
v BRNĚ, 1. června 1922.

ZEMĚMĚŘIČSHÝ vĚsTníH
Ing. Vratislav Teyssler.

Orientační a připojovací měření důlní vyžadují měření pod-
zemního trojúhelníka nebo čtyřúhelníka. Vyrovnání čtyřúhelníka
připojovacího, v němž byly měřeny všechny úhly nebo všechny
strany. vyžaduje značné doby k měření a poté i k vyrovnáni.

Šachta má býti pokud možno n~jkratší dobu vyřazena
z provozu, a proto musíme omeziti měření připojovací na dobu
nejkratší.

Z tohoto důvodu, jakož i z důvodu ekonomie pozorování,
doporučuje se jako připojovací obrazec trojúhelník, jejž vyrovná-
váme, máme-li přebytečná pozorování.

V následujícím budiž uvedena metoda vyrovnání př"ipojova-
cího trojúhelnika, v němž byly měřeny všechny úhly a všechny
strany.

Data měřená jsou vzata z měření připojovacího, provedeného
v dubnu 1914 na 30. obzoru Šefčínského dolu na Březových
Horách.

Vzdálenost promítaných bodů byla měřena C = 1769 mm,
ostatní dvě strany A = 6628 mm a B = 6442 mm. Všechny tři
strany byly měřeny s průměrnou chybou + 1 mm. Kromě tří stran
byly měřeny i všechny úhly, hodnotami

a = 88° 14' 30", tJ = 76° 16' 30", r = 15° 29' 30"
s průměrnými chybami + 10". .'

Protože jsou tři pozorování přebytečná, obdržíme pro vy-
rovnání trojúhelníka tři rovnice závislosti ve tvaru:

a + tJ + r - 180° = Q.

B. sin tJ sin (a + r)
A = sin a = sin (tJ + r)
A sin a sin (tJ + r)

. C - sin r - sin r
Protože měření délek a úhlů nebyla provedena. naprosto bez

chyby, musíme délky A, B, C, jakož i úhly a, tJ a r opraviti
o hodnoty Víl V2, Vs' ••• V6, aby opravené úhly v délky vyhovovaly
rovnicím závislosti.

Přetvořené rovnice závislosti mají tvar:
a + a4 V4 + tJ + a5 t'5 + Y + a6 V6 - 180° = Q.
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B + b2V2 _ sin (a + I' - b4v4 - bavri)
A + b1 VI sin ([1 + I' - b5V5 - bava)
A + CI VI _ sin ([1+ I' - C5 V5 - Ca va)
C + Cs Vs sin (I' + Ca va)

Koeficienty a= 1, koeficienty b a C obdržíme jako· logarit-
mické diference tabulkové.

Logaritmujme druhou rovnici závislosti, a převeďme oba
členy na stranu levou, čímž obdržíme

flog (6442 + b2 v2) + log sin (88° 14'00"- b5 V5 - bava)] +
- [log (6628 + b11'1) + log sin (76°16'00"- b4 V4 - bava)J= Q.

První člen logaritmován dává
log 6442 = 3'8090207 + 674 V2

log sin 88° 14'00" = 9'9997935+ 0, 6 (- V5 - va),
3·8088142

Logaritmováním druhého členu dostaneme:
log 6628 = 3'8213825 + 655 VI

log sin 76° 16' 00" = 9·9874031 + 5,2 (- V4 - va)
3'8087856

Odečtením obou hodnot obdržíme úchylku W2

W2 =_~:~g~~~g~}= + 286.
Podobně obdržíme i úchylku logaritmováním třetí rovnice

závislosti
3'8~13825 + 655 VI

9'4266710 + 76 Va

3·2480535
~3'2475213
Ws= + 5322
Koeficienty b, v logaritmované druhé rovnici závislosti

a koeficienty C v logaritmované třetí rovnici závislosti jsou určeny
jako tabulkové diference při dilkách pro 1 mm při úhlech pro 1"
V jednotkách 7. desetiného místa log. mantissy. V těchže jednot-
kách jsou vyjádřeny i úchylky.

V našem případě obdržíme tudíž tři rovnice úchylek ve tvaru:
- V4 - V5 -- Va + 30" + Q

- 655 VI + 674112 + 52 v4 "- 0,6 V5 + 4, 6 Va + 286= Q+ 655 VI - 2455 V3 + 0,6 V5 + 76,6 Va + 5322 = Q.

K sestaveni normálních rovnic potřebujeme koeficienty [;].

[~ J, atd., vytvořené z příslušných součinů jednotlivých koeficientů

při opravách v rovnicích úchylek, které sestavíme v přehledné tabulce.
K tomu potřebujeme váhy pozorování, jež stanovíme takto:

průměrné chyby pozorovaných veličin jsou .
m 1, 1, 1, 10, 10, 10

váhy pozorování p =~ 1, 1, 1, 0,01, 0,01, 0,01m
nebo p = 100, 100, 100, 1,

3'2477278 + 2455 V3

9·9997935 + 0,6 (- V5 - va)
3'2475213
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c - - - - - - - -

p p p p p p p P

1. -655 +655 100 -6,55 +6,55 + 4290,25-4293,25 +4290,25
2, +674 100 +6,74 +4542,76
3, -2455 100 -24,55 +60270,25

4, 1 +5,2 1 1 +5,2 '1 +5,2 +27,04

5, 1 -0,6 +0,6 1 1 -0,6 + 0,6 1 -0,6 +0,6 +0,36 -0,36 +0,36
,6. 1 +4,6 +76,6 1 1 +4,6 +76,6 1 +4,6 +76,6 +21,16 + 352,36 + 5867,56

I[ ] 3 +9,2 +77,2 +18881,57-3938,25 +70428,42

Rovnice normální mají tvar:
3k[ + 9'2k2 + 77'2 ks+ 30 = Q.
9'2k1 + 8881'57 k2 - 3938'25ks + 286 = Q.
77'2k1 - 3938'25k2 + 70428'42ks + 6322 = Q.

Koreláty z těchto rovnic vyloučené mají hodnoty:
k1= - 8'03498
k2 = - 0'05484
ks= - 0'06982.

Výpočet oprav proveden je schematicky v následující tabulce,
při čemž hodnoty pro v jsou počítány na tři desetiná místa.

~kP 1

1. . -6,55 +6,55 +0'35920 -0'45732 -0'098 100 0'009604 0'9604 w,k, = -241'0494

2. . +6,74 -0'36962 -0'370 100 0'136900 13-6900 w2k2= - '"15'6842

3. -24,55 +1'71408 +1'714 100 2'937796 293'7796 w3k3= - 371'5820

4. 1 +5,2 -8'03498 -0'28516 -8'320 1 69'222400 69'2224 [wk]=-628'3156

5. 1 -0,6 +0,6 -8'03498 +0'03290 -0'04189 -8'044 1 64'705936 64'7059 [pv!'] = + 628,2715
.:l- 0'0441

6, 1 +4,6 +76,6 -8'03498 -0'25226 -5'34821 -13'635 1 185'913225185'9132
[pvv] =6282715

Ostatní kontroly.

