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Aneroid ústavu anorganické chemie české techniky v Brně
(Holosteric Barometer, Compensiert, No. 13.291, Otto Bohne, Ber-
lin) byl srovnáván od 4./11. 1925 až do 3./6. 1926 s normálním
tlakoměrem fy R. Fuess, Berlin-Steglitz, No. 845, patřícím II. stolici
geodésie české techniky v Brně. Odečtení obou tlakoměrů (nor-
mální barometr je již redukován na 0° C) jsou sestavena v této tabulce:
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Radové Datum: Norm. Aneroid: Teploměr
číslo: tlak. : aneroidu:
39.* 15./J. 32'90 34-46 8'2
40. 16./1. 32'83 34'35 8'4
41. 18./1. 3202 33'58 N
42. ]9.;1. 05'12 36'82 7'4
43.* 20./1. 35'63 31'24 7'5
14. 21/1. 34'56 36'40 7'4
45. 22./1. 39'(16 40.87 76
46. 23./1. 44'72 46·29 7'4
47. * 25./1. 4(No 48-65 9'0
48. 26./1. 44'47 46'23 8'4
49. 27./1. 45'85 47'90 9'8
50. 28./ J. 44'39 46'50 10'0
51. * 15./3. 30'69 3866 13'3
52. 16./3. 39'85 42'00 13'1}
53. 17./3. 40'45 42'72 12'9M. 18./3. 35'65 37'83 12'8
55. * 19./3. 38'41 40'66 13'3
56. 20./3. 38'89 40'96 13'1
57. 22.(3. 38'06 40'37 13'3
58.* 23./3. 39'46 41'68 13'9
59. 24./3. 39'99 42'28 14'0
60. 25 ..3. 735'78 73810 14'2
61. 21;./3. 36'68 38'90 14'4
62. 27./3. 34'47 36'61 13'2
63.* 28./3. 28'75 30'97 13'7
64. 211./3. 29'74 ~2'10 15'4
65. 30';3. 29'26 31'62 16'7
66.* 31./3. 37'70 40'00 18'1
67. 1./4. 41'99 44'40 19'5
68. 2.(4. 44'74 47'38 2U'2
69. * 3/4. 49'08 51'62 20'S
70. 6.'/4. 40'54 43'04 19'6
71. 7.;4, 37'77 40'29 20'3
72. 8./4. 34'90 37'29 203'
73. 9./4. 30'65 32'88 2U'4
74.* 10./4. 32'31 34'45 19'7
75. 12./4. 40'90 43'20 18'8
76. 13./4. 42'14 44'60 18'S
77. 14./4. 44'52 46'76 18'S
78.* 16.14. 36'18 38'32 111'4
79. 17.(4. 29'24 31'27 19'Ú'
80. 19./4. 28'35 30'45 18'0
81. 20./4. 30'03 32'03 17')
82.* 21./4. 24'83 27'03 17'5
83. 22./4. 30'46 32'48 17'S
84. 23./4. 35'óO 37'48 17'2
85. 24./4. 36'69 38'60 18'3
86.* 26./4. 33'91 36'11 19'9'
87. 27./4. 36'38 38'54 20'7
88. 28./4. 35'77 37'91 20'6
89. 29./4. 37'05 39'32 21'2'
90. * 30./4. 37'76 40'08 21'3
91. 3./5. 32'fi3 34'80 21'3
92. 4./5. 32'97 35'13 20'S:
93.* 6./5. 30'91 32'97 18'8
94. 10./5. 34'38 36'30 16'0'
95. 11./5. 32'53 34'50 16'0
96.* 12./5. 37'49 39'40 16'5-
97. 13./ó. 37'56 39'69 17'4
98. 14./ó. 36'31 38'23 17'7
99. 1ó';5. 31'Ú'7 33'27 18'8
100.* 18./ó. 32'38 34'50 20'5·
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Řadové Datum: Norm. Aneroid: Teploměr
číslo: tlak: aneroidu:
101. 19./5. 35'46 37'80 20'6
102. 20/5. 37'20 39'33 19'8
103. 21./5. 37'01 39'08 19'3
104.* 22./5. 34"48 36'60 19'0
105. 23.15. 35'10 37'28 18'3
106. 24./5. 38'47 40'60 19'2
107. 25.15. 40'48 42'57 19'5
108. * 26./5. 39'30 41'50 20'3
109. 27.(5. 37'29 39"50 20'1
110. * 29./5. 33'57 35'92 20'7
111. 1./6. 36'10 38'42 21'3
112. 2./6. 33'45 35'80 20'6
113. * 3./6. 30'58 32'82 20'2

Pro určení konstant aneroidu bylo z uvedených 113 srovnání
vybráno celkem 30 srovnáni tak, aby byly kombinovány co možná
různé podmínky tepelné i tlakové (vysoká teplota a vysoký tlak,
vysoká teplota a středni tlak atd.). Tato vybraná srovnáni jsou
označena hvězdičkou u řadového čisla.

Označme nyni T tlak odečtený na normálnim tlakoměru a
redukovaný na 00 C, C čteni aneroidu a t teplotu, odečtenou nll:
teploměru připojeném k aneroidu. Abychom obdrželi ze čtení C
správný tlak T, redukovaný n.a 00 C, musime k němu připojiti
opravu, která je funkci čteni C a teploty t:

T= 6T j(6, t).
Pišeme-li 6=60+(6- (0) a t=to+(t-to), kde 60 a to

jsou vhodně zvolené hodnoty, můžeme, omezime-li se na členy
linevrní, psáti:

T= 6+A +B (6- (0) +C(t - to).
~ dalším volíme 60=745 mmHg a to=15° C. Označíme-li

ještě C- B = l, dojdeme k odchylkové rovnici
A+B(6-745) +C(t-15)+l=0.

Takových odchylkových rovnic má býti splněno 30. Koe-
ficienty těchto odchylkových rovnic jsou sestaveny v tabulce a
označeny pismeny a, b, c. Tedy

a=l, b-= 6-745, c=t-15.
Odchylkové rovnice:
Čís. ft b
1. 1 - 5·27
2. 1 - 0·10
3. 1 + 4'00
4. 1 + 11-44
5. 1 - 1"28
6, 1 - 19'60
7. 1 -10'58
8, 1 - 0'38
9. 1 + 435
10. 1 -10'54
11. 1 7·76
12. 1 + 3'65
13. 1 - 6'34

+ 13
-t-0'4
-1'5
--5'2
-1"1
-6'1
-5'1
--42
-4'3
-68
-7'5
-6'0 .
-1'7

l
+2'32+ 2"46
+ 1'95+ 2'11+ 1-63
+ 1'54
-+ 1'70
+ 1'79
-+ 1'73+ 1'56
-+ 1'61
+ 2'19
-+ 1'97

+ 0'65
3'76
5'45
9'35

+ 5'75+ 23'16
-1-12'98
-+- 1'79
- 2'78+ 14-78
+12'65

0-84
+ 5'07
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Čís. a b c I s
14. 1 - 4'34 -1'7 + 2'25 + 2'79
15. 1 - 3'32 -1'1 + 2'22 + 1'20
16. 1 - 14'03 -1'3 + 222 + 12'11
17. 1 - 5'03 +3'1 + 2'30 - 1"40
18. 1 + 6'62 +5'8 + 2'54 -15'96
19. 1 -10'55 +47 + 2'14 + 2'71
20. 1 - 6'68 +44 +2'14 -- 0'86
21. 1 -- 17'!l7 +2'5 + 2·20 + 12,27
22. 1 - 8'89 + 4'9 + 2'20 + 0'79
23. 1 - 4'92 + 63 + 2'32 - 4'70
24. 1 -12'U3 +3'8 + 2'06 + 5'17
25. 1 - 5,60 + 1'5 -+- 1'91 + 1'19
26. 1 -10,50 +5'5 + 2'12 + 1'88
27. 1 - 8'40 +4'0 + 2'12 + 1'28
28. 1 - 3'50 +5'3 +2'20 5'00
29. 1 -- 9'08 + 5'7 + 2'35 + 0'03
30. 1 -12'18 +5'2 +2'24 + 3'74

Pti tom je kontrolní součet s= - (a + b+ c l).
Z odchylkových rovnic plynou normálni rovnice pro ne·

známé A, B, C:

30'00 A - 168'7800 B + 4'800 C - 62'0900 = O
-168'78 A + 2393'8328 B"':"-213·532 C - 339'5902 =O

4'80 A - 213·5320 B T 633'280 C -;- 36'9520 = O
a jejich redukcí (pro kontrolu počítány neznámé vždy ze dvou
redukovaných rovnic):

30'0 A- 168'7800B + 4,8000 C+ 62'0900=0
4'8 A - 213'5320 B T 633·2800 C+ :36'9520= O+ 1444'2765 B -186·5272 C T 9'7281 = O

- 186'5272 B+632'5120 C T 27·0176 =O
T G08'4222 CT 28'2740 =O

Odtud vypočteme neznámé:
A = - 2'13!, B = - 0'0127, C= - 0·0465.

(Pokračování. - A Buivre.)

Rozb~aničovací p~áce na pomezí českostovenlJ

skolJ~umunském.
Ing. O. Kr Č ID á ř.

Dnem 10. listopadu 1926 rozešla se předposlední z mezi-
národních komi1sí, určených mírovými smlouvami ze světové
války k vytyčení hranic mezi republikou Československou a
státy s ní sousedicími - d e I i m i t a ční k o m i seč e s k o -
s lov ů n s k o - r u li u n s k á -, neboť skončila úplně práci na
ni vznešenou: podrobně stanovit,i, vyzna,číti a dokumentárně
zajis,titi státní hranici č,eskoslovensko-rumunskou. Jednání a
práce v komisi samé i technické práce rozhraničovací, prováděné
celkem dle stejných zásad, jako na hranicích s Rakouskem, Pol-
skem a Maďarskem, vyžádaly si nejen zna.čné doby a značných
nákladu, nýbrž kladly i nevšední po'žadavky na pohotovost a
vyspělost československých techniků, jimž byly svěřeny.
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P r á v n í p {}d k I a d stá t n í hra nic e čes k o s loven s k 0-
rumun ské.

Hranice mezi republikou československou a královstvím
rumunským stanovena byla dne 10. srpna 1920 v Sevres smlou-
vou t. zv. "hraniční", uzavřenou mezi mocnostmi spojenými a
sdruženými na jedné a Polskem, Rumunskem, státem Srho-
Hrvatsko-Slovinským a státem Čelskoslovenským na, druhé
straně. Na.vazujíc na poslední boď hranice československo-maďar-
ské, určený mírovou smlouvou Trianonskou ze dne 4. června
1920, totiž, kotu 123,.východně obce Magosligetu, určuje :smlouva
Sf'wreská průběh hranice československo-rumunské takto:

"Od koty 123 okrouhle 1200m východně od Magosligetu, jež jest
bodem společným třem hranicím: československé, rumunské a maďarské,
na se.••erovýchod až k toku Bataru - čára, jež určí se na místě samém;

odtud na východ až k bodu, kde Batar opouští správní hranici
mezi župou Ugočskou a Szátmarskou - tok Bataru proti proudu;

odtud povšechným směrem východním až ke kotě 652, ležící
v horách avašských, okrouhle 6 km jihozápadně od Velete - čára, která
se určí na místě samém a jde rovnoběžně se silnicí Tiszaujlak-Halmi
ve vzdálenosti nejméně 1 km, přetíná železnici asi 500 m jižně od stanice
Nevetlenfalva, a dále povšechně sleduje rozvodí mezi Batarem na se-
veru a l'urem na jihu, táhnouc se přes koty 238 a 582;

odtud na jihovýchod až ke kotě 943, jižně od Remete: - čára
vodniho předělu mezi Tisou na severu a Turem na jihu;

odtud na sever až k bodu, který se vyhledá na toku Tisy,
okrouhle 1 km nad Remete: - čára, která se určí na mistě samém;

odtud na východ až k bodu, který se vyhledá nad soutokem
Tisy a Vyše (Vissó) tak, aby zůstala železnice Marmarošská Sihoť-
Borša úplně na území rumunském, ponechávajíc však Československu
v největší míře možnost k dosažení připojeni na železnice Hust, Nižní
Apša a Jasina (Korosmezo) severně od Tisy a úplně po území česko-
slovenském: - tok Tisy proti proudu;

odtud na východ až ke kotě 1655, kteráž jest v Karpatech bodem
společného prameniska tří řek, Tisy, Vyše a Čeremoše - čára vodního
předělu mezi Tisou a Vyšou (Vissó).

