
ZEMĚMĚŘIČSHÝ vĚsTníH
Úp~ava pozemkové d~žby p~o účely stavební").

Civ. geometr Emil Fa1tus.

Úpra.vu pozemkové držby pro účely zemědělské řeší zá-
kony scelovací a zákony o pozemkové reformě. Jak pří scelo-
vání (případně .i dělení společných pozemků), tak pří prová-
dění pozemkové reformy přihlíženo je sice také k možnému
utváření se stavenišť, a"v'šak vesměs jen dle potřeb obcí
venkovských.

Scelování pozemků v obci Sla'uně, která přičleněna
k Velkému Brnu, jest prvním případem, kde úprava. pozemkové
držby pŤizpůsobena zásadám stav1ebně regulačním a kde ope-
rující geometr p. kol. L. Kožoušek v dohodě s měřickým a
regulačním oddělením města Brna připravil možnosti staveb-
ního rozvoje.

Obvykle však v místech čilejšího stavebního ruchu ne-
budou splněny předpoklady zemědělského sce10vání a tím
méně končící se pozemkov"é reformy; naléhavá potřeba vhod-
ných staveruišť vynucuje sobě přímé řešen1 ve smyslu předpisů
stavebních řádů. Tu však zase na,rážíme na nedost,atek zákoni-
tých ustaJl!orvenío scelování (komasaci) a rozdělování (parce-
laci) pozemků pro účely sta.vebni. Snad budoucí s,tav-lebnířád
celostátní usnadní také u nás úpravu stavenišť (Umlegung)
i proti zvůl.i jednotlivce. Zatím třeba poč,ítati pouze, se společ-
ným hmotným zájmem majitelů ploch k zastavění zralých,
kteří přistoupí na hromadnou komasaci a parcelaci svých
pozemků; vždyť i výsledky v1Jvlas:tňova.cíhořízení pro jednot-
livé soukromé stavby ve větších obcích jsou pochybné.

Bonita půdy ustupuje tu sice do' pozadí, avšak se vzrůsta-
jícím počtem účastníků množí se překotně i obtíže, podobně
jako u obvyklého scelov'ání pozemků.

Mimo nutného souhlasu všech knihovních majitelů, příp.
i věřitelů (výměnkáři!), třeba pamatovati na rozhodčího pro
neshody v přídělu s,tavebních ploch a případné peněžní vy-
rov1nánÍ. Touha po umístění v určité stavební skupině a při
jísté ulici jest neobyčejně silná a že tvar, poloha a velikost
s,tavebnich míst, způsob a výška zastavění jsou dalšími příči-
nami rozporů a, nedorozumění, jest na bíledni. Rohová místa

*) Pozn. red. Pojednáni toto bylo určeno pro jubilejni číslo, ale
z technických důvodů uveřejňuje se teprve nyní.
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se těší nepatrné oblibě a zpravidla nabízí se obci 00' náležitá
či vynucovaná náhrada. Mnohý hledí také dokáza,t, že jeho
příděl jest ze Yišech nejhorším, ač změniti jej konečně
také nechce.

Nejmrzutější ovšem jest pro ciivilního geometra případ
soudního vymáhání skrovné pohledávky za práci, která vynesla
parcelantu zisky často neobvyklé.

Stavební parcelace jako součást-detail regulačních úprav
určité obce má býti řešena Y' rámci schváleného plánu polo-

nbr. 1. Zmenšená ukázka v měř. 1: 10.000. Vynechány vrstevnice a
kolorování plánu.

hového a regulačního (upravovacíhol), kterého však zpravidla
není a tu jeví se vyhovujícím následující postup: Ve městech
(praktikuje se v Brně) a místech čilého stav1ebního ruchu
vůbec, vypracuje se především regulační nástin, zahrnující
generelní návrh komunikační sitě a, zastavění v malém mě-
řítku (1: 2880-1 : 5000) s nejnutnějším výškovým zaměře-
ním, a předloží se s patřičným odŮ"\~odněnímk zásadnímu
schválení městskému stavebnímu úřadu. Po oznámení povšech-
ných směrnic regulačních vypracuje kancelář c,ivilního geo-
metra návrh stavebních (regulačních) čar, t. j. již částečný
plán polohový v měřítku 1: 500 nebo aspoň 1: 1000, který
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doplní se žádanými profily uličními a prŮ"\-lOdnízprávou a
podléhá řízení ve smyslu stavebního řádu. Po sehválení těehto
čar přikročí se k předložení podrobného stavebně pareelačního
plánu v měřítku 1: 500 s .pa.třičnými přílohami, t. j. aspoň
s výka,zem ploch a. techniekou zprávou pro předepsané řízení
pareelační.

Dle okolností a víee nebo méně příznivé situaee pozem-

.ZJosavad/2/ stav
~..... I ,

j>Oze,nÁ'ove držby VlUZel'771
meZ/i? Oh/77ou.ckov a.
zemským ch~roblqa>:rn
"ka.E 060' CernovlC/ch.

He7:i'tko l'i.ifJlO.

Obr. 3. Zmenšená ukázka v měř. 1: 5000. Majetek každého účastníka
označen shodnou písmenou (v originále barvou a jménem) v dosavadním

a budoucím stavu pozemkové držby; knih. vložky vynechány.

km;'é pol~tiky města kombinují se tyto trojí plány; u menšíeh
obvodů p~lXeelačníchstačí jedno,tný plán, vypravený a opatřeniý
mimo obvyklýeh dokladů přehlednou situací pareelačního
projektu.

Pro obee venkovské doporručuje se taktéi předevšim
vypraoování přehledného náčrtu regulačního '-I katastrálnim
měřítku s nejnutnější výškovou sití, aspoň při tvárlivém
území. Připojená průvodní zpráva. zahrnuje pak patřičné
ódůvodnění navlfhovaných úprav. Již schválení podobného
náčrtu obeením představenstvem a zastupitelstvem jest dobrým
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voditkem pro stavební komise, kterým pak možno lépe čeliti
nevhodným nápadům jednotlivých držitelů půdy.

Jest také potěšitelným., žel ani zemský výbor moravský
působením technických referentů nebrání se zásadnímu schva-
lování těchto generelně navrhovaných úprava tak obce opatří
si poměrně ladno vítaný podklad pro řešení obvodů zralých
k zastavění a usnadní také zájemníkům předložení detailních
plánů parcelačních, které sch,,-;a.Iujezase po' předchozím řízení
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kaL.obc/ CérnoJ//c/ch. -

l'!e77dco "'1*WJ.
C; /, ~~~I

b;C do. ".C~~~.m1A

A
JÍ

Obr. 4. Zmenšená ukázka v měř. 1: 5000. Majetek každého účastníka
označen shodnou písmenou (v originále barvou a jménem) v dosavadním
a budoucím stavu pozemkové držby; vynechány výměry přídělů

stavebních ploch.

zemský výbor v dohodě se zemskou správou politickou
s konečnou platností.

Význačným příkladem úpravy pozemkové držby pvo
účely stavební jest parcelace, spojená s komasací pozemků
v Brně-Černo-vicích, provedená Vi letech 1925/26, kde na ploše
téměř 17 ha, mezi říšskou silnicí (prodloužená OlomOlUckátřída)
a zemským chorobincem, vytvořeno 329 stavebních míst pro
48 parcelantů v VII. blocích při počtu 80 přídělů sltaveb-
ních ploch (viz přílohu obr. 2.).
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Mimo regulačniho nástinu v měřítku 1 : 2880 (obr. 1.) pn-
pmveny další plánové pomůcky a přílohy pro vypmcování ko-
nečného parcelačního plánu (obr. 2.). Tak znázorněn y; barvách
dosavadní sta,v pozemkové držby (obL 3.) dle majitelů a pak po
svízelné práci a jednáních uskutečněn také plán budoucího stavu
držby (obr. 4.) či přídělu stavebních ploch ve s.tejIliÝchbarvách
dle majitelů, ohé v měřítku 1 : 1440. Když tatOIrovnice o mnoha
neznámých hyla vyřešena a v·, témže měřítku 1: 1440 vypra-
cován ideový návrh zastav ovací (též obr. 2.), mohl býti také
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Obr. 5. Zmenšená ukázka v měř. 1: 5000. Výkaz změn vynechán.

parcelační plán v měřítku 1 : 500 uza,vřen a, s' výka,zem ploch
a průvodní zprávou podán městské radě Y' Brně, se žádostí o za-
vedení parcelačnllo řízení. ,

Po pMcelační komisi a schválení navrho.vaných úprav
městem Brnem následovalo dále vytyčení, osádování a předání
uliční sítě, s,tavehních skupin a jednotlh·'Ých přídělů stavebních
ploch. Než pak došlo k schválení projektu zemským výhorem a
vydání patřičného parcela,čního konsensu (povoleni), konány
usilovně přípravy k provedení knihovního pořád~u nastal:ých
změn.

