
ZEMĚMĚŘIČSHÝ vĚsTníH
Podzimní zasedání "Německé společnosti

fotog~amett'ické" •
Podzimní zasedání německé společnosti fotogrametrické konalo' se

ve dnech 19. a 20. njna le·to,šního roku v·a velké síní t·ec1hnícké vysoké
školy v Gharlottenburgu.

Prvý den při zahájení sdělov.a,l předseda<jíci, že účas,tní Se jednání
zástupci 22 ná,rodů.

1. Předn:í,šky 'zahájil vládní rada S o i d e 1 zprávou ,,0 f o t 0-
g r a m e t r i c k Ý c h pracích ř í š s k é h o úřadu pro měř e ní
v r o c e' 1 9 2 7".

Podával zprávu o pokusných pracích a srovnání ná,kladůz:a 1 km"
pro topografické práee stolem a fotogramet1ríc:ky.

2. Nato podával zprávu plukovník v. v. K r u t t sc hni:t z král.
kartografickéiho ústavu v Budape,šti ,,0 v Ý v -oj i a v Ý IS1e d c íc li
prací aerof-otogrametrický,chv Uhrich". ,

Úvodem sděl L že přeld válkou všecky práee byly :soustře·děny ve
Vidnia že bylo třeba vše od začátku vybudovati. V roCe 1927 'založ·ena
služba, bylo třeba voliti methody, zjišťov3Jt,i Ipřesnost a~hospodárnos,t,. Pro
příště má býti zvolena ma>pa 1: 10.000 za zllikladní. Konány pokusy
s překrytem 10%,30% a 50%. Při letech ve 3500m je již .chladno" tak-
že tep,loty pro komoru mě,ní s·e od + 15 o Cdo -·25 o C, což působí obtíže.

Staré body označují vápnem a další body voH se dle f01tografie a
mčují grafckou triangulací. Mapy v 1: 10.000 mají situaci černou a
vrstevky hnědé. S terrestrickou fotogrametrií nemají 'zkoušek.

3. Dalš.í výklad měl major S c hne í der, chef šyýc. to·pografie
v Bernu o .,Sdělávání map .podle letecký·c.h fotografií
veŠ v ýc a r s k u". Předem zmínil se o mapách švýcarských a Siclg-
fridovč atlasu. Doplňovlliní map ,provádí se leteckou fotogrametlií. Dále
zmínil se o letecké fotograme1terií pro knihu pozemkovou. Desky užívanl'
jsou 13/18 cm. Další pokusy konány v r. 1927 a 1928 a výsledky ,prací
jsou vystaveny na výstavě letecké. Za posledních 5 let lze znamenati
veliký pokrok prací fotogrametrický.ch.

4. Poslední předná&ku měl rytíř °r e I o 'ly o Ito g r a m e t r i c k é m
určování dráhy letadla". Zmínil se o obvyklých methodllich a
pHpo~i,l k tomu svůj pokus zji·šťování dráhy "Zepelinu" ze 2 stanovisek
fotogrametrieky, určovány vždy 'příď i záď a na kontrolu vYlšetřena 'vždy
délka le.tadla. .

Odpůldne následovala prohlídka výstavy letecké, zvláMě foto-
grametriekých p,rací jednotlivých států. V sobotu dne 20. bylo pokra-
čováno.

1. Přednášky zahájil Cassi:ni o ,.Fotograme.t.rii v Italii"
a zmínil se o některých konstrukcích 1talských.

2. Po němp'ředne.sl francouzsky svůj referátšlpanělský delegát
T o r r o.i a o ,.K 1a s i f i k a o,i a u tom <t t ic k Ý c h B t r o.i ů f o t 0-
g r a m e t T i c k Ý c li" s podněty 'velice zajfunavými. .

3. Po něm přednesl dipI. inž. S ch n e i der ze závodů Zeissoyých
v .Teuš zprávu o "N ě'který.ch novýeh zařízeních na foto-
grametrických strojích".

4. Nato mluvil prof. DT. Gruber o "Pokrocích v aero-
t r i a n g u 1a o,i".
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· .5: Na téma ,,0 odkTeslovacíchpHsltT(»jích'~ pojednat
dlp~. lllZ. G~ TIa ,c!h od "Junkers Luft,bild Centmle" v Desavě, krtedý se
zmIňoval, že fa Brock ve Filadellfii má patent na letecké snímky DTO
zhotcwQlVání plánů. •

6. Po něm d'pl. inž. A s c h e n hr e n n e r od' firmy ,Photogramme-
trie" v Mn::chov~ PO?:M referá,t ,.P ř í s ,t roj e a m e t hod y pro fo t 0-
grametrI,cky vyzkum neprohadaných: krajů". Pro takové,
kraje stačí mapa 1 : 75.000 až 1: 100.000, a to žádá velké, pole, k čemuž
hodí se Ipanoramová koonora" jejjž popis uvádí. Je to 'zdokon:a,lená myš-
lenka. Scheinpflugova. Pro pokus je připraveno území na 10.000 km'.

7. Ja;ko 'závěreční řečník přihlá,šen byl prof. dr. H u g e r'S h o f f
o "Pří,štích úkoleCh německé fotogrametríe". Odpůldne
byla vychá!Zlm na letiš.tě na "Tempelhofer Feld" a na. tamní zalřízenípro
letadla, mezi nimi školské letadlo berlínské techniky a -zařízení ,pracovní
s velmi pěkně vypravenými reprodukčními a vyná,šecími místnostmi.

Význačnějších nových myšlenek nebylo mnoho, 'zvlá,štní pozornosti
ZllISiluhovalpodnět Torrojův a zpráva Aschenbrenne'l'ova..

Všecky přednášky vyjdou tiskem. A.

Rozbraničovací práce na pomezí česko.
slovensko.rumunském.

Hraniční čálra sama se všemi znaky zaměřena byla. každou
pracovní skupinou zvlálšť po společném vytyčení mezníky neosa-
zených jejich bodů a to přímo na polygonální s,tra,nypomoci úse-
ček a pořadnic a měřených délek. od hodu k bodu. Ve v:od!ních
tocÍoChco fixní probíhající hraniční linie byla po spoJečném vy-
tyčení zaměřena současně s oběma břehovými čarami buď na tra-
versy, vedené co spojni!c'e polygonových bodů na obou březích
vytyčených neho <1:0 polygonovýc!h stmn oholUb~ehů zařazené,
ve kterémžto případě měření provedly obě praco:vnískupiny spo-
lečně, nebo byla ,společně vytyčena pouze. hraniční čára (s,t,řed-
nice vodního toku) a zaměření provedeno ka,ždou s,kupinou
z,vlášť na polyglonní pořad na vlastním břehu. V tomto případě
pro další práci a do hraničních d10kumentůbyla brána da.ta s.tří-
davě z čeSok~osl.a rumun. měření dle smluveného rozdělení. Hrar
niční čám ve vodním toku probíhají-cí co labilní nebyla zam'ě-
:iíena,nýbrž vyšetřena početně a graficky; vzhledem k tomu, žle
Sienoos,tá,leměrní, mus.í 8,tejrnýmzpůsobem vždy býti znovu vy-
šetřena v blUdioUClljO'Stiv ka,ždém případě potřeby.

Ú'zemi 300 m široké b1~o zam:ě,řenozvlá,šťkaždou pracovní
skupinou na vlastním území a to a,ž do 20 m od hraniční linie
přímo na polygoonálnístrany hraničního pořadu, do 50m tachy-
metricky s PIOužit,ímhraničníchpolygonrních bodů costanovis,ek,
přes tuto vzd!álenos,t a až do 300 m jen důležit.ější body situace,
terénu, topografické a pod., buď trigonometricky pmtínáním
vpřed rovně ze stanovisek hraničních polygonáJních pořa,dů,
nebo nDmocí sí.tě vedlej'ších polygonáJních pořadů, nebo pomocí
sítě vedlejších poly~oiIl:ových a měři'ckých bodů. vhodně pro
tento účel volených.

00 indika,ce bylo používáno, přehledné mapy katastrální
(popsané v kap. VI), zejména při vyšetření maje,tkových po-
měrů, k:onaném ve formě komisionelních pochuz,ek! za účas,ti
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obcí, majite1lů po'zermků při hranici i místních znalců; vyzvam
k účasti dělo se obvyklou úřední cestoo:, o še:tiiení !sepsán vždy
protoJwl, jemuž přiloženy i doklady o řádném 88'z.vání.V prů-
běhu šet,řeni zjištěné majetikJové hranice byly vykolikovány pro.
. zaměření a s,oučasně vyšetreny byly i údaje pro e'Videnci ka-
tMtru daně pozemkové. Při tom postupováno, obdobně, jak při
zjišťování hranični čá,ry jiJž/popsáno.

