ZEMĚMĚŘIČ5HÝ VĚ5TníH
Prof. dr. Aug. Semerád.
(Konee.)

V připadó shledané nesprávnosti stávajících map může komise
<láti vyhotoviti nutné opravy přidělenými techniky.
Súi\astnóné státy se zavazují, šetřiti a udržovati trigonometrické
zna<:;ky, znaky, kůly hraniění nebo kameny postavené komisí.
B. Vyznačení hranic.
1. V pevném

území.

Hranice bude tu vyznačena hrane[~níky z trvalé látky dobl'e
upravenými a jednotného tvaru pro tentýž státní úsek.
Hranei\níky budou sestrojeny tak, aby urěovaly:
aj pořadovú čísla a rozlišovací značky úseků a podúseků;
b) směr sousedních hranečníků;
c) oba státy, jež rozdólují.
Hraneěníky společné třem zemím a ty, jež ukončuji úseky,
budou míti zvláštní tvar a označení data mírové smlouvy.
Každý hrauečník bude zajištěn tak, aby mohl býti v případó
ztráty znovu posazen na své místo bez rozpaků.
Komise rozhodne o způsobu zajištění volbou z následovně
uvedených způsobů:
(J.) vztažením ku přirozeným značkám;
~) souřadnicemi zeměpisnými (šířka, délka a případně výška);
I) pravoúhelnými souřadnicemi (y a x pro známou projekci);
a) vzhledem k sousedním mezníkům;
s) prostým zakreslením do mapy;
') fotografickými snímky ve známých směrech vyhotovenými.
Hranečníky
se umístí na vzdálenosti dohledné tím kragí,
(;ím jest čára klikatější a dle možnosti na každé změně směru.
Hranei\ník má znaěiti bod přechodu komunikací
(důležitých
stezek, cest, drah, toků a průplavů).
Na starých hranicích ověří se správnost hranečníků stávajících
a popisy se opraví v jednotné úpravě dříve uvedené.
Místa a ěísla hranečníků
budou vyznačena v mapovnílll
dokladu.
2. Podél
toků.
V mírov)'ch smlouvách se uvádí říšská hraniční čára v "průběhu" toku nebo ve "hlavním kanále plavebním" a tvoří tu hranici
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u řek nesplavných střední čára toku nebo jeho hlavního ramene,
u řek splavných střední čára hlavního plavebního kanálu.
Náleží tu komisím rozhraničovacím
dle opatření smlouvy
zvláště vyjádřiti, zda hraniční čára bude sledovative svých případných
změnách tok nebo kanál takto určený, nebo zda bude určena
konečným způsobem polohou toku nebo kanálu v čase uplatnění
mírové smlouvy.
Obecně nebude lze vymezníkovati
hranice v prltběhu toku,
ale v určitých případech bude možno a žádoucno vyznaěiti tuto
hranici zaměřením vztaženým ke kamenům umístěným na březích,
nebo ji vyznačiti plováky nebo pevnými sloupy.
Tyto případy přihází se na jezerech a soutoku nebo PC}
stranách.
Komise zkouší a rozhodne na místě hranici územních vod
vlévajícich se do moří, buď v sledu prodloužení posledního ramene,
nebo ve sledu normály ku břehu.
fr o k y. Při hraničních tocích má rozhraničovací komise
zkoumati:
1. Není-li při březích zákrutů
pocházejících ze starých
zákrutů upravených, jež by mohly býti požadovány některým pobřežním státem. Rozhodne otázku na místě.
"
2. V případě, kde řeka není upravena stabilně a ie-li možno
se obávati nových úprav, označí tato místa súčastněným a podá
návrh řešení na základě starého stavu řeky a jejich proměn a na
základě
možných výsledků
novým vymletím,
na němž jsou
súěastněni pobřežní obyvatelé.
3. V případě mnoha plavebních kanálu rozhodne o tom,
který má býti považován za hlavní kanál.
4. Co se týče zpusobu označení, alespoň jistých míst (v rozšířených částech, na soutocích, na společných bodech trojných
hranic atd.) rozhoduje komise o z;působu označení (plovoucí boje,
pevné boje, zaměření, odříznutí) s ohledem na zásady vymezníkování
platné na pevné zemi.
]\i[r tvá r a m e n a, jez e r a, I i"ma n y atd.
Komise má na
místě rozhodnouti dle plánů velkého měřítka o střední čáře toků dané
mírovou smlouvou. Při tom vezme zřetel na přiřčení ostrovů. ]\i[á
rozhodnouti v případě golfu nebo limanu o potřebě vytyčení hranice
a o příslušném způsobu.
3. Hraniční

čára,

jež

má bý"ti stanovena

v území.

a) Případ, kde jest k disposici sprá"vný plán. Komise se snaží
předem vypracovati hraniční čáru. pomocí plánů velkého měřítka,
řídíc se:
1. stávajícími správními hranicemi;
2. katastrálnými hranicemi;
3. přirozenými hranicemi území nebo prllllyml carami.
V částech nepřesně stanovených rozhodne na místě přikloněním
se co nejvíce návrhům podaným komisary súčastněných
st~ítŮ.
b) Případ, že nejsou k disposici správné plány. Komise dá
zhotoviti potřebná měření technickými přidělenci; podá jim k tomu
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návody ve tvaru směrnic.
Účelem této práce bude,
získati
v topografickém měřítku, které určí komise, pruh území, v němž
bude lze položiti hranici.
Lze ji takto stanoviti:
vyjme se pruh
mající za osu čáru hraniční zobrazenou v měřítku 1 : 1,000.000
a připojenou mírové smlouvě v dostatečné šířce, aby tam bylo lze
znázorniti podrobnosti uvedené popisem této hranice ve smlouvě
(vesnice, horské hřbety, pobřeží, železnice, cesty).
Tato mapa má obsahovati polohorys a znázornění území
vrstevnicemi. Bude znázorřlovati rovněž ve zvláštní úpravě přirozené
nebo umělé orientační znaky, jež budou moci usnadniti usměrnění
hranečníků (vrcholy horské, věže ap.).
Měřická metoda má se přizpůsobiti území. Přece, hude-li to
možné, bude třeba založiti triangulaci urychlenou s mnoha vloženými
body a odvozenými body označenými v území znaky umělými ze:
stálé látky (dřevěné kříže, pyramidy kamenné atd.). Body se stanoví
v šířce, délce a výšce. Ověření se provede měřením základny,
šířky a azimutu. Podrobné zaměření se provede stolem měřickým
v žádaném měřítku. V území zastaveném bude třeba postupovati
polygonálnou metodou a tachymetricky doplněnou směry založenými
na četných bodech se šířkami a azimuty.
Hranečníky se připojí ke stálým značkám.
C. Doklady dodané komisemi po skončení prácI rozhraničovacIch.
1. Celkový plán ve velkém měřítku, v němž jest vyznačena
hranice jemnou a souvislou čarou a umístění hranečníků číslicemi
a značkami doprovázenými podrobným popisem hranice od hranečnika
ke hranečníku.
2. Doklady zajišťující usměrnění hranečníku.
3. Zápisy pořízené komisi pro veškerá rozhodnutí usneseni
za souhlasu k doplnění nebo prokázání článků mírové smlouvy.
4. Případně všeobecná zpráva o postupu prací a o rozličných
bodech, ke kterým by si přála komise bráti zřetel. .
Do~lady budou pořízeny dle předpisu kapitoly II paragrafu D
těchto předpisů.
Pro provedení rozhraničovacích
prací na československých
státních hranicích vypracována
byla zvláštní instrukce
komisí
československo-rakouskou:
s oddílem I o všeobecných rozhraničovacích pracích a vymezníkování hranice, s oddílem II o technick)'ch
pracích a vypracování dokladů.
Tyto instrukce vydány jsou tiskem nákladem ministerstva
veřejných prací oddělení III a ne'nudou tu tedy znovu uvedeny.
V dalším pojednání sděleny budou výsledky jednotlivých
oddílů technických prací.

