
ZEMĚMĚŘIČS HÝ vĚsTníH
Rozb~aničovací p~áce na pomezí česko=

stovensko=~umunském.
Ing. O. Kr Č ID á ř. (Pokl'ačování. - A snivl'e.)·

SoučaBněS vytyče.nim polygonních hodů hyla vo,lena místa
příč,ných profilů a v z.aros,tlém terénu jích směry prosekány.
V zásadě každý příčný pro,fil začíná a končí na polygonním
bodu, v p,řípade.ch výjimečných byl konec profílu zařazen do-
polygonní strany a zaměřen M oba sousedni bod,yJ.PromYl
voleny ve yzdálenosti 200 až 250m od sebe,; bezvýjimečně
umíBMnypříčné profily v mí,stech vyústění přítoků TiBYz obou
etran, v místech ohybů řeky a větších změn spádu a vždy tak,
ahy směr příčného profilu byl kolmým na směr toku vody. Dle
těchto zásad vyvoleno a vytyčeno celkem 319 příčných profilů
v průměrné délce profilu 410 m.

Délkové a výškové (hloubkové) měření profilů bylo pro-
vedeno a,ž na nepatrné výjimky vždy spole.čně celou pracovní
skupinou; délky měřeny ocelovými pásmy podél drátěného lana,
napínaného v OBeprofilu, hloubky nivelační lati; dle možnosti
prováděno obojí měření současně universálním t,a,chymetrem
z koncových bodů profilu CO' stanovisek neb i s více přestavami.
Zvláštní péče věno,vána byla částem profilů v hlavním i vedlej-
ším rameni řek,y, kde body voleny tak hustě, aby tva,r profilu
co nejdokonaleji byl vystižen. Výškově připojeny byly konce
příčných profilů na celkovou nivelaci obou polygonnich ta,hů a
pak přímo na zjištěné body přesné nivelace.

Částečně již během polnkh prací, hlavně však po jich
ukončení, zpracovány výs,ledky propočítáním a vynešením příč-
ných profilů a to každou čá,s,típracovní skupiny zvlášť, načež
Qbojí vynešení s.rov71áno,chyby, vzniklé počtem a, vyná,šením,.
eliminovány a výsledky mwz,áj,em ověřeny, takže nakonec
každá polovina hydrografické skupiny měla exermplM úplně:
ident,ický s exemplářem druhé PQloviny.

V roce 1925 doplněno bylo měření příčných profilů za-
měřením podélného profilu hladiny Tisy a to, pouze čsl. hydro-
grafickou skupinou. Po celé délce hraničního úseku Tisy bylo
zříz,eno 107 prozat,ímních vodočtů, umístěných vždy vose:
některého příčného pro,filu a v přihližně stejné vzdálenosti od
sebe. Výškově připojeny vodočty na nivelaci čsl. polygonu.
V dohodě s ředitelstvím státních lesů v Rahově pak zvýšena.
dne 15. říj,na 1925 uměle hladina Tisy vypuštěním některý,ch
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pfehrad na horních! tocích Tis,y na stav přibližně + 50 cm na
vodočtu v AkIlla Slatině (minimální stav v'Ody, ještě umožňujicí
voroplavbu). Mezi 5. a 17. hodinou pak souhlasně s postupujicí
vlnou vody provedeno odečtení na všech 107 vodočtech a, sou-
časně na existujících pevných vodočtech v Trebuši, Akna
Slatině a Tiačevu. Tím způsobem určen jednak podélný profil
hladiny vody při stavu + 50 cm v Akna Slrutině, jednak vztah
mezi vodočtem v Akna Slatině a jednotlivými příčnými profily.
na základě něhož možno zkonstmovati v ka'ždém profilu výšku
hladiny vodní, odpo'Vídající daJlé výšce na 'Vodočtu v Akna
Slatině, kte,rý při všech návrzích a také při definování hra-
ničnÍ čáry vždy byl brán v úvahu.

Poněvadž me·zitím v roce 1925 také polygonisa,ce a po-
drobné měfení území po obou březích Tisy bylo ukončeno, byly
výsledky spojeny jednak k vypra"V"e,níúplného hydrografického
díla, jednak k; vynešení mapy, která současně pak ponechána co
podro,bná mapa hraniční a mohlo být přikročeno k podání ná-
vrhů na určení průběhu hraniční čá.ry v řece Tise.

Obr. 1.

Tu však stře'tly se náz.o.ry obou zúčastněných delegací.
Kdežto českQslo,venskádelegace na,vrhovala, ahy hranice v Tise
byla stanovena co po h Yb Ii v á, měnicí :se vždy současně
8 plavební linií vorů a to zejména z důvodůw největšího
usnadnění voroplavby *) a bezpodmínečného přístupu k tekoucí
vodě za každého vodního stavu pro pobřežní obyvatelstvo, na-
vrhovala rumunská delegace pro Tisu hranici fixní, a to střední
čáru hla,vního ramene Tisy za stavu + 50 cm v Akna Slatině
tak, jak bylruvyšetřena v době delimitace a neměnící s,e':s řekou.
Nepřijatelnos,t, tohoto druhého řešení nejlépe vysvítá z praktic-
kého příkladu, který by byl jeho důsledkem: za nížšího sta,vu
vody ocitla by se hraniční linie na suché zemi a tím zamezen
by byl ohyvatelstvu z té neb oné strany přistup k vodě (viz
obr. 1.).

*) Důležitost této okolnosti vynikne, uváží-li se, že v roce 1924
jen ze státních lesů v okruhu ředitelství stát. lesů v Rahovu bylo po
Tise dopraveno 120.000m3 dříví a že lesní správa udržuje neméně než
14 nákladných přehrad (klausur) na horních tocích Tisy a přítoků za
účele~ zvyšování hladiny řeky Tisy na potřebný pro voroplavbu stav
v suchých letních měsících systematickým vypouštěním vody v pře-
hradách nadržené.
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Mimoto v případech posunuti řečiště, jež' nutno předvídati,
zůstala. by hranični linie mimo řečiště a vory by byly nuceny
plouti čá.steěně na území cizího státu.

Komise, uváživši všechny argumenty čsl. d.elegaci uvá-
děné, přiklonila se k jejímu názoru a ve dnech 8. a 9. únoi"a
1926 konečně otá.zku rozhodla usnesením, že hranični! linie v řece
Tise má být po h Yb 1iV ái, totožná se střední linií hlavního
ramene v obdobi nejnižších vod, kterýžto stav dán jes.t vždy
pruměrem nejnižších pozorovaných vodních stavu v posledních
po :sobě jdoucich pěti letech,; hlavním ramenem dlužno· pak
rozuměti ono, kterým v dané časové jednotce pmteče nejlvětší
množství vody. Aplikaci tohoto rozhodnuti na léta až. do 1925
se vyšetřilo, že onen stav odpovídal staNU-14 cm. na vodo·čtu
v Akna Slatině a pomocí výsledků shora popsaných hydro-
grafických měření, mohla být v ka,ždém přičném profilu vy-
řešena a pro přípa.d potřeby do mapy přenesena hraniční linie
odpovídající definici dané komisí, ovšem jen pro rok 1925:
v budoucniÚls.tístejným po:stupem však bude možno, kdykoliv
toho bude zapotřebí, znovu a pro daný okamžik po.lohu hraniční
čáry vyšetřiti.

Rozhodnutim tímto bylo podrobné s.tanovení průběhu hra-
nice československo-nlmunské ukončeno.

P o v š ec h n Ý pop i s d ei f i nit i v n i hra nic e.
Hranice československo-rumunská počíná u trojstátního bodu

československo-rumunsko-maďarského, který je dán průsekem středních
linií řeky Turu a potoka Hodoše v nejjižnějším výběžku území obce
Fertešalmaš, župy Marmarošské (Vel. Sevljuš) na Podkarpatské Rusi.