1. . 1~655 +655 - 0,098 I + 64'190 1- 64-190

2. +674 - 0'370 -249'380
3. -2455 + 1'714 -~07'870
4, 1 +5,2 - 8'320 - 8'320 - 43'264
5. 1 -0,6 +0,6 - 8'044 - 8'044 + 4'826 - 4'826
6. 1 + 4,6 + 76,6 -13'635 --13'635 - 62'721 -1044-441

[ ] =-29'999 -286'349 ~532l-327

10=+30'0" + 286'000 + 5322'000
Rozdíl=- 0'001" + 0'349 - 0'673
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-Pro určení hodnot vyrovnaných počitáme opravy v pouze na
jedno desetiné misto, z čehož vypl:}Tvaji opravené hodnoty stran
a úhlů:

A' = 6627'9 mm a' = 88° 14' 21'7"
B' = 6441'6 mm {J' = 76° 16' 22'0"
C' = 1770'7 mm r' = 15° 29' 16'3"

Průměrná chyba jednotky váhy je dle Gaussa
ft = + Vpvv =+ V628 =+ 25.

Průměrné chyby hodnot vyrovnaných jsou

m'A= + ,/25 = + 2'5mm=m'B=m'O,
- f 100 -

, + 25 + 25" -, ,ma=-Yl = _ =m~ = mj.

Vypočteme-li ale z vyrovnaných stran A', B' a C' úhly~
obdržime hodnoty

a" = 880 14' 24'8"
{J" =, 76° 16' 19'2"
r" = 15° 29' 16'0",

kteréžtohodnoty se liši od hodnot vyrovnaných o+ 31", - 2'8"
a - 0'3", tedy o hodnoty, jež lež! hluboko pod průměrnou chybou
hodnot vyrovnaných, a jsou rovněž menši než průměrné chyby
hodnot pozorovaných. .

Proto doporučujeme při měřenich připojovacich použiti troj-
úhelnika jako obrazce připojovaciho nejen pro ekonomičnost pozoro-
vání pod zemi, ale i proto, že vyrovnáni připojovaciho trojúhel-
ní.k.a nezabirá ani početně takovou dobu jako vyrovnáni čtyř-
úhelnika, ať v něm již byly měřeny buď všechny úhly nebo.
všechny strany.

Při tom musime miti na paměti, že při vyrovnáni čtyř-
úhelnika, v němž byly měřeny všechny úhly a vzdálenost olovnic,.
opravime úhly pozorované - ale vzdálenost olovnice pod zemi
musime pro dalši výpočet uvažovati za správnou bez vyrovnáni.
Podobně při čtyřúhelniku stranovém vyrovnáme čili opravime
délky, a úhly jsou odvislé od vyrovnaných délek.

V pnpadě vyrovnáni trojúhelnika, v němž byly měřeny
všechny úhly a všechny strany, vyrovnáme strany i úhly najednou
a to tak, že úhly vypočteně z vyrovnaných stran liši se od hodnot
vyrovnaných o zcela nepatrné hodnoty, jak výše uvedeno .

.Résumé. Ing. Vratislav Teyssler. La compensation du
triangle attachent a ľ orientation du fond de la mine.

L' orientation du lever souterrain est intermédiée par nn
triangle ou par un qnadrangle attachent ce lever a I'orientation
sur le soI. Pour véri:fier la précision des résultats, on mésure les
élémentsgéométriques superplus c'est a dire tous les cótés et tous
les angles. .
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L'auteur discute la cGmpensatiou ďun triangle avec tous les
augles et tous les. cótés mésurés. Il vérifie la précision des angles
mésurés par les angles calculés des longueurs mésurées du méme
triangle. Ii préfere l'application ďun triangle attachent au quadri-
augle vue ľéconomie du mésurage .et du calcul dans cette figure
.simple.

Tacbymetde V doplňovacím měření města
Pře~ova.

Sděluje dr. techn. AI. Ti c h ý, prof. Vysoké školy zemědělské y Emě.

Jde-li o rozsáhlé práce měřické, třeba dokonale uvážiti
:zvolenou metodu po dvojí stránce: co do množství mechanické
práce a co do přesnosti. Potom zvolime zajisté onu, která při minimu
práce mechanické dává největší přesnost. To jest všeobecný zákon
oné h ospod á r n os t i v měření, kterýžto zákon však nesmí býti
jen šlágrem, nýbrž faktem.

Ale na metodu mají dále rozhodující vliv po mli ck y, jsoucí
po ruce, takže hospodárnost metody dlužno upraviti též podle
stroje a nářadí.

Přes to, že máme nyní již více nových a důmyslných kon-
strukcí tachymetrů, které práci polní i početní velmi usnadňují,
přece se nerozšířily tak vše ob ec n ě, aby byly úplně vytlačily
starý tachymetr Reichenbachliv. Právě možnost, použíti každého
universálního stroje, každé, i té nejjednodušší nivelační latě, činí
jej pro praxi, aspoň u nás, jistě ne p ostr a dat e ln Ý m. Upotřebení
jeho získalo dále ještě tím, že se během doby vyvinuly v praxi
také velmi jednoduché způsoby, které původní postup :M: oi not li v
poměrně značně zjednodušují nebo i zlepšují co do přesnosti.
Dřívější dvojstránkový zápisník redukují na polovici.

Největší zjednodušení nastává, jak známo, možno-Ii tachy-
metrovati při vodorovné přímce záměr-né,COžbylo vždy samozřejmo.
Daleko více péče a úsilí bylo věnováno na zjednodušení postupu
při skloněném dalekohledu. Tak bylo tachymetrováno, připouštěl-li
terénní útvar, pod stálým úhlem výškovým, což značně již usnad-
nilo práci početní.

Ostatní zjednodušené postupy byly odvozeny ze známé rovnice,
"vyjadřující výšku stanoviska lati z výšky stanoviska stroje:

VB=VA+i+v-s, (1
v niž značí:

VA' .. výšku stanoviska stroje,
~ . .. výšku stroje,
+ v . .. relativní výšku čtení na středním vlákně nad hori-

.zontemstroje (H = V A + i),
s . .. čtení na středním vlákně.
Beze všeho jest zřejmo, že když s = i, t. j. kdybychom za-

měřovali středním vláknem stále na čtení, rovnající se výšce stroje,
že se rovnice 1. velmi zjednodušuje, neboť pak bychom počítali
výšku VB zcela jednoduše jako při nivelaci, tedy dle vzorce:

VB = PA + v. (2)
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Takovýto velmi nepatrný předpoklad zredukuje pak práci
mechanickou velmi značně.

Abychom mohli použíti pak i obyčejné lati niv., zaměřujeme
vždy ua takové čtení, které se rovná výšce stroje, zaokrouhlené
na nejbližší dm. Pak netřeba žádných zvláštních terčů připevňovati
na lať. Stavění jich vyžaduje vždy jisté manipulace, mimo to jsou
nepohodlny i pro přenášení lati.

Šlo se i dále a zvolena jediná střední výška stroje, která pak
platí pro všecka stanoviska. Je to výška 1'4 m, na kterou se střední
vlákno vždy nastavuje.

Pak 1. rovnice přechází na tvar:
J7'B = VA + i ± v -1'4

=H+v-1'4
=(H - 1'4) + v. (3)

Člen (H - 1'4), t. j. horizont stroje, méně čtení pro střední
nit, bývá pro totéž stanovisko konstantní a počítává se 'vždy pod
záhlavím zápisníku nejvýhodněji. .

