ZEMĚMĚŘIČSHÝ vĚsTníH
Tímto číslem vstupuje Z. V. do ttináctého roěníku. Nepřetržité
jeho vyeházení i v dobách válečných ukázalo, jakou potřebou jest
vydávání
časopisu geodetického
rázu a že myšlenka
Spolku čs.
zeměměřičů,
založiti odborný časopis, vznikla na pí'edpokladech
velmi zdravých.
Třeba jen, by kazdý zeměměřič kruk tento stále
uvažoval, jej dle svých sil podporuval, neboť tvolí.Ule tělf\sO malé,
kteréž musí tím jednotněji vystupovat.
.
Vzrůst odběratelů
byl zvláště silný v letech 1919 a 1920.
Od té doby každým rokem rozšiřuje se okruh čtenářstva,
ale zdá
se přes to, že jest řada zeměměřičů,
kteří mezi odběratele jeho se
nečítají. Není také počet nových absolventů z "kursu" značný, ale
přes to je žádoucno, by všichni kolf'gové Z. V. předplatili,
tedy
i ti, kdož po léta si nepovšimli, že stavovská vpříslušnost je váže
k odbíránijediného
zeměměřičského
sborníku v C. S. R. 'ryto liknavé
kolegy zvláště rádi bychom čítali mezi své čtenáře a získati je
není těžko, když každý z nás ve svém okolí bude na ně působiti.
Mezi posluchači neroste v posledních letech úměrně počet odběratelů.
Zeměměřiéské
sekce móly by účinně zasit1mout a získat dorost pro
odbírání časopisu. Nepatrn:': cena - daleko pod v)robní l1áklady
~~ umožňuje každému
posluchači, by časolH::) odbíral, četl a tím
získával znalost okruhu, do něhož dhve či později hodlá vstoupiti
co rovnocenný činitel, orientovaný dobře o snažení stavovském.
Co se týěe pí'ispěvků,
tane nám stále na mysli, že práce
všech zeměměřičských
kategorií skytly",by materiál ještě bohatější,
jen kdyby větší procento z nás otevřeněji troufaJo si podati své
zkušenosti odborné a odvážn~ji uchopilo se péra a vyjádřilo návrhy,
přání a bolesti ve stavovském
časopisu.
Co zajímavých
otázek
vzniklo nově na př. prováděním pozemkové reformy, co vzácného
materiálu
podává akce delilllitační a měření na Slovensku!
Leckterá upozornění a výzvy v časopise prošly bez ohlasu, ač je jisto,
žl náměty v něm naznačené zajímají kolegy, že ve spolcích jsou
projednávány
a v přátelských
rozhovorech
diskutovány.
Naproti
tomu příjemným
je vzpomenouti,
že kolegové
hojně pozornosti
věnovali nové rubrice matematicko-geodetických
úloh,
Po stránce formální nepřipravuje
Z. V. novostí. Administrace
však volá všechny koleg-y po p 1n ě n í čI e n s k Ý C 11 P o v i n n o stí
ť i n a n ční hor á.z u a žádá včasné oznamování změněných adres .•J ejí
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funkce - málo záviděníhodná v našich mal)~ch poměrech - bude tím
usnadněna a včasné dodávání ěasopisu pak uspokojí předplatitele.
Počínáme ročník nov)' v přesvědčení,
že dostane se Z. V.
podpory, již potřebuje,
aby nadále prokázal, že čs. zem ě měř i č
tvoří
na základech
vědy,
že praxi
svoji
obrací
k hospodářské
posile
státního
celku
a že svoji
stavovskou
čin n o s t v tom s mys I u z a ř i z lI.i e.

Manifestační
11šech čs. zeměměřičů

schůze
11záležitosti

studijnÍ reformy
bude uspořádána dne 8. února 1925 v Hrně. Hlizši
přinese Z. V. v čis. 2. Kolegové. zařid'te se tak,
abyste se dostavili co nejčetněji.

Jeffcottův autoredukční

tameometr.

Dr .• J. Ryšavý.

Snaha iletřiti lidskou praci a časem dochází výrazu u velmi
četn)'ch konstrukcí moderních strojů měřických.
Jsou to zejména
stroje tacheometrické,
jimž po této stdnce byla věnována konstruktéry velká pozorn;JsG. Každému je zajisté dobře známo, jak pracné
jsou výpočty red ukční, jež tvoří nepříjemný doplněk měřické práce
s obyč~inýru tacheometrem
nitkovým. Redukční výpočty - i když
jsou zmechanisovúlJY a provádějí se tabulkami nebo mechanickými
a grafickými
pomůdmmi
- vyžadují mnoho času a unavují, což
tím nepříjemněji pociťuje inženýr, který musí propočítávati
zápisník
s několika sty zaměřených bodů po ukon(~eni denní práce v poli
a opakovati tento výkon den po dni. Jak cennou ukáže se sebe
menší úspora not črrse získaná při výpočtu apo připadě i zaměření
jednoho bodu, uvážíme-li. >Itl některý projekt vyžaduje
zaměřiti
třeba mnoho tisíc b01l1! Prof. J effcott počítá, že při 40.000 bodech
značí zisk jedné minuty témiSř půlldou prAci jednoho počtáře. 'ro
jest ovšem veLni džný
důvod pro to, aby hledána byla taková
konstrukce taclleometru, která by dávala vzdálenost vodorovnou a
vý;;kový rozdíl přímo, bez jakýchkoli
složitých počtů; z toho by
vypl.>'~val ještě daI;:;í prospěch, >le odpadly by chyby, jichž nelze
se ,do~ř~ vyvarovati v dlouh) trvajíclch li unavujících
výpočtech
reaukel1lch.
Inž. Por r o, který má ne.ivět~í zAsluhu o vznik taclleometrické
methody Jllěřické, pJkusil se sám o J:'e.3eni této otázky, s nevelkým
však zdarelll; od té doby byla konstruována
J:'ada více méně zdařil):eh strojů, u kterých
yýpMty r3dukění blHf vůbec neb z valné
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~ásti odpadly a které redukci prováděly do různé míry samočinně.
Jsou to tacheometry známé pode jménem a u t or e d u k ční. V našich
odborných časopisech byly nejvýznačnější konstrukce toho druhu
popsány 1). V Anglii vznikl za války nový autoredukční tacheometr konstruovaný prof. Je ffco t tem 2). Problém autoredukce je
vyřešen tímto strojem úplně, to jest nejen pro vzdálenosti vodorovné,
ale i pro výškové rozdily, čehož ovšem nebylo dosaženo u většiny
starších strojů autoredukčních (na pf. u stroje Sanguetova a jin}'ch
v}'počet výškového rozdilu vyžaduje násobení dvou čísel, obecně
trojciferných).
Základní myšlenka Jeffcottova tacheometru však ni~terak není
nová; podobným způsobem řešil problém autoredukce na příklad
H a m m e r, ovšem s tím rozdilem, že použil optických pomůcek 3),
kdežto Jeffcott volil způsob mechanický. Abychom postihli myšlenku
autoredukce u stroje Jeffcotto,a, povšimněme si základních rovnic
redukčních 4)
D = H. cos') ===( ~ cos
Z

2 8)

8

V = kl.