IV. Vymezníkování nové státní hranice.
Komisionelni
pochůzky
hraniční.
Průběh nové státní
~ranice československo-rakouské
dán jest starou správní hranicí
Cech a Moravy, jakož i modifikacemi obsaženými v mírové smlouvě
~t. Germainské.
Tyto části modifikované hranice byly podrobně
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určeny v jednáních delimitační komise a v úmluvě mezi Československem a Rakouskem ze dne 10. března 1921, týkající se
v příslušném odstavci nové hranice na Valčicku. Tato stará správní
hranice - svrchu zmíněná,- byla na místě revidována, poněvadž
nebyla před tím co říšská hranice vyznačena. Její podrobná definice
v místech upravených byla svěřena komisi.
'
Ku zrychlení prací byla celá československo-rakouská hranice
Q délce as 530 km rozdělena ve 1~ sekcí vzhledem na personál a
pomůcky, jež byly k disposici. Olenění se dělo dle správních
hranic a dle povahy hranice.
Postupujeme-Ii od západu k východu, člení' se tato hranice
na skupiny: .
I. skupina od Trojmezí (československo-rakousko-bavorského)
až k Wurmbrandu as 32 km;
,
II. skupina dále až k Hornímu Dvořišti as 44 km;
III. skupina dále až k Puchéři as 44 km;
IV. skupina dále až k Novým Hradům as 31 km;
V. skupina dále až k No~é Vsi n. L. as 37 km;
VI. skupina až k hranici Oef\komoravské as 55 km;
VII. skupina až k Šafovu as 45 km;
VIII. skupina až k J aroslavicím as 56 km;
IX. skupina až k Selcím u Mikulova as 47 km;
X. skupina až k Dyji u Poštorné as 29 km;
XI. skupina zahrnuje pohraniční tok Dolní Dyje a Moravy a
části Dunaje až ku předmostí Bratislavskému as 101 km;
XII. skupina předmostí Bratislavské až k trojstátnímu hranečníku
(československo-maďarsko-rakouskému) as 9 ';,m.
Komisionelní
jednání
geometrů.
Na základě podrobných plánů katastrálných, do nichž trasa hraniční byla zakreslena,
byla hranice v přírodě vytyčena (piketována) a značena kolíky.
Nesrovnalosti skutečnolSti s plánem byly komisionelně urovnány
za účasti geometrů obou států a majitelů sousedních pozemků.
Správně
komisionelní
jednání.
Aby zjištěny byly
všechny právní a hospodářské poměry vedle geometrického stavu,
byly konány politické pochůzky. Ku politickým pochůzkám
hraničním zvány byly účastněné úřady obecní, politické a správní,
jichž práva byla dotčena; pak všichni vlastníci nemovitostí při
hranici ležící nebo práva tam mající a to jak osoby fysické, tak
i právnické. Tito účastníci byli z obou sousedních států ke komisi
přibráni.
Při komisi zjistil se průběh hranice v přírodě a veškerá práva
držitelů pohraničních nemovitostí, pokud se dotýkala hraničních
předmětů, pozemků, cest, železnic, mostů a jiných komunikací,
dále potoků, řek a práv vodních i jiných požadavků se stavem
hranice souvisejících.
Takto získaná látka byla vyřízena buďto rozhraničovací
komisí, pokud spadala do její působnosti, totiž týkala se realisace
hranice, anebo předána byla kompetentním ,správním orgánům
k vyřešení vzájemným případně mezistátním jednáním.
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Vykolíkování
hranice:Když
byla hranice co nesporná
stanovena, byla definitivně vykolíkována (piquetage) za přítomnosti
geometrů obou státu. Zpusob vykoHkováni
odpovídal předpisum
rozhraničovací instrukce tiskem vydané. Kolíky svojí velikostí nebo
barvou současně značily druh (typ) hranečníku tam proponovaného .
.J ejich značkování bylo provedeno rovněž dle předpisů rozhraničovací
instrukce. Poloha hraničních kolíků byla zanesena do katastrálného
plánu s příslušn)'m
označenim.
Tyto proposicf\ byly zkoušeny
dozorčimi orgány obou státu a dále komisaři súčastněných států.
Konečné ověřeni vykolíkované
hranice stalo se komisaři
nesúčastněných
států buď přimo v poli nebo na předložených
plánech.
Úprava vykoHkováni
dvou částí hranicc jest znázorněna
v obr. 1 a 2, str. 71.
Vymezníkováni
hranice.
Po ověření vykoIíkované
hranice a jeji konečné platnosti přistoupeno bylo ku vymezníkováni
hranice. Hranečníky voleny byly v typech dle jich důležitosti a
upotřebení za dohody obou súčastněných států a rozhrani60vací
komise, by hověly svému účelu tvarem, látkou, oznaěenim jakož
i hospodárnosti v nákladech výrobnich i doprav~ich.
Počátečni a koncový trojstátni
hranečl1ik
má tval~
trojstranného hranolu a jsou na jeho bočných stěnách vytesány státni
znaky onoho státu, ke kterému se strana jeho obrací. Pod znakem
jest datum ratifikace mirové smlouvy, hranici dotyčného státu
stanovici. Zhotoveny jsou ze žuly.
Ostatní hranečniky
jsou upraveny v následujících typech:
1. Základni
hranečníky
(bornes origines) tvoři z'1čátky
dřive uvedených
skupin. Zhotoveny jsou ze žuly o rozměrech
35X3f)X185 cm, viz obr. 1, str. 70.
Pod hranečníkem jest ustředěna velká podkladná deska o rozměrech 40X 40X 10 cm s křížovým znakem ve středu.
2. Hla vní hranečníky
(bornes principales) jsou stavěny
na význačných
mi stech situace při charakteristické
změně směru
hranice, při komunikacích (silnice, železnice a vodni toky) dle potřeb
služby celní a policejní, při hranicích správních obvodů a význačných,
kultur, při topograficky význačných bodech ve výškovém smyslw
tak, aby jich vzdálenost odpovidala za jinak necharakterisovaných,
okolnosti délce krátkého pořadu, nejvýše as do 750 m. Zhotoveny
jsou ze žuly v rozměrech 25X25X140 cm, viz obr. 2, str. 70. Pod'
hranečníkem tímto jest vsazena ústředně velká podkladná deska
" křížovým znakem ve středu.
3. Mez i 1 e h I é h l' a n e ční k y (bornes intermédiaires) označují
změny směru
jakož i průseky s přirozenými
čarami podřadné
důležitosti,
přece však dosti význačnými,
by učinily hranici
zřetelně viditelnou pro politickou potřebu správních orgánů (celních
a bezpečnostních) jakož i obecenstva.
Jsou zhotoveny ze žuly a výminečně ze ztuženého betonu
ó rozměrech 20X20X90 cm, viz obr. 3, str. 70.
Pod mezilehlý hranečnik se klade malá deska podkladná
v rozměrech 35X35X8 cm, je-Ii současně polygonálným bodem.
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4. Doplňovaci
hranečniky
či běhouny (bornes complémentaires) označuji méně důležité změny směru jakož i pl~ůseků
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hranični čáry s čarami přirozenými malé důležitosti k docileni
podrobného zajištěni hranice, povahy hraničnich komnnikaci zda
jsou společné, jakož i ke zprostředkováni viditelnosti hranice od
hranečniku ke hranečniku při velmi klikaté hranici.
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Zhotoveny jsou ze žuly nebo ze ztuženého betonu v rozměrech 20XIOX70 cm, viz obr. 4, str. 70.
Pod tyto hranečníky se klade malá podkladná deska, jsou-li
současně body polygonálnými,
což jest přípustno jen výminečně
z úsporn$ych důvodů, neb zásadně polygonálný bod má nejmenší
značku velikosti doplllOvacích hranečníků.
Zásada konečného vymezníkování předpisuje, že nntno viděti
.od hranečníku ku hranečníku.
1'0 zh~ím ka:
vzájemně viditelnými
a zajistí se měřieky.

