
v BRNĚ, 1. října 1922. "f 8-C SLO ffi:.

ZEMĚMĚŘIČSHÝ VĚSTHÍa
Tdgonometdcké zaměřování detailu.

Měř. rada Ing. AI. Šimek.

Zaměření území republiky československé vykonáno bylo
před 100 lety měřickým stolem. Nyní používá se však pro účely
katastrálni dvojího způsobu zaměřovacího: polygonálního (theodo-
litem) a grafického (měř. stolem). Měření tachymetrické jest dle
§ 107, bod 2. instrukce z r. 1907 přípustné, ale vázáno jest pod-
mínkou, že zaměřované body nesmí býti od stanoviska vzdáleny
přes 80 m, a to ještě jen v případech nutných.

Přednosti zaměřováni měřickým stolem jsou rychlost a uspo-
kojivé výsledky. Jeho vadou jest však okolnost, že zobrazuje jen
jedenkráte a v určitém voleném měřítku. Za to methoda polygo-
náhlí poskytuje výsledky úplně přesné, které možno zobrazovati
kdykoliv, v libovolném měřítku a vyžaduje jen o málo více času.

Počítání ploch při methodě prvé konati možno jen graficky,
u druhé analyticky i graficky.

Jest však methoda, která slučuje přednosti obou uvedených
způsobů měření. Spočívá v tom, že z daného neb nově určeného
trigonom. bodu se rayonují teodolitem všechny měř. body (kolíky)
v určitém okruhu kol něho se nalézající; tyto rayony. se pak
z druhého a třetího stanoviska protínají, právě tak, jak se činí
měř. stolem. Při rayonování měř. bodů zaměří se současně směry na
dané trigonometry, takže možno dle nich usměrniti rayony ostatni,
čímž obdržíme orientované směry na jednotlivé body (kolíky).
Z těchto orientovaných směrů stanoví se pak počtářsky poloha
všech bodů, na něž se zaměřil detail v případě, že chceme mít
pro kartírování mapy podklad číselný. Nejedná-li se nám však
o podklad číselný, můžeme vynášecím přístrojem, zvlášť k tomu
účelu sestrojeným, vynésti z příslušných stanovisek orientované
směry na jednotlivé body a průseky jejich udávají nám pak polohu
určovaných bodů. " '. •

Postup práce při tomto zaměřování, jemuž předchází samo-
zř~jmě stanovení majetkových hranic, jejich stabilisace a vyšetření
právních poměrů, jest následující:

A. Měřeni detailu. (Znázorněno v obraze č. 1.)

Bod č. 1, společný dvěma sousedícímsekcím, voli se za výcho-·
disko měřenL Spojnice tohoto bodu s dalším, v zaměřované sekci se
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n.acházejicim bodem Č. 2, dává měřickou přimku, na niž se okolni
hraničniky a vůbec hranice parcel zaměři pomoci pásma a úhlo-
měrného zrcádka. Timto způsobem, tvořice si vhodnou měřickou
siť a použivajice za body měřické sitě hraničnich kamenů, zaměřime
prvou a druhou skupinu. Postupně přecházime do skupin dalšich.
Čisla měřických bodů a směr k bodům dalšim naznačuje se na
kameni olejovou barvou, by se tak předešlo zlomyslnémuvytahováni
koliků a aby se koliků vůbec ušetřilo. Při tom hledime zachovávati
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Á dané trigonometry.
O měř. body,mající trojúhelníkové spojení a v důsledku toho zvolené za stanoVÍska pro stroj .

• body měřické sítě. 1, II, III atd. značí tratě.

jistý meandrový chod, netvořice skoků zpět, by si figurant lehce
polohu bodů pamatoval a je hned při rayonováni vynašel. Současně
vyhlédnou se již některé z těchto bodů za stanovisko pro theodolit.
Spojenim jich vytvořime siť detailnich trigonometrů, vzdálených od
sebe 500-600 m. Při tom je nutno voliti je účelně, tedy tak, aby
se daly vyvinouti a vypočitati z daných tři neb čtyř trigonometrů
a aby pak z nich bylo možno rayonovati pokud možno všechny
okolni měřické body. Po změřeni všech parcel a vyhlédnuti stano-
visek, o jichž poloze jsme si' učinili malý náčrtek, promyslime si
celý postup zaměřeni a přikročíme k jeho provedeni.

B. Rayonování. .

Za účelem orientace theodolitu nutno předem signa1isovati
dané trigonometry. Na jeden z nich postavime stroj a orientujeme
.jej. Figurantovi napišeme na' papir čisla bodů, nacházejicich se
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kol stanoviska v okruhu asi 400 m, aby věděl, jak má postupovati.
Ten odebéře se pak na určené místo, postaví tyč na střed kamene
a signalisuje číslo. Geometr zaměří na tento a postupně na všecky
další body, na které figurant tyč postavil. Když figurant všechny
vypsané body obešel, jde se s teodolitem na stanovisko další. Zde
se orientuje na stanoviskopředešlé a zaměří se pak okolní body ob-
dobným způsobem. Tak se postupuje, až mají všechny body detailu
a současně i vyhledaná stanoviska tři řezy.

U sekcí s parcelami řemenovitými, až 1000m dlouhými, postu-
puje se jinak. Kolmok parcelám vytyčí se přímky zvané traversy;
průseky jich s parcelami určí se pásmema jejich počáteční a konečné
body stanoví se jako polygonální body. Obdobně měříme v lesích,
tedy polygonálně. Počátek a konec pořadu orientujeme, a na jednot-
livých bodech měříme lomové úhly mezi jednotlivými stranami.

Způsobu prvého užívá se v takových sekcích, kde by vy-
tyčování delších linií bylo pracné neb u kulturních hranic, kde se
od koliku ke kolíku vůbec neměří. V partiích močálovitých neb
u kultur uvnitř jednoho majetku tento způsob zaměření úplně
vyhovuje, má-li každý bod tři řezy.

c. Stroje a pom"Ůcky k měf>ení a vynášenÍ.
1. K zaměřování používáme teodolitu nejméně 20"; detail

se měří, aťjsou linie krátké neb dlouhé polygonálními pomůckami.

Obr. 2.

K signalisaci detailních trigonometrů stačí tra9írky, postavené
v železných stojanech.

II. Práce kancelářské vyžadují transportéru k vynášení orien-
tovaných směrů; papíru napjatého naskleněné desce a není-li jí,
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tedy na desce od měřického stolu. Tato však má tu nevýhodu, že
je malá a že není možno vynésti sekci z jednoho místa O (viz
obr. 2.) a na základě jedné orientace transportéru. Situace poblíž
místa, kde je rameno R upevněno, vynášeti se nedá, a nutno je

připevnit na místě vhodněj-
ším, na př. v bodě O', což
vyžaduje nové orientace
transportéru, čímž jednotnost
usměrněni vynášených ray-
onů trpí. Deska musí býti
tedy dostatečně veliká a
naprosto rovná.

Jedná se nyní o vy-
nášení orientovaných směrů;
jsou to vlastně jižníky, neb
stroj byl na jižník některého
daného trigonometru přesně
orientován.

To děje se transporté-
rem zvlášť konstruovaným
firmou "Gebrííder Fromme"
ve Vídni. (Viz obr. 3.)