Je-li proytedení této parcelMe j!iž Poz{)ll'uhodnýmdílem
zeměměřickým, tím více jes,t jím zdařilé vyřešení knihovního
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pořádku. Do té doby ztroskotala každá podobná parcelace a
komasa.ce pozemků při knihovním provádění. Stalo se tak po
prvé, kdy odstraněn kámen úrazu a, docíleno provedení žádou-
cího zaknihová,ní tak rozsáhlé práce stavebně parcelační a
komasaČní. •

Uskutečnění tohoto cíle není dílem jedno,tIiY1cea pisa.tel
článku milerád přiznává, že to byly hlavně myšlenky p. kol.
J. Peňáze, uplatněné při vypracování knihovních nákresů.

Zásadně sledován tento postup: Parcelanti slučují svoje
pů,,-'odní pozemky v jednu velkou (obr. 5.) společnou parcelu
(prvý nákres). Vzápětí svolují podílníci k vyloučení sítě uliční
do veřejného :Qlajetkua utvoření stavebních blokll, které zůstá-'
va.jí nadále ve společném (obr. 6.) ,Ilastnictví (druhý nákres).
Společné stavební skupiny rozdělí se pos,lézev poměru dřívějších
výměr na stavební plochy (obr. 7.) jednotlivců (třetí nákres).

Ve skutečnosti provede se v pozemkovté klllize a v ope-
rátech kata~tru jen konečné usnesení, bez přechodného zříz,o-
vání společných vložek a parcel.

:Na podkladě vypracovaných knihovních plánů našel
patřičnou právní formu p. Fr.. Jelínek, který připravil obsažnou
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dílčí smlOI\H-'1la knlihovní podání této pa.rcelace. U knihovního
Boudu Brno-venkov proveden pak pořádek hladce dík hlavně ne-
všednímu pochopení p. O. Banka.

Knih-orvní prove.dení další velké parcelace a komasace
pozemků v Černých polích u vfJsoké školy zemědělské v Brně,
v letech 1926/27, ztíženo zahrnutím veřejného statku (cesty)
do parcelace (doplnění pozemkové knihy); neobvyklou potíží
byla obecní hranice kat. území Horní a Dolní Cejl (knihovní
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soud Brno-město) a Králova Pole (knihovní soud Brno-venko'\·),
přetínající parcelované území a p1říděly stavebnich ploch.
Kromě toho nebylo vyhnutí a příděly přesunuty z.část;iz jedné
obce do druhé, při čemž měnil se také knihorvní soud.

Úlohy této zhostil se znamenitým způsobem p. Dr. Met.
Fišer, advokát v Brně, o čemž s'\1ědči také úc,tyhodné soudní
usnesení, čítající 29 stran.

Provedená parcelace a, komasace pozemků v Černých
polích zabrala plochy ze dvou katastrálních obcí o výměře
okrouhle 10 ha s 21 účastníky/; vytvořeno 31 přidělu stavebních
ploch o celkovém počtu 167 st~vebních míst v stavebních sku-
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pinách. Zajímavým jest tu způsob zasta,-Iění a návrh uličních
ploch (obr. 9. v příloze).

Také v tomto případě připraven přehledný regulační
náčrt (obr. 8.) ru dále vypracovány přehledné plány dosavadní
(obr. 10.) a budoucí držby (ohr. 11.) i za,stavění v měřítku 1 : 1000
(též obr. 9), vyhovující daným směrnicím. Aby odpadlo pro zá-
jemníky nesympatické peněžní vlyrQIvnánímalých rozdílů mezi
nárokem a skutečným přídělem stavebních ploch a přece sta-

k!e§>uLct.én/.r.vd.črt ,mm/
u uys. Slco!y zerne"átdsh!
C/ 4frTlýc12. poúC/i.. //
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Obr. 8. Zmenšená ukázka v mel'. 1: 10.0000. Vynechány výšky a
kolol'ování plánu.

vební místa zachovala vhodný tvar a velikos,t, mají dvě sta,vebni
niÍsta po dvou majitelích.

Jak ve zmíněných případech, tak i při menších pracích
stavebně-parcelačních, provede se pravidelně z nastal$'ch změn
knihovně až příděl stavebních ploch. Další oddělorvánístavlebních
míst se provádí postupně od případu k případu, tím spíše, že
šířka stavenišť často se mění.

Jako příklad menší práce, ale ne méně obtížné, jest parce-
lace a komasace pozemků podél ulice Y'ojanovy v Židenicích
(obr. 12.), z počátku roku 1928, znázorněná v jednom plánu a
kde rozvrh stavebních a uličních ploch provede se knihovně na
podkladě dv'Úu situačních ná.kresů: 1. sloučení celků a díku,
2. rozdělení na veřejný a soukromý majetek.
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Pro,-láděni menších úprav, byť i s málo účastníky, jeví se
i pn vyšších jednotkových cenách jak pro parcelanty, tak pro
zeměměřiče nevýhodným, když postup na veřejné plochy a obci
žádané dávky jsou značné. Nejohtížnější snad jsou parcelace za-
sahujíci do požárního obvodu dráhy (5609 m), kdy přes roztomi-

Obro 10. Zmenšená ukázka v měř. 1: 5000. Majetek každého účastníka
označen shodnou písmenou (v originále barvou a jménem) v dosavadním
a budoucím stavu pozemkové držby; knihovní vložky vynechány.

lost ke komisi vysílaných pánů dlužno počítati s tí~ivými pod-
mínkami. Proto přes námitky kra.sochu.ti, ale v zájmu poplat-
níků jest nevlésti ulic podél dráhy a obraceti k ní nanejvýše
zelell zahradní.

Parcela ční p()volení (lwlls,ens) pozbude platnosti, pokud
nebylo započato se zastavěnim do 5 let, a,však v nynější době
stavebního mehu vyskytují se případy tako,vé stavební horlivosti,
že současně s parceláční komisi projednávají se již také některé
stavební žá.dos.ti.V zájmu věci bylo by si jen přáti, aby urychlen
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schvalovací postup stavebně-parcelačních plánů tak, že by po-
volovací výměr (konsens parcelační), nařizujicí vytyčení a
knihovní provedení parcelace, nebyl dokonce předstižen zakni-
hovánim hotových staveb.

Přes všechny vymá,hané dávky a viditelné i neviditelné
závory množí se parceIační žádosti a cena pozemků parcelova-
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Obr. 11. Zmenšená ukázka v mer. 1: 5000. Majetek každého účastníka
označen shodnou písmenou (v originále barvou a jménem) v dosavadním
a budoucím stavu pozemkové držby. Vynechány výměry přídělů

stavebnich ploch.

ných-sltavebních, také pro brzdící příčiny, má posud tendenci
vzestupnou.

Podíl zeměměřiče na těchto pracích, týkajících se úpra,-;y
pozemkové držby pro účely stavební, vypracování plánů parce-
lačních, polohových a regulačních, návrhů stavebních (regulač-
ních) čar, t. j. vesměs prací ve smyslu sta'iebního řádu, jest
zvláště na Moravě potěšitelný. O dalším provádění těchto prací
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zeměměřiči rozhodne praxe a naše pohotovost pro dobré práce,
které nepotlačí ani prostě komická výhrada obsažená v návrhu
zákona o civ-~lníchtechnicích, kde zeměměřiči vylu0o,váni jsou
z pra<'Í aa plá.nech regulačních-upravovacích.

