
v BRNĚ, 1. února '1921.

ZEMĚMĚŘIČSHÝ VĚSTIÍa
NEPERIOD. ČHSOPIS SPOLKU ČESKOSL. GEOMETRŮ,'

Doplňovací niveUace p~o polobopisný plán
města Pte~ova.
Dr. techn. AJ. Tichý.

l.Všeobecné. Síť výšková pro polohopisný plán města Přerova
jest popsána v "Oesterrei('hische Zeitschrift fur Vermessungswesen" z roku
1912, takže můžeme zde zmínku o ní pominouti.

Doplúovací nivellace vztahuje se na nové čtvrti, které povstaly od
roku 1907, kdy výškové mčření bylo skončeno. (Výpočet ukončen r. 1911.)
Obsahuje stanovení nových značek a nivellaci pouličních os. Na ni pak
se phpojuje měření tachymetrické tam, kde Ueba vyznačiti výškové poměry
rozsáhlých ploch (zahrad, rolí, pojatých do zastavovacího obvodu).;

Disposice nových nivellačních tratí jest velmi snadná, neboť pov:šechIJ.fÍ
~iť dHvi\jší se rozprostíd na včtším obvodu, nežli byl té doby zast~věna~
ináme tedy pl-ipojovacích bodlI výškových dostatek. .

Nové značky nivellační byly zvoleny, buď aby byla . zhuštěna síť
starých značek, nebo v místech nově zastavených, v nichž bylo možno
svého času jen zanivel10vati stabilisované body polygonální.
i Tak nové značky leží buď na starých tratích nebo zcela samostatně.
V tomto případě bývají určovány vždy jako průseky několika tratí, vy-
chfí.zejících z nejbližších pevných bodů staré sítě.

2. Stroj. Methoda. - Použitý stroj má překladný, dálko měrný
dalekohled s pevnou obratnou libellon na dalekohledu citlivosti 10"., zvět-
šení 30 násobného, konstanty. K = 101'786, c = 0'475. Elevační jeho šroub
jest sestrojen jako tangenciálný. Pochází z vídeňské dílnYl<'romme-ovy.
Jest sice již starší, ale zcela intaktuí a byl před použitím všestranně prQ-'
zkoumán.

Nivellačni lať jest opati'ena krabic ovitou libellou a 2 opěrami.
Nově zvolené nivel1ačni trati byly před měřením vystaničeny ni vel-

lačními oddíly po 120 m, takže vzd,ílenost záměrná obnáší zpravidla 60 m.
•Jen v připojování na značky nebylo možno tuto vzdálenost dodržeti. VOI]-
váme ji tam zpravidla menší, až asi do 20 m. Ale pak ji vždy také dodržujeme
n~i~fu~ . '

Na velikost vzdálenosti záměrné mívá však d,lIe vliv povi'cho'lÝ
útvar území. Kde jest nerovný, vo1íváme vždy stanovisko stroje přiměřertě
V)' še nežli postavy latí, abychom jednak mohli dodržeti vzdálenosti nor-
mální n; pokud možno dlouhé, jednak vůbec umožnili zaměřování.

Konečnč volív,íme stanovisko stroje i postavy latí na vhodnýcih
místech mimo frekvenci a vykolíkujeme je. ,

PHpojování horizontu dlužno prováděti na bodech určitě. nepodajnýc)J.
Užíváme proto na rozhraní 2 oddílů vždy železných bodců, opatřených
kulovou hlavou, nebo podkladných železných ploten, s kulovitými nálitky.

Zaměřováni na lat upraveno podle konstrnkce stroje tak, aby se
možné chyby. strojové při výpočtu vyluěovaly. Tak čteme ve 2 polohách
dalekohledu a pro každou ještě v obou polohách urovnané libely (arciť jen
při nivel10vání tratí pro značky) 1).

1) Při měření povšechné sítě staré bylo použíwíno nivellace, připojované
v každém oddílu na 2 horizonty.
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Sml\rČíslo Nivel- Vzdálenosti Poloha Čtení Výška Po-'I
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3; Vzor zápisniku. V důsledku zvoleného postupu zaměřová ní ~o-
užíváme tohoto zápisníku, který jest vyplněn jednou ze 3 tratí, disponovanych
pro stanovení nové značky na budově zemské střední hospodářské škóly (o 39).

Význam jednotlivých sloupcJi jest zřejmý z nadpisů. Na vysvětlenou
dlužno jen toto krá,tce dodati: Ze čtyř čtení utvoříme střed, který při vý-
počtu zápísníku vepíšeme inkoustem. Podobně přepíšeme i nivellovanébody,
vzdálenosti a výšky bodů, případně i horizonty. Uzavřeni zápisníku obsa-
huje součty vzdáleností, pak všech čtení vzad a vpřed, jakož i kontrolu
vypočtených výšek ze známých kontrolních rovnic pro celkovou relativní
výšku.

4. Vyrovnáni pruseku traťového. - Jak bylo jíž zmíněno vřa-
(fujeme nové značky tak, aby tvořily průsek několika tratí. Tak zmíněná
značka (039) nové hospodářské školy byla určena 3 novými tratěmi, a to:
ě. 79. od značky XVI. Křivá, č. 80. od značky XIV. Hrubá li; Č. 81. od
značky XV. Michalov. Máme tedy pro ni také 3 předběžné výšky Vi. Vy-
rovnání jich provedeme vypočtením všeobeéného ar. středu. Za váhy béřeme
převratné hodnoty délek tratí. Vyrovnání provedeno v této tabulce:

Délka I Vi I I.•.. 1 předběžné výšky v= p,v v=
'" tratí p= D Vo Vi-Vo [Pyj V-Vi pv pVV~ [pv) VV [pvv)D [p] zvolená nejmenší.;!l km mm mm mm