Údaje ppdrohného zaměření vyná,šenydo polních náčrtk.ů
formátu 42 X 34 cm, v měřítku dle potřeby 1 : 500, 1000 neb
2500, tuší ihned v poli. Polní ná,č,rtky obs.ahuji: hranični linii,
hraniční mezníky a kameny, s.oukromé mezníky, body trigono-
metricKé v dOlsahu hraničního méření, hody polygonálni mimo
hranici a body měřicM, délky polygonální i mě1řické, lwlmice,
měřené hodnoty, de,ta.ily situační v konvencionelních značkách,
prurcely s jich čísly, jména a hranice přilehlých ka,tas,t,rálnichobci
a iniciálky ČS neb R na příslušných straná,ch. Mimo to
opatřen ka:ždý polní náčrtek nápisem: "Hranice českosl.-rumun-
ská", čí,slem úseku, čí,sLemběžným náčrtku, čís,lem korelsporndu-
jícího liBtu m~py 1: 2500 a listu výk'a,zu vyme1zníkování,
jakož i udání mlě,řítka.

Čas od času hěihe-mmě,ření a po jeho ukonč,ení byla; sp<rávci
oblou prMQvních skupin srovnána měřená data týkající se hra-
ničJlí linie, t. j. ahBdslsy, ordinat,y a kon,trolní ,délky od bodu
k bodu a po vyloučení ev,e[]jt. větších chyb novým mě,řením
utvořeny opěrts,tředy ČS+R a tak zí,skána konečná data pro

2
vyne,sení mapy. a pro hraniční dokumentaci. Po dosaž;enÍ
úplného souhlasu v operátě obou pracovních skupin byly pak
polní náčrtky orl:wyklýmzpůsobem navzájem ověřeny.

Adjustace polní,ch náčrtků byla provedena v zásadě dle po-
lygonální ins,trukce z r. 1904 a dle doplňovací tabulky konven-
cionelních značek pro hraniční znaky. V úseku lIT. (TIsa) zamě-
řené území ohsahuje jednak pruh 300 mširoký vně polyg.onnic:h
pořadů, jednak! území uvnitř j~ch z ka.ždé 'strany až po hlavní
rameno Tisy.

Přehled! polních ná,Č>Iitkůviz společně s Hsty mapy,
1 : 2500 a výkia;zume1zuí,ldování.

XII.
K on e Či n á d o k u m e nt a c e hra nič n í.

(Documen.tation finale.)
Ustanovení ins,truikcí konfe,rence velvyslanců, že podrobný

průběh hraniční linie a poloha každého hra.ničniho znaku musi
být způsobem nepochybným vyzuačena v hraničních mapách
a popisech, precisovala delimi:ta,čníkomi,se jednohla;s.nýmro'zhod-
nutím, aby na doklad splnění tě,chvo podmínek byly vyhotoveny
náJSledujÍcídíla, zvaná soubo,rně "k'o-nečnou hraniční d~kumen-
ta.cí".

1. Podmbná hrail1ičním~.pa v měřítku 1 : 2500 (Carte detail-
lée de la fron:tiěre,).
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2. Podrobný popis hranice a výkaz vymezníkování (Des-
cdption détaillée de la frontiěre et Reg;'stre ďabornement).

3. Povšechný popis hranice, spojený s hraniční mapou v mě-
Htku 1: 200.000 (Description générale de la frontiěre et Carte
a l'échelle m0'Y'enne). .

4. 8b.rka proto.I~olů o sezeních komise (Dossier des Procěs-
V'erbaux des séances).

5. Protokol o pmvedené delimitaci (Procěs-Verbal de Déli-
mita,tion).

Po skončeném zaměř'ení a zpra,cování jeho výsledků mohlo
býti přikroč,euo k vyhotovení jednotlivých součálstek lmnečné
dokumentace technicikého rá,zu společně oběma zúčastněnými de-
legacemi. Všechny s<oučáJstkyvypra,veny jlsou v ja,zyku francouz-
ském, v mapáJch a popisech topografická jména pak uvedena
jsou v jazyku onoho státu, na jehož území sle na,cházejí.

1. Pod l' o b n á hra nič ním a p a,. Na záJkladě koneč-
ných výsledků měření a výpočtů, získaných dříve popsaným způ-
sobem, př,kročily zúča8tněné delegace nejdříve k vyhotovení po-
drobné hraniční mapy v měřítku 1 : 2500 a to nejdř.ve pro úsek
III., kde této mapy naléha,vě bylo zapotřebí pI'lOstanovení hra-
niční čáry v řece Tise.

Základem zobrazení byla kat::us,t,rálnisH sekicí pcr:oměří.tko
1 : 2500, dlie níž z.obra,z,ované Úizemí dělí se ve směru osy Y na
sloupc,e 1600 m široké a ve směru os,y X na vrstvy 1250 m vy-
,soké, čímž j,s,ou dány rozměry j'edné sek1ce 64 X 50 cm. Hranice
č.sl.-rumunská lež.. ve III. kvadrantu souřadnicového sysMmu
mezi sloupci 179 a 259 a vrsltvami 46 a 64, kde souřadnice
y i x jsou záJpomé.

Pro ÚSPOofUbyly sekce arau210vány posunováním ve směru
osy Y neb X tak, aby ka,ždý list mapy obsahoval co možno nej-
větší část zohralzlovaného hraničního páJsma, čímž docíleno, že
celá hran:'ce zobrazena na 144 liM,ech, číslovanych p~ůběžně od
zálpadu k východu čísly 1-144 bez ohledu na čis,lování sekcí ka-
ta,strálních. Pro každý Thsek sestrojen kla,d takto uspořádaných
listů (feuiHe de base) se znázorněním původnch i posunutých
sekcí, o,značený'ch též souřadnicemi rohů, s vynešenými trigo-
nometrickými a folygonálními body, který byl stálým vodítkem
při vynášení jednotlivých lis,tů. pro celou hranici }ednotně se-
strojen klad listů, vykazujíc,í pouze uspořádání, posunutých a
původních sekcí (ca~te ďalssemblage), který tvoří součáJstku této
mapy.

Originál této mapy byl vyhotoven společně oběma dele-
gacemi; listy každého úseku rozděleny na poloviny, z nichž na
záJpadnízačala pra.covat československá, na východní rumunská
praco'vní skupina Nejd.říve vyne,š'81l rám, dělený po 50 m a
všechny počítané hody listu; čsl. skupiny pOlUlžívalykoord':nato-
grafu Coradiho, rUIPunBké Demme'rova. Nato vynesena hraniční
čára a detail h ··aničního p.yuhu malými vynášedmi přístroji
(Demmer, Tomka, Čemus" Kor~elt) a v tužce vykresleny. Takto
zpola vynešené listy po rartiích postoupeny pracovní skupině
druhého státu, která doplnila situaci vyneš,enÍm die,tailiu svého
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hraničního pruhu. Pal\] prove,dena společná i'evise, úplně vyne-
šených listů, po k1Je!félisty vykresleny tuší v témž pootupu, jako
se dálo vynášení. Po vykres1ení provedena druhá a posllední re-
vise hotových lis,tů, na,čel~1tyto předány do reprodukce.
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Adjustace mapy, dála 'se dle smluveného kliče značek,
který B legendou v j~zyku franco'1llzském,českém a rumU11Ském
tvoří rovněž Isoučástku ma.py. Nápisy provedeny pouze v tu~ce
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a při rep110dukci vtisknut,y též do originálu z náph,ové plotny;
Mimo vykreslenou situaci zaměřeného území, obsaJmjící hraničili
liníi se všemi hraničními znaky, mimo ni pak všechny detaily,
popisy a konvenclonelni značky 'zaměřených objektů dle polních
ná,črtků obsah':lje každý list mapy: číslo úseku, pořadové číslo
liStlUi,souřadnice rámu' ve dvou vozích, namačení a souřadnice
původních sekcí, ini'Ciály zúčastněuých :států a na roonec podpisy
obou správců přislušné skupiny, kteří provedli zaměření a ma-
pováIDí,otwu přednosltů technické služby za 'l'e,visia sp'rávnos.t a
razítka a podp,i'sy všech komisařů. (Ukázku čáJsti pod:l'obné hrar
rdční mapy viz na obr. 11. Originál zmenšen v poměru 1 : 2.)

