ZEMĚMĚŘIČ6RÝ VĚ6TníH
Rozb~aničovací p~áce na pomezí českOll
stovenskoll~umunském.
V souvislosti s komunikační sítí jsou v západní části hranice a poříčí Tisy poměry ubytovací též příznivé; za to však v partii mezi Tarna
Mare a Tisou pracovní skupiny musily buď docházeti do průměrně 10 km
vzdálených nejbližších osad nebo přechodně bydleti ve stanech poblíže
hranice; v části nejvýchodnější
pak mezi Tisou a východním triplexem,
kde nejbližší osady československé
i rumunské jsou od hranice přes
20 km vzdálené a bydlení ve stanech pro drsné podnebí nebylo možné,
bylo nutno postaviti zvlášť pro provedení rozhraničovacích· prací obytné
horské chaty; tyto ubikace, počtem tři, vybudované ze dřeva za pomoci
státní lesní správy a nákladem asi 30.000 Kč, byly umístěny poblíže
vrcholu Žerban, Mezipotoky a Korbul a to tak, že z kteréhokoliv místa
hranice nebylo k nejbližší chatě na západ nebo východ dále než 5 km.
Po skončení delimitaěních
prací byly tyto chaty předány státní lesní
správě.

V.
Organisace

technick'Ých

prací.

Dle instrukcí konference veh'-'Yslanců p,říslušelo vedení a
dozor na provádění delimitačních prad delimitační komisi neb
jejímu př~dsedovi, provedení všech technických prací však náleželo oběma komísařům zúčastněných států, kterým za, tím
účelem dáni k ruce techničtí
zá,stupcové
(adjointstechniques) a ,,-'Šechen potřebný technický, administrativní,
účetní a pomocný personál,seskupený v čes k o s loven s k o u
neb rum u n s k o ude l'e g a c i rozhraniěovací komise. Technicklým zástupcům bylo svěřenO' řízení veškerých technických
prací; z č'eskoslovenské strany byl jím měř. rada Ing. O.
Kr č m á ř, pověřený též ,"lfJdením technicko-administrativní
agendy čs. delegace, ze strany rumunské plukovník ženijní
službv Ce:"are A na st a s i u.
'Práce rozhraničovací prováděny pr a c o vn í m i s k up i n a m i smíšenými, t. j. složenými vždy z jednoho technika
československého a jednoho rumunského s příslušným pomocným personálem. Před zahájením prací
terénu byla hranice
rozdělena, na hraniční úseky, počtem 5 'od západu k východu.
Pro každý úsek určena jedna pracovní úseková skupina; rozsah
hraničních úseků, jakož i obsazení ~ich správci obou zúčastně ..
niých delegací je zřejmý z následující tabulky:

,"I
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Přehled
úseků hranice českoslorvensko-rumunské a jich obsazení:

.,

'" Českosl. správce Rumun. správce
:!:li::

..to::

Začátek

..~"'

Konec

--

..

,

I Trojmezí čsl;rum.-maď.,soutok potoka HoI.
doše s řekou
Turem

Kota 652 bod j
společný obcím
66'5
VyškovoTarna
Mare a Turt

Bod na střednici hlavního ramene řeky Tisy poblíž a výehodně
koty
209 - Sinka

I Kota 652, bod
I společný obcím
II.
Vyškovo Tarna
Mare a

_

~""

Turt

I

32'5

...

1923: měř. assist. Jos. Douša
192q-1926 kpt.
VZU J. Chmel.

1923-26: Capt.
J. Wegener
1925: Capt. C.
Pertieari

1923-25: niěř.
kom.L.Kowalski, 1925-26:
měř. kom. V.
Wankát

1923: Capt. D.
Prodan
1924: Lieut. G.
Vladaianu
1925-26: Capt.
Grumazeseu
Capt. Joneseu

----,

Bod na střed..
nlel hlavního
ramene
řeky
Tisy, poblíž a
výhodně koty
209 - Sinka

III.

I

Bod na téže
středniei ve výši soutoku potoka Noriee s
řekou Tisou

Bod na středmel hlavního
ramena
řeky
Tisy ve výši
soutoku potoka
Noriee s řekou
Tisou

Kota 1547
BendreasclL

Kota 1547
Bendreasea

Kota 1655,
Stog, trojmezí
čsl. -rumunské
polské

63

1924.26: měř.
kom. L. Frane

22

1923: měř.kom.
O. Kadeřábek
1924-25: lllěř.
adj. V. Shejbal
1925-26: m(,ř.
kom. J. Bašný

1923-26: Capt.
V. Popeseu

17

1924-25: měř.
rada Ing. J.
Stárek
1925-26: měř.
kom. Ing. B.
Kadlec

1923-24: Capt.
V. Popescu
1925-26: Capt.
Stoenescu

..

IV.

.

V.

I-V.

Celkem.

1923: Ing. Zayzon
1924-26: Lieut.
Col. C. Anastasiu
1926: Capt.M.
Popeseu

.1201

I

I

Mimo vytčených 5 pracovních skupin byly utvořeny
ještě zvláštní smíšené skupiny: hydrogra.fická, triangulační a
topografická.
T e ch nic k Ý per s on ál opatřen byl z čs. strany
ministerstvem veř. p'rací a to přidělením z řad měřických
úředníků ev"idence ka.tastru daně poz!emkové, důstojníků voj.
zem. ústavu a inženýrů-hydrografft referátu veř. prací v Užhorodě. Z 'rumunské strany byli do pracovních skupin zařaděni
převážnou většinou důstojníci činné vojenské služby různých
druhů zbraně, pouze pro některé pracov-'llískupiny jako hydrografickou a triangulační byli přibráni technikové civilní státnf
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služby. Pomocný personál technický byl oběma zúčastněl1ými
delegacemi opatřen přijetím na smlouvu na dobu trvání delimitačních prací, částečně též přidělením od státních úřadů.
Pomocný personál pracovních skupin jednán byl vždy skupi-

nami samými v blízkosti pracoY'llího místa, ze strany rumunské
pak přidělením činně sloužících vojáků hraničářských formací.
Tec h.nic k á v Ý z br o j čs. pracovních skupin opatřena
byla rovněž péčí min. veř. prací, jednak vyžádáním od různých
státních úřadů, jednak nákupem na vlastní účet; většina technického zařízení byla převzata od pracovních skupin z hranice
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československo-rakouské
a
československo-maďarské,
kde
práce rozhraničovací buď úplně neb z větší části byly již
ukončeny.
V zásadě byly veškeré technické prácre rozhran.ičo,··ací
prováděny společně oběma delegacemi; za tím účelem byli oba
správcK)lvé skupiny v pravidelném styku. Také revise prací
VI poli byly prováděny společně oběma adjoint-techniky, případné inspekce pak spoleoo-ě oběma komisařizúčastněných
států.
.
V zájmu věcné i formální j'ednotnosti výsledků byly smluveny 'Oběma zúčastněnýnii delegacemi závazné i n st r u k c e
pro pro vád ě n í r o z hra nič o v a c í c h p r a c í, doplněné
později specielním návod!'lPl pro podrobné zaměření a pro '-~yhotovení hraniční dokumentace', jakož i návodem pro revisi
topogra.fické mapy; všechny tyto instrukce byly schváleny
komisí a vydány správ1cům pracovních skupin obou delegací,
kteří při všechúkon'ech byli povinni jimi se říditi. O všech
svých pracích podávaly pracovní skupiny sV'Ým delegacím
14denní zprávy, v nichž uváděly vždy d'o,časné místo pobytu,
postup práce, spotřebu hmot a v'Ýdaje s pmcí spoj'ené; zúčastněné delegace pa.k podávaly na, tomto podkladě jednotné
zprávy měsíční o postupu prací komis,i (presid'entu).