Podle tohoto vzorce postupovali na př. jižr. 1899, při měření
výškovém pro plán města Curychu 1), jenže určovali čtení pro střední
vlákno podle výšky horizontu H vždy tak, aby rozdíl (H - s) vyšel
na celé metry.

Tak vycházela-li na př. výška horizontu H =216'78= 216·8 m,
volili čtení pro střední vlákno buď 1'8, 2'8 neb 3'8, takže bylo
(B - s) = 2] 5'0, 214'0 nebo 213'0 m. Pak se snadno vypočítávala
výška

VB = (H-s) ± v. (4)
Velmi výhodný postup udal prof. E gg e r t 2). Doporučuje

zaměřovati středním vláknem stále na 1'4 m a čísti ú s e k Ia t í
d vak r á t, takže užívá pro výpočet výšky J7'/1 vzorce 3.

Jiná zjednodušení zakládají se na přímém odečítá vání
. úseku laťového L. K tomu cíli byly sestrojeny i zvláštní latě, na
nichž {l stupnice byla pošinuta do výšky 1'4 m nad spodní konec
lati. Ale i obyčejná lať se hodí k tomu účelu velmi dobře, jen když
zaměřujeme horním vláknem (tak jak jest v zorném poli patrno)
na okrouhlá čtení, na př. 1'0, 2'0 neb 3'0 m. Při čtení vlákna
dolního však hned v mysli odečteme 1,0, 2,0, případně 3'0 m (čtení
horní) a diktujeme tudíž vlastně úsek lati L. Ale bývá tu nutno čísti
též i vlákno střední. A tu zasluhuje zmínky zlepšení ptesnosti
záměrné, jak je doporučuje prof. Petřík3) tím, že střední vlákno
má se nastaviti svislou ustanovkou na nejbližší dm a pak teprv
čísti úhel svislý a vodorovný.

Ze všech těchto předeslaných postupů jest nejcennější po~tup
prof: Eggerta z tepříčiny, že zlepšuje vedle jednoduchosti také

1) E. F i se hli: Die Kurvenaufnahmen der Stadt Ziirich, Zeitschrift
des Vereines Schweiz. Konkordatfgeometer, asi ročn. 1908.

, Lynkeus: Aufnahme vonHohenkurven durch Mefitisch-Nivellement,
AIlgem. Verm. Nachr. 1910.

2) O. Eggert: Vermessungskunde v Lehrbuch des Tiefbaues.
Lipsko-Berlín, 1914, od Esselborna.

3) Petřik: Základy nižší geod., Praha, 1921, str. 166.
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i přesnost. Proto byl zvolen při doplňovacím merení výškovém
v Přerove, vždy kdykoliv nebylo možno nivelovati.

Bylo jím zaměřeno asi 150,ha plochy.
Na každém stanovisku jsme postupovali takto: Upravivše

stroj k zaměření a změřivše jeho výšku, zaměříme aspoň' na dva
polohou známé body polygonální neb i případně trigonometrické,
pokud jsou blízky. Potom zaměřujeme již body územní, vytyčované

• obyčejně latí nivelačnÍ. Středním vláknem zaměřime po každé jen
na 1'4 m a odečteme hned úhel výškový. Vertikálnou ustanovkou
nařídíme horní nit na okrouhlé čtení (hl) a zapsavše je, odečítáme
i dolní vlákno (al) v této poloze. Pak zase nastavíme dolní vlákno
na okrouhlé čtení (a2J a přečteme i svislé vlákno tam, kde protíná
lať (h2). Utvořhne hned rozdíly al - hl, a2 - h2, které dávají
dvakrát úsek lati L až na malou odchylku.

Davše pomocníkovi znamení "dále", odečteme úhel vodorovný.
Z obou hodnot L utvoříme ar. střed, který zapíšeme jako

"úsek lati".
Vzor zápisníku udává tato tabulka:

Čtení na niti Úhel Redu-

Zamě- Úse.k svisl' vodo: kovaná
řené střední horn~hl horn~h2 lati y rovuy vzdále.
body s dolmdl dolllld2 L, --I~-~I-nost

dl - hl d2 - 11,2 I () , () , Dm

-1--2--3-4-5~ 6 7 I 8

Rela-
tivní Výška
výška bodu
±v Vil m

m

9 10
St~novisko: 6. 205. Výška stanoviska: 219'95 m.

Výška stroje: 1'60 m, - (H-s)=219'95+1'60-HO=220'15 m.

0665 - - - - 1- - O 00 - I - '-
O 250 - - - - - - 184 48 - - --

1'100 1'060
1 1'400' 1'643 1-600 0'542 359 02 75 05 54-4C-0'90 21925

0'543 0'640

0'600 0'708
2 1'400 2·100 2-200 1'496 O 21 87 54 149'90 + 0·92 221-07

1-500 1'492

0'600 0'550
3 1'400 2'130 2'100 1'540 O 54 100 17 154'00 + 2-42 222'57

1:500 1'550

1'000 0947
4' 1'11'4001~80511'750 11 0'804

0'805 0'S03

a t. d.
Poznámka: 'K=1oo, c=0'31 m.

, K tabulce dodáváme, že původní vzorník Eggertův byl poněkud
změně.n úpravou sloupce 3., 4. a 5., čímž získáno na pohodlnosti
a přehlednosti.
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Na ,vyčislováni vzorců D::,= d cos2 a a v =d sili a cos a bylo
použito logar. pravitka "Universal", které dává velmi dobré vý-
sledky zvláště pro relativní výšky v, ne~oť mivá malé úhly stupnice
sin a cos a zvlášť důkladně vyneseny počinajic hodnotou obyč.
Oo34'6'. Vyskytne-li se <J: ještě menši, zjistime v pro hodnotu
několikrát větši a pak ji zase tolikrát zmenšime. V zápisniku na př.
pro bod 2 byl úhel výškový a=00 21'. Pro vyčisleni vzorce v=d
sin a cos a bylo užito hodnoty výhodně třikrát větší, tedy 1003'.
Pro tu hodnotu úhlu odečteno 2'75, takže správná reL výška
v . 0·92 ml).

Résumé: Dr. A. Tichý. Tachéometrie au lever du
p I a n com p 1é m e n t a i r e' d e 1a v i II e Pře r o v.

L'auteur fait quelques remarques bien connues practicables
a l'exécution du levé tachéometrique p. e. lire le :fil moyen au
tachéometre Moinot au donnée du hauteur de l'instrument, ou
d'une hauteur aproximative, ou de I'utilisation du visé horizontal,
ou de la double lecture pour améliorer la précision. Ce ne qu'une
appIication specielle de la méthode classique du génie Moinot
utilisée d'apres avis personnaux aux diflérentes modi:fications.

Zp~ávy ze sbo~ů zákonodá~nýd> a úřadů.
126.

Zákon ze dne 5. dubna 1922
o prozatímním dělení katastrálních parcel dle předběžných polohopisných
nástinů vyhotovených Státním pozemkovým úřadem a jeho knihovnÚD

provedení.
Národní shromáždění republiky Oeskoslovenské usne,sclo se na

tomto zákoně:
Olánek I.