1/2 sin 2 8 = (~ .1/2 sin 28) Z,

podle nichž počítáme vodorovnou ,zdálenost D a výškový rozdíl V,
a které platí za předpokladu, že lať byla držena svisle a že dalekohled
jest analaktický (c = Q).
V rovnicích značí: f ohniskovoú vzdálenost objektivu, Y skutečnou velikost obrazu (vzdálenost vodorovných nití neb jiných
značek odečítacích), 1 délku úseku laťového,8uliel sktolÍu dalekohledu. Výpočet veličin D a H bude tehdy jednoduchý, bude-li
možno věc zaříditi tak, aby výrazy v závorkách byly jednoduchými
čísly, nechť sklon dalekohledu - <t: 8 - je jakýkoli; tedy bude-li
na pf.:

f

.

- cos2 8 == 100, 1.1/2 sin 28 = 10
Yl
Y2
(stanovení obou hodnot dlužno od sebe oddělit a voliti dvě délky
Dbrazové Yl a Y2)'
Potom však bude:
D = 100Z1

V=

l0Z2

nebo obecně:
D = k1 Zl
Jí = "'2Z2'
Jeffcott volil pro konstanty k1 a k2 čísla
- jak známo - 100 a 20.
Mají-li výrazy

f.

Yl

cos2 8 a

t.
Y2

1/2

sin 28 zůstati konstantními

Zeměměřičský
Věstník,
1913, str. 65. (Bala-Kern, Despiau).
Technický
Obzor, 1919. str. 258. (Sanguet, Charnot, Blanc).
2) A. Direct-Reading Tacheometor by H. H. Je f f co t t, Dublin 1923,
Reprinted from Report of C. K-XLI, 1915.
:1) F. N ovotný,
Geodesie nižší, III. díl, 1912. str. 3'>0. Na podobném
podkladě j,Ol konstruovány též některé italské stroje (Nasso, Reina).
4) Je ff co t t vycházel z rovnic pře~nějších, neboť v rovnicích hořejších
nebyla přesně provedena redukce svislého úsekulatovébo
l nlL úsek .kolmý
k optické ose dalekohledu, tato okolnost však pro vlastní lívahn je bez významu.
J)

1925/3

pro l'l!zné hodnoty úhlu 8, musí v stejném poměru, v jakém na př.
kles~í eos"8, kle.mtí také Yl' a v jakém stoupá sin28, stoupati také Yg.
To však znamená, že vzdálenost odečítacích značek, vymezujících velikost obrazu,
musí být proměnlivá. Hammel' dosáhl této proměnlivosti
známým diagramem, jehož
obraz převádí se do zorného
pole okuláru optickými pomůckami. Jefi'cott volil způsob m ech a nic k ý: V rovině
obrazu umístil tři značky
odečítací - ostře zahrocené
jehly z iridiované platiny
(obr. 2 a.), z nichž jedna Zo vose
kolimační je
pevná,
druhé dvě Zl' Z2
jsou pohyblivé. Tyto dvě
značky jsou připojeny k pákám Pl P2, jichž ramena na
druhém
konci
přecházejí
v ostré hroty, které dotlačovány jsou zpružinou Jí
k povrchu palečných kotoučů
1(1' 1(2' nechť dalekohled d
je skloněn jakkoliv. Povrch
kotoučů je v části, kde doléOhr. 1.
hají hroty, přesně vybroušen
podle křivky vypočtené tak, aby vzdálenost značek ;2'1 - Zo = lIJ
(po příp. z:J - Zu == Y2) měnila se s úhlem sklonu 8 a nabývala hodnot

Obr. 2.

Yl=

f
100'

cos ~8

pO

f
P ř'Ip. Y2= 10'

1/2 sm
.

2 8.

Kotouče, zhotovené z nerezavějící slitiny, jakož i celé pákové
ústrojí jest U~Ilístěno po levé straně dalekohledu (obr. 1.) a chrá-
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něno pouzdrem P před poškozením; poloha kotoučů je nezávislá
na pohybech dalekohledu. lze však opravovati ji jemným šroubem h.
ukáže-li se potřeba (zařízení toto je podobné zařízení užívanému
k pootočení ramene indexového a úpravě libely indexové na výškových kruzích univers. strojů).
Odečteme-li na lati, postavené svisle na nějakém bodu, polohu
všech tři značek zo, Zl' Z2 označme čtení příslušná Zo (volí se
na př. 2-()()() mj, Zl' Z2 - určíme snadně oba úseky laťové II a l2
II == Zl -

Zo

12 = Z2 -

Ztl

a vypočteme vzdálenost vodorovnou i výšku bodu 20 nad nebo pod
horizontem stroje
D = HlO II JI = 10 l2'
Pohyblivou značku zljlllenujeme značkou vzdálenostní, Z2 pak
značkou výškovou. Značky ZlOZ2 pohybuji se v kruhové dráze a
vybočí ovšem z roviny obrazu. Vybočení je však tak nepatrné,
že odečítání na lati se tím nijak nestíží; ostatně nebylo by nesnadným učiniti je posuvnj'mi v rovině obrazové. Horní i dolní
část zorného pole dalekohledu je zakryta a strojem možno praeovati jen nejvýše do sklonu+- HOo, při tom však nic nepřekáží
prokládání dalekohledu.
(Pokmčování.)

Kong~es Meziná~odní unie geodetické
a geofysikální v Madddě ~. 1924.
Mlljor Dr, L B elle~.