VI.
Vytyčení

a vykolíková,ní
hraniční
čáry.
(P i q u e ta g e.)
Ihned po odhla,sování hraniční čáry v některém úseku
n'eb i jeho části byly zúčastněnými delegacemi vyslány praCOVlIlískupiny pro ten úsek určené do terénu, aby pf'Olvedly
vytyčení a vykolíkování odbl~li:~ovanéhraniční čáry. Nejbliž!ším úkolem j'ejich, po sejití se a srovnání dokladů jim k disp'Osici daných, byla orientace v terénu, t. j. zjištění přibližného
průběhu hranice, shlédnutikomunfkací,
vhodných k dopravoě
hmot pro mezníkO'vání, vyhlOO,ání vhodných míst k pobytu a
vyhledání dočasných skladišť mezníků, kam zásilky pak byly
řízeny. Nato pak, zejména v případech různého bydliště, stanovili si správ'Co'Vé 'Skupiny společný pracovní p'Togram pro
nejbližší dobu ·a zahájili kolíkování.
Směrodatny-mi pomůckami pro vytyčení llranice byly jim
ověřené kopie map' a textů, obsahující rozhodnutí komise o průběhu hraniční čáry, přehledná mapa celé hranice, opatřená
sko'pírováním pruhu asi 300 m širokého podél hlasované hraniční čáry z obou stran z katastrálních plánů, původní popisy
obecních hranic a konečně i v'Ojenské mapy větších měřítek,
opatřené u voj. zem. ústavu.
Instrukcí pro rozhraničovací práce byla vytčena vše~
obecná. pra,vidla pro umístění hraničních mezníků; místa tato
tudíž bylo nutno označiti kolíky. Dle toho byly vykolíkovoány
v zásadě všechny lomy hraniční čáry ve smyslu horizontálním
a význačnější ve smyslu vertikálním, průseky s komunikacemi
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a vodními toky dle důlež,itosti po jedné neb obou s,tranách, průseky a styčné body s hranicemi administrativními, s význa.čnějšími útvary terénu i s hranicemi kultur (lesů, vinic) atd.
Nezbytně byly označeny kolíky identické body staré hranice
obecní neb majetkové, znamenané starými mezníky nebo hraničními kopci. Hlavní podmínkou pak by~o" aby z každého
kolíku bylo viděti oba sousední a y'Zdálenost dvou kolíků od
sebe aby nepřekI"o,čila200 m.
Kolíky byly označeny čísly a značkami na jich místa
určených typů mezníků, a rovněž. výška jich musila být táž
jako předurčených mezníků proto, aby již z vykolíkování bylo
jisto, že podmínka vzájemné viditelnosti i u mezníků bude
dodržena.
Hranič.ní linie, proh:ha,jící ve vodních tocích, jež nemohla
býti vykolíkována ani vymezníkována, byla vyznačena, položením polygonálních pořadů po obou březích; body pořadů
stabilisovány později polygonálními kameny, j'ež js'ou tudíž
jakousi indikací hraniční čáry, která na ně pak byla zaměřena
a způsobem nepochybným vyznačena Vi součástkách hraniční
dokumenta.ce; to j'en pokud hranice v no'CÍchstanovena byla
co fixní, hranice labilní přímo zaměřena, nebyla a polygonální
pořady po obou březích vytyčené a. stabilis,ované jsou pouze
indikací hraniční čáry, podkladem zaměření hraničního pruhu
a pevným východiskem pro všechna. měření, jež kdykoliv
v budoucnosti bude nutu()I provésti za účelem vyšetření hraniční čáry v daném okamžiku a. místě.
V lesích byl podél hraniční čáry vysekán a ,"yčištěn pruh
nejméně 1m široký z každé strany, obyčejně však širší,
v zájmu zřetelnosti a přístupnosti hranice.
Vytyčení hraniční čáry v místech, kde tato ztotožňovala
se s hranicí katastrální neb majetkovou, dělo se dle katastrálních plánů; po případě dle údajů zástupců přilehlých obcí a
majitelů pohraničních pozemků ve v'Zájemné dohodě.
V místech, kde hranice byla určena, údaji v mapá.ch nezakreslenými, nap·říč majetkovjými komplexy, rozvodím, linií
hřbetní neb dnem rokle a pod., byla. hraniční linie vytyčena
v dohodě obou sprá.vců dotyčné pmcov'llí skupiny; po~ze
v případech, kdy tito se neshodli, bylo provedeno jednoducM
t;aměření, nebo rozhodnutí pOill'echánoaž do revise vykolíkování
oběma přednosty technické služby; pakliže ani tito se nedohodli, byly sporné případy uro'"lllány oběma komisaři zúčastněných států nebo předloženy v nejkrajnějších případech
k rozhodnutí komisi.
Poloha. kolíků byla oběma správci skupiny souhlasně
zakreslena, i s jejich ozna,čením, do přehledného plánu katastrálního, načež provedli oba přednostové technické služby společně
revisi vykolíkování, kterou přezkoušena poloha. a určení typl1
hlidoucích mezníků zejména ,"'zhledem k ustanovením rozhraničovací instrukce, viditelnosti sousedních mezníků a ku přesnému dodržení rozhodnutí komise o průběhu hraniční čáry;
o výsledku revise sepsán protokol, v němž vytčeny shledané
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vady, nařízené změny a případně sestaveny návrhy k dalšímu
rozhodnutí; 'na základě tohoto protokolu komise, přesvěďčivši
se sama v přírodě O provedeném vykolíkování a, rozhodnuvlŠi
případné sporné případy, schválila vykolíkování, načež provedené opravy zall'ešeny do přehledného plánu, který takto stal
se plánem definitivního vylmlíkování a pomůckou pH v'šech
dalších rozhraničovacích prac,ích.
Partie podél hraničních vodních toků vykolíkovány byly
vlždy pracovní skupinou českosl'o'venskou a rumunskou zvlášť;
jich spolupráce spočívala jen v dohodě o nejvýhodnější volbě
polygonálních bodů pro budoucí zaměření.
Vymezníkování
hraniční
čáry. (L'a.borneme,n:t.)
Na místa kolíků v jich definitivní poloze byly postupně
usazeny hraniční mezníky a kameny typů přijatých komisí a· to:
1. Označení trojs.tátního bodu československo-rumlull1skomaďarského, jenž se nalézá ve vodě, provedeno bylo postavením
tří ste'jných in d i k ač ní c h (r e p é r n í c h) z n a k ů m on um e n t áll n í ho typ u, každého na území příslušného s-tátu;
znaky leží na obvodu kruhu o' poLoměru 39 m, jehož středem
jest trojstátní bod,; znaky jsou ve stejné vzdálenosti od! sebe a
taK, žezah:roceil1é pods,tavce .emJě,řujípřesně k trojmeznímu
bodu. V operátech označují se tyto značky zna.čk!ouR. T. C.
(Re'Pere~triplex-conJini). (Viz ohr. 5.)
2. Trojstátový bod 'č'eskoslovensko-rumunsko-polský byl
os,a,zen válcovitým
m.ezník0ID
zvláštního
moh u t něj š í h oty p'n. V operátech značka E. E. (Extrémité
gst). (Viz obr. 6.)
3. Základní
mezníky
(bornes d'origine, značka O),
rozměrů 35 X 35 X .185 cm, určené pro označení začátkŮ' hr~
nÍ'čních úseků; jelikož Jmk začátky úseků III. a IV. na.cháizejís.e
rovněž ve vodě (Tise), byly mís.w základníeh mezníků usaz,eny
po obou březích kameny indika,ční (repérní, značka R. O.) na
'začátku úseku III. dva, IV. tři, ma,jící rozměry hla,vních m'ezníků, pouze s,e zvlá,štním označenim.
4. H I a v n í IDe z,n i k y (bornels principales., z,n;ačka P)
mzměrů 25 X 25 X 140 cm, .označující hlavní změny směru
blraniční linie, význa,čné body terénu, prus,eky s důležitými komunikacemi a vodními toky, dále pruk:v,šechny body hraniční
liníe, .urč,ené za vrcholy hraniěních polygonálnich pořadů: na
suché hranici a neosaz,ené mezníkem základním.
5. M: e zní k y mez i I e h I é
(b1orners intermédiaires,
'značka I) rozměrů 20 X 20 X 90 cm, :K označeni všech ootátních bodů hraniční linie menší důležitosti.
6. K a m e n y p o I Yg o n á I n í (pierre~ polygonal~,
zna,čka P. P.) rozměrů 20 X 20 X 90 cm, určené k exce-l1trickému ozna,Č8nía k zaměření hraniční čáry a hraničního pásma
při vodních tocích.
7. K a m e n y t ri g o no m e t ri c k é (pierres trigonomé.triques, značka, P. T.) rO'změ'l'Ů25 X 25 X 100 cm, pro stabiHsov,ání bodů hraniční triangulaee.
(Pokračováni.
- A ••dm;.)
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Pfecbodné zkušební pfedpisy
pro posluchače a absolventy dřívějších kursů pro vzdělání zeměměřiči't
na vysokých školách technických. (Výnos ministerstva školstvÍ a národní
osvěty ze dne 14. července 1928, č. 59.671/28-IV;)
.

.

Prováděje ustanoveru § 6 zákona ze dne 14. července 1927,
Č. 115 Sb. z. a n., o úpravě zeměměřického studia na vysokých
školách technických a přihlížeje k předpisům svého vyneseni ze
dne 4. července 1928, č. 54.971/28-IV., jímž byl vydán zkušební
j'ád pro oddělení zeměměřického inženýrství na čes.kém vysokém
učeni technickém v Praze (v rámci vysoké školy ~peciálních
nauk), na české vysoké škole technické v Brně a na německé
vysoké škole technické v Brně, vyd.ává minis.tr školství a národní
osvěty tyto
.
přechodné
zkuš'ební
předpisy,
aby posluchači a absolventi d.ř í v ě j,Š í c hkUl'lSů pro vzdělání
zeměměřičů (geodetických lmrsů) na čs. vysokých školách technických mohli prokázati způsobilost podle zkušebních předpisů
pro zeměměři.c.k.éinženýrství, vydaných usnesením ministerstva
školství a národní osvěty, č.54 ..971/28-1V. a ~a~,mimo jiné nab)Tti též oprávněni stavov!Sikéhooznačení "inžen.ýr"(lilg.).

§1.
(1) Posluchači
a absolventi
dřívějších kursů pro
vzdělání z,eměměřiěů (geodetických kursů), k t e·ř í z a poč a I i
g t u d i a, na těchto kursech pře d 1. z á ř í m 1927,
mohou nejpozději do 30. lis.topadu 1934 prokázati z,působiloot podle shora
uveďenéhozkušebniho
řádu! č. 54.971/28-IV pro wměměřieké
inženýrství, a to za zmí:rněných podmínek, ~tanO;yooýc.hv; § 2,
vykonají-Ii nllt kterékoli čs. vysoké škole technické, na níž jest
orgaJlÍ'SOIV'áno
studli.um ~eměměfického iTIŽenýrs.tví,do 30. Hstopatdu 1928 odbornou státni zkoušku zeměměřickou podle, nlltřízení .ministe.rstva kultu a vyučování, vydaného ve shodě s ministers.tvem vnitrllt, financí lltorby ze dne 4.. září 1897, č. 224 ř. z..
(2) Os ta t ní posluchači a absolventi dřívějších kursů pro
vzdělání zeměměřiM (geodetických kursů.) musí vyhověti
v plném rozsahu pOdmínkám, které :stan.oví zkušební řád podle
vynesení ministerstva školstVÍ a národní osvěty č. 54.971/28-IV.

§ 2.
(1) Aby posluchači a absolventi, uvedení v § 1, odst.. 1.
nabyli způ.sobilost.ipodle zkušebních předpisů. pro zeměměřické
inženýrství, musí, a niž b y byl i p o v i n n i dát i s e z n o v u
immatrikulova,ti
či za.psati
na příslušné,
vysoké
škole
do jednotlivých
přednášek
a .cvičení,
vykona-ti s úspěchem tyto prospěchové zkoušky:
a) z odboru
p'rvé (obecné)
státní
zkoušky:
1. z matematiky II. běhu a 2. půdoznalstvi (pedologie):
b) z oboru
druhé
(odborné)
státní
zkoušky:
1. ze sférické astronomie a astronomického určování zeměpisných souřadnic, 2. základu práva soukromého, 3. agrárních
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()perací, 4. měJřenípoozemních prros,tor,5. stavby měsót(encyklopedicky), inkl. regula,čních a zastavovacích plánů, 6. encyklopedie pozemního stavitelství, 7. encyklopedie inženýrského stavitelství kOllsotruktivníhQ a dOip'ravního(inkl. stavi1Je,lstvímŮ'Stního, železničního, silničního a tunelového),
8. encyklopedie
inženÝ!"Skéhosta,vitelství vodohospodář.ské:ho a kulturního (inld.
'encyklopedie meliofad, Slta,vitelství a hOi8ipodářlStvívodního),
9. práva vodního a zákonůl melioračních, 10. zákonů: kiomasa,ČllÍ'ch
a 11. zákonů o pozemkové reformě.
(2) Při tom jest kandid:ált povinen zapraviti předepsanou
zkušební taxu za každou jednotlivou zkoušku.
(3) Ministe·rs,tvo šk:ols,tvl a národní osvěty zároveň zmoc~
ňuje příslušné učitelské síly, aby ve· všech těchto případech
prováděly všechny zkušení výkony bez p r ů k a z u o pře d'"
běžném
zápisu
do přednášek,
resp.
cvičení
přislušné discipliny.
§ 3.
(1) Kandidát"\im, kteří vyhověli podmínkám § 1, odst. 1. a
§ 2, jsou zkušební komise pro druhou (odbornou) s,tátnf zkoušku
'Z oddělení zeměměří.ckého inženýrství
oprávněny vydávati na
požádání nor,miálnívysvědčenr o vykonané druhé (odJborné)státní
zkoušce z oddělení z.eměměřickéhoinžený!"s.tví, zapraví-li kand«h1ti předepsaný spr á v n í poplatek':t svou žMiost dolož!í
originály vysvědčení o odborné s.tátní zkoušce z. kUrsu pro
zeměměřiče (geodetického kursu), jakož i origmály vys,vědčení
o zkouškách, uvedených v § 2.
(2) V těchto vysvěd'č.eních hudiJž kromě obvyklých dat
osobních a studijních, poukazu na, toto vyne,sení a výpisu ze
z.k.UJšebníhořádu., jakož i výpisu ze zkllŠebnicbJpředlprisíťlpřechodních výslovně též uvedeno, že majitel jes.t oprávněn používati s,tavovského označe,ní "inženýr" ("Ing.") podle :cís.ař.
nařízení ze dne 14. března 1917, č. 130 ř. z.