Obr. 3. Sestává ze dvou kruhů,
které zastupují alhidadu a

limbus theodolitu. Vnitřní kruh, dělený na stupně a minuty, je po-
hyblivý pomocí šroubu a, upevněného na kruhu vnějším tim způ-
sobem,že vřeteno šroubu zabíhá do ozubení obvodu vnitřního kruhu
a točení naň převádí. 00 a 1800 dělení kruhu spojuje pravítko,
jehož hrana je seříznuta. Hrubá zarážka upevněna jest na kruhu
vnitřním. Na vnějším kruhu je přidělán nonius, který se dá však
až na 1 cm regulovat tlačícím šroubem.

Druhou součástí transportéru jsou rovnoběžné páky, upevněné
na pravoúhlém kříži K, které na jednom konci nesou segment S,
umožňující připevnění děleného kruhu, resp. obou kruhů, a na
druhém konci jsou přidělány na držadle R, které se od spodu
šroubem pevně přitáhne k desce. Účelem ramen jest přenášeti
orientovaný dělený kruh do kteréhokoliv místa na rýsovací desce,
aniž by byla jeho orientace porušena.

S vynášecím přístrojem zachází se takto: Ramena připevní
se šroubem o pevně k desce, a to vždy nejdále od místa, kde
chceme vynášeti, načež segmentem zajedeme do nejbližšího rohu
sekce. Seříznutá hrana pravítka, spojujícího 0°-180° děleného
kruhu se položí přesně na sekční čáru, kruh se přitlačí rukou
k desce aby neujel, a segment se zasune na kruh a dvěma šrouby
se naň přišroubuje. Jelikož se pravítko při vší opatrnosti ze sekční
linie vyšine, nutno je přesně naříditi šroubem, který pohybuje
děleným kruhem, načež se noniová nulová značka dotáhne
k 00 dělení. Tím je kruh orientován, a jižníky se mohou již
z kteréhokoliv stanoviska vynášeti.
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Šroubem a dáme kruhu s pravítkem takovou polohu, aby
O pevného nonia ukazovala na jižník venku strojem pozorovaný
a utáhneme zarážku e, aby se vnitřní kruh nepohnul; celý trans-
portér posuneme na vynesený daný trigonometr, odpovídající při-
slušnému stanovisku v poli, přiložíme naň přesně hranu pravítka
a podél ni vykreslime rayon. Takovým. způsobem vyneseme
všechny jižniky s dotyčného bodu zaměřené a postupně též jižniky
z dalších trigonometrů.

Průsečíky rayonů na jeden a týž bod vedený s různých
sousedících trigonometrů udávají nám polohu určovaného bodu.
Každý bod má býti určen třemi řezy. Při tom dlužno dbáti toho,
aby vzdálenosti zaměřovaných bodů nepřesahovaly délku odpoví-
dající průměru děleného kruhu transportérů. Dle toho nutno voliti
vzdálenost stanovisek. Kdyby přesahovala v příslušném zobrazení
délku průměru kruhu, nemohli bychom takové rayony již vy-
kresliti, leč snad vytažený rayon prodlužovati jiným pravítkem,
ale výsledek by byl nespolehlivým.

U sekcí zaměřených jen polygonálními pořady jest pochod vy-
nášecí jednodušší a také přesnějši. V příslušném tiskopise sestavíme
si obvodové úhly a. jižníky. Vyneseme jižník strany prvé, vy-
cházející z daného trigonometru A jako počátku polygonálního po-
řadu a naň příslušnou délku odsunovacimi trojúhelníky. Po té stranu
druhou obdobně, až dospějeme k bodu konečnému B. Směr posledni
strany polygonální prochází vždy trigonometrem a koncový její bod se
s nim ztotožni. Celková úchylka polygonu f).. = BB' jakož i jednotlivé

posuny Pl = Sl' ~, P2 = (Sl + S2) ~, Ps = (Sl + S2+ S3) ~ •••• ,

které se u jiného vynášeni vyskytuji, zde neexistují. (S znamená
celou délku polygonu.) (Obr. 4.)

t.a 3 /1'. ..

'-_.i..:"~---,,,,---(t-·~·--------/"-
(3)

III. Nechceme-li vynášeti graficky celé zaměření sekce, mů-
žeme je propočítati, neb každý detailní bod je v prvém případě
dán jako vrchol tři trojúhelníků, v připadě druhém je určen
směrem a délkou. (Konec příště.)

I M. René Benoit. I
V květnu tohoto roku zesnul R e n é B e n oi t, bývalý ředitel

mezinárodního ústavu pro miry a váhy v Sevresu u Paříže, ve
věku 78 roků. Tento znamenitý fysik a zvláště metronom získal
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si velikých zásluh o propagaci soustavy metrické. Svými výteč-
nými pracemi metronomickými povznesl vysoce tento oddíl vědný
a tím i vědecký význam francouzského ústavu breteuilského.

Jeho veliké práce jsou uveřejněny zvláště v Traveaux et
l\fémoires du Bureau international des Poids et l\fesures.

Byl milým člověkem a s p. Gui llaunem, svým nástupcem,
pracoval záslužně na vybudováni metody měřeni invarovými dráty.

S.

Recense.
Prof. Ing. Jos. Petřík: M~ř e n i d é Ie k a ú h Ili, litografované

přednášky, Praha 1922, nákladem Ustřední komise a spolku posluchačů
zeměměřictví s podporou ministerstva školství a Nár. osvěty, stran 172.

K učebnicím zeměměřickým, které vydává zasloužilý profesor vyso-
kého učení technického v Praze pan Ing. Jos. Petřík, řadí se čestně
i tato práce.

Autor začíná ji úvahami o chybách vlibec, o zákonech, jimž chyby
podléhají, o úloze, připadající vyrovnávacímu počtu, o stanovení theoret.
chyb, o váhách, o vyrovnání přímých měření stejné váhy; pak probírá
dlikladně měření délek.

Předeslav postup měření pásmy a latěmi, probírá chyby, provázející
měření délková za všel',h okolností, a připojuje četné příklady i číselné údaje.

V měření úhlovém popisuje pozorování úhlli a směrli na stano-
viskách i mimo ně (excentr. pozorování). Pro pozorování úhlová udává
methodu repetiční, pro pozorování směrová methodu úplných i neúplných
skupin. Všude připojuje veškeru theorii a kontroly svym originálním způ-
sobem, který se i praxi shodí, uvádí mnoho zápisníků, přepracovaných
z pedagogického stanoviska do formy, každému začátečníku přístupné
i pochopitelné.

Nová tato práce pl·of. Petříka, jejíž obsah jsme předvedli v hrubých
rysech, nemá však jen cenu pouhých přednášek, nýbrž i cenu daleko-
sáhlejší a významnější. Jsouc psána ryzím jazykem, pokouší se
s uznáníhodnou snahou zavésti pořádek do našeho názvosloví geodetického,
tedy pre cis uj e poj my i o zn ač ov á ní. Dlouholetá snaha prof; Petříka
o zdokonalení českého geodetického názvosloví, korunovaná již úspěchem,
měla by tedy konecně vyvrcholiti v soustavně zpracovaný slovník geo-
d e t i ck ý, který by měl býti prodebatován všemi odborníky vysokoškolskými,
případně i na schůzkách s přidělenými referáty. Jen tak br bylo možno
postaviti českou geodesii na vlastní nohy a dáti jí originálm směr. Také
by taková organisace vedla. rychleji k cíli, nežli práce jednotlivcova. Užitek
by se brzy všeobecně ukázal.