Kongres tento byl kongresem druhým od založení U nie;
první odbýval se v Rímě r. 1'9221 zároveň s kongresem Mezinárodní unie astronomické.
Sje:z;dy těchto unií mají se odbývati každá tl-i léta. Poněvadž však se seznalo v Rímě1 že nedostává se dosti času k projednávání některých společných otázek obou unií (na pf'. variace šířek, stanovení základních rozdílů zeměp. délek a pod')l jestliž,e obě unie současně zas'~dají1
bylo rozhodnuto, aby II. sjezd unie geodetické a geofysikální
odbýval se Za 2 léta v MadricLě a sjezd unie astronomické
r. 1'926 v Cambridgi. Tím jest pro budoucnost dána mož'oost1
aby při řešení specielních otázek mohli se něktúí
geodei užitečné zúč,astniti kongresů
astronomický'ch.
a naopak astronomové kongresů geodetických.
Kongres madridský
byl velmi četně navštíven a zúčastnili se ho zástupci následujících
států: Argentiny,
Australie,
Holandska,
Halie1 Indie, Japonska1 K~nadY1 Mexika. Norska1
Polska. Portugalska1 Řecka1 Spojených států severoam~rickýcb1
Království
S. H. S., Siamu1 Spanělska,
Svéds\a1
S ,)'ca r a
Venezuely.
Zástupci Oeskoslovenska na sjezdu byli: Dr. Nušl, p:of.Dr.
Pantoflíček, Hanzlík1 Salamon, Dr. Smetana z min. veř. prací
a major Dr. Beneš. Předsedou čs. delegac~ zvolen Dr. Nu~l.
Geodetická sekce unie zasedala již oJ. 24. zá"í, t) jes: od
24. do 25. Bureau sekce; sekce "ama pak počínaje dne.TI 2':i. zU-:.
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Tím bylo získáno dostatečně čaE.u k projednání
velmi bohatého programu geodet. sekce; zasedání o&:atních sekcí a pLnámí f:hromáždění unie počala teprve začátkem 1'íjna.
Pl·j prvních zasedáních geodet. sekce projednány
nejprve
otázky vrázu ,organi~:?níh~; v stanoveno, ~e jednička, vPH~pěv~~
pro kazdy stat obna81 rocn:J 2600 franku na Has s~at Pflpadají tři jedničky
--, projednávána
otázka organi&ace sekretariá tu geodet. sekce, učiněny disposice o vydá vání Bulletinu
géodésique aComptes
rendus sjezdových a pod, Xa zasedáníC'h
dalších podávali zástupci jednotlivých
států ZpLVU o vykonaných geodetických
pracích na území svého státu, které jsou
rázu mezinárodního.
Takováto zpráva ústní př2dstavovala obyčejně krátké resumé zprávy tis:.ěné, jež pro sj2zd byla předem
připravena a členům sjezdu rozdávána. Zprávu za (:e,kosloi'en
sko pi'ednesl pisatel těchto řádků.
Současn·] před a po zasedání&ekce
a v přes ávkách zasedaly četné komise, jichž úkolem bylo projednávati
různé ott~Zky specielní a připraviti příslušné re&oluce ke schv~Lmí.
Zmiňuji se pouze o některých
komisích, majících vztah
k.e geodesii. Komise pro zavedení v&oob2cné mezinárcdní
projekce, do níž zvolen prof. Dr. Pantoflíček, nedocpěh v Madridě
k nějakému konečnému rozhodnutí a otázka odkázáll'1 k da'~ímu studiu.
Do komise pro stanovení základních rozdílů zeměp. délek
zvolen Dr. Nušl. Také tato komise nedospěla k ti mu) aby moU
již nyní býti ustanoven pevný program pro stanovení zikl. rozdílů zerněp. délek mezi aspoň třemi body na zeměkouli, vzdálených od sebe v zerněp. délce o 1200, poněvadž jest nutno
ještě studovati původ různých systematických
chyb, které se
shledávají při určování a srovnávání času různým· typy stroiů
a různými metodami. Nicmén·J ,Francie jest odhodlána p::>dniknouti do příštího
kongresu
sama praktický
pokus k určení
t,ěchto tří základních
rozdílů 'délkových. K tomu účelu bude
též vyzkoušen circumzenital Nusl-Fr:čúv na pařížské hvězdám':.
Do komise pro mezinárodní organisaci prací geodetických
(réglementation
internacionale
des travaux géodésique) byl zy;)len pisatel těchto l'ádků. KomisR tato seznala, že jest nutno
sebrati všeobecná, pravidla tmetody, přesnos~ měření, stroje) t,<.kající se prací geodetických,
a odporučiti jich' u~ívání 'geodetickým organisacím. Komise navrhuje, aby jednotlivé otázky st\:dovali stálí zpravodajové, ktefoí jsou již u,tanoveni k tomu, aby
podávali před kongresem úhrnnou zprávu o činnosti v jed,notlivých oborech prací geodetických'.
Z dalších komisí jest důležitou pro nli,g komise pro mcrení
PQledn;íkového oblouku od Sev. Ledového moře až k Egyptu,
pon€md7. pl"Íslušný řetě:ooc trqjúhelníkovy
prochází též územím:
na,ši republiky. Státy jimi~ řetězec troúlíelníkový
má probíhati
jsou: Norsko, Svédsko, :Finsko, státy Baltické, Bolsko, Oeskos~ovem,ko, Rumunsko, králoystv.i S. H. S., :Recko a Egypt,
Oleny této komise jsou za:
Norsko: Klingenberg,
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8védsko; Rosén,
Polsko: Niedzielski a budoucIIě člen jmenovany "Nár. komi·
tétem geodetickým,
L:eskoslovensko: Beneš zároveú tajemník komise,
Království S. H. S.: Boškovič - zároveň pí'edseda 'komisJ,
Recko: L,ampadarios,
Egypt: "\Vade zároveň místopí'edseda ko mise.
Úkolem této komise jest docíliti jednotného prová.děni prací
sem spadajících, tedy zejména docíliti ďohody o průb3huřetzct'
trojúhelníkú jednotlivými s,áty, stanoviti pravidla pí'esnosti mel'ení, počet základen, jež třeba měřiti, vzájemná navázání trio
angulaqÍ a ,nivelací, měí'ení astronomická, gr,av~t'lčfn; a pod. Kr. lil
této všeohecné komise ma) býti utvo~'eny v jednotlivých
50Usedních státech podkomise, jež v detailech ~'e dohadují o pradch pouze vždy na dva sousední státy se vztahující.
Oleny
těchto podkomisí jsou eo ip8očlenové
všeobecné permanentní
komise -- vždy dvou a dvou sousedních s'átů a k.orně toho po
jednom členu dotyčného státu, kteréhož člena volí Geodetická
komise, jestliže v tomto státě existuje, nebo jiná v.ědecká korporace (akademie véd a port).
Z ostatního velice bohatého programu sjezdového uvádím
obMrněji otázku zavedení jednotného m"zlnár~dníhf) ellif'so:du.
Na základě usnesení plenárniho shromáždění uJie v Římě
r. 1922 bylo uloženo tak. zv. exekutivnímu komitétu geodetické
sekce studovati otázku_ zavedení jednotného ellipsoidu pro vše~
chny státy jednoho každého kontinentu, a odporučiti k tomu
cíli phslušné ellipsoidy. Po provedení p:'íslušné ankety rozholl
se komitét odporučiti Jediný ellipi:o:d mezinárodní, co ~ odůvodnil následující re80lucí (pod.áno ve zkráceném zd;1]); 1. Ellipsid H.ayfordův, jak určen jím r. 1909, znázorňuje ne)épe rozměry země. Parametry tohoto ellipsoidu mají 4krát větší váhu
parametrů ellipsoidů ostatních.
Zploště,ní jeho 1: 297·0
0·5
liší se od zploštění urČ'eného Helmertem z měření gravitačních
1: 296.7
0.4 jen v mezích stl'edních chyh. 2. Nelze odporučovati ellipsoid Besselův nebo Clarkeův, které byly 8~anoveny
na základč měí'ení starých, málo četných, a u nichž o::lchylky
tížnice byly vzaty do počtu jako chyby náhodné. Tat<'J poslední
okolnost je jednou z příčin rozdílu velkých poloos ellipsoidů
Hayfordova 6,3~8.388 m, Besselova 6,377.397 rn, Clal'keova z ro~
ku 1866 - 6,378.206 ma Clarkeova z r. 1880 - 6,378.249 rn.
3. Odporučuje lse proto ellipsoid Hayťordův následujících r jzměrů:
velká poloosa 6,37KHt!8 + LB 1Jt
sploštěni
1 : ~67'0:-t 0'5.
Neodporučuje se v&ak zaokrouhlovati
nějak 11to čhla, poněvadž potom neznáme jejich původ a sťí'ední chyby .. Jak známo, zploštění 1: 297·0 bylo zavedeno již pro účely astronomickp,
ačkoli při tom současně za velkou poloosu vzato 'číslo 6,3.8.200 rn,
číslo zřejmě malé.
- li tomu poznamenává dále resoluce komitétu, že nejedná.
se pŤi zavedení jednotného internacionálního ellipsoidu, aby s+áty,
jejichž triangulace
hyly již provedeny, neb jejichž výpočty