§ 4.
(1) Tato usnesení nabývají účinnosti ihned.

Zkuiební řád p~o oddělení zeměměřičskébo
inžený~ství. .
v Ý n o f'

min.

š k o 1s tví
a ná rod n í o s vět Y z e dne
ven cel 9 2 8, č. 5 4 . 9 7 1 - I V.

4. č e r-

Opíraje se o ustanovení § 3. zákona ze dne 14. července 1927,
č. 115 Sb. z. a n., o úpravě zeměměřického studia na vysokých školách
technick$rch a přihlížeje k návrhům jednotlivých vysokých škol, jakož
i schúze poradní komise ze dne 4. dubna 1928, vydává ministr školství
a nál'odní osvěty tyto předpisy:

§ 1.
Aby bylo prokázáno vědecké a odborně-technické vzdělání, dof'ažené na oddělení zeměměř. inženýrství vysoké školy technické, konají
se f'tátní zkoušky, a to:
p r v á či o b e c n á v naukách teoretických
a přípravných,
dr u h á či od bor n á v odborných naukách, které náležejí do
studia zeměměřičského inženýrství.
(1)
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(~) Tříletá studijní doba zeměměř. inženýrství jest jimi rozdělena
na dva oddíly, z nichž první se zakončuje obecnou státní zkouškou a
druhý odbornou státní zkouškou.

I. Prvá (obecná) státní zkouška.
§ 2. Z k u š e b í pře dm ě t y.

n

Zkušební předměty prvé (obecné) státní zkoušky zeměměř. inženýrství jsou matematika
1. a 11. běhu (zahrnujíc v to i nomografii a
poč.et pravděpodobnosti),
deskriptivní
geometrie, technická fysika, geometrieká optika a geodetické počtářství 1. běhu;

§ 3. Mís t o z k o u šky.
K první státní zkoušce hlásí se kandidát
technieké, na které jest imatrikulován.

na oné vysoké

škole

§ 4. Pod m í n k y pro při P u š t ě n í.
(1) Za připuštění k prvé státní zkoušce má kandidát žádati u přednosty ~děkana) svého oboru a předložiti příslušné doklady.
() Požadují se tyto doklady:
1. Vysvědčení maturitní nebo listina je nahrazující.
2. Knížka přihlašovací (index), případně průkaz, že kandidát byl
zapsán alespoň po čtyři semestry na některé vysoké škole technieké
neb ústavu jí na roveň postaveném, jako posluclul,č řádný a že poslouchal všechny nauky, ke kterým se vztahuje první státní zkouška.
3. Vysvědčení
o prospěchu
alespoň
dostatečném
z národního
hospodářství
(incl. finanční vědy a statistiky) spojeného s vědou berní,
z dynamické geologie, ze základů nauky o zemědělství· (incl. základů
zemědělské správo vědy), ze základů nauky o lesnictví, z meteorologie
a klima.tologíe, z pedologie (půdoznalství), z konstrukce strojů a. skizzování a z praktické fotografie.
'l. Průkaz, že za absolvování těchto čtyř semestrů nenastala kumulace s vojenskou službou presenční.
5. Stvrzenka, uvedená v § 24, že kandidát zaplatil zkušební taxu
i s po~latky u pokladny vysoké školy technické.
() Kromě toho buďte - podrobuje-li se kandidát ústní zkoušce
-- předloženy grafické a jiné práce, ktéré byly zhotoveny z jednotlivých
předmětů ve cvičeních, předepsaných
studijním plánem zeměměřického
oddělení, ve formě náležítě
stvrzené, resp. buď prokázáno, že byly
samostatně
provedeny.
Všechny tyto listiny buďte pOdány zpravidla v prvopise, výjimkou pak v ověřeném opise a komise je musí míti po čas zkoušky
před sebou.

e)

§ 5.
Děkan má prozkoumati
žádost a přílohy a není-li závady, aby
kandidát
byl připuštěn ke zkoušce, sám jej k ni krátkým
výměrem
připustiti.
'.
.
§6.
(1) Při menšich závadách, které může kandi'dát ihned napraviti,
buďte mu dány přiměřené PQkyny;v
případech pochybných
má roz·
hodnouti profesorský sbor.
Bylo-li kandidátu
odepřeno připuštěni k první státní zkoušce,
vyjímajíc případ označený v § 11, odst. 7., může podati odvolání k mi·
nisterstvu školství a národní osvěty.

e)

§ 7. Zkušební
komise.
(i) Při první státní zkoušce jsou řádnými examinátory
profesoři,
a je-li třeba, také docenti a suplenti těch předmětů studijní osnovy
zeměměřického
inženýrství,
z nichž se má zKoušeti.
(2) Řízení této zkoušky náleží přednostovi (děkanovi), který spra·
vuje oddělení zeměměřičského inženýrství, a byl-li by jinak zaneprázd
něn, tedy jeho předchůdci v úřadě (proděkanovi).
Byli-li by oba dva
jinak zaměstnáni, převezme řízení zkoušky služebně nejstarší přítomný
člen zkušební komíse. .
ca) Předsedající
má jako předseda právo, nikoli 'však povinnost,
dávatí kandidátovi otázky z každého předmětu. Jsou-li pro týž předmět
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ustanoveni dva examinátoři, nebo je-li jich ustanovel)o více, budou pozváni předsedou střídavě k výkonu zkoušky.
§ 8.
e) Děkan posoudí podle počtu zkušebních kandidátfi, stačí-li, aby
byla zřízena jedna zkušební komise, nebo mají-li býti zřízeny dvě nebo
více zvláštních komisí, které by současně zkoušely, po případě mají"li
take býti ustanoveni examinátoři mimořádní (§ 10).
(') V posledně uvedeném případě oznámí to sboru profesorskému,
aby byl podán návrh ministrovi školství a národní osvěty.
(") Děkan ustanoví počet zkušebních dnů, připojí v seznamu kandidátů ke každému jménu den, kterého se má kandidát dostaviti před
komisi, a zkoušejí-li dvě nebo více zvláštních komisí, čislo komise, před
níž má kandidát konati zkoušku.
(4) Děkan se má kromě toho postarati o to, aby tento seznam
byl vyvěšen na černé desce ústavu, a je-li toho třeba, vyhlášen v posluchárně.
§ 9.
Ministr školství a národní
osvěty
může vyslati ke zkouškám
vládní komisaře, kteří mají právo dávati otázky.

§ 10.
Bude-li toho třeba, ustanoví ministr školství a národní osvěty po
návrhu, jejž předloží profesorský
sbor o své újmě nebo na rozkaz
ministerstva
školství a národní osvěty, mimořádné examinátory,
kteří
zkoušejí střídavě s řádnými examinátory.
§ 11. Z k u š e b n í I h ů ty.
(') První státní zkouška budiž vykonána zpravidla ke konci čtvrtého nebo během pátého semestru.
(") Pro konání prvé státní zkoušky jsou dvě řádné lhůty, a to
měsíce červen a říjen a mimořádná. lhůta v měsíci prosinci každého roku.
(") Ve lhůtě mimořádné mohou býti připuštěni zpravidla ti kandidáti, kteří byli reprobováni
při zkoušce, konap.é v červnové nebo
v říjnové lhůtě a jimž nebyla při tom zkušební komisí vyměřena delší
lhůta k opakování zkoušky.
(4) Výjimkou mohou býti v této mimořádné lhůtě připouštěni i
jiní kandidáti; dokáží-li, že jim pro nezaviněnou a neodvratnou
překážku nebylo možno vykonati zkoušku v některé řádné lhůtě.
CS) Byla-li překážkou nemoc kandidátova,
musí býti vysvědčení
<l nemoci potvrzeno úředním lékařem. Ani takové vysvědčení o nemoci
nezakládá
však
bezvýjimečného
nároku na připuštění
ke zkoušce
v mimořádné lhůtě.
.
.
(8) O připuštění k prvé státní zkoušce v mimořádne lhůtě podle
těchto ustanovení
rozhodúje
příslušný .profesorský
sbor, vyslechnuv
předsedU zkušební komise.
,
(7) Lhůtu k opakování nezdařené obecné státní zkoušky stanoví
2kušební komise. K tomu může býti určena buď některá z obou nejbližších řádných lhůt nebo nejbližší mimořádná lhůta. Kandidáti, kteří
byli reprobováni' v prosincové lhůtě, nemohou opakovati první státní
zkoušky před nejbližší červnovou lhůtou. Z toho, jak ustanovila zkušební komise o opakovací lhůtě, nelze se odvolati.

§ 12.
Každý kandidát má se dostaviti ke zkoušce
Nepřijde-li, nese vzniklou z toho škodu.

včas v určený

den.

§ 13.
Výměna zkušebních dnů mezi dvěma nebo několika kandidáty
připouští se jen s dovolením
děkanovým, a jsou-li zřízeny zvláštní
komise, toliko pod tou podmínkou, že se tím nezmění, komise, určená
kandidátům.
§ 14. Při h I a š o v a cíl h ů t y.
Přihlášky k výkonu první státní zkoušky buďte podány nejpozději
osm dní před zkušební lhůtou.
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§ 15.

Úk o n

z k u š e b n í.

(1) Při první státní zkoušce budiž zkouška z těch předmětů, ze
kterých kandidáti vykonali prospěchové zkoušky jako řádní posluchači
některé československé
vysoké školy technické s prospěchem alespoň
dobrým, prominuta komisí těm kandidátům,
kteří se mohou prokázati
příslušnými
prospěchovými
vysvědčeními.
Může-li kandidát
prokázati
takovými vysvědčeními
alespoň dobrý prospěch ze všech zkušebních
předmětů první státní zkoušky, budiž od první státní zkoušky upuštěno
a kandidátovi
vydáno vysvědčení o státní zkoušce (§ 20).
(') Od zkoušky před komisí mil.že býti kandidát
osvobozen také
tenkráte, prokazuje-li vysvědčeními o prospěchových zkouškách z j e d in é h o předmětu toliko dostatečný, ze všech ostatních zkušebních předmětů však aspoň dobrý prospěch.
(3) Vysvědčení o první státní zkoušce budou vydávána ve lhůtách
ustanovených
v § 11.
§ 16.
(1) Zkoušky z jednotlivých
předmětů konají se ústně a podle
předmětu také písemně (graficky) za dozoru. Při písemných (grafických}
zkouškách jest zkušební komise oprávněna,
aby přiměřeně přihlédala
ku předloženým pracím ze studií, šetříc všeliké opatrnosti, pokud jde·
o podvržení dokladů.
(2) Předseda a většina examinátorů mají býti přítomni po celou
dobu ústních zkoušek.
(3) Současně nebuď nikdy zkoušeno více kandidátů,
nežli dva.
(0) Zkouška ústní nemá nikdy trvati v jednom předmětě déle než.
hodinu pro jednoho kandidáta.