Bod 1655 jest bodem společným třem hranicím, a sice Česko-
slovenska, východní Haliče a Rumunska."

Takto určený průběh hranice byl částečně změněn mezi-
státní konvencí, uzavřenou mezi vládami če'skoslo'venskou a
rumunskou v Pra,ze dne 4. května 1921 a schválenou konferencí
velvyslancŮ:v Pa.říži rozhodnutím ze dne 7. února 1923, kterou
Československo odstoupilo Rumunsku celé obce Batarci, Com-
lausa-Sirlau, Valea Seaca, Bocicau, Ta.ma Mare· a Remeti, jakož
i části územi obcí Tamaseni, Tiačevo, Sapant.aa Trebiuša, vše
v úhrnné výměře 17.378 kat. jiter s 5660 obyvateli, začež v ná-
hradu obdrželo celé obce Palata Velká, Fertešalma,ša Akli,
jakož i čá,sti území obcí Magosliget, Nevetlen.ťalu, Selešďula a
Batar, vše v úhrnné výměře 5556 kat. jiter s 2202 obyvateli.

Společný twjstátníbod československo-rumunsko-maďa.r-
ský posunul se tím z bodu, určeného mírovou smlouvou Trianon-
skou, t. j. z koty 123 východně MagosIigetu směrem jižním na
stok potoka Hodoše s řekou Turem, v nejjižnějším cipu území
obce Fertešalmaš.
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D e 1i m i ta ční k o m i s e a jej, í p ů s ob n o s t.

Stanovením podrobného průběhu hranice ve smyslu shora
uvedených dvou právníchaktťl byla pověřena "Mezinárodní
komis,e pro stanovení hranic československo-rumunských", jme-
novaná resolucí k:onference velvy:slanců v Paříži č. 204 ze dne
7. února 1923 a složená jednak z, komisařů dohodových moc-
ností (mímo Japonsko, které počátkem roku 1923 odvolalo své
zástupce ze všech deUmitačních komisí), jednak z komisařů obou
zúč:listněných států. Komisaři dohodových mocností byli: Za
Vel k o u Br i ta n i i ž,enijní podpluko'vník W. L. deM. Car \.1 y,
za Fr a n c i i podplulwvník pěcho,ty R. Uff 1er a, za, I t ali i
podplukovník generálního štábu G. Pe 11i c e 11i, jenž byl zvolen
předsedou komise, za Čes k o s loven s k o odbomvý přednos,ta,
později ministr veřejných prad Ing. V. R o u bí k a za Rum u n-
s k o brigádní generál C. S. D u m i t r es c u. Akreditovanými
zástupci československého k,omisaře byli min. radové Ing. E.
Dur y c h a, Ing. V. Ko vař í k a advokát JUDr. M. B r a š-
čaj k o z Užhorodu, zástupcem rumunského komis,a,řepodplukov-
ník D. Z i s s u, tento však' jen do poloviny roku 1924.

Komise z.ahájila své práce ustavující schůzí v Budapešti
dne 27. března 1923 a pokračovala v nich ve s,chůzí,ch,svoláva-
ných presidentem v různých časových intervalech dle potřeby,
st.řída,vě na československém a rumunském území. Oficielním
sídlem komise bylo Brno, při tom však zejména komisařům
zúčastněných států byla ponechána V'olnost volby :sídla, pro ně
i personál jich delegací. Československá delega,ce měla své sídlo
až do 31. prosince 1925 v Košicích, po tomto datu p,ak v Brně,
rumunská delegace střídavě v Oradea Mare', Sa,tumare, Buku-
rešti a Sighetu.

Celkem kona,la komise v letech 1923 a,ž 1926 31 schůzí,
v nichž projednány ve smyslu instrukci ze dne 22. července 1920,
daný,ch konferencí velvyslanců v Pařiži všem delimitačním
komis,ím, veškJeré otá,zky se stanovením hranice souvisejíci a to
vždy, jak která z nich stala se akutní.

Pro zúčastněné státy ovšem nejdůležitěj.ším byla rozhod-
nutí o průběhu hraniční čáry; dle instrukcí pro jednání komise
rozhodovala ta,to o každé čá,sti hraniční čáry jen na základě
ná,vrhů, předlo'žený,ch zúča:stněnými komisaři a vypracovaných
na podkladě pfedběžného důkladného vyšetření lÍzemí a, všech
poměrů mrstně - hospodářsky důležitých v každém hraničním
úseku, o němž bylo třeba rozhodnouti; šetření tato mnohdy na-
rážela na značné obtíže, vznikající zejména z nesouhl:lisu plánů
katastrálních se stavem v přírodě, neurovnanosti majetkových
poměrů, nedostatku map vůbec a nesprávných údajů místního
obyva,telstva. Při vyhotovení hraničních ná,vrhů buď se oba
zúčastnění komisaři shodli na návrhu společném, který pak
komise prostě přijala, nebo po;dali každý návrh svůj, o němž
pak v k()misi rozhodnuto hl:lisováním; pro přijetí návrhu stačila
nadpoloviční většina hlasů př;tomných komis,ařů, v případě
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rovnosti hlasů, měl president komise právo druhého hlasu.
O každém jednání v komisi byl sepsán protokol, kt,erému při-
loženy všechny mapové neb textové doklady, jež byly podkladem
rozh?dování; ověřené kopie těchto dokladů vydány zúčastněným
komIsařům co autentické pomůcky pro vytyčení odhlasované
hraniční čáry.

Jednotlivé úseky hraniční čáry odhlas,ovány takto ještě
v roce 1923 a území, zúčastněným státům přiřknutá, okupována
v roce 1924; pouze v část,i, kde hranici tvoří řeka Tisa, mohlo
býti rozhodnuto o průběhu hraniční čáry ,a,žna počátku roku
1926 po vyhoto,vení t. zv. hydrografické mapy poříčí Tisy, jež
byla výsledkem zvláštních přípravných prací hydro'gra.fick)'ch,
popsaných v kapitole III.

Dnem 1. prosince prohlásila komise t. zv. "période ďabor-
nement", t. j. období výlučně technických prad, kdy dohodoví
komisaři odesli na dovolenou mimo presidenta komis,e, jenž sám
byl pověřen dozorem na provádění rozhraniěovacích pra.cí. Od
té doby plenum komise bylo svolá;váno jen ve zvlášť důležitých
případech a nakonec k schválení prací a podepsání hraničních
dokumentů.

S t a n o ven i hra nič ní č á r y vře c e T i se.

Dle článku 30. mírové smlouvy ;v Trianonu, záNazného též
pro hranici československo~rumunskou, přfslušelo delimitační ko-
misi rozhodnouti, zda v úseku hraničním, tvořeném řekou Tisou,
má hraniční čára sledovati střední čáru toku neb jeho hlavního
ramene za onoho stavu, jak)' byl shledán v době ;vstoupení
mírové smlouvy ;v plMnost - hranice pe v n á, anebo zda má
sledo;vati tok řeky nebo jejího hlavního ramene vždy i v jeho
případných změnách - hranice po h y b I i v á" labilní.

K docilení správného rozhodnutí komise měly býti návrhy
na vedení hraniční čáry doloženy všemi podrobnostmi jednak
rázu hydrografického, z nichž by se dalo souditi na charakter
řeky, jednak údaji o všech poměrech místně-hospodá,řsky důle-
žitých pobřežního obyvatelstva. Vš,ech těchto dat nebylo; mapy
katastrálni i vojenské dávno již nesouhla,sily se :skutečným
stavem následkem značných přesunů řečiště Tis,y, hydrografická
pozorování pak známa byla pouze do roku 1916, a, to jen pro
vodočty v Akna Slatině a Trebuši, což pro 70 km dlouhý úsek
řeky nemohlo stačiti. Československé delegaci poměrně dobrou
službu zde prokázal let1ecký snímek řečiště Tisy, provedený
čs. vojenskými letci v roce 1923, avšak jen v čáJsti od Akna
Slatiny po proudu.

Pwto musila všechna chybící data býti zjednána nov)'m
měřením a vyšetřo,váním. K tomu cíli zřízena v roce, 1923
smíšená československo-rumunská hydrografickáJ pracovní sku-
pina, slož,ená z odborníků obou států. Z če,skoslovenské strany
delegován personál ;vodohospodářsk~ho odboru referátu min. veř.
prací v Užhorodě a to proto, že získané výsledky měly mimo
úČiely delimitační býti dány k disposici vodohospodářskému
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úřadu v Užhorodě pro jeho vlastní potřeby. Správcem této sku-
piny z československé strany byl Ing. E. L u t č 61 v, jeho pomne-
níky Ing. L. K n i s c h a, říční mistr J. Ma je r, z rumunské
strany správcem skupiny byl Ing. A. K o zma .a, jeho pomoc-
níkem říční mistr S erb u. Skupina, začala pracovati v červenci
1923 a skončila v říjnu 1924 polní práce. Zaměření hydrografické
dMo se příčnými pmfily a vyšetřením podélného profilu dna i
hladiny řeky.

V prvé řadě vytyčeny byly po obou březích řeky Tisy
směrem od východu k západu polygonální ta,hy, připojené na
hraniční triangulaci, ohsahující na čsl. břehu 424, na rumunském
370 bodů, jež. jednak byly určeny za vý,chodiska a konce příč-
ných profilů, jednakw hase pro podrobné zaměření území;
všechny body později stabilisovány zvlá,Mním typem hraničních
polygonálních kamenů. (Pokračování. - A .nivr •.)

Kapitoly o novém měření topog~afickém.
část II.: Německo. (Pokt-ačování-Suite.)

Ing. F. B o g u s z a k.
B. Měření fotogrametrické.

Existující mapy katast,rální, t,vořící hla,vně situační podklad
nového měiíení, nevyhovují často požadavkům pře,snosti mapy
1 : 5000. Bylo nezbytné zLskati pře.snou situaci r es, t i t u c í
let e c k Ý c h sní m k ů a umožniti tak provedení nového
měření i v území, kde by jiná metoda vyžadovala mnoho času
a velkých náklad'ů.Pm ma/p'Ů.1 : 5000 přichází v úvahu jen resti-
tuce fotografická, v novější době i restituce stereoplanig'raf,em
firmy Zeiss. Pro restituci fotografickou disponuje R. f. L. pouze
přístrojem neautomatickým systém Lie,segang-Jag:er, který se
již nehodí pro práce větších rozměrů. Proto zadány všechny
práce pro vyhodnoc,ení leteckých snímků firmě Aero Lloyd
Luftbild' Co., disponujíci automa,tick'ým fntores,titThčním pří-
strojem firmy Zeiss.

Pro zajímavost jest třeba zmíniti se o posledních pracích resti-
tučních v R. f. L., provedených stereoplanigrafem. Říšské ministerstvo
dopravy vyžádalo si od R. f. L. provedení nové mapy 1 : 5000 na dolním
toku Odry, při určitém stavu vodní hladiny. Získání situace a hlavně
určité hladiny vodní zároveň v celém požadovaném území bylo umožněno
jen vyhodnocením leteckých snímků. Pro příliš ploché území upuštěno
od současného vyhodnocení vrstevnic a zhotoveny toliko snímky kolmé,
bez efektu stereoskopického, v měřítku 1: 5000 a 1: 7500. V každém
snímku zvoleny čtyři jasné vlícovací body, které se v terénu trigono-
metricky neb polygonálně zaměřily a podle vypočtených souřadnic
sestrojily ve vyměřovacím listu topografa. Vyhodnocení leteckých snimků
provedeno stereoplanigrafem na podkladě zaměřených bodů tak, že
situace byla zakreslena přímo do vyměřovacího listu. Restituovaná
situace byla při polní práci přezkoušena a vyhovovala všude požado-
vané přesnosti.