Poznámka: Uvedené práce stavebně parcelační a ukázky z nidl
vypracovány v měřické kanceláři pisatele článku .

.?arcela.Cň/pld.n
li) " jXJzem.fJ mezi uúeem/f/<zš/rot/ou/ 'Ý_r.naza./ovou/
~t-, a ~s/ovou,podé/u/ice "o/anovy v:.&'a:.e/7/c/ch..

N I I I I lYeřYl'Po 1500.
Jun~rnan~ •..a

Obr. 12. Zmenšená ukázka stavební parcelace a komasace í zastavění
v měř. 1 : 2880. Dosavadní a budouci stav pozem. držby jest vyznačen.

Résumé: LeI' e g 1e m e n t d e 1a p o s s e s s i o n fo n ci e I' e
a u 10 t í s sem e nt des tel' I' a i n s a h ft t i r, Le reglement cité est
représenté par troís exemples de la banlieue de la ville de Brno. La régula-
risation ft Č e r n o v i c e, entoiuant le territoire ďune superficie de
17 ha avec48 intéressés, est indiquée sur les modeles diminués des plans
fig. 1 ft 4, ft savoir: le croquis de la régularisation, le projet du lotisse-
ment et des nouveaux quartiers, l'état actuel et futur de la possession
fonciere. Les modeles suivants fig. 5 ft 7 représentent les plans de si-
tuation, sur base desquels on a réussi de réaliser l'enregistrement simul-
tané de tous les changements provoqués par le reglement en cause.

Le lotissement des terrains a batir et la commassation des bien-
fonds a Čel' n á po 1e, s'étendant aux deux communes cadastrales, a été
exécutée sur une superficie de 10 ha avec 21 intéressés; elle se fait aussi
intéressante par le projet du réseau des rues et de la construetion des
batiments, comme il est indiqué SUl' les modeles fig. 8 ft 11.

L'enregistrement de ees reglements a été rendu plus difficile par
le fait qu'ils ont englobé une partie des fonds publics (routes), par l'ex-
propriation pour les casernes et enfin par le fait que la limite communale
coupe le territoire loti, dont les communes respektives appartiennent
aux différentes institutions des livres fonciers. Un exemple des régle-
ments plus petits est indiqué sur la fig. 12. de Zidenice, montrant
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Je Jotissement des terrains á batir, les nouveaux quartiers et l'état actueJ
et futur de la possession fonciere sur un seul dessin.

Un empechement assez grave pour ces travaux forme le manque
des prescriptions légales qui pourraient fasciliter la réalisation des regJe-
ments contre la volonM d'un individu particulier; cependant il ne faut
cOll1pter qu'avec ľintéret ll1atériel des participants.

La participation des géometres, aux travaux résultants, du regle-
ment de la possession fonciere ft ľégard des batill1ents et aux travaux
d'apres le reglement sur les constructions en général (les plans de situa-
Hon, de la régularisation et de lotissell1ent, tracés des alignell1ents) pa-
rait etre tres satisfaisante surtout en Moravie. La loi proposée concer-
nant les ingénieurs civiles tache en effet de faire taire les géoll1etres-
ingénieurs dans la concurrence sur les projets de régularisation, toutefois
Ja pratique et avant tout leurs travaux parfaits renverseront sťl.rement
toutes pareiJles exclusions ridicules. -

Rozbranlčovací ~áce na pomezí česko-
slovensko-rumunském.

Pro horské hra;niční úseky č. II., IV. a, V. byl dodatečně
přijat vzhledem k velkým dopravlÍlm obtížlím hor s kýt YP
hlavních a mezilehlých mezníků se stejným ozna,č.ením jako
typy normáJni, pouze zmenšených mzmérů: 20 X 22 X 100 cm
pro hlavní a 15 X 20 X 90 cm pro mezilehlé melzníky; z os.
g,trany však bylo užito zmenšeného t,ypu pouz,e u mezníků melzi-
lehlých, poněvadž v době přijetí typů horských byla, zásoha
hlavních mezníků: normálního typu jižl úplná"

Mezníky zákJadní a hl~wni a kameny polygoná.J1ní,kte-
réžto tři typy jedině byly určeny k označení bodů po,lygonáJ-
nich pořadů, byly zajištěny podzemně usazením po, d k Ia diní
p Io t n y ve hloubce 20 cm centricky pod kamenem; bylo zde
v)'hodně použito .čtyřpolých šamotových dla.ždiček rozměrů
15 X 15 X 2 cm, jichž pevThol8t.,rQlzměry a nepatrná váha, zna-
menitě se hodily k tomuto účelu.

Celkem bylo usazeno na hranici česlwsloyensklo-rumunské
3463 hraničních mezníku a kamenů (mimo trigonometrické»)
jichž rozdělení dle úseků a typů z.ná,z·oměnov přehledu:

Hraniční mezníky a kameny dle typů:
>< Rep. triplexl := Rep. II Polygonální 8 IO) "::: zákL 'a Mezi-i ...:>.

Úsek :§. -I-;Fi '" --
'"

I
::;;; Is I;-

lehlé II ČS I H.um. -'< ...: ;:I.,:g a;; ",""
~ w. '" '" .", w. I :::l o o>Q1~1::a N 'O ~ II: O ~-a.

I I j -11-1- 38911
I

1
I

I. I_i 1 1 677 ' 123 115 1307 630
II. II=i - 11- - 309 I 23sJ 52 52 652 414

TI I. -! I 1 1
- 1

424*'" 370 796 793- -, -
IV.

I
2 256

~711
488 394~!I= - -I - ~II :: II

68
i

220 122V. - -! 1;- 120 -

I-V.
111

1
1

11 111 211 31 211107411110711667 I 604113463 11
2353

* Z toho 1 sktíla. ** Z toho 3 vysekané v op. zdi.
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Z cellwvého potiíebného počtu dodala povinně každá ze
zúčastněných delega,cí polo'vinu hraničních mezníků a všechny
polygonální immeny pro svůj břeh. Československá, delega,ce
dodala veškeré mezníky a kameny, zhotovené z friedeberské
žuly, od firmy J. Zoe:the v,e Velké Kraši ve Slezsku na základě
nabídkového řízení, rumunská delegace dodala svůj podíl
z andesitu velmi dobré jakosti.

V,eškeré hmoty diopra,yemybyly ,s obou stran drahou vždy
až do zatímních skladiBť a z těch pak ponej'V.ícekoňskými po-
tahy na místa určení v jednotlivých úsecích dle dohody obou
zúčastněných delegaci, ,sjiednané na podkladě příjezdných pod-
mínek s. obou sitran hranice.

U s a z e ní meznik.ů bylo provedeno společně oběma
správci sklupiny dle pokynů, .daných jim souhla,sně oběma
delegacemi. V území bažinatém neh písčitém bylo nutno za-
jis,t.iti stabmtu mezníků: buď pomoc,f betonu neb pilot, naráže-
ných hus,tě kolem kamene. Zvláštní pé'če bylo potřebi k! usazeni
monumentállního znaku pro západnr triplex, vážícího 1800 kg,
pro který zřízen pevný podklad v pí,sčíté půdě vybetonováním
35 cm silné plotny směsi 1 : 10 na roštu z dubových pilot 1'5 tn
dlouhých. Ve mnoha případech bylo nutno uvolnit jámy pro
mezníky o<d.střelem skal, pa,ř,ezů a zapadlých k!menů stromů.