Jelikož originál byl vypracován společně oběma, zúčastně-
nými stá,t,y, byl po skonoení reprodukce mezi ně rozdělen tím
způ:sobem, že čsL delegace převzala legendu a listy sudých čí'sel,
rumunská pak listy čísel lichých.

2. Pod rob n Ý pop i:8' hra nic e a vý k a z vy m e 'zn í-
k o v á n í. Tato součwstka dokmnent,ace vyhoto,vena byla para-
lelně a na základ:ě téchiže konečných dait jako podrobná hraniční
mapa, s níž koresponduje, a to opět oběma 'zúč,aJstněn.ýmide-
legacemi společně.

Úvodem k něnllUlj,e'srtsamlo,statný svazek č. 1, naz,vaný
"Dispm,itio<l1isgénérales", t. j. "Povšechný rozvrh", podávající
způsobem nadmíru stručným nejduležitější údaje o rozd!ěleni, vy-
tyčeuí a vymezníko'Vání hranice, typy hraníčních znaků, vy-
ISvětIení výkazu mezníkování, statis,tiku mezníků a, kamenů,
správnou nomeľiklalturu pohraničních obcí a výsledky prací trian-
gulačnich: základ a vyřešení, topografické popisy a, souřadnice
trigonomatrických bodů i pr'ehled'nou triangulační miapu. Dílo
samo pak vyhotoveno v pěti svazdch číslovaných 2-6, z' nichž
každý ,obsahuje na prvém mí,stě slovný podrobný popis hraniční
čwry vzhledem k hraniční demarkaci, katast,rálnim hranicím při-
lehlých ,obcí, p~rc'elámpodél hranic le:žlicím,OSiadáma výwač-
ným bodŮm!terénu, komunikacím a vodním tokům po, obou
straná-ch hranice, a v dalším podrobnádiata ohledné všech mez-
níků a kamenů tvořících !Souhrnně hraniční demarkac~; pro, vy-
hotiovení byl každý úsek rozdělen na 2 přibližně stejné čás,ti,
z nichž východní připravila rumunská, západlníčeskio'sl{)venská
pmcovní skupjnatéhož úseku. V pa,rtiích hraničních vodních
toků připravila k!aždá skupina, výkaiz pro č·áist demarlmce' na
vlas,tním území.

Výkalz melzníkování vyhoitoven byl na schváleném jednot-
Ilém formuláři, rozd'ěleném ve 23 sloupců *).

Naposled zvlá,šť připojeny tomuto dílu ještě nákresy a ta-
bulky znázorňuj~cí z,amě,řeIÚarvyneseni hranič[ú čá,ry ve, vodních
tocích a ,seřa,z,enípolyg,Oľlillíchpořadů i způsob jich připoj1enína
trigonomert,rickou stÍť.

Jakmile pmcovní skiUpiny skončily svorji prárei, sc<šly se
ihned se skupinami druhého státu, spojily obě čás,t,ivýkazu do-
hro.mady a provedly podrobnou revisi taktcO vzniMého úplnérh{)
origináJlu; dmhou revisi pl10cvedlipo nich oba přednostové te<lh,-

*) Pozn. l'edakce:Pro nedostatek místa nelw výlkaz otisknouti.
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nické sLUížby,načež podpisy stvrzena správnost dHa i souhlas
s mapou pod11Obnoua originál předán do J1eprodukc1e. Po prove-
deném rozmnožmú byl originál rozdělen mezi oba zúč3lstněné
stárty tak, ž,e ka,ždá ze zúčasitněných delegací přev'zala onu jeho
část, kJterrouvyho,tovila.

Celkem bylo vyhotoveno (výkaz spolu pro polní náčrtky
a mapu 1 : 2500).

Polních Mopy "2~~~
Stran podrob- Stran

Úsek náčrtků ného popisu výkazu Poznámka
listů kladu I sekcí hranice mezníkování

I. II 86 2 41 II 4 388 111) K tomu 1

II. 36 1 20 ] 220 list legendy
a 1 celkový

III. 170 1 59 1 280 klad listů
IV. 30 1 14 1 176
V. 18 1 10 1 74

I.-Y. 340 6 1441) 8
I

1138

3. P O vše c h n Ý pop i S hra, nic e a map a 1 : 200.000.
Obě tyt;() součáJstky, doplňující se v 0elek, byly vyhotoveny oes-
lmSllovenskou delegací. Část první ohsahuj1e stručný popis hra-
ničního průběhu Vlzhledem I\! význačným bodům terénu, lromu-
nikacím, vocLotokŮJma obcím, se zvláštním zřetelem k oněm
z těchto objektů, jlež jsou jmenorvány v hmnÍ'ční smlouvě se'v-
reské neb lwnvenci pmžské 'z roklu 1921.

Hraniční m~pa 1 : 200.000 v prvém exempláři vyhotovena
byla pantografick'ým přenesením hraniční linie z drobné mapy
1 : 2500 d,o listů mapy generálního štábu býv. Rakousko-Uher-
ska, opravením nomenkla,tury správnými no'vými názvy a cLopl-
něnímčernč vyta&iernéhraniční linie proužkem červeným z, česko-
slovenské a modrým s rumunské stranYI; podél Tis,y (hranice la-
bilní) pa,1\!červeným vyčá,rkováním obou břehů řeky.

Mapa t8Jtoobsahuje 2 listy 1 : 200.000 a sice 41°, 48° Hust-
Satumare a 42° 48° MarmarOl&skáSihoť.

4. Sb í r k a p r ,ot O' k o 1ů o s c h ů z í c h k O' m i s e. Pro-
tokoly o s,chůzich lwmise byly redigovány presidentem komise
a jich přilohami byly originální náč:rtky, mapy a texty, projedná-
vané v komi:si. Z celkorvého počtu 60 protokolů byly pojaty dlO
l{jonečné hraniční dokumentace poU'ze ony, v nichž ohsa,žena j.sou
rozhodnUlti komise o ,průběhu hraniční čárry, celkJem 12 s 31 pří-
lohami.

5. Protokol o provedené d,elimitaci. Jakmile
bylo ·s.kJončenovyhotovení součástek konečné dokumentace de-
legacemi zúč:a,s,tněných s,t4tů a opatřeny první exempláfe re-
produkcí, odehrala se s nimi komise na hranici a. proved:la, ,srov-
nání jejich údajů s demarkaei v přírodě, jakož i mezi sebou. Tyto
pochůzky, z,vané verrifikačn:í, byly vylwnány y;e dnech 2.-6. čerr-
vence 1926 všemi členy komis,e a technickým pe'l1sonálem zúča8.t-
něných dJeJ.egad, vý,s,ledkem je'jich pak bylo S'chvá,lení hraniční
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demarka.ce a prohlášeni, že lwmise bezpečným způsobem sa.ma
se přesvědčila o jejim naprost,ém Isouhlasu s údia,jiv konečných
dokumentech.

Na to prels,identem komiJseza účasti všech k:omisaiů se-
ps,án byl konečný protok;ol o delimitaci, v němž s,tručně l1ve-
·<Lenyúdaje o prá,vním podkladu delimitace, ,složení komise, po-
stup j-ejí činnosti, provedení hraniční demarkace a způsob hra,-
niční dok.umentMe co důkazu o provedené deilimLtaci.Protokol
tento i ostatní !SOučásitkykonečné dokůmentac,e byly všemi ko-
misa.ři podepsány v Brně dne 20. če'rvence 1926 ve 3 exemplá-
nch, ,s výjimkou povšechného popisu hranice a mapy 1 : 200.000,
které ~odepsány v 7 exemplář1ch a d!od.ány l{jQnfe~encivelvy-
slanců v Pa,ří.ži,MeráJ jeden z nich uložila ve, vlastnich archivech,
po jednom pak intimorvala vlá<d:ámzúčas.tněných států.

PodepsáJním a předáním konečné dokumentace skončila se
pusobnost delimit.ační komise, kteráJ byla rozpuštěna pak dnem
10. Hstopadu 1926.