.Jen body zcela l'0dřadných zalomeni
hranečníky zl°1stávají nevymezníkovány
-

v hraniční čáře mezi
z dŮVOdt"1
úsporných
.

Základní
hranečníky
osazují se dvěma bočnými stranami ve směru od severu k jihu a nesou na bočných stranách,
()brácených proti území státu, vytesaný znak příslušného státu a na
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-Q- .samostatný po/yg. bod
přední straně datum ratifikace mezistátní smlouvy.
Tyto hranečníky jsou značeny vytesaným římským číslem sekce, kterou začínají
v posloupném sledu od západu k východu I, II, III až XII.
Podkladná
deska se uloží vodorovně, usměrní bočně od
severu k jihu a ustředí se.
Hlavní
hranečníky
jsou usměrněny tak, že dvě rovnoběžné stěny půli úhel hlavních směrů hranice se tu lomící. jsou
též kolmé na střední směr změny hranice. Tyto hranečníky číslují se
zlomky, v jichž čitateli jest římské číslo dotyčné skupiny a ve
jmenovateli pořadové číslo, počínajíci jedničkou řady souvislé celistvých čísel mezi předcházejícím a následujícím základním kamenem
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címu hranečníku pro postup od západu k východu.
Na stranách "proti ..území států položených se značí iniciálky
příslušného státu, Cs a 0, předepsaných rozměrů.
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Číslování i popis se tu děje šablonou černou barvou na bíle
olejově natřený základ.
Podkladné desky se usměrllUjí vždy od severu k jihu, urovnají vodorovně a ustředí.
~1 e z il e h I é hra n e č ní ky jsou usměrněny jako předešlé.
Císlují se mezi dvěma hlavními kameny postupnou řadou
celistv)'ch čísel jedničkou počínaje a to arabskými číslicelJ1i 1, 2, 3 ...
a tudíž u každého hla vního kamene znovu počínaje. Císlo umístí
se na stranu přivrácenou předcházejícímu hranečníku při postupu
od západu k východu.
Na stranách vproti.}1zemí států položených se značí iniciálky
příslušp.ého státu, CS a O, předepsaných rozměrů.
Císlování i popis se tu dčje šablonou černou barvou na bíle
olejově natřený základ.
Do p III o v a c í mez n í k Y jsou umístěny tak, že dvě delší
plochy leží kolmo k ose úhlu tvořeného půlením sousedních směrů
hraniční čáry.
Tyto hranečníky se číslují mezi dvěmi hlavními hranečníky
zlomky, v jichž čitateli jest vesměs O a jmenovatelé tvoří řadu
čísel od 1 počínaje,

a to ve značkách

arabských,

tedy

~,

g, ~

pro postup od západu k východu.
Čísla umístí se na stranu přivrácenou předcházejícimu
hranečníku.
Na stranách prpti stá~.nímu území položených se značí iniciálky
přísluš,pého státu, CS a 0, předepsaného rozměru.
Císlování i popis se tu děje šablonou černou barvou na olejově
bíle natřeném podkladu.
Při zd v oj e ných k amen ech a takých, položených na okraji
společných toků a cest, střídavě obdrží iniciálky jen strany vnější.
Použije-li se skal a jin)'ch přirozených předmětů neb starých
mezníků, tož se tyto upraví, by hověly v označení uvedeným
předpisům.
•
Z nač e ní s m ě r u hrani ce. V hlavě hranečníku jest značen
jeho střed vyrytým křížkem 5 X [) cm. Ze středu proti sousedním
hranečníkům vzad i vpřed jsou vyryty značky přes svrchní plochu,
které usnadní vyhledání
těchto sousedních kamenů zvláště při
;;rněně směru hranic. Křížek i značky směrové jsou černě natřeny.
Cesty a potůčky se značí hranečníky
jen ve význačných
změnách směrů. Toky se v zásadě neznačí až na místa při objektech a při správních hranicích; zajistí se měřicky na polygonálné
pořady dobře stabilisovaných
bodů polygonálných, a to vnějším
znakem o tvaru kamene mezilehlého a podkladnou deskou.
Při
kamenech
polygonálných
stačí opracovati hlavu a spodek,
kde dosedá na desku.
'
'Trigonometrické
body jsou stabilisovány znaky vnějšími,
žulovými sloupy o rozměrech 25 X 25 X 140 cm. Tyto nesou značku
K j. '1' a T S H na boční straně svrchní opracované části kamene.
Kámen jest opracovanými
stranami usměrněn od severu k jihu.
Spodní značení jest provedeno dvojitě, a to podkladnou žulovou
deskou o rozmčrech 35 X 35 X 8 cm aneb 30 X 30 X 15 cm, jejiž
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vytesany křížek jest ustředěn a která jest orientována od severu
k jihu.
Pod podkladnou deskou jest ústředně do země .zaražena
kovová rourka
průměru 20 mm a délky 250 mm co druhá podzemní značka.
Tímto způsobem jsou styčné triangulační body,
na nichž jest celé geometrické zajištění hranice vybudováno, velmi
pečlivě pro budoucnost zabezpečeny, jak toho vyznam díla žádá.
Na hranici československo-rakouské jsou dva trojstátní sloupy,
11 hranečníků základních, as 800 hranečníků hlavních, as 3600 hranečníků mezilehlych a as 3200 hranečníků vedlejších.
Po ukončení vymezníkování hranice přikročeno bylo k jejímu
geodetickému
zajištění
zaměřením hraniční trasy s příslušnym pruhem území a pak k sestrojení plánu i mapy hraničnÍ.
Tyto geodetické práce tvoří další samostatny oddíl rozhraničovacích prací.