Nejnovější publikaci prof. Petříka dlužno nejen vítati, nýbrž i vřele
doporučiti jako plnou námětů pedagogických i věcných.

Prof. dr. Tichý.
Op I' a va. V mém článku "Vyrovnání připojovacího trojúhelníka",

uveřejněném v 6. čísle tohoto ročníku "Zeměměřičského Věstníku", dopustil
jsem se té chyby, že při výpočtu průměrné chyby jednotky váhy nedělil
jsem pod odmocninou součet pw třemi, následkem čehož změní se průměrná
chyba jednotky váhy z 25 na 14'3 a průměrné chyby vyrovnaných stran
jsou ±1'4 mm místo + 2'5 mm a prliměrné chyby vyrovnaných úhlll. jsou
±14" místo + 25". '

Prosím pp. čtenáře, by si laskavě tuto chybu opravili.
Ing. Teyssler.
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Zprávy ze sborů zákonodárnýdl a úřadů.
Číslo 148 Sbírky zák. a nař.

Nařízení vlády republiky Československé ze dne 12.května 1922
o knihovním dělení parcel a o činnosti oprávněných zeme-
měřičů při úpravě majetkových poměrů na Slovensku a v Pod-

karpatské Rusí.
K provedení § 56 c) ministerského nařízení ze dne 15. prosince 1855,

č. 222 ř. z., a podle § 4 zákona čJ. XXXIX. 1908 a čJ. V. zákona ze dne
5. dubna 1i)22, č. 126 Sb. z. a n.,. se s účinností pro Slovensko a Pod-
karpatskou Rus nařizuje:

I. O oprávnění vyhotovovati plány a konati práce při úpravě majetkových poměru.
Článek I.

(1) Parcely mohou býti knihovně (v pozemkové knize a její mapě)
děleny a co do hranic opraveny toliko J,l0dle geometrických (situačních)
plánů, které byly vyhotoveny od soukromych techniků (Civilních geometrů),
oprávněných podle tohoto nařízení nebo v jeho oboru od měřického úřed-
níka katastrálního neb od některého státního úřadu vypraveného stavebními
technickými orgány v jeho působnosti. v

(2) Vyžádav si posudek inženýrské komory pro Ceskosluvenskou
republiku (pracovní sekce v Bratislavě), může ministr spravedlnosti vy-
hláškou uděliti i jiným úřadům, které podle technického vzdělání svých
orgánů poskytují dostatečné záruky, že budou rozdělovací plány správně
vyhotovovány, oprávnění, aby situační. plány jimi pro účely vlastního
služebního oboru zhotovené byly základem knihovního dělení a zmen
katastrálních parcel. Před tím vyslechne také zúčastněná ministerstva.

(3) Se žádostí· za knihovní zápis musí strana předložiti krumě původ-
niho plánu kolku prostý ověřený snímek pro soudní spisy, a nepochází-li
plán od příslušného měřického úředníka katastrálního, druhý kolku prostý
ověřený snímek pro tohoto. Pro soudní spisy může býti st mnou ponechán
původní plán.

(4) Má-li knihovní soud po ruce nákres o rozdělení parcely neb
opravě hranic, předložený katastrálním úřadem, může se strana naň od-
volati žádajíc za knihovní dělení neb opravu hranic parcely a neni
povinna předložiti jiný plán a jeho snimky.

ČI ánek II.
Při jednání o úpravě majetkových poměru, zvláště při urbariálním

oddělování, úměrném rozdělování a scelování pozemk1l., lze jako země-
měřiče k technickým pracím přibrati jen ty, kteří jsou oprávněnými země-
měřiči po rozumu tohoto nařízenÍ.

Článek III.
(I) Vyhotovovati plány podle čI. I. a konati práce technické podle

čI. II. jsou oprávněni jen zeměměřiči, kteří jsou svéprávnými českosloven-
skými státními občany a kteří buď:

1. obdrželi oprávnění již podle § 3 nařízení ministra spravedlnosti
ze dne 5. ledna 1909, č. 40/1909 J. M., nebo

2. obdrželi zeměměřičské oprávnění od zkušební komise zřízené
podle §§ 2, č. 2, 4 a násl. téhož nařízení do 28. října 1918, nebo

3. získali oprávnění podle nařízení ministerstva veřejných prací ze
dne 7. května 1913, č. 77 ř. z., aneb

4.' obdrží zeměměřičské oprávnění od zkušební kumise zřízené podle
čI. IV.

(2) Zeměměřičům, kteří obdrželi oprávnění od zkušební komise zřízené
v Budapešti (č. 2.) po 28. říjnu 1918, maže povoliti ministr spravedlnosti
na odiivodněnou žádost, slyše ministra veřejnych prací, a pokud jde o Slo-
vensko, též ministra, s plnou mQcí pro správu Slovenska, a vyslechna před
tím inženýrskou komoru pro Ceskoslovenskou republiku (pracovní sekci
v Bratislavě), aby konali práce uvedené v odstavci 1.
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Článek IV.
(1) Až do jednotné úpravy ustavuje se pro Slovensko a Podkarpat-

skou Rus u soudní tabule v Bratislavě zkušební komise, která bude po-
volána udíleti zeměměřičské oprávnění podle čI. III.

(2) Komise sestává z předsedy a 12 členů. Je jmenuje ministr spra-
vedlnosti na dobu v odstavci 1. uvedenou, a to tři členy znalé právních
předpisů o úpravě majetkových poměr!'l a knihovního řádu se soudcovskou
způsobilostí, tři na návrh profesorských sborů československých vysokých
šknl technických, dohodna se s ministrem školství a národní osvěty, tři
z úr'ednictva katastru' daně pozemkové anebo z technického oboru Státního
pozemkového úřadu, kteří jsou prakticky obeznalí s úpravou majetkových
poměrů, zejména podle zákona o urbariálním oddělování, úměrném roz-
dělování a scelování majetku (osazování a parcelování) a o pozemkové
reformě na návrh ministra financí, pokud se týče ministerskéh,0 předsednictva,
a tři civilní techniky na návrh inženýrské komory pro Ceskoslovenskou
republiku (pracovní sekce v Bratislavě).

(3) Náměstka předsedy jmenuje ministr spravedlnosti ze člena komise.
(4) Při každé zkoušce sestává komise z předsedy nebo jeho náměstka

a ze čtyř člena, jež povohí předseda po jednom z každé skupiny v odstavci
2. uvedené; nemohl-li by některý ze člena ke zkoušce přijíti, povolá před-
seda jiného, pokud možno z téže skupiny. Není-li. to již možno, maže na-
stoupiti i jiný člen anebo konečně zkouška vykonána býti před komisí
z předsedajícího a tří členů.

Článek V.
Ke zkoušce může býti připuštěn bezúhonný svéprávný československý

státní občan, který vykázal:
a) cževykonal odborné studie (čI. VI.) a
b) že byl prakticky zaměstnán po předepsanou dobu a stanoveným

zpÚ.sobem (čI. VIL).
Článek VI.