>Q výška I I

79 1'02 0'98 212-6452 ! 2'9 I 2'8 -0-9 -0,9
~~~

0'79
80 O-56 1-80 23 0'0 0'0 +2'0 +3-6 4'00 7'20
81 055 1-82 59' 3'6 'I 6'6 -1'6 -29 2'5 4'66- ---

I I- 9'4 I
+3-61

--
2'13 HO '212'6423 = 12'65
[D) [p] =Vo -38

1I I I I
--0'2

I

_[pYJ _ 9'4 _ .
vo- [p) - 4'6-20,

V'3D =Vo + Vo = 212'6443,

Střední chyba jednotky vážné:

mo =1/ [pVv) = ,/12-65 = ± 2'5 mm.r n -1 r 2

Střední chyba vyrovnané výšky:

mo ,2'5.
/l'39=y[p) =±";4-6 =± 1'2 mm.

Střední chyba na 1 km délky S uvážením všech tratí:

m= l/[IJV,] = l/lpvv) =,112-61=+3·5mm.·V D r 1 V --

S. Vyrovnáni výšek bodu v trati. V trati 80. byla vřaděna nová
značka "Lang" (viz zápisník). Když byla vyrovnána -výška značky na
nové hospodářské škole (039), dlužno i předběžnou výšku oné značky při-
měřeně opraviti.

Buďtež VI> V2 ••• Vn vzájemné relativní výšky vřadi\ných bodů do
určité trati, pro kterou jest V vyrovnaná relativní výška koncových bodů.
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Je~t podmínkou, aby [Vi] = V, čili V - [Vi] = 9. Pokud však nebyly
výšky Vi vyrovnány, nebude tato podmínka splněna, nýbrž se objeví rozdíl:

V~[Vi]=AV., (

BuďtlJž nyní opravy VI!V2, ••• Vnjednotlivých relativních výšek. Pro
správné jejich stanovení niáme dvě podmínky:

[v;] +AV=9\ (1) ,
[pvv]= miTI.. .J.... .

Společná podmínka dle vyrovnání závislých veličin, značí-li K zatfm
nezná,mou korelatu, jest

/ [pvv]-2K[v] + AV=min.
Po differenciaci:

Pi vi-E=9
K

Vi = -.. . (2).Pi .,
Rozepíšeme-li rovnici' tuto a ~ečteme-li pak jednotlivé opravy,

obdržíme:

[vi]=K [~'] =~~r,
AV >

K = - [1] . . . . (3).
p ,

Jsou-li dl, d~,•. , a,; vzájemné vzdálenosti jednotlivých mezibodů

trati a [di]=D, t.j. součet jich roven délce trati, pakpi = ;i' a tudíž rov-
nice (3) nabývá tvaru:

1 • .-
I ,

I~Označení
Opravy Vi'

1 Opřavené VyrovnanéPředběžné -=d, relativní,ti číslo bodu relat. výšky 'Pi .• vÝšky výšky bodů

i>O Vi
I . ,

I:80.- c XIV 212'1610, + 05I
I cLang - 0'0282 0'15 - 0'0287 212'1333I
I +15

c 39 + 0'5095 0'41 + 0'5080 212'6443

I I, II
) I " I~ IJest: + 0'4813°'56 .

I

V=O'4833
I Má býti: + 0'4833 [di] ..

I AV= -20 -[ =D.
I I ,

AV 2'0
K=jJ= + 0.[)6= +3'57.

vl-rc K. dl-=- + 0'5 mm.
v2 ". Jr. d2' + 1'5" .

Všecky výšky po vyrovnání zaokroúhlíme na milimetr~
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K .otázce ~efo~myzeměměfičskébo studia.
Spolku československých geometrii!

Ku článku "Reforma studia zeměměřičského· výborně napsanému
p, inž. min. místotajemníkem Vrbou, prohlašuji, že vzhledem k cizině je
nevyhnutelně zapotřebí, rozšířiti studium zeměměřičské na celofakultní
studium. .

Vzhledem k cízině zdatnost vědecká nesmí býti omezována pouze
na znalosti katastrálného měření, nýbrž i na veškeré služby měřeni v růz~
ných oborech technických.

Prodloužení doby studíjní pouze na dobu tří let zavedením dvo'IÍ
státních zkoušek nemil.že stačiti ani k zeměměřičské službě evidenční u ná8~
tím méně pro cizinu. •

V připadě, že přizná republika Ceskoslovenská inženýril.m země-
měřičským rovné právo s druhýmí odbory inženýrskýmí, třeba měli pouze
šest semestril., a zařadí je do platební stupnice A, je velikou otázkou, zdali
tak učiní cízina, na př. SHS., Bulharsko, Rusko atd., kam odliv naší technické
inteligence zeměměřičského ínženýrství je pravděpodobný. V SHS. na př.
přiznává se za celou fakultní přípravu jen osm semestril. trvající studium;
na základě toho se přiznává pak dip)om inženýrský v cizině nabytý pro
Král. SHS.

Francouzil.m a Němcům v cizině dlícím nebylo na úkor studium
zeměměřičské kratší než osm semestril., poněvadž oni většin~lU pracovali
v cizině i v koloniích ve svých vlastních družstvech, kdežto Cechoslováky
nejčastěji najdete ve službách druhých státil. i cizích !}polečností.

Bude-li odbor zeměměřlčského inženýrství v Ceskoslovensku nej-
dokonalejší v Evropě, bude návštěvo~án hojně cizinci (dosud imponoval
cizině pouze odbor zeměměřičství ve Svýcařích a v' Němec~u) a absolventi
budou přijímáni v cizích státech s úctou na místa nejpřednější. .

V každém případě mil.že se předpokládati odchod budoucích absolvent-&.
do ciziny vzhledem k naší malé republice a k velikému množství inteligence
technické; proto je též nutnost, studium vzhledem k cizině upra.viti, aby nebyli
budoucí zeměměřičtí inženýři, jako tomu dosud bylo, poškozováni.

Obava, že rozšíření studia. bude míti za následek zmenšení počtu
posluehačil., je nesprávná, neboť v každém případě naděje na lepší budoucnost
i s ohledem, že budou posluchači postaveni na roven s jinými odbory
inženýrskými, vyrovnává zvětšené náklady studijní. ..

I zřízení odboril. zeměměřičských na pril.myslových školách za účelem
zlevnění pomocného personálu nemil.že nás zastrašovati tak, jako je tomu
při druhých odborech inženýrských, kde určitým ustanovením je v každém
případě stav inženýrský zabezpečen.

Bylo by sice výhodné pouze šest semestril. pro dnešní ge~metry,
kterým by bylo usnadněno dovršiti studia v tak krátké době; dejme však
přednost osnově, která by zajistila dokonale budoucí absolventy zeměměřič-
ského inženýrství v cizině i doma.

Je žádoucno, aby posluchači nejen theoreticky ale i prakticky byli
připraveni zdil.kladněním praktických cvičeni, k docílení čehož nechť j.
opatřen stálý terén v okolí města, kde by veškeré. měřičské práce poslu-
chači v přírodě mohli seznávati. . . .

BěÍehrad 1920. E. Slavíček,
g8om. gener. dlrekcije kata.tra 8H8.

priMlnlltar. Flnancija.

Geometr Emil F a It u s, Brno.

. Měřícký inspektor Schellens z Diisseldorfu uveřeJňuje. v říŠ. něm·
Z. f. Vw., roč. 1920, čís. 14,' časový článek o zdokonalení geoDletril. v práv-
nickém vzdělání. . .' . .
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Předevšim zdůrazňuje pro geometra nutnost dosíci vysvědčení zra-,
losti (mllturitní - posud netřeba), rok přípravné praxe (již zavedeno),
6 semestrů geodetického. studia (již mají při vysokých školách zemědělských