Od tohoto bodu vede hranice v rovínném území směrem nejprve
v celku severovýchodním, ztotožňujíc se po většině s hranicemi obec-
ními neb majetkovými, překročuje u československé obce Aklí dráhu
vedoucí z Királyházy (Československo) do Halmeu (Rumunsko), vystu-
puje na isolovaný hřeben hornatiny východně od zmíněné dráhy, do-
t;tupující největší výšky 332 m, načež znovu sestoupí do rovíny, v níž
pokračuje až po silnici vedoucí z čsl. obce Guďa do rumunské obce
Tarna Mare. Odtud obrací se hranice směrem celkově jihovýchodním;
vystupuje na rozvodní hřeben mezi řekamí Tisou na severua Turem
na jihu, vedouc. přes vrcholy: Široký Vrch, kota 652,Vyškovský Kámen
až po kotu 722, ležící asi 1 km západně od silnice Tiačevo (českqsloven-
sko)-Satumare (Rumunsko), odkudž směrem severo-severo-východním
sestupuje údolím potoka MiM k řece Tise, jíž dosahuje východně od
koty 209, zvané Sinka. .' -

Odtud směrem celkově východním probíhá hranice proti proudu
řekou Tisou až po ústí potoka Norice na levém břehu, a stoupá nej-
f;ratším směrem. údolím Norice na velehorský hřbet karpatský, tvoř.ící
rozvodí .mezi řekami Tisou na severua Vyšavou na jihu a po tomto
~řbetusměrem celkově východním přes vrcholy: Menčul, Preluka, Žerban;
Pop Iván, Bendre:J,ska, Mezíp()toky, Neníska a Korbul až po homolí
St ó g, která je společným, tJ;ojstátním bC?dem československo-rumun-
ioko-polským.
. Celková d é 1k a h r ~ni c e obmíiší ~1 km, 'L toh~ 120 km proc'

bíhá PO suché zemi a 81 km ve vodnícQ. toc.ích, z čehož 18 km je hran,ící
fixní, . tvořenou střední čarpu. dotyčn~ho. vodního toku tak, jak byl
~hledán v době, delimitace a 63 km hranicí la"b"ílní,měnící se sestř~dní
~arou hlavního' ramene toku.. .
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Úze m í, kterým hranice probíhá, jest přibližně z jedné poloviny
rovinné a bezlesé, z druhé hornaté a zarostlé lesem s výjimkou asi 30 km
nejvýchodnější části, která přesahuje lesní čáru. Nejnižší bod hranice jest
její západní začátek ležící 121m nad mořem, nejvyšší pak vrchol Pop
Iván ve výši 1940m. (Viz podélný profil hranice obr. 2.)

Dle a dmi n i str a t i v n í hor o z děl e n í patří pohraniční
území ze strany československé k Podkarpatské Rusi, župě Marmarošské
se sídlem ve Vel. Sevljuši s okresy: Vel. Sevljuš, Hust, Tiačevo, Terešva
a Rahovo, ze strany rumunské k departementům Satuma"re a Maramures
s okresy: Satumare, Ugocea, Oasiu, Campulung la Tisa a Viseu.

=~;;~
Serle II. ••g
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K o m u n i k a c e. Železniční spojení jest velmi dobré v západní
části hranice z Királyházy na Halmeu a v poříčí Tisy drahou z Király-
házy do Jasiny; silniční spojení je paralelní se železničním státními silni-
cemi z Királyházy a V. Sevljuše do Halmeu a z V, Sevljuše přes Hust,
Tiačevo a Teresvu do Trebuše a Jasiny. V úsecích hranice mezi Tarna
Mare a Tisou a pak na východ od Trebuše není komunikací vůbec, jen
stezky pro pěší a lesní cesty pro exploitaci dříví zřízené, avšak neudržo-
vané; v těchto úsecích ovšem doprava hmot na hraniční čáru byla spo-
jenas velkými obtížemi, jednak nutnou úpravou horských stezek jen
k tomuto účelu prováděnou, jednak nemožností použíti normálních do-
pravních prostředků. (Pokračování. - Á mivre.)

Dr. J arosla v MI' k o s, (Dokonč ení - Fin.)

Určíme nyni střední chybu jednoho srovnání a provedeme
kontrolu výpočtu. K tomu cili nejprve určíme součet čtverců zbý-
vajících odchylek. Označíme-li prosté členy v normálních rovnicích
Wl' W2' Ws, platí pro tento součet:

[pv' v'] = AWl + BWa + OWs + [U] =0'7443.
Tento součet určíme pro kontrolu ještě přímo z odchylkových

rovnic, Tak dostaneme tuto tabulku:
A Bb Oe l v' v't

-2'134 -+- 0'0669 -0'0604 +232 + 0'1925 + 0'0370,6
-2-134 +0'0013 -0'0186 + 2'46 + 0'3087 + 0'0953,0
-2'134 -0'0521 + 0'0698 +1'95 -0'1663 + 0'0276,6
-2'134 -0'1453 +0'2418 +2'11 + 0'0725 + 0'0052,6
-2'134 +0'0163 + 0'3302 + 1'63 -0'1575 + 00248,1
-2'134 +0'2489 + 0'2836 + 1'54 -0'0615 + 0'0037,8
-2'134 + 0'1344 +0'2372 +1'70 -0'0624 + 0"0038,9
-2'134 + 0'0048 +0'1953 + 1'79 -0'1439 + 0'0207,1
-2'134 -0'0552 + 0'2000 + 1'73 -0'2592 + 0'0671,8
-2'134 +0'1339 +0'3162 + 1-56 - 0'1239 + 0'0153,5
-2'134 +0'0986 + 0'3488 + 1'61 -0'0766 + 0'0058,7
-2'134 -0'0464 + 0'2790 + 2'19 + 0'2886 +0'0832,9
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.A

-2'134
-2'134
-2'134
-2'134
-2'134
-:- 2'134
-2'134
-2'134
-2'134
-2'134
-2,134
-2'134
-2'134
-2'134
-2'134
-2'134
-2'134
-2'134

Bb
+ 0'0805
+ 0·0551
+ 0,0422
+ 0'1782
+ 0'0635
-0,0841
+ 0'1340
+ 0'0848+ o'2!82
+ 0'1129
+ 0'0625
+ 0'1528
+ 0'0711
+ 0'1334
+ 0'1067
+ 0'0445
+ 0,1153
+ 0'1547

l

+ 1'97
+2'25
+2'22
+2'22
+2'30
+2'54+ 2'14
+2'14
+2'20
+2'20
+ 2·32
+2'06
+1'91
+2'12
+ 2'12
+2'20
+ 2'35
+ 2'24

- 0'0045 + 0'0000,2
+ 0'2501 + 0'0625,5
+ 0·1794 +0'0321,8
+ 0'3246 + 0'1053,7
+ 0'0853 + 0'0072,8+ 0'0522 + 0'0027,2
- 0'0786 + 0'0061,8
- 0'1138 + 0'0129,5
+ 0'1780 + 0'0316,8
- 0'0489 + 0'0023,9
- 0'0445 + 0'0019,8
- 0'0979 + 0'0095,8
- 0'2227 + 0'0496,0
- 0'1364 + 0'0186,0
- 0'0933 + 0'0087,0
- 0'1359 + 0'0184,7
+ 0'0663 + 0'0044,0
+ 0'0189 + 0'0003,6

[pv' v'] = + 0.761>1,7

. Konečně můžeme stanoviti součet [pv' v'] ještě pomocí zná-
mého vzorce z metody nejmenších čtverců:

[
V' v'] = [ U] _ [pal]~ _ [pbl,l]2 _ [pcl.2]2 = 0'7649.
p p [paaj [pbb.l] [pcc,2]

Střední chyba jednoho srovnání pro jedničku váhy je tedy

m =+ 1I [pv' v'j =+ 0,17 mm.
o -Vn-3 -

Střední chyby konstant A, B, C určíme pomoci znám)'ch
vzorců

+ 0'0790
+ 0'0790
+ 0'0512
+ 0'0604
-0'1442
-0'2697
-0'2186
- 0·20-16
-0'1162
-0'2278
~O'2930
-0'1767
- 0'0698
-0'2558
-0'1860
-0'2464
-0'2650
-0'2418

A =-[pajJ}=5'623 -B =[pbc.1j=_O'129
1 [p a a] ,1 [p b b . 1]

_ A - [p a c] , A [p b c . 1] - _ 0'566
2-[paajT 1[pbb.1J '

Tak nalezneme:
mA = +0'040, mB= +0'005, ma = + 0'007.