§17.
(i) Ústní zkoušky se konají veřejně.
(') Předseda zkušební komise má učiniti všechna náležitá opatření,
aby bylo zamezeno rušení klidu a pořádku, které by ohrožovalo důstojnost a důležitost zkušebního úkonu nebo mohlo překážeti kandidátům
v pohotovostí nebo v úsudku. Má vyhostíti rušitele klidu, podle okolností dáti naprosto vyklidití zkušební síň, a je-li toho nezbytně třeba,
zrušití veřej~ost zkoušky.
§ lB.
(1) Při poradě a hlasování komise o výsledcích vykonané zkoušky
jest veřejnost vyloučena.
.
(2) Komise vyslechnuvši mínění jednotlivých examinátoril. má nejprve rozhodnouti, vyhověl·li kandidát v jednotlivých
zkušebních předmětech, při čemž přihlíži také k odpovědi na otázky, dané mu případně·
předsedou nebo vládním komisařem, jakož i k známkám, předložených.
fillad vysvědčení o prospěchových
zkouškách.
(3) Výsledek zkoušky, zjištěný tímto způsobem v jednotlivých·
předmětech
budiž
vyznačen
známkami
"výborně",
"velmi dobře",
"dobře", "dostatečně"
nebo "nedostatečně"
a buď zapsán do zkUšebního"
protokolu. Tento zkušební protokol má obsahovati kromě toho: nationale kandidátovo,
údaje o jeho předchozím studiu, den zkoušky, protlpěchové známky vysvědčení,
která jsou požadována. pro připuštění
ke státní zkoušce (§ 4, odst. 2., č. 3) a známky prospěchových
zkoušek
z těch předmětů, ze kterých byla kandidátu
státní zkouška prominuta.
(§ 15).
.
(0) Vyhověl-li kandidát
ve všech předmětech, budiž aprobován;.
nevyhověl-li však třeba jen z jednoho předmětu, budiž reprobován.
(") Vyhověl-li kandidát při státní zkoušce, komise v závěrečném
posudku vyslovi, zdali kandidát má býti prohlášen "způsobilým", "velmi
způsobilým" nebo "způsobilým s vyznamenánim".
(6) Při tom buď zvláště přihlíženo také ke známkám, dosaženým
při prospěchových
zkouškách.
(7) Závěrečný posudek budiž zapsán do zkušebního protokolu a
budiž uvedeno, byl-li učiněn všemi hlasy nebo většinou hlasů; protokol
pak budiž podepsán předsedou a. všemi zkušebními komisaři, zúčastněnými při zkoušce.
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(8) Nevyhověl-li
kandidát
toliko v jednom předmětu,
má SEl'
opravná zkouška týkati toliko tohoto předmětu.
(9) Byl-li kandidát
reprobován
z několika
předmětů, ustanoví
komise, má-li a ve které lhůtě (§ 11) opakovati zkoušku v celém jejím
rozsahu nebo toliko z jednotlivých
předmětů, které buďte ustanoveny
podle příslušných okolností.
('0) Výsledky vykonaných
prospěchových
zkoušek podrží platnost
také pro případné opravné zkoušky.
(11) Byl-li kandidát
reprobován při první státní zkoušce' na celý
studíjní rok, může komíse ustanoviti
přednášky
a cvičení, která má
kandídát v tomto roce poslouchati a konati.
('2) Komíse zkušební se usnáší prostou většinou hlasů, pří čemž
má předseda stejné hlasovací právo jako ostatní členové komise. Jsou-li
hlasy sobě rovny, pokládá se mínění kandidátu nepříznivě,jší za usnesené
většinou hlasů.
('3) Z usneseni zkušební komise není ani odvolání, ani jínéh()
opravného prostředku.
§ 19.
Konečný výsledek zkoušky oznámí se veřejně hned po skončené
poradě a zapíše se úředně kandidátu
do indexu. Přireprobaci
uvede
se lhůta k opakování zkoušky a ostatní podmínky, uložené reprobovanému pro přípuštění k nové zkoušce.
§ 20. V Y s věd č e n í o stá t n í z k o u š c e.
(1) O státní zkoušce, vykonané s prospěchem, bude vydáno vysvědčenÍ.
(') Vysvědčení
o státní zkoušce má obsahovatí jméno kandidátovo, jeho rodiště, postup jeho vzdělání a den zkoušky. jakož i závěrečný posudek (§ 18), dále výtah ze zkušebního protokolu, jakož i
ze zkušebního řádu o státních
zkouškách,
kromě toho známky prospěchovýchzkoušek,
nahrazujících
státní zkoušku(§
15) a spolu i
známky, které byly dány kandidátu
z předmětů, z nichž byl zkoušen
komisÍ.
(3) Vysvědčení buď podepsáno předsedou a úředně ověřeno.

§ 21. Z k o u š k a o p r a v n á.
(') Při první státni zkoušce mohou býti povoleny toliko dvakráte
opravné zkoušky.
(') Nevyhověl-li kanrlidát při opravné zkoušce, omezené na jednotlivý předmět, může býti připuštěn
t.oliko k opakováni
celé státní
zkoušky, při čemž zůstávaji v platnosti úlevy § 15.
(3) Totéž platí i v tom případě, byl-li kandidát připuštěn k opakování státní zkoušky z více předmětů a byl-li při této opravné zkoullce
reprobován třeba jen z jednoho předmětu.
(4) Každá opravná zkouška buď konána před zkušební komisí
té vysoké školy, na které se stala reprobace a to za stálé přítomnosti
předsedy příslušné zkušební komise nebo jeho zástupce.
§ 22. Nás led k y, o b e jde - I i k d.o pře d p i s y o z k o u š c e.
Dosáhl-li kdo podloudně
připuštění
ke státní zkoušce, zvláště
dosáhl-li reprobovaný
kandidát
připuštění k opakování
zkoušky před
určeným časem nebo před jinou než jemu příslušnou komisí (§ 21), nebo
obešel-li jinak označená zde ustanovení,
jest nejen zkouška,. kterou
snad s prospěchem vykonal, neplatna, ale nehledě k jiným následkům,
které jej stihnou podle všeobecných
trestních zákonů, může býti vyloučen ze všech vysokých škol technických
na čas nebo navždy.

§ 23. Z k u š e b n í t a x y.
(') Každý kandidát má před zkouškou zaplatiti taxu, která jest
stanovena pro obecnou státní zkoušku částkou 100 Kč, jakož i správní
poplatek částkou 15 Kč.
'
(') Nekoná-li se zkouška před komisí (§ 15), neplatí se zkušební
taxa, nýbrž toliko správní poplatek.
(') Zkušební

taxa

i správní

§ 24.
poplatek,
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jakož

kolkový

poplatek

na vysvědčení o státní zkoušce, buďtež zaplaceny u pokladnv vysoké
školy, o čemž kandidátu bude dána stvrzenka.
•.
(2) Zaplacená zkušební taxa i správní poplatek propadne, nedostavil-li se kandidát ke zkoušce nebo oznámil-li sice své nedostavení
ke zkoušce, avšak neospravedlnil
je nepochybným způsobem. V obou
případech pozbude také nároku na osvobození od taxy (§ 25).

§ 25. O s v o b o z e n í o d t a x y z k u š e b n í.
(1) . Každý řádný posluchač oddělení zeměměřičského
inženýrství
jest osvobozen, vykoná-li první státní zkoušku ve čtvrtém nebo pátém
semestru, od placeni celé nebo poloviční taxy za tuto státní zkoušku
v případě, že byl ve čtvrtém semestru osvobozen zcela nebo zčásti
od placení školného.
(2) Osvobození od správního poplatku se nepovoluje.
§ 26.
Při opravných zkouškách buď zaplacena poloviční taxa a správní
poplatek. Osvobození se nepovoluje.
§ 27.
O použití tax a správního poplatku platí ustanovení, platná pro
všechny vysoké školy technické.
II. Druhá

(odborná) státní

zkouška.

§ 28. Z k u š e b n í pře d m ě t y.
Předměty druhé (odborné) státní zkoušky z oddělení zelllěměřičského inženýrství jsou tyto zkušební skupiny nauk:
I. nižší geodesie (incl. geodetického
počtářství II. běhu),
II. vyšší geodesie (incl. geodetického
počtářství
III. běhu), sférická astronomie a astronomické
určováni zeměpisných souřadnic,
III. základy práva veřejného (ústavního a správního) i lllezinárodního,základy
práva soukromého a zákony o knihách pozemkových,
IV. nauka o katastru, agrární operace a měřičské předpisy.

§ 29. ,M í s t o z k o u šky.
(1) Odbornou zkoušku může kandidát vykonati před komisí kterékoli vysoké školy technické, na níž jest organisováno
studium zeměměřičského inženýrství.
(2) Opravné zkoušce může se kandidát podrobiti toliko na vysoké
škole, na které byl reprobován.
§ 30. Pod m í n'\ y p r <> při p u št ě n í.
(') Za připuštění ke druhé (odborné) státní zkoušce má kandidát
žádati písemně u předsedy příslušné zkušební komise a předložiti potřebné doklady.
(") Požadují se. tyto doklady:
1. Knížka přihlašovací (index), případně průkaz, že kandidát:
a) od té doby, kdy s prospěchem vykonal prvou (obecnou) státní
zkoušku, byl po dva semestry zapsán jako řádný posluchač na některé
vysoké škole technické;
.
vykonal-li' kandidát prvou státní zkoušku v říjnové nebo prosincové lhdtě, budiž ;příslušný semestr započten do právě uvedeného počtu
semestru;
.
b) že poslouchal včítatelným
zpdsobem (§ 34) všechny nauky, ke
kterým se vztahuje státní zkouška (§ 28) a prospěchové zkoušky, uvedené pod číslem 3, a že se účastnil cvičení· s nillli spojenych aspoň
s dostatečným prospěchem.
2. Vysvědčení o vykollané první státní zkoušce zeměměřičského
inženýrství.
3. Vysvědčení o prospěchových
zkouškách, vykonaných alespoň
s dostatečným prospěchem z těchto předmětů - a to v rozsahu studijní
osnovy zeměměřičského inženýrství:
z fotogrammetrie,
fotografie, kartografického
zobrazování, reprodukce plánů a map, měření podzemních prostor, dějin lllěřictví a země"
měřičstvi, stavby měst (encyklopedicky), incl. regulačnich a zastavovacích plánft, encyklopedie pozemního stavitelství, encyklopedie inženýr-
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ského stavitelství
konstruktivního
a dopravního
(inel. mostního, železničního, silničního a tunelového stavitelství),
encyklopedie inženýrského
stavitelství
vodohospodářskeho
a kulturního
(incl. encyklopedie
meliorací, stavitelství
a vodního hospodářství),
základů hornictví,
vodního
práva a zákonů melioračních,
zákonů komasačních
a zákonů o pozemkové reformě, zákonů
stavebních
a železničních,
zákonů horních a.
účetnictví.
4.. Průkaz, že za absolvování studií na vysokých školách nenastala
kumulace s vojenskou službou presenční.
5. Stvrzenka, označená v Š 54, že zkušební taxa i s poplatky byla
zapravena
u pokladny vysoké školy.
.
ca) Kromě toho buďtež, podrobuje-li
se kandidát
ústní zkoušce
z příslušného
předmětu, předloženy
grafické a jiné práce, které byly
zhotoveny z jednotlivých
předmětů ve cvičeních, předepsaných
studijní
osnovou zeměměřičského
inženýrství,
a to ve formě náležítě stvrzené,
případně buď prokázáno,
že byly samostatně
provedeny.
(") Všechny tyto listiny buďte podány zpravidla v prvopise, výjimkou pak v ověřeném opise a komise je musí míti po čas zkoušky
před sebou.
.
§ 31.
Předseda
zkušební komise má prozkoumati
žádost a přílohy a
není-li závady, aby kandidát,
byl připuštěn ke zkoušce, sám jej k ni
krátkým
výměrem připustiti.
§ 32.
Při menších
závadách,
které
může kandidát
ihned napraviti,
buďte mu dány přiměřené pokyny; v případech pochybných
má rozhodnouti zkušebni komise.
§ 33.
Byl.Q'o-likandidá,tu odepřeno připuštění
ke druhé státni zkoušce,
múže podati"odvoláJlí
k ministell'stvu školství a nároani IJsvěty.
~ 34.
Nav~těvuÍ'e-li některý posluchač před zdařenou první státni zkouškou přednášky nebo cvičení, které podle studijní osnovy zeměměříčského
iženýrstv.i náležejí do vyššího než čtvrtého spmestl'u, mohou mu' tyto
přednášky a cvičení býti počítány pro připuštění ke druhé, státní zkoušce
toliko tenkráte, podstoupil-li první státní zkoušku s prospěchem nejpozději v prosincO'Vé lhůtě pátého semestru.