v Berlíně a Bonnu) a pak ještě 3 léta praktické činnosti (posud 2 léta) před
dosažením. průkazu způsobilosti.

Progeodety. nutno zříditi stolici pro prakticko-theoretickě právní
v:cdeIání, jež by hlavně· zahrnovalo: 1. zákon vyvlastňovací, 2. odhli.dní
řízení (zvláště zdůrazněno), 3. zákon o stavebních č'arách a bytový zákon
(u nás stavební řády), 4. záKon o scelování stavebních pozemků á. zákon
o úřadech odhadních (u nás neznáino), 5: nejdůležitější otázky ze zákona
o, cestách (u nás jen silniční řády), cestního, vodního a soukromého práva,
6. význačné otázky ze zákona o knihách pozemkových, 7. spojitost katastro.
s kniha:mi pozemkovými, 8. geometr jako svědek a podporovatel smírných
ujednání.

Ostatek musí praxe doplnit a tak stane se geometr jako nestranný
znalec a odhadce skutečnou podporou soudce a dobrodincem veřejnosti.

zkušební řády pro oprávněné geometry
, ve Švýcarsku a Německu. ' ,

Geometr Emil }<' a lt u s, Brno.

V nedávné době přikročeno ~ vydání nových' zkušebních řádil. pro
úředně oprávněné geometry jak ve Svýcarsku, tak v Německu.

Ve Švýcarsku vydán "Reglement iiber die Erteilung deseidgenosBi-
schen p'atentes fiir Grundbuchsgeometer" švýcarskou spolkovou radou
(Bundesrat) 30. prosince 1919 s platností od 1. ledna 1920 a to jako pro-
váděcí nařízeníčJánku 950. občanského zákoníku.

, Zkušební komise (9 členů a aspoň 3 náhradníci) jmenována je spol-
kovou radou a podléhá departementu pro právní a' policejní záležitostí
(oddělení pro pozemkové knihy).

Zkouška pro dosažení patentu· knihovního geometra (pozemkových
knih- Grundbuchsgeometer) skládá se z části teoretické a praktické.
Teoretická zkouška může býti skládána na dvakrát.

{. část zabírá 4 všeobecné předměty: 1. vyšší matematiku (váha 2),
2. analytickou geometrii (1), 3. desluiptivní geometrii (1), 4. optiku (1).

II. část zabírá 7 předmětů: 5. počet vyrovnávací (váha 2), 6. naukll.
o vyměřování (nižší geodesie - váha 3), 7. vyšší geodesie (1), 8.. knihovní
vyměřováni a evidence, (3), 9. základy nauk, inženýrských (1), 10. ď scllIení
a dělení pozemkd, kulturně-technické vodní stavby (3), 11. právní vzdělání (3).

K žádosti o připuštění k teoretické zkoušce přikládají se doklady:
1. maturitní vysvědčení nebo pril.kaz přijetí na vysokou školn

technickou. nebo průkaz o dokončeném, studiu na jiném učeli.šti, jež,uznán
za dostatečný;

2. vysvědčení zachovalosti, tři úřední potvrzení o švý-
carském domov.ském právu. '

Zkušební.komise může dle výsledku studijních a praktické pril.pravy
měřické osvoboditi k;andidáta částečně nebo i úplně od pře,depsané zkoušky.

Diplomovaným inženýrům vyměřovacím promíjí se teoretická zkouška
úplně. Diplomovaným inženýrům stavebním a kulturním promíjí se ty
zkoušky, jež v diplOmOvé zkoušce jsou zahrn,uty a ~ební osnovou kryjí
s.e předpi.y reglementu;' '. '

Podmínky připuštění k prakt~cké zkoušce:
1. průkaz složení nebo prominutí teoretické zkoušky; ,
2; vysvědčení o geodetické praxi aspoň 'dvouleté, z čehož 11/~roku musí

býti věnováno knihovnímu vyměřování a také 11/2 roku praxe třeba vy-
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I
kázati po složení teoretické zkoušky (1/2 roku praxe tedy před zkouškou
,teoretickou).

Diplomovaným inženýrům yyměřovacím tltačí jednoroční praxe po
diplomové zkoušce. .

Praktická zkouška sestává'z písemné (kancelářské) a polní.
;Pí~ťillifttzkóuška 'zabírá vynášení (Kartierung), vypracování ph\nu

avj~b~et': plQeh: V poli zkouší se triangulace, polygonisace, zaměření
detitiHi fúvll:vdúhlýmisouřadnicemi, tachymetricky, měřickým stolem, měřeni
evideJfčfií,i'fil1pógrafie stolov!!:, .llcelování a práce trasovací.
, . ·.PJ.::i.ťe'p.J'~dložené z praxe zkušební komise oceňuje a dle potřebY'
využij\e l(li,osouzení uchazeče. '

Slabiii .prospěch ~ předcházející zkoušky vylučuje připuštění k další
a podprt1měrný výsledek: praktické zkoušky znemožňuje udělení. patentu
knihovpího geometra, t. j. jeho oprávnění jak pro veřejnou tak soukromou
službu. -

Zkoušku, resp. její části možno jen jednou opakovati.
Svědčí zajisté o neobyčejné. volnosti, když stačí ve Švýcarsku

maturita a soukromá píle k vyškolení geometra a připuštění k patentní
zkoušce. Pravidelně navštěvují však kandidáti odborné školy, zvlášti>
5& 7 seniesfto~é "geodetické studium ba technice v Cůrychu.

V Německu jsou přísnější. Tllm vydány nové předpisy o zkoušce
a vzdělání geometrů (Landmesser), jež ve smyslu § 36. říšského řádu živ·
nostenského dosáhnouti chtějí veřejného oprávnění. Předpisy vydány
23. února 1920 s platností od podzimku 1923.

Dozorčím orgánem jest tříčlenný vl:chní zkušební výbor pro geometry
složený' po zástupci z ministerstva financí, zemědělství a veřejných prací.

Vrchní zkušební výbor jmenuje členy dvou zkušebních výborů pro
geometry a to při vysoké škole zemědělské v Berlíně a v Bonnu.

Kandidátům třeba následující předložiti:
1. životopis 2. vysvědčení zachovalosti, 3. průkaz vše·

obecné ho vzd ěl ~í a to 7 tříd střední školy (celkem 9 tHd), 4. vy-
svědčeQ.í o jedfioroční přípravné praxi vystavené oprávněným
geometrem s podrobným výpočtem provedených prací vyměřovacích, jich
rozsahu, užitých strojů a dále původní zkušební práce: a) polní náčrtek
plochy aspoi'l 15 ha a 15 pllrcelami, b) příslušný plán měřítku 1 : 1000,
c) dvojitý výpočet ploch, d) výškový a situ~ční plán 3 km nivelované cesty
nebo potok a spříčníky (vše ovšem dle platnych předpisů), 5. průkaz tříletých
geodetických studií na vysoké škole zemědělské v Bel'1íně a Bonnu, spolu
třeba předložiti ověřená cvičení (úkoly) z geodetického a kuJtumě-technic-
kéhooboru a taktéž prokázati pohotovost v kreslení map. Zádaná jedno-
roční průpravní praxe i s vyhotovením žádaných prací zkušebních musí
geodetickému studiu předcházet. " . >'

Zkušební předměty: 1. základy matematiky (s deskriptivní geometrií
a. trigonometrií), 2. algebraická a vyšší analysis (vyšší matematika V geodesii