Výsledný vzorec pro tlak tedy je
T= O~2'13 - 0'0127 (O -745)-0'0465 (t -15).
Pro usnadnění výpočtu přepišme vzorec takto:

T= 0- 0·86 - 0,0127 (é - 700) _ 0'0465 . t.
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· Pro vj'razy Ob = 0'0127 (G - 700) a O, =0·0465 . t můžeme
si snadno sestaviti tabulku, která nám redukce velmi usnadní.
Kdybychom na příklad předpokládali, že se mění G v mezích
710-770 mm, teplota t od Oo do 30 o C, našli bychom, že se mění
Ob v mezích 0'127 -,-0'889, Oe pak od O do 1'395. Rtačilo by tedy
tabulovati opravu Ob v mezích 0'10 až 0'89, O, v mezích O až 1'49.
Ptali bychom se na př., kdy je

Ob = 0'0127 (G -700) = (i+ 0.5).10-2 •••• i 1....10,11 ... 90.

Tak bychom našli, že na př. pro 724'81 až 725'59 je Ob = 0'32,
pro 725'60-726'37 je Ob = 0'33. Stejným způsobem bychom si
sestavili tabulku pro .opravu O,. Tyto tabulky by nám pak umožnily
ke každému čtení C a ke každé teplotě t v uvažovanj'ch inter~
valech stanoviti ihned příslušné opravy a redukovanj' tlak

T= G-0·86-ob-oe•

Pro určení konstant aneroidu bylo vybráno ze všech srov-
nání pouze 30. Abychom zjistili, jak vystihuje vzorec takto na-
lezenj' celou řadu srovnáni, sestavíme si tabulku:

Datum: O T poč. T pozor. T po,. - T pozor.

4./11. 738'30 16'1 736'20 736'06 +0'14
5./11.* 39'73 16'3 37'61 37'41 +0'20
6./11. 33'67 17'0 31'59 31'30 +0'29
7./11. 31'50 17'9 29'41 29'11 +0'30
10./11. 33·74 15'3 31'74 31'60 +0'14
11./11.* 44'90 15'4 42'75 42'44 +0'31
12./11. 40·84 14'8 38'77 38'67 + 0'10
13./ll. 42'60 14-5 40'53 40'42 +0'11
14./ll. 40'20 14'3 38'17 38'23 -0'06
16./11.* 49'00 13'5 46-89 47'05 -016
17./11. 47-40 13'3 45'32 45'63 -0'31
4./12. 51'30 9-9 49'33 49'33 +0'00
5./12.* 56'44 9'8 54'40 54'33 +0'07
7./12. 47'54 6'7 45'77 45'64 +0'13
9./12. 42'87 6-8 41"15 41'03 +0'12
12./12. 31'38 5'8 29'85 29'62 +0'23
15./12. 36'80 7'1 35'14 35-14 +0-00
16./12.* 43'72 7'9 41'93 42'09 -0'16
17./12. 47'57 7'8 45'75 45'84 -0'09
18./12. 40'13 6'4 38'46 38-55 -0'09
20./12. 27'00 6'9 25'48 25'28 +0'20
22./12. 27'15 8'0 25'58 25-69 -0'11
23./12.* 25'40 8'9 23-81 23'86 -0'%
24./12.. 37'28 100 35'48 35'52 -0'04
28./12. 30'00 8'3 28'37 28'37 +0'00
29./12. 33'50 8'9 31,80 31'98 -0'18
30./12.* 34-42 9'9 32'66 32'72 -0'06
31./12. 33'60 12'2 31'74 31'81 -0'07
4./1. 35'10 10'4 33'31 33'42 -0'11
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Datum: é Tpoč. T pozor. T poč. - T pozor.

5·/!. 40'06 10'8 38'19 38'64 -0'45
6·/1.* 44'62 10'8 42'69 42'83 -0'14
7·/l. 44'98 10'4 43'07 43'43 -0'36
8./1. 43'28 10'5 41'38 41044 -0'06
9·/1. 42'96 10'9 41"04 41'16 ---.,.0'12

11·/1.* 49'35 10'7 47'36 47'62 -0'26
12·/1. 749'95 10'3 747'98 748'30 -0'32
13·/!. 47-69 9'7 45'77 45'96 -0'19
14·/1. 4240 8'5 40'60 40'75 -0'15
15·/1.* 34'46 8'2 32-78 32'90 -0'12
16·/1. 34'35 8'4 32'66 32'83 - 0'17
18./1. 33'58 7'4 31'95 32'02 -- 0'07
19./1. 36'82 7'4 35'15 35'12 + 0'03
20·/1.* 37'24 7'5 35'56 35'63 -0'07
21./1. 36'40 7-4 34'74 34'56 +0'18
22·/1. 40'87 7'6 39'14 39'06 +0'08
23·/1. 46'2() 7'4 44'50 44"72 -0'22
25./1.* 48'65 9'0 46'75 46'47 +0'28
26·/1. 46'23 8'4 44'39 44'47 -0'08
27./1. 4790 9'8 45'97 45'87 +0'10
28,/!. 46'50 10'0 44'58 44'39 +0'19
15·/3.* 38'66 13'3 36'69 36'70 -0'01
16·/3. 42'00 13'5 39'98 39'85 + 0'13
17./3. 42'72 12'9 40'72 40'45 +0'27
18·/3. 37'83 12'8 35'89 35'65 +0'24
19./3.* 40'66 13'3 38'66 38'41 +0'25
20·/3. 40'96 13'1 38'97 38'89 + 0'08
22·/3. 40'37 13'3 38'38 38'06 +0'32
23·/3.* 41'68 13'9 39'64 39'46 + 0'18
24·/3. 42'28 14'0 40'23 39'99 +0'24
25./3. 38'10 14'2 36'10 35'78' +0'32
26./3. 38'90 14'4 36'88 36'68 +0'20
27·/3. 36'64 13'2 34'70 34'47 +0'23
28·/3.* 80'97 13'7 29'08 28'75 +0'33
29·/3. 32'10 15'4 30'11 29'74 +0'37
30./3. 31'62 16'7 29'58 29'26 + 0'32
31./3.* 40'00 18'1 37'79 37'70 +0'09

1·/4 44'40 19'8 42'04 41'99 + 0'05
2·/4. 47'38 20'2 44'98 44'74 + 0'24
3./4.* 51'62 20'8 49'13 49'08 +0'05
6./4. 43'04 19'6 40'72 40'54 +0'18
7./4. 40'29 20'3 37'98 37'77 +0'21
8./4. 37'29 20'3 35'02 34'90 +0'12
9·/4. 32'88 20'4 30'65 30'65 -0'00

10./4.* 734:45 19'7 732'23 732'31 -0'08
12./4. 43'20 18'8 40'92 40'90 +0'02
13·/4. 44,60 18'8 42'30 42'14 +0'16
14./4. 46'76 18'8 44'44 44'52 -0'08
16./4.* 38'32 19'4 36'07 36'18 -0'11
17./4. 31'27 19'0 29'13 29'21 -0'11