Ad j U iSta c e mezníků a kamenů provedena byla čá,s·tečně
již při výrobě z lomu, Mste-čně až v úsecích vy ryt í m všech
předepsaných zna.lček a čísel a na.t.ře.nímjich černou trvanlivou
barvow umísit.ění jedno.t.livých značek na různých typech nlez-
níků a kamenů vidno z tabulky:

Plocha
\
Základní Hlavní Mezilehfý

Polygonální

čsl. břeh Irumun. břeh

Horní Křížek ve středu plochy a směrové křížek ve středu
značky na oba sousední plochy

• I
Arabské IObrácvená Malyv znak

Iniciály Č. IniciálaR.C.S" a S. pořadové

I
k R.C.S. iniciály C.S. číslo R

Obrácená Malý znak Injciála Arabské
kRumunsku rumunský Iniciála R C.S. pořadové

a iniciála R číslo

Obrácená Římská Římská číslice úseku
k záp. konci číslice úseku a arabské pořadové Písmeno P
hranice číslo

Obrácená I Datum
kVýCh.konci!_ sevreské - Římská číslice sekcc. smlouvy
hramce 10.VIII.1920

Výjimklu tvoří po,lygonní kameny v úseku III., kt.eré jsou
značně daleko od hlavního ramene Tisy (hraniční čá~y), t.akže
k uvaJ"ování nejasnos-tí bylo upuštěno od vyryti iniciál "ČS"
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a. "R"; písmeno "P" umíst.ěno vždy na stmně, odvrá,eené od: hra-
niční čáry, číslice úseku na. východní, pořadové číslo k,amene
na západní ploše kamene.

Z v I á š t n í o z nač e n í nesou repérní pomníky pro zá-
padní triplex, dále východní triplex, který j;e oouČJasně posled-
ním hlavním mezníkem č. V. 121 hranice, česrk!oslo;yen:srko-ru-
munské a záklaJním mezníkem č. 1. i hlavním mezníkem Č. 1.
hranice českoslovellJsklo-po~ské (vi'z obr. 5. a 6.) a kone,čně re-
pérní kameny záikladn~ch mezníků č. III. a IV., jichž zvlálštní
určení vyzn3!čeno jest vy;tesanon znaičkou "Rep. O. III. neb
IV.", a inicaáJlkou ČS nebi R dle území, na němžl stoJ"i. Kamenv

A • •

trigonometrické mají jednotné označení T.
Čís lov á n í hraničních me,zníků a kamenů pmvedeno

jest ve směru odJ západu k východu. Mezníky záJkladní nesou
římsk4čís.Ja II. až V., souWasnás číisly hraničních úseku (úsek
I. počín.átriplexem). Mezníky hlavní čislovány jsou samoslta,tně
pro každý úsek čísly, sestávajícími z římské číslice úseku a
arabské číslice pořadové, počínaje jedničk10u v každém úseku,
tedy: I. 1, I. 2, ... II. 1,11. 2 atd'.

Mezníky mezileWé číslovány jsou v seriích vždy mezi
dvěma mezníky hla.vními čísly ve způsobu zlomků, jichž čita-
telem jest čísI!o předcházejícího lllezníku hlavního a jmenovate-
lem pořadová arabská číslice mezilehJého mezníku, tedy:
I. 1 1.1 II. 5 II. 5
-l-'T""-l-' T···atd.

Polygonální kameny číslovány jsou průběžně v kaž/iém
úseku jedničk'Ou, počínaje arabskými čísly, a to pro každý
břeh hraničního toku samos,tatně.

O Tí e n t a c e hraničních m(J,zníků proved'ena, tak, že ony
p.lochy, nesoucí výsos,tní znaky z'ÚJěastně'n:ýchstrutů, jsou rovno~
běžné s hranič,ní linií tam, kde tato probíhá přímo'čaře, v bodech
lomu pak! kolmé k ose úhlu, jehož vrcholem jes1t m!ezníkem
označený bod a rameny spojnice. S. oběma mezníky ISious,edními.

S m ě r o v é, z nač k y jsou rýhiy, vyryté, na svrchní
straně mezníků ze středu křížku směrem na oba. sousední mez-
níky, jichž rychlé vyhledání mají umiožniti.

N á t ě r mezníků i kamenu proveden něllwlik'erým oličením
vápnem s. přim~šoenímklihu.

Po skončení veškerých mezmkovac,ích prac.í prov,edena
byla. oběma přednos,ty technické služiby pod rob n á<r e'v i g. e
mez n í kio v á n í, vzt,ahující Ise ze~;mlénana přezkoušení sprá,vné
polohy v hraní ční linii, ulsaze.ní, orientace, adjust.o;yání, nad-
zemní výšky, jakož i na zji.štění, zda '8, každého mezníku vidi-
telny jsou oba sousední. O vý,siledku sepsána podrobná z,práva,
na základě které kom~se prohlálSiIa. mezníkování za, siChváHmé,
čímž toto stalo se definitivní hraniční demarkaci.

Správci skupin byl vyhoto'v:en pro ka:žkLý úsek seznam
hraničních me'zníků a znaku, obsahuj.íci jméno československé
i rumunské obce, kde znak se nachází, Čís·lo a typ, druh stahi-
lisac,e a udání, kte,rým ze zúčastněných státu byl d<>dán; t.ento
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seznam je pnpojen soubiornému hraničnímu operátu a byl po-
můckou pro vyhotoveni výka:zu vymezníkování pro k'onečnou
hraniční dokumentaci.

Z a měř ,ení stá t n í hra nic e.
Dle instrukcí konference velvyslanců bylo úko,lem deli-

mita,ční komise zajistiti průběh hraniční linie způsobem nepo-
chybným pro budoucnost nejen srtáJýmí hraničními mezrníky a
znaky v přírodě, nýbrž také přesným znázorněním hraniční linie
a polohy hraničních znaků v popisech a mapá.ch, jež spolu s' do-
klady o jedn.áních v komisi saJné nazvány k o ne č n o u h r a-
nič n Í dr o k u m e n t a c í (Documentation finaIe).

Pro vyhotovení součáistek konečné dokumentac,e technic-
kého ráz.u nezbytným podklad!em bylo přesné podirobné zaměření
hranice s přilehlým oboustranným pruhem metodou trigono-
metricko-polygonometrickou, kterýž.to úkol připadl spole1čně
oběma delegacím zúěas.tněných Srtátů.

V hla,vních ryse,ch řídily se pří těchto pracích obě dele-
gace předpis,y instrukcí bývalého Rakouska z, roku 1907 pro
polygonální měřen~; ispercielně pro účely delimitační byly tyto
předpisy doplněny zvláJštními návod'y pro všechna měření,
jakož i pro vyhotoveni '810rUlčás,tekkone,čné dokumentace,;
doplňky tyto vypracovány byly společně oběma zúčastněnými
delegacemi a komis,í schváleny.

T l' ia n g u 1a c e.
Vzhledem k tomu, že hranice československo··rumunská leží

na území b)'valého Maďarska" byla přijata za podklad zaměřo-
vacích prací maďarská t;rigonometrická sít katastrální, propočí-
t3Jná původně v systému bez projekce, později pak z větší části
převedená do stereografické projekce systému budapešCského,
za,vedeného pro bývalé Maďarsko II o l' S kým v r. 1863. V území
hranice československo-rumunské lež.ící body této sítě byly vy-
počteny ,'re stcreoprojekci jen až asi po hranice bývalé žnpy
SzáJtmárské, dále na východ pak jen body 1. řádu, kdežto. ostatní
zůstaly nepřepočteny. Přes to však prr<o:hraniční triangulaci
československo-rumunskou byl přijat systém stereografické
projekce s počátkem Budapešť, hlavně z důvodu jednotnosti
s hraniční triangula.cí československo-maďarskou, která celá
v témže systému byla již vypočtena:; při tom ovšem bylo nutno
počítati se značným skreslením, které přijat,ý sys,tém v dané
vzdáJenol&tiod souřadnicového počátku vykazuje.

Systém stereografické projekce Budapešť.
Počátkem - nulovým bodem - tohoto systému jest tri-

gonometrický bod Gellerthegy v Budapešti, jehož zeměpisné SO'll-
řadnice jsou:
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zem. délka: 36" 42' 51·69"
zem. šířka: 47" 29' 14'93",

vztažené k poledníku Ferrskému. Bodem tímto vedena, jest
tečná rovina ke kouli, na ktero'llžto rovinu promítají se hodnoty
měřené na Eferoidu pomocí Gaussovy koule dle "Gaussova, zá-
kona o konformní projekci z ellipsoidu na kouli", při čemž
centrem projekce jest konec průměru Gaussovy koule, protilehly
bodu dOltyku s projekčni rovinou (počátku souřadnic) (viz
obr. 7.).