potřebuÁ), 3. analytická geometrie, 4. teorie chyb a jich vyrovnání metodolL
nejmenších čtvercft, 5. zeměměřictví (nižší a vyšší geodesie) s příslušnými
předpisy, 6. nivelace a měření výšek vů:bec, 7. trasování. 8. nauka o měřic-
kých strojích a fysika, 9. kulturní technika a odhad, 10. právní ~auky.

Zkouška jest písemná (pravidelně 3 dny), l'raktická.(2 dny) a ústní
(2 dny). Písemná zkouška zahrnuje aspoň 6 úloh z předmětů 1-9.

Praktická zkouška provádí se venku z obo"ru situačního měření,
nivelace a trasování. "

Ústní zkou~ka zabírá všechny předměty 1-10.
Opakovati zkoušku celou nebo z části možno zpravidla jen jednou.
Za účelem dosažení lepší známky celkové nebo z jednotlivých před-

mětů možno se přihlásiti do 11/2 roku k 'nové zkollšce.
,,·Kdo z geometrů chce býti přísežnýma veřejně ustanoveným,musí

mimo vys-redčení o vykonané zkoušce vykázati další aspoň dvouletou vše-

1921/8



sti'annou praktickou činnost a dostane se mu na to od vrchního zkušebního
výboru priikazu zpiisobilosti ve smyslu§ 36. živnostenského řádu.'

Zkoušení diilní měřiči (Markscheider) mohou taktéž skládati zkoušku
pro geometry před zkušebními výbory, při čemž odpouští se jim urěité
pr:edměty s ohledem na dřívější zkoušku. .

Jak vidno; jsou předpisy zkušební a možnost dosažení průkazu způ-
sobilosti dosti těžké. O prominutí zkoušek není zmínky.

(Bližší říŠ. něm. Z. f. Vw., roč. 1920, Č. 14:)

Jest dozajista zajímavé, že v komoře inženýrské jsou geometři rovno-
cennými členy s ostatními civilními techniky. Nikdo jim toho pr;\va v komoře
zásadně neupírá. Bylo by to také nemoudré. Vždyť mají s ostatními pí'í-
slušníky komory stejné vzdělání povšechné a to namnoze· takové, jaké
byly s to poskytnouti škllly renlné se svými přednostmi a nedostatky, na
němž jako na základně společné všem technikiim komory spočívá vysoko-
školské odborné. Studium geometrovské jest prozatfm z různých příčin
kratší jiných, ale jedná' se už léta o to. aby se potřebám dob'y přizpiiso-
bilo, tedy zdokonalilo a tím ovšem prodloužilo. Státní správa vš.eho toho
nenahlíží a zaí-aďuje geometry přes to, že mají ucelené, zaokrouhlené
vzdělání vysokoškolské, do jiného statu než techniky ostatnÍ. Ze samé
obavy, aby se snad geometrům příliš spravedlivě neměřilo, aby se v jejich
prospěch spravedlnost nepřehnala, dává je státní spntva do statu IIa, do
něhož mají přístup i ti, kteří nenabyli ani takového školského vzdělání,
jakého třeba, by se mohli st,Rt ř~ídnými posluchači (škol vysokých a dlíle ti,
kteří jimi nebyli a neprodělali na nich žRdného zaokrouhleného, soustavného
·studia odborného, srovnatelného i s./nynějšími dvouletými studiemi geo-
detickými. Tak jedná státní správa s geometry v době, kdy jejich eminentně
vědecké li odborné součinnosti více než jindy potřebuje, aby upravila
hranice státu, pozemkový katastr na .Slovensku a provedla demokratisaci
pildy čili pozemkovou reformu.

V Praze v lednu 1921. J. Pašta.

Geometr Emil F a It u s, Brno.

Otázka nového soustavného vyměřování katastníIného zatlačena
VlHkou do pozadí jako mnoho jiných. Náš mladý stát bude nucen řešiti
také tuto otlízku a to především na Slovensku. .'

Vhodným měřítkem budou zajisté poměry 1: 2000 a 1: 1000. Z metod
.vyměřovacích nabyla vrchu přesná metoda číselná, ačkoliv i účelné střídání
s ostatními nechceme vylučovati.

V nynější době drahé práce a nutné úspornosti jak v z;íjmu veřejném,
tak soukromém, nás geometrů nevyjímaje, třeba však jíti dále a. přemýšleti
o ekonomii práce y. geodésii vůbec.

Už Švýcarsko rÍliiže nám býti příkladem, zvláště pro S10vensko. Pro-
vádí se tam nové měření, kterému scelování pozemků předchází až na pří-
pady, kdy nové měření možno provésti současně se scelením a hospodárným
uspořádáním malých óbvodiL Určité horské tratě s nepatrnou cenou půdy
se dokonce vynechávají, až se vynajde lacinější metoda zaměřovací pro
účely katastrálné.

Když u nás ohraničují se křivolaké hranice řemenovitých parcel
a pozemky nepatrné výměry, jest to při nejmenším plýtvání mezníky,
měří-li ·se však nově obec zralá pro scelení, jest to netolíko.ztráta pracovní
energie, ale nehospodárné počínání vůbec.
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.Proč by nemohly zemědělské rady v jednotlivý:ch zemích provésti za
přibrání evidenčního a agrárního geometra a místní-ch znalců roztřídění
obci ve skupiny: '
. 1. obce, jež třeba scelovati,

2. obce, kde stačí vyrovnati hranice a jen v malém rozsahu částečně
sceliti a zaokrouhliti,

3. obce, kde přímo možnO ohraničovati,
4. obce scelené a řádně zaměřené ..
Povážíme -Ii, že d&sledkem pozemkové reformy bude ještě zvýšena

nutnost scelování, nebude možno spoléhati jen na agrární operace, nýbrž
třeba zajistiti si součinnost civilních geometrů a .inženýra. Po této stránce
jest uherský zákon scelovací přece jen pružnější.

Taktéž nové měření po příkladu švýcarském předávati bude zajisté
zaměření jednotlivých obvod& civilním geometram a obmezí se zpravidla
ve vhodné formě na kontrolu a přejímání operátů.
. Naě má také po agrárních operacích zase jiný úřad (evidence III)

doměřovati místní trať? Nebylo by spojení obou praktičnější?
Nepřirozeným a přímo nespravedlivým jest také vtěsnání zastaralých

bonitních tříd' katastrálních do nových operátů nového měření 'a tím více
scelené obce, kde nové řádné odhady půdy a třttlění pozemků se provádí.

Na polohové a regula,ční plány měst jest také mnoho stížností.
Mnohé jsou ceny v&bec nevalné a sebe lépe provedené pozbývají ceny
zanedbáváním evidence.

Obvod zaměřeného území jest zpravidla menší než katastrální, vy-
hovuje se jen předpisům stavebního řádu a tak schází tu právní platnost
katastrálních operátů. Ku příkladu město Brno (vnitřní obvod.)má nákladný
plán v měřítku 1: 500, kde vyznačeno mnoho podřadných čar, ale majet-
kových hranic příliš nedbáno. Třeba-li vytyčiti majetkovou hranici, použíti