Detailní práce v poli (viz dále) se tím zjednodušila, odpadlo
grafické zhuštění sítě bodů základních a topograf volil stanoviska pro
detailní měření výškové přímo na bodech, v terénu správně zjistitelných.

Vyhodnocení leteckých snímků bez stereoskopického efektu bylo
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v stereoplanigrafu velice namahavé. Proto rozhodnuto napříště používati
stereoskopické dvojice snímků, které dávají obraz ostřejší a pro vy-
hodnocení méně namáhavý. Postup ten bude hospodárnější, neboť
snímky mohou býti v měř. menším (1: 10.000), zmenší se počet vlícova-
cích bodů a náklad na jejich zaměření v poli o konečně i manipulace
ve stereoplanigrafu.

Pozemní fotogrametrie jest dlO!sudjediným nor-
movaným způsobem, k,te,rý' ve vhodném území spolupracuje
ekonomicky a přesně s vlastním měřením topografa. Otázka
přesno,sti st e r e o fo to, g r a m €o t r i c k Ý c h me t Ú' dle t €I C,-

k Ý c h pro výšková; mě,ření nebyla dosud! pro nové měření
1: 5000 příznivě vyřešena a, nehe ji normovati pro všechny
možné aplikace ve všech územích. Z přis,trojů disponuje R. f. L.
pro pozemní fotogrametrii sltereoautogra,fem Oreil-Zeislsa pro
let,eckou stereop~anigrafem Dm Bauersfelda a autoka,rtografem
prof. Hugershoffa,.

III. Vlastni měřeni topografické.

P r á c e topografa zá:le~ív zamě,ření situace, a, znázornem
terénu výškovými kotami a vr&tevnicemi. K výstroji náleží
předně na,pia,tý list vymě,řovaJcís naneseu)mi body základními
a I>o'llřadnicovousítí a se zakreslenou situací a vrstevnicemi
z jiných elaborát,ů, z výs1ledkůmě,ření fotogram:et,rického a resti-
tuce lete,ckých snímků. Dá~e měřický stůl s ot.á.ioodmzařízením,
záměrné pra,vítko s dalekohledem a, vertik'áJním kmhem, t. zv.
K~ppregel (obr. 4.), nivelační latě a jiné pomocné příst,roje.

Použití tachymetru při novém měření 1: 5000 bylo záhy zatlačeno
po praktickém vyzkoušení - přístrojem Kippregel. Tento umožňuje

okamžité nanášení měřených bodů ve vyměřovacím listě bez zdlouha-
vého čtení horizontálních úhlů a dodatečného vynášeni. Topograf snadno
zjišťuje eventuální mezery v měřeném prostoru a konstruuje ihned
vrstevnice' nebo terénní náčrt.

Metoda pozůstává; v zhuštění sítě daných bodů :základ-
ních tak, aby zaměření situace. a terénu mohlo býti provedeno
rayonováním a mě'řením vzdálenosti. Zhuštění provede se jedinak
grafickou: t,riangu~a.cía trigonometrickým měiřenímvýšek, .lednak
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- hla,vně v území zalesněném - konstrukcí grafických pořadů
polygonálních (obr. 3.). Bořady se< situačně a výškově vy-
rovnávají.

Z a měř e ní s' i t u a c,e. Tv:oří-li podk!ladJ vpantografovan~
si,tua,ce jiných mapa plá.nů, nebo situace, zílslťaná.restitucí letec-
kých snímků, omezí se práce ,ropografa na přezkoušení3! do-
plnění daného podiklad.u. Vzdálenosti měří se opt1cky zpravidla
jen do 120 m, výjimečně dlo 200 m, jde-li o body méně důležité.
Břípustnw průměrná: chY'ba s,itua,ční je1st 7m v terénu za1eS:llěném
a 3m v terénu volném. Ma.jetkové hranice nutno zamě,řiti s' pJřes-
ností, která jes,t v měří,tku 1: 5000 vůb:ec dOSlažite,lna. Topo-
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grafické podrobnosti situační kreslí se zásadně v měřítku podle
seznamu smluvených značek.

Zaměření terénu. Terén znázorní 8ie 10m, 5m a 1m
vrstevnic.emi. V nížinách i vrSltevnicemi decimetrovými (obr. 5.).
Vrste'Vlllice k:Onstruují se intmpolací zásadně v dhbě měření pol-
ního podJe účelně a hOSipodáJrněvolených bodu výškových. Na
1 km2 zaměří se podle' terénních poměrů 500 až 1400 bodlI
(obr. 6.), je1ichž absolutní výšky nepJřesaJmjí přípustnou střední
chybiu -I- 30 cm. St,ředni chyba pro vrstevnice s'tanovena vzorc·em
± (0"4+ 5 tg a) m, maximální chyba -+- (1'0 + 15 tg a) m, kde
a značí úhel sklonu.

Výkonnost různj se podle daného podkladu a terénních
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pomeru. Průměrně zaměří se 1 krn2 za 14 dní i s eventuálním
zhuštěním sítě trigonometrické. *)

Přípustné hranice chyb byly zeměměřičskou radou stanoveny jen
prozatímně. Měřické zkoušky měly dokázati, byly-li správně voleny
vzhledem k různosti podkladu a různým metodám vyměřovacím. Zkoušky
měření fotogrametrického provedeny již roku 1923 s plným úspěchem,
neboť zjištěná střední chyba u vrstevnic nepřesahovala hodnotu± (0'1 + 0'3 + tg a) v metrech. V poslední době provedeny srovnávací

Obr, 6, Ukázka mapy 1: 5000 s vyznačenyml (O) výškovými body
topografa.

zkoušky podkladu topografického a podrobného měření topografa.
Přesnějšími přístroji a metodou zaměřena po ukončení polních prací
topografa nová síť trigonometrická a polygonální a určeny polární sou-
řadnice pro řadu bodů podrobného měření. U bodů detailní triangulace
zjištěna střední chyba f",=± 14'3 cm, ly =± 4'7 cm, ve výšce lv =± 4'2 cm,
U bodů polygonálních lu;=± 33'1 cm, l, = ± 10'7 cm, lv = ± 2'7 cm,

U podrobných bodů topografa stanoveny nejprve souřadnice gra-
ficky (odpíchnutím od souřadnicové sítě) a porovnány s vypočtenými
souřadnicemi srovnávacího měření. V terénu volném zjištěny střední
chyby mu;=±1'7m, my=±I'25m, mv=±O'17m a v lese
m",=± 1'41 m, m,l=± 1'93 m, mv =± 0'21 m, Znázornění terénu
vrstevnicemi provedeno velice, přesně a zdaleka nedosahuje se stanovené
chyby maximální. Zjištěna střední chyba ± (0'16 + 1'35 tg a) m, max.
chyba ± (0'48 + 4'05 tg ) m,

*) Pamětní spis o zeměměřičské službě v Badensku uvádí, že
topograf za. 20 pracovních dní vyhotoví jeden list mapy 1: 5000 (4 km2

).
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I V. Konečná úprava.
Ve vyměřovadm lif>tu znázorněny jsou všechny základní

body podikJladugeodet,ického a topo·grafického. Polyg'onální body
jen t€hdy, jsou-li stabmsovány. Speciální značkou: zakresleny
jsou hranice majetkové, převzaté z map katastrálních, ervent,.
hranice a čísla pa.rcel. Znázornění t·errénu doplní se četnými
kotamí (100 na 1 km2), zvláště na bodech v t!errénUlbezpečně
zjis.ti,t,ehlých.Výšky piíe1snénivelace zanesou se se třemi deset.
místy, nivelace jiných úřadú se d!věma ďeset..místy, koty, určené
topografenl, s jednou dlese,Unou.

Vněj.ší úpra;va obsahuje název: topografická základní mapa
něm'elcké říše a .označení lisltu pra.voúhlými souřadnřcemi",severo-
východního.rohu listu (obr. 2.). Dále magnetickou odchylku od
sev!'\rního směru souřadIDcovésitě(provedeno ve všech úiiodních
m3JpáJcháž. {lIO.měřítka 1: 300.000), délko,vé měřítko, plánový
uka,zatel a přehled politických hranic. Na okraji provedeno
očislo·vámís,ouřadnicové sitě pOl200 m a šiřkovýcha délkových
minut vých. Greenw.

Fotolitografické vydání' listů jest dvouba,revné: situace
černě, vrstevnice a, a-hsolutní výšky kot hnědě (viiz přílohu**).

R é s u mé: Chapitres sur le nOUveau levé topograpmque.
(2" par t i e: A II e m a. g TI e.)

La rédaction des cartes directeures topographiques a l'échelle de
1/5000" fut, en Allemagne, confiée a l'administration civile "Reichsamt
mr Landesaufnahme". Une innuence fondamentale sur l'organisation dé
ces grand s travaux de mesurage avait le conseil des géometres composé
des spécialistes et attaché au ministere ďintérieur. Ce conseil proposa
les principe s géodésiques simples, obligatoire pour tout l'empire et la
rédaction des toutes cartes officielles cartographique.

La deuxieme partie de l'article est consacré a la .description des
principe s géodésiques et topographiques dus aux mésurages détaillés,
l'auteur mentionne aussi le souvent emploi des méthodes de la ~hoto-
grammétrie terrestre et surtout la réstitution des photographies davion
par le stéréoplanigraphe du docteur Bauersfeld, ensuite poursuit-il les
mésurages topographiques propres détaillés et la rédaction des cartes
originales dues au nouveau mesurage.

J. P e tří k: Vyrovnání
čtverců. Dle přednášek vydaJa
ná čes. vYS. uč. tech. v Praze
stvL Prah'a 1928.

Spolek posluchačů zeměměřičskéhó inženýrství v Praze stará se
velmi čile o vydávání disciplin přednášených na vys. škole speciál. nauk
a činnost svoji opět rozmnožil vydáním knížky, pojednávající o látce,
již prof. Petřik přednáší v nauce o· katastru. Prof. Petřík přednáší tuto
látkU: v katastru, aby posluchači, kteří v nižší geodesii se seznámili s ni-
velačními metodami a výpočty, vnikli co nejhlouběji do tohoto úseku
geodesie a odnesli si do praxe co nejvíce smyslu pro užití metody nej-
menších čtverců.

Autor v úvodě zmiňuje se o základních a stálých bodech výško-
vých v Oeskoslovensku a pak zabývá se všemi v praxi technické při-
cházejícími případy nivelace, jež co 'nejúplněji vyčerpává. Vysvětluje

**) Ukázku dal R. f. L. velmi ochotně k disposici.

Recense.
technických nivelací metodou nejmenších
(Tst,řední kom:ise pro vydávání přednášok
a Spolek posluchačů zeměměřič. inženýr-
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podrobně postup nivelační metody ze středu, její ruzné zpusoby práce,
směřující ke zvýšení přesnosti, jakož i ruzná měřítka pro přesnost metod
nivelačních. Všechny případy v praxi přicházející. rozděluje na nivelaci
přímko vou, tahovou, obrazcovou a nivelaci síťovou. Tímto rozdělením
velice účelným usnadňuje se čtenáři vniknouti do vyrovnávacích metod
početních pro rUzné druhy nivelací.