±

±
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příliš pokročily, přepočítaly
,svá měření na nový ellipsoid.,
Mohou-li tak učiniti bez nesnází, bude to výlodné, ale ner.l
možno konati nějakého nátlaku. Mezinárodní ellipsoid má býti
zejména zaveden: a) V zemích, které teprve započaly s pracemi geodetick,ými,
pro započaté a budoucí triangulace.
b)
V zemích1 kde triangulace již, provedeny, ale kds 'S3 je:lná o
jejich revisi. c) Jedná-li se o výpočet odchylek tížnice vzhledem
k určitému ellipsoidu.
Diskuse, která .0 této otázce vznikla v Madrid,ě, ukázala
značnou nejednotnost v názorech, a při hlasování o tom, má-li
býti zaveden ellipsoid s rozměry podle Hayforda, nebo s rJZměryzaokrouhlenými
(což by mohlo vyhov,ěti jaksi tím, že by
bylo respektováno všech států nezavedením některého národního
ellipsoidu), bylo 1'9 hlasů pro ellipsoid IIayforda a 17 pro
ellipsoid s rozměry zaokrouhlenými.
Bylo též zřejmo, že Angličané nejraCLěji by p<mechali ellipsoid Ch,rkeův z r. 1830, a
že zejména asi od nich třeba 'čekati tuhou oposici pro zavedeni
ellipsoidu Hayforda. Otázku zavedení jednotného mezinárodního
ellipsoidu možno proto považovati dosud za otevřenou.
Fříští sjezd Mezin. uniegeod.
ageofysikální
bude sie
konati. r. 1'927 v Praze. Návrh na konání sjezdu v Praze, jakož
i pozvání. učinBné jménem českosl. delegace dr. Nušlem, po
předchozím schválení kompetentních úř.adú naší republiky, bylo
jednohlasně přijato v plenární závěrečné schůzi sjezdové dne
8. října. KrOill'3 pozvání s naši strany učiněného, byb, pozvána
unie n,a pťíští kongres, též od mstupců Polska do Varšavy,
8védska do 8tokholmu a Portugalska do Lisabonu. Pozvání tato
nemohlia ovšem býti přijata vynovéuím pozvání Oeskoslovenska.
Přijali jsme tím dosti těžký úkol, abychom sjezd náležitě připravili a se důstojně representovali.
Možno říci, že v tomto
ohledu sotva bude možno předstihnouti 8panolsko, jehož vláda
poskytla na sjezd v Madridě200.000
peset (asi 900.000 Kč), při
čemž přípravný komitét ~paněhký ukázal b8zvadnou organisaci.

Situační plán ~ozdělovací.
Prof. Ing. Jos. Pe tří k.

,,8

Při provád<ění pozemkové reformy shledáváme
s některými často flcop:dnljíuíllli
7.jevy. 1, .teré je doporučitelno veřejně probrati, aby mohlo býti v obdobn)'ch případechjednotn::í
postupováno, nebo aby vyvoláno bylo }ednotné rešenÍ.
Taková jednotná
l'ešení usnadní práci nejen technikůITl1
nýbrž i soudům a ostatním ú!·adům.
" Dostávám zprávy o rozmanitých phpadech a se svolením
dotazovatelů uvedu některé II; zajímavější ~Ii.
"Pi"i vytyčovánípříd,ělů
pozemkové reformy v kat. obci
Ba.lkov,(j Lhotě, pro dvůr Vejrec, zjišt3no,ž,e
zobrazení ípoz.
parc. č. 248 v map3 katastr.ální jest rozdílné od. skutečného
stavu venku v pr·írod,ě. 'Dále západní hranice p. p. č. 248 je současně hranicí obce Balkovy Lhoty a obce MezÍ'Íče. Z'lffi'3řil jS3m
skutečný' stav. Pamětníci a držitelé v Dbc.i Mezřičipodepsali
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prohlá:&ení, že užívají od nepaměti pozemky své v tomto stavu.
Dotazem u evidence katastru zjištěno, že tam není záznamů ani
o změně hranic obce, ani o druhé hranici. Poněvadž t:'eba vypracovati pfíd"31ové elabotáty a z ploch předávaných
stanoviti
ceny příd,ělů, žádám o radu, jak rozřešiti tento úkol a co m/i
udělati evidence katastru daně pozemkové." (Viz obrazec.)