se musí zase jen katastrální mapa v měřítku 1: 2880. A provádění evidenč-
ních změn?

Bez ohledu na hotový polohový plán měří znovu stát pro účely
katastrální a t,akplýtvá se časem, prací a penězi. .

Při dobré vůli je přece možno. dohoda obce se státem.

Zákony, nařízení a předpisy.
Nařízeni vlády republiky československé ze· dne 22. prosince 1920

ku provedeni zákona ze dne 18. března 1920, číslo 185 sb. z. a n., jímž se
z řízuj e in žen Ý rs k á k omor a pro. československou republiku, vyšlo
tyto dny ve Sbírce zákonů a nařízení státu československého, č,lstka CXL
(vydáno dne 30. prosince 1920.)

Toto dIHežité nařízení pro úředně oprávněné civilní techniky nebylo
možno' v tomto čísle Z. V. otisknouti, neboť valná část jeho byla už dříve
vytištěna. Doporuěujeme proto kolegfim z civilní praxe, by si zákon v knih-
}l:upectvích opatřili, neboť valná hromada nové inženýrské komory pro-
jektovária je na konec února, tudíž dříve než možno vydati příští číslo
našeho časopisu. '

E.videnční geometři zaznamenávají op,ět jeden úspěch: dosáhli. změny
titulů. jimiž označena služební hodnost jejich analogicky, jako u ostatních
vysokoškolských techniků, respektive i právníků, Příslušné nařízení obsaženo
ve Sbírce zákona a nařízení, částka 1., čís. 4. z roku 1921, tituly pak zlií:

pro přípravnou službu: měřický elév,
" třídu XI. "asistent,
" " X. adjunkt,
" " IX. "komisař,
" "VIII. JI vrchní komisař,
" ~ VII. " rada,
JI " VI. "vrchní rada.

Jsme. přesvědčeni, ~e toto nal'lzení bude míti. za následek, úpravu
titu\ů'u agr:lrních geometrů, jakož i částečnou změnu titulú geometrii stát-
ních drah, poCínaje tiidou VII. (VI.); kde dosud udržuje se titul inspe~~ra.
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Zasílání dat k opravě map a plánů vydaných vojenským
. . zeměpisným úřadem.
Podle služební knihy E-49 "Návdtl pro evidenci map zeměpisného

ústavu", vydané bývalým říšským ministerstvem války, byly některé civilní
úřady 'povinny zasílati zeměpisnému ústavu v.ídeňskému v pololetních
~lbůtách všechny údaje, potřebné k opravě map a plánů tímto ústavem
vydanYU'ch'd ' v d' . d d I t .. v, L. bl' ,ve eny pre pIS Je osu v p a nostI 1 v nasI repu Ice s tIm roz-
dílem, že údaje dlužno zasílati zeměpisnému ústavu - IX. odboru
mini,sterstva Národní obrany v Pr.aze.

Ze stá tní c h úřadu jsou. podle výnosu ministerstva veřejných prací
ze dne 25. května 1920, č.10.305-XIV, k zasílání dat povin'ny:

a) Prostřednictvím zemských politických správ·o kre sn í p o Ii ti c ké
spr á v y, z nichž mají ony, jimž jsou pHděle~y stavební správy, oznamovati
změny na státních silnicích, ostatní všechny změny na jiných veřejných
i soukromých cestách. .

b) Prostřednictvím referátu veřejných prací v Bratislavě státní
stavební úřady na Slovensku mají oznamovati všechny změny na
státllích, župních, obecních a soukromých silnicích .

. c) Státní báňská ředitelství vPříbramiaMostě,státníbáňská
. správa v Jáchyniově a vládní komisariát t'ro státní báně a hutě v Brati-
slavě mají oznamovati všecky změny objektu, majících význam pro vojenské
mapov:árií neb zobrazení na mapách a nalézajících se ve správě báňských
ředitelství nebo správ.

Zprávy dluzno podávati do 1. dubna a 1. října každého roku.

Zp~ávy odborné.
Pryý rok technické činnosti státní spl'ávy republiky česko-

slovenské. Znovuzřízení samostatného státu československého postavilo
naše techniky před veliký a tě~ký úkol, postaviti na ·troskách zděděných
po bývalém Rakousku novou budovu hospodářského života státu. S jakými
obtížemi bylo při tom zi.politi a co bylo během prvního 'roku vykonáno,
o tom podává názorný obraz článek uveřejněný pod výše uvedeným názvem
vč. 9., roč. 1919 časopisu "Zprávy veřejné služby technické", jenž byl
nákladem redakce zmíněného listu vydán 'též jako zvláštní brožura. Z ob-
sabu, jenž se vztahuje na technickou činnost všech čs. ministerstev, uvádíme
stručně některé údaje, týkající se činnosti ministerstva veřejných prací,
železnic, pošt a telegrafů. •.

Min is t e r s t vo ve ř ej n} ch pra ci přistoupilo k dokončení staveb
25 státních budov o nákladu asi 10 milionů korun a k zahájení novostaveb
pěti dalších budov státních o nákladu 3,si 2 milionů korun. Mimo to se pro-
jednávaly stavby Bových státních budov rozpočtené na 105 milion korun.
Na subvencování domů s malými a dělnickými. byty byl schválen úvěr
10 milionů korun. Během krátké doby byly projednány projekty 687 !lomu
s 3362 byty v rozpočteném nákladJl 121 milionu korun.

Z vodocestných staveb sluší uvésti zdymadlo u Lovosic a práce regu,-
lační na řadě českých a moravských řek, dále rozsáhlé práce k odčinění
škod způsobených povodněmi na Moravě a na Slovensku.

Pilně se pracovalo na výstavbě vodních elektráren v Předměřicích,
Nymburce a Poděbradech a byla připravena řada velikých projektů na
využití vodních sil ve Svatojánských proudech. na Vltavě, u Podbaby,
'Libšic, Vraňan,Hořína, u Kroměříže na Moravě, v Hodoníně, na Váhu,
Hronu, v Jasané !!<td. .

Zahájeny bylr vyměřovací práce pro pr\iplav pardubicko-přerovský.
Zřízen byl dunajsky dopravní úřad a pracovalo se na návrzích pro rozšíření
přístavu v Bratislavě.a Komárně .

. Mírovou smlouvou zajištěna československé republice volná plavba
póv:m()ři,eož lÍude vyžadov:itízískání dostatečných přistavů v Hamburku
a Stětíně. .
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NemaJé důležitosti jsou otázky silničních komunikací zejména na
Slovensku; Ku zmírnění nezaměstnanosti byly prováděny za. podpory státu
četné stavby nouzových silnic, Vil kterémž směru byly zákonem povoleny
značné úvěry..; Rovněž bylo přistoupeno ku stavbě nových st'ítnÍch mostů
a to šesti v Cechách a dvou na Moravě v rozpočtu přes pět miliond korun
a povolf}ny státní podpory ku stavbám 14tinových mostů okresních a pbee-
ních v Cechách a na Moravě o nákladu asi 4 milionů korun.

V oboru strojnickém zasluhuje zvláštní zmínky organisace nákupu
