaIDi. Případy takové hyly
veJmi časté, a tím :se pomšily hospodářské mzpočty, odnímaJa se možnost
zIep,šení hos'poda,ření. Rozp,ory ,z toho ·vzniklé vedly obyčejně k soudním
procesům, a,ž konečně na jaře roku 1920 tato nová Iparcelace byla omezena 'zákonem.
Tr.valou ,přÍiČinou ro.zmišek byl ,nedosta>tek určitých a Ziřetelnýcli
hranic, které udávány lZpra,vidla, jwk již uvedeno, máváním ruky a někdy
popsá,ny v protokole.
•
Další příčinou :sporů bylo" že chyběl ,zákon o lhůtě pro podá.ní
stížnos,tí: mohlo se ap,elovati bezrpočtukráte a kdykoli bylo libo. Tytéž
stížností řešeny byly vicekrMe a čas,tQ s opačnými výsledJky. Ná,sled'kem
toho veškeré pozemkové a prá,vnkké úřady byly zatíženy obrovským
množstvím s,tížností a žádo·stí.
iProvád'ění pozemkOiVé refol'!ffi(Ydálo se v různých okresech nestejně
rychle; ně'IDte'ré ukončily ji během roku 19'18, u jiných to trvalo dva až
t.ři roky, a iPritvě 'z,de sUžností '1 pToces,ů bylo nejméně.
Množství půdy na jednoho "jedlíka" v Tůzných míste,c,h 'bylo různé.
Průměrně od 0'75 do 2·5desja.t.iny *). Někde byl hrán zřetel na kv<tlitu
půdy, jinde nikoliv. Tato "urovnávaci norma" vůbec hyla nedOl8til!teěnou.
Norma tato vázala každého, vylučujíe možnost a nutnÚ's,t k použití lepšího prostředku
kzaj~štěni
existence, odnima.Ia iniciativu,
ukojovala
v,šechny Ip,otřehy, pJřes t,o, žepm
revoluční a hlll!dová místa -skýtala,
půda jediný pramen výživy.
Zákon o sociaHsa'Ci Ip·ůdy existoval nedlouho. Na ,pod:zim roku 1919
byly vydány "Směrnice o provádění .p~e'chodu k sociaHstickému uspořádání držby". Základní tendence' ·tohoto zákona., ve!lmi kusého obSolhem
i rozsahem, byla organisace kole,ktiiVIliho použivání a obdělávání půdy.
Proto tento zákon ,skoro výhradně jediná o "soV'chozelch" **), t. j. o sovětských stá,tnídl h{),spodářstvich, hospodá.iiských jednotách a k OImunách.
Veškerá Ipozorno,sit poz.emkovýlch úřadů, ve,škeré technické síly a
hmotné prostJředkysoustřeďují
se lwlem této otá,zky. Osobám, zakládajícím komuny a jednoty, d:OistaJIose velký,chzáloh
Ipeněžních, 'byly jim
k dis,posici lesy, ,stroje, .hinojiva.,často talké hez nutrlo.sti je navrátiti;
tito organisáito'ři dostávali J€lpší IpOlZemkya pod. V poslední řadě bylo
třeha přis,toupiti ,k systemati'cké pallceJaci nových selský,ch pooemln'1,
CO'žse provádělo v letech 1920 a 1921. Tato 'Pa.rce,lace se IprOiVádělastátním
na.řízením (cil'kulá,řem), a jednotlivé Ipozemky byly zajlštěny mě'řickými
ZIIlačkami analogicky jako při pozemkové l'eformě P. A. Stolypina ***).
Zajímavo jelst,že nyní sedMd s ve~kou úctou vZJponúnají na. P. A. 'Stolypina. Oasto bylo' ,slY'šeti: "Rozumným člověkem byl ten, který při~l na
my,šlenku zřj.zovati "chutory".
Tř·ebas nepfímo, věta tato v'zta,huJe se
k památce ,Po T. StolYIPina.
Vraťme se Mšak7Jpět. Během parcelace neb tak .zvaného "zaokrouhlení" selské p'ůdy, dálvala ta která obec ka,ždé jednotě množ'ství
*) .,Desdatina" a,si 11.000 m2•
**) "Sovooorz" = .s'OiVět:ské.cho,zj~j~tvo = so,::ět~k~ hosIPoda:řen
***) Petr Arkadjevlč Stolypm, mllllstr,. zavr~zde~yr~olu~o~onare~
Bagronym v Kije'vě, na.vrhl refo~mu, :dle ktere .sedlllJkmel.~ltI ~,vuJ vlaS1tm
"Ichutor" (dvorec, samota), oddelenyod
malyoh hospodars,tvl.
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půdy, odrpovídající množrství "jedlíků".
Pr:we taitJo pokrarčovaJa velmi
rpoz,volna a nebyla ukončena jednak z toho důvodu, že byla spojena
sohrovSiký!lIl množsĎv]m Iprocelsů, hlavně však prow, ,že za dva roky
náwrysovětské
vlády na tuto otáJzku s.ilně se 'změnily...
O tom vša,k
bude promluveno později.
Rok: 1920 se vyznačuje vydáním dv'ou důJežitýchz,ákonů.
Jsou to
7.ákonze 27. ,června 1920 a "Stanovy o org3lllisaci soudníoo pozemkový1clh
komisí", s udáním jich funkce, ,pořrudu a lhůt pro stížnosti.
Tato ,posledni okolnost byla velrmi dwe,žitá, neboť ibeztoho nebylo
stejných zásad v rorzhodnutich pozemkových úřadů.
- (Dokončení pHitě.)

Zp~ávy lite~á~ní.
Recense.
CharlEs B. Breed
a George L. Hosmer:
practícc of surveying.
Vol U ma
I. E lem e n t ary
s u rve y ing.
(Díl I. Nižší
geodesie.)
Páté vydání. New York 1923. 591 stran. Cena váz. $ 4.
Velice vkusně uprav·ená příručka" rozdělená na čtyři části,s dodatkem,
obsahujícím
tahulky
logaritmické,
trigomometrické,
tachymetrické a pod. Část první jedná o strojích geod:etickýeh, jich užití,
urovnání
a ošetřo·vání.
Dást druhá <O měřických
metodách, třetí o
geodetických
výpočtwh, rotvrtá o geodetickém rýsování s kapitolou, o
vholdném materiálu. V knize této nena'cházíme spoustu věcí, které jsme
zvyklí viděti v jiných učebnicích
geodesie, zato však jsme poučeni
o tom, <co bychom v jiný.ch pfíruoklÍ!ch marně hledali. Seznáme metody
a stroje v základě o·d naJŠich se lišící, najdeme zde vhoidJné pokyny pro
organisaci ,polního měření.
Vol u m a I I. H i g her s li rve y ing. (Díl II. Vyšší geodiesie.)
Třetí vydání. 1926. 489 stran. Cena. váz. $ 3'50.
'
'rento
druhý
díl jest
geordesií vyšší,
opět
l'o~dělený
na
(jtyři části s připo,jenými
praktickými
tabrulkmpi. První
část sez;namuje nás s triangula.cí, určením zeměpisný'ch
souř,adnie,éasu
a
výšek. Vpr,av,dě americký jest způsob signalisování
trigonometrický.ch
bodů, měření základen invárovými Ilásmy. V di-ubé části popsány js'ou
metody detailního mapování (tachymetrie, měfi.cký stůl, foto,grametrie).
Třetí část obsahuje měření hydrografická
a měřei1lí řek. Čtvrtá část
j,est kartografie
s četnými grafiekými
příklady.
Dodatkem pripojena
jeststereofotogrametrie
a :ljo.togrametrie letercká. Celý spis jest ,psán
formou snadno phstu:pnou, různým teoriím a matematickým odvozením
jako by se autor vyhýbal. číselných příkladů má málo.
Tato příručka líší se od naŠ'ieh v mnohém velmi podstatně. Jest
toho snad jen lit'o'vati, že literatura
anglická, a zvláště amerieká, nem~
na naJŠi větší vliv, avšak nep:ravím, že bychom tam musili hledatI
pro nás v,zor ve všem. Myslím hlavně na některé .zása;ďy, kterými jsou
práce Američanů vedeny a jež k hos,po,dárnosti měřických pra,cí valně
pI·jspívají.
Ant. Prokeš.
Základy
letectví. SestavHi du.stoljníúi.učHrelé leteckého lliČiliš.tě.
Pr.aha 1925. Vydal Masarykův Letecký fond: 192 strl1ln. Cena 13 Kč.
Jest to souhrn info'rmačnÍ'ch staH, vybranýoh z učebné látky
v rozličnýeh kursech le,teckilho učiliště. Vypracovali je důsto'jníci-učitelé,
kteří látku k nim řerpali jednak ,z vlastních zkušeností, jednak z leteck}'ch odborných časop,isů a knih, vedeni jsouce přáním, .aby přispěli
co nejv.Í'ce kprohuzení
toho, čeho je ,v· naš·em národě to,lik třeba
pra.vého pochopení a účinné lásky k letectví.
Po historickém výV'()ji letectví pojednáno jest o letadlech a jioh
motorech, o letišti,
o vlastním
létání, rO . využití
leteeké bezdrátové
telegrafiea
meteorologie
a končí statí 'o letectví civilním. Pro zeměměHče jest nejza,jímavější
kapitololu il'otograJfLel V' letectví, kde jest
pojednáno\,
využití leteckých snímků ve válrCe i v míru, doloženou
značným p,o'čtem reprodukcí fotoleteckých snímků a přístrojů.
Alp:.
Ing. IStan. Š Ip a Ce rkl: 2labra~ičnÍl služba technicko-hOSlpodářská.
Nák[adem Jednoty p,řátel Ma,saryko'Vy ruk.a41emiepráce, v PralLe, 1925.
Cena krámská 25 KJČ(čl~l1B,ká16 Ke).