Résumé: Prof. Dr. A. Sem e l' á d: Not e s s u l' Ie s t l' a v a u x
d e d é 1im i t a t io n.
Les extraits ges Traités de paix concernant la stipulation
des frontieres de l'Etat tchécoslovaque.
Organisation des travaux de délimitation.
Les Instructions
de délimitation et leur extrait de base
instruction du 22 J uillet 1920 avec les chapitres
1. Généralités.
II. Organisation des Commissions de délimitation.
nI. Opérations techniques.
IV. Période ďabornement.

Recense.
Plesná
ni~elace
území Velké Prahy
s okolím.
Čs. vojeuvský
zeměpisný ústav. Publikace čís. 1. Praha 1922. V komisi knihkup. F. Hivll:íče, ~raha. Cena zatím neudána, Formát 8°, 82 stran s 5 přílohami.
es. vojenský zeměpisný ústav provedl nivelaci Velké Prahy dllJ
usnesení městské rady pl'ažské z roku 1919, jež byla žádána jako výškový
základ pro získání spolehlivého podkladu k opatření řádného regulačního
pLínu Prahy a okolí. Práce tyto jsou 2. oddílem praco~ního programu stanoveného anketou a to jako "generální niYelace". Rízení zaměřovacích
prací a prací přípravných převzal p. prof. dr. Pantoflíček.
Přesná nivelaee započata byla koncem prosince r. 1919 a polni práce byly skončeny
v listopadu 192(j.
Na pracích súčastnilo se celkem 10 důstojník1'!. Publikaci vyhotovil
p. kap. L. Beneš.
Zajištění výškových bodl! provedeno jest pro dva druhy bodů.
Body 1. řádu jsou značeny: aj skrojkem kulovým na trojboké podložce nesené rozeklaným v:í1ečkem zapuštěným do zdiva a b) tvarem fran·
couzské značky - strojkem na válcové podložce nesené žebrovaným nosičem do zdiva zapuštěným.
Body 2. ř:idu mají tvar svorníku a osazov:íny byly do připravených
kamen1I o rozměrech 12 X 12 X 60 cm.
Průměrná vzdálenost značek 1. řádu jest 1 km a mezi ně jsou vloženy
značky 2. řádu. Osazeno jest celkem 991 nová značka. Kromě nově osa7.enýeh značek pojaty byly do nivelaee 33 značky 1. řádu na z:ívěsné měl-ítll:(}
Vídeňského vojenského zeměpisného ústavu a 90 značek kanalisačních.
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Nivelace provelena byla jedním strJjem fy Starke a Kammerer typ
Videňského zeměpisného ústavu a čtyřmi stroji fy C. Zeiss typ III. s planparalelni deskou.
K tomu použity byly latě A a D tvaru Vídeňského vojenského zeměpisného ústavu a čtyH nivelační latě fy C. Zeiss s invárovým pásmem.
Laťový metr byl zkoušen invárovým metrem fy Rost, jehož etalonisace
sama byla jen zbližn~. Srovnání lati nemohla býti vedena systematicky pro
nedostatek 'normálných etalon!'!.
I
Měřeni provedeno bylo dle předpisu vydaného k tomu cíli Cs. vojenským zeměpisným ústavem a to používaným způsobem dle typu stroje
a latě.
Sestavení statistické vykazuje: znivelováno bylo 1085 lem při 1h.907
přestavách za 446 pracovních dnů. Za jeden den bylo průměrnč zaměřeno
2'43 lem. Přestav připadalo průměrně na jeden den /ts 38.
Výpočet výšek. Nivelační síť rozdělena jest na 22 polygony s 57 stranami a na tratě vedlejší. Tratě hlavní obnáši as 306 km a nivelovány byly
dvakráte v plOtivných směrech, kdežto tratě vedlejší ve většině případů
jsou nivelovány pouze jednou.
.
Pro vyrovnání sítě 22 polygonu podávají se odchylky v uzávěrech
v krajních hodnotách: polygon VII o délce 26'9 km mi uzávěr 0'2 mm a
polygon IV o délce 25'1 lem má uzávěr 10·9 mm.
Rozbor přesnosti. a) Střední chyba ze závěru polygonu M!!o = ± 1'28 mm.
b) Střední chyba z rozdílel převýšení jednotlivých stran (57) polygonu
M = + 0'80 mm.
I
c) Střední chyba z rozdílů převýšení všech bodu hla vnich polygoni\.
M2 = ± 0'58 mm.
d) Střední chyba dle mezinárodního vzorce (I'. 1912): Za přijetí systematické chyby = O jest střední chyba z pl'evýšení stran 'tJrn = ± 088 mm.
p) Systematická stl'ední chyba ze závěr& polygon&jest cr"" = ± 0'22 mm.
Střední chyba ze závěru polygonů jako nejostřejší měřitko jest v mezích 1'5 mm, dovolené to st.řední chyby pro vědecké přesné nivelace.
Rozbor přesnosti podává tudiž zdařilé výsledky pro tyto referované
práce.
Cs. vojenský zeměpisný ústav provedl samostatné vyřešení této výškové sítě vyhotovené pro technické účele pro regulační technický plán
Prahy l\ vztáhl výšky na jedinou značku Vídeňského vojenského zeměpisného ústavu ve Strašnieích uloženou ve skále.
_ Ve srovnání podal rozdíly výšek značek mezinárodní přesné nivelace
Cs. vojenský zeměpisný ústav, jež kolísají od 0'0 Strašnice až k 46'9 mm
Nádraží Chuchle.
Mezi 0'0 - 10'0 mm i'ozdílu výšck jest 6 značek.
JO'O- 200 "
20'
20'0-300
"
4
30'0 - 40'0 "
"
"
"1,,
"
40'0 - 50'0"
,"
"
"1,,
Ježto publikace neudává výsledky Jllěřellí tratí mezi značkami Vídeňského vojenského zeměpisného ústavu a Cs. vojenského zeměpisného ústavu
před vyrovnáním, nelze udělati přesné ocenění stability: značek bez kom}Jlikace chyb. Stejně jest tu závadou pro úvahu, že Cs. vojenský zeměpisný ústav založil nivelační tratě ve zcela jiném průběhu, nežli jak jich
pouzi! Videňský zeměpisný ústav pro nivelace mezinárodního měření země.
Nelze tudíž zde přímo přezkoušeti z přímých měí'ických udajů publikace
stabilitu značek z holých měřických chyb.
V předu uvedené srovnání ukazuje že ze 32 značek jest při této metodě
srovnávací zatížené kombinovanými chybami z vyrovná.ní sítě plynoucími
88"10 značek, jichž rozdíl jest pod 30'0 mm a 81a;. značek, jichž rozdíl výškový jest pod 20'0 mm.
Srovnáním bezprostředních měření mezi výškovými zlláčkami bylo
ize vyloučiti snad ol1Y 2 značky, kde by se prokázala změna výšky připadně již na budově patrná. a ostatní značky mezinárodní přesné nivelace
by podržely pevné výšky.
Jak z výsledků nivelace patrno, provedena byla velmi cenná práce,
jíž mohlo býti hospodářsky využito k doplnění stávající jednotné vý'škové
v