autoqlObilů pro. atátní správu a zřízení správkáren pro státní automobily,
jmenovitě však vybudování ústředního inspektorátu služby cejchovní.

MimořádJ;lě významný úkol připadl ministerstvu veřejných prací
organisováJ;lím soustavné elektrisace, .jejíž náklad bude činiti asi 31/~ mi-
liardy korun.' .

. Nejožehavějším úkolem ministerstva veřejných prací bylo zvýšeni
těž!:>y uhelné, jež koncem roku 1918 neobyčejně poklesla a provedení pří-
pravných prací k znárodnění dolů a hutí.

M inis tel' stv o že I e z ni c musilo ve 'chvíli st>ítního převratu pře-
vzíti řízení provozu na nejdůležitějších průběžných tratich, které rázem
pozbyly dosavadníhg vedení a přistoupilo ihned ku zřízení generálního
{'editelství drah pro cechy, Moravu a Slezsko, jež .provedlo další prozatímní
organisaci. Obvody ředitelství státních drah byly nově rozděleny a pro
Slo.vensko byla zřízena dvě nová ředitelství. Souěasně byly zřízeny traso-
vací éxpositurya přikročeno k projednávání předběžných studií a projektt'í
pro ddhy na Slovensku. Nemalé péče vyžadovaly stavby doplřlOvacíaroz-
Hiřovací, z .nichž sluší' zejména uvésti stavbu druhé koleje z Votic do Bene-
šova, výstavbu pořádacího nádraží ~ezi HostivaH a Vršovicemi s novým
nákladištěm u Starých 8trašnic, dále dokončení stavby druhé koleje na trati
Litoměřice-Střekov. K řešení palčivé nádražní otázky pražské byla zHzena
zvláštní nádražní komise .. SpojeJ;lí se Slovenskem vyžadovalo největšího
úsilí j když. trať přes Vlárský průsmyk byla povodní pobol'ena, byly všech
snahy obráceny ku znqyuzřízení této trati, tak že po dvouměsíční přestávce
mohl provoz býti opět zahájen. Na stavby investiční vyjma Slovensko byl
na rok 1919 stanoven úvěr 50 milionů korUn, kdežto na nejuutnějšíu2rZovací
práce byl vypočten náklad 75 milionů korun. Vedle staveb k účemm pro-
vozním bylo nutno vystavěti značný počet obytných budov ku' zmírnění
bytové tísně železničních zaměstnanců. Náklad l'a ně činil přes 4 miliony
korun. Státní správa železniční starala se též intcnsivně o rozmnožení
dopravních prostředků a jest jej! péči děkovati, že se pudařilo udržeti do-
pravu aspoň v takovém stavu, že bylo zabráněno katastrofálním poruchám
hospodářského života naší republiky.

Ministerstvo pošta telegrafh musilo věnovati veškeré úsilí,
aby byl udržen telegrafní a telefonní provoz. Hned v počátcích: bylo hle-
děno k tomu, aby byJa umožněna domácí výroba přístrojů a ostatního po-
třebného materiálu. Rada podniků byla k tomu cíli uvedena v život a lze-
doufati, že v brzku budeme i v tomto ohledu soběstačnými. Pro soustavnou
výstavbu telegrafní a telefonní sítč byl vypracován program a přikročilo
se ku stavM linií Praha-Brno a Praha-Bratislava. Aby bylo odpomoženo
uepravidelnému a zdlouhavému doruěovánÍ pošty a umožněna levná
a rychlá doprava osob k stanicím železničilíťn, bylo přikročeno k odstranění
nedostatků automobilového provozu a opatření nových vhodných vozidel.
Autobusová doprava byla zavedena v době necelých sedm měsídí na
17 tratích o délce témčř 400 kílometrů.

Zprávy spolkové.
z odbočky Spolku česko slovenských geometrů v Brně. Zpráva

o valné hromadě Odbočky, jež konána dne lG. ledna 1921, bude uveřejněna
teprve v čísle příštím. Výsledek voleb předsedníctva sdělujeme však nyní.
Aklamací a jednomyslně zvolení: Předsedon: Prof. dr. AI. Tichý.
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Členy výboru,: a) za kolegy ze státní služby: Horný,Nedoma, Pechrj'
, b)" ,,! ,z civilní pr-axe: Janě, Vejmělek j

,e)" " železničlll: Marek Leopold j

d)" " z městské 'služby: Peň:íz;
e)" ft ze zemské služby: Rl1,žička j

f) " z agdrních operací: Seránek;
v g)" '"' posluchače-geometry: Pejchota.

,NáhradnÍky: Utvrtlík, FaUns, Bartůněk, Kouba" Krátký, Kubín,
Kostelec ký a Vyroubal.

V ustavující schůzi nového představenstva Odbočky dne 20. ledna 1921
, zvoleni: místopředsedou: .Ing. Ant. Nedoma, vrch. měř. komísař; 1. jednatelem:
Ing. Jos. Růžička, zem. vrch. měř. komisař a civ. geoJ!letr; II. jednatelem:
Ing. R. Horný, měř. komisař; pokladníkem: Ing. AI. Seránek, agrár. vrch.
'měř. komisař, vesmčs v Brně. '

P)"édsednietvo Odbočky upozorňuje na pÍ'Íští členské schůze spojené
s předn~škami, konané vždy o půl '8. večer v restauraci Tivoli "U Pallů".
poblíž české techniky na VeveH ul. Pořad a název přednášek již určitě za-
bezpečených jest:

1. Grafické vyrovnání přímých pozorováni, přednáší prof. dr.
1\1. Tichý, ve čtvrtek dne 17. února;

2. Význam nomografie pro geodésii, přednáší docent dr. B.
Kladivo, ve čtvrtek dne 3. března.

Kolegové' dOcházejte pilně do přednášek a včasně. Používejte čileji
knihovny české techniky na VeveH ul. v době .od 9-11 dop. a od 5-8
{ldpol., jakož i knihovny Spolku inž. a archit ·vBrně. Posílejte od~očce
knižní dary z odborné literatury k vybudování slušné knihovny. Rada
časopisů technického rázu jest kolegům k plné disposici u geometrů, Zemský
dům n. v Brně.

Zpráva jednatelská bude uveřejněna v příštím čísle (pozn. red). Rů.
Z administrace "Zem. Věstniku" Brno, Zem. dum II.'Dřívější

ročníky "Z. V." jsou v dostatečném množstvi na prodej za původní ceny,
li. to: ročník 1914-1918 a 8 K, roč. 1919 a 12 K a roč. 19~0 a 20 K.
Do· cíz[ny o 2 -.:.4 K dráže. Pro posluchače techniky jest cena poloviční.
I jednotlivá čísla lze zakoupiti a tak doplniti ročníky" které hlavně pro
válečné vaše působení mimo domov máte sn"ad neíí.plné.

Obsah časopisu jest pro' geometry vysoce zajíma.vý, neboť obsahuje
,řadu vědeckých pojednání, historické dokumenty našich bojů o reformu
studia a zlepšení hmotných poměr{\, nové zákony, jakož i zprávy spolkov é

'Získávejte nové členy, aby možno bylo rozšířený časopis pra-
videlnějí vydávat, neboť při větším počtu exemplářů, je tisk lacinější.
Kolegové plaťte dluhující'příspěvky, konejte rádi tuto svou
po vinn o st mI' a vni, ukažte, že máte smysl pro org anisaci
stavovskou, neboť neplacením' ohl:ozíte vydáváni našeho