Projekce jest konformní a t,udíž skreslení délkové ve všech
v J t' , 1smerec 1 s 8Jne 111

a
cos2 - 1

,,,
,,,
,,,
:~ y~~

8 ~"

,

,,, .
'", ':s,/, ,
"
c

Obr. 7, Stereografická projekce, systém Budapešť.
o počátek oonl-ad. oyotému, P p,'ojekčnl rovina, a centrum projekce, A bod na

oféroidn, Ak bod převedený na kouli, A. otereograllcký prftmět bodu.

Rekognoskace a vytýčení g·ítě.
Ještě před zahájením triangulačních prací byla zúčastně-

nými delegacemi opatřena p'ortřebná data jednak v maďarské tri-
angulační a počtářské kailllcelMi v Budapešti, jednak v rumun-
ské t1riangulační kanceláři pro Sedmihradsko (Transylvanii)
v Cluji, kde se nyní nachází triangula,ční operát Sedmihrad.

Práce v terénu zahájeny v červenci 1923 triangulačními
skupinami československou a. rumunskou, jež pracov-'aly v koope-
raci. S českoslo'Venské strany byl to měř. komisař T. Brabec a
od :mku 1924 ještě vrch. měř, kom. Ing. Jos .. Mužik, se strany
rumunské Capt. M. Perticari a Ing. M, Kardos" v r. 1924 pak ještě
Capt. Diaconescu, Capt. Cocail'geanu a Capt. 8toenescu.

První prací triangulačních skupin bylo zjištění, kterých
bodů stávající katastrální sítě lze s prospěchem použíti pro hra-
niční triangulaci; výsledkem tohoto še'tření bylo: v západní části
území shledáno celkem 14 bodů ve8měs nižšiho řádu, vypo-
čtených již ve stereoprojekci, jichž mohlo tudíž přímo být po'-
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užito jednak k navázání na triangulaci hranice ěeskoslovensko-
mafTarské, jednak k vyvinutí detaHní sítě.

Dále na v\'chod shledáno' celkem 18 identickÝch bodů II.
a III. řádu, dmiých však jen souřa,dnÍcemi bez projekce, jichž
mohlo býti použito k rozvinuti další sítě po předběžné trans-
formaci jich souřadnic do s,tereoprojekce.

Konečně shle_dáno5 bodú I. řádu: Bližnica, Csibles, Tenyo-
hegy• .Menčul I a Siroký Vrch, identick)-ch a daných stereogra-

fickými souřa,dnicemi, jichž všech mohlo býti použito k transfor-
maci dříve zmíněných iden.tickýchbodů se souřadnicemi bez
projekce (n~,základě starých observací), avšak pouze dvou (Fe-
nyohegy a Siroký Vrch) též k vyvinutí hraniční triangulační sítě;
ostatní tři musily být ·v'yřazeny pro přílišnou vzdálenost od hra-
ničního území.

Na tomto podkladě vytyčeny další body přechodné sítě a
blady detailní, tyto buď přímo v hraniční linii nebo v její bez-
prostřední blízkosti a ve vzdálenosti asi 2 km od sebe, aby jich
mohlo býti použito k navázání hraničních polygonálních pořadů.
Celkem obsahuje v přírodě vytlyčená trigonomet.rická síť 216
bodú I.-IV. řádu. (Viz obr. 8. v příloze).
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S i g n a,I i s a c e provedena částečně již v r. 1923, hIM;'llě
však v r. 1924 dle plánu, sjednaného oběma zúčastněnými de-
legacemi, takže každá delegace s,ignalisovala body ležící na
území vlastního státu, body v hraniční linii pak rozd,ěleny rov-
ným dílem dle úseků. Dle tohvlto plánu bylo signalisováno:

Vysokým IZvýšeI,lým Jedno- Strom 0- Kostel-Triangulaióllí I st'lllO- r stano- duchou vým nimi Celkemskupinou
viskem il viskem pyra- signálem věžemi

I midon
I

IIČeskos\. 6 I
7 78 11 11 113. ,

Rumun.
!

(j 7 66 10 14 103. I
Úhrnem

, 12 14 144 21 25 216

S tab i l i s a c e bodů, pokud byla shledá,na neporušenou,
byla ponechána beze změny; shledány byly kameny různého
tvaru se značkami K. F., K. V., M. T. i bez, značek, s letopočty
i bez nich. No'Vě,,;~tyčené body v hraniční linii byly stabiliso-
vány hraničními mezníky neb kameny s podkladní plotnou;
ostatní nové body pak noytVmitrigornomHtrickými kameny hra-
ničního: typu. Podzemní stabilisace byla provedena centrovanýlh
hrdlem láhve, zasypaným struskou, štěrkem neb střepinami skla,
dle možnos.ti za.Iitými vápnem. Signály stíl"omovébyly buď sta-
bilisovány ce-ntricky pod signálem, nebo převedeny na nejbližší
hraniční mezník neb polyg. kámen. Celkem bylo s.tahilisováno:

Sta,rými ponechanými kameny 29 bodů,
novými t,rigonometrickými kameny. 105 bodů,
hraničnimi znaky 57 bodů,
kostelní věže 25 bodů,

úhrnem 216 bodů.
Pro všechny body vyhotoveny byly topografické popisy,

doplněné náčrtky, popisy nejvhodnější cesty k jich dosažení,
výstřižky ze speciální mapy nebo fotografickými snímky.

P o z o r o v á n í ú h l ů.

Po skončeném sígnalisování vypracován byl oběma, trian-
gulačními skupinami za vedení přednostů technické služby spo-
lečný o b se r ,,~a ční p lán, dle něhož pak přikročeno k pozo-
rO'vání horizontálních ivertikáln:ích úhlů ka,ždou skupinou na
bodech, ležících na území příslušného státu a z bodů v hraniční
linii na. oněch, jež každá skupina sigrralisovala. Pozorovány byly
všechny visury v plánu stanovené a to na biodech vyššího řádu
v 6., na bodech přechodných v 4. a na bodech detailních "'18
3 řadách.

Československá triangulační skupina používala: 1. Theodo-
litu se šroubovými mikroskopy fy Starke a Kammerer č. 1017.
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o SIrce lim]m HOcm a udáIlím 2"; 2. theodolitu se šroubovými
mikroskopy fy Stiss o šířce limbu 26 cm a. udáním 2", oba S dě-
lením sexagesimálním; rumunská skupina mikroskopového the-
odolitu fy \Vatt o průměru limbu 20 cm a udáním 2" s dělením
centesimálním.

Na všech bodech měřeny též úhly vertikální (zenitní dis-
tance), pouze jednou řadou v obou polohách dalekohledu s přes-
ností odečtení 2" na vertikálním kruhu a parsu indexové libelly
1·93" při prvním, 10" na vertikálním kruhu a parsu indexové lí-
belly 8" na druhém theodo:litu. Zaměřováno bylo na horní hranu
černého terče pyramid a na střed báně neb patu kříže kostelních
věží.

v Ý poč e t t r i a n g u Ia (;n í sít ě.

Všechny počtářské práce provedeny byly v Cluji v Hu-
munsku společnou skupinou počtářů počtem 4 s každé strany
za vedení Ing. Fr. Mužíka s českoslolvenské a přednosty trian-
gulační kanceláře v Cluji Ing. J. K1ingera s rumunské strany,
při čemž každý výpočet prováděn byl současně dvěma počtáři.
po jednom čsl. a rumunském při neustálé kontrole, takže ko-
nečným výsledkem byly d,;a úplně souhlasné operáty.

Především by~o nutno, pomocí 5 dříve již zmíněných bodí'!
1. řádu transformovati do stereografické projekce budapešťské
souřadnice bez projekce oněch 18 bodů vyššího řádu, které byly
shledány identickými v katastrální síti, čímž získán pevný pod-
klad pro výpočet a vyrovnání všech dalších nově Y'olen~'ch
bodů sítě.
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Recense.
Deset let technické práce 1918-192'8. VydaJ Spolek čs. inženýrů,

odbor Brno, za redakce Prof. Ing. K. Rys k y a doc. Dra L.Z á r u by.
Stran 326. Olenská cena 70 Kč. Objedmávky vyřizuje Odbor Spolku čs.
inženýrů, Brno, zem. dům II.