Odborné studie lze vykázati buď:
A. po rozumu § 5 nařízení č. 40/1909 J. M. tím, že žadatel doloží:
1. že může býti považován za diplomovan:ého inženýra ve smyslu

nařízení ministra osvěty a vyučování ze dne 23. března 1890, č. 22.578
(sbírky nai'ízení str. 1121 z. r. 1890), totiž že obdržel inženýrské absolu-
torium aneb inženýrský diplom nepozději ve studijním roce 1918/1919 na
uherské král. polytechnice Josefově aneho na některé cizozemské technice
téže vědecké úrovně, byl-li v tomto případě diplom podle platných pravidel
nostrifikován, nebo

2. že jest podle téhož nařízení oprávněn užívati titulu inženýra bez
označení ndiplomovaný", 1. j. že poslouchal na některé polytechnice v době
do r. 18 i4/1875 úplně neb aspoň z větší části zempměřičské a inženýrské
stavební vědy, zejména i o stavbách silničních, železničních. vodních a
mostních, a z těchto předmětů aspoň částečně vykonal zkoušky, nebo od
r. 1874/1875 poslouchal povinné předměty z oboru stavebního inženýrství
na král. polytechnice Josefově v Budapešti a vykonal s prospěchem
z těchto předmětií bez výjimky zkoušky nejpozději ve studijním roce
1918/1919 aneb

3. že má zeměměřičský diplom vystavený týmž ústavem až do roku
1880 - nebo

B. po rozumu § 10 nařízéní ministra veřejných praci ze dne
7. května 1913, č. 77 ř. z., tím, že předloží doklad o tom, že vykonal
poslední státní zkoušku nebo diplomovou zkoušku na vysoké škole tech-
nické v Československé republice anebo :nejpozději ve studijním roce
1918/1919 na některé vysoké škole technické nebo jí na roveň postavené
odborné škole v bývalém mocnářství rakousko-uherském, zejména na geo-
detickém kursu téhož ústavu nebo jiného technického odboru vysoké školy,
na nichž vykonání státní zkoušky předpokládá také povinnou nebo před-
běžnou zkoušku z vyšší geodesie.
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Článek VII.
Praktické zaměstnání (čI. V. b) vykáže žadatel hodnověrnými vy-

svědčeními, že alespoň pro čtyři léta po skončení studií byl prakticky
odborně zaměstnán ve veřejné nebo v soukromé službě anebo v takových
podnicích aneb ústavech, jež jsou zpiisobilé, aby v nich byly získány
technické znalosti pro tento obor potřebné. Za stejnou. praxi pokládá se
také odborná činnost tohoto druhu na vysokých školách technických.
O posudek z.apočitatelnosti tohoto zaměstnání buď požádána inženýrská
komora pro Ceskoslovenskou republiku (pracovní sekce v Bratislavě) (§ 13
zákona ze dne 18. března 1920, Č. 185 Sb. z. a n., a § 30 nařízení ze dne
22. prosince 1920, Č. 654 Sb. z. a n.).

Článek VIII.
Zkoušky jsou zproštěni a mohou na základč vykázané zpiisobilosti

bez ní od zkušební komise obdržeti zeměměřičské oprávnční:
a) profesoři a docenti na vysokých a technických školách česko-

slovenských, kteří vyučují prakticky příslušným technickým naukám;
b) žadatelé, kteří vykonali zkoušku pro státní stavební službu nebo

lesní technickou službu v politické správě;
c) kdo vykonali praxi v čJ.VII. stanovenou při státním katastrálním

vyměřování a v technickém odboru Státního pozemkového úřadu jako
katastrální měřiči, jestliže obdrželi službu na základě svého odborného
vzdělání a nepozbyli jí kárným řízením proti nim zahájeným.

Článek IX.
(1) O připuštění ke zkoušce rozhoduje po vyžlidaném posudku

inženýrské komory (čI. VIL) tHčlenná komise, jejíž předsedu a členy určí
předseda zkušební komise z jejích ělem'L

(2) Z rozhodnutí této komise může se žadatel odvolati k pětičlenné
komisi, kterou sestaví předseda zkušební komise pod svým předsednictvím
nebo svého náměstka ze čtyř členů, po jednom z každé skupiny zkušební
komise, již nebyli účastni v tříčlenné komisi.

(3) Den zkoušky a místo určí předseda komise.
Clánek X.

(1) Zkouška se koná ústně a veřejně, a to ve státním jazyku. 'I'rvá
nejméně dvě hodiny; konají-li ji současně dva kandidáti, miiže býti zkrá-
cena na tři hodiny.

(2) Předměty zkoušky jsou: právní pravidla o urbariálním oddělo-
vání, úměrném rozdělování a scelování pozemkii (komasaci), vůbec pravidla
o úpravě majetkových poměrii, dělení majetku (osazování nebo kolonisaci
a parcelování) pak předpisy knihovního práva a o sestavování knihovních
vložek, o katastrálním vyměřování a všeobecné o katastru pozemkové
daně a zákonii o pozemkové reformě, konečně nauka o národním hospo-
dářství a o správním a soudním zřízení (organisaci). Tyto dva předměty
zkouší se jen ve státním jazyku; jinak může' zkušební komise na žádost
povoliti, aby kandidát vykonal zkoušku také ěástečně v některém jazyku
menšiny usedlé v obvodu zkušební komise.

Článek XI.
(1) O výsledku zkoušky rozhoduje zkušební komise většinou hlasů.

Kdyby některý člen komise se nezúčastnil (ěJ. IV., odst. 4.), rozhoduje
při rovnosti hlas předsedajícího. Vysvědčení o ní vydá komise jen ve
státním jazyku, má však v něm potvrditi, vykonal-li ·kandidát zkoušku
s úspěchem i v některém menšinovém jazyku.

(2) Byl-li kandidát uznán způsobilým anebo byla-li mu zkouška pro-
minuta (čJ. VlIL), vykoná ihned do rukou předsedy slib tohuto znění:
»Slibuji na svou čest a svědomí, že jako zeměměřič budu při pracech mně
svěřených podle zákona a platných nařízení, po případě podle příkazu
soudu nestranně a bez vedlejších ohledů, vždy podle svých odborných
znalostí, s dobrým svědomím, věrně a přesně podle skutečného stavu věcí
jednati."

(3) Na to bude mu vydáno ihned zeměměřičské oprávnění podepsané
pl"edsedou komise (odst. 1.).
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(4) Nebyl-li kandidát
půl rokem opakovati.

Článek XII.
O zkoušce nesepisuje se zvláštní zápis, nýbrž zaplse se výsledek

s udáním jména, stáří, zaměstnání, bydWitě a znalostí jazykových do
záznamů o zkouškách, ve kterém se uvedou též doklady o odborném
vzdělání a praxi (čI. V. až VII.).

Článek XIII.
(1) Každý kandidát má alespoň tři dni před zkouškou složiti v pre-

sidiální kanceláři soudní tabule v Bratislavě poplatek za zkoušku v částce
495 Kč kromě částky na stravné a cestovné člena komise byrllícího mimo
zkušební místo, vypadající podle počtu kandidátů. Z toho připadne 45 K~
státní pokladně k úhradě výloh správních a manipulačních, a na předsedu
a členy zkušební komise připadne odměna po 90 Kč ~nařízení ze dne
20. října lj)21, č. 409 Sb. z. a n.).e) Clenové zkušební komise. kteří jsou usedlí ve zkušebním místě,
neobdrží jiných náhrad mimo zkušební poplatek.