1926/88

Spis lega,čního 'I'ady š,pa,čka ukazuje velmi názmm.ě, jak je di'lleW,o
za,chovati do budoucna nOlvou in,stituci techn.-hosp. piíidělenci'l plři čsl.
za,st.wpite,J,sk;0chúřadelclh. Dokládá to ,tlříIetá plodná jeho činnost ve Spojenýcll státech ,sevel'o~merických;
výsledlky ryk,onané práce jsou příznivě vlšeobecně pnsuzovány u nás i vdzině,
jak ,úi\aJdy,kol1p,ora.cemi a
význaJČný'llli pri'lmy,sll:níky, tak i zá,Sltwpci te,chínický,ch věd. Celý spis obsahuje vlalstně s,kvě[ou bilanci č;innos,t.j telclhn. atta,ché a lze považovati
jej :za účil!lJnouobranu Iproti sna,hám jedrnotHv,c,i'I,"kteří <buďIZ nepochopení,
nebo z napmstého nedostatku smy,slu pm kons,truktivní poHtilku hospodářskou a 'z jiných příčin" usHov.aH ,o zmšenÍ tét'o funkce. Přehledný výčet
záležitostí, jimiž bylo Itechn. at,taché se o>hírati, Ip,roka,zuje mnoho8lt'1"an~
nou *), iniciativní a záslužnou činnost techni,ka v tomto nově t.vo'řeném
úřadě a IpVQt.Os tím větším pod:iJv,emčte se zmíllka o úmyslu zrušiti instituci talk významnou. Do!pQmčujeme ,knihu tu k přečtení a, tím hHž,šímt!
seznáníolhsáhJ.é
činnosti, kterou te-c:hn. aHa,ché' v dzině vyvíjí 'ku pl'o~
srpěchu hOis'P'0dád',sko-te,chnIckého života Os. R.
fr.

Nové knihy.
Dr. Quido Voe t t e r: Jak se počítalo a měřilo na úsvitě kultury.
Nákladem "Me!lantric.Ila" v Praze. Cena 10 K,č. Stran 142, 8°.
Dr. R. Sc hne i ,de r: Hodiny a hodinky. Nakladatel
Jo'Sef Kle"
pe'šta, Pl'alha. 8°, 's,tran 57 s iIu,s'tracemi. Cena 9 Kič. ",
Dr. Ing. Jar. Oer n ý: Jak mají býti ilustrovány žádosti na v~doprávní povolení. (Návrh vládního na.řÍ!zení.) Nákladem ministerstva zemědělství, iSvazekč. 63, Praha. 1925. Cena 15 Kč. Stran 100 a graflciké přílohy. Ti;skem Rolniclké tiskárny v Pralze.
JUDr. F. R o u č e k: Čs. Obecný zákoník občanský a občanské
právo, platné na Slovensku a Pod karpatské
Rusi. Dva svazky, vázané
za 140 Kč. Nákladem "Československého
kompasu" v Praze-Smíchově,
Plzeňská tř. 79.
JUDr. E. Vo n dr u š k a: Sbírka zákonů a nařízení o pozemkové reformě. Oást IV. Praha 1926. Nákladem Stát. poz. úřadu, tiskla
Lidová knihtiskárna
A. Němec a spol. v Praze. Cena 8 Kč.
Ing. A r t. K li II n e 1: Zasady budo,wy miast ma1ych i miasteczek.
'Wydawnictwo Ipolskie, Lvov.
I' r o f. E. W a rc ha .]'o w s k i: Niwelacia l!eometryczna.
Vydal
"WojskO'Wy InstyJtut Naukowo~Wydawnic:zy". Oena 10 zL
.
Prof. M. G. Mi c hal j o v: Predvyčislenje
Iinejnych něviazek teodoIitnych polygonov i urovnovješivanje
po sposobu najmenšich
kvadratov. Charkov 1925.
Die photogrammetrischen
Apparate fy. H. W i 1d, Heerbrugg ve
Švýcarech. Vyšlo 1926.
Knolll-Weitbrecht:
Taschenbuch
zum Abstecken
der Kurven an
StraDen und Eisenbahnen. Vel'lag A. Kroner, Leipzig 1924. Dva diIy,
cena 8 Mk.
Prof. O. L€ixner:
Der Stad.tgrundriD und seine Entwicklung.
Osten. Bunde,sverlag, Vi.deň ; cena 6'50 šílinki'l.
Ing. S. Ber~ls.chmann: Die optische
Distanzmessung
und ihre
Anwendung ,bei der schweizerischen Grundbuchvennessung.
- E. S'teinegger, S,chaf.fhausen, QuelIenstra.j~e 19. Cena 3;50 fr.
Dr. C. Le:isls: Die modernen
optischen
MeDinstrumente
des
KristaJlographen und PetrtJgra'Phen. Vydaft G. Fis,cher, Jena 1925.
Geom. Todisco Don a to:
Raffronto fra iI catasto itaIiano ed
iI catasto austriaco. Vydáno v Terstu "le Iibrerie Trani";
L. 12.
F. R. H e 1m e r t: Die Ausgleichungsrechnung
nach der Methode
der kleinsten Quadrate. Verlag von B. G. Teubner, Leipzíg-Berlin;
třetí
vydání. - Zl. M. 18.
R. R e i s s, Liebenwerda,
vydal:
Katalog A, Vermess Imgsgerate
und Instrumente.
(Nový cenník lVydan poprve .po vá,lce.)
*) Zásluhou Ing. šp~čka uveřejněn 'V' Z. V.Čís. 6/22 cenný referát
o zeměměřÍič&kés[už:hě ve S'Poj,ených ~tátech s8Ve.roame,rických.
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Odbornd pojednáni

v časopisech.

Casopis čs. inženýrů:
ČÍls. 4 : Ing. B. D o tk u 1 i 1: O osnově zákona
sceIovacího po stráJJ.ce teehnkké.
(Ddkončení.) - Prof. Dr. R y 8 a v Ý ;
Recense "Důlního měřictví"
prof. Čechury. - Čís. 5: Dr. Fr. F i a I a ;
Prof. Ing. Petřík šedesátníkem.
- Čís. 6: J. Pe tří k: J. F. Schor. Čís. 7: Ing. V. K o lom a zní k: Diagram
na centrování
směrů trigonometríckých
sítí.
Pozemková reforma. ČÍis. 2: JUDr. D. Hor á k: Státní 'Pozemkový
úřad a S'celování pozemků (p'okračová,níz
,čís. 1). - Ing. K. Leg e r:
Zdanění nemovitostí
převz'a,tých. -' Ing. F. T r ž i c k ý: Ko1onísa,ce ve
Švédsku. - K. Ve i t h: Pozemková
reforma ve Španělsk'l.
- Čís. 3:
Ing.
J TI D r. D. Hor á k: Státní 'pozemkový
úřa<cl a &celování pozemkit (Dokončení.)
VOjensko--technické
zprávy.
Čís. 1 a 2: Š k,p t. J. Řez n í č e k:
Plány s křívkami
stejný,ch úhlů elevačních.
Věstník pro vodní hospodářství. Čis,. 2: Ing. Fr. S 1a v i k: Agrární
techniků u nás a v Německu. (Konec.) - ČÍls. 3: Projev techniků scelovacfch úiřa:dů k př1pra,v()IVanému ~áJkonuo scelování ,pozemků.
Zprávy veřejné služby technické. Čís. 7 a 8 : Pro f. D r. A. Sem crád:
Geodetícké
základy
a uspořádání
zobrazení území Československa. (Dokončení příště.)
Kritika.
Ročník III, čís. 12 z roku
1926: Dr. V. D v o ř á k :
Státní regulační komise pro Prahu.
Przegl~d mierniczy.
Čís. 2: Pro f. in ž. F. K uch 'a r z e w s k í ;
HÍiStorie poLsikého měiř10tví. - iK. W.: K s,tole,tí &konu St. Stas,zi.ce. Inž. K. S a w i c k i: NekoUtk úvwh o piři!pravovaný,ch měřkkých
předpisech
ministemtva
vel'. prací. - Ing. T. Niedziel:skí:
Princ~py všeobecné
instruk'ce měřické. -: 1ing. W. K o 1 a no w s k i: Kartograf1cké
projekce.
(Pokmč.ování.)
Ve 'zprá1vách &Ipolkový;ch jeotLštěn
statut slpoLku civil.
geometrů.
Čís. 3: Kartografické
práce
vojenského
zeměpisného
ústavu. - W. K r z y s z k o w s k i: O doplňovacím
zákonu scelovacím.
Ing.
S. K 1u i n i a k:
Projekty
měřických
předpisů
ministerstva
veř. prací. - Ing.
W. K o 1 a n o w s k i: Kartografické
projekce
(část
další). - A str. - g e o d. K. Jan k o w s k i: Jak povstala
teorie relativity (část další).
.
Mitteilungen
des Hauptvereines
der deutschen
In~enieure
in der
C. S. R. Čís. 2: V. Ingenieurtagung
Karlsbad.
- Čís. 3: Pro f. D r.
L ti s c hne r;
Geod1itische Vorarbeiten
fUr díe erste englische Eísenbahno - Čís. 4: Pro f. Dr. L ti s c hne r: Zur Htihenmessung
im Luftfahrzeug mit dem Echolot von Behm.
Journal des Géometres-Experts
Fran~ais. Čís. 64: R. D.: Oomi:té
international
des Poidls et Mesures. - Oh. E. G u í 11 a u m e: L'a nouveHe
base édificé au Bure:au Intema,tional.
- D e O h a u m ,o nt: Détermination '00 lla méridienne
et des coordonnées
d'un point. - R. D.: Une
étude de lotissement.
- Čís. 65: Fédération
internationale
des géométres. - M. E r n st: La fonction publique et la profession.
- Statuts
des géométres
d'Alsace-Lorraine.
Décret relatif aux Géométres
du
Oadastre.
Merniclbas nn Knlturtechnikes Vestótlsis, 1926, č. 1/2: P u r V iV
PotvI'zellli o novém !přidělení Ipozemků. J. V i ,t i J,l š: O 's'podní vod;';.
K. K r a s t i J,l Š: O dre'llá,ž'i. Ing. J. W i Vte; Teplot.a vyš,šÍich vrs,tev
v,zdwchtových. A. B. K šedesá,tým narozeninám ;prof. Petříka.
A. D. B.:
Geodetické
práce rozhraničova>CÍ kOlIl1Í>selotyš1sko-estoU'ské.
A. Ber g s:
Vzdělání zeměměřičské
,ve '8'tarém Rueku.
V. D. První rok meHorací
v LotyŠlSku. V. D. Stav melioraci v Č. S. R.
Sehweizerische
Zeitschrlft fňr Vermessungswesen
und Kulturtechnik.
Čis. 3: D. L lid e m a n n: Der Einf,luJ3 .dBr· Strahlenbrechung
auf die
L1ingemei~ung
mít EntfernUlllgsmeJ3faďen
he,i lotrechter
Latte.' (Dokončení.) - P r ,o f. Dr. P. G e r h e i': Le repémge par les lueur,s et le repérage par le sondalllS 1'-a,rtiHerie Isuisis,e. -....j R. W l' f e II i: Beitrag zum
praktischen
ATbeiten mit PoIarkoordinaten.
L. B i as c a: TI rill'evo