11(1 -
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19)4. 30'45 18'0 28'36 28'35 -+- 0'01
20.;4. 32'03 17'1 29'9G 30'03 - 0'07
21.;4.* 27'03 17'5 25'02 24'83 -+- 0'19
22.;4. 32'48 17'8 30'38 30'46 - 0'08
23.;4, 37'48 17'2 35'34 35'50 - 0'16
24.;4. 38'60 18'3 36'40 36'69 - 0'29
26.;4.* 36'11 19'9 33'86 33'91 - 0'05
27./4. 38'54 20'7 36'23 36'38 - 0'15
28.;4. 37'91 20'6 35'61 35'77 - 0'16
29.;4. 39'32 21'2 36'97 37'05 - 0'08
30.;4.* 40'08 21'337'71 37'76 - 0'05
3.;5. 34'80 21'3 32'51 32'53 - 0'02
4.;5. 35'13 20'3 32'88 32'97 - 0'09
6.;5.* 32'97 18'8 30'82 30'91 - 0'09
10.;5. 36'30 16'0 34'24 34'38 - 0'14
11.;5. 34'50 16'0 32'46 32'53 - 0'07
12./5.* 39'40 16'5 37'27 37'49 - 0'22
13.;5. 39'69 IN 37'52 37'56 - 0'04
14.;5. 38'23 17'7 36'06 3631 - 0'25
15,;5. 33'27 18'8 31'12 31'10 -+- 0'02
18.;5.* 34'50 20'5 32'25 32'46 ~ 0'21
19.;5. 37'80 20'6 35'50 35'47 -+- 0'03
20';5. 39'33 '19'8 37'05 37'21 - 0'16
21.;5. 39'08 19'3 36'82 37'01 - 0'19
22.;5,* 36'60 19'0 34'40 34'48 - 0'08
23.;5. 37'28 18'3 35'10 35'10 -+- 0'00
24.;5. 40'60 19'2 38'33 38'47 - 0'14
25./5. 42'57 19'5 40'26 40'48 - 0'22
26.;5.* 41'50 20'3 39'17 39'30 - 0'13
27.;5. 39'50 20'1 37'21 37'29 - 0'08
29.;5,* 35'92 20'7 33'64 33'57 -+- 0'07
1.;6, 38'42 21'3 36'08 36'10 - 0'02
2.;6. 35'80 20'6 33'53 33'45 -+- 0'08
3./6.* 32'82 20'2 30'60 30'58 -+- 0'02
Srovnáni, kterých bylo užito k výpočtu konstant aneroidu.

jsou ozuačena hvězdičkou, Všech srovnání bylo 113, k výpočtu
konstant bylo užito 30 srovnáni. Vypočteme-li středni chybu jed-
noho srovnáni ze zbývajících 83 srovnání, dostaneme pro ni hod-
notu ± 0'18 mm, což souhlasi dobře s hodnotou mo= -+- 0'17 mm
určenou dřive.

P o zná m k a. Při předchozich výpočtech bylo nutno provésti
celou řadu redukci čteni tlakoměru na Oo C, Redukce jsou sestaveny
v tabulkách připojených k tlakoměru (viz také na př. Valouch,
Tabulky logarithmické, 2. vyd., str. 146). Jsou to tabulky s dvojím
argumentem, tlakem a teplotou, Teplota postupuje po 1 o C, tlak
po 10 mm, Pro hodnoty argumentů, které nejsou v tabulkách ob-
saženy, nutno prováděti dvojí interpolaci, jednak vzhledem k tlaku,
jednak vzhledem k teplotě. Aby bylo možno interpolace prováděti
zcela mechanicky, odvodíme si obecný vzorec pro tuto dvojí inter-
polaci. Hledejme redukci r k tlaku b+ {l, obsaženému mezi tlaky
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bab + 10 v tabulkách (tedy °~(J < 10) a teplotě t + to' obsa-
žené mezi teplotami t a t + 1 v tabulkách (O ~ 't< 10). Označme
redukci pro tlak b a teplotu t písmenem rl' redukci pro tlak b+ 10
a teplotu t písmenem r2, rozdíl r2 - rl písmenem L'h, redukci pro
tlak b a teplotu t + 1 písmenem r'l a konečně redukci pro tlak
b +10 a teplotu t + 1 písmenem r'2' Pišme ještě r'2 - r\ = LI' b,

r'l - r1= LIt· Pak nalezneme snadno, provedeme-li interpolaci nej-
prve na př. podle tlaku, pak podle teploty, tento výsledný vzorec:

LIb LIt LI'b -LIb
r=rl+lO.(J+lO''t+ 100·(J't·

Obyčejně jeden, často i dva členy v tomto vzorci rovnají se
nule, diference v něm obsažené jsou buď O, nebo 0'1, někdy i 0'2,
takže všechny členy lze snadno bez použiti jakýchkoliv pomůcek
vypočísti. Příklad: Určiti redukci pro tlak 737·85mm a teplotu
12'6°C. Zde je (J=7'85, 't=6, Lh=-0'1, LI'b =0'0, Llt=-0·2.
Tedy r=-1'4 -0'0785 -0'12 + 0'04710=-1,55 mm.

Děkuji p. prof. Dr. Bohumilu Kladivovi za rady, které mi
při práci poskytl.

Z II. geodetického ústavu české techniky v Brně.

Ré81tmé. Dans l'article précéde'Dt l'auteUl' détermine les constantes
ďun anéroide bolostérique a l'aide de 113 comparaisons faites avec un
barometre normal Wild-Fuess. De ce nombre on a choisi 30 comparaisons
effectuées dans des conditions trés difťérentes de la pression et de la tempé-
rature qui ont servi pour la détermination de l'équation fondamentale:

T = é - 0'86 - 0'0127 (é '- 700) - 0'0465 . t,
ou é est la lecture directe de l'anéroide, t la température donnée par un
thermometre placé a l'interieur de la boite et T la lecture corrigée en
tenant compte de la pression et de la températul'e. L'eneur moyenne d'une
comparaison est égale ft ± 0'17 mm. Pour établir de quel1e fa<;on représente
cette formule l'ensemble ďobservation on a reduit les 83 ohservations
restantes ft l'aide de la meme formule. II en l'esulte l'erreur moyenne ďune
comparaison de ± 0-18 mm.

Nové knihy.

Prof. Dr. V. L á s k a: Úvod do geofysiky. Vydala II. tř. České
akademie v Nové encyklopedii věd přírodních. Praha 1927. 72 stran.

Ročenka Čs. státního ústavu pro geofysiku za rok 1927. Praha 1928.
Ing. A n t. K alb á č a Ing. A r n. J e dli č k a: Zákony a nařízení

pro potřebu civilniho inženýra. Druhé doplněné vydání. Praha 1928. Ná-
kladem "Věstníku inženýrské komory pro čSR." v Praze II." Dittrichova
aJ. 2,1. Stran 200.

T e y s sl e r - Ko t y š k a: Technický slovník naučný. Čis. 77-78
obsahuje hesla: Úistý výnos, Čištěni měst a obcí.

ďO c a g ne: Le calcul simplifié. III. vyd á n í firmy Gautiers-
Villars, Paříž 1928. Cena 20 fr.

G. Per r i e r : La c.oopération internationale en Géodésie et en Géo-
physique. (Extrait de l'Annuaire 1928 publié par le Bureau des Longitu-
des. Paris.) - Travaux de la Section de Géodésie de l'Union géodesique
et géophysique internationale. Tome 4. Raports généraux. Paris 1927.

Schallenberger & Kaffert: Bertiner Wohnungsbauten
aus ijffentlichen Mitteln. Bauwelt Verlag, Berlin.
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Louis deS o i s s o n s & Arthur Ke n yo n: Neue englische Gar-
tenstiidte. E. Wasmuth., Berlin, 1927. - Moderne amerikanische Land-
hiiuser. Vorwort von Hopkins. E. Wasmuth, Berlin.

G. Benoit-Levy: Paris s'étend.
R. 01 den b o u r g: Arbeiten zur Luftnavigierung. Mnichův 1927.

Stran 68, 8°, cena brož. Mk. 5·-, váz. 6·50.

Odborná pojednáni v časopisech.
Stavba měst a obcí venkovských:. Ing". Josef C h o c hol: Reg"ulační

a zastavovací plán měst.a Kralup. - Ing. Dr. techn. Vlad. Z á k r e j S :
Základní upravovací plán města Pelhřimova. - Ing". Josef H a v 1í č e k :
Požadavky, jež nutno klásti na nový stavební řád se zřetelem k výstavbě
obcí. - Ing. Jaroslav Van ě č e k : Krajinná řešení v Německu. - Ing.
Rudolf Vo n d r o uš: Zkušenosti z cizího velkoměsta.