(3) Poplatek stejný zaplatiti jest i při opakované zkoušce. Složený
poplatek propadne, když kandidát neomluviv se důvod ně k ustanovené
zkoušce nepřišel, anebo mezi zkouškou odstoupil. Kandidátům, kteří své
nedostavení dostatečně omluvili, nebo kteří před počátkem zkoušky z důvodů
zřetele hodných, na př. pro nemoc, odstoupili, může býti vrácena polovice
zkušebního poplatku. O tom, je-li omluva odůvodněna, rozhodne zkušební
komise většinou hlasů.

Článek XIV.
(1) Předseda zkušební komise předloží ministru spravedlnosti v lednu

každého roku přehled o výsledku zkoušek za minulý rok.
(2) Kromě toho zpraví vO každém uděleném zeměměřičském oprávnění

inženýrskou komoru pro Ceskoslovenskou republiku (pracovní sekce
v Bratislavě).

II. O náležitostech geometrických plána.
Článek XV."

(I) Zaměřují-li se změny parcel, buď zpravidla použito téhož zaměřo-
vacího způsobu, jehož bylo použito při p&.vodním vyměřování obvodu,
v ně.m~ nastaly změny, tedy buď zaměi'ování měřickým stolem nebo poly-
gonalmho.

(2) Zvláště buď dbáno tohoto:
a) měření všech vzdáleností a směrů potřebných k sestrojení nově

povstalých anebo změněných hranic par celních musí vycházeti od pevných
na mapě vyznačených a co do správnosti přezkoušených bodů a zpravidla
na ně se také připojovati.

Při změnách většího rozsahu, zvláště jsou-li tu starší mapy, dlužno
voliti za východiska vyměřování takové body, jež nebyly ještě od p&.vod-
ního měření měněny.

b) Všechny body, které slouží dalšímu určení zakreslovaných po-
drobností jakož i body, ve kterých parcelní hranice význačně se lomí,
buďtež, a to každý z nich, zjištěn třemi účelně zvolenými, délkovými nebo
směrovými měrami, z nichž jedna jest kontrolní, nebo pravoúhlými vzdá-
lenostmi (pořadnicemi a úsečkami).

Pro méně d&.ležitébody, na př. při mírných lomech parcelních hranic,
hranicích zwizorňujících způsob obdělávání a pod., stačí dvě míry.

c) Určují-li se hranice parcel pravoúhelnými vzdálenostmi, budiž
vytyčen pravý úhel úhloměrntm přístrojem:
" aa) při pořadnicích delšlch čtyř metrů, mají-li býti zaměřeny hranice

držebnostní, rohy budov nebo jiné ostře vyznačené body,
bb) při pořadnicích delších 10 m, mají-li býti určeny méně důležité

body, na př. hranice kultur, nepravidelné břehy řek a pod. .
V rovinném terénu nebudiž užíváno pořadnic delších 50 m a ve

stoupajícím terénu delších 25 m. Neinůže-li však býti určen některý bod
jinak než pořadnicí takové délky, buď jeho poloha kromě toho zajištěna
ještě další vhodnou mírou, zpravidla měřením přepon.
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d) Není dovoleno určiti body měřením po křivých hranicích pozemkl1.
e) Měření buď v takovém rozsahu, aby změněné nebo nově povstalé

parcely muhly býti zakresleny do katastrální mapy v přímé souvi~losti
s parcelami nezměněnými a správně zobrazenými.

('I) Hranice držebností buďtež ve skutečnosti vyznačeny mezníky,
a to podle ril.zných místních poměrl1 kameny nebo koly zřetelným zpil.sobem.
Zprltvidla buď zasazen mezník ve všech bodech, ve kterých hranice se
lomí. Jsou-li pozemky ohraničeny příkopy, ploty a pod., stačl, zasadí-li se
mezníky do bodil. hlavních lomil..

(4) Změní-li se tvar nebo počet parcel, buďtež parcely takto číslovány:
1. Dělí-li se pozemková parcela ve dva nebo několik dílil., ?značí

se .nové díly zlomkem tak, že číslo kmenové parcely jest čitatelem a Jmeno-
vatel se určí aritmetickým pořadem počínaje 1 (na př. č. 185 děleno ve
dva díly obdrží č. kat. 185/1 a 185/2). Stejně jest tu při stavebních

parcelá2chD·vI' d'l k ..v dVl' č' v t lé d'l t k. e I se a e pozeme .JIZ e eny, ozna 1 se nove povs a I y a ,
že p&vodní číslo kmenové parcely jest čitatelem a čísla následující po po-
sledním čísle předcházejícího dělení jsou jmenovateli (na př. čís. parc. 185/1
děleno dále na tři díly, bude pak označeno: 185/1, 185/8 a 185/4).

8. Mění-li se (zvětšují-li nebo zmenšují-li se) dva sousední pozemky
téhož zp&sobu obdělávání změnou držby, nemění se číslování.

4. Zvětší-li nebo :;,menší-li se pozemková parcela přiléhající ke sta-
vební z této neb oddělením části k ní, nezmění se číslování. Totéž platí,
zvětší-li se pozemková parcela změnou zpl1sobu obdělávání tím, že se k ní
přibere část sousední.

5, Povstane-li na stavební prostoře pozemek, podléhající dani po-
zemkové neb opačně na pozemkové parcele stavební a

a) jsou-li na mapě stavební a pozemkové parcely odděleně číslovány,
označí se nově povstalá parcela číslem následujícím po posledním parcelním
číslu pozemkové nebo stavební parcely;v. b) nejsou.li číslovány každé zvláště, utvoří se číslo podle odst. 4.
ClS. 1. ,

Uřad pro evidenci katastru vede záznam o použitých již číslech
parcelních. Knihovní soud dohodne se s ním, než při knihovním dělení
parcel dílce definitivně čísly označí.

(5) Plocha buď pokud možno vypočtena z délek zjištěných při místním
měření, jinak graficky použitim planimetru nebo kružítka a měřítka.
Plochy parcel až do 1 aru buďtež vypočteny z délek skutečně měřených
a nikoliv graficky. Na to dlužno pamatovati již při vyměřování. Správ-
nost vypočtených ploch každé změněné nebo nově povstalé parcely buď
opětným výpočtem přezkoušena.

(l\) Měřeno buď podle metrické míry a vedle ní lze uvésti stranou
míru zjištěnou podle přepočítacích tabulek.

Článek XVI.
O geometrických (situačnícb) plánech, které mají býti podkladem pro

knihovní změny parcel, platí mimo předcházející předpisy (čI.XV.) toto:
1. Plány (ve formátě 21/4 cm anebo v takovém, aby mohly takto

býti složeny) buďtež vyhotoveny:
A.. jde.li o obce, pro které není dosud v&bec katastrálních map,

anebo jichž mapy nebyly zhotoveny na základě přesného měření (mapy
konkretuální) podle skutečného stavu:

a) při pozemcích v místních tratích měst aneb uvnitř osad v měřítku
1 :1440.

b) při ostatních pozemcích v měřítku 1: 2880.
Změny buďtež zároveň zakresleny ve snímku mapy pozemkové knihy

a tento plán budiž připojen k pozemkové mapě. .
B. Jde-li o obce, pro které byly již zhotoveny katastrální mapy na

základě přesného měření (mapy z nového měření, pl1vodní mapy katastrální
a mapy komasační), v měřítku mapy příslušné obce.