v

.

1922/74

sítě I. řádu éeskosloveuska
a byl by vykonán kus pokroku v technickém
programu ministerstva veřejných praci.
Hospodářská situace a technické požadavky nás nutí pracovati na
společném základě k získání jednotných výškových výsledků. Ministerstvo
veřejných prací pověřené ústřední nivelační službou v ocenění těchto zásad
pl'ijalo sbivající výškovou síť mezinárodního stupňového měření provedenou
Vídeňským zeměpisným ústavem za základ dalších pr'esných technických
nivelací a to plným právem vzhledem na prokázanou jeií přesnost v celkovém ocenění a na praktický rozsah po velikém území bývalého mocnářství.
Touto sítí T. r'ádu, tvoříeí s nivelacemi států nástupních jediný velký
celek vědecky vypravený, ukončeny jsou nivel'1ce pro mčření stupňová.
Další nivelace budou sloužiti účelům technickým. Pro tyto nivelace jest
Ueba, stávající nivelační síť jako v zásadě za definitivní přijatou zhustiti,
by technik nalezl dobré styčné body v blízkosti bez ztráty času připojová.ním dlouhými tratěmi. Jak jest takové organisace ihned nyní třeba, doznávají všechny technické kruhy, jež trpěly dosavadním zmatkem ve výškách,
kde pro tutéž značku jsou udfívány koty výškové o celé metry se lišící.
Proto byla nařízením vlády českQslovenské ze dne 20. ledna r.1920,
čís. 43 Sbírky zákonů a nařízení, při ministerstvu veřejných prací zřízena
centralisace výškových měření - pod jehož předpisy spadá i nivclace zde
projed!!á vaná.
Cs. vojenský zeměpisný ústav však postupuje samovolně a zcela Hi
nevšímá těchto ustanovení a jde dále, že na Slovensku niveluje znovu celé
tratě základní sítě I. řádu s vědeckou správností již hotové na délky do
set kilometrů jdoucí a tak zase koná technicky neplodnou práci. Dle dané
tu analogie i zde projektuje nové r'ešení sítí a v důsledku toho pro stáva·
jící body pevné základní sítě nové koty výškové.
Pražskou nivelací kot proťato vedle 2 vnitřních polygonll pražských
{]alších b velikých nivelačnich~ polygonll českých a jejich technicky nutný
pevný :r.áklad jest opuštěn. Cs. vojenský zeměpisný ústav protichůdným
opati'ením ministerského nai-ízení docílil zatím, že výšková síť Velké Prahy
takřka visí ve vzduchu mezi těmito polygony připojena jsouc na jediný bod.
Dll.Išími nivelacemi nyní na Slovensku prováděnými a na Moravu
rozšíi'enými a dále projektovanými, jež směřují takto k zavádění nových
výškových kot zavádí se do stávajících výšek další chaos místo hospodárného zjednodušení.
Vojenský ústav by měl v prvé řadě býti strážcem vládních opatření
a podporovati konsolidas-i i na poli technickém. Jestli podobné poměry se
vnesou do triangulllcí Cs. vojenským ústavem zahajovaných,
bude chaos
úplný. Není ani třeba se zmii'lovati o jiných základech geodetických.
Nasta1y by v zeměměl-ictví poměry daleko spletitější a nehospodárnější nežli byly za starého režimu .
•Test patrno, jak žádoucí .iest centralisace alespoň základních geodetických prací, kterých se ministerstvo veřejných prací dlouhou dobu za
velkých pi'ckážek domáhá.
Dr. Sem e I' á d.

Nové knihy.
Jarolimek-Procházka.:

Deskripti~ní geometrie pro vysoké školy
technické. 3. vydání z r.. 19:22.Nákladem Ceské 1\Iatice technické v Praze.
Cena 66 Kč, pro členy 44 Kč.
Ing. Karel Valina: Tra<;ování, projektování a stavba silnic. Vyšlo
v knihkupectví J. Kajše, Brno 1921,
Dr. Rašín Alois: Národní hospodář"tví.
Nlodráček František: Družstevní statek a pozemková reforma.
Papáček Karel: Jak zhotoviti plastické mapy.
In~. Jedlička Josef: Návrhy na reformu školství; nákladem České
grafické Unie v Praze, 1922.

Články časopisne.
Casopis čs. inženýrů a architektů r. 1922, technický obzor:
Q. 1. Ing. J. Cerha:
Velká Praha.
C.2. Ing. Fr. Muller:
Výpočet a vytýčení složených oblouků
s mezilehlými přcchodnicemi. - Dr. Ing. KIír: Hlídka stavovská.
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Č.4. Dr. Ing. J. Ševčík:
Vytyčení osy tunelu pro stavbu hydrocentrálv na .Jízeře.
"č. 7. Ing. Zimmler: Návrhy (Jedliťkovy) na reformu školství.

Časopis čs. architektů r. 1922:

9. 2. Dr.

R. Če rný: Park lídového zdraví pro horní město Kladno.
C. 3. M. K o pří va: Výstavba osad. 'l'otéž číslo obsahuje projev
Skupiny architektel ve Spolku čs. i. a a. proti zařazení
discipliny
o výstavbě mčst a pozemním stavitelství vůbec do reformovaného studia
mči'ického inženýrství.