Qkaždé z těchto nivelací detailně pojednává a doplňuje pří-
klady. 'Při tahové nivelaci možno uvažovati tah volný a tah vázan)-.
jdoúcí mezi body dané výškové koty. V této partii jsou výhodně apli-
kovány v,ztll-hy . pro určení vah a pruměrných chyb ruzných veličin.
V části pro oorazcovou nivelaci jsou uvedena řešení dle vyrovnání zá-
vislých i zprostředkujících. V posledním oddíle, pojednávajlCím o níve-
laci síťové, je ultázáno, jakým zpusobem lze tento složitější problém
převésti na jednoduché, dříve zmíněné případy.

V knížce je sneseno mnoho praktických pokynu, pokud se týče
měření i výpočtu a přesnosti výsledku." Vyčerpány jsou. zde všechny
možnosti v praxi technické přicházející. Knížka je pěkně vypra ven«.
text psán je strojem; vynechaná číslování obrazcu a případné chybné
indexy na ruzných místech, jakož i jiná nedopatření, vzniklá reprodukcí,
si čtenář snadno doplní, takže bude tato publikace sloužiti nejen po-
sluchačům techniky, ale také lze ji vřele odporučiti praktikum, kteří
nivelací se zabývají a kteří mohou z ní čerpati mnoho poučného.

Fiala.
Ober die Liingenmessunj!; mit Hilfe der Llchtlnterferenz. J. ViiisiiHi.

Ztschrft. fiir Instrumentenkunde, roč. 1927, strana 398.
V uvedeném článku popisuje autor svoji vlastní, novou metodu

délkového měření pomocí interference světla a dokazuje, že jí lze bez
jakýchkoliv obtíži užiti až do vzdálenosti asi 200 metru. Princip jeho
metody je tento: svazek rovnoběžných paprsku dopadá na systém ti'í
rovnoběžných a za sebou postavených zrcátek Sl S2 S3. Část světla odráží
se mezi zrcátky Sl S2, část procházi výřezem v S2 a po odraze na S3
vrací se společně se svazkem prvým do dalekohledu, opatřeného oku-
lárním spektroskopem, v němž se pro Sl S3= k. Sl S2 (pro celé k) objeví
vodorovné interferenčni proužky. Je-li Sl S; přesně známo (určí se při-
mým měřením za ev. pomoci Newtonových kroužků), můžeme tímto
uspořádáním realisovati mnohonásobek základní délky s chybou asi
0'01 mm na 100 metrů.

Ačkoliv z vědeckého hlediska má jmenovaná metoda velký vý-
znam, nelze zatím říci, bude-li v této své podobě upotřebitelná prakticky
také v zeměměřictví a dojde-li skutečného užití. Měření venku v, pří-
rodě vyžaduje metody jednoduché a rychlé, což o metodách interferenč-
ních (hlavně justacích přístrojů) dosud říci nelze. Rudolf Plajner.

Nové knihy.
Dr. Fr. Čec h u r a: PřipojOVací čtyřúhelník úhlový. ZvláiŠtní otisk

Hornickélho Věstniku 1928. Stran 22.
V. S1.ratonov: Astronomíe. Upravil Dr. B. Mašek. Nákladem

fy B. Kočí., Pmha 1927. Vyš.lo ve 20 sešitec.h a Kč 7'80.
Sborník české vysoké školy technické v Brně, sv. I.z roku 1926

a sv. II. z roku 1927. Na skladě A. Piša. BI'no, Če1i'Jká.(Obsahuje mezi
jiným pojedlnání Dra A. Sem e rád a: Zkouška dělicích I~troju lineár-
ného a kruhového.)

T e y s s le r - K oty iŠk' a: Technický slovník naučný, s·ešit 71172,
obsa.huje hesla: Curvimetr, Cyklogr3Jf, Cyklometr. Cylindrické souřadnice,
Čára.. Sešit 73174: Čáol"a stavební, upravov3JcíčiIi regulační. Čárka
vídeňská;. ČáJrkovad :piii'Jtroje. Čá<!lkovaný 'papk, Čas, Časomě.r. Č3Jsomira..
Č3Jsová rovnice, Časový signá.l.

Ing. Jan Ji n dr a: česko-německý a. německo-český technický
slovník~ vydámÍ IV. zcela přepmcované. Vychá,zí v se1šite·c·hIPO Kč 9'60.
N3JkJadatel E. Weinfurt.er, Praha II .• V{l'dičknva 33.

H. Ma c k: Car1 Friedrich Gauss und die Seinen. Vydáno ke
150letým narozeninám firmou E. Appelhans & Co., Braunschweig 1927.
Cena Mk. 5'5, stran 170.

Dr. Stan. Š pač e k: život a práce u Forda. Zá,pi'olKYčeskoslov.
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inženýrů z Amecriky s úvodem prof. J. W. Roe. K'Ili,ho'vna Nové Práce.
~v. 19. Náklacdem Jednoty přátecl M. A. P. 1927.

G. Fo crs t e r: Geodiisie (Landesvennelssung; und Ei!'dmessung).
Vydal W. de Gruyte.r u. Co. (Sammlung Goschen Nr. 102). Becrlín 1927.

Dr. S t u e c k - Bar tel: Taschenbuch fUr den gesamten Str anen-
und Wegebau. Berlin-SchOneberg 1927. Cena Mk. 3'5.

H. N e t z s c h: Deutsches topol{l"a.ph'sches Kartenwesen unter
·bBsonderer Berucks1chNgung decr hayerisc.hen Verha1tnisse. Munchen 1927.
Cena Mk. 3'5.

Ing. Rafael E. R e h n: Havaintoja Ranskan kartoitusmenetelmista.
(Poznámky o francouzském měření.) Helsinki 1928.

Coast and Geodetic Survey:
Annual Report of the director. Washington 1927.
Daniel L. H az a .rd: Results of observations made alt the United

Htates Coast and geodetic survey magnetk ohservatory at Ohe·ltenham
Md. in 1923 and 1924. Serial No. 394. Washington 1927.

H. A. M arm e 1': Tidal datum planes. Sneóal Ipublication No. 135.
Washington 1927. •

Scientific papers of the Bureau of Standards:
An analysis of the arc and spark spektra of scandium. By Henry

Norris Russell and WilIiam F. Meggers, No. 558. Washington 1927.
A burette for the accurate measurement of gas volumes wit.hout

gas c?nnecct.ion to a compensatO'r. By E. R. Wea.ver and Martin Sheplherd.
Washmgton 1927.

Cooperative measurements of radio fadin~ in 1925. By Dellinger,
JoIlife und Pa.rkinson. No. 561. W3Jshingto'll 1927.

Ist.ituto centrale di statistica del regno ďItalia: A.Ir~ornamento
del catasto agraric; Formazďone del caltasto forestale. Roma 1928.

Precise feveling in New York city. By Fred. W. Koop.
Fecrnand Dan g e r: Cours de Lé/!;islation et Économie rurale.

Livre I. Le ·bocrnage. Livre II. Complément de droH. 1.. EY'roldes. École
s.péciale des travaux publks. Paris 1927.

Odbornd pojedndni v časopisech.
Zprávy veřejné služby technické, IČ. 7. Prof. Dr. A. Sem e I' á d :

TeCilmIcká. mapa 1: 5000. - HUdka ·zeměměřiČSká (řídí Iprof. Dr. A. Se-
merád): The U. S. Coast and Geod€'t.ic Survey. - Die PreuBische Landes.-
'mmeEc5ung. - Tmvaux de la Section dB Géodésie de I'Union géodésique
et géophysique int.ell'llationale. - The E3Jrth's Magnetlsiffi. Č. 8. Dr. F,red.
A. ':.; o e t z I i: Porucha hrálze Set. Fran·c:·s u 1.08 Angel.els v Kalifol1'llii.
; Te~,hlnický obzor, ,Č. 6. Meziná'rodní soutě'ž n:!' ·návrh mostu přes

řeku Němen u Kovna. - Ing. J.osef Ti c lb á č e k: Ú'pmva řeky Bečvy.
Konec v Č. 7. - Ing. Dr. Jos. S to (',k ý: Le'Pty A. J. Alexe s motivy
tecbni,cké .p'fáce. - Č. 7. Ing. JOS!.Ř e ci' ic 11a: Vodní dHo na Želiv.ce
u SedHce.

Věstník inženýrské komory, Č. 6. a. 7. První mezinárodl11.jkongres
InženýrskýchkomoT v Pra:ze.

Architekt S. I. A. Ing. Vojt. Kr c h: Frankfurtské měSltlské stavhy
obytná - W. G r o IP i u s: Soustavné přípravné práce pTO racionelní
staV'bu oebydli. - Ing. Vojt. K TC h: Kolonie Torten u Deslsavy.

Stavba měst a obcí venkovských. Č. 3/4.Dr.E.Žižka: Ideové řešení
kanalisa,ce území Velkého Hrad'ce. (Dokončení.) - Dr. E. Z i m m I e r :
Nutnost úpravy krajinné v oblas·t·ech prumyslovýC'h a bornických.
(Dc·xončeni.) - Ini. J. H a v I i č e k: Upravovací p~ány obci.

Vojensko-techn'cké zprávy. Č. 3. Ing. J. N o v o t n ý: Grafické
řei'ení zvukoměfického úkolu.

Věstník pro vodní h()Spodářství. Č. 2. DI'. J. Z a vad i I: UI1čenl
prM.e1zuotev.řeného toku. - Dr. R. Jan o t ta: Užití proutku při odvod-
řIování půdy. - č. 3. Ing. B. T.r o j a n: Vodní nádrže -- rybníky. -
Rozdělení oboru působnosti ve věcech vodohospodářských mezi minister-
stvem zemědělstvi a veřejných prací.

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky. Č. 2. K. Pe t ,r: Fra.n-
tišek Nuš!. (K šedesátinám.) - E. Rurnický: O integ'raci úplných
diferenci<'-.!ů. - V. Jar n í k: O integraci nekonečných řad. - J.
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S,c h u s t e r: Ptřelsnos,t určeni hodu 'zpětným protínáním v úkolu
SneJliově.

Rozhledy matematicko-přírodovědecké. Č. 3. Dr. V. H r u,š k a:
Zkúwcené počítání. .

v • ~~~~ková reforma. Č. 2. Dr. B. Pí I i k: Hospodalření na při-
.druene pude a pravomoc S. P. Ú. - Rozhledy po pozemkové reformě
a poz,emkový,c,h poměrech v c:'zině.

Przeglad miernicz,y. Č. 2. Jan k o w s k' i: Určení ",ily gravitační.
{Dokonč.) - J ach í m o w s k i: Nomografie a její užití v geodesii.
(po~rač.) - G r y g o r c z u k: Nový vynáJŠe'cí přistroj. - A nt va i s :
Stav zeměměři<čský v Rumunsku. - K - i: ZhlistoTÍe prací rozhra:ničo-
va,cíCih. (DokollČ.)

Journal des Géomětres et Experts Francais. Č. 88. L a TI dr e a u d :
() diJplOllllu zeměmětřiJčském. - R o u s s i I h e: TeodoHt Chasselonův
V'zor 1927. - N e děl k o v i é : P,ráce kataJS~il"álnív ikráJoVSltv,íS. H. S. -
D a.n g e r: O kopirova.cím rá>mu. - Č. 89. Dan g e'r: Khi&torii mezi-
nwrooní společnosti zeměměř:,ěS'ké. - T h UT e a u - Dan g in: O katastru
Chalde<jců.

Zeitschdft fiir Vermessungswesen: Č. 4. K I a s m e r: Die Fehler-
grenze der Langen~sung. (DokonČ. v č. 5.) - D e u b e I: Uf.erlinie
und Eig·entum&grenze. - Č. 6. Jun g: Strenge graphis,che AwS'glek,hung
beian Ruckwartseinschneiden mit vier Richtungen. (Dokonč vč. 8.) -
H a.u se: Grenzfest~eUU!llgen und GrenzsiCilJJeTungen.- Č. 7. S c h mi d t :
Úber die gegenseitige Orientierung von Flugaufnahmen mitteIs gnomo-
nisciheT Projecbm. - Roh '1e der: Die Geschichte eines Bebauunrrs-~_ • n

Luftbildmessung und LuftbHdwesen. Č. 1. Boe ,1': Neues Verfahre'n
'lm Landesverme'&Sung mittels Luf,tbBder. - G ti r t, '1e' r: Stereophoto-
,grammet,rÍslche Melssungen llm mensdll!ichen Auge. - W e r ikm e i s t e r :
Die Geland,edarstellung in Hohenschkht,enlinielIl auf Grund von photo-
grammet,ri&chen Aufnahmen. - Ode n c ran t s: Einpb,ttenphotogram-
me,trie. - P.hotogTammetrie in Noil"d,europa.