Pozemková reforma zasahuje do. ob~lí, v nichž obchod pozemkovy nebyl, kdesousedéžili
mimo obvod ruchu ojcho1ního,
a kde ohlašování změn se nevžilo, tl'eb.1 že se rozm:tnit~ úpravy
držby mezi sousedy prováděly.
1. Případ provede se dle min. nař. ze dne 7. července 1830.
ř. z. č. 149. odst. II" 5. Je 'tu neshoda stavu venku v přírod,ě
se zakreslením na map.ě.
Zjištěné, skutečné hranice zakreslí se. do plánu (obvykle
modrou barvou v obr. čárka tečka) a, nesprávná hranice se
touŽte oorvou přetrhne. Modré č.á~'yhraniční upozorňují ev'idénci
katastru a ,soud knihovní
na nutné opravy. v kresh:3 mapy.
Ůef'Venéhranice
značí nové,: dělením pozemku povstalé hranice
Ev obr. silné čáry).
,
'
·2. Dílee vzniklé opravOu chybné kresby (modí'e omezené)
nesmí se označovati parcelními čísly dle naÍ'. min. 'spravedl-
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nosti ze dne 26. dubna 1892 a výnosu' min. financí ze dne
26. dubna 1892, Č. 14.897. Dílečky tyto možno označiti písmenami a připojiti k nim plošné výměry.
3. Majitel pozemkové parcely č. 248 musí pak prokázati
své právo vla~tniok'é na tyto ~ástice, a to na částí z poz. parc.
Č. 247
v .'kat. obci Balkově Lhotě a na části poz. parcel
č. 1005, 1007, 1008/3 v kat. obci Mezř.íči.
Tím byla by práce civilního geometra ukončena, ostatní
bylo by provésti
právníkům,
soudu a evidenci. Cástice poz.
parc. 247 lesa, mohly by býti jako lesní parcely ponechány,
pokud mají minimální výměry, nebo mohly by býti přem3něny
v pole podle zásad zák. le&ního z 3. prosince 1852, 1'. z. Č. 250.
4. Pokud se týká dalšího l-ízení, můŽJebj ti provedena oprava
hranice mezi poz. parc. č. 247 a 248 na základě plánu civilního zeměměřiče
soudem knihovním tak, že E>oudvyslechne
strany, evidenčního úředníka
a vydá usnesení, aby opravena
t>yla hranice dle § .10 naf. :z 11. června 1883, ř. z. Č. 91,
v operátu katastráln.ím.
5. Na západní straně je parcel ní hranice souč'Rsně hranicí
obce katastrální a tu byl by postup asi následující:
a) Bylo by třeba porovnati hranici v operátu evidenčním
s hranicí v původní mapě v archivu katastrálním.
b) Vypočísti plochu v původní mapě.
c) Porovnati průběh západní hranice poz. parc. č. 248 s popisem hranic obou obcí Mezhče a Balkovy Lhoty.
d) Takto mohli bychom siopatí'iti
názor, jde-li 'o chybu
v kresbě. anebo zda bylo provedeno vyrovnání hranice, které
nebylo ohlášeno evidenci katastru.
e) Majitelé pozemků poz. parc. č. 1005, 1007, 10{J8/3 v' kat.
obci Meúíči a poz. parc. č. 24&. v kat. obci Balkov,ě Lhot'a prohlásí, že přímá hranice je jimi již po 40 le~ uznávána.
f) Obě obecní zastupitelstva usnesou se na prohlášení, že
přímá hranice je již. 40 roků jako přímá uznávána. Projednání
tohoto' prohlášení musí býti vý.I'>loVIlJě
,na, pořadu jednání 'obecního zastupitelstva
uvedeno.
\
'
g) Na, základě t.ěchto dokladů buoe možno zakročiti o změnu
hranice mezi obcemi MezNč a Balkovo~ Lhotou.
Práoe v hodu 4. a 5. uvedené nemůže \civilnízeměměl-ič
p~ovád,ěY, poněvadž nemá k nim zmocnění Státního pozemkoveho umdu.

měfičskýcb věží trigonometrické sítě
p~vníbo a d~ubébo řádu.
Ing. V. Kolomazník,

vrch. měř. komisař triangulační kanceláře ministerstm
financí v Praze.

Trigonometrické
sítě, prvního a druMho I'ádu vyznačují se
soustavou jednoduchých
trojúhelníků,
bez, křižujících se stran.
Snaž,íme se docíliti trojúhelníků
rovnostranných,
s úhly kolem
60°, pfi délkách jednotliv)'ch stran 20 až 25 'až 30 km.
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Pro poměry terénní v Oechách, na, Moravě a částečně na
Slovensku, jest řešení dle uvedených z.'\sad velmi nesnadn~
jednak pro značně členěný terén, ale hlavně proto, že na výšinách a horských pásech máme vysoké, krásně pěstěné lesy,
které ve v,ětšině pl-ípadů rozhled ze země znemožňují.
Další
pl'ck,ážkou bývá seskupení jednotlivých
pásem vrchů a při
délkách stran 20 až 30 km již citelně nepříznivě
spolupůSClbí
zakřivení zemské. Také náklad na triangulační práce přichází
v úvahu.
Nejedná-li se o přímou závadu v terénu, překonáváme naskytující se překážky výstavbou měřičských věží prakticky do
výše 30 metrů stanoviska ~troje. Vyšší stavby jsou již poméSrně
velmi nákladné a také kladou mimořádné požadiavky na pro vedení; také materiál nebývá vžidy po ruce.
Obecně budou takové věže konstrukce dřevěné, které zařizujeme jen na krátký 'čas, asi na 2 "až, 3 roky; ;,tavebn!S a
s estetického ~t.anoviska nečiníme na niS obzvláštních nároků,
snažíme se je p%taviti co možnA pevné a 'tuhé a také s nejmenším nákladem.
V literatuře samotné najdeme málo phkladů detailně popsaných a vyobrazených
měhčských
v,ěž,í, ne mluvě již o prokreslených plánech. Také možnost viděti hotové věže je&t velmi
nepatrná. neboť jsou to stavby poměrně 'l-ídce prováděné a ve
většině pHpadů jsou na místech velmi odlehlých.
Obrázky v učebnic,ích, ohyčejn:'5 druhotné kopie fotografií,
jsou velmi nezí'etelné a nemohou staviteli-začátleníkovi poskyt,
nouti dobré vodítko pro zamý'šlenou stavbu. V knize: Jordan,
Randlmch der Vermessungskunde. díl II., strana 30J, .~ 76, jest
snímek v.e,ž,e stavěné trigonometrem
Ottem, vedle pak je re·
produkce fotografie velmi vysoké v.eže, stav.ené pruskými vojáky.
Z obou obrázků patrno, že stavitelé snažili se dosíci tuhosti
stavby mohutnou konstrukcí a pí'edimen~ováním profilů. A pr-ece
čteme v pojednání, že na těchto anebo podobných' věžích byly
pozorovány různé závady pH měření. Úspěch byl jen zajištěn
pí-i podmračném počasí, kdy' střední&loup nebyl osv,ětlovánslunečními paprsky a jen píi mírném v,ě,tru se cb~ervace dařila
Jsou také udáhyč,íselné hodnoty otáčení E-esloupu co do směru,
velikosti a denní doby.
'
Rada praktiků-následovníků
vyhýbala se proto
v sítích
soustavně vysokým E-tavbám. Raději volili visury, méně 'Pro siť
příhodné. pomáhali si vykácením lesních prů&eků, zbavovali
vrcholy kopců porostů, anebo raději celou síť změnili.OaE-to
observovali body až 200 metrů excentricky ze zeIri,ě a na bodě
postavili centricky vysokou tyč, kterou protínáním vpřed zaměřovali a observace na excentrech zase centrovali na body;
neměli prostě důvěry ve výsledky docílené na vyšších středních:
sloupech. Také nákladnost těchto ;,taveb, fysická námaha a nedostatek OSOhIÚodvahy mnohého zradila.
Po zku~enostech v posledních letech je prokázáno, Žie rychlé
a ekonomické vyvinutí sítě (při centrických observacích) jest
jen možné při použití měř. v.eže do 30 metrů výšky středního
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sloupu. respektivestano\Tiska
theodolitu. Oím delší strany trojúhelníků v síti, tím v,ětší pQčet věží a jich výška průměrná.
Observacc na nyněj'ších věžích, pŤi kterých zmíněné závady
podařilo se plně odstraniti, j&OUjakostí dokonce lepší než výsledky docíIené při postavenI &troje na stativu s 'obcházením
PQ pevné zemi. Závady odstraněny vhodnou volbou slabšího ,&tavebního materiálu systematicky
zpracovaného a konstrukcí staticky správně !·ešenou. jak v,ěže samotné, tak i 'středního sloupu,
a jeho hlavních vzpěr.
Popis

méřičských

věží.