XIII.
Hraniční ma,pa 1 :25.000.

Mimo konečnou hraniční dokumenta.ci bylo na základě do-
hody komisařů ohoU!zúča:stněných států a pro po,třebu těchto
států vyhotovena v průběhu delimitačních prací hraniční mapa
v měř. 1 : 25.000 z.atím účellem:

1. aby mimo podrobnou hraniční mapu 1: 2500 měly vlády
k d:i:sPlosicimapu přehlednou, přece však jel&tětakové přesnosti,
.aby hraniční linie a. vétšina hraničrních znaku dala se bez obtíží
zobraziti.

2. Aby byla ziskáJna, spolehlivá pomucka, která by pro
úřady, zejména, vojelIJJskébyla podkladem přesného zaméi'erni
státní hranice do map větších měřítek.

Za účelem dosa,žení nej-vě,tšíús,pory čalslua práce byla tato
mapa vyhotovena reambulaci exis,tující vojenské map'y topogra-
fick:é v pruhu 300 m po obou straná,ch hranice s plným využitím
podrobného měření pro mapu 1 : 2500. Reambulace provedena
byla na podkladě modrot,isků původních s.e:lmíma,py 1 : 25.000,
dodaných vojenským zeměpisným ústavem spoJečně s topogra-
fickými skupinami obolUJs.tátů dle společné illlsrtrukce, princi-
pielně 5e shodující ISpředpisy pro topograf1cké práce vojenské.
Čs. topografem byl škpt. K. Kopečný, rumullISkým Ca,pt. G.
G rum a z e 5·Cu.

Sekc,e k revisi určené byly rozd~ěleny na listy pracovní
(kvart,y), rozměry odpovídající X původní to:pografické ,sekce
a kvart,y sesta,verny posunut:m ve směru délkovém i šířlrovém
tak, a,by každý pra1covní list ohsahoval co největší část hranič-
ního páJsma; tím d1ocí1eno,ž,e celá hranice českosllov.ensko-ru-
munská je zobrazena, na 17 kvartech, číslovaných POls,tupněod
západu k ,.-týchodučíslicemi 1·-17. (Viz obr. 12.)

Rámc,e pracovní'ch listů vyřešeny dle zeměpisných SOllltad-
nic. které ve všech rozích pozna.oony; při sestavování lis,tů bylo
pa~atováno na to, aby každý list ohsahoval určitý po,čet id'en-

1928/350



tic:kýoh bodů a k vůli kontaktu se sousedními l1sty všechen
tisk 1 cm pfes rálInl8lc~na všech stranách pak ponecháno 4 cm
čisté plochy.

Do takto ČJs1.d1e,legacípřipravených listů byla vynešena
čsl. topografem hraniční linie a zaměřený pmh úz,emí a, to dle
Sjouřadnicpočítaných bodů Si pomo,cíidentických bodů každého
listu, pantograficky z mapy 1: 2500, redukčním Mužítkem i
přímým vyná,šením z mě,řených da,t. Takto zpola vyne,šený list
postoupen topografu rumunskému, Merý Istejným způ:sobemdo-
plnil vynešení hraničního pruhu z, rumunské strany.

Potom na zákJladěvýbŠekvypočtených z,měření v úsedch
bylo provedeno prřezkoušení te,rénu v lisltu nat~sknutého' a
zjištěné 118ls,mvnalostivyhraz,e.nyrevisi v terénu. Revise terénu
provedena byla rychle s'po,lečněoběma topografy a, vztahovala
se pouze na ona mílsta, kde předMžně byl zjištěn nesouhlas

~
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topog'rafické mapy s prřírodou.dále na doplnění sitnaoe, na šířku
300 ln tam, kde při měření prromapu 1: 2500 nebyla zamě,rena
z různých důvod'ů (v místních tra,tích a pod.). Spolu s revisí
terénu pmvedli topografové, každý na území svého s,tá,tu,revisi
topografických názvů podél celé hranice..

Pp zjednání souhla,sl\lJmapy \Se skutečným stavem byl vy-
kreslen: originá,l v tuši za 18,o'llěasnéprá,ce ka,žd.éhoz topograf'ů
na polovině list,ů; hraniční č,ára vyta,žlenajemnou černou čárou
a doplněna proužkem 2mm širokým, červeným z československé
a modrým z rumunské strany. Hraniční znaky vyznačeny srmlu-
venými zna,čkami (viz obr. 13.), avšak jen pokud toho připustila
zriieteln:ostprůběhu hraniční čáry, hlavně v důIe,žit,ýchzměnách
směru a na význa,čných bodech te,rénu. K zna,čkám hraničních
mezntků a kamenů připojeny jich ahsolmtní výšky, u trigono-
metrických bodů mimo to j~:št.ějeijich náJzvy. Jinak dle dohody
obou deJegací použito bylo k adjus:taci mapy klíčel smluvených
zlllaček býv. rak. voj. z,em. ús.tavu z roku 1913. Ná.zvosloví
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opraveno dle oficiálně vydaných seznamů politického rozdělení
<Ii dle výs,ledků revise.

Listy adjustované jedním topograJem byly Po&toupeny
k doplnění druhému, n~ú~ežprovedena společná celko,vá revise
za účasti obou přednlo,&tůt,e,chnj,ckéslužhy a po opravě, případ..:-
ných chyb hotové listy postoupeny do reprodukce.

Mimo pruh 600 m široký, takto adjustovaný, obsahuje
každý pra,covní Hs,t,:Vně rámu z,eměpisnésouřadnic,e vše,ch rohů,
vpravo nahoře číslo listu a doIe upros,třed: grafické měřítko.
Uvnit,ř rámu pak libovolně dle dispolSic Si prá:zdným mí,stem:
legendu, přehled kladu lis.tů, v němž ko,respondujíci lis:t vy-
šraJován, jména katastrálních obcí a iniciá,ly soumezných států
a na konec podpisy oboutopografů za provedleni,přednostů tech-
nické služby za revisi a k10misařůzúčastněných států za schvá-
lení. (Ukázku viz obr. 14.)

Všechny listy pak uloženy vespo,lečný obal, jehož p,řední
strana před:sta,Vi\1,jeti,tulní list mapy, obs,ahující klad Hstů v měř.
1 : 350.000 Sina,značerwu hranicí a základními mezníky, legendu,
tabulku rozdě,lení listů dle, hraničnLch úseků, stylisované znaky
Česk'Os,lovenskaa Rumunska a titul i méřítko mapy.

Mimo topografické ná:zvo,slovívšechny pop:sy jsou v ja-
z,yku franc,ouzském. Originál na kone,c rozdělen tak, že Česk:o-
slovensko obdrželo listy sudých, Rumunsko lichých čísel.

Reprodukce hraničních děl.

Potí-erbnýpo'č,etexemplářů všech map, popisů a pmtokolů,
vyhotovený,ch během delimitačních prad a vyž.áJdanýchIDonfe-
rencí velvyslanců a delega,cemi dohodových i zúčastněných států
opat,řen byl roznmožením dle vyhotovených originálů, a to způ-
sobe.m po většiině drohodnutým zúčas,tněnými komisaři, čá:stečně
pak stanoveným delimitační komisí a to po provedení nabídko-
vého řiz,ení v oboui zúč,astněných stá,tech.

P odrrob n á hra, n i ční map a, 1: 2500 byla rozilllwžena
v l'e1produkčnímúSitavě ministerstva financí repUlbliky českoslo-
venské metodou fotoryt.eckious přímým prosvícením o'riginálu na
aluminiovou plotnu, dia niž pak liniament, byl vyryt; pro nápisy
pořizena, plotna zvlá:štní s voleuými typy pí1sma.Vytisknuto pak
celkem 106 exemplálřů, z uichž 3 ofidelní zaslány konferenci
velvyslanců, po 1 obd'J."žie1lydelega,ce dohodové, 57 rumunská, a
40 československá de1legalce..Československá delegace mimo to
opa-třila si dva exemrpláJře,natisknut,éI na !prusvitném p~píře,
t. zv. "naprášené" za úč,elem případné další reprodukce,.

Po d 1"0 bn Ý po p is hrani ce, :L výk az vym ezní-
k o v á n í rozmnožieny tiskem u firmy Lerpage v Cluji v Rumun-
sku,: nákresy vytisknuty pomocí š,točků, k nimž ma,tric.eponzeny
z po1ovice ka,ždoiUzúčastněnou delega,cí. Tisk s,e dál pod stálým
dozorem smíšené Iskupiny československo-rumunské, která ihned
v tiskárně prováděla v,šechny korektu['y'.

Vyti'sknuto 120 exemplářil, 3 z nich zaslány konferenci
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velvyslanců, po jednom obdržlely dohodové delega,c,e a po 57 de-
l€gace česlwslov,enská a rumunská.