Allgemeine Vermessungs-Nachrlchten. Č. 8. Lip s: Bereoohinung
doeil"konformen Koordinaten mit deT Rechenma,S'chine. - Č. 9. S c h e l-
len s: G1astelCllmik,HwsteHung lIDd Bchiff der Pr~smen. - B I u m e n-
ber g: Das Naueu,er Zei'Ůzeichen. - Č. 11. L ti dem a n n: Die Kataste,r-
messung nach der Polaikooll"dina,ten·Methooe und! das neU8 DOIplpelbild-
tachymeter. (Konec v Č. 12.) ~ Her r m a n TI: Wie wirken sich im
ges,tl1e,c.kten, gIeic1hzeitigen PoIYlg"onzug"Fehle:r in Mil" An- rmd AhschluB-
rk1htung aus. - Č. 13. S'c h m i e d e b a 'C h: DaJs wi,rtschaftlk,he P,rlnz.ip
im StMtehau. - To d t e 1': Pola'l1e oder orthogonwle Aufnahmemethode
bei k3Jtast,emaBigen Neumessungen.

Schweizerlsche Zeitschr:ft fiir Vermessungswesen und Kulturtechnik.
Č. 3. B a I t e TI sb e r g e r: Die Grundbuchv,e,rmeSlSullIg in Bezug auf ihre
Verwendhal1keit mr die o.ffiziellen Kartewell"ke, unse'res Lande,s. -
K e 11 e r: MaBstabfrage unsereT neue'l1 Landeskarl,en. - Ber t sc h-
m a n n: Neue Auftmgapparate ftir Polarkooroinaten.

Mitte:lun~en des Hauptvereines deutscher InJ(enieure. Č. 3. Dr. H.
L o s c hne 1': Zur Reform des Studium s fUr Vermes.S'ungS'wesen an der
Deutschen teclhnis,chen Hochsclhule in Brunn.

The south african Survey Journal 1927, č. 8. Van der St e r r :
Polúačovámí triangula,čni,ch prad a vytYičení sítě I. :řádu. - Lei p o I d t :
Wildův teod,olit. - M a a r se h a I k: Zkušenos<ti geodetů ze starých ,dob.

W lb,i t t ing d a I e: Geodetická mě'řeni v Kanadě.

Zp~ávy spolkové.
Výtah z jednatelské zprávy za rok 1927 Spolku státních měř.

úředníků, přednesené na valné hromadě dne 11. března 1928 v Praze.
Resoluce, přijatá na loňské valné hromadě byla vytištěna a ro-

'Zeslána centrálním úřadům,' význačným korporacím, parlamentním
kruhům a pod. .

V dubnu doprovodili jsme na poslední ces~ě milé kolegy a členy
:spolku pány Kočího a Srazila. Spolek zúčastml se pohřbů vyslánim
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deputací a uctil památku obou předčasně zemřelých věnovalllm peně-
žitých daru dobročinným korporacím a vzpominkou v Zeměměřičském
věstníku. Předsednictvo písemně a delegace při pohřbu též ústně vy-
~lovilo soustrast rodinám a uvědomilo je o způsobu, jakým spolek pa-
mátku zemřelých uctil. Potěšeni zmiňujeme se obzvláště o okázalém a.
tklivém rozloučení občanstva města Chrudimi s tragicky zemřelým, spo-
lečensky i služebně velmi oblíbeným kolegou panem vrchním radou
Srazilem. Ohlas jevil se i v tamní místní žurnalistice. Vliv silných
jedinců na utváření veřejného mínění o našem stavu nelze ani dORt
doceniti, vzpomeneme-li četných jiných, o nichž na okrese i v městě
takřka nikdo ani neví. Dlužno se též zmíniti, že zemřelý kol. Ing.
Srazil byl jedním z prvních organisátorů české odbočky býv. spolku
evidenčních geometrů.

V dubnu slavil prof. české techniky v Praze pan Dr. Ing. Hráský
70. narozeniny. Předsednictvo, vzpomínajíc pomoci, které jubilant nám
v našich bojích poskytl, blahopřálo panu profesorovi, od něhož došlo
též poděkování s přiloženou knihou o jeho životním působení.

V červnu konal se sjezd čs. inženýrů v Mladé Boleslavi. Země-
měřičská skupina, vedená rektorem panem prof. Ing. Petříkem před-
Rtavila se velmi bohatým programem, pečlivě voleným i přiléhavým a
zajistila si čestné místo. Sjezd přijal též resoluce, zeměměřičskou sku-
pinou navržené. Vystoupení celé skupiny v čele s rektorem vysokého
učení technického v Praze bylo velmi působivé a všem, kdož ke zdaru
akce spolupůsobili, obzvláště panu prof. Petříkovi, jsme zavázáni po-
vinným díkem za uhájení dobrého jména zeměměřičů před ostatními
inženýrskými skupinami.

Dne 14. července 1927 přijat byl poslaneckou sněmovnou zákon
čís. 115 o úpravě zeměměřičského studia, když byl před tím příznivě
projednán v senátu. Těžce rodil se tento zákon. Se smíšenými pocity
sledovali jsme projednávání jeho v senátě i poslanecké sněmovně.
Ještě v posledních měsících politické vlivy v německém vládním táboře
vy tvářily situaci ne zcela jistou. V této době napětí a nejistého očeká-
vání dlužno po zásluze oceniti pomoc německých vysokoškoláku, kteří
odmitnutím rušivých vlivů se strany Němců podstatně pomohli urovnati
cestu k příznivému projednání zákona. Není též náhodou, že přijetí
zákona stalo se právě v roce rektorování pana prof. Petříka, čelného
průkopníka a podporovatele našich snah. Jeho časté a důtklivé inter-
vence pomáhaly vytvářeti na vlivných místech ovzduší, jehož nám
bylo potřebí k paralysování náporů, nepříznivě do vývoje zasahujících.
Stojí též za zmínku, že v parlamentě byl náš požadavek reformy studia,
od všech stran i oposičních příznivě posuzován a od řečníků obou tábor.li
velmi vřele podporován. Resoluce, k tomuto zákonu přijaté, byly jedno-
myslné, což je zjev, jak pravil člen oposiční strany, v našem parlamentě
neví daný a cenný pro budoucno. Zákonem zřizuje se šestisemestrové
studium se dvěma státními zkouškami a právem promočním. Dosažení
osmi semestrů jest tedy dalším naším programem.

Dne 15. července pod číslem 103 vyšlo vládní nařízení o úřed-
nických kategoriích a titulech. Ve službě ústřední byli jsme v titulech
opomenuti u porovnání s tituly ve skupině I a a I b. Bude potřebi
i zde domáhati se nápravy.

V létě a na podzim počaly se objevovati neradostné zprávy o vý-
sledku systemisace. Snažili jsme se předejíti neblahé skutečnosti uve-
řejněním článků do denních i stavovských časopisů, rozeslali jsme pa-
mětní spis na centrální úřady, parlamentní kruhy i jiné význačné kor-
porace, sestavili jsme potřebné diagramy, spolupracovali v systemi-
sačních komisích organisačních a pod. Intervenovali jsme též osobně
u tvurců systemisace a u referentů. Nikde jsme ničeho neopomenuli.
Nevzdáváme se naděje a jsme přesvědčeni, že nepříznivé poměry u nás.
budou zlepšeny.

V srpnu zakročili jsme na patřičných místech v záležitosti sou-
časného otevření dvou ročníku nového studia zeměměřičského inže-
Ir<-rství. Přání našemu i ostatních interesovaných korporací bylo vyho-
vlsno. Mímochodem dodávám, že na další podnět pana prof. Petříka,
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otevřen na technikách i třetí ročnik, takže let o spr á v ě P o
30 let ech, kdy v r o c e 1898, vy šli p r v n i a b s o lve n ti b ý-
val Ý c h fr e ode t i c k Ý c h běh ů, vyj d o u p r v n i a b s o lve II t i
zeměměřičského inženýrství.

V prosinci vyšel pod číslem 177 zákon o pozemkovém katastru
a jeho vedení, t. zv. katastrálni zákon, jimž provedena žádouci unifikace
všech katastrálních předpisů v oblasti celého státu. I jinak přispivá
tento zákon velmi podstatně k uplatněni vlivu a významu měřičských
úřadů a jejich funkcionářů. Zákonem timto zrušen mezi jinými též bývalý
zákon o evidenci katastru z roku 1883, který by byl v květnu t. ,r.
slavil své 45leté výroči. Zavedením označení "katastrální měřický úřad"
místo dosavadních "evidenci katastru" setřen poslední sled bývalého
půlstoletého označeni měřičských úředníků (e v i den ční geometr).

Z těchto několika suchých údajů je zřejmo, jak. ostře se vkreslil
rok 1927 do vývojové čáry našeho stavu. Budeme ho vzpomínati s ob-
dobnými úvahami jako léta ku přikladu 1817, 1883 a jiná. Tento kritický
rok je tedy za námi. Sledujeme-li vývoj událostí v létech 1924 až 1927,
dlužno si dobře uvědomiti, v jakých těžkých poměrech jsme do tohoto
obdobi přerodu celé struktury poměrů státního zaměstnanectva vstupo-
vali; šli jsme bez reformy bagatelisovaného studia, v úřednické skupině
neceněné ostatními vysokoškoláky a dožadované i dosažené kategoriemi
nižšími, tlačeni ze všech stran jen směrem dolů a všude bez upřímné
pomoci. Po obtížném zápolení vynutili jsme si zařazení do nekompro-
misně vysokoškolské skupiny a docílili reformy studia. Tím je další
nerušený vývoj zajištěn. Nezískali jsme sice 100% úspěchů, ale přece
jen pevné půdy k dalši výstavbě našeho stavu.

Zákon o civilních inženýrech nebyl bohužel dosud projednán a
!leni jisto, kdy se tak stane, vzhledem k diferencím mezi stavebními
inženýry a staviteli.

Vztahy naše k ostatním organisacím, zvláště zeměměřickým,
technickým, ke Stavovské radě, Vysokoškolskému svazu a j. jsou přá-
telské. Často dovolávali jsme se jejich pomoci, která nám nebyla ode-
přena. Věstníky obou vysokoškolských svazů, českého i německého,
ochotně uveřejňovaly články našich příslušníků a pomáhaly nám velmi
účinně propagovati naše stezky a mínění do prostředí, nám jinak dosti
těžko přístupných. Všem patří náš srdečný dík. Stejně žurnalistice za
otiskování článků. Ve všech pro nás významných korporacích jsme
zastoupeni a účastníme se nutné spolupráce. Jsme si vědomi, že respek-
tování našich snah jest podmíněno poskytnutím oběti. Bylo by si jen
přáti, aby pochodeň do umdleni stále týmiž držená, byla též včas pře-
vzata jinými. Avšak ze skrovného počtu pracovníků spiše jich ubývá
a náhrada k práci se nehlásí. Zvláště ne mladši kolegové, ač oni v prvé
řadě jsou povinni a povoláni, aby na dnešni snesitelné basi, staršimi
těžce vybojované, pracovali k dalšímu v 1a s t ním u lepšímu by.ti. Ti
staří totiž z těch různých vymoženosti mnoho zrovna neziskávaji. Bohu-
žel je všeobecným zjevem úpadek smyslu pro význam a nutnost stavov-
ské práce u kolegů vůbec a u mladších obzvlášť. Zjev tento jest typický
pro intelektuály. Jen při zvýšené intensitě je možno protlačiti se blíže
k cíli, k čemuž podottkám, že nes ta č í p o u z e pen ě žit á P o d-
por a, nýbrž třeblJ, tež hojné morální podpory, agitace, informováni
veřejnosti, propagace. Neškodí třeba i trochu reklamy ve snaze upozor-
niti na nás širši veřejnost a obzvláště ostatní technické kruhy. Před-
poklady pro tuto činnost jsou při našem povoláni skvělé, jen dovést
všeho využít a nezapomínati, že každý úspěch předpokládá spoluúčast
a spolupráci.