2. Na plánu buď udáno, v jakém měřítku jest vyhotoven.
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3. Změněné nebo nově povstalé parcely buďtež zobrazeny souvisle
se soudními nezměněnými parcelami a všechny pevné body, na které bylo
měření připojeno, v plánu vyznačeny. '

Nové hranice buďtež zakresleny čarami jiné barvy (rumělko,u).
4. Dále buďtež na plánu vyznačeny délkové a úhlové míry, potřebné

k sestrojení nových nebo změněných hranic parcel, a to vždy, byla-li
katastrální mapa příslušné obce zhotovena na základě mí'ření metodou
polygonální, byla-li však mapa vyhotovena měřickým stolem, jen tehdy,
nebyly-li změny na plánu zobrazeny týmž způsobem měření.

5. Chyby shledané při vyměřování soukromým technikem v původnim
zobrazení parcel v katastrální mapě buďtež na plánu opraveny vyznačením
správných hranic a přeškrtnutím odchylných hranic z mapy převzatých
a buď na plánu výslovně poznamenáno, že jde o pouhou opravu hranic.

6. Na plánu buďtež udány: jméno katastrální obce a pHslušného
soudu, katastrální čísla parcel změněných i nezměněných s vyznačením
způs()bu obdělávání předepsanými značkami pro katastrální mapy, dále
dílčí výkaz ploch změněných parcel s udáním vlastník8. a jejich bydliště
(podle starého a nového stavu) a konečně den, kdy hylo zaměření provedeno.

7. Na plánu vyznačené délkové míry nesmějí se odchylovati od
skutečných nad přípustné meze odchylek, jak byly stanoveny v připojených
tabulkách I.a II.

8. Na plánu vyhotoveném oprávněným soukromým technikem musí
býti konečně potvrzeno, že byl jím vyhotoven, že jest správný a zejména
že byly body dílčích hranic označeny mezníky a nebyla překročena pří.
pustná mez odchylek.

III. O děleni parcel podle prozatlmnich nástinti.

Člán ek XVII.
(1) U knihovních soudů, které určí pro přechodnou dobu ministr

spravedlnosti vyhláškou, mohou býti parcely, pokud budou jejich dílce
přiděleny ze zabrané půdy ve smyslu zákona ze dne 30. ledna 1920,
Č. 81 Sb. z. a n., také prozatímně děleny, jejich dílce odpisovány z dosa-
vadní vložky a připsány k jiným knihovním těles8.m anebo pro nč zřízeny
nové knihovní vložky, předloží-li navrhovatel místo geometrických plánil
uvedených v čI. I. a upravených v čI. XVI. polohopisné nástiny (skizzy)
vyhotovené technickým oddělením Státního pozemkového úJ:·adu.

(2) Nástiny (skizzy) o rozdělení parcel budtež vyhotoveny ve formě
zevně bezvadné a obsahujtež jméno katastrální obce, katastrální číslo a
zp8.sob obdělávání dělené parcely, katastdlní čísla hraničících parcel, při-
bližnou výměru jednotliv)<ch dílc8., jména jich nabyvatel8., den vyhotovení,
podpis přednosty technického oddělení Státního pozemkového úřadu a
úřední razítko. Tyto nástiny nemusí vyhovovati ustanovením čI. XV!.,
Č. 1, 3. - kromě ustanovení, že nové hranice mají býti znázorněny jinou
barvou (rumělkou) - 4, 7 a 8. Na rozdíl od přesných polohopisných
plán8., uvedených v odstavci 1., budou označeny jako "předběžné poloho-
pisné nástiny u •

(3) K žádosti za knihovní rozdělení buďtež vedle původního vyhotovení
připojeny dva kolku prosté ověřené snímky pro soudní spisy a pro úřad
pro evidenci kat astru pozemkové daně. Pro soudní spisy m8.že býti ponechán
navrhovatelem místo snímku p8.vodní nástin.

Článek XVIII.
(I) Knihovní soud povoluje podle takového předběžného nástinu

prozatímní dělení parcely, odepsání dílců a připsání k jinému knihovnímu
tělesu nebo zřízení nové vložky, nařídí, abJ v zápisu na listu statkové
podstaty bylo vyznačeno, že hranice a vyměra dílců jsou prozatímní.
V mapě pozemkové knihy, jakož i v katastrální mapě nebudou pa~cely
děleny, dokud nebude dodán definitivní geometrický plán. Také ve sloupci 4.
listu A nebudiž prozatímní výměra dělených parcel zapisována. Všechny
parcely takto prozatímně dělené buďtež u soudu vedeny v patrnosti ve
zvláštním seznamu.
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(2) Dělení stane se co do hranic a přesné výměry dílcil účinným
teprve definitivním provedenim knihovního dělení.

Článek XIX.
(1) Navrhovatel jest povinen předložiti soudu do dvou let po návrhu

řádný polohopisný plán, vyhovujíci ustanovením čI. I. a XVI., leč by měl
soud již po ruce nákres předložený úřadem pro přehled katastru daně
pozemkové (čI. I., odst. 4.).

(2) Soud z úřední povinnosti bude dohlížeti, aby přesný geometrický
plán byl předložen; navrhovatele, není-Ii jím Státní pozemkový úřad, milže
poháněti k tomu pořádkovými tresty, anebo podle svého uvážení, nevy-
hoví-Ii navrhovatel v dané Ihiltě vyzvání s touto pohrilžkou, dáti na jeho
náklad vyhotoviti přesný geometrický plán.

3) Jakmile bude předložen řádný polohopisný plá.n (odst. 1.) nebo'
nákres katastrálního úřadu, nařídí soud, aby bylo rozdělení parcely pro-
vedeno definitivně, a to v mapě pozemkové knihy a zápisem v příslušných
vložkách. O každém definitivním rozdělení zpraví soud strany a úřad pro
přehled katastru pozemkové daně.

Tabulka 1.
Přípustná mez odchy~ek pro vzdálenosti dyakráte merené

při z am ě řo v á ní mě ři c ký m s t o le m. (Viz zelenou instrukci.)
Hodnoty přípustných mezí odchylek byly vypočteny podle vzorce:

6. s = 2(0.00015 s + 0.005 Vs + 0.015)
Pro měření délek za nepříznivých poměru jako přípustné meze

odchylek mají platnost tabelární hodnoty zvýšené o 25"10. .
Rozdíl mezi délkovými měrami na situačním nástinu vykázanými

a dodatečným měřením (zkušebním) nesmí přesahovati mezí odchylek
v této tabulce.

Délky ze situačního plánu podle měřítka vyšetřené musí souhlasiti
s výsledkem bezprostředního měření délek, je-li délka větší 150 metru,

až na 2~0 délky, jinak však až na přípustnou mez odchylek y tabulce
d VtV M t V' v v MV' VY'tk 'kuve enou, zve senou o 5000 me ru, pn cemz znacl men o vy resu.

Tabulka n.
Přípustná mez odchylek pro vzdálenosti dvakráte merené

při P o IY go n á lním vy měř o v ání. (Viz červenou instrukci.)
Hodnoty přípustných mezí odchylek, které byly vypočteny podle

vzorce
6. s = 0.00015 s + 0.005 Vs + 0.015,

platí pro střední poměry terénu.
Pro měření délek za příznivých poměrů mají jako přípustné meze

odchylek platnost tabelární hodnoty zmenšené o 25%, pro měření za ne-
příznivých poměrů zvýšené o 25%.