Technický obzor. Ois. 8. Ing. J osm Ř e ,1'ic ha: Vodní dílo na
žeHvceu 8edlice. (Dokončení.) - Ing. Josef Ti c h á č e k: Úprava řeky
Bečvy. (Dokončení.) - Oís. 9. Ing. Václav Zem a n : Vodovod pro obec
Ranou. - Ing. Bedřich S o bot k a : Technická knihovna do Klementina.

Architekt SIA.: Ois. 4. Ing. Miloš Van ě č e k: Most v Bechyni.
- Ing". arch. R. Bet tel h e i m: Z kancelá.ře amerického architekta. -
Ing. a,rch. prof. Fr. S an der: Pomník Vltavy v Praze. - Ing'. arch. Jind-
řich Fr e i w a 1d : Soutěžný návrh filiálky Národní banky čs. v Táboře.

Říše hvězd. Oís. 5. Dr. J. Swoboda: Povětrnostni zabezpečeni přeletu
vzducholodi "Italia" československým územím.

Sborník ČS. společnosti zeměpisné. Čís. 1 '.a 2. D vor s k ý: Prof.
Dr. J. V. Daneš t. - Hlo c h: vývoj české řiční soustavy. - '0 i 'c,v á-
rek: PO'Známky k výslovnosti a psaní cizkh jmen.

Zprávy veřejné služby technické. Oís. 9. Zákon ze dne 28. března
1928 o stavebním ruchu. - Ing. V. K o lom a zní k: Přesný theodolit
Ing. H. Wilda. - Ing. J. K l' o v á k: Obecné vákové a obecné kuželové
zobrazení čs. stá-tu. - Oís. 10. Ing. K. Sr ba: Program přesných nivelací
pro rok 1928. - Práce pozemk. katastru r. 1928. - Ing. Sr b a.: Hospo-
dárné podklady leteckých měření.

Věstník pro vodní hospodářství. Oís. 4-5. Ing. S v o bod a: Pře-
hledný nástin francouzské vnitro zem. plavby. - Ing. K o ne č n Ý : Kana-
lisace města Brna v době poválečné.

Prze2"ll,ld miemiczy. Oís. 3. Wa rc halo w s k i: Tnangulace města
Varša,vy. - K a s i ň s k i: Prá,ce ministers,tva pro pozemkovou reformu
od 19'18 ,do 1927. - J ac h i m o w s k i: Užití nomografie v geodesii.
(Pokrač.) - K-'i: Reforma ·zeměměřičského studia v čSR.

Jouma,l des Géomětres et Experts Fran\;ais. Oís,. 90. Dan g e r :
Des voix d;ans la nuit. " cac1aSltra1e,.~ C h a r bon n e l: Notes ptl."a,tiques
sur le niveHement de précision. - V i g n e rot - S o pot s k o: ,Plan par
photo aérienne. - Expérience de Skoplje.

Zeitschrift fiir Vermessungswesen. Oís. 8. Jun g: Strenge gra-
p,hische Ausgldchung heim Rtíckwartseinschneiden mit vier R,ichtungen.
(Konec.) - Se h e 11 e n s: Ein Umschwung in der Winkelp,rismentheone.
- Oís. 9. Ing. S ,ehm i d t: úher die geg,enseitige Orientierung von Flug-
aufnahmen mittels gnomonischer Pmjektion. - Rot k e g e j: Arbeits-
methoden deT ReichSlfinanzverwaltung ftir die Veranlagung des l.andwirt-
schaftlichen Vermogens. - Čís. 10. S e h u 1t e: Das Dreiecksnetz der
StadJt Ho,chst a,. Main. - Dr. F,enn e 1: Neuerungen an Nonien-Theodo-
Eten. -. Dr. R i dne T: AItc1eutsc,hes Vermarkungs- und Verm€ssungs-
wesen.

Schweizerische Zeitschrift fiir Vermessungswesen und Kulturtech-
nik. Oís. 4. A n seT me t: Le probléme des projeetions au Congrés de
Prague de 1927. ~ A 1lb rec h t: Die Anwendung de,r PoJarkooroinaj;.en-
me,thode mit optis1cher D1stanzmessung hei der Neuve,rmes'sung der Stadt
Bern. - Oís. 5. S pT ech-e r: EinfaJchste Ahs,teckung von IStraBenkurven.

Allgemeine VerIDeSSUDlrS-Nt:1chrichten.Čís. 14. L li dem a n n: Ge-
nauigkeit der Messung von Entfemungen mit dem klei~en Entfernun.gs-
mescser von M. Hensloldt. - Oís. 15. A c ker I : Astronomls'c,he Ortsbestlm-
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mungen mít dem Wildschen Univers,aJtheodolit. (Konec v čís. 16.) -
Čís. 17. oHe 11w i e g: Grundstucksbew,ertungen, insbesondere im Rhein.
- Westf. Industríebezirk. - L ti dem a n n : ZUl' Entwickelungs'geschí~hte
des HangetheodoHts. -- Čís. 18. H e 1 1w i e g : Grundstiicksbewertungen,
insbesondere im rhein.-westf. Industriehezirk. - L ti dem a n n: Ober
einige optisd18 Vorrichtungen ZUl' Beobachtung der LibeUenblase
bei NiveHierinstrumenten. - Čís. 19. L i -ps: Einschneiden fUr zwei
Punkte. - Sc h u I ze: Bemerkungen zu dem Aufsatze':"Pytha,goras-
und Kreiskleinpunkt-Berechnungelll mittels Rechenschieber. - Čís. 20.
Welche Genauigkeitsforderung mtissen An- und AbschluBrichtung in dem
gestreckt~m, gleichseitigen, in den Winkeln und in den Koordinaten aus-
geglichenen Polygonzuge'fftillen? (Pokrač. v násl. čís.)

Osterr. Zeitschrift fili Vermessungswesen. Čís. 2. Dol e ž a I: Hof-
Jat Prof. Dr. h. c. Fn1l1z Lorber. - Mor p u I' go: Rekons1truktion ver··
lmen gegangene,r Punkte. - Pe u c ker: Ptolemaus als Kartograph.

Maanmittaus, 1927. Čis. 3. R a í nes a 10: Úprava rovnic Gauss-
Krtigerovy projekce pro počitací stroj. - A ar n i o : Poznámky k boni-
tování půdy. - Čís. 4. II a a taj a : Práce katastrální jinde a u nás ~ve
Finsku). - Nic k u I: Zimní triangulace ve východním Laponsku. -
1928. Čís. 1. G I' e f ber g : Nové švédské zákonodárství o dělení pozemků.
- G u s t a f s s on: Připojení hospodářských měření na zemskou trian-
gulaci.. - A a I to: Bonitová,ní .půdy ve §vý,careiCIIJ..

Z Jednoty úř. aut. civ. geometrů. Jednota konala dne 14. dubna
schůzi pracovního výboru v Praze. Předseda Ing. Ftirst zahájil SClllhi
a v proslovu objasnil některé záležitostí, týkající se cív. geometru.
Zmínil se o tom, že nutno bude intervenovati v ministerstvu financí,.
ohledně prováděcích nařízení, týkajících se katastrálního zákona a
ohledně ověřovací klausule.

Kolega Janč sdělil, že ve věci schvalování parcelací stavebního
městského úřadu, jsou určité nejasnosti. Po dlouhé rozpravě bylo stano-
veno, tuto záležitost promysliti a odložíti do příští schůze.

Kolega Prokůpek přečetl došlé dopisy. V záležitosti některých
udání, ,týkají'cích se nedodrž o-vání ta,rifu, hylo usnes,eno zakmčíti u Inže-
nýrské komory a jiné ještě znovu vyšetřiti.

Jelikož bylo navrženo, aby úprava jízdného pro Moravu byla po-
změněna, bylo ustanoveno, aby jednomu členovi z Brna byla placena
II. třída.

Kolega Prokůpek připomenul, že je nutno stanoviti program na
letošní jubilejní valnou hromadu. Za tou příčinou byla zvolena komise
sestávající z kolegů: Ftirsta, Zuklina, Prokůpka, Krejzy, Černého z Lysé
a Černého z Nusli. Kolega Zuklin uvolil se schůzi této komise svolati na
28. dubna t. r.