(1) V přechodné době, která bude stanovena vyhláškou ministra
spravedlnosti, a u knihovních soudtl, kteréž určí ministr spravedlnosti,
mohou býti katastrální parcely, pokud budou jich dílce přiděleny ze za-
brané ptldy ve smyslu zákona ze dne 30. ledna, 1920, čis. 81 Sb. z. a n.,
také pl'ozatímně děleny, jejich dílce odpisovány z dosavadní vložky 11

připisovány k jiným knihovním tělestlm aneb pro ně zřízeny nové
knihovní vložky, předloží-li navrhovatel místo geometrických plántl uve-
del1ých v § 1 zákona ze dne 23. května 1883, čís. 82 ř. z., a upravených
nařízením ze dne 7. července 1890, čís. 149 ř. z., a ze dne 9. února 1907,
čís. 29 ř. z., polohopisné nástiny (skizzy) vyhotovené technickým od-
dělením Státního pozemkového úřadu.

(2) Nástiny (skizzy) o rozděleni parcel buďtež vyhotoveny ve
formě zevně bezvadné a obsahujtež jméno katastrální obce, katastrální
číslo a zptlsob obdělávání dělené parcely, katastrální čísla hraničících
parcel, přibližnou výměru jednotlivých dílců, ,Jména jich nabyvatelů, den
vyhotovení, podpis přednosty technického oddělení Státního pozemkového

I) Tohoto číselného postupu bylo užito v místech zcela nově za-
měřených, pro něž nebylo situační měření plánově ještě zprll.cováno. Kde
však již plány situační byly zhotoveny napřed, tam se doporučuie tachy-
met ri e s t o lov á co ne jlépe, nehoť se ušetří na práci konstruktivní. -'-
Zároveň autor tímto poiednáním naznačil, co myslel v kritice "Příručky"
prof. dra Semeráda (1. čís. tohoto časopisu ·str. 5.) "modernějšími·postupy",
nežli jest původní postup Moinotuv.
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úřadu a ral'-ítko tohoto úřadu. Ustanovením uvedeným pod II., 1, 3 -
kromě ustanovení o máwrnění nových hranic červenou barvou - 4,
7 a 8 naříl'-ení I'-edne 7. července 1890, čís. 149 ř. :z., I'-měněného částečně
naříl'-ením I'-e dme 9. února 1907, čís. 29 ř. 1'-., nemusí tyto nástiny
vyhovovati. Na rol'-díl od přesných polohopisných plánů uvedených v od-
-stavci 1. buďtež ol'-načeny jako "předběžné polohopisné nástiny".

(3) K žádosti I'-a knihovní rol'-dělení buďtež vedle původního vy-
hotovení připojeny -dva kolku prosté snímky, a to pro souďilí spisy a
pro úřad pro přeWed katastru pOl'-emkové daně. Pro soudní ~pisy může
býti navrhovatelem místo snímku ponechán původní nástin.

Clánek II.
(1) Knihovní soud, povoluje dle takového předběžného nástinu

prol'-atímní dělení pM'cely, odepsání dílců a připsání k jinému knihovnímu
tělesu nebo I'-říl'-enínové vložky, nařídí, aby v I'-ápisu na listu statko,vé
podstaty bylo vymačeno, že hranice a výměra dílců jsou prwatímní.
V mapě .p0l'-emkové knihy, jakož i v katastrální mapě nebudou parcely
děleny, dokud nebude dodán definitivní geometrický plán. Všechny
parcely takto promtímně dělené buďtež u soudu vedeny v patrnosti ve
zvláštním seznamu.

(2) Dělení stane se 00 do hranic a přesné výměry dílců účinným
teprve definitivním provedením knihovního dělení.

Clánek III.
(1) Navrhovatel jest povinen předložíti soudu do dvou let po

llávr!lu řádný polohopisný plán vyhovující § 1 I'-ákona 1'-6 dne 23. května
1883, čís. 82 ř. 1'-., ve mění císařského naříl'-ení I'-e dne 1. června 1914,
čís. 116 ř. 1'-., a naříl'-ení I'-edne 7. července 1890, čís. 149 ř. 1'-., a I'-edne
9. února 1907, čís. 29 ř. Z., leč by měl soud již po ruce nákres před-
ložený úřadem pro přehled katastru daně pozemkové (§ 1, odst. 7.,
uvedeného I'-ákona).

(2) Soud z úřední povinnosti bude dohlížeti, aby přesný geometrický
plán byl předložen; navrhovatele, není-li jím Státní' pmemkový úřad,
může poháněti k tomu pořádkóvými tresty a.nebo podle svého uvážem,
nevyhoví-li navrhovatel v dané lhůtě vyzvání s touto pohrůžkou, dáti
na jeho náklad vyhotoviti přesný geometrický plán.

(3): Jakmile bude předložen řádný polohopisný plán (odst. 1.)
nebo nákres katastrálního úřadu, nařídí soud, aby bylo rozdělení parcely
provedeno definitivně, a to v mapě pozemkové knihy a zápisem v pří-
slušných vložkách. O každém definitivním rozdělení zpraví soud strany
a úřad pro přehled katastru pozemkové dalIl.ě.

Clán e k IV.
Pokud nebude provedeno definitivní rozdělení (článek III., odst. 3.),

nemohou býti dílce těchto parcel dále děleny.
Clánek V.

Pro Slovensko a Podkarpatskou Rus budou předpisy upraveny
dle platných ustanovení vládním nařízením.

Clánek VI.
(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
(2) Jej provésti náleží všem členům vlády.

Recense.
Sehen und Messen. Napsal Alfred Hay. Vydal Fr. Deuticke,

Lipsko a Vídeň 1921. Cena 10 M, stran 95.
Autor pojednivá v této stručné- publikaci o fotogrametrii jednak

s hledíska obecného, jednak se stanoviska specielního, a sice geometr.ckého, '
fysikálního a ťy~iologického. Tímto specielním r lzem jest pr tvě spisek pro
každého kdo fJtogl"ametrii posuzuje c. metodu vyměřovací, tím zajímavější.

Látku zhustil autor v 17 kapitolek, z nichž první popisují podstatu,
účel a metody fotogrametrické, seznamují s funkcí aparátu fotografického
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jako měHcího přístroje, vysvětlují fotogrametrické měření úhlů a grafické
př'evádění snímků svislých a šikmých v plán. Kapitola 6. skizzuje základy
stolové (průsekové) fotogrametrie, jak pozemní tak letecké, za předpokladu,
že zmím je sklon a otočení plotny v okamžiku fotografování. V následující
kapitole zběžně uváděny jsou 3 metody pro určení ohniskové vzdálenosti
fotogrametrického objektu.

Na to vyličuje autor obsažněji podstatu stereoskopického vidění na
základě fysikálním a fysiologickém. V souvislosti s tím vysvětlen význam
stereosnímků a jich užití k zobrazení př'edmětů prostorovych v ortogonální
projekci na rovinu plánu. Detailně popsán způsob použití stereokomparátoru
a jeho upotřebení ku konstrukci plánu z jednotlivých bodů. Princip Orel-
Pulfrichova stereoautografu (model 1909 a 1911) podán způsobem velmi pří-
padným. Brožura zakončena jest poukazem na použití fotogrametrie v různých
vědách, zejména pro účely lékařské (rontgenofotogrametrie) a ve stereo-
mikroskopii.

Význam spisku zvyšuje připojený seznam odborné literatury.
Knížka Hayova, psána jsouc pHstupnč, je vhodná zvláště pro začá-

tečníky k nabytí základních poznatků. Doporučujeme ji každému, zejména
těm, kdo chtějí býti aspoň zhruba informováni o podstatě fotoměřictví a
o principu stereoskopického vidění. Ing. Jos. Růžička.