Méřičská v,ěž skládá 00 ze dvou konstrukcí úplně samostatných, ničím a nikde na sobě nezávislých.
První konstrukce,
v,ež sama, slouží pro výstup, zařízení
pracovní
podlahy
kol vrcholu konstrukce
druh';,
středního
sloupu a, stanoviska theodolitu, a končí stI'echou opatřen~JU na
vrcholu černým hranolem, který slouží k pointování z 'bQdů
sousedních.
Druhá konstrukce
jest ve zv'ět~eném měHtku vlastně jen
stativ stroje. Staví se teprve až, konstrukce první,věž,
je až
pod střechu úplně hotova. ,Skládá se z vlastního středního
sloupu, který jest vzepřen čtyřmi vzp~rami hlavními, probíhajícími od vrcholu středního sloupu ve značném sklonu šikmo
do země; vše je spojeno v,ěnci, kl-iži, kleštinamiv
jeden pevný
eelek. Tato konstrukce musí bezvadně pronikat v,ěží. nesmí ani
při největším větru některá částice se próbýbati, anebo dokonce
na jinou naráž,eti. Žádáme-li na první konstrukci pevnost, musí
konstrukce
středního &loupu býti nejen pevná, nýbrž i tuhá.
Nesmí za žádných okolností i';e kroutiti ani při přímém ozáření
slunečními paprsky.
V,ěŽie(konstrukce první) rozeznáváme dle tvaru dvojí:
1. p r· í mé, to jest takové, které výškou půdorys nezrněni;
mají sloupy svislé, jednotlivá patra stejně vysoká, v6nce, kříŽie,
polstlářc a žebříky stejně dlouhé; celkový tvar jest hranol čtyřhoký. Rozhledny
trojboké se neosv,ědčily, neto! VYE azují poměrně malou bezpečnost proti překocení větrem i při silném
materiálu:
2. k o nic k.8, jsou tvaru kOlllGlého jehlanu, začínají při
zemi půdorysem
značně větším než jest půdorys jejich pod
střechou. Oblíbené jest zúž,ování věže v poměru 1 :10, poněvadž
výpočet v,ěncu je velmi snadný. Na 10 metrů výšky zúží Re věž
o 1 llletr. Etage výškou v<šže se zkracují. '
Budiž nyní poukázáno na jednotlivé výhody obou typů.
V,ěž pf,i m á vyznačuje se velikou jednoduchostí
a pravidelností. Sloupy svisM se lépe staví a také lehce olovnicí kontrolují. Etagejsou
všechny stejně vysoké, všechny věnce, kHže,
podlahy a )žebříky mají stejné rozměry. Komtrukce
středního
sloupu lépe proniká věžiÍ. V hořeních patrech je daleko více
volného místa pro výstup. Docílíme &nadno mohutnou střechu,
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někdy jest zapotí'ebí pro bezpečné hledání veze z bodů sousedních. Nevýhody
vyplynou z popisu věže tvaru komolého
jehlamI.
(pokfa;čování.)
COŽ

Recense.
R. Sokol, Geologie
výkonná,
Praha 1923, Státní naklallatelst:í,
stran 184, cena 19 Kč.
Autor poje,lnává vedle odborné látky také o lite ní map a vyliliuje
tam i vznik map topografických 1: 25.000. Vyjadřuje se však velmi ne·
správně
a s hrubými
chybami,
že by bylo záhodno, aby tn stať dal
prohlédnouti odborníkovi, a ve 2. vydání ji opravil.
Příklady: 1. Mapy 1: 25.000 se kreslí v poli na stolku měřickém.
Základem těchto map jest rozdělení
země na trojúhelníky
(triangulace)
(str. 3). Dále: l\lezi trojúhelníky 1. řádu se vkládají menší
pod lep otře b y (I). Na str. 9. 2. Pomocné vrstevnice jsou vzdáleny 10 m
a označeny přetrhávanými
(~:irl~ami(!).
Na str. 39 píše o mapách
katastrálních mezi jiným takto: Novější
(mapy kat.) od r. 1887 o mčřítku 1: 2500 jsou získané přímým
měřen ím
ľthHI a délek podle silnic, cest, ulic avodních
tokt'!(!). Ke konci:
)Iapy pořizuje stálá evidence kata,tru při okresní správě politické(I). Také
ěíslování parcel popsal jen podle starého způsobu.
.
'f.
Odborné články v časopisech.

O.

Zeitschrift
f. Vermessungswesen,
čís. 37, 1924: Der neuen
Pachschule fur Vermessungswesen zum Geleit. Prof. E. Doležal: Errichtung
~.iner Paehsehule fiir Vermessungswesen an den beiden techn. HochschuleIl
Osterreichs, Dr. Haussmaun: Die Geophysik im Dienste des Bergbaues,
Časopis pro pěstování
matematiky
a fysiky, ročník LIV, čís. 1.
Dr. Hod,k
a dr. Hruška:
Několik elementárních poznámek o numerickém p·očítání. Dr. J. Pantoflíček.:
Nový přístrcj nivelační.
Nová Práce čís. 12,13 a 14 z 1'.1924. Frant. Jandečka:
První
ěeský inženýr v Americe.
Věstník
Masarykovy
Akademie
Práce, ěis. 11 z r. 1924:
Několik zásadních návrh II k reformě veřejné správy. ~Iemorandum o nutnosti
a úěelných směrnicích požitkové úpravy státních úředníků.
Sborník čs. společnosti
zeměpisné
sešit fJ. ~ 6. z 1294. Děd i na:
Sjezd slovanských zeměpisců a národopisců v Praze. Clánek obsahuje mezi
jiným zprávu, že sjezd není pro zavedení stereografické projekce v ČS. R.
a navrhuje, aby se vzalo v úvahu konformní zobrazení v pásech rovnoběžkových neu pJledníkových.
Nové knihy.
Dři l\Iacků, Novák a Nachtikal:
Základy praktické
fysiky.
Brno 1923, nákladem vlastním, stran 220. Cena 32 Kč.
Frechet-Halbwachs:
Le calcul de probabilités
la portée
de tous. Dunod Paris 1924. Stran 297.
E. Borel-H.
Deltheil:
Probabilités.
erreurs.
Paris 1923. Vyšlo
v Collection Armaud Colin, Seetion de mathematiques čís. 31.
Die Nivellements
von hoher Genauigkeit, Rohen iiber N. N. im
neuen System der trigonom. Abteilllng des Reichsamts f. Landesaufnahme.
Cena 6 M. Stran 102.