Nová Práce r. 1921:
Č.21-22.
Ing. Zimmler:
Slovo k rozpravč o článku "Nejvyšší
technic 1<ýsoud rozhodčí".
C. 1., r. 1922. Arch. V. Z á kr ej s: Nový řád stavební pro čs. republíku
jako dílo organisační.
v

Yěstník inženýrské komory 1922:
C. 6. Dr. Jindřich Keller:
Veřejmí, Hzení nabídková. -- Ing. Jos.
M 11, z á t: K ochraně technických aílvokátů.
C. 7. Ing. Kad Franzelin:
Der Ausbau des geodatischen Studiums.
C.3. Výroční zpráva o činnosti představenstva inž. komory za rok 1921.
Stavba 1922:
Č. 1. Arch. V. Zákrejs:
Vědecké základy stavby měst.

Čas 1922:

v

24./I1. Ing. R. Zižka.

Praktické

provádění regulačního

plánu Velké

Prahy.

Lidové Noviny 1922:
23./III.
pro Brno.

Ing.

Jos.

Peň á z:

Nezbytnost

Zprávy veř. služby technické

g.

-a

státní

regulační

komise

1922:

2, 35. I~g. Karel Valina:
Strojní výroba štěrku.
C. 7. A.dolf R e žáb: Náměty k reformě evidence pozemkového katastru.
Ing. B. C Iup e k: Skalní hr:Íze ve Spojených státech severoamerických.
Ing. G. Pel i k án: Užítí Nordlingovy pt'echodnice při složených obloucích.
Ing ..:T. Růži č k a: Autokartografvynález v oboru letecké fotogrammetrie.
C. 8. Dr. Jos. Pantoflíček:
Přecllodníce a příčný profil cyklistické
motocyklistické dráhy v Praze.

Cnmptes Rendus 1922:
Str. 146. D' O c agne:
Sur la réduction de la quatrieme dimensíon
11 une représentation plane.
Str. 253. Ch. Lallemand:
Sur les avantage comparés des abaques
hexagonaux et des al.>aques i points aliqués.
Str. 355. D' Ocagne:
SUr l'examen comparatif de diverses méthodes
nomografiques.
Str. 506. H. And o y e r: Sur le calcul de la précissíon.
Str. 601. G. Perrier:
Compensation des différences d'a1titude d'une
chaine de triangles de premier ordre. Aplikation ila triangulation de l'are
méridien de l'équateur.

Osterreichische

Zeitschrift fi.ir Vermessungswesen

1922:

Str. 5. R. Schumann:
Beitrag iiber die Kriimmung des Geoids
in Europa.
Str. 8. Dr. P. A u b e II: Einige Bemerkungen zum Wiederholungs(Repetitions- )Theodolite und zum Verfahren der Winkelwiederholung.
Str. 16. Dr. P. Werkmeister:
Ruckwartseinscheiden
im Raum
bei Aufnahmen aus Luftfahrzeugen.

Zeitschrift fi.ir Instruwentenkunde

1922:

Str. 6. \V. S and er: Uber weitere Ausgcstaltung
des LuftbildStereoautographes der firma Zeiss.
.
Str. 24. G. Dimmer:
Versuche ZUl' Bestimmung des Langenunterschiedes eines metal!enen Meterstabes in horizontaler und vel'tikalhangender
oder unterstiitzter Lage. Referát ze Sitzungsberichte d. Wiener A.K. 1920,
8tr. 223,
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Str. 28. Ha m mel': Refedt. 'Einrichtung ZUl'Vereinfaclmng der Peldarbeit bei 'fachymetermessungen.
Nach Ch. Wardrop "The Ingineer" 1921.
Str. 45. H. L u s c her: Verfahrcn fur die Auswertung von stereophotogrammetrischen Aufnahmen mit windschiefen Achsen.
Str. 54. R. Wh i b I e y: Priizisions-Mess- und Priifgeriite. Referát
z Machinery 1920, str. 135, 242.
Sfr. 62. Dr. Rubin 'f I' Yg g oe: Portecknin~ pa trigonometriska tabeller
winkelar!!:umentel i ny delning. Refedt Hammeruv ze švédského zeměměi-ického časopisu 1921 o trigonom. tabulkách v setinném dělení kvadrantu.

Zájmová skupina měřická při místním odboru Spolku čs.
Ínž. a arch. v Brně ustavila se dne 16. března 1922 a zvolila si pracovní
výbor tákto:
předsedou:
místopředsedou:
jednatelem:
zapisovatelem:
pokladníkem:
-členy výboru:

Ing. Jos. Peň á z e, mag. mčř. radu,
Jos. B aa r a, vrch. měi-. komisaře,
Ing. Jos. R ů ž i č k u, zem. vrch. mčř. komisaře a civ. geometra,
Ing. Jos. K u b í na, agrár. vrch. měř. komisaře,
Ing. Jana 'fr:ivníčka,
vrch. měř. komisaře,
Ing. Ivo Beneše,
civ. geometra.
Frant. l\f á t I a, asistenta geodesie,
Ing. Ant. Krátkého,
vrch. měř. komisaře.
Předseda ustavující schůze p. prof. dr. AI. Tichý,
předal po volbě
vedení dalšího jednání kol. Peňázoví; na to usneseno: 1. by pracovní výbor
brzo vypracoval jednací Hd; 2. vyzvati kolegy v "Z. V." ke vstupu do
zájmové skupiny měřické v Bruč a k utvor'ení nových skupin; 3. podati
předsednictvu Spolku čs. inž. a arch. návrh, by zeměměřiči - co činní
~lenové skupiny měřické dle přání svého zbaveni byli závazku odebírati
Casopis čs. inženýrů (resp. architektů), pokud "Z. V." vycházi samostatně
nákladem Spolku čs. zeměměřičů, takZe se příspěvek členský snižuje
ze 100 Kč na 30 Kč.
Přijat dále mísledující projev:
"M-ěřická skupina konstatuje, že její ustavení v rámci Spolku čs. inž.
a arch. znamená ve stavovském a spolkovém vývoji nový krok kupředu.
Zastaralost
a nedostatky vysokoškolského studia zeměměJ:'ického,
jež po čtvrtstoletí nebylo reformováno, připoutání geometrů na úřady,
které nemají pochopení pro potřeby a vÝVúj technického stavu takspecielního
karakteru,
jakým je stav náš, nespravedlivé
odměňování zeměměřičů
ve službách veřejných - a nutno přiznat i vlastní naše pasivita - způsobovaly,
že práce geometrů nebyly dosud oceněny dle vnitřní své hodnoty a v důsledku
toho, že část ostatních vysokoškolsky vzdělaných techniků až do nedávna
přehlížela fakt, že splynutí zeměměřičů se všemi kategoriemi inženýrskými,
jest na prospěch celé rodiny technické a že je povinností silnějších skupin
podporovati zájmy slabších.
V nynější době jest pro geometry zadostiučiněním, mohou-li prohlásiti,
že nastává obrat jim příznivý poukázánim na tyto okolnosti:
1. v inž. komoře pro čs. republiku mají civilní geometři s ostatními
.civil. techniky zaručena stejná práva;
2. svět technický uznal obecně, že provedení reformy zeměměřického
studia je aktuelní;
3. výbory poslanecké sněmovny předložily loni návrh zákona na
<>dstranění křivdy, kted. se děje geometrům zařazením do skupiny R;
4. Svaz státních úředníků s vysokoškolským vzděláním podal před
krátkou dobou návrh na zařazení geometrů co vysokoškolsky vzdělaných
technikll do skupiny A s celkovým postupovým rozdílem v délce dvou let,
jak už analogicky jest na technikách u asistentů geodesie.
K těmto úspěchům velké mravní váhy dlužno připojiti i ustaveni
první zájmové skupiny měřické při odboru Spolku čs. inž. a arch. v Bruě.
Zeměměřiči chovají přesvědčení, že jako rovnoprávní členové Spolku
-čs. inž. a arch. najdou v zájmové skupině své, v představenstvu místního
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odboru v Brně a v ústředí Spolku čs, mz. a arch. nejen pochopení
a sympatie pro otázky zeměměřického stavu se týkající, ale i plnou
podporu. svých mravních a hmotných požadavkil.."
Přihlášky za činného člena zasílejte na adresu Ing. Jos. R ftž i č k a,
BJno, Zem. dl1ill II. Nynější pl'íspěvek s právem dostávati čtnáctideník.
nCasopis čs. inženýri'l" (technický obzor neb architektonický obzor) obnáší
100 Kč ročně. Zápisné 10 Kč.
:F.