e

1926/90

ottico-polaJre, ueIla sua [pratica alpplica:zione alle misurazionicadastali
nel
cantone Ti:cino.
L'Eco degli Ingegneri e Periti Agrimensori. Oís. 4: W. K r z y s zk o w s k i: n Geometra in Polonia. - G. R i c ci: Tribuna del Pubblico. G. G i u nt i ni:
La Pratica
Estimativa.
Oís. 5: Ing.
A.
Rad di:
n Problema Edilizio per Firenze. (Dokončení v seš. 6.)
II Regolamento
per le professioni
di ingegneri
e di :trchitetto.
Oís. 6: G e o m. V. A. F a e n z i : II Frumento nel Sarteanese.
- Oís. '7 :
Ing.
A. Rad di:
La formazione
del nuovo catasto in Toscana.
Sindacato
Provinciale
Jngegneri
ed Architetti
di BarÍ.G. G i u nt i ni: La Pratica Estimativa.
JI Geometra italiano. Oís. 2: C. B o c c i ni:
Breve comento
al
decreto legge 22 maggio 1924. - B. V i t a 1 i a no:
L'ltalia
colonizzatrice. - L. A r u s: Le irrigazioni
dei terreni con aque del sottosuolo.
- Oís. 3: n riordinamento
degli usi civicÍ. Le competenze
spettanti
ai
delegati technici e periti. G. deS
a n d r e: Tavola grafica per il
calcolo deIla "chiusura
a terra".
Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde. Oís. 2: Pro f. j.
W. D i e per i n k: Over de toepassing
van het begrip "richtingshoek"
bij puntsbepaling.
- E i sen g a: Nog' eens: vereenvoudigde
bepaling
der richtingscoefficiěnten.
A. K r o o tj es:
De Jnstandhouding
van
het Kadaster
of De belangen van het Publiek?
- S. W. H o v ing:
Het Kadaster
en de Landmeetkundige
afdeeling
aan het Technisch
Advies-Bureau
van de Vereenigung
van Nederlandsche
Gemeenten.
J. M. H. H e i nes:
Internationale
Landmetersfederatie.
Techničeskij bylletěn. Oís. 11: Na I{lial!lláitkučelstného člena spolku
Savy Radlojkoviče. - Vá;looní topogrJllové
Zubatya
K1yče,V'. - R u,s :
Ocíleehodoorný'ch
organisací.
R. Dan ge r: MezÍinárodni federace
zeměměři,čska.
--' B. E.: Poměry zeměměřiičlsiké v nynějším Rusku. B. M. L ičik u s: O melioračníc.h ,d~užstveoh. - ,Ois. 12: Kapitán Solo<lilov. - Pro f. J. S v iH o v: Vyrovnáa1í trigonometrické
's,íti způsobem 'přib1ižovalCÍm. - V. G r i go [' o V'i č: Výipočet souřadnic trigonom.
bodů dle vz-orce ,č. 10. pmsiké instmkce.
- Válečný It'OIpograf P. ~ekchanov. - O mě'ření stolem měřickým. - Oís. 1 z roku 1926: L. S op o c k o: Nový universální
teodolit
Wildův. V. G r i g o r o v i č :
Vyrovnání
trigonometrické
sítě dle vzorce 10 pruské instrukce
(pokračování).
P. B e k c han o v:
O měření
stolem měřickým
(pokračování).
- Nivelace.
OsťerreichischeZeitschrift fiir Verme!lSungswesen. Oí,s.1, roč. XXIII:
Pro f. P. W i I-s k i: Durchs'chilagsgenauigkeit.
H. F. van
R i e I:
AllIpalssung einer Neume&sung an den Stand eines Opeorates alter,en Ursprungs. Oís. 2: Ing.
A. G ~ lb r i e II :i: BodIemeforml, Bodenwertabgahe und! W ohnungsnot. - J n g. H. Ro h reT: Uher die, Triangulieru"
I. Ordlnung in Finnland!. Autorisierung
,der "Versuchsa!lllstalt
fUr Bp'
zur Zeitmessung"
im Bundesamte
ftir Eich- und Vermes,sungswe
_
Oís. 3: Hofrat PVofeslsor Dr. Ing. ehr. E.Doležal
--' Ehrendoktor
der
Deuts,ohen Te0hnis'chen HochSJChule tnBriinn.
------'I II1g. A. Mor Ip u r g I) :
Die Fluchtméthode.
- Ing.
F. G oe t h e: Verlahren
'ZUT
raoohen Berechnung
der Koordinaten
von Punikten, die nach der Schnittmethode
von zwei PolygollJpunkten
aus e-iJngemeslSen wurden. Pro f. Dr. P.
Wi 1 s k i: Bedchtigung
zu dem Aulisatz "Dumhsohlagsgenauigkeiot"
in
der ,,0. Z. f. V.", 1925" Heft 1. - Om. 4: Ing.
A. Mo['purgo:
Die
Fluchtme,thod'e.
P r 'o f. D r. E. Dole žal:
Staa,tsprtifungsordnung
ftir drie Unterabteilungen
fUr Vermessungswesen
an ,der Te,c:hniflchen
Hochsc,hule Osterreichs.
OíJS. 5: Ernst Karl Eingel (N ebolog).
-Pro f. Dr. P. W i 1,s k i: DJlIs Schachtlot'pmblem.
- Ing.
E ď. D e mm e r:
Vergleichungsmessungen
nach
der
stereophotogrammetrilschen,
tachymetriJ!lchen und polygonOllnetr~s'ohen Aufnahimsmeth{)de.
Oís. 6:
Ing.
Leo
C a n d i do: St,rernge Ausgleilchung eines Pdlygonzuges.
Dr.
W. T i 's c h e-n d o r f: ErganlzunglS,gletehungen
zu den Normalglerichungen. Dr. E. Dol e žal:
Die ErrIchtwng
einer sta.atlichen
Prtifwngs- und Versuchsanstalt
fUr mathematiJwh-geodatiEche
InstrumentlJ.
- Ing.
K. Leg o: S,tudienplan de'1' Unteraibtei1ung fUr Vermes'sungswesen an der Tee!mis,c,hen Hochschule in Wien fUr d'a.s Jahr 1925/26 und
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die den Abso~venten dm; bishe.rigen Geometer,studiums ftir die Ablegung
der I. Staat8lpriifung gewahrten Erlekhterungen.
- Čis. 1, roč. XXIV:
Ing.
S. W e II i s c h: ProfeiSlsor CappiUeri's Lebelllslauf. Ing.
F.
W i n t e r: Die Grundhuchsvermef,sung
in der Schweiz. Studienplan
,der Unterabteilung ftirVe'lill<eslsungswesen an de'r Tee·hnilsehen Hochs,chule
in Gralz.

AlIgemeine Vermessungs-Nachrichten. R. 38.Č.