a

Zp~ávy stavovské.
Z řad železničních
kolegů.
V době opětné snahy jednotlivých
kategorií duševních pracovníků o hmotnou úpravu V prvé řadě, a abych
tak řeklo existenění oprávnění ve druhé, svolali kolegové Ing. Janoušek
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a Kastl na 5. prosinec t .. r. na Masarykově nádraží poradu železničních
zeměměřičů, jež se měla obírati některými velmi aktuelními otázkami a
určiti směrnice pro zásah do jejich řešenÍ. Svolavatelé pož;Ídali též prof.
IDI?' Petříka, aby laskavě informoval v hojném počtu dostavivši se kolegy
o upravě zeměměřičského studia.
Ochotně nás navštívil a vylíčil nám kHžovou cestu dosavadních
snah. Jeho výstižn.ý a podrobný referát postavil nám před oči, jak min.
školství a nár. osvěty se snaží tuto, v jiných státech již rozřešenou otázku,
co nejvíce oddáliti. Kol. Ing. Doležal vyslovil p. prof. nelíčený dík za jeho
obsáhlý, všestranně důvody a potřebami prax9 dolozeu.ý referát, za jeho
ncúnavnou dosavadní činnost ve pro:p5ch našeho stayu při všech příležitostech.
Poté pr,)brány všechny spe~ielní poměry v železniční vyměřovací
službě. Z věcné a obšírné debaty blegů
z celé republiky vy,nitlo, že
veškeré dosavadní snahy jak Spolkc1n čs. zeměměřiéEt tak i jednotlivci
tlumočené min. železnic resolucemi, intervencemi i úředními podiÍními, vyzněly skoro na prázdno a to nejen k naší, ale hlavně ke škodě železničního podniku, jehož vedení jsme včlldnG (bezprostředně po převratu) dodali
nlíměty k zásadní a cílevědomé organisaci celé vymě:'ovací služby u železnic. Předvídané
obtíže jeví se nyní po šesti letech neobyčejně tíživými.
Nemajíce zastoupení v ministerstvu. nemůžeme zlepšení pom,'ru očekávati
a odstranění
nesnází pH ztrnulé organisaCi, jelikož neodborník, který
nepracuje v tomto oboru, nflmá o rozsahu a možnostech naší praxe
náležitého pljmu. Proto n~může se vyslovovati o důležit l,ti a hodnotě naší
úmorné a v'yčerpávajíci práce, již konáme přes všechna l'říkol-í odevzdaně
jak na trati tak i v kanceUl'i, jsoucc zato v poměru Popelky k ostatním.
PH nynějších rozsáhlých investicich uvědomují si sice mocní tohoto podniku
naši exístenci, ale teprve tehdy, když se pH stavbč vyskytnou spory a
obtíže tkvící ve vadných plánech, po přípa,lě, kdy jsou znepokojováni
stranami neb intervencemi poslanců, stížnostmi do neplacení náhrad za zabrané pozemky aneb když je tI-eba věcných posudků při soudních odhadech,
rekursech a pJd.
V jsledkem schJ:.zc bylo jednomyslné usnesení, aby vzhledem k dosud
sneseným důvodům, potřebám praxe, st ílému rozvoji techniky (na' př. fotogl'ametrie) a tomu odpovídajícímn přetvořování ostatních odboru, trváno byb
na zřízení úplného osmisemestrového studia se dvěma státními zkouškami
a s právem promočním.
Dále zvolen čtyřaenný
komitét pro vypracování n'ivrhu na úpravu
organisace vyměřovací služby u čs; drah podle dosavadních návrhi't,
na minimální dotaci vym:ířovacích skupin geometry a pomocnými silami,
na vypracování příslušných předpisU. a nutné doplnění vyvlastňovacího z-íkona, jak toho vyž'tdují změněné poměry (~lovensko, sestátněni
soukromých drah a pod.) Tento návrh mi býti v dohledné době doručen
všem povolanÝm činitelům.
Po pětihodillném jednini byla tato zdařilá schůze skončena.
D.
Pozn. redakce. O správnosti a věcnosti postupu želez. koleg& neni
tY'eba zvláštního l}omentáře. Jejich snaha spadá do požadavku všech gdOmetrllo úízení .Ustředníhovyměřovacího
úřadu", jenž měl i'ešiti reorganisaci vyměřovací služby vůbec (tedy i jednotli vých odvětví) na spoleěném
z ikladě (jednotné pY'edpisy, úprava zákonů a naÍ'Ízení a j.). Věc pro nás
již po převratu samoúejmá
a oddanými pracovníky v zájmu republiky
na\'rhovaná, zdá se teprve nyni nalézati sluchu soudě ze zprávy "LidOVýCh
novin", které p:ši mezi jiným: "Souběžné obstarávání téže neuo podstatnií
stejné agendy různými úřady nebo orgány, zejména však úřady různých
resortů, bude odstraněno soustředěním
této Itll;endy. Spr.ívIii i-Í:i:eníbude
zjednodušeno a je:1n ltně upraveno, vnitr'ní styk ÚÍ'ední a kanccl:H-ská manipulace zjednodušeny, důležité spdvní předpisy, jejichž používání vzhledem
k provedeným změn ím pusobí praktické potíže, budou sestavcny a cestou
nařizovaci znovu vyhlášeny. V jednotlivych
ÚÍ'adech musí býti stanovena
norm~Uni poti'eba počtu sil, která nesmí býti pI·ckročena. Normální tato potřeba stanoví se na dobu tří let a po tu dobu nedmí býti stanovený počet
sil zvýšen .. ~8. mimoHdných
poměru mohou býti ,přechodně přijaty na
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výpomoc síly smluvní na souhlasný návrh rcsortního miniscra a ministra'
:financí se zvláštním svolením vládý. Vláda mi do doby, ktoní bude v zákoně pI'esně určena, podat návrh z··ikona o jednotné úpravě správního řízení
a vymezení příslušnosti jednotlivých minísterstev a provésti cestou nařizovací
nebo administrativní
ostatní vytčená opatření. Vláda je také povinna zříditi
zvláštní komisi, složenou z úředních a podle potI'eby i mimoúředních znalcd,
jejíž složení, působnost a pracomí prngraln mají býti stanoveny tak, aby
bylo dosaženo správného provedení vytčených úkoL'! v době co nejkratší."

Zprava o výbJrové schůzi Spolku čsl. zeměměřičů, konané
dne 19. prosince 1924. Z \ ělena přijat Semen Zaikin. Zodpov:Jděny došlé
dopisy. Předseda upJzorňujo na referentský návrh zlíkona o autorisovaných civilních technicích. Usneseno zakročiti u ministerstva ve'f'ejných prací,
jakož i u sborů profesorských. Kromě toho zakroěiti proti rušení autoi'isací
oněch civilních geometru, kteH jsou ve služMch městských a železničních.
Prof. Petřík upowrňuje na geodetický sjezd v r. 1926, který se bude konati
v Praze a vyslovuje p";íní, aby do té d"by byly vydány v českém iazyku
některé pT'edpisy měřiěské. Usneseno dále konati valnou hromadu Spolku
čsl. zeměměl'iěh dne 15. února 192,) v Praze v místnostech ěeské techniky
po dohodě s brněnskou odboěkou spolku.
Zpráva o schůzi zeměměřičské Skupiny při Spolku čsl. inženýrů, odbor Praha, kteriÍ so konala dne 19. prosince 1924 v místnostech
české techniky. Upozorněno na Rjezd g.lOdetický, který se bude v r. 1926
konati v Praze.
Prof. PetHk dopoměu;e, aby dn té doby vyšly některé
předpisy měřiěské v jazyku českém. Ministerský
rada Leipert sděluje,
že nelze p:Jrnýšleti na česklí vydání, dOKud noní schválen nov.Ý zákon katastrální. Usneseno pak konati valnou hromadu dne 30. ledna 1925 o půl 18. hod.
v ústavu prof. Petříka.