§ 35. Z k u š e bn í k o m i s e.

K

výkl}llu druhých
(odborných)
"tátních
zkoušek
ustanoví
miniFt.r školRtví a. námdilJi osvěty zkušební komisi pro odděleni zeměměřičského inženýrství
v sídle každé vysoké školy technické, na níž jest
organi&ován() studium zeměměřičského
inrl,enýntví.
(') První jmenování stane se na ná,vrh profesorského sboru jednotlivých vysokých škol.
(3), Komise bude doplňována" resp. obnovována k návrhu profesorského sboru po předchozím návrhu zkušební komise.
(I) Doba úřadování kaMé zkušební komise stanoví se na. pět let .
•Tejí člel!'.JOvémohou býti znovu jmenováni.
(1)

§ 36.
(i) Každá komise se skládá z předRedy, po případě z je.dnolto nAbo
dvou zástupell předsedových· a z tolika komisařů zkušebních, kolik jich
jest aai třeba podle předvida,telného počtu kandidátů.
(2) Předseda, jeho zástupci a zkušební komisaři jsou hlavní komisí.
(3) Z nich s('st~ví předseda pOOle potřeby komiRc k jrdnotlivým
7.ku~ebrlím úkonům (&peciá.Iní komisa). O této potřebě rozhoduje hlavni
komise většÍo:!1oUhlasů.
§ 37.
et) ,Za zkušební komisa.ře buďte· zvoleni přede,vším profesoří a. doeenti příslušného
odboru, pak také jmí odborníci, kteří nenáležejí ke
škole.
Každý profesor a Í1ředÍlfk povolaný k těmto funkcím jest povinen je přijati a konati.

e)
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§ 38.
(1) Předseda
a jeho zástupci jsou záJroveií examinátory.
e) Nemůže-li předseda
úíadovati,
zastupuje
ho mí<>topředseda a
byl,li by i tento jinak zaneprázdněn,
za,stupuje ho přítomn)' člen komh;;e
služebními léty nejst3irši.
§ 39. Z k u š e b n í I h ů ty.
(1) Odborné zkoušky nejsou vázány určitými lhůtami, nýbrž mohou
se konati p.o celý rok. vyjímajíc prázdniny
hlavní a vedlejší.
Avšak jednotlivé
zkušebni komise mohou ustanoviti,
přihlížejíce k poměrům vysoké školy, určité lhůty, které' bmftež předsedou zku,
Š€bní komise oznámeny včas studujicím.
§ 40.
(i) Předseda ustanoví po každé. dny zkoušky.
(2) Při tom má předseda zpravídla
zachovávati
pořadí, ve ktl}rém
se kandidáti hlásili u I~ěho ke zkoušce.

e)

§ 41.
Každý kandidát
má se dostavit.i ke zkoušce
Nepřijde-li. nese vzniklou z toho škodu (§ 54).

včas

v určený

den.

§ 42.
Výměna zkušebnich dnů mezi dvěma nebo několika kandidáty
dopouiltí se jen s dovolením předsedovým,
a jsolJ-li zříz.eny speciální ko·
mise, toliko s tou podmínkou,
že se tím nezmění komise kandidátovi
určená.
'§ 43. Ú k o n z k u š e b n í.
(1) Zkouška odborná, dělí se na zkoušku praktickou
a na zkoušku
teoretickou.
Zkouška praktická
má předcházeti
zkoušce teoretické.
(') Při pJ'akticke zkoušce má kandidát vypracovati
dané mu úlohy.
Úlohy buďte tak voleny, aby byla kandi<látu
pcskytnuta
příležitost
osvě<lčiti svou zběWost v užíváni nauk skupin
hlavních
zkušebních
předmětů.
(3) Zkušební komise umluví se o úlohách, které mají býti dány, a
ustanovi zároveň examinátory,
za jejichž dozoru mají býti řešeny. 'Řešeni
IHoh děje se v ně1.-teré místnosti vyooké školy technické a nemá t,rvatl
déle nežli 8 dnů při denní pracovní době nejvýše 8 hodin.
Kandidáti
mají pokud možno vyhotoviti
během výše označeně
doby p o In í měřické práce, urěené nejvýše na dolm ti'í dnů a za dozoru,
který stanoví zkušební komise.
(O) Jestliže
kandidát
vyhověl
při praktické
zkoušce. což náleži
rozhodnouti
komisi, bude připuštěn
ke zkoUšce teoretické.
Nevyhověl-li,
podrobí se 7TIova praktické .zkoušce v pozdější lhfttě\ kterou určí komise.

e)

'§ 44.
(1) Při druhé státní zkoušce budiž zvláště přihlíženo k předloženým vysvědčením
o prospěchových
zkouškách
z předmětů této zkoušky.
(2) Praktická
zkouška budiž zpravidla vykonána
v. celém rozsahu.
(3) Výjimkou může. UBlle&e-1i se o tom zkušební komise, takovým
kandidátům.
kteří již podali provedením
věU4'Ích prací ve svém obor'I
nepoehvbné důkazy dostatcčne
samostatnosti
a dovednosti v praktických
pracích jakoj i vlastního správného úsudku. býti povolellO zkráeení praktické zkoušky, ano může jim býti také zClela prominuta.
Zk)ll'ehní komise ustanoví dobu mezi praktřl'kou
a teoretickolf
zkoullkou. Tato doba má činiti zpravidla nejméně 14 dnil. ne,ivýše 3 měsíce. Tato lhůta muž·e býti výiimkou prodloužena
až do 6 měsiců toliko
po usnesení zkušební komise. Další prodloužení této doby jest vyloučeno.
(O) Těm kandidátům
zeměměřičského
inženýrství,
kteří předloWi zť
všech zkušebních předmětů i ZA cvičení prosr..ěchovj. VVsYČflče:1Í ale!'poĎ.
se známkou "dostatečný"
a při praktické
zkoušce vyhověli. mtiže zkušební komise zredukovat.i
ústní zkoušku až na dvě zkušební skupiny
odhornvch předmutd. které buďtež kandIdátům
o?,mhilcny včas předsedou
zkušební komise podle jejího us-nlll,seni.

e)

Oznámeni

podle

§ 45.
§ 44, odsL 5, budiž kandidátu,
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učillělnc,

když

se

mu oznamuje, že je připuštěn k praktieké
zkoušky budiž vázána na úspěšné vykonání

zkoušce, a redukce
zkoušky praktické.

ústní

§ 46.
Zkoušky z jednotlivých
skupi.n předmětů konají se ústně a
podle předmětu také písemně (graficky) za dozoru. Při písemných (grafických) zkouškách jest komise oprávněna, aby přihlédala k předloženým
pracím z doby studijní a. k pmVledeným praktickým pracím, šeiříc všeliké
opatrnosti, p<lkud jde o podvržení dokladl'!.
(') PředsedlJ_ případně. jeho zástupce a většina examinátorů mají
býti přítomni po celou dobu ústních zkoušek.
(3) .Současně nebuď nikdy zkoušeno více kandidátů nežli dva.
(4) Zkouška ústní v jedné skup,i.ně odborných předmětů nemá nikdy
trvltti déle nežli hodinu pro každého kandidáta.

e)

§ 47.
Ústní zkoušky 5e konají veřejně.
(2) Předseda
zkušební. komíse, resp. jeho zástupce,
má učiniti
všechna náležiw, opatřeni, aby bylo z.amezealO rušeni klidu a pořádku,
které by ohrožovalo důs.tojnost a důležitost zkušebního úkonu nebo
mohlo překážeti kandidátovi v pohotovosti nebo v úsudku. Má vyhostiti
rušitele klidu, podle okolností dáti naprosto vykliditi zkui'iebni síň, a je-li
toho nezbyt,ně tieha, zrušiti veřejnost zkoušky.

e)

§ 48.

jest

e) Při poradě a hlasování komiile o výsledcích vykonané
veřejnost vyloučerla.
e) Komise vyslechnuvšI mínění jednotlivých examinátorů

zkoušky

má nejprve rozhodnouti, vyhověl-li kandidát v jednotlivých
zkušebních skupinách odborných předmětů, při čemž přihlíží také k odpovědi na otázky
dané mu případně předoodou nebo jeho zástupcem a zvláště přihlíží k prosp_ěchu predlc.řených snad vysvědčení 0 prospěchových zkouškách.
(3) Výsledek zkoušky zjištěný tímto způsobem v jednotlivých skupinách odbornýCh předmětů budiž vyznačen známkami "v}'borně", "velmi
qohře", "dobře'·, "dostatečně"
nebo ,1 nedostatečně"
a bm!' zapsán do
zkušebního protokolu který má obsahovati nationale kandidátovo, údaje
o jeho dřívějších studiích, výsledek první státní zkoušky, den zkoušky a
kromě toho známky o výsledku prospěchových zkoušek,_ které jsou požadovány pro připuštění ke státní zkoušce· (§ HO, odst. 2, č. a).
(4) Vyhověl-li kaQldidát ve všech skupinách odborných pferlmětl'!,
budiž aprobován; nevyhověl-li však Ueba jelll z jedné skupiny odborný.ch
předmětů .. budjž reprobován.
(0) Vyhověl-li kandidát,
vysloví komise v závěrečném posudkuzdali kandidát má býti prohlášen "způsobilým", "velmi způsobilým" nebo
"způsobilým s vyznamenáním".
(6) Při tom buď zvláště přihlíženo také ke známkám, dosaženým
při prospěehových
zkouškách.
.
(7) Přiřkne-li se závěrečný posudek "způsobilý s vyznamenáním",
buďte vyjmenovány
zkušební skupilllY odborných předmětů, ze kterých
bvlo dosaženo vyznamená.ní.
..
(&) Závěre&ný posudek budiž zapsAn do zkušebního protokolu a
budiž. uvedeno, byl-·li učiněn všemi hlasy nebo většinou hlasů; protokol
tento budiž pak podepsán předsedou, případně jeho zástupcem a všemI
zkušebními komisaři zúěastněnými při zkoušce.
(9) Zkušební kOllŮse usnáš!Í se prostou většinou hlasl'!, při ěemž
předseda příoadně jeho zástupce má st.ejné hlasovaci prá.v,o jako ostatní
členové komiHe. Jsou--li hlasy sobě rovny, pokládá se mínění kandidátu
nepříznivější za umeseP-é větfiinou hlasů.
CO) Z usnesení zkuš·ehní komise není ani odvolání ani jiného opravneho prootředku.
., 49.
Kone(jný výsledek zkoušky oznámí se v,eřejně ihned po skonČOO1é. P9radě a zapíše se úředně kandidátu
do indexu. Při reprobaci uvede
se lhůta k op<tkovální zk!Ol~ky a ostatní podmínky uložené reprobova,
nému pro připuštění k nové zkoušce.

eJ
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(2) Nevyhověl-li kandidát při praktické části druhé státní zkoušky,
budí'ž to zapsáno do jeho indexu i se lhůtou ustallovenou k opakováni.