P ovše c h n Ý pop is hra nic e Yv-:tisknutrovně'ž u firmy
Lepage v C1udic.elkem v 80 exelffi!pláiřich~7 z nich zasláno kon-
ferenci velvyslanců, po Sednom ohdržely dohodové a po 35
zúěas,tnéné delegace.

Hra nič ním a pal : 2 O 0.0 O O rozmnož'ena ručně na
listech, koupených ve voj,. z,em. ústavě v Praze ve 20 exemplá-
řích, po 10 čelsko<slo'Ven:skéa rumunské delegaci. Z toho 7 ob-
držela konference velvyslanců, po 1 dohodo'Vé a po 5 zúčaSitněné
deJega,ce. ČeslwsloV1ell1skádelega,oe 'sama do'plnila pak pro sebe
reservu této mapy na sitejný poče,t s povšechným popisem hranic.

Pro t o k o ly o s e z e n í c h k om i s e reprpduko'Vány
cyklostylem Y Bmě ve 20 exemplářích, z nichž 3 obdržela kon-
ference velvyslanců, 1 pTesident lmmise a po 8 zúčaSltněné
delegace.

Přílohy k protokolům, pokud byly 'textové, roz-
ffiIllo1.lenysouč3Jsně,s protokoly, kreslené pak rumunským voj.
zem. ÚJ8Jtavemv Bukurešti mimo ony, j,ež bylo nutno, vyhotoviti
na mapách 25.000 nerb 75.000; tytiOmzmnoženy ve 20 exemplá-
řích společně zúča,s,tniID.ýmidJelega,cemi a rorzdě,leny tak jako
protokoly,.

Protokol o delimitaci vytisknut v "Polygrafii"
v Brně v 60 exemplářích, z nichž 3 zaslány konferenci velvy-
slanců, po 1 převzaly dohodové a po 27 zúčastněné delegace.

Hra nič ním a pal: 2 5.0 O O rozmnožena, voj. zem.
úSita,vem českoslov'eniským v! Praz.e; metodoufo,tomechaniclwlU
ve 40 exemplářích, z nichž dva 'si vyžádala, anglická deLegace
a po 19 pornechaJy si zúčasltněné dle,legace, z nichž j.eden po,de-
psaný oběma komisaři.

Celkem Jrz,eříci, že ústa,vy, jimž reprodukce hraničních děl
byla svěřena, pro:vedly svůj úkol v'zomě, zejména pokud ,8Jetýče
Či8. ústavů.

XV.
Měř i c k é dílo.

Po dohotovení hraničních dokumentů byly yeškeréi měřické
zápisníky, výpočty, s,eznamy a skizzy uspořádány v souborné
oelky, tvořící měřické dilo, zvláštní pro kaMý hraniční úSlek,
jež obsahuje: 1. zápis, vodorovných úhlů polygonálních, 2. zápis
měřených polygonálních stran, 3. zápisník tachymet.rický, 4.
zápis zenitnich vzd:áleností, 5. výpočet souřadnic polygonáln:ch
a měřických bodů se s,eznamem souřadnic, vy&ek a a,zimuW a
všemi pomocnými výpočt,y, 6. seznam mezníků a 7. polní nfučrtky.

Měřické dílo &polu'8 dílem hydrografickým i triangulačním,
jakož i s res.ervními exemrpJáři součás,tek konečné dokumenta.ce
hraniční a hraniční m~.py 1 : 25.000 j,sou ul011.lenyv deIimitačním
arc.hivu v ministerstvu veř,ejných prací v Praze.
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XVI.
Zakreslení hra,niční cary a hraničního pásma.

d'O l( a t a s h á 1n í c h map.
Ke konci v,šech I'ozhraničovadch pmcí provedla česko-

slovenská delegace, ještě pro po,třebu vlastního ,státlUzakreslení
hrMliční linie a hraničního pásma z Čiesko!slovenskés,trany do
kata,s,trálnich map a to dle ujednáni ffie'zíiministers:tvem fmancí
a ve[iejných pracL

Zakreslení provedeno tak, že do Hstů ka:tastrální: mapy
byly vyneš,eny pravoúhlými souřadnicemi v:šechny počítait1ébody
hraniční linie a zaměřeného území i všechny body t,rígono-
met,rické, pokJud na tom k~rém listu se nacházejí.

Poněvadž pak kata,strální mapy v hraničním území byly
konstruovány v soustavě belz proj1ekce a v!šechny výpočty
hraniční oproti tomu ve stereoprojekci systému budape,šťského,
bylo nutno nejdfíve sd:edtna,tibasi pro vynášení bodů do kiata·
strálnich lÍJsltůvšech pohraničnich obcí a,ž na jednUl, pro kt:mx)l1
již po novoměření vynešena mwpa ve stereoprojekci.

Aby se Uišetřilo zdlouhavé přepočítávání souřadni,c, bodů
zpět ze stereo projekce do sousta,vy belz pmjeklce, byly pro ka,ždý
!Lst ka,tastrální map'y na základě serie identických bodů vy-
šetí'eny rohy sekcí ve s:tereoprojelw~, a takzi:s,kán slekční rám
lisrtu ve st,ereopI'Ojekci, z' něhož pak potřebné body vynešeny.
Ze sitě vyne1š:enýchbodů pak vyrne,šena hraničJ1Í čára a celá
zamě,řená situace pro hrani,ční mapu 1:2500 za nerustálého
s~ovnávání s touto mapou.

Hraniční čára, značky a čísla me,zuíků a kamenů i všechny
náp1s,y a ,škrty starých nesprávných údajů v katastrální mapě
vyklve1slenyrumělkou, z rumUIliské st,rany hranice prři.pojen na
kalŽdémlistu nápIs "Rumun:sko". V případech ne naprostol jis,tých
ponecháno vykreslení situace v tužoe. Každý list nadto opa,třem
klausulí o provedeném zakreslení, razítfuem česJwslovenské de-
legace a podpisem přednosty technické služby.

Celkem proveden,o z,akreslení v 31 katastrálních obcích ij.a
141 listech, kterýmžto úkonem fOIzhraniěo-vaci práce úplně
skončeny.

'Résumé: D é 1i 'lil i t a t i o n d e 1a fr o n t i ě r e R o u 'lil a n 0-

Tchécoslovaque.
. Dans l'article précédent on a décrit d'une maniěre approfondue
l'exécution des travaux de Délimitation de la frontiěre Roumano-Tché-
coslovaque, définie par le Traité dit des Frontieres, signé le 10. Aoút·
1920 a Sěvres et modifiée, en certains points, par la Convention close
a PTague le 4. Mai 1921 entre lels'Gou'verne'lllentsRoumain et Tchéco-
slovaque.

Conformément aux Instructions relatives aux Commissions de
Délimitation approuvées par la Conférence des Ambassadeurs a Paris
le 22. Juillet 1920, la Commission a fixé le parcours détaillé de la ligne
frontiere en longueur de 201km.

Les travaux techniques d'abornement, ayant pour but la matériali-
sation du tracé de la frontiěre de fac;on claire er durable, aussi bien
que le levé précis, exécuté a l'aide des methodes modernes et la con-
struction des cartes et descriptions demandées par les dites Instructions,
ont été exécutés en 1923-26par les Délégat,ions des Eta-ts Intéressés..
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La "Documentation finale de la frontiěre" comprenant:
1. La carte détaillée de la frontiere a l'échelle de 1: 2500;
2. La DescriptioD! détaillée de la frontiěre et le Registre d'abor-

nement;
~' La Description générale de la frontiere et la carte au 1 : 200.000;
4. Le dossier des Proces-Verbaux des séances de la Commission et
5. Le Procěs-Verba;l de DélimitatioI1

a mé voo-ifiée et signéepM tons les membres de la CommÍ>slsiOillle 20. Jui1let.
1926 a Bmopour {Jtre remise ft la Conférence des Amlbassadeurs comme
preuve de cla Délimitation achevée.

La Commission a été dissoute le 10. Novembre 1926.

Recense.
Relazione demostrativa dello stato e dell' andamento dei lavori

catastali dal 1. luglio 1926 al 30. giugno 1927. 200 stran a 3 mapy_
Roma 1928.