2:

Ha,ma n n :

Anwendung der Neigung8lbestimmung,en aus SOIIlllemiehtungen auf Nebenzielpunktahstande
in Dreieelksnetzen. - K I a u 18e r: K,atruster unel' Grundhueh beim Kaurf und V,erkauf v'on. Grund8tti,cken. - Dr. Bef o"r t: Wie
lese und verwende kh die Wetlterkarte? ---< Č. 3: 'E. B ec ker:
Das, neue
preutlische
StMtebaugesetz.
(Pokračování
dá,le.)
Ů. 5:
Dr. P.
Wilski:
Das Se,hachtlotpI1ohlem. Ů. 6: F. Kirchesch:
Zum
Entwurf des Gebaude-EiIl,tsehu~dungssteuer-Gelsetzes. - Dr. Ker I: AUl>
dem Kampfezwisehen
Techniker und Jurist,en. - H. B I u m e n b er g :
Der Geometer in RuBland. - Č. 7: K. H U m ber t: Die, Bestimmungell
des B. G. B. iiber das Eigentum 'an Grundstiicken. - C. K iip· e r: Neuzeitliehe Wirtschaftsplane.
~
Errkhtung
einer Fa,ehse.hulle fiir Vermessungstechniker
in Wurttemlherg. - Č. 8: R. K I a u ,s e r: Verstaat~
lichung des VermesIsungswe 8ell's. - H a m a n TI: Noehrn:als das, ScheHenssehe Pri-sma. - Geseti uber das Liegens,e,haftsika,tas,ter. - Ge,setz iibmdie Abmarkungen. - Čís. 9: Ing. K i e s s I ing:
Das neue Baugesetz
Sachsens. ~ Čís. 10: R. K o st: Die Berechnung von Knotenpunkten.
- P. We r k m e i s t e r: Einrichtung der Tafeln mit den Logarithmen
der trigonometrischen
Funktionen
fUr das Reclmell mit Winkeln in
allen vier Quadranten.
Čís. 11: E. P i n k w a I' t: Untersuchungen
iiber den EinfluB von ellipsoidischen Hohenkorrektionen
und Lotabweichungskorrektionen
auf Horizontalrichtilllg'smessungen
und Ausgleichunp; des Nordnetzes von Deutsch-Ost-Afrika.
- Dr. In /1;. H. C r a em e r: Xsthetik und Wirtsehaftlichkeit
im Stadtebau.
I