§ 50. V y s věd č e n í o stá t n í z k o u š c e.
(1) O státní zkoušce vykonané s prospěchem bude vydáno

vysvěd•
(") Vysvědčení o státní zkoušce má obsahovati jméno kandidátovo,
jeho rodiště, postup jeho vzděláJlJÍ a den zkoušky jakož i závěrečný po~
sudek (§ 48), pak výtah ze zkušebního protokolu a ze zkušebního řádu
(} stá,tních zkouškách.
(3) Vysvědčení buď podepsáno předsedou, případně jeho zástupcem
a všemi examinátory a buď úiíedno ověhmo.
čení.

§ 51. Zkoušky
opravné.
(1) Byl-li kandídát reprobováu toliko z jedné skupiny odborných'
předmětů. má se opravná zkouška vztahovati toliko k této skupině a
může býti opakovama po uplynutí dvOu měsíců.
(") Obdržel-li kandidát při opravné zkou8ce opětně známku "ned~·
statečně", můž·e býti pHpuštiln opět po dalších čtyřech měsícich ke
zkoušce. z tót,o skupiny.
(3) Nevyhověl-li aJllJÍpři této opravné zkoušce, mM,e býti připuštěn
toliko k opakováJní celé státní zkoUlŠky (teoretické a prakl;ické).
Byl-li při tom nebo snad při dalším opakování zkoušky rep-robo"rán třeba jen z jedné skupiny odborných předmětů, má i tu opakovatI'
celou zkoušku (teoretickou a praktickou).
(5) Byl-li kandidát reprobOlVán při prvním výkonu druhé státnt
zkouf.'ky z několika !'kupin předmětů, ustanoví komise. má-li opakovatI
zkollšku v celém roz!'ahu nebo tc1ilw z jednotlivých zkušebních skupin:
předmětů" které budou stalIloveny s ohledem na příslušné okolnosti.
(6) Celá státní zkouška (teoretická a praktická), buď opakována.
také temkráte, když bndidát.
reprobovaný z několika zkušebních skupin
předmětl1. byl při opakovací zkoušce reprobován třeba toliko z jedné
skupi.ny předmětl1 a když kandidát. ktervobdržel
úlevu. aby vykonal
ústní zkoušku toliko ze dvou skupirn odborných přcdmětt1 \.~ 44), bYl
při tom reprooov{lll z jedné. z nich ipn prvním opl\ol!;ování.
.(7) Vykonal-li
re'probova,ný ka-ndidát při prvním výkonu
prak-o
tickou zkouškou s dobrým prospěchem, mil že býti di~pensován při opakování celé státnízk<1ušky od novébJo výkonu praktick~ zkoušky.
(8) Každá opravná zkouška buď konána za stále pHtOlrunosti předsedy příslušné tlkušebni komise nebo jeho zástupce, "
(9) Opakování druhé stát,ní zkoušky neni ome~e~. na určitý polSet~

e)

§ 52. Následky,

obejde-li
kdo předpÍ!l~l)
zkoušce.
Dosáhl-li kdo podloodně připu6těn.í ke státní
·.ce, zvláště dosáhl-li reprobovaný
kandidát připuštěni k opak~várď~.oušky
před určoným časem nebo před jinou než jemu při slušnou _isí
(§ 29). ne}}
obe~el-li ji.nak označená zde usta.novení, jest nejen zko
a, kterou sna,!
s prospěchem vykonal neplatna, ale nehledě k jiným následkum, které-jej stilmou podle všeobecných trestních zákonl1, mil:že býti za souhlasu
ministerstva školství a národní osvěty vyloučen z výkonu druhé státni
zkoušky na všech vysokých školách technických na čas nebo navždy ..

tuI'

§ 53. Z k u š e b n í t a x y.
kandidát má před zkouškou zaplatiti taxu, která jest
stanovena pro odbornou státní zkoušku částkou 160 Kč, jakož i správní"
poplatek částkou 20 Kč.
Zaplatiti celou taxu i správní poplatek jsou povinni také tf
posluchači, kteří jsou na základě předložených vysvědčení o prospěchových zkouškách částečně dispensováni od výkonu státní zkoušky .
. § 54.
(1) Zkušební taxa i správní poplatek, jakož i kolkový poplatek
na vysvědčení o státní zkoušce buďte zaplaceny u pokladny vysoké-školy, o čemž bude kandidátu dána stvrzenka.
(2) Zaplacená zkušební taxa i 'správní poplatek propadne, ne(1) Každý

e)
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-dostaví-li se kandídát ke zkoušce, nebo oznámí-lí sice své nedostavení
ke zkoušce, avšak neospravedlnil
je nepochybným způsobem.
(3) V obou případech pozbude také nároku na osvobození od taxy
(§ 55).
(4) Přesahuje-lí doba mezí praktickou a ústní zkouškou lhůtu přípustnou podle § 44, propadne taxa i se správním poplatkem.
§ 55.
Byl-li kandidát druhé státní zkoušky osvobozen v posledním
.semestru svých studií zcela nebo zčásti od placení školného, jest také
osvobozen od zaplacení celé nebo poloviční taxy za tuto státní zkoušku,
vykoná-li ji v příštím semestru po absolvování.
Vykoná-lí ji později.
jest bez výjimky povínen zaplatiti taxu.
. .
(2) Avšak osvobození od správního poplatku se nepovoluje.

e)

§ 56.
Osvobození od tax se nevztahuje ke zkouškám opravným.
Byl-lí kandidát
reprobován
při druhé státní zkoušce, budiž
.za její opakování, třeba se konalo tolíko z jediné zkušební skupiny předmětů, zaplacena taxa poloviční.

e)

e)

§ 57.
O použití tax a správního poplatku
všechny vysoké školy technické.

m.

platí ustanovení,

platná

pro

Zkoušky prospěchové.
§ 58.
Aby prokázán byl prospěch v jednotlívých
naukách přednáškových v oboru zeměměřičského
inženýrství,
konají se zkoušky proospěchové, kterým se mohou podrobiti posluchači
zeměměřičského
inženýrstvi
fakultativně,
pokud k nim nejsou povinni podle předpisů
'Zkušebního řádu o státních zkouškách.
.
(2) Tyto zkoušky, o jejichž výsledku se vydávají vysvědčení, jsou
veřejné a děkanové
nebo p'roděkanové, kteří spravují oddělení zeměměřičského inženýrství,
maJí právo, po případě k odůvodněné žádosti
examinátorově
nebo zkoušencově
povinnost, býti přitom ni prospěchovým zkouškám posluchačů
zeměměřičského
inženýrství.
§ 59.
(1) Prospěchové zkoušky konají se zpravidla na konci přednášek,
a.však mohou býti vykonány
také dodatečně během čtyř nejblížších
semestrů po vyžádaném povolení příslušného děkana a po této době
po vyžádaném povolení rektora.
Takovéto dodatečné zkoušky nejsou vázány na určité lhůty
v dobách, stanovených
v předcházejícím
odstavci.
V týchž dobách a za těchže podmínek může býti jednou opakována prospěchová
zkouška, vykonaná s nedostatečným
nebo dostatečným prospěchem, avšak musí mezi po prvé vykonanou zkouškou a
{)pravnou zkouškou uplynouti lhůta aspoň jednoho semestru.
(4) Každý zkušební kandidát
má zaplatiti před výkonem
prospěchové zkoušky taxu, která činí u zkoušek z předmětů, z nichž se
přednáší nt;ljvýše dvě týdenní hodiny celoročně nebo čtyři týdenní
hodiny semestrálně 20 Kč, z předmětů o více týdenních hodinách 35 Kč.
(") Při tom buďte dvě cvičné hodiny počítány za jednu přednáškovou hodinu.
(8) Posluchači, kteří bylí zcela nebo zčásti osvobozeni od školného
v tom semestru, do něhož spadá· konec přednášek, resp. cvičení, z nichž
konají zkoušku, jsou osvobozeni též zcela nebo polovičně (polovičně
ti, kteří bylí osvobozeni ve výši 75%, 50% a 25% od placení školného)
od placení zkušebních tax za zkoušky prospěchové, jež vykonají průběhem jednoho semestru po semestru, do něhož spadá konec příslušných
přednášek, resp. cvičení.
C) Na zkoušky později vykonané a na zkoušky opakované se
osvobození nevztahuje.
.
(8) Taxy, zaplacené kandidáty,
kteří se nedostavili ke zkousce.
propadnou,
pokud kandidáti
nemohou
omluviti dostatečně
své nedostavení.

e)

e)

e)
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§ 60.
(1) Ze všech předmětů, které nejsou pouze cvičením, budiž pro
posouzeni studijního prospěchu předsevzata
zpravidla ústní zkouška a
její výkon budiž výslovně potvrzen ve vysvědčeních.
(2) Profesorský
sbor může výjimkou tak€ povoliti, aby tyto prospěchové zkoušky byly zcela nebo částečně konány písemně.
(3) Při rozhodování o stupni prospěchu jest dbáti nejen zkoušek
ústních nebo písemných, ale také prací kandidátových
v rýsovnách a
laboratořích, jakož i praci domácích, o nichž jest dosvědčeno, že byly
kandidátem vykonány.
Prospěch se vyjadřuje ve vysvědčeních známkami "výborný",
"velmi dobrý", "dobrý", "dostatečný"
a "nedostatečný".
§ 61.
(1) Kandidáti, kteří byli při některé státní zkoušce reprobováni,
nemohou býti připuštěni k prospěchovým
zkouškám z těch předmětů,
v nichž nevyhověli při státní zkoušce.
(2) Z předmětů
druhé státní zkoušky (§§ 28 a 30), které jsou
ustanoveny pro některý vyšší nežli čtvrtý semestr, mohou býti konány
prospěchové zkoušky toliko tentokráte,
byly-li tyto předměty zapsány
včítatelným způsobem (§ 34).
(3) Jsou-li ve studijní osnově zařazeny
předměty
druhé státní
zkoušky (§§ 28 a 30) do prvního nebo druhého ročníku, mohou býti
z těchto předmětů vykonány prospěchové zkoušky také před první státní
zkouškou a vydána o tom vysvědčení.
.
(') Aby kdo byl připuštěn k závěrečným prospěchovým zkouškám
z předmětů, jimiž se ukončuje studium zeměměřického inženýrství, totiž
z nižší i vyšší geodesie, geodetického počtářství II. a III. běhu, sférické
astronomie a astronomiokého
určování zeměpisných souřadnic, nauky
o katastru,
o agrárních operacích a o měřických předpisech, dovoluje
se toliko tenkráte, prokáže-li posluchač, že chodil do všech těch předmětů, které mají býti podle studijní osnovy zeměměřického inženýrství
poslouchány
zároveň
s tím kterým
závěrečným
předmětem
nebo
před ním.
(") Prospěchová vysvědčení smějí býti vydávána toliko pro celý
rozsah rozvrženého
semestrového
nebo ročního předmětu.
(8) Vysvědčení
tato buďte podepsána
examinátory
a úředně
ověřena.
(7) Na těch vysokých školách, kde se ještě vedou zvláštní dě·
kanátní knihy, buďte prospěchová vysvědčení podepsána také děkanem,
který spravuje oddělení zeměměřického inženýrství.