Uchylky a) mezi délkovými měrami na situačním plánu vykázanými
a dodatečným měřením (zkušebním) nesmějí přesahovati mezí odchylek;

b) mezi délkami ze situačního nástinu podle měřítka plynoucími
a výsledky bezprostředního měření délek nesmějí přesahovati mezí odchylek,

v v 'h M: Y' v v MY' VV'tk 'kzvetsenyc o 7000' prl cemz znaCl men o vy resu.

Článek XX.
Pokud nebude provedeno definitivní rozdělení, nemohou býti dílce

těchto parcel dále děleny.

IV. O pracech a zodpovědnosti zeměměřičil při úpravě majetkových poměru.

Článek XXI.
O pracech a zodpovědnosti zeměměřičil pn úpravě majetkových

poměrů platí nadále §§ 14 až 33 nařízení č. 40/1909 J. M. s tou změnou,
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že odpadá označení soudních stolic jako "královské" a že platnost země-
měřického oprávnění přestává pozbytím československého státního ob-
čanství (§ 16, č. 3).

V. Ustanovení o sestavování vložek pozemkových knih.
ČI ánek XXII.

Ustanovení tohoto nařízení budiž použito i při sestavování vložek
pozemkových knih, kdykoliv nastane potřeba děliti parcely neb opraviti
jich hranice buď z davoda knihovních anebo z davodil. skutečné držby.

Článek XXIII.
(I) Toto nařízení nabývá účinnosti patná,ctým dnem po vyhlášení.

Od' toho dne lze žádati za l'ozdělení parcel aneb opravu hranic jen podle
plán a vyhovujících tomuto naHzení; před tím dnem podané návrhy lze
vyříditi podle áosavadních ustanovení.

(2) Toto nařízení náleží provésti ministru spravedlnosti v dohodě se
zúčastněnými ministry.

Udržal v. r.,
Dr. Dolanský v. r., Dr. Šrobá.r v. r., Srba v. r., Staněkvv. r., Šrá.
mek v. r., A. Novák v. r.,Habrman v.r.,Dr.Dérerv.r.,Cernýv.r.,

L. Novák v. 1'., Tučný v. r., Dr. Vrbenský v. r.

P oznámk a k nařízení vlády čs. ze dne 12. května 1922.
Ku článku XV. odstavci 1. Vedle metody grafické a metody číselné

jest připustiti i metodu tachymetrickou, by umožněno bylo hospodárně
využití každé moderní pomilcky jež zaručuje potřebnou správnost a toho
tato výhodná metoda docHuje.

Ku článku XV. odstavci 2b. Stanovení boda podrobných jest spro-
stře,lkovati správným geometrickým určením, buď prvky délek neb úhlll
nebo i kombinací (tam uváděnými délkovými a směrovými mťrami); místo
pravoúhlými vzdálenostmi jest použíti obvyklý název pravoúhlými souřad-
nicemi a jest podotknouti se zkušebnými měrami (hypotenus).

Ku článku XV. odstavci 2d jest poznamenati - ježto prosté obvodové
míry nejsou dostatečným geometrickým zajištěním lomené čáry obvodové.

Ku článku XV. odstavci 5. Použíti kružítka k odměření jest pravi-
delně vyloučiti vzhledem na poškození a nesprávnost jeho odpíchnuté míry'
- odsunutí míry jest dokonalejší a s nynějšími pomackami i běžné.

Ku článku XVI. odstavci 1 a doporučuje se měřítko 1: 1000, jedná-li
se o celé obce případně, kde jsou konkretuálné mapy'1:2880 měřítko 1:1440
pokud se jedná o části obcí.

Ku článku XVI. odstavci 1 b doporučuje se měřítko 1: 2000, jedná-li
se o celé obce případně, konkretuálné mapy 1: 2880, toto měřítko pokud se
jedná o části obcí.

Ku článku XVI. odstavci 4, na konec vabec míry získané urcovací
metodou (tedy v tachymetrii úhly a délky paprska). Dr. Semerád.

Zp~ávy odbo~né.
Úprava geodetického studia ve Francii. Až do poslední doby

nebylo ve Francii, kolébce velkých geometrů, geodetické studium vabec
specielně organisováno. Teprve poválečné velké prá.ce, zvláště vybudování
zpustošených krajů, vynutilo si zřízení prÁzdninových kursů geodetických.

Tězce pociťovaný nedostatek specialisovaného studia geodetického byl
předmětem úvah zodpovědných činite1a úí-edních a kruha geometrovských.
• Kompromisním výsledkem anket organisována byla soukromá škola
Ecole spéci ale des Travaux publics du Batiment et de l'Industrie pod ředi-
telstvím p. L. Eyrollesa. jez má dva ročníky. Absolventi 1. ročníku obdrží
diplom Geometre - 'l'opographe a absolventi II. ročníku diplom Ingénieur-
GeomCtre. Tento diplom jest rovnocenný diplomu inženýrů ostatních odborů
této školy.
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Učební osnova vykazuje předměty:
I. ručník (GeomUres-Topographes).
A. Předměty všeobecné: 1, Doplňky algebry. 2. Analytická geo-

metrie. 3. Deskriptivní geometrie a kotovaná geometrie. ~. Sférická trigono-
metrie. 5. Kosmografie. 6. Optika. 7. Francouzština. 8. Učetnictví.

B. Předměty technické: 1. Topografické kreslení. 2. počtářství.
3. Nauka o chybách. 4. Kartografie a topografie. 5. Topometrie (praktická
geometrie). 6. Výzkumná topografie. 7. Základy geodésie. 8. Vyměl'ováni
stolem měřickým. 9. Vyměřování tachymetrické. 10. Hospodá,řské vyměřo-
váni. 11 Plány měst. 12. Vyměřování kata.trálné. 13. Měření hornické.
14. Organisace státní služby měřické a návštěva těchto úřadů. 15. Scelování
pozemků. 16. Drenáže a zavlažování.

C. Předměty právní: 1. Právo ústavní, správní, soudní a finanční
francouzské. 2. Všeobecné právo. 3. Zákonik selský a lesní. 4. Zákony
meliorační. 5. Zákony a pI'edpisy pro úpravu zpustošených krajů. 6. Zákony
o plánech měst a silnicích. 7. Pozemnostní knihy.

D. Předměty hospodářské: 1. Národní hospodářství. 2. Selské
hospodářství. 3. Meliorace pozemkové. 4. Agrámi a lesní správověda.
5. Katastr.

Závěrečné závody. Rozpravy, návštěvy, vycházky.
II. ročník (Ingenieurs-Geometres).
A. Všeobecné předměty: 1. Počet diferenciálný a integrálný.

2. Geometrická optika. 3. Statická mechanika a pevnost. 4. Fysikálný země-
pis. 5. Zeměpis lidstva. 6. Geologie. 7. Všeobecná hydraulika. 8. Francouz-
ština. Úprava zpráv.

B. Technické předměty: 1. Chyby a pravděpodobnost. 2. Nomo-
grafie. 3. Geodésie vyšší a přesná astronomie. 4. Zkouška přístrojů a úkony
topometrické. 5. Metrologie. 6. Užití vzdušné fotografie. 7. Fotogrametrie
a stereofotogrametrie. 8. Drenáž a zavlažování. 9. Rozvádění a odstranění
vod. 10. Tre~ování. zemni práce. Malé stavby umělé. 11. Scelování. 12. Ven-
kovskáelektrotechnika. 13. Venkovské stavby. 14. Technika výstavby měst.
15. Organisacé veřejných staveb. 16. Organisace zeměměřických prací.
17~vTopografické kreslení. 18. Architektonické úpravy. 19. Hydrografická
merenl.