Zá.pis o valné schůzi Spolku československých zeměměřičů, konané
dne 21. března 1926 v budově české techniky v Pra,ze.
V ustanovenou dobu o 9. hod. nesešel se stanovami předepsaný
p,o'C'etčlenů, valná schůze konala SEltedy o půl hodiny později. S(Jhůzi
zahájil předseda prof. P e tří k. Ing. K o r m u n iď a ,před,vedl nový typ
nivelačního stroje firmy Wild.
Přečten a schválen zápis o minulé valné ,schůzi. Ing. Švec přednáší pak zprávu je dna tel s k ,ou *), štkpt. Sochor pi'ipojuje k ní
zprávu o zařazení vojenských zeměměHčů v návlrhu nového ,požitkového
l.ákona státníchzaměstnancú.
POI pl()známkách prclf. Pe11říka 131Ing.
Čunáta se jednatelská
zpráva schvaluje. Pr,of. Petřík
v,zpomíná pak
členů spolku v minulém roce ze mře I Ý c h, jichž památku přítomní
uctili povstáním. Jsou to páni: B assler,
Kr,atzl,
ŽůrElk,
Leiper t, H e I I m a n, L.a n g e r.
Ing. Mikš předčítá pak zprávu ,p o k I a dní,
.podle níž spolek
v r. 1925 přijal Kč 30.447'24, vydal Kč 2.1AOO·76, M.ajÚ'r Kud:ličhčte
zprávu r e v i s o rs ko ua
ohě zprávy se se h valu jí. Kol. Vičar
podává zprávu
a dmi n i str a t i v n i, spojenO'U se st.atistik,ou odběratelů
Zeměměřičského
věstniku,
ze které je zře'jmo, ž.e poměrně
nejméně je časopis odehírán
civilními
geometry.
Zpráva
tato se
sc h val u je.
Pi"istupuje se k v o I b á m. Na návrh Ing. Krejzy se volí aklamací. Podle stanov vystupují leltos 'z výhoru páni: Mikš, Kormund"!',
Dr. Ryšavý, Švec, Zuklín. Všichni odstupující opět jednomyslně zvÚ'lenI.
Dále zvolen místo Ing. Náhlíka Ing. Prokop, místo Ing. Prinkeho
Ing.
Páleníček,
místo plplk. Škrocha
major Kudlička.
Za r e d! a k t o r a
čiasopisu ~zv'olen: opět docent Ing. R ů ž i č k a, který apeluje na přítomné, aby přispívali
články ze své praxe á usnadnili tak obtížnou
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práci redaktorovi.
Za a dmi n i str á t o r a zvolen kol. V i čar,
za
revisory účtů Ing. Ruml a štkpt. Sochor, náhradníkem kap. Klega.
Vo I n é n á vrh y:
Ve stanovené
lhůtě došly v,o,lné návrhy
moravské odbočky spolku a redakčního výhorru.
Moravskáodbočka,
navrhuje:
1. Použití radikálníoh prostředků k vymáhání dlužnýclJ. příspěvků
členských. K tomu podává zprávu
pokladník, který konstatuje,
že
v posledníoh dvou le~ech se .poměry v placení příspěVků značně zlepšily,
doporučuje tedy dosav,adní způso,b, t. j. prosté upomínáni. Hlasováním
pak použítí radikálních prostředků odloženo.
2. Zvýšení autorských honorářů na 30 Kč za stránku prací původních, 20 Kč z·a. referáty. PQkladnJ.k, VlZhledem k finanční ill<>žnosti
spolku doporučuje ·zvýš e n í pouze na 15 Kč za ,práce p ů vod n í
a na 10 Kč za r e f e r á t y, 00!Ž schváleno.
Redakční výbor navrhuje:
1. Dáti redaktoru plnou moc, rozšíi'iti rozsah normálního čísla
až o 12 stránek, maximálně však třikrát v roce, t.akžJe -by pak bylo
vlastně 12 čísel po 16 strlÍJnkách. PO' vysvětlivká,ch prm. ,Petříka návrh
schválen v té formě, pokud bude míti rediaktor tolika
tako'vé látky,
že by její odklad znam€lI1al škodu, může číslo rOlzšířiti.
2. Navrhuje se, aby do redlakčního výborru byl jmenován místo
Ing. Papeže soukr. docent Dr. F i a I a. Ná.vrh se po poznámkách prof.
Petříka a Ing. Růžičky schvaluje.
Prof. Dr. Ry,šavý po,dávápak zprávu oza.ložení mezinárodní unie
zeměměřičské. Oznamuje, ,že výbor přihlásil nezávazně í Spolek čsl.
zeměměřičů a žádá k tomu schvMení v.a.lné hromady. Dále d1oporučuje,
aby byla zvolena zvláštní komíse anebo, Ipověřen výbor udržováním
styků. Hlasováním pak přistoupení k Unii schváleno a jednáním pověřen výbor.
Dále se hlásí ke slovu Ing. Proků,pek, který vzpomíná š e d esát i n pro f. P e t ř' í k a, jeho zásluh 'o spolek a jménem '01enstva
mu blaho'přeje. Prof. Petřík d:ěkuje a ínformuje ičlenstv,o o stavu ,otázky
reformy studia zeměměřičskéhO'. Ing. Krej'Za ,p,ronáší blahopřání ,prof.
Petříkovi jménem Jednot.y civ. geometrů. Ing. Beneš pak oceňuje hlavně
učitelskou práci prof. Petříka a podává návrh, .alby pro f. P e tří k
byl jmeno·ván čes t n Ý ID čI e n e m Spolku čsl. zeměměřičů. Prof.
Petřík namítá, že návrh nebyl podán ve lhůtě pro volné návrhy př>ede.psané a předává Í'Ízení schůze místopředsedovi Ing. SŮrovi. Na návrh
Ing. Růžičky
upouští se od této fo'rmálníl ,záv'ad~ a hlasuje se' o
návrhu Ing. Beneše, který se jednomyslně s c h val u j e. Prof. Petřik
vzdává pak d'Ík za poctu a Ing. Sůra končí schůzi.
Zpráva jedna,telská Spolku čsl. zeměměřiěů v Praze za rok 1925.
V roce minulémclJo,týkaJ.y se 'zájmů členů spo,lku hlavně tři záležitosti,
jimž byla věnována pozornost. Jsou to: 1. refo'rma studia, 2. iÚprava
iPlatováa 3. návrh zákona o civilních toohnídch. Voochny tyiozú.leži.
tosti zůstaly dosud nevyřešeny, snad částečně i 'z toho důvodu,že
rok 1925 stál ve znamení voleb a ne!byla tudíž nálada dostí při~nivá
pro jich l'eš'lluí.
.
Reforma studia zeměměřiěstvÍ.
Po mani,festační s0hůzi, konalllé
8. únor·a 1925 v Brně, na niž za ,přítomnosti zástupců jedn'OHivýoh ministerstev, vysokých škol technických, státní<ili i Mlto!OJomrníchúřadů a
kruhů po.slaneckých byly sympaticky přija,ty přednesené
požadavky,
týkající se prohlouberní studia zeměměřilČ'8tví, .byla zpráva o průběhu
schůze i s přijatou resolucí rozeslána jedlllotlivým ministerstvům, eJ nichž
některá, na ,př. ministerstVio pro správu Slo'venska a ministelrstvo veřejHých pr,ací, vyjádNlase
k p'O'ž.adavkům velmi sym'paticky. V celku zůstala však tato záležitost, přes veškeré další intervence spolku, o'pět
pouze ve stadiu řešJ8nÍ.
Dle zprávy () činnosti ministerstva
školství a národní osvěty za
rok 1925, uveř'ejněné ve Zprávách
veřejné služby technické
Č. 5
z 1. března 1926, byla v minulém roce pro,jednávána, a kprovedelllí př'i}Jravována - mimo jiné - též úprava studía zeměměřičstvÍ.
Úprava platových
poměrll. o úpravě ,plato,vých a některých služebních poměrů státníoh z,aměs.tnanců jedná vládní návrh zák'orna tisk Č. 100
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z roku 1926. Ježto referát o návrhu podán byl,;, 10. čísle Věstníku
z 1925, uvádím ,pouze povšechně následlující:
Návrh ror~děluje státní
úI'edníky dle předběžného vzděláJní do 4 I?lužebních třídí. Do I. služ. třídy
paU'í úh~dníei se vzděláním středoškolským llJukončenýmvysokoško,lským,
do II. služ. třídy lií"edníci se vZlcJIělánímstřeooškohglkým, rdJolILa IV, třídy
se vzděláním nižším; Úřediníci I. služ. třídy jsO'Urozděleni dIe délky studia
na vysoké škole na 3 skupiny. Do skupiny I a patří úředníci s dvojím
plným vysokoškolským
vzděláním nejméně sedmiletým;
do skupiny lb, úředníci s vysokoškolským
vzděláním nejméně čtyřletým, do
fkupillY I c úředníci s vysokoškolským vzděláním sice kl'a,tším než čtyřJetým, avšakaspoií
dvouletým, uceleným a ukmll1Cíenýmvýkornem státní,
pI'ípadně ,prÍ'Ísné zkoušky na vysoké škorJe. Jednotlivé služ. třídy liší se
od sebe služ. příjmem. Úředník služ, třídy II. z,ačíná po čekat,. době
v plat. stupnicí 7, úředník ve služ. tříd'ě I b začíná stu,prněm slUižného
6 a, úředník tř. I c začíná sice též v plato,vé stupnici 6, ale stupněm
služného zvlášť pro tuto služ. třídu předsunutým. Další ro,~diÍ!je v čin ovnéma v ,době pro náslužné přídavky.
Analogické rozděl'ení existuje ,pro příslušníky vojska a asistenty
vysokých škoL Důsto,jníci z pOrvolání jsou rozděleni na tři služ." třídy.
Do první služ, třídy patří důstojníci generálního štábu, rprak důstojníci
s vysokoškolským vzděláním aspoň čtyřletým, jakož i důst()jní-ci intendantstva s předepsaným vyšším vojenským vz.diěláním; do ,druhé třídy
náleží důstojnírCi s úplným vzdelánÍm středoškolským
a kra-tším než
čtyřletým, avšak aspoň dvouletým uceleným v~d:ěláním vysokoškolským,
ukončeným úspěšným výkonem státní, příprllJdněpřísné zkoušky na vysoké
škole nebo alespoň dvouletým vzděláním na vojenských odhorných u'čilištích pro výehovu důstojníků
z proíVoláJní,při čemž důstojníkům
s vysok,oškolským vzděláním jes,t poskytnuto, jakési nadlepšení. Ostatní
důstojnici z ,povolání jsou zaI'wz€ni do služ. U'Idy III.
Asistenti na vysokých školách jsou rozděleni dle předběžného