Zeměměřičský věstník přinesl nám i v roce 1927 přijemné 'pře-
kvapení pokud se týče úpravy i bohatosti látky. Rádi oceňujeme zá-
služnou a obtižnou činnost kolegy redaktora Růžičky. Stejně uznáváme
bezvadný chod administrace kolegy Vičara. Oběma děkujeme a žádáme
pány kolegy, aby dle možnosti pomáhali k dalši vzestupné tendenci
našeho jediného zeměměřičského časopisu.

Pokud se týče naší vnit.Ťní agendy, dlužno přiznati, že r. 1927 ne-
zůstal nijak za obdobími 1925 a 1926. Do dnešni valné hromady překročil
exhibit číslo 270. Počet odeslaných poštovních zásilek odhaduji na'1000.
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Sama dnešní dopolední manifestace vyžádala si odesl>1ni asi GOO po,~tov-
ních zásilek. Výborových schůzí bylo 5. Potě.šitelné jsou spolkové poměry
na Moravě, pak slibně se vyvíjely na Slovensku. Ovšem systemisační
kopance znechutili mnohé kolegy. Přirozeně, že i službě duševní de-
prese zaměstnanců neprospívá. Doufáme však pevně v obrat k lepšímu.

Neni též bez zajímavosti, že právě před 25 lety, v dubnu 1903,
dožadovali se naši předchůdci obsáhlým pamětním spisem zlepšení zbě-
dovaných poměrů služ.ebních i stavovských. Mezi jiným žádali také: vy-
puštění XI. hodnostní třídy, zavedení títulů ostatních vysokoškoláků
(adjunkt, komisař, rada), pro dozorčí orgány i hodnosti vrchního rady
a dvorního rady. Dále změny titulu úřadu na "katastrální měřický úřad"
místo "evidence katastru" a zřízení tříroční geodetícké fakulty na vy-
sokých školá.ch technických. Po dlouhých letech jsme těchto po,žadavků
dosáhli.

Při této jubile.iní vzpomínce jest zajisté spravedlivo vzpomenouti
všech starých průkopníků a příslušníků našeho stavu, kteří za poměrů
daleko horších dnešních, nám dnes vůbec těžko již pochopitelných, pro-
bojovávali se k zlepšení stavovské i služební úrovně. Pozvolna jen da-
řilo se jim ulamování hrotů nezaslouženého, trpce pocifovaného pod-
ceňování. Až na malé výjímky jim dnes již hlavy nebolí. Nedožili se
splnění svých přání, která na tehdejší dobu let osmdesátých a devadesá·
tých byla beze sporu smělým výrazem ušlechtilých, obrodných snah. My,
kteří jsme dožili, o čem oni jen snili, vzpomínáme jich dnes s pocity
vděku, melancholie i smutku. Na přelomu dvou etap: starých bojů a
nových nadějí, o nichž nevíme, do jaké míry jich vyži.ieme, přáli bychom
si jen, aby i o nás příští I(enerace po 40 letech se ste.inou pietou mohla
říci: nezvítězili sic - ale nebojovalí nadarmo. Ud.

Zpráva o výborové schůzi Spolku čsl. zeměměřičů, konané dne
17. března 1928. Mimo členy výboru přítomni členové brněnské odbočky
pp. Růžička, Faltus, Procházka, Vičar, Prokeš. Přečten a schválen zápis
o minulé schůzi výborové. Prof. Dr. Ryšavý podává referát o přípravách
pro oslavu jubilea. Prof. Petřík sděluje, že došel děkovný přípis od
prof. Dangera za diplom čestného členství. Ing. Švec čte došlé dopisy.
Ing. Mikš předčítá pokladní zprávu pro valnou hromadu a Ing. Švec
zprávu jednatelskou. Obě zprávy se berou na vědomí. Probírají se došlé
volné návrhy pro valnou hromadu. Po pročtení a menších změnách
v dohodě s navrhovateli doporučují se valné hromadě k přijetí. Rovněž
předložená memoranda železničních geometrů a agrárních geometrů, tý-
kající se systemisace, se doporučí valné hromadě k přijetí. Dále jednáno
o rozsahu a obsahu slavnostního čísla Zeměměřičského Věstníku.

Zápis o XV. řádné valné schůzi Spolku čsl. zeměměřičů, konané
dne 18. března 1928 v místnostech české techniky v Praze.

Schůze zahájena o čtvrt 10 hod., poněvadž v ustanovenou dobu
o půl 9. hod. nesešel se stanovami předepsaný počet členů.

Předseda prof. Petřík, zahájiv schůzi, vzpomíná několika význač-
ných událostí a jubileí, připadajících na letošní rok. Bylo tomu 8. pro-
since 1927 již 15 let, kdy se na valné schůzi ustavil náš spolek. Dále
1. března 1928 bylo tomu 15 let, kdy vyšlo za redakce prof. Dra Seme-
ráda prvé číslo Zeměměřičského Věstníku. Konečně 13. dubna bude
tomu 15 let,. kdy se ustavila naše odbočka v Brně. Kromě toho bude
tomu letos v červnu 30 let, kdy vyšli první absolventi zeměměřičského
běhu z české vysoké školy technické v Praze a letos vyjdou první
absolventi prvého ročníku zeměměřičského inženýrství. Při tom vzpo-
míná toho, že když v r. 189G zahajovalo se dvouleté studium země-
měřičské v Praze, zahajovali v sousedním Sasku již tříleté studium.
A když prohloubeno loni u nás studium ze dvou let na tři léta, Sasko
upravilo své studium ze tří let na čtyři léta, nehledě k tomu, že i Ra-
kousko již před čtyřmi lety provedlo prohloubení studia ze dvou let
na tři léta.

Poté uděleno slovo Dru B. K o r mu n d o v i, který předvedl a
popsal Kern-Arregerův dvojobrazový dálkoměr, načež se přistupuje
k vlastnímu pořadu valné schůze. .

> Z á P i s o min u I é val n é s c h ů z i schválen bez čtení. Ing.
Š v e c předčítá j e dna tel s k o u z p r á v u, která se schvaluje. K od-
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stavci, v němž konstatováno uskutečněni reformy studia zeměměřičského,
usneseno na návrh prof. Dra Ryšavého, aby výbor poděkoval pisemně
ministru Dru Hodžovi za porozumění, které věnoval této věci.

P o k I a dni k Ing. M i k š předčítá pak zprávu pokladní, podle
níž spolek přijal Kč 23.066'36 a vydal Kč 30.949'53. Štkpt. S o c hor
předčítá zprávu revisorskou a obě zprávy se schvaluji po poděkování
předsedově funkcionářům.

Přistupuje se k volbám. Na návrh Ing. Š ve c e se volí aklamaci.
Z výboru vystupuji podle stanov pp.: Petřík, Sůra, Krejza, Guldán.
Prokop a svého místa ve výboru se vzdává Ing. Mikš. Jednomyslně pak
přijata kandidátka výboru, podle níž zvoleni pp.: Petřík, Sůra, Krejza,
Hlaváček, Prokop, Pudr. Předseda děkuje odstupujícím členům pp. Mi k-
š o v i a G u I d a n o v i, což přijato s potleskem.

S ohledem na návrh nového redakčního řádu, vypracovaného re-
dakčním výborem, aby vedle redaktora praktika byl také redaktor teo-
retik, zvolen za zodpovědného redaktora Ing. R ů ž i č k a a za spolu-
redaktora prof. Dr. F i a I a. Do redakčního výboru zvoleni pp.: Baše,
Filkuka, Hanák, Kladivo, Klega, Peňáz, Prokůpek, Ryšavý, Šimek a
Wiesner. Administratorem časopisu zvolen kol. Vrba, za revisory pp.
Ruml a Sochor, náhradníkem kpt. Kleg'a.

Volné návrhv:
Redakční výbor navrhuje nový r e d a'k čni řád, který má upra-

vovati pravomoc i povinnosti redaktora a redakčního výboru. Na návrh
kol. Prokeše návrh redakčniho řádu nečten. Ing. Růžička uvádí jen
stručně jeho zásady a odůvodňuje ho. Po debatě, jíž se zúčastnili páni
Petřík, Fiala, Faltus, Růžička, se redakční řád schvaluje na doporučeni
výboru.

Redakčni výbor navrhuje dále a dmi n i str a ční řád, který
rovněž nečten. Ing. Faltus ho stručně odůvodňuje. Tento návrh se
rovněž na doporučeni výboru schvaluje.

Brněnská odbočka spolku navrhuje ú p r a v u od měn a
a u to r s k Ý c h hon orá ř Ů. Navrhuje se zvýšeni odměny zodpověd-
nému redaktoru z 1000 Kč na 2000 Kč, administratoru roční dotace
1000 Kč na výpomocnou sílu a pokladníkovi dotace 500 Kč. Autorské
honoráře se upravují 'na 35 Kč za stránku praci vědeckých, původních,
30 Kč za články odborné, 25 Kč za zprávy stavovské a organisační a
20 Kč za různé drobné zprávy. Následkem zvýšení autorských hono-
rářů odpadnou nyní bezplatně poskytované zvláštni otisky autorům. Na
doporučení výboru se tyto návrhy schvaluji.

Ing. F a,I t u s přednáší návrh, aby odstupujícímu pokladníkoví
Ing. Mikšovi povolila valná hromada 1000 Kč jako odměnu, což se
jednomyslně schvaluje.

Prof. Dr. R y š a v Ý doporučuje za komisi zvolenou výborem
k přípravě oslavy jubilea 30 letí prvých absolventů zeměměříčských
běhů na české vysoké škole technické v Praze, aby bylo vydáno
v červnu slavnostní číslo časopisu a konána slavnostní schůze. Ing.
F a I t u s doporučuje slavnostní číslo, ale upozorňuje, že letos bude také
konána slavnostní schůze Jednoty civilních geometrů a navrhuje, aby
eventuelní schůze se konala v Brně s ohledem na výstavu soudobé
kultury. Po debatě, jíž se zúčastnili pp. Petřík, Sůra, Prokeš, Vičar, Rů-
žička, pověřen výbor dalšími pracemi a povoluje se maximální náklad
5000 Kč. Ing. Růžička uvádí, že slavnostni číslo bude aspoň trojnásobné
a bude obsahovati články o vývoji studia, o organisacích zeměměřič-
ských a odborné příspěvky, k čemuž bude připojeno několik osobních
vzpomínek nejstarších absolventů. Apeluje na přítomné, aby ho podpo-
rovali v opatřování příspěvků. .

Jednatel Ing. Š v e c přednáší resoluci Spolku čs. zeměměřičů
o úpravě definitivní studijní osnovy na zeměměřičském inženýrstvi. Re-
soluce se schvaluje a bude zaslána ministerstvu školství, ministerstvu
financí a profesorským sborům vysokých škol technických.

Ing. F a I t u s přednáší zprávu o memorandu agrárních geometrů
k systemisaci v agrárních úřadech na Moravě. Memorandum se schva-
luje a zašle se ministerstvu zemědělstvi.
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Ing. P á len í č e k podává zprávu o memorandu železničních geo-
metrů a žádá, aby je valná hromada schválila a aby bylo zasláno mini-
sterstvu železnic, což přijato.