Letošní valný sjezd SIA., uspořádaný v Bl1Ilě,poskytl čilému brněn-
skému odboru příležito<\t k vydání tohoto pamá.tníku dese,tileté technické
práce a kultury, a tó v rozsahu znaěném, obsahově hodnotném. Přes
krátký čas, který byl odboru k disposici, přispěla velká řada členů jeho
svými Hánky z různých odvětví technického života a tak vytvořena slav-
nostní publikace trvaJé hodnoty, přes to, že prostředí, jehož technická
kultura je popisována, jest dáno zhruba obvodem č,iJnnostibrněnského odboru.

Publikace dělí se na VIII kapitol: I. .J u b i I e j li í pře hl e d obsa-
huje pojednání Dra Ing. Sacha o rozvoji veškeré technické práce za 10 let
popřevratových. Il. Technická kultura a jeji zdroje podává
ve 4 článcích profesorů Zavadila, Gartnerra, Holého a Opletala rozbor
technické kultury vůbec a, dále informace o organisaci a životě v~'soké
školy technické a zemědělské v Brně. III. Tec hni k a v p r ů mys 1u je
kapitolou zahrnující', obor strojní, elektrotechnický, hutnický a hornický.
IV. V ý;:~t a v ~a m'J~s ta Brn a a p oz e m n í s ta vb yzainteresuje
intensiv:něji krupy zeměměřické, hlaV1llěčlá.nky arch. Sochora a prof. Ve-
leto'VBk~p. V.]))o p r It v, a. VI. Kapitola ojlZe m ě děl s tví, I e s nic tVí
a vo dn í ',s ta ť:b y obsahuje 10 statí; z toho dvě věnová,ny jsou otázkám
rázU. z~měWěřick~ho. V prvé z nich obsUJŽenje refe:rá,t stát. úřadu pro
agrární: op~race "o, scelování hospodářských pozemků na Meravě a zvláště
na Brněns~u~~!,óbsahujíci mnoho dat, kterými doložena je úspěšnost sc€-
loválllí. Druhá' stat prM. Dra A. Tichého "Triangulace školnilio lesního
statku. Mamova'ď~pouťáv~ zeměměřiče popsánim výhod stavby lIlěřic-
kých ~í, tak ~v. tripod,ft, ~,>, z"Iňínkou O' úpravě nitkového kříže' v Zeis-
sově thebdolitu I. ,.\~. '. , '