vzdělání na 2 skupiny. Do, prvé skupiny nál€lŽejí asistenti' aspoň se čtyřletým, do druhé asistenti s kratším sice než, čtyřletým, a,le aspoň dvouletým uceleným v1zděláním vysokoškolským, i'ádně ukončeným. Asistenti
se vzděláním jiným jsou t: zv. asistenti vypomocní.
Pokud se týče n á vrh uz á k 'on a o c i v i ln í c h tec hn i c í c h,
Tlelze o něm I-íci ničeho podst,atného. Je ve stadiu !p'rojednávání. Po~namenám, že Spolek čsl. zeměměřičů ulčinil před časem prodání ke sboru
profesO'l'skému a ministerstvu
veřrejnýeh pra!Ci ohledně stylisace některých paragra,fů toho,to návrhu, později pak j€lště k ministerstvu spravedllJI osli a financí.
V Č. 8 ZeměměI-ičskéha věstníkuz
roku 1925 byl uV'eřejněn referát o zří z e níM e z in á.rod n í f e der a c e zem ě Dl ě ř i č s k é, jež
- seskupujíc geometry všech zemí, civilní i úřední - by [l>l'acovala na
poy'znesellí stavu, a to poI'ádáním sjezdů, schůzemi delegátů a komisí
pro studium určitých otázek, výstavkami a pod,. Výbor sp,o'lku se zádadně usnesl vyslati na mezinárodní sjezd zástupce spolku. Podiohné
usnesení učinila i J€,dnota civilníeh geometrů a Spolek státních měřiokých úí·edníků.
Na kongresu Mezinárodní unie geodetické a geofysikálni, konaném v r. 1924 v Madridě, bylo usneseno, aby příští sjezd této Unie v r. 1927 - byl konán v ,Pr,ruze. Upozorňllji na to,pi'ísluilné kmporace.
Běžné záležito,sti spolkové probrány byly na sedmi výbowvýeh
schůzích.
Sp o I k o v Ý iČa s o p i s vyše,l v 10 číslech za svědomité redak<l€l
doc. Ing. J. R.úžičky a činného spolupůsobení redakčního vý,boru. Oasopis všímá si nejen záležitostí odborných, nýbr'ž i informuje pečlivě své
čtenáí'e o všech záležitostech stavovských, začež všem pánům náleží
naše upřímné díky ;podo'bně i administmci za bezvadný ,chodi její.
Val nás
c h úze
O d b 'o č k y S p o 1k u čs. z re m ě měř i li ů
v Brn ě byla konána dne 31. ledna 1926. Bližší zpráva je ve 3. čísle
Věstníku z letošního roku, na kterou interesenty odka,zuji.
\Talná
schůze
Spolku
p'o,sluchačú
zeměměřiěství
na čes. vys. učení technickém v P r a z e byla konána 12. března 1926.
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Zvole~i: pi'edse,do~ Ant. Procházka, jednatelem Jaroslav ~Ioravec, ,pokladmkem Max, Wlttinger,
Konče jednat€,lskou zprávu,
vzdávám diky denním lístům za
uveřejňování
spolkových zpráv a sboru profesorskému
,č'es. vys. uč<ení
techmckého v Praze za ochotné propůjčení místností.
Zpráva o usta,vující výborové schůzi Spolku čs. zeměměřičů, ko.
nané dne 26. března 1926. Přečten a schválen zápís o mínulé schůzi
výborové a Vzalt na vědiolIUízápís tY valné hrOlIUadě. Usneseno [J'oděkov,at
vystouplým členům výbo,ru pp. : NáJhIik1oví, Škroclwví, Prinkemu. Provedeny volby funkcionářů a na návrh Ing. Krejzy zvoleni alklamací titíž
pánové jako roku loňského. Prof. Ryšavý referuje o Mezinárodní unii
zeměměřičské a doporučuje, aby bylo ustav-euo komité tříčlennéze
zástupců Spolku čs. zeměměřičů, Spolku stát. měř. úř,edlníků a Jednoty
civilních geometrů. Každá tato korporace by vyslala jednohc> člena a
jednoho náhmdníka.
Za Spolek čs. zeměměřičů z,voleni prof. ,petřík
a dr. Ryšavý. Za Jednotu ustanoven Ing. Zuklín, Spolek stát. měř.
úí'edníkůoznámí
delegáta později. Poněvadž není volných návrhů, končí
pi'edseda schůzi.
Zpráva o valné schůzi Spolku čs. měř. úředníků stát. a stát. podniků v Prarze, konané dne 28. bře,zna 1926 *).
Program letošního výročního shromáždění Spolku čs. měřických
úředníků státních a státních podniků v Praze obohacen byl poučno1,l
a zajímavou
pro hl í d k o u l' e pro d u k ční h o úst a v u min. financí v Praze XII, Legerova 64, v sobotu dne 'Zl. března. Účast byla
velmi četná. Proto konány prohlídky dvě, o 9. hod. a o 11. hod., každá
pak ve dvou skupinách. Účastníkům demonstrován
byl postup od počátku až do úplného vyhotovení otisku katastrálné
mapy. Odpoledne
konala se výborová schůze, ve které mezi jiným bylo projednáno škrtc
nutí několika kolegů ze seznamu členů.
V neděli dne 28. března v hotelu "Beránek" zahájil předseda Sůra
valnou hromadu za četné účasti ven k o v s k Ý c h kolegů a deputací
z Moravy a Slovenska. V úvodním slově vzdal čest památce roku 1925
zemřelých vzácných členů vrch. r. žůrka a min. r. Leiperta. Vzpomínku
vyslechli všichni přítomní stoje. Nato přednesl kol. K a val í l' přednášku ,,0 reprodukci map", kterou navázal na včerejší prohlídku v reprodukčním ústavě. Přednáška,
která se všeobecně líbila, byla po zásluze odměněna potleskem;
přispěje jistě k správnějšímu
hodnocení
úmorné, zdraví a obzvláště zrak ničící práce nejen rytců, ale i kolegů,
mapy revidujících,
a přiměje evidenční
kolegy, aby řád n o u p ř íP l' a vou
map jim těžkou službu ulehčili **).
Poté pojednal předseda zevrubně o prubě'hu houževnatého
zápasu při jednání o požitkovém systému. Jednatel pak přečetl zprávu,
líčící dosti pestrý
a mnohdy pohnutlivý
pruběh spolkového Zlvota
v uplynulém
období a poněkud obšírněji pojednal o otázce reformy
studia. Obsažná zpráva pokladníkova,
jeho návrh na ponechání dosavadní
výše členských příspěvku jakož i zprávy revisorů schváleny.
Kol. KuČera navrhl, aby valná hromada vyslovila dík předsedovi a
předsednictvu
za jejich činnost, kol. Há:va navrhl dík jednateli a pokladníkovi. Přijato.
Zvoleni: předsedou Slua, jednatelem Guldan, pokladníkem
škopek, zapisovatelem
Papež, místopředsedy
Kučera, FaIta, Hrstka, členy
výboru á náhradníky
za Čechy Novák, Sril.tek, Prokop, Schuster;
za
Moravu Bartil.něk, Vrba. Baar, Trávníček;
ze Slovenska Císař, Pejchota, HumhaI. Kryštofík. Revisory Háva, Jelínek. Do smírčího soudu
Hrstka, Krátký, Mrázek, Muck; za krajské duvěrníky Čermák, Čemus,
Mrázek, Simáček. Návrh výboru ze dne 27. března na vyloučení event.
na upomenutí
členů přijat. Vzato. ,na v~domí p~istoupven~v.za, člena
"Technického
musea čs." a k Mezma,rodlll federaCi zememencke.
Odpoledne konala se první schuze nově zvoleného výboru.
Guldan.
*) Výtah ze zprávy jednatelské uve,řejněn bude v čis. 6.
**) Řádnou přípravu map předpisuje instrukce ,,0 přípravě map"
z roku 1912, str. 6, 7, 8, odst. 64 až 94. Že jejím požadavkům bylo vy-
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Spolek absolventů a bývalých posluchačů české vysoké školy
technické v Brně konal za četné účasti svou mimořádnou valnou hromllid\udne 13. bf'ezna 1926 y posluchárně české techniky v Brně.
Valná hromada, řízená p<ředšedou spolku inž. Jrur. Zikmundem,
měst. st.av. ředitelem v Bruě, pozdravena
byla J. Magn.. rektorem
české teohniky y Brně prof. Ing. V. Vlčkem;
referáty
<O
dosavaďní
činnosti spolku podány byly jednatelem sp,o,lku Ing. Drem O. Ga:rtnerem,
docentem české techniky y Brně a ;pokladníkem Ing, Kal'. Hauserem,
konsulem a ředitelem Č. dř€lv. společnosti y Brně.
Spolek spravuje jmění "Jubilejního
d:aru a:bsolventu -české tec·hniky v Bruě", jenž poi'ízen byl sbírkGu me>Zi absollventy brněnské
techniky u pšíležitosti jubilejních oslav 25, letého trvání českého vysokého technického učení v Bmě v roce 1925. 8běrací Ilikce vynesla
Q·bnos 61.602 Kč, kromě toho nutno poliJítatí k tomuto obnosu ještě
4250 Kč, obnos 10 upsaných, dosud však nesplacených
příspěV1ku na
Jubilejní dar. Celková režie a to: pGštovné, složenky, letáky, slavnostní
čísla T€lchnickéhG obzoru ,a Strojnického ob-zoru, daň, bankovní výlohy
a odiměna tajemníku spolku - činilllJ Kč 7419'61, příjem ťZ úroku Jubilejního daru do 1. ledna 1926 Kč 2758'71, tak!ž,e Jubilejní dar vykazuje
v den valné hromady čisté jmění obnosem Kč 56.951'10
4250 - tedy
Kč 61.201'10, kterýžtoohnos
bude ještě příspěvky něk!oUkarubsolvellttu
a reťundací obnosu, započtenéhG v režijních výlo.há,ch na slavnostní
číslo Stmjnického a Teohnického ,obzoru (Kč 1823'50) 'ze jmění spolku
značně zvýšen.
Jmění Spolku absolventu ke dni 10. bfezna 1926 (zápisné ,ru příspěvky členu) pG odečtení režijníoh výIoh vykázáno ·obnosem Kč 3659'48.
Jubile~ního daru bude .použito ok udělování cestovniC!h stipendií *) absolventum české techniky brněnské dle stipendijníhořádiu,
jenž jednomyslně byl valnou hromadou schválen a jenž zní:

+

"S ,ti pe u d i j n íř ád 'S p o I k u a h 's 'o I ven t ů a b Ý val Ý c h
p o s I uch a č ů čes k é v y s o k é š k o I y tec hni c k é v Brn ě.
§ 1. Stipendium uděluje se jednou rGčně v jarním období z úroků
daru a!bsolventů. Stipendium vypíše se ve všech tiskovlÝohoTgánech
Spolku čs. inženýrů, ve Zprávách
veřejné
služby technické
,a ve
Věstníku Masarykovy akademie prác€l, nlli černém Iprkně V1toohnice, a
v brněnských denních listeoh a to vždy bezplatně. Lhuta, do které se
podáv.ají žádosti, stanoví se na dobu jednoho měs.íoeeoiďe dne uveřejnění.
hověno, potvrzuje se známou, bohužel v mnohých případech jen okrasnou doložkou:
"K reprodukci
při p r a ven o atd." Všechny nedostatky, zjištěné při revisi zkušebního otisku, kreslí a poznamenávaji
revid. úředníci reprod. ústavu do výkazů chyb. Při vel k é m poč t u
nedostatků,
zaviněném
špatnou
přípravou mapy, bývaji tyto výkazy
i s mapami zasílány zpět k vyřešení. Při p r a v a map y t e d y ev iden ci ne min e. Po doplnění pak vrací se vše zpět do reprod. ústavu,
kde rytec musí jednotlivé případy v negativu na alum. desce vyhledá,vati a doplňovati
a správnost tohoto výkonu pak revid. úředník
opět přezkoušeti. Ještě hůře dopadne se při zasílání pře p I ně n Ý c h
výkazů chyb současně s hotovými reprodukcemi, neboť nutno též doplňovati všechny prodejné exemplá,ře, zaslané archivu map. Zpracováváním špatně připravených map ztrácí se čas a energie, spojená s řešením často rebusov)'ch
záhad o důsledném ignorování sluček ani
ne mluvě .- a s vyhotovováním obsáhlých výkazů chyb. Uvedené stezky
netýkají se přirozeně
o j e d i n ě I Ý c h přehlédnutí, kterým se nelze
ani při nejbedlivější přípravě i revisi vyvarovati (errare humanum est),
jichž doplnění též nečiní obzvláštních obtíží a k jichž odstranění dob ř e
slouží zmíněné výkazy chyb. Ale nelze souhlasiti s povrchní neb žádnou přípravou, omezující se snad pouze na zanesení poslední evidence.
Nepřipravené mapy stávají se často trýzní i ničitelkou oči rytců a
revidujících
úředníků.
Vynucují si zbytečné vyhotovování
obsáhlých
výIotzů chyb i jinou ztrátu času.
*) Prvnístipelldia
jsou vypsána, 'vizetr. 100.
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§ 2. O udělení stipendia rozhoduje celý v~bor Spolku po, slyšení
sedmičlenné stípendijní komise, která sestává zel tří členů profeso,rského
sboru, tří členů výhoru Spolku a ,přeďsedy Spolku. Tento hlasuje pQiUze
při rovlliosti hlasů. Komísi svolává a jednání její řídí předseda spolku,
O usnesení relferuje předseda ve výboru s,polku.
§ 3. Stipendium uděluje se za účelem: prohloub€lTIí technického
vzdělání v některém speciálním olboru inženýrského stavoitelst:ví, strojního nebo elektro'Ínžernýrství,
a,rchitektury
a, pozemního etavitelS'tv,:F"
chemického inženýrstvi anebo zem ě měř i č s t v i. Uděluje se na studijní
cestu do ciziny ke speciálnímu stud!iu buď na vysokých
škol&ch a.
vědeckých ústavech neho ke studiu význačných staveb a toohnický<'h
podlniků, průmyslových závodů a poď.
§ 4. Na stipendium mají nárok: absolv,enti některého odboru české
vysoké školy t€IChnické v Brně, ktei'í mají složené státní
zkoušky,
alespoň jednoroční pra;xi (při čemž asistentská doba, ztráv'ená na vysoké
škole po státních zkouškách, je rovnoeennou s pir,a;xí), a jsou členy
Spolku absolventů a bývalých iposluchačů české vysoké školy toohnické
v Bruě. Udělení stipendia jest podmíněno vědeckou nebo praktickou
kvalifikací
žadatele. Když je žadatel současně ,členem výboru spollku,
neúčastní se jednání '0 udělení stipendia a bude za něho k tO'lll'ut()
jednání pov'olán náhradník, který jest plI'ávě na řadě.
Tehdy, není-li vho,ďných žadatelů o stipendium z řad absolventů,
ponechá se stipendium pro ro,k pfíšti.
§ 5. V žádostooh buďiž přesně a detailně vyložen účel a plán
studijní cesty a doba pobytu v cizině.
§ 6. Žadatel se zaváže, že vykoná studijní cestu nejpozději do
půl roku po udělení stipendia a že podá Sp,olku nejp@ději
do šesti
měsíců po ukončení studijní cesty příslušnou
zprávu
o výsledcích
studia v cizině. Stipendium vyplatí se teprve před nastoupením cesty.
Kdyby cestu \' předepsané lhůtě nenastoupil, musí ihned stipendJium
vrátiti. Ph všech ,€Iventuelních pubHkadch, vydaných stipendJistou ()
této cestč, nutno uvésti, že cesta byla vykonána
s podporOiU Spolku
ahsolventů.
Ten, kdo ,obdrží stipendium,polďepíše
revers, vie kterém po,tvrdí
příjem částky, napíše účel, ke kterému stipendia 'použije ,a zaváže
se, že studijní cestu vykoná do před;epsané doby, nebo jinak vrátí
hoto,vě ihned! st~pendium. Dále se zaváže, podati spolku; do př€lcLepsané
doby o své cestě písemnou zprávu. Stipendista musí se též podvoliti
případným da,lším ,přáním spolku.
§ 7. Výbor spolku vyhrazuje si mQ;Žnostdlie ipo'čtU žadatelů ,a jich
kvalifikace
eventuálně uděliti i stipendií více z částky, jsoucí k disposici. V mimořádných případech jest výboru spolku vyhrM:.eno vyps.a.ti
stipendium i pro určitý účel cesty nebo studium určitých časOVlých
technických otázek."
Valná hromada usnesla
8el současně vypsati
,první cestovní
stipendium již v měsíci 'dubnu· 1926; vypsání bude oznámeno v tiskových
orgánech, o'zlJa,čených v § 1. stipendijního řádu.
ZaJlllýšlené zakoupení cenných státních papírů, jež poskytly by
nejvýhodnějšf
~úročení Jubiletiního diaTUJ,bylo tZlatim -odJlofženo, DáJe
bylo usneseno, 'o,znamovat~ členúm spolku uprázdněná
místa, hlášená
spolku, a to cirkuláři a vývěskou na spolkové tabuli ~ české technice
v Brně; na členy spoJku adresuje se současně vÝZy&!,by uprázd!něná
místa oh1ašo,vali přímo buď předsedovi spolku (Ing. Jaroslav Zíkmnond,
městský stavební ředitel v Bruě, radnice), nebo jedna,telí spolku (Ing.
Dr. Otakar Ga,rtner, dOc€illt, Bmo, česká technika).
.
ZdaÍ'Ílá schůze ukonč!ena byla projevem uznání v,alné hromady
výboru spolku· za dosavadní jeho činnost.
Pro informa;ci kol.absolventú
&lské technikyblrněnské,
jich~
adresy nejsou známy a nemůže jim tedy pÍ'Íhláška ke vstupu do spolku
býti zaslána, se sd.ěluje,že přihlášky do spolku možno učiniti .písemně
s udáním adresy (korespondenčním lístkem) na adresu předsedy nebo
jednatele spolku.
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Zp~ávy stavovské.
Svazová
komise českOslovenských
zeměměřičů.
Zástupci
Spolku
českosloveus>k.ých zeměměři·čů, Jednoty
civ. geometrů a Spolku státnfch
měři~kých úřednrků konali scMzi dne 17. dubna 1926, aby projednárva1i
vstup ·čes>k'0181ovenský;chzeměměřj,čů do Meziná,Todní fedmace zeměměřické.
Frof. Petřík ,podal předem Istručnou ,zpr1Í!vuo
s>chŮ!zidelegátů
mezinárodní federa,ce, která se konala 27. ledna 1926 v Paříži. Zas,toupeni
byli delegáti těch &družení, kte,ří přija,u ·pozvání ik mezinárodní organisaci
kongresu.
Anglii
·zastup.ova.I Dr o w e rza
The
Surveyor's
Institution,
Belgii p. R o up c i n 's k y a Bod y za "As,s>olciRitiondes Géometres Experts ·de Belgique".
Švýcary p'. Pan 'c h a u d za "Schweizeríscher
Geomete·r-Verein".
Niz·ozemí 'p. H e i nes za "Vereenigung
voor Kadaster en
Landmeetkunde".
Franciil}.
Pel t i e r. C o I a s, Dan g e r R e n é, C o ut u r e a u,
B u t a u I t,
Dan gel'
R a y m o n,
C h r é t í e,n,
Jan e
B o uc h é 'za "Union des Géomětres-Exlperts
Franca.is".
Schů.ze usnesla
,se, aby :za·lož·ena byla F é d.e r a. ,t i o n I n t e r11 a t i o n ale
,de ,s G é o m ě t r e s. Statuty hudou co nejd<říve mzesUny.
Zvoleno in t eir lli a)t i on ál1 nj) i ni t ,ial t i ,vn i k om ~t,éJ, jehož 'Předsedou je: R o u p c i rn s k y; místolpředseďové:
D r o w e r, Pel ti e r,
Mel' m ,o u d. H ei n e Il, dále generální
s,eikret.álř B u t a, u lot, generálni
pokladník Mor a. Pře'č!tenydclp~sy
'z Halie, RakoUi~ka, Švédskal, španěl~.ka, Něme·cka, Česko'sloven~a,
které nevyslaly
zá,stupců.
Dan g e r :podal nástin po,lmsů o federa-ci. Diskus.e 'zavedena o přípravném návrhusta.tutu,
,předev,ším o itom, kdo je geometr.
Dá.le hovořeno o úhradě ná,kladů '\0z.hledem na rů,zný počet, členů
v jednotlivých
námde'ch.
Usneseno, ahy k'až,dý národ za,pla:til zápisné
500 fr., ahy hyly kryty výlohy ViIlÍ'tlřrníspojené s nov,ou organisaci, kdežto
běžné ,správní výlohy hudou malé,ta1kže
hudou moci hýti rozvrhovány
dle ,počtu členů. Na,če,ž prohrán návrn statutu.
Sprá,va federace je svěď'ena delega.ci q;a kaž,dý námdz
1 až 5 členů
se skláldajkí.
Námd lm.ždý má višak pouze 1 hla,s při hlas,ování, nechť
je delegátů ko1ikchce.S·oubor
de'legad národních tvoří ,s ,tá I é ,ko mi t é
mezinárodní
federllJce.
Soubor delegací volí Ústřední komisi, která se Slkláldá pouze
z tajemníků a jich zástuip,ců, za ka.ž.dý námcli jeden. o,s.třední komise s'pravuJe finauce federace dle schváJenéhowzpočtu,
a ,p6pravuje
v období
pě<tiletém kongresy.
Po ukončenlém referátu
a po dehatě
usneseno
utvořiti
u nás
s vaz o vou
k o m is i
za,tím
z IVY'slaných delegátů,
která
hy
vešla ve styk s mezinál'odní
federa.cí. Předsedou
zvolen prof. Petřík,
mJ\sto'předsedou inž. Zuklin, Jednatelem
dr. RY'šavý, !pokladníkem
inž.
Guldán.
Komisesva.zová
je pově,řena vypracováním
připrav ,pro utvo~
ření S vaz u t.rva.Jého, kterému :hylo by I'\věiřeno zastoupení českos,J.ovenských zeměměř,ičů v mezinárodní
federaci, .poněvadž ka,ždý národ bude
miti Ipouze Jeden hlws,. Dále komise provede ,soupis Menů IV'těohto třech
spolcích ,sdruže:ný·c.h. Dále usn€'seno, aby kaž.dý spolek. složH 250 Kč !1a
úhra.du výloh. Usneseno též, alby ipři ·definitivním tvoření svazové kom1se
vzat hyl 'Z!řetel na za.sitoupení odboček, pokud! !bys.i zastoupení ,přá:ly. K.
Mezinárodní sjezd zeměměřičů bude pořádán od 15. do 18. října 1926
v Paříži.
Soutěž na obsazení 55 míst elevských
na Slovensku,
j&jížprošlý
termín, mlčky je prodloužen,
má výsledek velmi chabý. V udaný termín
přihlásili se dva Češi (lesní inženýři), dva Maďaři (dosud bez zkoušek).
V poslední době uchází se o vypsaná
místa asi 10 zeměměřičů ruské
národnosti.
Výsledek ten lze přičísti v prvé řadě rozhodnutí
bratislavského
generálního finančního ředitelství,
kte~é se domnívá, že do. tě.~~ých I?~měrů služebních, bytových
a drahotlllch
na Slovensku
"zlaka
kvalIflkované sily vypsáním míst, s nimiž spojen je plat asi 700 Kč měsíčně! !
Tak se _přece' neřeší otázka získání personálu,
když Je ho nedostate'Jc
To ministerstvo
zemědělství
:s,tará se o doros,t kulturně-i<nženÝl'ský
a
min. spravedlnosti
() dOfO'stprávnický
docela Jinak
Zdá se, že mini-