Nové knihy.
Lieut. Colonel Andrien: Les relevations du dessin et de

la photographie ft la guerre. Principe de métrografie. Vyšlo
u firmy Gauthier-VilIars, Paříž, 1920.

Carlien: La photographie aérienne. Vyšlo u firmy Delagl'ave,
Paříž, 1921. Cena 28 fr. .

P. Le Gavrian: Les ehaussées modernes. Paříž 1922. Librairie J. B.
Bailliére et fils 19 rue Hautefeuille. Cena 50 fr. (Recense ve Zpr. veř.
služby technické č.8.)

P. Gruner: Leitfaden der geúmetrischen Optik und ihre An·
wendungen auf die optischen Instrumente. Beru, P. v. Haupt, Aka,d. Buch-
handlung 1!)21.

Články časoplsn é.
Zprávy veř. služby technické 1922:
Čís. 8, str. 266. Ing. Leopold Ves e 1ý: Doplnění sítě státních

silnic v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
Str. 28t.i. Ochrana stavu inženýrského v Pensylvanii.
Čís. 9. Ing. L. Ves e Iý:. Doplnění sítě státních silnic v Čechách, na

Moravě a ve Slezsku. Ing. J. Vrba: Reorganisacestudia země-
měřičského*).

Rozhledy matematicko-přirodovědecké 1922:
Str. 81. V.R a v I í k: Planimetr pro obrazce přímočaré a užití

téhož principu i rřístroje pro nomogram multiplikaění.
Čs. voj. zem. ústav •. Výročni zpráva za rok 1821:
L. B e n e š: Nové nivelační značky čs. voj. zeměpisného ústavu.
L. B e n e š: O vyrovnání úhlů měřených ve všech kombinacích.
Časopis čs. inženýrů a architektů (technický obzor) 1922:
Str. 114. J. Cer ha: Velká Praha (pokrač.).
Str. 116. Ing. K. K ř i van e c: vývoj silniční správy v Anglii.
Věstnik inženýrské ko~ory 1922:
Čís. 8. Výroční zpráva o činnosti. představenstva inženýrské

komory za r. 1921.
*) Doporučujeme článek každému ~eniěměřiči ke studiu a posouzení vývoje celé otázky,

pro náš stav tak palčivé. Jest psán na podkladě výnosu mín. šk ..lství čís. 64.269 z 12. pro-
since 1921 který rozeslán byl na vysoke školy technického směru a vrcholí v názoru, že <!Je
návrhft došlých z vysokých škol a dle prftměru hodin pro jednotlivé předméty by stačllo
:reformovati čistě zeměm ěřii\ské studium na" semestrfl Tímto závěrem nabývá záležitost
nového rázu a je úlohou organisaci zeměměřičských. by zaujaly k tomu stanovisko vpravý čas
a. zároveň zakročily o bezodkladnou realisaci reformy, která v jiných státech provedena
hladce a urychleně.
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Čís. !l. Započítání doby, ztrávené ve vojensko-technické činnosti
za války, do předepsané prakse k nabyti oprávnění civ. technika. (Min.
výnos Zf.J dne 3. dubna 1915, čís. 21.095-VII.

NQva práce. ročník IV., čís. 2. Ing. A. D ta t va: K reformě veřejné
8právy. Cís. 3. E. V. N e'u ba uer: Zahradní města. Cís. 3 a 4. Ing. A. Dra tva:
K reformě veřejné správy.

Journal de Géometres-experts &922:
Str. 97. V. B o l' e t: Des moyens de constituer des propriétés

paysannes.
Str. 106. H. Dep l' a d: Le Probléme de la carte dans l'espace ..
Str. 108. Précision des segments capables.
Str. lB. Les instruments modeme-s.
Str. 119. Les travaux, l'organisation et la situation nouvelle de:"

géometrepn Suéde depuís 1920.
Zeitschrift fůr Instrumentenkunde &92&:
Čís. 9. P e tel' s a H. S. B o yd: Messung und Langenanderungen

von Pracisions- EndmaBen. Referát Bemdtův.
Zeitschrift fíir Vermessungswesen &922:
Čís 7 a 8. Dl'. Hermann Ma l' c han d: Die Orientierung von

Sellkrechtaufnahmen in der Photogrammetríe.
Oís. 8. H a u s s m a n n: Das Nivellement-Hauptnetz von Athen

und Umgebung.
Oís.9, str. 257. J. F l' i s c h a uf: ZUl' konformen Abbildung der

ganzen Oberflache der Kugel und des Spharoids in der Ebene.
Str. 267. W. S c h m i d t: Einfache barometrische Hohenrechnung.
Str. 272. Dr. Ing. H. M li II e 1': Ein neuer Vorschlag fUr fein-

tathymetrische Entfernungsmessung.
8tr. 273. R iO hl e der : Ober die historische Entwicklung des

Bebauungsplanes.
Patenty.

1. Měř i c k á I a ť seš i k mým děl e nim. (Zentralzeitung fUr
Optik und Mechanik 1922, str. 104.)

2. Pře s n á vod ov á ž k a se dvěma válci kolmo postavenými
k měřeni spádu. (ZentraJzeitung fUr Optik und Mechanik 1922, str. 5.)

3. N o v Ý dál k o měl' p l' o top o g l' a f i c k é v y m ě' ř o'v á TI í.
(Bulletin technique de la Suisse Romando 1922, čís. 1.)

4. Přístroj dálkoměrný s latí měřickou. (Zentral-
. zeitung fUr Optik und Mechanik 1922, str. 51.)

5. S vah o měl' C. Develaye, J. Levasseura a J. Rougerie. (Zentral-
zeitschrift ml' Optik und Mechanik 1922, str. 51.)

6. U n i vel' s á I n í s t l' oj g e ode t i c k ý. (Zentralzeitung fUr
Optik und Mechanik 1922, str. 69.) Jeho spodni konstrukce dá se po-
užíti při stolovém měření. V celku slouží co teodolit i nivelační stroj.

7.. B u s o I a E. B e y n e t - A I g i e r. (Zentralzeitung fUr Optik
und Mechanik 1922, str. 51.)

8. O c hran n é z a ř í z e ní pro ob j e k t i v y. (Zentralzeitung
fiir Optik und Mechanik 1922, str. 50.)

9. N o v Ý poč í t a c í s t l' o j. "Mechanical World" 1921, str. 533.
10. K l' e s len í úze mí a v l' st e v nic dle sní m k ů z Jét a dl' 1.

(Zentralzeitung fUr Optik und Mechanik 1922, str. 51.)

Zp~ávy odbo~né.
Zprava o geometrecl1 ve Spojených státech Severní Ameriky.

Technický attaché Ing. St. Spaček u vyslanectví ve Washingtoně vyžádal
si od inženýra Karla Teplana z Chicaga zprávu o poměrech zeměměřičských
v Americe a zaslal ji Masarykově Akademii práce. Ježto zpráva tato bude
zajímati zeměměřiče, otiskuipme ji doslovně. .