e)

IV. Ustanovení

prováděcí a přechodná.
§ 62.
(1) Tato ustanovení nabývají účinnosti ihned.
CO) Posluchači
a absolventi . kursů
pro
vzdělání
zeměměřičů
(geodetických
kursů) mohou vykonati
do 31. prosince
1930 státní
zkoušku podle· nařízení býv. ministerstva
kultu a vyučování, vydaného
ve shodě s ministerstvy
vnitra, financí a orby ze dne 4. září 1897,
č. 224 ř. z., kteréžto nařízení pozbývá platnosti dnem 1. ledna 1931.

Recense.
Ročenka čs,. státního ústavu geofysikállního za rok 1927. (Annuaire
de I'lnstitut géophysique de la république tchécoslovaque
1927.) Praha
1928.
Geofysikální ústav, jenž je ústřednou pro badání magnetická a
seismická, podává obraz své práce. Jeho organisací pověřen byl sice
učenec evropského jména, profesor Láska, avšak potřebné síly ústavu
dány nebyly. Když byl jmenován r. 1922 profesorem university Karlovy proslulý J. Liznar, bylo jeho úkolem připraviti
též organisaci
měření magnetických,
odešel však záhy na odpočinek. Od roku 1924
měl ústav asistenta a z hydrologického
ústavu byl mu přikázán Dr.
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Josef ~paček. Kol prof. Lásky seskupilo se i několik profesorů, stojí?ích mimo ústav, kteří konají práce v obor geofysiky spadající; zejména
Je to Dr. B. Šalamon, profesor matem. geografie, jenž věnuje ústavu
své síly, zvláště při pracích v ústavu samém.
Ročenka, čítající 146 stran, obsahuje 10 pojednání.
1. Observation
magnétiques
Praha
et
Stará
Ď a 1a. Podána je zde zpráva o způsobu, jak byla konána na, pražské
hvězdárně pozorování, počínajicí již r. 1839.. Poloha
této stanice ve
středu města, zejména vliv elektrické sítě, byly příčinou, že r. 1904
bylo zastaveno měřeni změn horizontální složky. Měřily se jen změny
deklinace, ale poslední dobou i to bylo znemožněno, když při adaptaci
pro universitní knihovnu se prováděly
v Klementinu železobetonové
stavby; když tyto práce dospěly nad stěny místnosti, v níž byl přístroj umístěn, bylo pozorování zastaveno vůbec počátkem května 1927.
Ve Staré Ďale, kde byla dříve uherská observatoř, měří se opět změnv
deklinace od r. 1924.
.
V tabulkách jsou uvedeny měření deklinace na obou stanicích
od r. 1921, resp. 1924 do r. 1926 a to měsíční střední hodnoty, pak roční
střední hodnoty v Praze od r. 1840 a ve Staré Ďale od r. 1893, z nichž
je patrna roční sekulární variace.
2. M a g n e t i c k á dek 1i n a c e v O ech á c h P I' o e p o c h u
1925.
Napsal Dr. František
Oechura, prof. vysoké:., báňské školy
v Příbrami. Současně vyšlo v Rozpravách
II. třídy Ceské akademie;
roč. 36., čís. 35.
Magnetické
souřadnice
pro celé území R~.!'o~sko-U~erska pr~
epochu 1890 stanovil
prof. Liznar. Novějších
merem u nas není, ac
v celé střední Evropě byla provedena
zčásti již před válkou neb
v poslední době měření nová. Prof. Čechura provedl na podzim 1925 a
v létě 1926 stanovení
měření nejdůležitější
veličiny, totiž deklinace
na 80 stanicích, rozložených po celých Čechách ve vzdálenostech 20 až
40 km od sebe.
Měřeni bylo konáno Hildebrandovým
theodolite!ft se zrcadlovým
deklinatoriem. Horizontální kruh je dělen na díly 20' a pomocí drobnohledů bylo možno měřiti na desetiny
minut; na vertikálním kruhu
měřeny pomocí noniů minuty. Deklinatorium
nasadilo se na horizontálni osu dalekohledu;
magnetka, složená ze čtyř lamelárních magnetů
upevněných na hliníkovém nosiči je zavěšena na hrotu. Nosič je opatřen
kloboučkem
pro závěs a nese též zrcátko kolmé k magnetické
ose.
Skřínka, v níž magnetka kýve, je m'ěděná, by tlumila kyvy, do čelní
stěny je zasazen malý dalekohled,
který má místo nitkového kříže
deštičku se stupnicí, dělenou na 0'1 mm. Stupnice leží v horní polovici
kruhového zorného pole tak, že dělicí čárky dosahují k jeho vodorovnému průměru, střední
indexová
čárka je protažena i do dolní
poloviny. Stupnice
je osvětlena
hranolem a po odrazu paprsků
na
zrcátku magnetky jeví se v dolní polovici zorného pole obrácený obraz
stupnice, dotýkající
se stupnice samotné. Kýve-li magnetka, pohybuje
se obraz stupnice po indexové čárce.
Postup měření byl následující: Stanovena šestkrát poloha sluneční
na obloze v obou polohách dalekohledu,
při čemž současně odečítán
i chronometr. Odtud vypočte se hodinový úhel slunce a z něho azimut,
jenž určuje polohu poledníka na horizontálním
kruhu. Od něho pak
změří se azimut nějakého
význačného
bodu na obzoru, pravidlem
vrcholu některé věže. Poté nas!ldí se deklinatorium,
strojem otočí se
tak, aby dalekohled stál kolmo k zrcátku, t. j. ve směru magnetické
osy a magnetického poledníka, a od této polohy změří se opět azimut
téhož bodu na obzoru jako dříve. Rozdíl obou azimutů, t. j. úhel mezi
poledníkem astronomickým
a magnetickým, je hledaná deklinace. V několika případech byl azimut vypočten ze souřadnic stanice a bodu, na
nějž zaměřováno.
Deklinace takto určená odpovídá okamžiku, kdy byla měřena,
ježto však se mění b.ěhem dne, nutno ji redukovati na střední hodnotu.
Podle mnohaletých
pozorování
v Postupimi
sestrojeny
křivky, znázorňující průměrný denní chod deklinace v každém měsíci. U nás nemáme stanice, registrující
trvale tuto veličinu, i předpokládáme,
že

a
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a

u nás je její průběh týž jako v Postupími. Určí se tudíž podle této
křivky, oč je v okamžiku měření deklinace větší neb menší než střední
hodnota, a dle toho se měřená deklinace opraví (redukuje). Podobně
pomocí křivky, sestrojené
z měsíčních průměrů a znázorňující
roční
průběh deklinace možno převésti měření kdykoliv
konaná
na totéž
datum (zde na 1. července 1926). Je však patrno, že všechny poruchy,
t. j. odchylky od hodnot deklinace, .vyznačených uvedenou denní křivkou, zůstanou v měřené hodnotě, jež při jediném měření může býti
nepřesná. Při stálé reg-istraci aspoň ve dnech, kdy se koná měření, byla
by porucha zaznamenána a vzal by se k ní zřetel při stanovení střední
hodnoty. Z důvodu toho uvádí prof. Čechura, že redukované
hodnoty
deklinací mohou být zatíženy chybami 6'. V práci jsou uvedeny výsledky měření. Poloha místa, jeho zeměpisná šířka a délka, záměrný
bod a jeho azimut, datum a čas měření, deklinace měřená a redukovaná.
3. Ber i c h t li ber di esej
s m i s c h e n R e g i str i e run gen
der Erdbebenwarte
in Eger
inder
Zeit
vom 1. Mai 1914
b i s J u Ii 1 9 1 9. Vom Prof. Georg- Irgang in Eger. - V uzlu, z něhož
vybihá čtvero
pohoři, byla založena v Chebu roku
1908 podporou
vídeňské akademie seismická stanice. Je umístěna v budově reálky a
je opatřena těmito přístroji: Dvěma Belarovými horizontálními kyvadly
s fotografickou registrací pro složky sev.-již. a vých.-záp., a kyvadlem
Mainkovým. Roku 1919 účinkem vody počaly se sloupy zvolna pohyb~vati a pozorování musela býti přerušena. Počato s nimi opět roku
1924. Seznam důležitějších
zemětřesení obsahuje 3% str.
4. D é t e r min a t i o n r e I a t i v e d e l'i n ten s i t é d e I a
pes a n t eur
Brn o. Par Prof. Dr. B. Kladivo. - Na čtyřech stranách je podána zpráva o měření tíže v Brně, připojením na Postupim.
Konáno bylo koncem srpna a v září 1926 ve sklepě geod. ústavu brněnské techniky
strojem se čtyřmi
polovteřinovými
kyvadly z niklové
oceli. Týmž strojem měřeno pak v Postupimi a opět v Brně, při čemž
doba kyvu byla stanovena vždy ze 13 neb 12 řad pozorování. V Postupimi měřeno v z:\padním sklepě geod. ústavu a připojením opravy 3'10-7
sek. převede se doba kyvu na měření, konaná na sloupu v kyvadlovém
sále, kde byla určena absolutní
hodnota 9 = 981'274 cm/sek2• Střední
ehyba stanovených
dob kyvu přesahuje jen ve 3 případech 2'10-7 sek.
Z jednotlivých
kyvadel plynou podle rovnice g = go (To/T)2 výsledky
980'9 a v desetinných
místech 962, 959, 966, 960 a výsledek celkový
9 = 980'962 ± 1'4.10.
Podrobnosti,
měření se týkající,
budou uveřejllěny později.
Met e o r o5. Z u rAn
w e n dun g- der
S t a t i s t i k i n der
N i e der s c h I a g slog-ie
im
allg-emeinen
und
auf
die
(Aus der
r e d u k t i o n i n s b e s o n der e. Von Prof. Dr. V. Láska.
Meteorolog-ischen Zeitschrift 1928, Beft 1.) 5 str.
Střední
hodnoty
měřené
veličiny
jsou pravdě
nejpodobnější
hodnotou tam, kde je oprávněna metoda nejmenších čtverců a kde ;;e
jednotlivá
měření od střední (průměrné) hodnoty mnoho neliší. Tvoření
středních hodnot ročních srážek není však přípustné a proto posavadni
jejich zpracování
nevede k poznání hyetolog-ických zákonů. Příslušné
frekvenční křivky ročních srážek budou se lišiti od Gaussovy, budou
asymetrické
a pravdě nejpodobnější
hodnota bude dána úsečkou příslušnou největši frekvenci. Prof. Láska uvádí výsledky odvozené v jeho
dvou pracích následujících.
6. Pří s p ě vek
k h y e t o log- i i Č ech.
7. Byetometrie
Čech.
Podávají Dr. V. Láska a Dr. J. Špaček. (Rozpravy roč. 36, čís. 9. a 34.) V prvé práci sestr~jena
frekvenční křivka výšky ročních srážek na stanicí Praha-Klementmum
dle měření v letech 1805-1924, a to tak, že za úsečku voleny mantisy
výšky srážek a jedna pořadnice
připadá na 0'05 mantisy, počínajíc
0'46-0'50.
Za předpokladu,
že vrchol křivky tvoří parabolu, vypočtena
ze souřadnic tří se strojených bodů vrcholu nejbližších hodnota x pří:
slušná vrcholu a z ní normální
hodnota
výšky srážek 533 mm protI
střední hodnotě 506. Uvedená metoda je jedině oprávněna,
vliv výjimečných extrémních hodnot redukuje na minimum, kdežto lokální i
reg-ionálnícharakter
přichází k platnosti. - Dále je odvozena výška