1926/98

sterstvo financí nedovede řešit Ipersonální ·otáizku, 'Slpojtenou s vy1:mdováním řádného kata.stru naJ Slovensku v této IV'á,žné chvíli. Oí je to
vina - právníků či tec:1lllliků? Soudíme, že příslušníků obou kategorií,
v T Ů.Z III Ý c h min1sterstvech IVJivně tpŮJSohíc~ch.
Město Bratislava zaměří celý obvod polygonálně a bude přijímati
několik sil zeměměřičských.
Kolegové, zapracovaní
již v metodě číselné, mají přednost. Plat dle iVy;konané prác·e,ElnadJ též prémie za zvýšeny
výk.on a .diety při pollní prá,c;i 25 a,ž 35 Kč denně. :Měřeni, jež hude· říditi
Ing. Zvolský, měř. ·rada v. v., tpo,trvá vlce le.t a koleg'ové, kteřís,e
na
něm súčastní, zíBkajívelmicen'llých
zkušernoEltí.
Ústavy geodetické při vysoké škole speciálních nauk jsou ochuzeny odchodem několika dlouholetých asistentů, kteří vstoupili do slu"
žeb ministerstva
financi. Lze jen trpce litovati, že odešly osoby nejschopnější, které mohly po vědecké stránce působiti ku prospěchu české
techniky dále, kdyby příslušné předpisy jich činnost neznemožňovaly
(omezením let, malým platem a nedostatkem vyhlídek, že nastati může
zlepšení a pod.).
Návrh scelovacího zákona jest předmětem jednání - zeměměřiči
k nim zváni nebývají ~ a úprav. Karakteristickou
je nově navrhovaná vložka:
"P ř e dno s t o u agráměctechnického
oddělení župního
úřadu jest úředník se vzděláním i n žen Ý r a s t a v i tel s tví s m ě r u
vod o h o s pod á ř s k é h o a
k u 1t u r n í h o, n e b o
i n žen Ý r a
1e s nic tví, m a j í c í hon
e j m é n ě' pět i 1e t o u p r a x i v o bor u
se e lov á ní po zem k ů." Naši kolegové, kteří 16 až 30 let pracují
se zdarem při agrárních operacích moravských, ač mnozí z nich "výborně" jsou kvalifikováni,
jsou vůbec vylučováni
z dosažení míst
přednostenských!
Vidět, jaké bezpráví se t'I zamýšlí. a to jen proto,
že několik osob přímo zaujatě bojuje proti zeměmě.řičům, ač naši kolegové osvědčili se v pracích, o nichž zákon o scelování hospogářských
pozemků
a j i n Ý c h ú p r a v á c h p o zem) k o v é dr ..ž b y jedná.
Zamý.šleným textem, který má státi se zákonem, sna.ží se navrhovatelé
vpáliti zeměměHči znak neschopnosti k vedení akcí, pro něž mají nejlepší odbornou průpravu
a zároveň připravili si půdu k dosažení
dalších kroků, t. j. k úplnému
vyloučení
zeměměřičů
z agrárlllch
operací, jež by pak bylo snadněji uzákoniti prováděcím nařízením. Není
to rafinovaný útisk a důkaz nepřátelství!!

Prokešovy tabulky číselných hodnot goniometrických
funkcí pro
počítací
stroj
obsahují
číselné
hodnoty
pro
sin. cos. tg a pro
s=' 1 sin 'I'
cos 'f' a něk,olik tahulek pro dovo'lené meze,prřicházejicí
v úvahu při výpočtu polygonálních
pořadů. Je zde sneseno všechno,
co k tomuto úkonu je potřeba. Tabulky jsou přehledné. pětimístné,
interval l' a interpolace
vteřin velmi snadná., neboť diference
pro
1"-60" jsou po straně vypočteny, takže hledání hodnot je velmi rychlé.
Zvláště při výpočtu polygonálních pořadů dosáhne se značného urychlení, poněvadž současně s vyhledáním hodnot pro sin a cos vyhledají
se hodnoty potřebné ke zkoušení výpočtu:
tg a s = 1
sin 'f
cos 'f
Poněvadlž tabulky dovolených odchylek a s = 1 + sin 'f + cos 'f' jsou
vyňaty z instrukce polygonální 'z r. 1904, stávají 'se tím Proke.šovy
tabulky velmí vítanou pomůckou pro Ipolygoná,lní výpočty pro každého
zeměměři,če. Bylo by jen záhodno, aby hodně brzy byly vy;dány. Vrba.
Vládní nařízení "Le dne 22. prosince 1925 o zastupování stran patentními záJs.tUlpcía úře,dně autor. civiL techniky vyšlo v čísle 6. Shírky
zák. a [lař. 1926 (a ve ZV'l'ává,ch vel'. Islužby teehn. čís. 5., 1926).
Zřízení techniky v K'ošicíCh žá,dá slovenslká ludová .strana. Y ,prvé
řadě jediná &eo vybudování 'OIbOlruzeměměřič,ského.
Oprávnění li užívání názvu "inženýr" komerční přiznáno bylo .po
dohodě 's ministerstvy ahsolventům 3leté v.\~s'okéškolv obchodní v Pralze
(podle § 1. cís. nař: ze dne 14. hřelzna 1917) po složení dvou státních
z:koušek.

+
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Výzva: ž4dáme k()Jegy úředníky i civilní, by reda,kci dodáva:li
veškeré výnosy a. vyhláJšlkyúi'a~lů ,centrálních a. jim rpodřizených, pokud
tyto V'ztahují se na čin[)lO's,tzeměmě,řitsik'oua Ille~sou rázu vý;nra,dně
vn1třně orga;n,isaooího.Je 'ZalIl'Oitřebi,
Ib~ Z. ,V. uved'ejnil je a zac,hoval
každému a zvJá8ť d'orOlstJulehce přístrupnými di<>hudoU!cna,.
Upozornění. R.ooaik:cea v :po&ledJn.í
,době :Dvdá.šť
administrace, (kol.
Vičar) vzala lS'iz.a úiohu opatJřiti ,výměnou za Z. V. cizí zeměměřičslké
časopilSly.Lani jsme zíslkiaJi,časopLsŘíše hvěuiJ!,Vroj~o-technické zprávy,
IpoJskýPrzegl,!d miemic'Zy,M!itteihllIlJgendesH. D. I., lotyšský Mmeci'bas
un Kwltulfteohnikals Ve!S,tnesis,švý'carský Zeits,chrif.t fUr Vermesslsungswesen Uudl Kulturteclmik a říšskonělmec>kýAllgemei[)le Vermes'sungsNachdchten. Řišsk!onělllleck'éča:sOlpÍisyostatní ,dosud se nezdařilo nám
získati. Za loňský rok nebyl dodáván pravidelně rakouský Zeitschrift
fur Vermessunswesen, až došel najednou.
Letošnim rokem sjednaIa a:dlministrace nově výměnu s redakcemi
těchto ča,sopisů: Tijdlschrift voor Kwdaster en Laru1meetkunde 0vychází
v Utrechtu), L'ew degli ingegne,ri e rpe,ritiagrimem;,ori(vylCiliáZí
v Pescii),
11 geometra itai\da;nQ(vychá.zi v Te~s,tu). S os,tat:nímiredakcemí jednáme.
KlOtle,gové
mají příležito!S,tvYJPŮjčitisi oasolpisy, :pročí'stije a podati
informace z nioo čtenáliís,tvuZ. V. Star,ši ročníky jsou uloženy u kole,gy
Ing. F. Touška, Bmo, Zelný trh 15, běžný ročník nachází se v redakci.

Vypsání cestovnícb stipendií
Spolku absolventů a bývalých posluchačů české vysoké školy technické
v Brně.
&poleikahso,lventů a hývaJýJch ,p(),slucha,čůčeské vys.školy technic'ké v.,Emě udělí v mce 1926 tři cestovní stipendia, a ,s,ice:
1. v obnosu 1500 Kč, 2. v obnosu 1000 Kč, ohěz VýlIlO'Sli
"Juhilejního daru aibsol'Ventůčeské techniky v Bmě", 3. v obnosu 1000 Kč
z daru p. arch. Amošta Wiesnera v Bmě.
Podmínky ,pw d'osazení (l,estovnJhostipendia vytčeny j:soustipendijnim řádem 'SI}Xllku.Písemné žádosti ,o ,s,tipoordiU/lll;,
v ni<lhžhudiž vylo·zen deta,~lněúčel a plán studijní 'cesty a délka pohytu v dzině a vyznačeno výslo'Vně,o kte·ré ze shora u:vedený;chIstipendií ,se' ,žádá, podávají se do konce měsíce května 1926 u je,dna:teJespolku inz. dm Otakara Gartnem!, docenta české techniky v Bmě (čels. technika, Veveiří
ul. č. 95), kte'1'ý podá žadateli na přání i eventuelní' ,potřebné další
informa,ce.
'
O cestovní stipendium může 'se ,dle ustanovení stipendijniho řá,du
spolku ucházeti pouze člen Spolku absolventů lť býv. posluchačů čes.
vysoké školy technické v Brně.

Jmenování zkušební komisezeměměJřické na čes. vys. ,škole technické 'V Bmě. !Ministršk()lství jmenovaJ k návrhuprofe'sorského sbom:
pro;\'. dra Aug. Semeráda před&edou, rplI'o.f.
dra Boh. Klad1v~ IDÍ1stopředsedoli a členy: í(J.rofesorydra VI. Noválka~J. Cahu a dra K. Čupra, dáJe
háň'skéJhovrch. radu inž.dra J. Ba,rvika a vrch. mě'ř. radu Doc. Ing.
AI. Kred,cara a přednostu měř. oddělení měst,a Bma Ing. Jos. Peňáze.
Jmenování. President zem. fin. řed. v Bmě' jmenoval měř. eléva
K. Čapka asistentem.
Právo ku používání stavovského označení "Ing." bylo přiznáno
kolegům: Old. Assmanovi, Josefu Chmelíčkovi, Josefu Šulcovi a
Zdeňku Vackemu.
Ing. B. Fiirst, předseda Jednoty úřed. autor. civil. geometrů byl
vyznamenán řádem: Sv. Sávy III. a.
t Ing. Frant. Mátl. (Neikrolog příště.)
Za redakci zodpovidá Ing. Jos. Rftžička. N akladatel: Spolek československých
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Tiskem Polygra1ie v Brně.
zeměměřičft v Praze.