Agenda geometru v Čechách s agendou ve Spojených státech nedá
se snad ani přirovnat, neboť je tam docela jiný systém, typický pro
Spojéné státy.
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Katastrální m'lpa - může-li se tak jmenovati - neobsahuje docela
iádné zvláštní informace. Rozdělení půdy vládou Spojených států bylo
provedeno v letech kolem roku 1870 a mnoho si s tím péče nedali. Hlavní
dělící linie jdou od jihu k severuya od východu k západu a jsou od sebe
vzdáleny jedna od druhé 6 mil. Ctverce tyto tedy obsahují 36 čtvero mil.
a nazývají se "township" (přeloženo asi vesnice - lépe snad obec); každá
čtvero míle obsahuje 160 akrů. Půl čtvero míle rovná se 80 akrům, čtvrt
čtvero míle rovná se 40 akrům. Toto jest základ pro výměr farem v zemi
(40, 80, 120, 160 atd. akríl., ta či ona farma). Patřičná odchylka je učiněna
na severu, kde strany sbíha jí se k pólu, takže mnohé farmy nemají pravou
výměru svrchu uvedenou. Základní bod je vždy jihovýchodní bod toho či
'Onoho townshipu (šestimílového čtverce) a od tohoto bodu pokračovalo se
na sever a západ. Tyto body jsou též vodítkem nynějším zeměměřičům,
kteří mají něco vyměřovati.

Takový čtverec o 36 čtvero mílích neohsahuje nic nežli kontury
řeky, snad i stavení neb jinou věc, která na místě tehdy stála, někdy
i snad okraje lesů, zkrátka jak ten či onen zeměměl-ič byl v náladě.
Veškeré informace jsou· pouze černě zakresleny. Přesnost těchto výměrů
jest mnohdy nedokonalá a vedla k různým sporům nejen mezi jednotlivci
neb obcemi, ale i mezi státy.

Více "town~hipů" (obcí) spojeno je v okresy neboli "county". Výkresy
a ~apy !yto se neudržují v souhlasu s dobou, ale jsou tak, jak byly nakresleny
puvodne.

V čele oddělení je "Commissionar of General Land Office" - sídlo
Washington, D. C. a podléhá departementu vnitra. Odbočky tohoto úřadu
jsou dosud ve ~,tátech, jehož půda nebyla osazena osadníky. (Oklahoma,
()regon atd.) Uřad tento má počet úředníků dle agendy a ty propustí,
je-li práce skončena.

Anglické jméno geometra jest "surveyor", což pI'eloženo dává země-
měI·ič. Výkresy jmenují se "surveys", ať je to výkres stavebního místa,
bloku, neb i celého čtverce.

Pomůcky jsou tytéž jako u nás - nemají nic zvláštního.
"County" mají své zeměměřiče, kteří se volí na dobu as 4 roků.

<rento vykonává veškeré měr'ičké práce okresu po tu dobu. Plat pt'avidelně
nemá a vybírá si poplatky od klientů svého okresu. Při tom ovšem může
dělat i práce privátní, nespadající do jeho působnosti okresní. Některé
'Okresy pO:lkytují svému zeměměřiči menší plat, za který pak je povinen
určité dny' být v kanceláři a udílet porady.

Jeho dobrozdání a výkresy jsou rozhodující při soudu v případě
.sporu. Pouze je-li dokizáno třemi jinými zeměměřiči, že se snad okresní
zeměměřič mohl mýliti, teprve pak může býti rozsudek změněn. Není-li
znovu volen, přestává jeho funkce. Je oprávněn příjmoutipomocníky,
které si platí sám.

K výpočtu ploch se používá někdy i planimetru, obyčejně však
vypočte se plocha rozdělením na trojúhelníky. Tyto případy jsou ale řídké,
ueb jak z výše uvedeného patrno, jsou to po většině čtyřúhelníky.

Okresní a veřejní zeměměřiči užívají plátna.
Výše uvedené úí'ady nemají s pozemkovými daněmi ničeho co činiti,

protože spolková vláda Spojených států žádné daně na pozemky dosud
neuvrhla. Daně vybírají pouze jednotlivé státy a jsou pI'edpisovHny a
vybírány okresními úřednílty - též volenými. Daně vybírají se určitým
procentem z odhadnuté ceuy pozemku a pozemkové daně jsou nepatrné,
protože odhad je nízký.

Mimo výše uvedené úřady jsou uri!ité výkresy kresleny kancelářemi
"U. S. Engineering Dorp". Tento podléhá deparementu války a má veškeru
kontrolu splavných řek, přístavů, pobřeží a pod. Vydává povolení
k stavbě mostíl. (každý most musí jíti přes řeku v 90°), určuje světlost
průjezdu pod mO:lty, kontroluje a usazuje signály pro plavbu lodí (denní
i nočni). Každá změna pobřeží, aťřek, neb jezer a moří, musí býti schválena
tímto úřadem. Jejich nákresy obsahují veškeré body do určité vzdálenosti
od břehu s číslicemi ugávajíeími hloubkn vodyv jednotlivých příčných profilech.

Tyto instituce kreslí mapy vojenské. .
Konečně jest ještě "GeologicaI Department", podléhající departementll
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vnitra, který má svoje mayp, kde označeny barvami rihmé druhy přírodnin~
výšky avrstevnice. Tento departement pracuje přesně, avšak dosud celé-
Spojené státy zpracovány nejsou.

Podotýkám ke konci, že není mnoho, čemu by naši zeměměřiči mohli
se naučit ve Spojených státech. Obor tento není nikterak na -výši, kde by
měl býti, ač nutno uznat praktičnost; se kterou se potkáváme všude jinde.

Karel Teplan,
The Atchlnson Topeka De Santa Fe Railroad System,..

902 Railway Exchange Chlcago, lil.

Kolegům měřickým úředníkům státním. Jak známo, podal svaz;
vysokoškoláka petici, v níž se domáhá zatímní úpravy plata vysokoškolá.ků.
Osudy této petice a naděje s ní spjaté měnily se jako dubnové počasí,
právě tak, jako kdysi osudy našich požadavků. Dle posledních inf01'mací
zlepšily se naděje tou měrou, že se dá počítati s tím, že vysokoškolákům.
bude vyhověno.

Do návrhu vysokoškoláků byl pojat také náš požadavek, a tu jest
naší povinností pracovati se vším úsilim k tomu, aby tam také zastat
a došel splnění a aby nebylo na nás zapomenuto, jak se již tak
často stalo.

Žádám vás tedy, abyste jeden každý okamžitě vešel ve styk, ať již
písemný nebo osobní, se všemi vlivnými a vám známými osobnostmi a po-
žádal je, aby působily k tomu, aby na požadavek náš nebylo zapomenuto.

Dokažte, že dovedete pracovati nejen v zájmu služby,
nýbrž, je-li toho potřebí, i pro náš stav.

K informaci připojuji znění nejd&ležiťějších paragrafů návrhu
vysokoškoláků.

§ 1.
Trvání služební doby s platy určité hodnostní třídy a stupně stanoví

se pro všechny státní úředníky s úplným vysokoškolským vzděláním (státní
úředníky skupiny A., soudce, státní osoby učitelské, úřední lékaře, zvěro-
lékaře, inženýry a všechny jiné, těmto kategoriím vzděláním rovnocenné-
úředníky státní a státních podniků) dle následujícího schematu:

Trvání služební doby s platy: IX. hodno třídy 4 roky
VIII." 5 roků
VII." ,,5
VI." "5,,

Pro úředníky u horních úřadů skupiny A. kteří s. úspěchem vykonali
studia právnická a montanistická, platí pro VIIL, VII. a VI. hodno třídu
lhůty o jeden rok kratší (tedy 4, 4, 4).