Jako každoročně vyšla i letos vellci kva,rtová publikace. kterou vy-
dává "Direzione generale del catasto e dei servizi
tec hni c i", za období od 1. července 1926 do 30. června 1927, obsahující
zprávu g-enerálního ředitele Galata. V ní popsán je stav prací pro nový
jednotmý italský katastr pozemkový, který se provádí dle zákona
z 1. března 1886.

Dnem 30. ěelrvna 1926 zaveden byl již nový katastr do 21 provincií
a částečně v dalšich 3 provinciích, takže je platným pro 3550 obcí. pro
výměru 7,145.249 ha, obsahujících celkem 14,963.504 parcel pro 2,372.788
držitelii.

Za posledni rok přibylo 1183 obcí o výměře 6,939.744 ha, rozdělených·
na 6,439.731 parcel, nálež,ejíc-ích 1,894.730 držitelům. Koncem období
1926-27 bylo ukoIl!Čeno

obci . . . 4733
s výměrou plošnou 14,,88/1.993ha,
s počtem parool. 21,403.235
a s počtem držitelů 4,267.518.
Do d.ne 30. června 1927 rozšířeno bylo udržování katastru (konser-

vace) na dalšich 361 obcí, takže bylo celkem
obci . . 3911
s výměrou plošnou 9,288.538 ha,
s počtem pa.rool. 16,308.167,
s počtem držitelů. 2,799.272,

pro něž nový katastr platí a je udržovWn ve 23 provinciích italských
a dále v 7 provinciích bývllJlého Rakousko-Uherska, jež jsou:

obci výměra plošná
202 708.319 ha,
357 659.631 ha,
15 87.456 ha,
122 261.458 ha,
42 371.962 ha,
34 118.615 ha,
2 11.012 ha.

n4 obcí, ~,218.453 ha.
již udržovaná pro nový kata str je 37'70/"0'

Bolza.no
Trento
Fiume
Gorizia
Pola
TI1ieste
Zara

Celková výměra dnes
výměry království italského.

PersooáJ katastrální skládá se
ze 415 IDženýrii ve pěti třídách zařaděných,
ze 1045 zeměměřičů ve čtyřech třidá.ch,
z 1030 kresličů, počtářů atd. ve 4 třídách
a ze 120 osob subaltemich ve třech třídách,

celkem 2610 osob.
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Kromě toho je 18 inž.enýrů, 772 zeměměřičů a. 455 kresličů smluv-
ních" k čemuž přistupuje 135 úředníků převzatých ze sta-rého Rakousko-
Uherska, což dává celkovou číslici 4012 zaměstnanců při technických pra-
cech pro nový italský kata-str.

Náklad celkový do roku 1917 dosáhl 203,901.239 lil', leč do 30. června
1927 vzrostl na 503,437.647 lil'.

V posledJním období od 1. července 1926 do 30. června 1927 vynalo-
ž.eno bylo na jednotlivé práce:
na tríangulace .. .. .
na podrobná měření pro sestllojování map
na reambulaci sta-rších map
na vtříďování .
na prohlašováni a reklamace
na aktivování kata-stru
na udržování (konserva-ci)

Úhrnem
Jako průměrný Illlákladvycházi z posledních let:

na měřické práce . lil' 47'75 na ha, čilí lil' 37'58 na parcelu,
na vtříďování. lir 8'93 na ha, čili lil' 5'87 na parcelu,
na prohlášení a reklamace lir 10'00 na ha, čili lir 6'20 na parcelUe
na aktivováJní lil' 5'00 na ha, čili lir 5'00 na parcelu,
úhrnem lil' 71'68 na ha, čili lil' 54'65 na parcelu.

Přepočítáno na procenta- dává náklad
na měřičské práce
na vtříďování . . .
na publikování a reklamace
na aktivování

766.998 lir,
26,356.962 IiI',

570.468 lil',
3,800.166 lil',
2,411.347 lil',
7,201.255 lil',
13,663.697 lil'.
54,770.893 lil'.

67%,
12%,
13%,
8%.

Celkem 100%.
Dle plošné výměry italského kráJovství před válkou bylo by do

30. června 1927 hotovo 63% úzeilliIlí plochy, takže zbývá ještě prací pro
37% rozlohy.

K těmto obecným zprá,vám připojeny jsou podrobné tabulky pro jed-
notlivé provincie, udávající postup prací trigonometrických. detailních za-
měřovacích, vtříďovacích, o výpočtu ploch, o vyřízených reklamacích,
o reprodukci fotomechanické, o tisku mapových listů, dále výkazy o udržo-
vání (ko!l1servaci) kata-stru, dále o nákladech a o strojích užívaných.

Dnem 30. června 1927 bylo zaměstnáno 177 theodolitů, 916 tacheo-
metrických strojů, 42 clepsů. 99 sextantú, 138 stolů měřických, 1343 plani-
metru a řada jiných pomůcek.

Ke spisu jsou přiloženy 3 listy mapové v měřítku 1 : 1,000.000, zná-
zorňující stav prací pro nový italský katastr pozemkový.

Je z něho viděti, jak sebevědomě oceňují zeměměřiči italští svou
pdci pm italský katastr, jak pečlivě uvádějí všecky deta-ily. které mají
význam pro posuzování výkonnosti a nákladů.

Mimoděk vzpomene si při tom čtenář, že' by i naše ministerstvo fi-
nancí mělo vydati publika.ci o svých pracech organisačních a technických
za prvé desetiletí republiky č,eskoslovenské,. z níž by česká veřejnost se-
znala, co viíe bylo vykonáno pro katastr československý s tím nenatrnÝIIl
počtem personálu z,eměměřického v ministe,rstvu a u zemských finančních
ředitelství. P-k.

Vyšlé knihy.
Dr. J. Ryšavý: Měření podzemních prostor (lithograf. předná,iíky,

200 stran, 9 tahulek). Vydáno nálklrad'em Ústřední vydavatelské komis,e
při če's. vys. učení te'chnkkém v Pralze. Přťdná,šky vyjdou v prosinci
1928 a cena jejich bude asi 30 Kč; př:"hlášky přijímá a objednávky
vyřídí (dobírkóu) p. V. Videman. Pmha II, Kateřinská 40.

Zprávy veř. služby techniCké. Jubi~einí číslo k 28. říjnu 1928. Cena
30 Kč. Vydalo Min. veř. prací v Piraze. 1928.

B o u s q ue t: Edifices publics pour villes et villa.e;es. Dunod,
Paris 1927.

L e f e b u r e - R o u II e a u x: Voie pubflque. Dunod, Paris 1927.
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W. Li e tz ID a n 111: Vber die BeurteHung der Leistungen in der
Schule. Teuhner, Leip'zig 1927.

Bulletin geodésique, organe de la sectionde géodesie de l'Union
geodés,ique et géophys:que intemationalc. No. 17. Année 1928. Pari:B.

Bohdan K o r w i n - K o c han o w s k i: Théorie, modeles, et emploi
des tables vectorie~les dam l'a,ppHcation au loti'ssement et á la sCI:ence
toohnique de 'commas,sation ft l'usa,ge de M. M. leis 3Jrp'enteurs e,t,ingénieurs
d'arpentage. Varšava 1928. Vydání litografické. K dostáni u autora.
Wa.rs,z,awa"Lazienkowska č. 22, 1, 6.

Odborná pojednáni v časopisech.

Lesnická práce, čís. 10. D r. A. Ti c h ý: Kontaktové tachymetry
a nový tachymetr Szep'es,syho.

VojenskO-technické zprávy, čís. 9-10. Jan G e b a li e r: Foto-
grafické mě,ření rychlosH dělových střel.

Rozhledy matematicko-piírodovědeclké. Oí'B.1, ročník VIII. D v o-
ř á k: Kone,truk'ce kořenů kvadra-tickýeh mvnic. K o u t s k ý: Analytická
g'llometrie lineámkh příbuznos.tí.

Przeglad miemiczy,čis. 8. K 1už n i a k: Vyrovnáni polygonů dle
Techn"cké instrukce min. pro pozemkovou l'erformu. J ac h YID o W s k i :
Užití nomografie v geodezii (pokrač.). G u t k o w 's k i: Nový p,recisní
dá.lkoměr Wildův. Čís. 9. P i o t r k ow s k i: Vzdělání ,zeměmč,řičské
v Polsku a v cizině. J a 'e h y m o w s k i: Užití nomog;ra,fie v geodezii
(.pokrač.). G n o i ňs k i: Spolupráce úřadů a zeměměřičů při s,celová'ili
pozemků.