Ing. B e n e š žádá za geometry města Prahy, aby valná hromada
schválila a uložila výboru, aby zakročil u osobního referenta, aby místa
systemisovaná pro geometry byla obsazována jen geometry se státní
zkouškou zeměměřičskou. Návrh se schvaluje.

Ing. F a I t u s žádá, aby valná hromada se nekonala současně
s veletrhy, poněvadž mimopražští účastníci mají potíže s hledáním bytů.

Ing. V i čar navrhuje, aby se valné schůze konaly střídavě také
v Brně a Bratislavě. Výbor pověřen vzíti oba návrhy v úvahu.

Ing. Pud r dává návrh, aby se uvažovalo o vydání zeměmě-
řičského kalendáře. Po debatě, jíž se zúčastnili pp. Petřík, Mikš, Růžička,
Hlídek, odkazuje se podrobné projednání výboru.

Poněvadž není dalších návrhů, končí předseda schůzi.
Zpráva jednatelská Spolku československých zeměměřičů za

rok 1927.
Za nejdůležitější událost roku 1927 považuji zavedení tříletých

odd ě len í zem ě měř i č s k é h o i n žen Ý r s t v i na českém vys.
učení technickém v Praze a na obou vysokých školách technických
v Brně, která byla zřízena na místě současně zrušených zeměměřičských
kursů zákonem č. 115 Sb. z. a n. ze dne 14. července 1927.

Tím byl dosažen první úspěch v zápasu o reformu studia, který
začalí zeměměřiči brzy po zavedení studia zeměměřičského. Na loltské
valné schůzi bylo řečeno, že ministerstvo školství a nár. osvěty podalo
17. ledna 1927 návrh zákona na úpravu studia zeměměř. s programem
sice pouze tříletým, avšak se dvěma státními zkouškami a právem pro-
močním.

Korporace zeměměřické nečinily tehdy zatím žádných kroků za
dosažení čtyřletého studijního programu, až teprve, když pro odpor
Němců byla vzata předloha z pořadu jednání ve schůzi kulturního výboru
senátu dne 17. března 1927, nastalo vyjednávání ohledně 4letého studia
s německou technikou pražskou a s německými senátory. Všechno jed·
nání v tomto směru zůstalo však bez úspěchu; teprve po docílené do-
hodě senátorů vládních stran došlo k projednávání vládního návrhu
osnovy, který byl přijat 24. června v senátu výborem kulturním, dne
27. června výborem rozpočtovým, načež. byla předloha postoupena sně--
movně poslanecké, a byla projednána 12. července 1927 ve výboru
kulturním, kde poslanec Beneš velmi vřele hájil osmisemestrovou dobu
studijní a kde byla přijata resoluce, v níž vláda se vyzývá, aby po na-
bytí patřičných zkušeností učinila přípravy k vybudování čtyřletého
zeměměřičského studia v době nejbližší. Téhož dne odpoledne byla před-
loha schválena i ve výboru rozpočtovém; v plenu pak odhlasována
14. července večer.

Není tím vyhověno úplně snahám zeměměřičů o vybudování stu-
dia osmisemestrového, jaká existují na př. v Curychu, Záhřebě, Rize,
Moskvě, nýbrž uskutečněno studium s počtem semestrů, jaký má Vídeň
a štyrský Hradec.

My nepovažujeme toto řešení za konečné a jest třeba, abychom
na cestě započaté vytrvali do konce.

Důležitý jest § 6. zákona, dle něhož ministr školství a národní
osvěty stanoví podmínky, za nichž mohou posluchači a absolventi kursů
pro vzdělání zeměměřičů prokázati způsobilost podle zkušebních před-
pisů pro zeměměřičské inženýrství a tak nabýti oprávnění k užívání
stavovského označení "Ing."

Tato otázka má důležitost hlavně pro absolventy -po r. 1917, kteří
tohoto práva dle předpisů cís. nařízení z r. 1917 získati jinak nemohou.
Dne 26. listopadu a 4. prosince konaly se ve S. O. Z. porady o těchto
pře c hod n Ý c h u s t a n o ven í c h, která jsou nyní v projednávání.

Pro měřické úředníky státní a státních podniků byl rok 1927 vý-
znamný tím, že provedeno bylo jnienování úředníků dle nové syste-
misace.

Zklamala-li systemisace techniky ve veřejné správě všeobecně,
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můžeme říci, že měřické úřednictvo zklamala dvojnásob. Ve všech obo-
rech státní správy, kde měřičtí úředníci působí, jest systemisace
služební třídy I c provedena tak, že o dvojím předpokládaném
povýšení každého dobře kvalifikovaného úředníka nelze mluviti.
Někde jest 91% tohoto úřednictva zařazeno do nejnižších dvou pla-
tových stupnic, jinde 54% do nejnižši platové stupnice, ve většině pří-
padů jest jako nejvyšší systemisována platová stupnice 4. s naprosto
nedostačujícím počtem mist, opět jinde systemisována jako nejvyšší
platová stupnice 5., ač pro účetní úředníky jest systemisována platová
stupnice 3., krátce, nespokojenost jest všeobecná.

Z toho důvodu konal Spolek měř. úředníků státních a stát. pod-
niků 11. března t .• r. v české technice v Praze manifestační schUzi za
zlepšeni systemisace, velmi četně navštívenou. V přijaté resoluci se pro-
. hlašuje, že nynější systemisace měřické úřednictvo neuspokojuje, a to
v žádném z oborů státní správy, ani ve státních podnicích, a žádá, aby
byla podrobena brzké a důkladné revisi. Manifestační schůze zúčastnili
se senátor Ing'. Bečka za N. D. a poslanec Ing'. Nečas za soc. dem., kteří
oba slíbili naše snahy na příslušných místech podporovati.

N á vrh z á k o n a o o p r á vně ní civ. in žen Ý l' ů, podaný
min. veř. prací, nebyl dosud projednán, ale dle zpráv v časopisech byl
vládou odvolán. Dle návrhu může napříště dosáhnouti autorisace civ.
inž. zeměměř. pouze absolvent zeměměř. vysokoškolského studia s pře-
depsanou státní zkouškou; jinak obsahuje osnova různá ustanoveni,
jimiž se dosavadni obor působnosti civilních geometrů omezuje.

Pod č. 177 Sb. z. a n. ze dne 16. prosince 1927 uveřejněn z á k o n
o p o zem k o v é m k a t a str u a jeho vedení, jenž sjednocuje veškeré
předpisy o pozemkovém katastru dosud platné v různých částech čs.
republiky. Znalost jeho pro každého zeměměřiče jest nezbytná. Velmi
nutné je vydání nových českých měřických instrukci.

K vůli úplnosti poznamenávám, že byl konán v červnu 1927 sjezd
Spolku čs. inženýrů v Mladé Boleslavi, jehož se zúčastnila řada členů
S. Č. Z. přednáškami, dále bylo konáno v Praze počátkem září III. shro-
máždění Mezinárodní Unie geodetické a geofysikální, o němž je podrobná
zpráva v březnovém čísle letošního Z. V. V Praze bude se konati koncem
května t. r. sjezd přírodozpytců, lékařů a inženýrů, na který jsou při-
hlášeni někteří členové spolku přednáškami.

Výbor konal 6 výborových schůzí za účelem vyřizení běžné agenuy
a dvě schůze poradní, dále několik intervencí a zákroků ohledně ddk)'
Etudia. Jednáni o přeměnu názvu spolku na Ústřední spolek čsl. země-
měřiči'l llení dosud ukončeno,

Zakročeno u ministerstva školství a národni osvěty ohledně pod-
pory na vydáváni časopisu.

Ve smyslu usnesení loňské valné schůze byla prof. Dangerovi za-
slána adresa při příležitosti jeho jmenováni čestným členem S. C. Z.

Zeměměřický Věstník vyšel ve 12 číslech. Třeba konstatovati, že
Věstník sleduje a dokumentuje velmi pečlivě všechny otázky odborné
i stavovské, nás se týkajici. Upřímné díky za tuto svědomitost třeba
vzdáti jak redaktoru Ing. J. Růžičkovi, tak redakčnímu výboru, jakož
i administraci za řádný chod této.

Valná hromada Odbočky spolku čs. zeměměřičů v Brně byla ko-
nána 15. ledna 1928, na niž zvolen opět předsedou Ing. Faltus.

Spolek posluchačů zeměměřičství, který změnil svůj název na
Spolek posluchačů zeměměřičského inženýrství, konal valnou schUzi
dne 9. prosince 1927, kdež zvolen předsedou Bohumil Pour, místápřed-
sed ou Jaroslav Janek, jednatelem Vladimír Burian, pokladnikem Alois
Skala.

Zpráva o výborové schůzi Spolku čsl. zeměměřičů, konané dne
24. března 1928. Přečten a schválen zápis o minulé schůzi výborové.
Přečten a na vědomí vzat zápis o valné hromadě. Vykonány volby
funkcionářů. Zvolen předsedou prof. Petřík, místopředsedy Ing. Sůra,
Ing. Zuklin, jednatelem prof. Dr. Ryšavý, zástupcem jednatele Ing.
Švec, pokladníkem Ing. Páleníček, zapisovatelem Dr. Kormunda, pořa-
dateli přednášek Ing. Krejza, Ing. Hlaváěek. Uvažováno o tom, jak by
bylo možno působit na uspíšení vydání zkušebního řádu pro zeměmě-
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říčské inženýrství. Zvolena komise z pp. Krejzy, Pudra, Hlaváčka, která
by připravila zhruba OBnOvu pro zeměměřičskou příručku namísto
kalendáře.

Zápis o V. valné hromadě zájmové skupiny měřičské při S. I. A.,
odbor Praha, konané dne 25. února 1928 o 18. hod. v ústavu prof.
Petříka.

Poněvadž předseda Ing. Mandys se omluvil a rovněž místopřed-
seda Ing. Zuklín není přítomen, předsedá schůzí prof. Petřík. Přečten
a schválen zápis o mínulé valné schůzÍ. Jednatel Ing. Sed I e c k Ý
čte pak zprávu jednatelskou, která se rovněž schvaluje.

Přistupuje se k volbám. Ing. Sedlecký oznamuje, že min. rada
Ing. Ma n d y s nemíní dále kandídovati na funkci p i:e d sed nic k o u,
přes to však usneseno, požádati jej o další převzetí předsednictví a volí
se jednomyslně předsedou. Místopředsedou zvolen Ing. Z u k I í n, civ.
geometr, jednatelem Ing. A. Sed I e c k ý, měř. vrch. komisař, zapiso-
vatelem Dr. B. K o r m u n d a, asistent techniky, zástupcem skupiny
v odboru a v ústředí prof. Pe tří k, dalšími členy výboru prof. Dr. J.
R y š a v Ý a vrchní měř. radové Ing. V. S ů r a, Ing. J. S o u č e k a
Ing. J. Br a n d I.

Prof. Petřík oznamuje, že letošní sjezd S. I. A. se koná v Brně.
() d bor n é pře d náš k y o b s t a r á b r n ě n s k á s k u p i n a, čle-
nové pražské skupiny mohou se r o vně ž při h I á s i t i k ú č a stÍ.
Dále předkládá prof. Petřík k úvaze, aby se skupina dohodla se Spolkem
čs. zeměměřičů o uspořádání debatních večerů o zákoně katastrálním,
o organisaci zeměměřičských prací a o zákoně scelovacím.

Předsedající pak upozorňuje, že je letos jubilejní rok S. I. A.,
v němž se ukládá každému členu, aby získal alespoň jednoho člena
dalšího .

. Volné návrhy: Ing. Bednář Se táže, zda se skupina zajímala
o systemisaci měřičských úředníků, k čemuž sděluje předsedající, že
skupina v té věci postupovala v dohodě se Spolkem stát. měř. úředníků.

Poněvadž není dalších volných návrhů, končí předsedajíCÍ schůzÍ.