jediného geometrovského časopisu v republice. Užijte při-
ložených složenek a odešlete ihned dluhující obnl{ls. Káže

. vám tak čest stavovskál, Vev.
Zápis o schuzi evid.' geometru na Slovensku v Trenčíně,

za účelem založení odbočky spolku čs. státních měřických úředníků.
Schůze konallJ. se dne 12. prosince 1920. Přítomno bylo. 24 kolegii

a jako hosté zúčastnili se schůze dr. A. Tichý a kol. E. Faltus jak.o zá-
>;tupci moravské odbočky spolku čs. geometrů a kol. Bartůněk jako' zástupce
moravské odbočky měřickýchstátníchúředníků. ' , ' '

Schůzi zahájil kol. Zvolský, který v krátkém proslovu přivítal vzácné
hOllty a navrhl za předsedu schůze kol. Cingroše. Tento za souhlasu všech
volbu přijal. Na to čteny byly stanovy řišského spolku měř. úředníků. Usne-
seno na návrh kol. Bartlíiikll., provésti navrhované změny v domácím řádě
pro odbočku a stanovy schváleny. Nato usneseno' po odiívodnění kol. Bar-
tůřlka, aby založena byla odbočka říŠ. spolku měř. st. úředníků, jehož ús~ředí
má se vyzvati k spolupráci se spolkem čs. geometrfl a na založení svazu,
který by zahrJ!,oval všecky geometry a vydáva.l společný časopis.

Přikročeno pak k volbě výboru a vzvoleni : Předsedou kol. Zvolskj,
jednatel kol., Hrabovský, pokladník kol. Cermák, čll\ny výboru kolegove:
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Hrstka, Kerner a Slavíček, náhradníky kolegové Cingroš a Wankát. Před-
sednictví přijímá kol. Zvolský a přistupuje se k programu sl>hJ'íze.Přijat
návrh kol. Hrstky, vypracovati:memorandum o zavedení společného statutu.
Na to promluvil kol. Zvolský o statutu, kol. Kněžínek o změně titulu
stavovského a služebního, kol. Wankát o zařazení do skupiny A. Doslovém
kolegy Bartůňka skončena dopolední schůze. : ..'

Po společném obědě zahájena schůze o půl 3; odpol. Kol. Hrstka
pfečetl návrh memoranda., týkající se hlavně přejímání kolegů z Bosny. ~
Usneseno memorandmn doplniti. K dotazu ústředí umeseno 'bylo, vyzvati
toto, aby se postavilo kategoricky proti zavedení úřední uniformy. -Po živé
debatě o organisaci evid. služby na Slovensku odhlasováno, předložiti gen.
fin. ředitelství memorandum, v němž by se odporučovalo zřízení větších
inspektorátů kat. měření. pebatováno pak o započítání, let civilní praxe,
o možnosti přeložení do Cech neb na Moravu a odhlasováno, příslušná
usnesení zdůrazniti v memorandu jakož i požadavek, aby každý úřad byl
povinnen předplatitiZeměměřický Věstník. O 6 hod. skončil předseda
schůzi a neprojednané' hody ponechány na příště.

Hojnou úěasti a lřihláškami (ze 40 přihlásilo se 38) za členy odbočky
dokumentovali kolego v ,na Slovensku důležitost založení stavovské orga-
nisace, kterou čekají zejména na Slovensku obzvláště vážné úk'6'ly.

V Trenčíně, dne 17. prosince 1920;
Zvolský Josef, v. r., Hrabovský Ant.; v. r.,

pfed$ed". jednatel.

Zp~ávy tite~á~ní.
v Časopis československých inženýrův a al'chitektů,r. 1920:
Cis. 33., Inž. J. Vancl: Nová zákonitá úprava a rozšíření soustavy m€trické
ve FraJlcii(pokračování). Další pokraěováni v čís. 34, 35.

Cís. 39. Inž. E. Zimmler: Program, čínnosti Masarykovy Akademie
Práce.

Inž. A. St e h I tk: Zemědělství na Slovensku.
Roku 1921: Cís. 1. Inž. K. Valina: Silniční výstava v Haagu.

(Dokončení. v čís. 2.) , ,
Zprávy veřejné služby technické, r. 1920: Čís.23.Změna.§11

organis&čního statutu českého vysokého učeni technického v Praze;
Dr. techn. J. Zavadil: Mapy o našem přírodovědeckém výzkumu.
Organisace VI. odboru pro vysoké školstvi technického směru, včdu

a osvětu technickou v ministerstvu školství a národní osvěty. [Správou
tohoto odboru je pověřen min. rada JUDr. Fr. Matouš-Malbohan, jeho
zástupce min. taj. JUDr. Zd. Tlamich. Oddělení 20.. Organisace vysokých
škol technického směru co' do jejich doplňování, příslušné statistiky a
organisace vyučování (studijní plány, programy, nové učební osno:vy,
zkušební řády a pod). Správou tohoto oddělení je pověřen min. místotajem-
ník inž. Jos. Vrba, jemu přidělen smluvní úředník ,konceptníinž. Alois
Masák, konstruktér českého vysokého UČ~lDítechnického v Praze.] ~

- Cís. 24. Zamítnutí odpovědi živnosti opatřování a zkoušení projektů
a provádění prací zeměměřičských.(Rozhodnutí magistrátu hlavního města
Prahy.) v, . • ; , .,

Roku 1921: CIS. 1. -Dr. techn. Jar. Cerny: K reformě vodohospo-
dářských~ předpisů. (Dokončení v čís. 2.) _

Arch. AI. Balán. Otázka výstavby města Bratislavy.
Zeitschrift fiir Vermessungswesen, r. 1920:Cis. 22, J.Frisch-

a uf: Der S/l.tz von Dalby.
• P. Werkmeister: Beitrag zur Einfiihrung von einfachen Bezeich-
nungen in der Lehre v~n den graphischen Tafeln.

Dr. H. Wo IH: Ubersicht der Literatur fiir Vermessungswesen und
Kulturtechnik vom Jahre~ 1919. (J:.okračování v čís. 23.)

, Cís. 24. Landesaufnahme: Uber Vorschliige aus dem, Kriegsvermes-
sungswesen. . v .

Roku 1921: Cís. 1. L .. Kriiger: Rechtwinklige sphiiroidische und
geograp.hische Koordinaten. (Pokračování v čís. 2; a 3.) ,

H. S c h a t t e: Grenzbegradigung n8;ch ungleichen Pliichen.
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Nové knihy.
Ptfr)lčka praktické geometrie (vtisku). Prof.dr.A.Semerád. Ná-

kladem Jed,noty čes. matem. a fysikii v Praze II, Křemencova ul. Dil I. Měřické
prvky- obsah.ujerozbor látky a pojednání o souMstkách strojii a.pomiicek.,
pak podrobně rozebírá měření délek a měření úhlii vodorovných i svislých.
Díl II. Měřické metody - jedná o polohových metodách - triangulaci,
polygonisaci, grafické metodě, konstrukci plánll., plochoměrství, geometrické
nivelaci, trigonometric\té nivelaci, barometrických výškách, tachymetrii,
vytyčování inženýrském a topografických mapách. Pojednání jest dopro-
Tázeno praktickými příklady, rozborem přesnosti a výkonnosti metod, jakož
i v'yměřovacími náklady. V jednotlivých statích jest udána obslíhle přiléha-
jíCI literatura a pomll.cky. Trigonometrické výpočty jsou vedeny v novém