C. Předměty právní: 1. Právo obchodní a mezinárodní. 2. Správní
právo. 3. Horní právo. 4. Nemovitosti a selský úvěr. 5. Vyvlastnění.

D. Hospodářské předměty: 1. Národní hospodářství. 2. Selské
hospodářství. 3. Všeobecná agronomie. 4. Rolnická a lesní správověda.

Závěrečné závody. Návštěvy, vycházky a rozpravy.
Aby se podpořilo vzdělání v geodésii ,a umožnilo i nemajetným

v nynějších těžkých dobách, uděluje se na této Ecolll spéciale des Travaux
publics také vyučování pisemné v oddílu zvaném École chez soi. Zapsaní
kandidáti v tomto oddílu obdrží knihy (jichž škola vydala 383 svazků) dle
přednášek sestavené pro jednotlivé pI·ednášky. Dle těchto knih obdrží dále
otázky, jež zodpovídá pravidelně a po,inně. Tyto práce písemné se opravují
a přičiní poučení zase písemně. Po ukončení kursu a tříměsíčni praksi se
skládá zkouška a dle této obdrží vysvědčení a diplom.

Podrobnosti viz článek dra llargera ve Věstníku inženýrské komory
1'. 1922., str. 161--;162. ,

Ustav vydává měsíčník: L'Ecole chez soi, roční předplatné 6 fi·.,
administrace 12 Rue Du Sommerard Paris Ve.

Přihlášky a bližší informace si vyžaduje ústav ve formě: . Je soussigné
(Nom, profession et adressp. tres lisib7es) prie la Direction de I'Ecole spéciale
des Travaux publics, du Bátement et de l'lndustrie, 3. rue 'I'hénard, Paris Ve
de vouloir blen m' envoyer, a titre graciel1x. les denx brochures relatives
a I'Enseignement pal' Correspondance: L'Ecole chez soi.

(Indiquer ici si ron désire des renseignements particuliers.)
A ......•..•.. le ..... : ... 1922. Dr.Semerád.
Hospodářský význam meliorace a komasace půdy na 510=

vensku posuzuje Ing. Fr. Gazdík v čísle 11 "Zpráv veřejné služby
technické". Plošná výměna orné půdy na Slovensku je 2,150.000 ha, z nichž
700.000 ha potřebuje provedení meliorace. Z této plochy připadá na obil-
niny 560.000ha, řepu 42.000 ha a na brambory 98.000 ha. Předpokládá-li se
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pravděpodobné zvýšení úrody po provedené melioraci při obilninách o 6,
při l:'epě o 150 a bramborech o 60 q na plochu 1 ha, jakož i 8e zřením na
zvýšení výnosu po melioraci 300.000 ha luk a 200.000 ha pastvin, z v ě t-
šila by se po provedené melioraci úroda na Slovensku ročně
o 3.36 milionil. q obilnin, o 6.3 mil. q řepy, o 5.88 mil. q brambor a o 10.1 mil. q
sena. Po odečtení nákladu na provedení meliorací a na amortisaci 481 mil. Kč,
od zvýšeného hrubého výnosu 2799 mil Kč dosaženého vypočtenou zvýšenou
úrodou, dostáváme roční zisk 2318 mil. Kč.

Komasací pil.dy bylo by možno na Slovensku dosáhnouti ročního
zisku asi 640 mil. Kč,takže nynější roční ztráta následkem nepro-
vedené meliorace.a komasace půdy na Slovensku, tak jak byla pl:'evzata
po pádu bývalé vlády maďarské, činí 2958 mi\ionil. Kč, což představuje
přibližně kapitlH 70 miliard Kč, o nějž by se zvětšila hodnota pozemkového
majetku československé republiky na Slovensku. Množství hospodářských
plodin, získané meliorací a komasací p\ldy, mohlo by vyživi.ti dalších
28 milionil. obyvatel a umožnilo by chov dalsího čtvrt milionu hovězího
dobytka a výrobu dalších 10.000 vagonil. cukru. Mohlo by tedy samo
Slovensko pro provedené melioraci a komasaci uživiti téměř
o 1000;. obyvatel více nežli dosud.

Různé zp~ávy.
Brněnské výstavní trhy. V lll.'pnu ukončeny v Brně s dobrým

výsledkem výstavní trhy a v rámci těchto byl to sbor zemědělsko-technický,
který zasloužil si především naší pozornosti. Tu vystavovalo zemědělsko·
technické {meliorační)., oddělení zemského stavebního úřadu (meliorace,
vodovody, kanali8ace, pedologie), zemský stavební úřad (regulace, elektri-
sace), zemská správa politická (vodní stavby, hydrografie), státní pozemkový
úřad, agrární úřady a lesnicko-technické oddělení pro hrazení bystřin.

Zajímavá byla všechna oddělení, ale přece nejvíce zaujmouti musela
!7eometra výstavka agrárních úřadů moravských a státního pozemkového
uřadu. Skromná byla výstavka agrárních úřadll na květnove zemědělské
výstavě v Praze, ale tu překvapovala svou bohatostí a názorností. Přibyly
hlavně poutavé diagramy a příklad scelování ve spojení s parcelací
velkostatku.

Ty číslice diagramlí, ukazujících výhn<ly scelování, význam a renta-
bilitu u srovnání s meliorací, národohospodářsKý význam scelování, úspěchy
dosažené a dosažitelné, jsou na první pohled až neuvěřitelné a přece tak
pravdivé a přesvědčující. .

Přehledný plán vYl'ovnání obecních hranic a uspořádání nových cest
a odpadil při současném scelování více obcí (Náklo, Mezice, Hunčovice,
Rozvadovice, Cholma, Odrlice, Dubčany, okres Litovel) znázorňuje v mě-
řítku 1: 5000 tyto zvýšené výhody scelovaci.

Obec Osek (okres Lipník) jest příkladem účelné komasace, provedené
současně s parcelací velkostatku. Vyznačen tu dlouholetý pacht,' příděl
z velkostatku a zbytkový statek (škoda, že ne výraznějšími barvami) mimo
provedeného odhadu pozemků.

Plány Oseku byly přechodem k vystaveným pracem státního pozem·
kového úřadu, kde v měřítku 1: 12.000 znázorněno provedení pozemkové
reformy na velkostatku Hrotovice se současným scelováním v šesti obcích
(Střebenice. Plešice, Chroustov, Stropešín, Dalešice, Slavětice) mimo obce
již scelené. Ve zmíněném plánu z obvodové úřadovny státního pozemkového
úřadu v Brně vyznačen příděl drobným pachtýřil.m (případně obcím), přiděl
lesní správě a zbytkovým statkil.m, dlouhodobé pachty a rolnické nedily.

Dále byl tam návrh osídlení (kolonisace) Velkého dvora,
panství Zábřeh, v měhtku I : 720 a známé fotografické 'snímky ze slovenské
kolonisace.

Podán tu stav pozemkové reformy na Moravě z června 1922 a ob-
dobně jako v Praze číselné její předpoklady.

Vděčná byla návštěva brněnski,ch trhli výstavních a v odboru země-
dělsko·technickém lehce se ztrávil pulden. F.

Za redakci zodpovídá Dr. A. Semcrád. - Tiskem Polygrafie v Brně.
Nakladatel: Spolek československých zeměměIič1i v Prazo.
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