Zákony a nařízení.
Výnos ministerstva financí v dohodě s ministerstvem
spravedlnosti ze dne 11. října 1924, č. 35935-24
o plánech

civilních

geometrťt

na dělení

katastrálních

parcel.

Ministerstvu financí došla zpráva, že mnozí civilní geJIl1etři ověřují
všechny svoje plány ua dJloní katastrálníllh parllcl, pokud se týěe vyznačení nových držebnostních
hranic v pHrodě, buď slovy "nově vzniklé
hranice byly vykoIíkovány", aneb) slovy "n·wě vzniklé hrauillC byly vymezeny", obcházejíce t lkto platná ustanovení o vyznaě.ování držebnostních
hranic mezníky, ailále, že jedna evidencc kata.;;tru poze~nkové daně obdržela
plán cívilniho geometra vyhot:wený m \l-ic!cým stol~m úplně rozmačkaný,
který pro toto p0škození nebyl zpll.sobilý, aby na jeho podkladě mohly býti
provedeny zmřny v operátech katastt' ílnídl.
PřihlÍZejic k těmto z>1vadám a k t nnu, že z dí'tvodu rychlejšího a
přesnějšího prenesení krcsby z dílčích níkresll. clvilllích geometrů, zhotcvených měi'ickýrn stolem. do map katastrl1ních je nutuo, aby tyto nákresy
byly zhotovovány
zpElsobern, který by umožňoval přeneseuí kre,by ze
zmíněn.ých nákresll. f0t l-mechanickou cestou, sděluje minísterstv0 financí
v dohodě s ministerstvem spravedlnosti toto:
Vyznačením hranic ve smyslu § 2:l oilst. 2. z ikona z 23. května 1883,
Č. 83 I'. z. a pří~luštléh ') pl'oViíděcího nar-ízení z 11. č.ervna 1883, č. 91 ř. z..
bodu 8 nal-ízení bÝI'. ministerotva- spravedlnosti ll. financí ze dne 9. února 1907,
Č. 29 ř. z. pak odst. 3. čI. XV. a iJodu 8. čI. XVI, nlřízcní
vlády ze dne
12. května 1'122, Č. 148 Sb. z. a n. rozumí se zr.etelné a trvalé zajištění
nových držebnostních hranic ve všech b ldech. ve kterých se tytJ hranice
od pHmé číry odchylují, zpravidla kamenu.ými (betonovými) mezníky a
výjimečně jen, kde opat"ení mczníku vyžadovalo by nepoměrného nákladu,
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,mobo jde-li o malé objekty, dřevěnými koly nejméně 60 cm dlouhými a
!3 cm silnými.
'
Nové držebnostní hranice, pokud jsou v přírodě již vyznačeny zdí
dřevěným plotem,'lInebo
jiným trvalým a určitým předmětem, neni Ueba
zvlášť ještě zajišťovati mezníky anebo kolíky.
U držebno~tnlch hranic, kteréž jsou v přírodě vyznflěeny příkopem,
živým plotem, anebo jiným trvalým, l\\'šak neurčitým předmětem, stačí,
zajistí-li se tyto hranice mezníky, anebo kolíky pouze v bodech větHch lomil.
Na polohopisných plánech, vyhotovenýcb civilními geometry, aneho
odborníky ľtřadú oprávněných
k zhotovení takov)'ch pl~nfl, musí b'ýti
v ověřovací Idausuli stran vyznačení nových držebnostních hranic v pH1"0<11\ v)'slovně uvedeno, byly-li hranice v přírodě
"vymezníkovány", "vykolikovány", anebo jakým zp1l.sobem jsou v pHrodě úetelnč a trvale již
vyznaičeny.
Plány na dělení katastrálních
parcel, určené
pro evidenci
po,
zemkového
katastru
tam, kde zaměr'ení bylo provedeno měHck"m
stolem a nejedná se tudíž o 7.hotovení pHnu uvcden,)'ch v bodč l/A či. XVI.
nařízení vlády ze dne 12. kvě.na 1922, č. 148 Sb. z. a n., musí býti vyhotovovány úl'ednč opdvnčnými civilními geometry anebo odborníky úřadů,
jež jsou oprávněny zhotovovati takové plány, jako příložné mapy podle
ustanovení bodu 5. § 7. návodu pro vykonávání měHckých prací z 1'. 1907
(výnos býv. min. financí ze dne 28. července 1907, Č. 551ti6) pokud se týče
podle ustauovení čI. XV. vládního nařízení ě. 148/22.
,
'ryto plány, 11: jichž vyhotovenl mohou býti použity také litografické
otisky přhlušnýcl.1 listu map katastr<ilních, musí býti dodány v nepol'llšeném
stavu (uložené v tuhých deskách), aby evidence pozemkového katastru mohla
jich použíti bezprostředně jako pHložných map k mapiíJll katastrálním.
Za ministra financí: Sr á lil e k v. r.
Pozemková reforma: Rozhodnutím nejvyššího správního soudu
\' Bruě č. 18.970,'1924 .ie třeba n,írok podle § 11 záborového z~,kona vyšctl'iti na základě skute&ného stavu nemovitosti. Zjistí-li S P. U., že stav
knihonlí ncbo katastrální nesouhlasí se stavem skutečným, je povinen ex
oflo za účasti strany správný stav vyšetřiti. (V dotyčném nálezu nehyla
uV:lžodna otázka dodatečné změny kultury a její vii \' na zábor.)
Rii.

Stavovský smysl dobře karakterisuie zákrok Ing. Frant. Zuklína
ve věci postupu m'ířických, úředníků města Prahy. V debatč o úřednických
z íležitostech sclTdlen v Ustředním zastupitelstvu hlavního města Prahy
dne 1. prosince t. r. návrh jmenovaného, aby zemčměHči dosáhli po 28ti
služebních letech V. hodnostllí tHdy. Mčl:'ičtí úl'cdníci jistě dovedou oceniti
podporu jich požadavku civilním geometrem, který užil svého významného
veřejného postavení v jich prospěch.
Autorisace civilniho inženýra agronomie domáhají se zemědělští inženýři. lnž. komora jich požadavek slibuje podporovati;
podobně
i min. zemědělství vyslovilo zásadní souhlas s akcí podnikanou.
VII. mezinárodl1.i sjezd matematiků odbýval se v srpnu 1924
v Torontu v Kanadě. Ceskií věda zastJUpena byla prof. Bydžovským a
Kosslerem z Prahy, VI. Novákem z Brna.
nikolikaletou praxi u nového
méi'ení ua Slovensku
G E OM ETR •k.atastrálního

pJijat bV stélě mlsto
v technické kanceláH, pHpadně vstoupil by později j3 ko
společník. Nabídky do adm. t. 1. pod zn. "Jaro 1925".
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