Ke konci schůze bylo připomenuto, -aby bylo hleděno získati
ještě nové členy pro Jednotu.

Schůze ukončena o 9. hod. večer.
Zap'sal Ing. Krejza Jaroslav.

Z Jednoty úř. aut. civ. geometrů. Dne 5. května konala Jednota,_
schůzi pracovního výboru, kterou zahájil předseda kolega Ftirst. Podal
zprávy týkajicí se intervencí v ministerstvu financí ve věci katastrálního
zákona a dále sdělil, aby přání k prováděcím nařízením byla kolegy
zaslána funkcionářům Jednoty, kteří je zpracují pro písemné podání.

Velký chaos způsobilo nařizení, ohledně schvalování parcelací
obecního stavebního úřadu. Dokonce přišly zprávy, že v ojedinělých pří-
padech evid. katastru odepřela sděliti poslední poddělovací číslo civil.
geometrům.

Usneseno bylo, aby ministerstvo financí bylo na tyto závady upo-
zorněno a požádáno, aby nebylo činěno rychlému chodu věcí se strany
měřických úřadů zbytečnvch překážek.

Dále bylo. usneseňo, aby byl podán ministerstvu financí návrh,
kterým by se schvalovací klausule pro knihovní plány upravila.
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Ustanovena komise z kolegů: Fťi.rsta, Krejzy, Prokůpka za venkov,
kol. Zuklína, Oerného za město Prahu, kolegy Janče za Moravu a kolegv
Talaše za Slovensko. .

Úkolem této komise jest sebrati materiál pro prováděcí nařízení
k zákonu katastrálnímu.

Na to přečteny a projednány došlé dopisy.
Ustanoveno bylo, aby jubilejní valná schůze Jednoty konána byla

koncem října nebo začátkem listopadu. Stanovení programu odloženo
na některou z příštích schůzÍ.

Kolega Krejza učinil návrh, aby delegátu kol. Zuklínovi na schůzi
výboru mezinárodní federace zeměměřičů v Bruselu bylo prozatím po-
ukázáno Jednotou 1000 Kč, kterážto částka bude s ostatními země-
měřickÝllli korporacemi vyúčtována. Návrh tento byl schválen.

Kolega Cerný připomněl, aby včas bylo intervenováno ohledně
některých bodů nového stavebního i"ádu.

Po zprávách kolegy Janče z Moravy schůze byla skončena.
Zwpsal Ing. J! Krejza.

Z Jednoty úř. aut. civ. geometrů. Kolegové, civilní geometři! Jak
vychází z použití nového katastrálního zákona ze dne 16. prosince 1927
najevo, vyskytují se a množí se různé nejasnosti a nedorozumění, hlavně
v nově upraveném styku s úřady. Abychom mohli zpracovati různé ná-
měty, jež by sloužily jako pomůcky pro chystané prováděcí nařízení
k tomuto zákonu, žádám Vás zdvořile, abyste své poznatky v tomto
směru zaslali co nejdříve funkcionářům naší Jednoty, aby je Jednota
ještě včas mohla zpracovati a uspořádati.

S kolegiálním pozdravem: Ing. B. Fťi.rst, předseda.
V Benešově u Prahy, dne 8. května 1928.

Referát za Moravu
přednesl na brněnské valné hromadě "Jednoty čs. civilních geometrů"

kol. Ing. R. Janč. Pro jeho obsáhlost, přinášíme krátký obsah:
Vážení kolegové!

Poslední schůze zde v Brně byla členská schůze Jednoty dne
21. února 1926, tedy před 2 roky. Tehdy referoval jsem podrobně o
našich záležitostech, celý referát byl otištěn ve Věstníku Inženýrské
komory pro OSR.

Před rokem byla valná hromada Jednoty v Praze, na níž měl
jsem referát za Moravu, kde uvedl jsem důležitější moravské záležitosti
z roku 1926, a jelikož většina z vás nebyla přítomna, ani nebyl referát
nikde otištěn, přednesu dnes z něho krátký obsah. Jako druhá část
dnešního mého referátu bude vylíčení činnosti za rok 1927.

f. Obsah referátu za Moravu za rok 1926:
1. Činnost informativní a dorozumívací: Spojení s ústředím v Praze

bylo dobré, Morava byla zastoupena na všech 11 schůzích Jednoty
v Praze. Byl jsem přítomen na všech schůzích komorních (v Praze 5,
v Brně 3), na schůzce brněnských kolegů a na volební schůzi v Brně.
K informaci dobře sloužily krátké referáty ve Věstníku.

2. Snaha omeziti udílení autorisací na základě par. 15 (omeze-
ných) nejevila přes všechny zákroky účinku. Proti vyjádření komory
uděleny byly tři omezené autorisace, normální autorisace, se souhlasem
komory, uděleny byly čtyři. Zamítnutí docíleno v jednom případě.

3. Chránění výhradnosti našich prací: Docíleno v určitém pří-
padě, že stavitel byl politickou správou potrestán za vypracování
parcelačního plánu jakožto částečného regulačního plánu.

4. Poměr s evidencemi se lepší - moravské finanční ředitelství
nepovoluje práce v soudních okresích, kde jest usazen civilní geometr.

5. Taktéž poměr s autonomními kolegy se zlepšil. Moje stano-
visko, vyjádřené na schůzi před rokem, totiž, že není omezováním
nabytých práv působiti na jejich nadřízené úřady, aby jim soukromou
praxi zakázaly, mohou-li, způsobilo vyjasnění a uklidnění.

6. Dodržování tarifu se snad zlepšilo, byla jen jedna stížnost
kolegy na kolegu v brněnské pracovní sekci 1. K.
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7. Měření jednoho kolegy po druhém: Tyto případy jsou ne-
příjemné, zvláště, kde po osobní práci civilního geometra uplatňuje
rozumy úplně nekvalifikovaná síla kolegy druhého, eventuelně kritisuje
a opravuje jeho osobní měření. Tyto případy jsou přímo urážkou prvého
civilního geometra a zesměšňují ve veřejnosti naši odbornou činnost
vůbec. Jsme odhodláni toto netrpěti.

8. Omezené autorisace. Zakročeno bylo ve dvou případech, kde
kolegové s omezenými autorisacemi pracovali mimo svůj okres - byla
zjednána náprava.

9. Volby komorní: Zastoupení v komoře jest jednou z nejdůleži-
tějších otázek, co se počtu zástupců i osob samých týká.
Věnoval jsem proto poměrům moravským celé dva měsíce největši
možnou pozornost.

a) Ohl e dně poč t u podařilo se získati náhradníka v Brně.
Rozhodnutí stalo se až před měsícem na schůzi komorního před-
stavenstva.

b) Ohledně osob: Na druhé místo navržen kol. Faltus,
neboť týž staral se nejvíce celý rok o stavovské záležitosti. Byl zvolen
z vůle většiny všech moravsko-slezských kolegů. Německým moravsko-
slezským kolegům podařilo se dostati na kandidátku agilního kolegu
G r e g o r a aRe u t t e r a.

Skončil jsem s přáním, aby další tříletí bylo ještě úspěšnější a
v témže znamení úplné shody nás všech funkcionářů, a díkem všem
moravsko-slezským kolegům, kteří mně odměnili za minuwu tříletou
prácí jednomyslnou důvěrou nadále.

II. VyUčení činnosti za rok 1927:

Úvodem se zmiňuji: Druhý den po valné hromadě Jednoty,
6. března 1927, konala se valná hromada komory, volby dopadly dobře,
poměr v brněnské pracovní sekci se změnil tak, že z 15 členů před-
stavenstva, jsou čtyři zástupci geometrů: Gregor, Reutter, Janč a
Faltus, všichni samostatní civilni geometři, výborně se doplňujeme a
podporujeme.