Zp~ávy stavovské.
K systernisaci u obce pražské. U obce p'mžské byla, systemisována

pro geometry následující místa: 1 místo v II., 3 místa ve lIL, 4 místa
ve IV., 7 míst v V. a 8 míst v VI. platové stupnici. Úhrnem tedy 23 míst
geometrovských.

Všecka systemisovaná místa byla obsazena dle stáří, až na místo
v II. platové stupnici, které bylo obsazeno způsobem ne o č e k á v a-
n Ý map řek v a p ují c í m.

Jelíkož, aspoň tak nám bylo referováno, nepodařilo se nalézti ve
statu úřednictva geometrovského mezi několika až 27 let bezvadně slou-
žícími geometry nikoho, který by byl "dle výkladu zákona 103/1926" pro
místo v II. platové stupnici s c h o p n ý, u pot ř e bit e I n Ý a d ů-
věr y hod n ý, musel se onen šťastný muž nalézti ve statu úřednictva
inženýrského a musel se v poslední chvíli před jmenováním přeložiti ze
statu úřednictva inženýrského do statu úřednictva. geometrovského. Oběť
tuto šťastný onen muž přinesl s lehkým srdcem! Ve statu úřednictva
inženýrského musel by na II. platovou stupnici hodně dlouho čekati!

Tím se podařilo stavebnímu inženýrovi zabrati geometrům jediné
místo v II. platové stupnici a vzíti navždy možnost všem starším geo-
metrům její dosažení, jelikož slouží stejně dlouho s ním.

Podotknouti dlužno, že zmíněný stavební inženýr byl již jednou,
a to na počátku své služby, zařazen do statu geometrovského, přičině-
ním organisace autonomních geometrů byl ze statu toho vyřazen a nyní,
při provádění systemisace, do něho zase zařazen. Z a ř a z o val a v y-
ř a z o val set e d y dle pot ř e by! Od počátku svého nastoupení do
služeb obce pražské slouží v měřickém úřadě a neuplatnil tedy získané
vědomosti ínženýrské nikdy v oddělení stavebně-inženýrském. éčastníci
z kruhů našich, přítomni na poslední valné hromadě našeho spolku
v české technice, se pamatují na to, žé zástupce geometrů obce pražské
žádal, aby spolek náš zvláštním přípisem požádal osobní presidium, aby
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lilíst:\ systemisovaná ve statu geometrovském byla obsazena jen úřed-
níky, kteří mají státní zkoušku geometrovskou. Přípis našeho spolku
vypracován, včas odeslán a výsledek této intervence bylo udělení místa
ve II. platové stupnici ve statu geometrovském stavebnímu inženýrovi!

Že jmenování toto způsobilo u geometrů obce pražské nespokoje-
nost a rozruch, není třeba podotýkati.

Je to morální rána pro náš stav, která se může opakovati při
jmenováních dalších a jistě by každý z nás souhlasil spíše s tim, kdyby
místo v II. platové stupnici zůstalo zatím neobsazeno, jako se stalo v ně-
kolika případech i jinde.

Přechodná ustanovení o konání zkoušek na zeměměřickém inže-
nýrství absolventy běhu, dosud nebyla ministerstvem školství vydána.
Nemužeme tedy kolegum, i těm, kteří z Jugoslavie a Bulharska již dříve
na nás o informace se obrátili, bohužel podati přesných zpráv.

Spolek čs. zeměměřičů věc vede v patrnosti, ale slovo má nyní
samo ministerstvo.

VI. sjezd čs. přírodozpytců, lékařů a inženýrů koná se v Praze
od 26. května do 1. června t. r. Zahájen bude 26. května v 10 hod.
v Národním divadle.

Třetí sekci jeho "technické vědy stavební", která počne jednati
26. května o 15. hod., předsedá v 1. schuzi prof. B. T o I m a n. Hlavni
téma: S 1.a ve b n ě - i n 7Je n'ý r s kJé v Ý z k u mni c ~v i a z k u š e b-
nic t v i. Schllzi druhou dne 27. května v 9 hod. řídí prof. J. Pe 1.ř í k.
Na pořadu jednání jsou referáty z technického z k u š e b nic 1.v í v o d-
ní h o a odpoledne prohlídka nové vodní laboratoře v Podbabě. Schuzí
třetí dne 28. května v 9 hod. předsedá prof. K. Š i m e k. Přednášejí:

Dr. VI. Z á k r e j s: O n á rod nic h a k r a ji n n Ý c h P I á-
n ech u p r a v o v a cic h,

Proi. Dr. J. R y š a v ý: Při z P ů s o b e n í n o v é 1.r i g o n 0-
m e 1.r i c k é sít ě n a síť stá: v a j í c i,

Prof. Dr. F. F i a I a: 01. á z k a z obr a z o v a c í c h m e 1.o d
pro ČSR., a jiní odborníci stav. inženýři.

Dne 29. května je exkurse do Voj. zeměp. ústavu v 8'30 hod.
Sjezdová jednání budou ukončena týž den v 11 hod. závěrečnou schůzi
v Pantheonu Národního musea. Dalši dny konají se exkurse.

Upozorňujeme, že schůze třeti sekce se konají v sále č. VII (pří-
padně i VII a) v druhém patře hlavní budovy českého vys. učení tech-
nického, Praha II, Karlovo nám. 14.

Zákony a nařízení.
Směrnice pro provádění katastrálního zákona. Ministerstvo financí

v Praze. Č. j. 3641/28-III/6 b. (Výňatek z rámcových a přechodných
ustanovení.)

I. Všechny změny evidenční shledané, ohlášené a, pokud toho bylo
tř€lb.a. vyše,třené do konce roku 1927 dlužno vroj,edlllati a provér&ti v kat.
operátech podle ustam.ovení plat!llý1ch ,do 31. ,prOShlce 19~7.

II. K3Jtastrální operáty, vzešlé z ř~z'ení obdohného ;podle !hlavy II.
nebo IV. kat. zá,kona, t. j. z původniho měření, reambulace, nápravy
katastru, unifikace nebo obnovování kat.operátů (nového měřeni), dohoto
venlÍ a uza;vřené po 1. lednu 1928, pod,lébaji již reklama,čnímu řízení ;podle
ustanovení § 29 re~'p. § 108katastrálniho 'zákiona.

III. Všechna je1dnání kat. měř. úřadlů, která ,směřují k 'zahájení
evidenč. období 1928/1929, jest t,řeba .provMěti podle ustanov·eni katastrál-
niho 'zák{)!l1a;.

IV. Pokud nebudou vydány nové tiskopisy, buďtež ada;ptovány
tisk'O'pisydosa,vadní.

V. Pokud nehude podle § 74 kat. zákona sltanoveno, kdy může měř.
úřednÍJk prováděti měření na žádost a ná.klad f>tran (dříve s o u k r o m á
měř e n i) a vyhláiíeny :pří,sIUJšnésMJhy,R'ebuďtež taková měření vůbelc
povolována. Bylo-li by to však' nevyhnutelně nutné nebo v 'zájmu státní
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správy, budj,ž v této doM pro každý případ vyžádáno rozhodnutí minis-
terstva financí.

VI. V'šec1hna interní opatření z doby ,před účinností tohoto záko'ua,
pokud tomuto zákonu neodporují, buďtež í nadále zachovávána až do
doby, kdy budou nahmzena opaMeními novými.

Soutěž na regulaci města Brna. Dnem 31. p'rosince 1927 ukončil se
termín vypsané veřejné soutěže na ideový regulační a zastavovací plán
města Brna se současným řešením otázky železniční. Celkem došlo
14 soutěžných návrhů. Neobvykle četná jury k posouzení došlých pro-
jektů sešla se dne 9. ledna 1928 a rozdělila se ve tři sekce: žel e z-
nič n í, k o m u n i k a ční a z a s t a v o v a c í, jež odděleně podrobně
veškery projekty posuzovaly v četných schůzích během tří měsíců.

Při společné schůzi všech tří sekcí dne 3. dubna bylo jednohlasně
usneseno z dalšího posuzování vyloučiti ony projekty, jež po stránce
formální a věcné nevyhověly. Bylo to celkem 7 projektů s hesly: "Tolle
Moras," "Osvobozené město," "Podmínky rozvoje," "Modrý čtverec,"
"Maxim" a "Zahradní město". Dodatečně pak ještě uznáno nutným vy-
loučiti též projekt "Komunikace", z důvodu, že vlastně nebyl ukončen.
Tím zůstalo v užším výběru pouze šest rrojektů, které po všestranném
uvážení s hlediska všech tří sekcí obdrže y, pokud hodnoty se týče, ná-
:sledující pořadí: 1. Tangenta, 2. 11.55, 3. Rozvoj, 4. Pax, 5. 500.000, 6. Ca-
put Moraviae.

Prvou cenu bylo usneseno neuděliti. Druhá cena v obnosu
90.000 Kč udělena byla projektu s heslem "Tangenta", třetí v částce
60.000 Kč projektu ,,11.55" pro jeho kvality v řešení otázky železniční,
dvě čtvrté po 40.000 Kč projektům s hesly "Rozvoj" a "Pax". K zakou-
pení navrženy projekty: ,,500.000" za obnos 25.000 Kč a "Caput Mora-
viae" za obnos 10.000 Kč. Mimo to doporučeno městské radě zakoupiti
návrh s heslem "Osvobozené město", který byl sice posuzován, ale z dů-
vodů porušení anonymity vyloučen z nároků na ceny - pro nesporné
kvality tohoto projektu za obnos 30.000 Kč.

Autory nejlepšího projektu, poctěného II. cenou, jsou: Ing.J. Pe-
ňáz, arch. B. Fuchs a Ing. Dr. F. Sklenář z Brna; autoři projektu
III. ceny: Ing. B. Mráz a Ing. arch. M. Kopřiva z Brna; IV. cena s heslem
"Rozvoj" má autorem arch. J. Kumpošta a spolupracovníky: Ing. J.
Okáče, Ing. J. Mazla, Ing. Koželuha a Ing. Blumenscheina z Brna; pro-
jekt, který obdržel další druhou čtvrtou cenu, s heslem "Pax" vypraco-
vali: Prof. Ing. Dr. A. Liebscher a Ing. A. Mazáč z Brna.

Ve zvláštní resoluci, která byla porotou usnesen~ ještě před ote-
vřením obálek se jmény autorů jednotlivých projektů, doporučeno bylo
městské radě, aby zřízeny byly dvě s t u d i j ní k a n cel á ř e: ž e-
lezniční u ředitelství státních drah a regulační u
mě s t s k éra d y, jež by zpracovaly vý-sledky této soutěže. Ke spolu-
práci v obou těchto kancelářích buďtež přizváni autoři projektu "Tan-
genta" a železniční odborník projektu ,,11.55".

Kolegové naši budou mile překvapeni, čtouce zprávu, že měř i c k Ý
vrch. rada Ing .. Peňáz zúčastnil se s tak vynikajícím efektem na soutěži
k regulaci druhého města republiky. Gratulujíce kolegovi Peňázovi k za-
slouženému úspěchu, jsme si i vědomi toho, že tím stavovsky jsme byli
posileni ve snaze k zachování práv ve spoluúčasti k budování plánů
regulačních, která nám návrh zákona o civil. inženýrech chce upříti.

--ka.

Zeměměřič slečna Zdenka Nováková z Olomouce, složi",ši státní
zkoušku na če,ském vysokém učení technickém v Pr3Jze, vstoupil'\, jako
če8ká žena první v řady zemělIIlěŤičských pra,covníků.

Jmenování o obce pražské: Kolegové Ing. Antonín Varvažovský
a Ing. Antonín Beneš byli povýšeni d.o 3., Ing. Josef Janoš, Ing. Rudolf
Zrzavecký a Ing. Otto Zdichynec do 4. platové stupnice.

Za redakci zodpovídá Ing. Jos. RftiWíka. - Tiskem Polygrafie v Brně.
Nakladatel: Sl'olek československÝeh 2.aměměfiča. v Praze.
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