setinném dělení úhlovém, jež skýtá technické prak si podstatné výhody
hospodárnosti a má tu spis propagovati vžíti' se tohoto prakticktiho zjedno-
dušeni v J).aší technické činnosti. Celkem 520 stran.

Polygonálné a trigonometrické logaritmické tabulky. Prof.
dr. A. Semerád a dr. M. Valouch. Jsou to pětimístné tabulky logarit-
mické .pro goniometrické funkce úhlové v novém setinném dělení úhlovém,
dále tabulky pro polygonálné výpočty v setinném dělení úhlovém a sbírkQ.
geodetických vzorcii. Tyto tabulky mají umožniti zavedení setinného úhlo~
vého dělení v technické praksi geometrovské i inženýrské a využitkovati
výhod této soustavy- v našem technickém životě a jsou přípravou k nově
chystaným instrukclm měřickým. .

Připraveny jSQUnákladem Jednoty čes. matem. a fysikii v Praze II,
Křemencova ul. Tam jest říditi objednávky ..

Soupis výškových značek y nivelačnf siti I. řádu repu,bliky
Československé. Publikace čís. 1 ministerstva veřejných prací. Se dvěma
tabulkami. Format 24 X 30 cm. 74, str. + X str. V Praze 1Y20. Prodejní
cena 40 K. V prodeji u min. veř. prací neb v knihkupectví Rivnáč, Praha,
Příkopy. Nakladatel ministerstvo veřejných prací. Praha-Smíchov,Pre-
slova 6. ' v

Přesnénivelace jliJOudle nařízení vlády republiky Ceskoslovenské
ze dne 20. ledna 1920 o jednotné organisaci přesnýcn výškových měření,
čís. 43, organisovány jednotě při ministerstvu veřejných prací v oddělení N
Tšeobecné nivela.ční služby',

Ministerstvo veřejných prací přijalo za základ dalších nivelací onu
část nivelační sítě I. řádu, provedenoy bývalým vojenským zeměpisným
ústavem, jež leží na území republiky Ceskoslovenské. Výškové údaje jsou
přijaty beze změny s kotami, jak odvozeny byly vyrovnáním sítě pro účele
stupňového měření v díle nAstronomisch-geodatische Arbeiten des k, u. k.
militar-geographischen Institutes". Svazky VIII a X. Stalo se tak po roz-
Taze zachovati jednotnou síť výškovou s okolními státy z bývalého moc-
nářství vzešlými, jak toho technické zájmy, pro něž slouží nivelace další,
v prvé řadě vyžadují. Ostatně pouhým připoětením by se vědecká hodnota.
dna nezlepšila a za to technické potřeby volají po rychlém doplnění sítě
• zhuštění výškových značek, což nestrpí odkladu. •

v Za základní původní výškovou značku přijata jest značka u Lisova.
T Cechách s. kotou 565'1483 m. Ostatní dvě původní značky ze sítěbýva-
lého mocnářství, ležící u Ž[liny a Trebuš~, budou zkušebnými značkami,
dobře rozlohově rozdělenými po území Ceskoslovenské republiky i Pří-
karpatské Rusi.

Publikace zavádi nové znličení pro polygony, trati a body tak upravené,
by se další tak vložené tratě pojily dle jednoho principu v jedno dilo a.
jednotlivé body se snadno polohově vyšetřily.

Polygony I. řádu jsou tu číslovány PtI až PUl.
Tratě jsou stanoven,v pHléhajícími značkami polygonu tvořících trať,

pojmenovány dáte koncovými stanicemi a pro statistiku prll.běžně člslovány
ku př. PtI PUl; Ceské Budějovice-Praha, Wilsonovo nádraží, čís. 1. ,

Výškové značky jsou v slti prll.běžně číslovány, symbolicky značeny
dle zpll.sobu stabilisace, opatřeny místopisem a údajem vzdáleností na traťi
(dle železničního staniěení v km).

1921/15



Symbolické značky udávají:'
8 Výškovou značku hlavni (prvořadá stabilisace) s formou:

a) roubíkovou (roq.bík s vývrtem, zapuštěný' do zdiva. a krytý. ta-
. bulkou), dříve s nllpisem Hohenmarke.--,Magasság jegy; I

b) prismatickou (prisma zapuštěna do' zdi:va s vývrtem a výstupkem).
O V:ýškové značky vedlejší ve formě: .

a) plošné značky; ,
b) čárkové značky. "
Výškové značky nových přesnÝch nivelací jsou buď: ..
a)čepové ku za,puštění do zdi\Ta, zvenčí svrchu se sférickým vý-

stupkem definujícím bod a údajem koty. Nad značku se upevní ta.bulka
s poukazem: Pr'esná nivelace. Státni'majetek. Poškození se trestá.

b) hřebové, k vsazení do kamene s vyčnívající sférickou blavou.
c)případněplošné nebo člÍrkové s označením VZ (výšková značka).
Publikace přiná.ší z úsporných důvodů výškové udaje výškovoukotou

a připojenou ortometrickou opravou.
lV1inisterst-voveřejných prací provádí revisi značek a výměnu tabulek

za nO'vé se svrchu uvedenými mí.pisy, kotou bodu a výstupkem ku přímé1Du
. postaveni latě na nebo ke značce. Výsledky šetření budou sděleny vdaH;
publikaci. .

Uká.zka úpravy publikace .
.

I~ 'O<: l':
Ortometrická I-<->::lli; ťl':~~~

~ ':oj Způsob zajištění a místopis ]~ výška. v m I.o <D ~:) >-~o výškového bodu "'oe' nad ters.~ ~ ~~ S :>
.:!j ""O oe o oe .horizontem-<-> •.•
·0 >o~ ••• p.,

00
Číslo trati: 1, značka: pf Pf6

1 0'0 O <SeskéBudějovice, stanični budova - 396'1835*
2 0'611 O Krycí deska propustku přejezdu

silničního vedle hlídacího domku
čís. 75

.
-0:2 389'8026

3 0'991 O Propustek u km 0'9 kryci' deska -0'1 388'4367l~ .2:896 O Propustek u km 2'8 krycí deska -0'6 389'7307
3'977 O Propustek 'ú km 3'9 krycí deska -0'3 389,5890

I 6 4-163 O Hlidačksý domek čís. 3 • 0'0 391'6Q94
í

Český technik dostává tu ve vhodné úpravě udaje, jichž ve své
praksi může použiti a seznamuje se s' dilem, jež mu dosud bylo dosti cizí.
Jest si přáti, by bylo publikace vhodně využito i k obeznámeni s dosavadními
značkami a tak přispíváno kujich ochraně, hlavně ale ku jich správnému
a vydatnému použití.

Budou·Ji nové nivelace správně metodicky prováděny našimi technik~
a připojeny na tuto základní síť a sděleny ministerstvu veřejných pracI,
nadějeme se hospodar'eni s drahými technickými pracemi a brzkého vy-
tvoření zhuštěné sítě, jak ji technická prakse vyžaduje .

.J m e n o v á n í. Z ministerstva zemědělství: Předseda státního pozem-
kového úřadu jmenoval Karla Tomana .vrchní~ geometrem II. tř.

VcdenÍadministrace převzal kolega Martin Ve v e r k a.,zemský li.
dvilní geometr v Brn~, Zemský dům II. .

Za redakci zodpovídá Dr. A. Semerád. - Tiskem Polygl'aflev Brně.
Nakladatel: Spolek československých geometrii v Praze.
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