Mitteilungen des H. D. 1.. čís. 10. Dr. L o s c hne 1': Dbergangs-
Priifungsvorschriften fiir ďe Horer und Ahsolventender Kurse 'zur Her-
anbildung von Vermessungsgeometern.

Journal de's Géomětres et Experts Fran~ais. Čís. 95. R. Dan g e r :
Le ta,rif. Je s sen: Division des surf3Jces. P a vel: RéfOl'me foncíere en
T·cMwslova.quie (konec v čís. 96). D I'o we 1': Le géometre en Grande-
Breta.gne. Čis,. 96. R o u s s i I h e: Rév'ls,ion du cadast·re. R. Dan gel': Le
Géomětre et les oeuvres sodales. - Une gra,nde enquete a,gricole.

Ost. Zeitscl1rift filr Vermessun~wesen. č~s. 5. We 11i s ch: Prak-
tische Untersuchungen in der Ausg'leichsrec,hnung. F i s c he r: Graphi.s.che
Rechentafel fUr cine hei der geographie.chen Ort,sbee:timmung vorkom-
mendeFormel.

Schweizerische Ze'tschrift fiir Vermessungswesen und Kulturtechnik,
čís. 11. lm ho f: Die Kartenfrage (dOlkonč. v čis. 12). G r a f: Fehler-
thcorie des Wilďschen Sterco-Autographen.

The journa'1 Of the Surveyors' lnstitution, 1928. ČílS. 1 ohsahuje
osla:vné refelráty k 60 '1etému trvání spol'ku. Či5o.2 a 4. Věnováno je po-
vět,šině sta,vovským záležito5otem a recelJlsim s,pisů. Čis~ 3. Využití letecké
fotografie k mapováJní. - Recense. Č'í'S .• 5. McCa w: Variace magnetické
odchylky. (Časopis vydáván je Zememě,řičským Svazem: TheSurveyors'
Insti.tutiOli, 12 Grea,t George Street, Westmi.nster. Vychálzí měsíčně.
Reda;kci Z. V.zdařiIose získat jej výměnou za ná,š odborný list. Bylo hy
záhodno, by některý z kolegů se ,přihlásil k prav:delnému .podávání vý-
tahů z tohoto anglickéiho časopisu, oIlby čsL kruhy zeměměř:čské získaly
informace jako odborné zdatnosti surveyorů, tak i rch stavovské orga-
nisaci, jich vzdělání. ,snažení a pos,t,avenísociálním.)

Z Jednoty M. aut. civ. geontetrů. Schůze pracovního výhoru Jed-
noty konala se 3. listopadu v Obe·cním domě v Praze za účasti 8 členů.
Zahájena byla ko'!. FtirMem, který podal z,právu spoL s kol. Prokůpkem
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o jJI'ovádědm nařízení k zákonu o pozemkovém katasrtru. Na schůzí bylo
pnpomenuto, a,by kol. ze Slovens,ka neOlPoměli podati náv11hna novelis3Jci
zákona 'z r. 1922. Jednáno o rayonováni civ. geometrů, kterého dle nej-
nověj.šich 'zpráv lze dosíci pouze zákonem. Usneseno přHežitostně inter-
venovaU u min. ,školství a národní osvěty ohledně druhé státní zkoušky.
VyHzeny doMé dopisy a nato projednávány byly zále'žitostí, týkající se
oslavy 20 letého trvá.ní Jednoty.

Ustanoveno, aby 8. prosince ,t.r. hyla konána s I a,v n ost ní
se h ůz e Jednoty o % 10. hod. dopoledne v zasedací místnosti Inženýrské
komory. Tyž den odpoledne ve 2 hodiny bude se konati J uh:1ejni valná
schůze Jednoty v téže místnosti a o %8. večer přáltelský večer v Obec-
ním domě (mezanin). Stanoven pořad 'slavnostní s'chůz,e, Jubilejní valné _
schŮ'ze 'a přátelského ve,čera.

Pořa,d slavnostní g,chůze:
1. Za,M.jení předsedou.
2. Slavnostní proslov místopředsedy.
3. Projevy. .

Pořad Jubilejní valné schů'ze:
1. Zprá,vy činovníků (předsedy, jednatele, pokL).
2. ZpráVa za Čechy.
3. Zpráva za, Moravu.
4. Zpráva 'za Slovensko.
5. Návrhy výboru na jmenování čestných členů.
6. Volné návrhy.
Ohledně přátelského večera usneseno, aby přípravu ohstarali kole-

gové ZukIín a .Černý 'z Nuslí. Na konec schůze kol. Černý přednesl po-
kladní 'zprávu. Schůzes,končena o 8. hodině več,er.

Zapsal Ing. Jaroslav Krejza,.
Ze sJ!oFku čs. inženýrů státní měřické služby. Připisemze dne

337.702 at 1928,
10. září 191:8, čis. 2a-40361t a,i 28 oznámila zemská správa poL:tická
v Pmze, ,že mínisterstvo vnitra vzalo na vědomí výnosem 'ze dne
2. srpna 1928, č. j. 44.707/1928-6, 'změnu stanov, na níž se, usnesla
valná hromad'! Spolku česko<slovenskýd~ měřických úředníků státníc.h
a státních podn;ků v Praze,. konaná dne 11. března 1928. Dle toho hude
míti spolek příště jméno: .,SpoJek českos'lovenských inženýrů státní mě-
řické fJužhy". Právní trvání spolku , Spolek českosilovenských inženýrů
státní rrěř'eké služby " '~e eďdlem v Praze osvědčeno l'O'zhodnutím mi-
nisterstva vnitra ze dne 6. listopadu 1928, č. 63.645/1928.

Různé zp~ávy.
Z činnosti ministerstva veřejných prací v oboru přesných nivelací

v letech 1926 a 1927. Od roku 1920 do začátku roku 1928 byla postupně
zhušťována síť výškových značek. I. řádu, při čemž bylo zaměřeno
mini~,terstvem veřejných prací 2189 km nových nivelačních tratí. Zku-
šebná měření mezi značkami bývalého vídeňského vojenského zeměpis-
ného ústavu byla vykonána v délce 429 km, dále bylo osazeno 4808
nových výškových značek a zaměřeno 116 výškových značek různých
úřadů. - K ochraně výškových značek před poškozením byly vyměněny
tabulky dřívějších značek a zavedena každoroční prohlídka s případnými
opravami značek přesné nivelace. V letech 1926 a 1927 přibylo úhrnem
630 km nových nivelačních a 98 km zkušebních tratí. V čís. 18. z roku
1928 "Zpráv veřejné služby technic1fé" je sestaven přehled tratí, zamě-
řených roku 1926 a 1927. 1Vlinisterstvo veřejných prací vydává pro státní
úřady každoročně seznamy výškových značek jednotlivých tratí a
oznamuje podle platných ustanovení za poplatky výškové údaje přes-
ných nivelací.

Przeglad m!:erniczy o č. 8. Z. V. otiskl z péra Ing. Warchalowského
obsažný refffi'át, uváděje v něm obsah v,še1ch článků jubřlejního čísla
našeho. Referát končí takto: Ueha otevřeně uvésti, že číslo 8. Z. V. je,~t
velmi cenn:("m a žá,daným dokumentem, z,e kterého Iz,e čerpati informaci
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{) praeích měřických inženýrů v různých oborech veřejného života v (;SH.
T,aková publika,ce má nesmírný vý'znam pro pmpagandu a měla by býti
polským zeměměřičům 'v:zorem k vydání jubilejní publikace k oslavě
10 ieté samosta.tnosti.

Stoletého trvání rakouského katastru stabilního bylo, V'z'I}Omenuto
slavnostní ,&chŮ'zí dolnomkouského spolku zeměměřičského dne 15. září
t. r., gpojenou s předná,škami odbornýmí a výstavou v měll,tě Hornu.

Velmi p'řesná ocelová pásma s novým leptáním. (Něm. říŠ. patent
Č. 459.409,' v cizině k patentování ohlášeno.)

Proslulá werd:auská továrna na měřické přístroje (Werda:uer McB-
werkzeugfabrik, G. m. b. H., Werda:u - Sasko), specielní továrna na prvo-
třídní pásma, ,přináší na trh z·cela nové ocelové pásmo s p1atentním lep-
tá,ním. Připojený obraz uka!zuje toto ocelové .pásmo lupou 2% krát
zvěgené.

Je to nejlepší pásmo v přítomné době,
tudíž opravdu hodnotné.