1. Činnost informativní a dorozumívací vyjadřuje počet schůzí.
Morava zastoupena byla na všech devíti schůzích Jednoty, všech šesti
komorních v Praze, valné hromadě komory v Praze, v Brně na všech
čtyřech schůzich sekce. V odbočce Spolku čs. geometrů v Brně byli
jsme též vždy zastoupení.

2. Udílení autorisací geometrovských za minulý rok vypadalo
následovně: Normálních autorisací se souhlasem komory uděleno bylo
šest, omezená autorisace proti rozhodnutí komornímu udělena jedna,
zamítnuty dle vyjádření komory byly tři žádosti o autorisaci. (O jednom
specielním případě referováno bylo důvěrně.)

Ačkoliv podniknuty všechny možné kroky proti dalším udílením
omezených autorisací (par. 15), uděluje tyto ministerstvo veřejných praci
nadále proti vyjádření se komory. Bude záhodno, postarati se o uzá-
konění t. zv. rayonování civilních geometrů, o čemž Jednota obšírně
jednala, nyní i komora. Není přece zapotřebí, aby se nařikalo, že na
Slovensku jest nedostatek civilních geometrů, a aby se v historických
zemícli současně rozšiřoval nadbytek.

3. Dodržování tarifu. Jak známo, a jak již bylo řečeno, tarif
byl konečně ministerstvem schválen jako směrný, komora ho prohlásila
minimálním. Dodržování tarifu jest na Moravě, dle mých zkušeností
a doslechu, velmi chabé. Dobře však v tomto směru bude působiti
ustanovení n o v é h o z á k o n a o k a t a str u a j e h o v e den í, dle
kterého p lán y c i v i 1n í c h g e o m e t r ů, n e vy h o v ují cíp ř e d-
pisům, evidence nepotvrdí a soud v důsledku toho
straně vrátí.

Ohledně odměn za ohranič ovací práce navrhli jsme tarif doplniti
sazbou dle ploch (za měřici). V tomto oboru na Moravě se nejvíce
hřeší, vím o případech, že kolegové ohraničují až za 8 Kč za jednu
měřici, což jest přímo výsměchem práce geometrovské. Též snad na-
stane zlepšení vlivem n o v é h o k a t as t rá"l n í h o z á k o n a, neboť
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dle něho k a ž d é o h I' a nič e n í bud emu set i být i d o Io žen o
II á k I' e sem s v y Z II a Č e II ím a z a měř e II í m vše c h s t a n o-
ven Ý c hrne zní k ů, k tel' Ý n u t n o d o dat i e v i den c i.

4. Čestné záležitosti. Za uplynulý rok bylo v komoře v Brně pro-
jednáváno 16 geometrovských záležitostí čestných, počítaje v to i pří-
pady, které řešeny byly smírně a které před čestný výbor a radu vůbec
nepřišly. Z těchto případů vysvítají obsahem tyto směrnice: Tak zv.
"úřední dny" civilních geometrů jsou nepřípustny; nabízení se ku pro-
vádění prací bubnováním, vyhláškami neb podobným, jest nepřípustno.
zaměstnávati příležitostně někoho v jiném místě usídleného jest
krytím, jest nepřípustné zaměstnávati aktivní. úředníky některého vv-
měřovacího úřadu. .

5. Poměr s evidencemi. Možno s potěšením konstatovati, že se
stále lepší. Nebylo žádné stížnosti.

6. Chránění výhradnosti našich prací. Bylo vymoženo, že kyjov-
ská politická správa zakázala obcím vyměřování tak zv. obecními
sádčími, zemská správa politická zakázala svým úředníkům privátní
práce, taktéž zemská komise pro agrární operace. Žádáno bylo minister-
stvo spravedlnosti, aby knihovní soudy nepovolovaly zanášení nových
domů do knih bez knihovního nákresu pouze na základě obývacího
povolení. Žádost byla bohužel zamítnuta, mezi důvody bylo též řečeno,
že civilní geometr může se stejně snadno zmýliti, jako obecní stavební
úřad (!). Bude asi příležitost k záležitosti této se vrátiti.

7. Velkou námahu a práci vyžádal si případ knihovního dělení
na stavební místa v Bmě bez stavebně-parcelačního řízení. Stanovisko
Jednoty i komory bylo, že civilní geometr takovou práci právo udělati
má. Záležitost skončila přípisem min. veřejných prací prostřednictvím
politické správy komoře, žen e jde c í v i I n í h o tec hni k a čin i t i
z a t o z o d P o věd n Ý m, že však v podobných záležitostech jest
činnost civilního geometra srovnati spíše s činností veřejného notáře
nežli s činností advokáta, a že není žádoucím takové práce nadále
prováděti. Napříště vyřešeny jsou podobné případy též n o v Ý m
k a t a str á I ním z á k o n e m, n e b o ť vně m j e s t s t a n o ven o,
že oddělení stavebních skupin neb jednotlivých
stavebních míst provede se v katastru pouze po
schválení tohoto oddělení příslušným stavebním
úřa de m.

8. Spolupráce na zákoně o katastru a jeho vedení: Intervenovalo
se již před třemi lety. O detailech nového zákona referoval již kol. Pro-
kůpek, o hlavních třech nových bodech zmínil jsem se dříve, o dvou
z nich psal jsem obšírněji ve Věstníku (technické schvalování plánů
evidencemi, povinnost plánů ohraničovacích, schvalování příslušným
stavebním úřadem, oddělení stavebních míst). Nově přiznané nám právo
vstupu na cizí pozemky má a bude míti pro nás daleko větší význam
než si kdo dnes myslí, naše autorita velmi. tím získává.

9. Návrh zákona scelovacího se projednává - podle něhož pro-
vádění komasačních prací se bude zadávati civilním technikům.

10. Ohledně zákona o civilních technicích narazilo provedení na
větší překážky.

11. Konečně uvádím, že zakročeno bylo prostřednictvím komory
u příslušných úřadů, aby autorisace nebyly udíleny běžencům,' event.
naturalisovaným cizincům, neboť jest dosti technického dorostu, občanů
československých.

K výše uvedeným bodům pokládám za povinnost konstatovati,
že pan Ing. Jaromír Ne č a s, člen nár. shromáždění, nejvíce se ujímal,
jakožto činný politik, našich záležitostí, navrhuji proto, aby se dnešní
valná hromada usnesla na vyslovení díků jemu.

Končím se žádostí o další součinnost.

Htíd,ka .p~ávní.
Průkaznost mapy knihy pozemkové. Při nes r o v n a los! i

·mezi ma,pou p·ozem,k:ovou 'I'l, katastrálni roz.hodným
je pro ·držehní a vlastnické poměry stav mapy k·ni-
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h o v n í, 1 e d a· že' b Y j i n a'k II' r o k á z á. n aby 1a nes hod a t o-
h o t o s ,t a v u s e s -ta v e m s k u teč n Ý m.

Byl veden spor o zeď a ·prvou instancí uzná.no její vlastnictví
proto, že evidenční katas-trální mapa činí plný důkaz o podobě a hranici
parcel v ní zakreslených a že tato mapa, ježto pozemková mapa je pouhoú
její kopií, je základem, z něhož dlužno vycházeti při otázce, v jakých
mezích a hranicích bylo naby-to vlastnictví k té které parcele.