i V~i,pěkllě vybavellláťtlUbLik3.(!@ je obohacena mnoha, přílohami
~~~z~1ri.~.a ,zakoočena r~f&átem;,Dra Zá.rllb~ \~ plodné činnosti odboru

I l:mpo.ručujeme kOleg~n.l teii:tó památník vře1e.', - Jt1,.
, GL.TU,on: CPu.r.ltd!LT9J'()gr~phi~_, I.,Qp~ratJons superficiehes.

Il. Opération souterraines et Tachéométrie. Úhrnem 318 stran. H. Morin"
édj,teur. Paris. '

Francouzská práoe tato snaž,í se shmouti zásady pro práce po-
vrcho'vé a prá.oe podzemní, aby vynikla spojitost metod pracovních pro
povrchová i podzemní mě,řellÍ. Ke konci statí sestavuje prQ cvičení a ře-
šení několik otázek pro čtenáře.

V prvém díle obírá se pracemi na povrchu a definuje top o g r a p h i i
jako Eloubor prací pro zobrazování částí povrchu zemského nebo pod-
zemní, když se nebelfe ohled na zakřívení pOV'rchu zemského, béře-li se
ohled na zakřiVl€lIlí,pak spadají práce ty dl) geodesie. Dále definuje "a r -
pen ta g e", čímž rozumí soubor prací v rovině pro vyšetřováni. zvláště
plošná. Probírá rozkládání o'brazců na twjúhe1níky a lie.hoběžníky pravo-
úhlé a tl'Ojúhelníky pravoúhlé pro sestrojení situace a výpočet výměry
pozemků, k čemuž připojuje hned úlohy (} dělbě pozemku a vyrovnávání
hranic. Nato probírá výtyčky, hlavice, zrcádka., pásma, planimetry. Na-
če~ následuje stať o mezníkování pozemků. Dále uvádí zásady pro poly-
gon:ilní tahy, s ěímž spojuje busolní stroj.e s dalekohledem centrickým i
excentrickým a s dálkoměmým zařízením.

K tomu přidává stať o změná.ch deklinace a popis vynášecíchpří-
strojů pro busomi měření. Nato přikrOiČuje ke strojům pro měření horizon-
tálalých úhlů s průhledítky k odečítání úhlů, k noniu, ke strojům s daleko-
hledem, cercle d'alignement (the.odolit bez vertikálního kruhu) a k theodo-
litu. Probírá theodolity s dalekohledem celIl!tr,ickým i excentrickým, jejich
zařízení a zmiňuje se O' speciálních konstrukcích, jako je Lallemandova.
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Při číselných metodádl probírá též výpočet souřadnic a výpočet ploch ze
souřadnic. Soustava souřadnicová má za osu X, směr od západu k vý-
chodu, za Y meridián počátku. Úhly počítá od + Y, to jest od severu na
východ k jihu za positivní, takže je počítání rozdílů souřadnicových
s jistými potížemi pro nás spojeno, poněvadž jsme zvyklí počítati od + X
k + Y jižníky ve směru chodu ruČ1ček.

Nato přikročujfl ke stolu" pak probírá úlohy o řešeni nepřístupné
vzdálwosti a vytyčování oblouků. Nato přistupuje k tria;ngulacI na po-
vrchu a pro důlní práce, uvádí výpočet řetězů trojúhelníkového a, výpočet
souřadnic bodů trigonometrIckých. Poté probírá nive,lace tahové, plošné
a přesné, zmiiíuje se o stálých bodech výškových francouzské přesné ni-
velace, popisuje typy strojů a latí. Nato probírá tJ'igonometrické a baro-
metrické měření výšek. Sestrojovámím vrstevnic a dopustnými odchylkami
končí p,rvý díl.

Ve druhém dílu zabývá se topografií podzemní, jejími metodam~,
označováním bodů, měřením úhlů busolou a theodoIitem, podzemní nive-
lací a sestrojováním podélných profiIů dů!IJních.Dále popisuje mě,ření hlou-
bek v šachtách, oa-ientaci podzemních plánů, vynášení plánů busolou a
metodami ,číselnýmí. V další stati jsou sneseny konventionelní značky
užívané! v homích revírecJť a předepisovaná měřítka důlních plánů.
Nato zabývá se prorá,žkami a jich řešením v přímce i v .oblouku,
jakož i ostatními úkoly podobnými.

Poslední oddíl věnován je tacheometrii, jejím zásadám, přístro,iům
a latím. Zmiňuje se též o autoll'1edukčních tacheometrech Sanguetově, Mo-
rin-Despiauově a tacheografu SchradellOiVě.

Kniha je psána lehce, francouzským duchem, prostince, ale má
pro nás, zvyklé na německého ducha vědeckých a odborných spisů,
mnohý půvab, třebaže jsou zde jisté menší potíže. P-k.

Nové knihy.
Nomografie. V Ý ň a t e k z pře d náš e k pro f. Dr a F. F i a ly.

Praoo 1928. Vydal Spolek posluchačů zeměměřického inženýrství na čes-
kém vys. učení techn. v Praze. Coo.a,14;Kč.

Vojenský zeměpisný ústav: Výroční zpráva za rok 1927. Praha 1928.
Stran 113. V komisi km.ihkupce F. Rivnáče, Pra.lm II.

Deset let technické práce 1918-1928. Památník technické práce a
ku1tury. Stran 326. Nákladem Spolku čs. inženýrů, odbor Brno, 1928. Sní-
žená členská cena 70 Kč.

R. D a lJ g e r : Calculs numériques et graphiques du topomětre. Vy-
šlo v Librairi.e de I'enseigmement tec.hinique, Paris 5 e Rue Thénard, 1928.
Stran 430. Cena 40 fr.

Alfred Ha bet s: Cours de Topographie. Lever de's plans de sur-
faceet des plans de min es. Pa,ris. Librairiel pOllytlechnique.

G. T i s ()n: Cours de Topographie de ľécole des majtres-mineurs
de Douai. Dva svazky.!. a II. za 66 fr. Paris. H. Morin" émteur.

Ministero deIle Finanze: Relazione dim08trativa deIlo stato e deIl
andamento dei lavori catastaJi dal 1. luglio 1926 al 30. giugno 1927.
Roma 1928. .

Dr. W. K oe hne: Grundwasserkunde. Vydal Erwin Nagele, Stutt-
gart 1928. Cena Mk. 16'50.

Odborná pojednáni v časopisech.
časopis pro pěstování matematiky a fysiky. čís. 3-4 bylo vydáno

k šedesátinám prof. Dra, K. Petra. Obsahuje na 20 příspěvků. Mezi těmi
je clánek N u š I - K ti ,s s I e r ů v o životě a vědecké čiJnmosti jubilanta,
Dit t r I c h ů v o vyjádření základních vwrců sférické astronom1e sou-
jemnými lineámě lomenými t,ransformacemi, H o s t i n s k é h o o základ-
ních úlohách počtu pravděpodobností.
, Stavba měst a obcí venkovských. čís. 4-6. Ing. J. C lJ o c h o I : Re-
gulační a zastavovaci plán města Kralup. (Dokonooní.) - Ing. J. K š í r :
Regulační plán města Olomouce. - Ing. J. V 8. n ě č e k: Krajinnáiiešwí
v Německu. (Dokončeuí,)
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Zprávy veřejné služby technické. Čís. 10. Ing. Karel S r ba:
Program přesných výškových měření pro rok 1928: - Min. financí:
Práce pozemkového katastru r. 1928. - Ing. K. S r ba: Hospodárné
podklady leteckých měření. Čís. 11. Prof. Dr. Fr. F i a I a: Poznámky
k článku "Obecné válcové neb obecné kuželové zobrazení českosloven-
ského státu?" čís. 12. Výnos ministerstva veřejných pracÍ z 26. května
1928 Č. 11 b-525 z r. 1928 o omezníkování držebnostních hranic veřej-
ných silnic před katastrálním řízením. Čís. 13. Výnos ministerstva spra-
vedlnosti z 11. května 1928, čís. 11.690, o poznačení nově povstalých
parcel katastrálními čísly a o poznámce žádosti za odepsaní takových
dílciL čís. 18. Činnost min. veř. prací v oboru přesných nivelací v letech
1926 a 1927. - Ing. Dr. techn. O. F i e r I ing e r: Mezinárodní sjezd
o stavbě měst a bytové péči v Paříži.

Architekt S. I. A., čís. 8. Ing. Str á n s k Ý - Š I é g I: Nový regu-
lační plán města Prahy.

Pozemková reforma. čís. 5-6. Rozhledy po pozemkové reformě
v cizině. (Lotyšsko, Německo, Ecuador.)

Sborník ěs. spoleěnosti zeměpisné. čís. 3 a 4. Mel i c h ar: Mezi-
národní mapa světová 1 : 1,000.000.

Przeglad mierniczy. čís. 6--7. W a r c h a I o w s k i: Triangulace
Va,ršavy. (DokooooID.) - K a s i ň s k i: Práce mmístMstva pro agrární
rC'fm'lJu; v době od 1918 do 19'27. (Dokončení.) - G u t k o·w s k i : Optický
systém theodolitu WilOOva.

Journal des Géomětres et Experts Franf;ais. čís. 91. Prof. J. Pe t-
ř í k : Le remembrement de la propriérté fonciěre en Tchéooslovaquie. -
L. S o pot s k o : PIalu par photo aérienne. (Konec v čís. 92.) - T. Dan -
g e r: Sur la compensation du point nodal dallls les cheminements. -
Čís. 93. R. Dan g e r: Les plaJls necessaires au service technique des
villes. - S. Ne d e lk o v li Č : L'education du personne.l professionnel des
géomětres en S. H. S.. - Čís. 94. J e a u : Mise-a jom du cadastre. - T.
D a'n g e r: L'a,ir et la lumiěre dans la dM. - B alr o lIJ: Sur les lotisse-
ments. V drobných zprávách je referát o jubi1e,jnim čísle (8) Z. V.

Schweizerische Zeitschrift f. Vermessungswesen. čís. 6. Ba e s c h-
I in: Einftihrung in die Vektorrechnung und die vektorielle Ausgleichung.
(Pokračování v čís. 7 a 8, konec v čís. 9.) - čís. 7. Geodat.ische Gmnd-
lagen de·r Vermessungen in Nid- und Obwalden. - Čís. 8. ~ P rec her:
Zwei spezielle Kapitel iiber Giiterz.usammenlegU!ng. - čís. 9. Se hne i-
der: Ergebnisse ae,rophotogrammetrischer Proobeaufnahmen mit Wild-In-
sÍil'umenten.

Zeitschrift f. Vermessungswesen (říšský). Čis 10. Fen n e I: Neu-
erungen an Theodolithen. - čis. 11. S c h m i d t : 00011' die Orientierung
vÚ'n HugRuínahmen mittels gnomischer Projektion. - čis. 12. 1. i e -
bit z k y: Der raumliche uud der spharische RiickwaI1tseinschnitt. --
čis. 13. K r a s s o w s k y: Geometrische AbleitulJJg der Schreiberschen