Zhoršeni postupových poměrů zemských měřických úředniků. Snahy snížiti dosavadní postup zeměměřičil. oproti jiným kategoriím.
veřejného úl-ednictva nikde nebyly tak stupňovány jako u mor. zemského
výboru. Od zavedení služební pragmatiky v roku 1913 - do kteréžto doby
mor. zemští geometři (všichni jsou zároveň autorisovanými civilními techniky) postupovali stejně jako úředníci skupiny A--;, jest v každém novém
upravování postupu patrno poškození zeměměhčil.. Upravou p~ovedenou po
pl'evratu roku 1920 zhoršen postup zemských geometdt proti skupině A, vesrovnání 5e státním úřednictvem skupin A a B, o jeden rok. Ale to nestačilo:
Slo se ve zkracování
zem. měl'. úředníHl
dále, což velmi
jasně
osvětluje
níže
uvedené
memorandum,
podané proti
nedá vnému systemisování míst. Každý nepředpojatý mu si rozpoznat křivdu zem.mě".
úředníkil.m učiněnou. Je zajímavým faktem zdihazniti, že právě příslušníci kategorie CaD
poukazují sami na to, že zemský měJoický úředník - absolvent techniky a současně i civilní geometr - nemůže při zem. stavebním
Madě dosíci dnes vyššího postupu, než časový postup zaručuje, t. j. VI. n.
Hořko slyšet podobné výroky, ale ony jsou oprávněny, neboť dle posledního systemisování míst umožněno řediteli zem. účtárny (vzdělání středoškolské) dosíci třídy V. a úředníku se školou pril.myslovou dosíci ti,ídy VI.
Tak tedy je možné, že jeden z Medníkil. účtárenských dos}ihne místo vyšsí"
než geometr-vysokoškolák
a úředník se vzděláním pril.myslovky udělá kariéru vyhrazenou časovým postupem inženýru a geometru. Co pE tom však
jest příchuti pikantní, je okolnost, že to vše děje se v okruhu zem. staveb
ú,'adu, kde geametři i stavební úi'edníci skupiny C tvoi-í malý status. Těcn
trapných poměrů neočekávali zem, měř. Mednici se dožíti v prosti-edí ostatních vysokoškolských techniků, jichž povinnosti má býti zásada podporovati slabší větev vysokoškolskou a nepEpustiti, by oslabena byla finančně
a morálně aspoň ne tou měrou, aby stlačena byla pod význam a niveau
~tředoškolákfl, K vůli úplnosti obrazu celé situace připojujeme
Memorandum zem. měř. úředníku s vysokoškolským vzděláním (geometru) mor.
zemskemu výboru.
Nové systemisování míst pro zem. úředníky skupin A, B, C trapně
se dotýká měi'ických úředníki't, což vysvítá z následující tabulky, která;
v ~ocent,~ch.._ce.lého .poč~u. Medníků dotyčných skupin vyjadřuje poměry,
v:tniK!e"tlmto systemlsovamm:
Políet systemisovaných míst pro úředníky skupiny
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I. Dle této tabulky obnáší počet systemisovaných míst ve třídáeh
časový
postup
té které skupiny, udán v procentech celkového