Pro měřícké úředníky, pokud jejich vysokoškolské studium nebude
upraveno, platí lhůty výše uvedené s rozdílem, že postupová lhůta ve
třídě IX. je o dva roky delší (t. j. 6 roků).

§ 2.
Všem osobám v § 1. vytčeným otevřen jest automatický postup do

platu V. hodno třídy a automatický postup do všech platových stupM tét(}
třídy po uplynutí zákonité lhůty vždy tříleté.

§ 4.
Všechna pro úředníky v § 1. jmenovaná systemisovaná místa pře-

řaďují se dnem účinnosti tohoto zákona o jednu hodnostní třídu výše.
§ 10.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1922.
, § 12.
Uředníkům v § 1. vytčeným, kteří byli před účinností tohoto zákona

v úřad dosazeni, propočítává se jejich celkováslužehní doba ke dni
1. ledna 1922 dle lhut časového postupu, stanovených tímto zákonem
a podle takto dosaženého výsledku provede se přeřadění do požitků pří-
slušné hodnostní třídy a příslušné platové stupnice.
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§ 14.
Veškerá ustanovení dosavadních zákonEt a nařízení tomuto zákonu

.odporující se ruší.

Provedením tohoto zákona pověřují se všechna ministerstva.

*
Poznámka. Svaz zakládá po venkově odbory - vstupujte do nich

a pracujte v nich ku povznesení našeho stavu.
Nyní pravděpodobně přistoupí svaz k vybírání mimořádné daně

stavovské, a sice pro rok 1922 na hlavu 10 Kě a bude ji vybírati dllvěr-
níky. Hleďte, abyste nebyli od důvěrníků opomenuti. Ing. V. S tJ r a.

K reformě studia zen1ěměřičského. Děkanství vysoké školy spec.
nauk při čes. vys. učeni technickém v Praze svolalo na den 14. května 1922
anketu ze zá.stupcEt odborných korporací, aby jim podalo zprávu o stavu
-Qtázky reformy studia zeměměřičského, jako se stalo v r. 1919.

Vzhledem k článku ve nZprávách veřejné služby technické" ze dne
1. května 1922 roč. IV., č. 9. min. tajemníka Ing. Vrby nReorganisace
studia zeměměHčského", který je totožný s výnosem min. školství anál'.
-osvěty ze dne 12. prosince 1921, č. 64.269, byla vyslovena pHní, aby děkanství
poskytlo možnost odborným kruhEtm projeviti své názory. Děkan prof. Petřík
vylíčilstru6ně stav celé ot}ízky.

Člen představenstva inženýrské komory Ing. Fiirst sdělil, že komora
bude llodporovati i dále snahy po čI Yř let é m studiu se dvěma statními·
zkouškami. Zástupce min. financí min. rada Ing. Leipert sdělil názory
min. financí, jež se přimlouvá za brzké rozřešení této otí zky. Zástupce
Jednoty civ. zeměměřičů Ing. Zuklía prohlašuje, že Jednota tná na
rozšíření samostatného studia na čtyři leta se dvěma státními zkouškami
.a právem promočním.

Další poznámky přednesli Ing. Náhlík, Ing. Růžička, Ing. Souček,
Dr. Ryšavý.

Polemisovati s min. v.Ýnosem ohledně počtu hodin a zařadění předmětll
anketa nehodlá, nýbrž doufá, že sbor profesorský pedagogické stanovisko
proti ministerstvu dovede obhHjití.

Dále probírán ná.vrh, zda by pamětním spisem ministerstvu neměly
býti shrnuty znovu vŠécky důvódy pro úpravu studia. Na návrh Ing. Součka
usneseno, aby pamětní spis podepsaly všecky odborné korporace z Prahy,
Brna a Bratislavy a pak, aby deputací byl ministerstvu dodán.

Prof. Dr. Ryšavý hrnuje přednesené vývody a přání ve stručnou
resoluci, která na vržena ve znční;

Anketa svolan~í děkamtvím vysoké školy speciálních nauk při českém
vysokém učení technickém na 14. května 1922 v budově české techniky
v Praze vyslechla zprávu děkana prof. Peníka o dosavadním průbřhu
řešení otázky, jak prohloubiti studium zeměměřičské. Vzal:t dále na vědomí,
že článek Ing. Viby ve Zprávách vei'ejné služby technické, ročník IV.,
č. 9. souhlasí s výnosem ministerstva školství a národní osvěty čís. 64.269/21
ze dne 12. prosince 1921, čímž stává se výnos tento přiměřeným podkladem
pro veřejnou diskusi. Anketa uznává jednomyslně návrh na čtyřleté studium
zeměměHčské vypracovaný V· r. 1919 se dvěma státními zkouškami a schvá-
lený sborem profesorským české vysoké školy technické v Praze dne
28. března 1919 za účelný, časovým potřebám naší republiky pHměřený.

Uznává, že absolventi jeho budou způsobilými k veškeré službě
zeměměřičské, nejen při pracech katastránlích, nýbrž i při agrá.rních
operacích, pE službě městské i železniění, v praxi civilní i pro měřičské
práce podzemní, pro práce kartografické i topografické. pro práce foto-
grametrické jakož i pro práce vědecké pH měření stupňovém a nebudou
zasahovati v oprávnční oboru jiných.

Výsledek prohloubení studia. po stránce matematické a geodetické
-Qbjeví se zajisté i na poli prací vědeckých, neboť bude znamenati pokrok
v rozvoji geodesie lt všech odvětví vědních s ní spojených.
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Vzhledem k tomu usnáší se opětně anketa konaná dne 14.května 1922:
1. Dosavadní dvouletý běh pro zeměměi'iče budiž zrušen stud. rokem

1921/22 a nahrazen čtyrletům samostatným odborem zeměměřičského
inženýrství se dvěma státními zkouškami a právem promočním.

2. Prvý ročník nového čtyřletého studia otevi-en budiž měsícem zářím
stud. roku 1922/23,poněvadž prvý ročník je skoro stejný s prvým ročníkem
starého dvouletého studia.

3. Návrh· úpravy a rozvrh předmětů uveřejněný v min. výnosu
-čís. 64269/21ze dne 12. prosince 1921přání ankety sice nevyhovuje, ale lze
jej pokládati za minimální program a na jeho podkladě dále vyjednávati.

4. Odborné korporace zeměměI-ičské ztotožňují se s návrhy sboru
profesorského vysoké školy speciálních nauk při čes. vys. učení technickém
a žádají, aby sbor profesorský přání ankety ministerstvu školství anál'.
o()světy předložil a svůj návrh znovu doporučil."

Na návrh min. rady Ing. Leiperta hlasováno o každém bodu resoluce
zvláště. Všecky body schváleny jednomyslně. Zapsal B. Kormunda.