Formeln fiir die Be·rechnung der geod. Koordinaten von Triangulierungs-
punkten 1. Ordnung. - L a c m a n n : Der photo.grammetrische Unterricht
in U. S. S. R. -- čis. 14. S c h e 11 e n s: Zur Theorie des dreiseitigen
Winkelprismas. - W e r k m e i s t e r : Auflosung von NOtTmal~lekhungen
mit Hilfe der Nova-Brunsviga-Rechenmaschine. - Li c h t e : Emige ErHiu-
terung.en iiber die Brauchba.rkeit des Karten- umd Urmessungsmaterials
des wesWHischen Katasters. - Čís. 15. L o r e TI ze n : Ober einige spe-
ziene Fragen des Maschinenrechnens. - M ii 1113 r : Eigentumsgrenze und
Uferlinie. - Čís. 16. L a c ma n n : Eiillige Nomogramme und andCTe Hilfs-
mittel fUr die Luftbildmessung. - Čis. 17. Dokončení článku Lacmannova
'l. čís. 16.

Maanmittaus. ČÍs. 2. R a i n ·13 s a.I o: Koordináty finských trigono-
metrických bodů v různých systémech. - Pes on 13 n : Měřen,i tiže.

Zpt'ávy spolkové.
Z Jednoty čs. úř. aut. civ. geometrů. Dne 1. září 1. r. konal praco\Cni

výbor Jednoty řádnou schůzi.
Schůzi zahájil kol. předseda Fiirst. Přečetl omluvné přípisy někte-

rých kolegů a referoval o kandidatuře civ. techniků do okresnich a zem-
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ských zastupiteIstev. Upozornil na poslední splá,tky' vyplácené St. P. Ú.
Sdělil, že 8. října bude konána slavnostní komorní schůze na oslavu naši
lOtileté samostatnosti.

Poněvadž Ing. komora vyzvala členy představenstva, aby napsali
případné člám.ky do komorního věstlllíku, ustmlOveno, aby takové članky
napsaH: kol. Fl1rst za Čechy, kol. Jamč za Moravu a kol. Tala,š za Slo-
vensko. Zároveň ustanoveno nepřítomným kol. Jančovi a Talašovi dopsati
v této záležitosti.

Usneseno dopsati kol. Talašovi, aby urychlil vypracování návrhu
na novel1isaci nařízeni z r. 1922, č. 148.

PřOOtienydošlé dopisy a ustanoveno na ně odepsati.
Kol. černý z Nuslí po pi'eět.ení pokladní zprávy upozornil. aby se

neopomnělo upozorniti presidium komory na nový stavební řád, který má
vyjít! as v rO'0e 1930, a aby k němu byly včas vypracovány náležité při-
pommky.

Tím schůze skončena. Zapsal Ing. Jaroslav Krejza.

Měření na žádost stran. Vyhláška ministerstva firumci v dohodě s min.
veř. prací ze dne 7. srpna 1928, Č. 145 Sb. z. a nař. o- okolnostech, kdy
může měř i c k Ý ú ř o.dní k katastráJ.ního měřického úřadu v y k o-
n a t i měř o.n í n a ž á d o s t a n á k I a d Bit r a Ili, a o s a z bác h p o-
p I a t k ů za takováto měřelll:Í.

Podle ustanovení § 74 zákona. z,e dne 16. prosince 1927, Č. 177 Sb. z.
a n. o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon), stanovf
ministerstvo finll.lOOiv dohodě s min. veř. prací.

§ 1. Měření na žádost a náklad stran může býti povoleno:
1. Děje-li se měření v zájmu stM.ním nebo veřejném.
2. Jde-li o podání znaleckého posudku s oboru zeměměřictvi na žá-

dost soudu nebo stM·nďhoúřadu (stá.tin'Íhopodniku).
3. Jde-li () měřen~, poti\ebná pro vyhotovení geometrického (poloho-

pisného) plánu o trvalých změnách, které byly ohlášeny držitelem
pozemků:

a) měřickému úředníku za jeho úředního řízení v kat. území a jež
se nestaly předmětem řízení jen proto, že nestačil k tomu potřebný čas
(§ 91, odst. 2. kat. zákona),

b) katastrálnímu měřickému úřadu později. než je uvedeno v odst. a),
a není-li v příslušném soudn.ún okresu usazen úředně oprávněný civil. geo-
metr (na Slovensku a Podkarpatské Rusi úředně oprávněný zeměměřič).

§ 2. Měření. uvedená v § 1, odst. 1.. povoluje min. financí v dohodě
s min. veř. prací na návrh příslUtŠného finančního úřadu II. stolice.

§ 3. Finanční úřad II. stolice zmocňuje se až na další povolovati na
ná.vrh příslušného katastrálního mě'řického úřadu měření, uvedená v § 1,
odst. 2. a 3. a zamítati žádost o měření na žádost a náklad stran, není-li
okolnostÍ!, uvedených v § 1, odst. 1. a 2.

§ 4. Měření na žádost a náklad stran lze vykonati jen tehdy. do-
volí-li to rozsah běžných katastrálních prací příslušného katastrálního
měřického úřadu.

§ 5. Za měření, konaná na žádost a náklad stran, zaplatí strana
státu (finanční správě):

1. byl-li proto měřický úředník v jednom dnu vzdál€u ze svého
úřadu: a) méně nežli čtyři hodiny, poplatek 100 Kč (jedno sto Kč) a
b) déle nežli čtyři hodiny. poplatek 200 Kč (dvě stě Kč).

2. náhradu cestovného" které přísluší měřickému úředníku podle
platných předpisů,

3. náhradu ná,kladů vynaIožených měřickým úřednikem na dělníky,
posly a pod. a na omez.níkováni hranic.

§ 6. Za znalecké posudky m 1, odst. 2.) činí poplatek o 50% více,
nežli poplatek uvedený v § 5, odst. 1.
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Různé zp~ávy.
o jubilejním sešitu Z. V. (čís. 8. r. 1928) příznivě referuje Jourlll

des GéOOletreset Expe-rts francaJsv čís. 94 a končí svůj referát slo~
Blahopřejemekolegům čs. k vydání této iiIltJeresantlnípublikace, která nád
umožňuje lépe je pOZlllatia ocenit~,jak odpovídá tomu jich velký význaI
odborný.

Knihovna Spolku čs. zeměměřičt\ která, vznikla z velké části vý
měnou za časopis Z. V" byla předána do správy Knihovny české vyE
školy t%hnické v Bmě (Ve,veří95) za těchto podmínek: 1. Knihovna zů
stává majetkem Spolku čs. zeměměřičfi. 2. Právo vypůjčovati si knih~
z této knihovny má každý oprávněný pooživatel technic~ knihovny
3. Zato navzáJem mají členové.Spolku čs. zeměměřičů právo vypůjčovat
si veškeré ostatm.íkfiihy z bibliotéky vys. školy technické VI Bmě na průka2
členskou legitimací. UPiOzornujemeproto kolegy na tuto změnu.,aby na·
příště při vypůjčováni publikací patříoich Spolku čs. zeměměřičů obraceli
se přímo na Knihovnu české vys. školy technické v Bmě.

Změny v držbě a zadlužení nemovitostí za rok 1926.V čís. 12.-13.
z 1928 Zpráv státního úřadu statistického čs. republiky uvádí se řada
dat o držbě a zadlužení nemovitostí v r. 1926. Vybír:Mll.e.jen některá.
V h i s t d r i c k Ý c h zemích provedeno bylo celkem 163.414případů změn
držby (v ceně 3.681,916.000Kč), 126.348případíi zad:1už.elllí(v obnosu
3.681,916.000Kč) a 89.863 oddluženi (v ,obnosu 1.352,475.000Kč). Na
S love 111 s k u a P 10d k a r pat s k éRu s i v tIoIDŽeroce provedeno
97.149připadů změn držby (v o€lIlě548,794.647Kč), 62.907případů zadlu-
žení (v oeně 85Q,877.781Kč) a 25.134připadfLoddlužení (v ceně 21,483.430
korun čs.). .

Kolkování knihovníéh plánů dle výnosu min. financí Č. 8996f27-V-15
odpadá, tvoří-li pláJly integrující součást nepoplatné právní listiny.

Soutěž
na šest míst smluvních měřických úředníků. U katastrálních měřických
úřadů v Oechách bude přijato šest smluvních měřických úředníků
s platem podle období čekatelského platu služební třídy I c.
Uehazeěi o tato místa podejtež svoje ž á. d o s ti opa1Jřené5 Kč kolkem
k zemskému finančnímu ředitelství v Praze n e j d é 1e *) do 25. z á H 1928.
žádosti dlužno doložiti: 1. křes1Jnímneb rodným listem, 2. d:omovským
listem, 3. osvědčením o státním občanství dle vyhláJškyministerstva vnitra
ze dne 15. prosince 192~.Č. 225 Sb. z. a n., 4. vysvědčením zachovalosti
novějšího data, 5. vysvědč!e'llímo úspěŠlněvykonané státní zkoušce po
úpl.némstředoškolském vzdělá,nia po absolvorv.ánízeměměiřičskýchstudii,
n. podlfobným popisem životní dráhy (curriculum vitae), který nenechá
nepovšimnuto žádné časové období.Uchazeči,kteří přijdou v úvahu, budou
zvlášť vyzváni, aby se pod-robililékařské prohlídce u úředního lékaře stát-
ního. V ~osti jest se zmínit také o znalosti státního jazyka vzhledem
k hlavě Xli. čI. 60.-62. vlád. nařízení z 3. února 1926, Č. 17 Sb. z. a n.,
jakož i o z.na1ostijazyka mel1šiillovéhoa o vojenské povillllosti. Služební
poměr bude upraven služební smlouvou. Bližší informace· možno získati
u zemského finančního ředitelství, oddě'lení IX. v Praze, Biskupská, ulice
Č. 7 v hodinách úředníoh.

*) Poznádnka redakce: Zem fin. ředitelství v Praze diodalo redakci
Z. V. text konkursu přípisem ze-dne 5. září 1928. Otiskli jsme na přáni
jeho bez p 1a t n ě toto vypsání míst v nejbližším čísle - ale již po ter-
ll1ÍlIluk podání žádostí. Na zpožděni nemá redakce ovšem víny.

..' UPOZORN~Nt. Kole~ovéI Je Vás pěkná řada, kdož Jste upo-
'BlechUvýzvy redakce Z. V. a mimořádným příspěvkem usnadnili spla-
cení části úhrady, spojené s vydáním jubilejního čísla. Vám, kteří Jste
hned Uposlechli této výzvy, patři dík. Ke vše m. o s t a t ním kolegům
znovu se obracíme se žádostí, aby použili složního lístku v čís. 8. vlo-
ženého a stavovský list svůj podpořili zasláním částky 20 Kč.

Redakce.
Za redakci zodpovídá Int. Jos; RdMčk&. -- Tiskem Polygralle v Di-ně.

Nakladatel: Spolek československých .aměměfičfi v Praze.
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