1. u úředníků skup. A právníků .....
22'90;.,
:!.
A inženýrů . . . . . 9'6"/0,
3. ""
B geometriI . . . . . 0'00;.,
4. "
"c.
se školou průmysl. ";"1"/0,
5.
C účetních
. . . . . 6'90;..
Z 10ho je I2atrno; ile systemisováním míst umoilněno skupinám A. C
postoupiti mimo casovy postup do systemisovaných tříd (a tudíil i platů);
měl'. úředníci však nedosáhnou toho času nic více, než časový postup zaručuje. Proto je správné tvrzení, že uvedené skupiny získaly proti dosavadnímu stavu a důsledkem toho že měřičtí úředníci - u porovnání s nimi
byli odstrčeni tou měrou, že dosavadní pro zeměměřiče málo výhodný
postup stal se i relativně nepříznivějším.
Je sice pravdou, že měí·. úředníci tVOl'í dnes malou skupinu (11 osob);
avšak ani skupina C, absolvent!"t škol průmyslových, není skupinou velkou,
čítá-li 14 úředníklt při zem. staveb. úřadě. Přes' to však má skupina tato
1 místo systemisované ve třídy VI., t. j. časovým postupem pro ni nedosažitelné, aniž by se snad mohlo poublzati na to, že nejstarší úředník této
kategorie je v podobném postavení, jako zaujímá v úřadech ředitel zemské
účtárny, či ředitel zem. stav. úřadu, či ředitel zemských úřadl1.
Z tabulky té vyplývá - a veřejnost také zem. měř. úředníkům to
dává znáti -, že zeměměřič ve službách vys. zem. výboru může nyní dosáhnouti jen místo VI. třídy hodnostní, t. j. tolik co úředník se školou
průmyslovou a aní ne tolik co nej:qšší úředník ÚČetní, jenž jest dokonce
na systemisovaném místě třídy V.
II. Jaké "výhody" dává poslední systemisov~lní měř. úředníHml ve
třídách
časovým
postupem
pro ně přístupných,
ukazuje tatáž
tabulka. Mají totiž:
ve tř.
VI. zeměměřiči
9'1"/0, inženýH 12'20;., právníci 22'9"/0 úl'edníků,
" VIII.
27'30;., uřed. skup. C s průmysl. školou 28'00;.,
IX.
18'00;.,
účetní skupiny C 21'7"/0.
Jedině systemisováním tří míst v VII. tř. hodno (27'3"/0) předstihují
měř. úí'edníci uvedené skupiny A, C a mají však jen o l'íl"/o míst více
v této třídě než inženýH. Přednost ta však je zdánlivá, uVllží-li se, že
čtyH zeměměřiči jsou již ve platu VII. tr-. hodn.; podobně i malé proL:ento
ve tř. X. a XI. nemá' významu pro zlepšení postupu, neboť nejmladší měř.
úředník má plat VIII. tř., 1. stupně. .
Dle těchto vývodů konstatovati se dá, že nové systemisování nepřim1ší nikomu z měř. úředníků hmotného zisku takového, jako jednotlivcům
z kategorií A, C.
Nynější systemisování působí dojmem opravdu zdrcujícím.
III. Ke shora uvedenému pHpojujeme ještě další časově významné
okolnosti.
Ve státní službě není ani jediného místa pro úředníky skupiny C
(ať ú;ietní či technické), které by bylo vyšším 'lež nejvyšší místo pro měí·.
Medníky státní.
Dle přílohy (návrh zákona, přijatý státně zřízeneckým a rozpočtovým
výborem y poslanecké sněmovně 1'. 1921) vysvítá, že výbory zákonodárné
instituce Csl. republiky samí prohlásily, že zařazení měř. Medníků do skupiny A je spravedlivé, ježto mají Hdné vysokoškolské studium, odborně
ucelené. Tendence tohoto návrhu dává sama zem. měř. úředníkům velkou
mravní podporu a právo, poukázati tudíž na nesrovnalosti v dosavadním
jich postupu, který nové systemisování relativně ještě zhoršuje.
Podobně "Svaz státních úředníků s vysokoškolským vzděláním" již
loni a nově letošního roku staví se za přeřazení měl'. úředníHt státních do
skupiny A, pH čemž rozdíl studijní (2-5 semestI·u proti ostatním vysokoškolsky vzdělaným úředníkú.m) má býti vyvážen o dvě léta delším postupem
v nejnižší třídě.
V úctě podepsaní předkládají toto memorandum vysokému zemskému
výboru, jsouce pí'esvědčeni, že zemský výbor neměl v úmyslu, systemisl-
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v,iním mí"t měř. úředníky cproti jiny'm kategoriim
nápravu tohoto nepomčru.
Brno, 1. dubna 1922.

poškoditi

a o~eldvajÍ
Podpisy.

Snad toto memorandum pohne myslí těch, jimž dána moc rozhodovati.
Upozorúujeme též, že i stav inženýrl! oproti právniki'tm je zkrácen, jak to
nade vší pochybu ukazuje tabulka, a že tedy jest to věcí spole~nou všem
technikllm vysokoškolským zasaditi se o odstranění těchto nesrovnalostí.
Organisace inženýrdké měly by se ujmout celé záležitosti a postarati se
eventuelně i o z,íkrok vl{ldni: neboť takové poměry opravdu ld'i~í po nápravě.Dokázali by tím aspoi'i dobrou vůli a pochopeni pro stav zeměměřičský.

Zprávy osobní.
Jmenov,iní:
Dr. techn. Frant. Fiala
připuštěn za soukromého
docenta z vyšší geodesie na české vysoké škole speciálních nauk pH českém
u~ení technickém v Praze; Dr. techn. Alfred Haerpfer
jmenován hídným
profesorem geodesie na německé technice v Praze.
Ve &tavu úřednictva
evidence
katastru
jmenovfini:
Václav Lamser,
Karel Regál
a Jan Mal kus měl'. asistenty.
Noví civilní
geometři:
Joe. Král v Praze TI, Václav Hýsek
v Z>tbřeze na Mor., Jan L e fen d a v Sumperku, kult. Ing. Mjchal Gy u 1a i
v Nití'e a kult. Ing. Kornel TI i t t s á TJ s ký v Košicích, Jos. S u I c v Jiěíně,
.Josef W illin gel' ve St. Bemítkfích, Cechy, kult. Ing. Jos. Bur e š v Praze,
KarelSmelcvNěm.
Brodě, Ant.Kopečnýv.Jihlavě,
Ing. Leop.Novák
v Olomouci, stav. Ing. Laopold H ft! k a v Opavě.
Autorisac'e
civílníeh
geometrů
vzdali
se: Karel Toman
v Praze, Ing. Adolf Fu c h s v Praze a Antonín
St e h Jí k v Praze,
kult. Ing. Antonín V 1ach v Praze, kult. Ing. Karel Leg e r v Kolíně.
Přesídlili:
civ. gcorn. Ing. Josef Petrák
do Prahy, Vfíclav Štěch
do Kralovic u Plzně.
U agdrních operací na Moravě byli jmenováni: Ing. Der k a Bedřich,
l!. měř. radou, Ing. Schlick
Volfgang, Ing. Paulišta
Jaroslava
Ing.
C amek František a. měř. rady, Ing. Hrac h Augustin a. v. stav. komisařem.

+
Ing. Korwig Ignác, nadgeometar. Graěanica, Bosna.
Ing. Zeníšek Josef, měr·. rada, Praha-Smíchov.
Ing. Podařil Aut., civ. geometr, MI. Boleslav.
(~est budiž památce jejich!

Z redakce. Před vyjitím čís. 4. "Z. V." objevilo se v technických
časopisech a novinách vypsání
více míst zeměměr'ických u evidence
katastru a u státního pozemkového úřadu. Redakce však nedostala od
žádného z kolegů upozornění na tento konkurs, a~ právě náš .~asopis
vypsání míst zeměmčr-ických mčl by v prvé řadě oznamovat. K tomu
cíli je nutna součinnost všech kolegů. Zasílejte redakci pl-íslušné zprávy
(výstřižky z novin a časopisfl), aby naše ver-ejnost včas mohla' býti
informována. Závěr redakční padá sice do 15. každého měsíce, ale důležité
noticky mohou býti dodány i později a budou eventuelně ještě uver·ejněny.
Redakce.
Za redakci z.odpovída Dr. A. Semel'ád. N akladatel: Spolek československých

Tiskem Polygl'afie v Brně.
zeměměl i(';u v Pt·aze.
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