Než obě vyšší instance neuznaly toto odůvodnění za správné pro
existenci vlastnictví ke sporné zdi. Mapa katastrální byla totiž založena
k účelům daně pozemkové a slouží dosud témuž účelu, při čemž ovšem
dle způsobu wého založení podává také objasnění o poloze, rozloze a
ohraničení jednotlivých pozemkových parcel. Při zakládání nových knih
pozemkových byla mapa katastrální - po reambulaci katastm daně po-
zemkové ve smyslu zákona ze 24. května 1869, č. 88 ř. z. opravená -
základem zřízení nových knih pozemkových, při čemž ve smyslu zákona
z 2. června 1874, č. 97 ř. z. a nařízení min. sprav. z 10. července 1874,
č. 103 ř. z. byla správnost a úplnost pořízených kopií katastrální mapy
přezkoumána, dle nich byly pořízeny odborníky indikační náčrtky
(skizzy) map, a bylo nadále používáno místo map katastrálních těchto
opravených náčrtků. Tak vznikla mapa knihy pozemkové, která od t(~
doby stala se samostatnou institucí a dle výnosu min. sprav. z 11. dubna
1878, č. 3675, vydaného k ustanovení § 74 knih. zák. podstatnou sou-
částkou knihy pozemkové. Proto nelze prohlásiti katastrální mapu za
orig-inál, a mapu knihy pozemkové za kopii a nelze souhlasiti s názorem,
že v případě nesouhlasu mezi nimi je jedině rozhodným stav, vyznačen)'
v mapě katastrální. Dle zákona o evidenci katastm daně pozemkové
z 23. květ.na 1883, č. 83 ř. Z., dlužno ovšem dbáM toho, wby :kll.tastr daně
pozemkové byl s pozemkovou knihou držen ve stálém souhlasu, z toho
však ještě nikterak neplyne, že v případě nesouhlasu je rozhodnou mapa
katastrální; neboť prvním účelem zmíněného zákona jest, aby stav mapy
odpovídal skutečnosti, a není právě vzhledem k tomuto zákonu, kter)'
ne.správné zrukreBlení do obou map předvídá, nikterak vyloučeno, že
mapa katastrální vykazuje oproti skutečnému stavu věci v přírodě -
co do rozlohy a hranic jednotlivých pozemkových parcel nesrovnalosti,
vyžadující opravy její dle skutečnosti. Z toho a také z povahy věci samé
vychází najevo, že žádné z těchto map nelze ohledně rozlohy, polohy a
hranic jednotlivých parcel přikládati významu konstitutivního; deklara-
tivní význam mohou však míti jen potud, pokud oproti nim není důvod-
ných J?ochybností o jich .spr~v~osti. (ROZ~l.yn~l~yššiho ~oudu ze 4. úr:ora
1920, c. Rv. II-3. Sb. Vazny c. 404, ste.Jne 1 c. 2384.) \ .Ls.

Zákony a nařízení. \
Objednávky opisů a výpisů otisků nebo' snímků ope~ů pozemko-

vého katastru. (výnos min. fin. č. 71.577/24-III/6 b ze dne 23. dubna 1928.)
Aby operáty poz. kata.stru. které podle ka-tastrálního zák.

č. 177/1927 nabývají značné důležitosti, byly pokud možno uchráněny před
poškozením, kterému jBou vydány zejména při jejich zasílání poštou a
dále, aby byly pokud: možno vždy po ruce pro úřady, orgány a strany,
kte,ré potřebují do nich nahlédnouti, dlUlžno omeziti jejich zasílání z místa
úschovy jen na případy, vyplývající ze, zákona anebo n.ezbytně nutné.
Min. fin. p o z měň u j e proto dosavadní ustanovení o kompetenci k vy-
řizování objednávek kopií katastrálních operátů takto:

Objedn.ivky opisů, výpisů nebo snimků operátů katastrálních vy-
řizuje zpravidla onen katastr, úřad, u něhQž se v době objednávky pří-
slušný operát právě nalézá.

Výjimky z tohoto pravidla tvoří objednávky:
A. 1. litografických otisků map nebo jejich doplňků (upravení, ko-

lorování, OČíslováníparc. čísly a-td.), 2. ~pisů llarce,lnich protokolů nebo
Jéjich do·plňků, 3. o·pisů };lQzemnostnich a,rchů. ,p['ocelé :katastrální územ·í
.a 4. snímků kMastrálnfch' map přesaJ:mjíckih 20' pal'cel a. 10 ha, 'pokud
nejde o: a) :přesné objedJnávky llnímků osobami nebo úřady (.podniky), je,ž
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jsou oprávněny podIe § 51 k. z. k vypiacová,ní geometrických plánů a
b) ohjednávky snímků potJřehných pro 'Provedení zjištěné změny ve
veřejných knihách, t. j. takových, kde snímek má býti průkazem o nastalé
změně a vyznačuje tudiž starý a nový stav s udáním výměry dílců změně-
ných parcel. .

Vyřízení těchto objednávek (A/1-4) přísluší výhradně archivu map
katastrálních. .

B. Jednotlivých pozemnostních archů, výpis,ů z těchto nebo do-
plňků změn v pozemnostních arších učiněné v době, kdy se písemný kat.
operát nalézá u berního úřadu nebo berní správy. Tyto objednávky (pod B)
vyřídí příslušný berní úřad nebo berní sprá,va, řídě se při tom platnými
předpisy.

Zároveň doplňuje ministerstvo financí dosavadní ustanovení o tom,
kdy je možno pořizovati ruční snímky katastr. mapy. jsou-li na skladě
prodejné mapové otisky (poL 10. platné sazby) v tom smyslu. že ručni
snímky smějí býti vyhotovovány při vyřizování objednávek také ve všech
případech, kdy jde o snímky potřebné pro provedení měř. úředníkem zjiš-
těné změny ve veřejných knihách (viz odst. A, bod 4/b tohoto výnosu).

K poslednímu odstavci tohoto výnosu se podotýká. že směrnice
v něm uvedené se týkají případů, kde katastrálními měřickými úřady pro-
jednána jsou úředně (ohlašovacími listy) větší zamě'ření, jako: komunikací,
vodotoků a pod.

Sjezdy.
Valný sjezd severských zeměměřičů bude pořádán ve dnech 28.-

30. června ve Štokholmu. Odborné referáty přednesou kolegové z Dánska,
Finska, Norvéžska a ŠvédsklC Krom projednání otázek odborných a sta-
vovských, bude vzpomenuto na sjezdu 300letého trvání švédského ze-
měměřictví. Informace o sjezdu podá zájemníkům prof. G. Petrelius pod
šifrou: "Nordiska landmataremotet 1928. Stockholm."

Změny ve stavu úředně oprávněných civilních geometrů. Oprávněni
získali: Ing. Ervín H e II e r, Praha XII ... Bruselská 11; Adolf K o rb e I,
Praha II., Havlíčkovo nám. 24; August S c h mu t z e r, Brno, Bezručova 17;
Josef P ráz s már i, Košice, Kalvárská 4.

Změny ve stavu měřických úředníkú..J!a Slovensku, udav,ší se v mě-
sících březnu a dubnu 1928: '-m

I. Za měřické koncipisty přijati: Otakar S oda pro kat. měřický
úřad v Krupině, Jan Zlámal pro Galantu, Ing. Boh. tavský pro Prešov,
Jaroslav Melzer pro Levice, Karel Ulrich pro Zl. Moravce.

II. Systemisované místo v 6. plat. stup. s titulem měřický komisař
propůjčeno smluvnímu geometrovi Jindřichu Knobovi v Bardiově.

III. Přeloženi na trvalý odpočinek: Měř. komisaři Ing. Josef Bene1~
u kat. měř. úřadu Sečovicích, Pavel Windt v Komárně a měř. rada Ing.
Boh. Malecký v Bratislavě.

IV. Ze služby vystoupili: Měř. koncipisté Ing. Josef Bozděk u kat.
měř. úřadu v Trenčíně, a Ing. Josef Simonyi v Košicich.

V. Úmrtí: Měř. koncipista Ing. Albert Klimeš u kat. měř. úřadu ve
Zl. Moravcích.

VI. Přeloženi: Měř. komisaři Frant. Nedbal z Trenčína za proz.
přednostu kat. měř. úřadu v Sečovcích, Ing. Frant. Kněžínek z Rim.
Soboty za proz. přednostu kat. měř. úřadu v Turč. Sv. Martině, Eduard
Jelínek jmenován proz. přednostou kat. měř. úřadu v Komárně, Karel
Riemer z Humenného přidělen ke kat. měř. úřadu v Rim. Sobotě a měř.
rada Ing. Karel Hanzal z Turč. Sv. Martina za přednostu kat. měř. úřadu
v Bratislavě.

Za redakei zodpovídá Ing. Jos. Rflžička. - Tiskem Polygrafie v Brně.
Nakladatel: Sl'olek č•••kosloven.kÝeb ~eměměHčl\ v Praze.
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