Inženýrská komora pro československou republiku v Praze konala
·dne 30. dubna t. 1'. v sále Sladkovskeho Obecního domu II. řádnou
valnou hromadu. Schůzi zahájil o 10. hod. dopoL presídent· Inžen}'l'ské
komory Ing. Roh. Bořkovec. Po návrhu odpadlo čtení výroční zprávy
o činn08ti pi'edstavenstva za rok 1921, účetní zprávy i zprávy revisorU
účtů, ktere byly vesměs uveřejněny v čísle 8. Věstníku Inženýrské
komory pro Československou republiku. Členský příspěvek na rok 1922
stanoven po debatě na 400 Kč. Provedeny volby revisorU účtů a jich
náhradníků. Zvoleni Ing. dr. Rosenberg, Ing. Kal'elPusch a Ing. Josef
Pavelec; za náhradníky Ing. František Mrkvička, Ing. Josef Hradecký
a Ing. Ladislav Batis. Schválení jednacího řádu Inženýrské komory
poneehállo na dobu pozdější pro mimořádnou valnou hromadu. Při pro-
jednávání minimálního hOluorářového tarifu všech odboru civilnich tech-
nikú docíleno úplné dohody a schváleni tohoto s nevšední pílí a námahou
vjl'pracovaného elaborátu. Po pmjednání několika volných návrhů. byla
valná hromada skončena.

Sjezdy.
Novinami prošla zpráva, že v Římě zasedá vědecký sjezd geo-

·detický vědeckého sdružení" Union geodésique et astronomique", jež vzala
pil.vod za války na "Conférence interaIliée des Académie scienti:fique" v Lon-
dýně 1'. 1918 pod general. sekreUi'em E. Picardem. Má nahraditi stá·
vající Mezinárodní sdružení pro měření země.

Dle zpráv zastupují éeskoslovensko pánové prof. dl'. F. Nu š I, prof.
dr. J. Pantoflíček a kap. Beneš.

O přípravách pro tuto důležitou konferenci se ani veřejnost ani
kruhy odborné a školske nedozvěděly ničeho. Teprve krátké noticky novi-
ná,řské konstatují holou skutečnost. Není známo, kdo přípravnou akci vedl,
jaký jest program pro tuto konferenci.

Snad by se přece v našich malých poměrech doporučovalo uvědomiti
kruhy vědecké, školské a odborné o přípravách a disposicích, a to zvláště
kdy po prvé vystupujeme na mezinárodní forum samostatně. Domníváme se,
že snad páni v Praze byli všichni ínformováni, ale pak měli to ostatním
interesentům sděliti sami, když o:ficielní svolavatel toho opomenul. Zájem
odborných kruhů a pobídka vědecké práce se takto nepodporují a případně
i odsunují a deplasují.

Zp~ávy spolkové.
Zpráva o schůzi představenstva Pracovní sekce Brno In-

ženýrské komory pro es. R , konané dne 27. března 1922.
Schůze byla řádně svolána a měla uásledující program: 1. čtení

'protokolu o předešlé schil.zi, 2. sdělení presidia O opatřeních od poslední
,scMze, 3. čestné řízení, 4. projednání jednacího řádu, 5. volné návrhy.
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, Schiizi bylo přítomno 6 členů, vládní komisař a 2 členové se řádně
omluvili.

Schůzi zahájil p. předseda Ing. Hromčík ve 14. hod.
Protokol o schuzi, konané dne 21. ledna t. r., byl po přečtení beze

změny schválen.
Na to podána byla zpráva o činnosti sekce od poslední schůze. Dle

toho došlo 209 dopisů, odesláno bylo 268 dopisů a 332 oběžníků. Od členů
bylo přihlášeno 10 asistentů a odhlášeni 4. Podáno bylo 8 dobrozdání
o žádostech za připuštění k autorisační zkoušce, při čemž se sekce vyslovila
ve třech případech proti připuštění ke zkoušce, dále podáno 11 dobrozdání
o žádostech za udělení autorisace, při čemž ve dvou případech vysloveno
se bylo proti udělení autorisace a ve dvou případech žádáno doplnění
dokladů. Zemskými správami politickými uděleno bylo šest autorisací
(tři stavební, dvě horní, j.::dna geometr.). Složeny byly dvě autorisace.
Zemřel civilní geometr Eduard Simony v Bohumíně. Ze Slovenska přesídlil
na Moravu jeden civilní technik. Na dotaz jednoho člena podáno dobi:ozdání
o s;rávnosti vyhotovení dílčích plánů. Ve dvou případech podáno dobrozdání
o přiměřenosti účtů. Zemské správě politické podáno dobrozdání o provádění
staveb silničních podnikatelem staveb a zemskému výboru v Brně o smírčích
soudech v hraničních sporech.

Dále uložena byla jednomu civilnímu techniku pokuta 100 Kč pro
nedodržení minimálního honorářového tarifu.

Zakročeno bylo v následujících případech:
U čtyř okresních politických správ, případně zemské správy politické

ohledně zadání prací melioračních a regulačních. U ředitelství státních drah
v Olomouci ohledně zadání prac: při stavbě druhé koleje na trati Přerov-
Olomouc. U dvou okresních soudů, by nebyly připuštěny ke knihovnímu
provedení plány cizozemci vyhotovené. U zemské správy politické ve Slezsku
v záležitosti vystavování živnotitenských listů, znějících na podnikatelství
staveb. U vrchního zemtikého soudu v Brně ohledně sdělávání plánků
drobných pachtů úřady pro evidenci katastru. Dvěma okresním politickým
úřadům učiněno oznámení pro zasahování do oprávnění civilních techniku.
U 20ti okresních politických správ proti 'zadávání staveb státních sub-
vencovaných silnic jiným osobám než civilním inženýrům.

Navržený jednací řad byl s nepatrnými změnami schválen.
Usneseno navrhnouti za revisora ííétů na rok 1922 p. horního inženýra

Karla Pusche v Zastávce a za jeho náhradníka civilního inženýra staveb-
ního p. Ing. Josefa Hradeckého v Brně.

Usneseno, by předsedu Pracovní sekce v jehvozaneprázdnění zastupoval
civilní inženýr pro kulturní techniku p. Ing. M. Stábla v Brně a dále civilní
inženýr pro stavbu strojů p. Ing. Vojtěch Hiller v Brně.

Dále usneseno pověřiti civilního inženýra stavebního p. Ing. Frant.
Hromčíka v Brně zastupováním Pracovní sekce ve výboru Inženýrského-
spolku sekce pro Brno. Konečně usneseno zahájiti o žádosti spolku sta-
vebních úředníkii na uzavření kolektivní smlouvy jednání v dohodě se
společenstvem stavitelů, zednických a tesařských mistrlL

Po projednání některých běžných záležitostí byla schůze o 16'45 hod.
skončena.

Jmenování. Vláda československé republiky jme'IJ.ovala měřické-
komisaře Stanislava K o n e č n é h o a Josefa Š i m e r k u :měřickými
vrchnimi komisaři.

Oprávnění ku používání názvu "inženýr" (Ing.) obdrželi: L a udá t
Fr., měř. vrchní komisař v Domažlicích, Čí ž e k Ant., měř. vrchní komisař
v Českém Brodě, B e d n á ř Bohuslav, měř. vrchní komisař v Hradci
Králové, Do m a n s k Ý Jos., měř. komísař ve Strážnici, S c h w a r z Bohu-
slav; agr. vrchní geometr 'v Brně, S Ý k o r a Antonín, civ. geometr na
Smíchově. '

Za redakci zodpovída Dr. A. Semcrád. - Tiskem l'olygrafie v Brně.
Nakladatel: Spolek' československých zeměmělič'" v Praze.
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