Dělení jest třikrát tak hluboko leptáno, jak při dosud známých
Dcelovýc,h páISme{lh. Zadní strana ocelového pásma není lep,tána a na
přední s'traně 'zůstávají obě hrany ,po celé délce nedotčeny jwko ochranné
hrany. Tímto zařízením dosahuje &e absolutní ,přesností dělení a ochrany
před z'omením ocelového pásma. Dělení a čislovámí jeví 'se 'tímto le'ptáním
jako ražené a přes stálé upotřebení ipo mnoha letech trvale dobře čitelné.
což jest ideál,cm zeměměřičů. V.šichni upotřebitelé posuzují toto pásmo
'Co nejpříznivěji a dávají mu ,přednost. Každé pásmo má o,chrannou

~ Prodává se jen fkmám, prodávajícím geodetické

pomůcky a je tudíž k dostání ve v,šech specielních závodeoh pro přístroje
měřické. lnteresentům dodá prospekty obratem jediný jeho výrobce, t. j.
firma Wel'dauer MeBwerk!zeugfabrik, G. m.b. H., Werdau i. Sa.,
Postfaeh 8, Německo.

1928/359



Změny ve stavu měř. úředníků na Slovensku (zá,řL, říjen 1928):

I. Za měř. koncipisty při jat i: Ing. Valentin Schiehl pro kat.
mel'. úřad Bratislava, Jutus Jeni&oh, Levice" Ján Mikuša, Komárno,
Ing. Kal'el Rohá.ček, Vel. Kapu<šany.

II. S y st e ID i s o van é místo v 6.. pl. st. s titulem měř. komisař
propůj,čeno prov. měř. komisaři Jar. Š1itrovi.

III. Ze služby v y s t o u p i I: Ing. Norbert Kliman, měř. koncipiilta
od kat. mM. úřadu v Priervidzi.

IV. Za s ID 1u vn í měř. úředníky při jat i: J crmolaj Gulij Dl'(}
kat. měř. úřad ve Zvoleni, Dij Levkin pro Kežmarok, Evgenij Vakar pro
Bardejorv. Valentin .Javorskij pro Michalovce. Alexander Minčennok pro
Ga:lantu, Nikolaj Persidskij pro Zl. Mora:vce a Michail Motěrv .pro insp. kat.
vyměř. v Bra.tislavě.

Jmenování honorovaných docentů na vys. školách technických
v Brně (oddělení zeměměř. inženýrství). Čes k á te·chnika: Štáh. kapi~án
.J o s. Pe t e r k a pro "Fotogrametrii pOlzemní a. leteckou". Něm e.c. k á
technika: Ing. O. Br a u n pro ..Mě1ření podz.emních prostor", Dr. R. G o i d
p·ro ,.Horní 'zákony", Ing. K. K on e t s ch n y pro "Topografii".

SúBEH
na miesta dvoch smlúvnych geometr ov.

Žiadosti treba podať do 15. decembra 1. r.

Konkurs na tři místa důsto.iníků -- vO.ienských zeměměřičů (II. sl. tř.)
vypf.alo ministel1stvo národni obrany ve sltlll.vovské skupině dústojnikú
děIostřellectva. Žádositi do 10. prorsince .prostřednictvim kmenového tělesa,
(loložené lékařským vysvědčením, rodným a domovským listem. průkazem
o čs. státnímohčal1lství, vys:vědčením maturitním, o odbyté poslední státní
zkoušce ze'll1ěměřičské, curriculum vita.e, ·revers.em, že žada.telzavaizuje se
zůstat nejméně tři léta v činné službě, vysvMčenimza.ehovalosti a prli-
ka:zem, že žadatel je svobodný. Bližší jest na vyhlá.šce vywké školy
technické.

ING. BARVITI US & ADAMEC,
Praba-Vinobrady, Belgická 21.

Vyrábí: Nejmodernější a nejpřesnější vynášeeí přístroje délkové pro všechny
poměry, - Měřící přístroje pro met~orologll, hydrologII, geodesll, agro-

pedologII a aeronautlku.
Trasírky, pásma a rr.ěřlcké pomůcky za továrny ceny.

Za redakci zotlpovidá Ing. Jos. Rfi.žička. - Tiskem Polygrafie v Brně.
Nakladatel: Spolek československých 7.aměměříčft v Praze.

1928/360









Příloha ke článku: Kapitoly o novém měření topografickém. Část L: Fr a n ci 8.

Zeměměřičský Věstník č. 3 a 4, r: 1928. Tab. II.
Nové měření: I: 10.000. Souřadnicová síť a projekce Lambertova. Pásmo jižnÍ.



Příloha ke článku: Kapitoly o novém měření topografickém.
Zeměměřičský Věstník č. 3 a 4, r. 1928.

Tab. I. \

Triangulal1e inženýrů-geografa, převedená na ~
elipsoid Clarkův o počátku nové triangulace.

Souřadnicová síť a projekce Larnbel'tova.
Pásmo střední.

CJ1
O

-C'l
~
O

78

Body určené s bodů polygonálních pořadů:
-~-._-- ---~~--

,II Souřadnice '1 Ahsolutní~~-~1---'1;--1výška II

54~.:3~~0 -I -7-6.222'-14-::-- 980'6 ii~~~~·
_____ ,~ -__- -l II 1],-_----· __.-_~-:-_=_-._-.•.-:~~-._~~-1--,,---~----~-_~-,,-~

Body polygonálních

JI

541.32~H2 7fí.433-46 I

I

II fJ42.479·H2 76.26i1-18
I

i

[I fí44.417·24 75.3ií6·36

1\

Body grafické:

76.078 T \, ,
..J\L----

-------t"---::.-.- ---::',\r



Zeměměřičský Věstník čís. 6. li 1928.

Příloha ke článku: "Kapitoly o novém měřeni topografickém".
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Tab.1 k článku Dr. B. Kladivo
"Dva abaky" Z.V. č.8, r.1928
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Tab.2 k článku Dr. B. Kladivo
"Dva abaky" Z.V. č.8, r.1928



Príl. k článku Ing. J. Křovák
"Čs. základní síť..." Z.V. č.8, r.1928



lk 'm Brně.ko ve Ve e' 'pozem u
Scelovam , S1a t in a.

' 'zemIKatastrálm u ..ním r.1925.
v d sce10v,L

Stav prc v"'tku 1:2880.. 'I v merlOrigllla

J Komárka,~ ky os.~ pozem

Gritzbacha.I J08.

Tab. 1 k článku Ing.V. Kožouška
"Scelování pozemků..." Z.V. č.8, r.1928



Scelováni p~emki't ve
I\atast~.,.~í území elkém Brně.., ta tina.

Stav ,scel, ován r.1926
Or v Vv. •mentku ! : 2500.

Tab. 2 k článku Ing.V. Kožouška
"Scelování pozemků..." Z.V. č.8, r.1928



Tab. 3 k článku Frant. Čtvrtlíka
"Zeměměřič ve službě..." Z.V. č.8, r.1928



profesor geodesie a prvý rektor královského
českého polytechnického ús,tavu z"emského

v Praze.

Príl 1 k článku J. Petříka
"Vývoj studijního programu..." Z.V. č.8, r.1928



profesor geodesie přednášené jazykem českým
od r. 1864-1865 na utrakvistickém ústavě a od
r. 1869.-1870 na českém polytechnickém ústavě
královstvi Oes,kého, rektor české vys1ok6 .ško~y
technické v r. 1896-1897, kdy zahájen byl

učebný běh pro zeměměřiče.

Príl. 2 k článku J. Petříka
"Vývoj studijního programu..." Z.V. č.8, r.1928



Profesoři zeměměřičského běhu v letech 1896 - 1897 a 1897 - 1898
na české vysoké škole technické v Praze.

Príl. 3 k článku J. Petříka
"Vývoj studijního programu..." Z.V. č.8, r.1928
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Ing. O. Krčmář "Rozhraničovací práce..."
Z.V. č.11 a ďalšie, r.1928



..,. I' ...", I

Obr.~.- Zmensena ukazka parcelacnlho planu CI navrhu zastavovaclho v měř. 1: 2880.
I , , , ..., ,. " ,

Vynechano kotovanl, vymery stavebnlch mlst a k.olorovanl planu.

K článku Civ. geom. E. Faltusa "Úprava pozemkové držby..."
Z.V. č.10, r.1928



K článku Civ. geom. E. Faltusa "Úprava pozemkové držby..."
Z.V. č.10, r.1928