a
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srážek na 18 normálních stanicích v Oechách, jak plyne z doby 120 let
pozorování v Praze, neboť poměr výšek těch pro dvě stanice zůstává
konstantní.
Výšky, plynoucí z doby kratší, jsou totiž nespolehlivé.
Spojením frekvenčních křivek všech stanic normálních vzniká křivka
dávající
normálnou
hodnotu
pro celé Oechy 570 mm. Pak vynikli
u jednotlivých stanic vliv návětří a závětří.
Ve druhé práci je provedena t. zv. hyetografická triangulace, jež
vyznačena též na mapě. Ze stálého poměru výšek ročních srážek na dvou
stanicích S2/S1 = c plyne log- ,~t- log Sl = x. Spojíme-li několik stanic
v uzavřený mnohoúhelník, obdržíme obdobnou rovnici pro jeho každou
stranu. Z frekvenčních křivek určí se x pro každou dvojici. Sečtením
všech rovnic obdržíme 1":x = O, kterýžto vztah je kontrolou správnosti
výpočtu. Oiní-li však tento součet
d, lze jednotlivá x vyrovnati obdobně jako při triangulaci.
Pro stanice do výšky 650 m odvozen z celkového materiálu vzorec
Sv = 480 + v/3 pro množství ročních srážek, načež Z, plynoucí z výrazu
fJ

S =

480

+ 3'+

Z

+z

ukazuje

regionální

charakter.

Na mapě

jednotlivé

oblasti zřetelně vystupují.
Zbytek z obsahuje
vliv lokální a chyby
pozorování.
8. A n o m a I i e h o ri z o n tál n í s I o ž k y m a g n e t i c k é h o
pole
v okolí
projektované
nové
magnetické
stanice
v P r a z e. Napsal Dr. Jos. Plíhal, asistent geof. ústavu. (Rozpravy, roč.
36, čís. 36.)
Stanice má býti zřízena na hradební baště v Horské ulici jihovýchodně od chemického ústavu. V okolí místa toho na jih až k Botiči
měřena byla horizontální
složka zem. magnetismu variometrem Kohlrauschovým. Skládá se z busoly, pod níž je centricky umístěna v horizontálni poloze magnetická tyč, již lze po svislé ose posouvati i otáčeti.
Otočíme-li mag-net o úhel cp z roviny magnet. poledníka (cp = 30 O),
dosáhneme přiměřeným jeho zvednutím, že magnetka stojí k poledníku
kolmo. Pak je Ho = C cos Ip. Při téže poloze magnetu na druhém místě
bude magnetka od kolmé polohy odchýlena o malý úhel a, při čemž
H=C
cos «((>-0). Z těchto rovnic plyne (H-Ho)/Ho=AoQ.
Konstanta
A závisí na Ip a pro 30 o činí 0'01. Vliv teploty vyjádřuje další korekční
člen. V této práci je vypočten vliv teploty, různých nepřesností v konstrukci a horizontování;
tyto obojí nemají na měření vlivu. Aby se
eliminoval vliv denních variací, byl jeden stroj stále na témž stanovišti
a sledována poloha magnetky (Ho), druhým měřeno v okolí. Výsledky
jsou znázorněny křivkami na plánu. Aby obraz magnet. pole vynikl,
bylo třeba voliti stanice hustě u sebe 15 m. U jednotlivých
stanic
uvedeny hodnoty (H-Ho)/Ho. Jeví se tu zřejmě vliv geotektonického
zlomu, jenž se táhne podél severní strany hradní zdi, a v blízkosti
~'hemického ústavu vliv jeho strojového zařízení.
9. Měř e n í S c h m i dto v Ý m va r i o m e· t r e m pro
v e r t ik á I n í s I o ž k u zem s k é h o m a g n e t i s m u v o k o I í Ř í P u. Píše
Dr. Václav Spaček (Roudnice).
Rozpravy, roč. 36, čís. 10. - Měření
uvedeným strojem koná se častěji za příčinou hledání ložisek a zjištění
jejich rozsahu. Autor konal od podzimu 1924 do jara 1926 měření v okolí
Řípu, aby byla event. zjištěna místa, kde se vyskytuje čedič ve spodnich vrstvách. Schmidtův variometr tvoři v podstatě mag-net, spočivajicí
na břitu ve vodorovné poloze. Otočí-li se tak, aby vahadlo (magnet)
stálo kolmo k poledníku, bude na ně působiti jen vertikální složka zem.
magnetismu, dle jejíž různé intensity se vahadlo různě skloní. Sklon
měří se dalekohledem podobně, jako bylo uvedeno u deklinatoria v práci
prof. Oechury, a z jeho velikosti počítá se rozdíl vertikální
složky.
V tomto pojednání podána teorie stroje zčásti s použitím rukopisu prof.
Liznara, vyšetřen
vliv nedokonalosti
konstrukce
a nepřes,ného horizontování.
10. Ha t c h e t t i n a val a i t v čes k é m s i I u r u. (Přírodovědecký sborník 1927.) Dr. Josef Spaček ukazuje, že se tu jedná o naftu
a její deriváty.
Ročenka má zejména cizině ukázati naši práci a representuje nás
skutečně velmi čestně. Jsou to zejména práce Láskovy, ukazující na
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dťl.Iežitost frekvenčních křivek při zpracování fysikálních měření vůbec,
určení základní hodnoty g pro. kyvadlová měření v našem státě prof.
Kladivem a Oechurova měření deklinace. Oč přesnější mohly však býti
výsledky této namáhavé práce, kdybychom měli stanici s registračními
přístroji.
Náš stát je členem geodeticko-geofysikální
unie. Před rokem
konalo se v parlamentě v Praze obecné shromáždění jejích delegátů a
hosté měli příležitost. spatřiti vojenský zeměpisný ústav, krásně vybudovaný
ministerstvem
národní obrany. Doufejme, že i ministerstvo
školství a národní osvěty projeví geofysikálnímu
ústavu tolik přízně
by mohl. prováděti příslušné práce, jež budou ve světě nejlepší pro~
pagací našeho jména v kruzích vědeckých. Ale k tomu je třeba, aby
niěl aspoň takový počet sil, jako má kterákoliv měšťanská škola, jichž
se ročně zřizují desítky.
Dr. -k.

Návod. k rýsování situačnímu a terennímu. Dle přednášek prof.
Dr. A. Semeráda. Díl I. a 11.70 stran 8" a 28 příloh.
Nákladem Donátova fondu na české vysoké škole technické v Brně,
1928. Cena 30 Kč (adresa prodejny: Donátův fond, Brno, Veveří 95).
Spis jest určen v prvé řadě pro posluchače vysoké školy technické,
avšak i starší zeměměřické generaci dostává se jím cenné a přehledně
uspořádané příručky.
V úvodě roztříděny jsou plány a mapy a podává se jich charakteristická definice a vyjadřuje se blíže úkol rýsování situačního a terenního. Dále se předvádějí soustavy různých měřítek, v nichž se plány
zobrazují, se zvláštním zřením ku plánům (mapám) katastrálním. Stručně
se pojednává
též o vypravení
(adjustování),
parcelování,
zakreslování
změn, uložení děl a map katastrálního
vyměřování a přičiňují se výňatky z předpisů o pozemkovém katastru. Uvádí se praktické pokyny
o používání barev pro kolorování plánů a indikačních nástinů.
Pak ~ probírá sestrojení (konstrukce) plánů použitím koordinatografů, počíilaje postupně vynášecími přístrQji, odsuvnými trojúhelníky
rozličných soustav. Dále se vysvětluje konstrukce plánů přístroji, které
Ulllložňují vynášooí souřllidnic P'OI~,mých (transportér
jednoduchý,
polokruhový s raménkem, s plným kruhem, transportér
valivý a busolní;
tachygraf
dle Riebla, valivý vynášecí přístroj dle V. Thomky aj.).
Z novějšich kreslicích přístrojů jest zvláště uveden v tab. 30 znázorněný
přístroj "Isis", jimž lze rychle sestrojovati
geometrické obrazce z úhlů
a délek v žádaném měřítku.
První stať uzavírá se pojednáním o redukci plánů a vhodných
pomůckách (redukční kružítko, pantograf Coradiho), dále o reprodukci
plánů chemickou cestou (héliografie, negrografie) a sdělují se chemické
roztoky pro přípravu papíru, objasňuje .se posléze reprodukce plánů a
map cestou fotomechanickou,
které se pro rozmnožování katastrálních
plánů od roku 1910 výhradně používá.
Druhý díl začíná základními pojmy a historií geometrického vyjádření prostorového tvaru území a jedná o znázornění terénu vrstevnicemi konstruovanými
interpolací
(přistroje
Sikorskiho M, Langeho,
Trucka a Hallera a j.). Oceňují se vrstevnicové plány pro různé technické
účele a uvádějí se i ji'Ch stinné Sltránky.
Pak se pojednává o znázornění
terénu šrafováním
dle metody
Lehmannovy i metody francouzské a připojují se tabulky o úhlu sklonu,
poměru světla k terénu (a obráceně) a poznámky o síle šraf a postupu
provádění. Uvažuje se též šikmé osvětlení a uvádí se monumentálná
díla, zhotovená na tomto principu (Cassininiho mapa Francie, Dufourova
mapa Švýcarska a j.). Krátce se nastiňuje způsob vypravení stávajícíc~
místopisných
map v měřítku
1: 25.000, 1: 75.000, 1: 200.000, dále 1
světové mapy. Zdůrazňuje
však zároveň důležitost mapy v poměru
1 : 5000 a připojují se užité literární prameny.
, Přílohy jsou pečlivě zhotoveny a uspořádány; menší závadu shledávám v podání vzorů rondového a redisového písma (malá abeceda),
jež měly býti psány svižněji. Obrázky složitějších přístrojů (tab. 10. a
14.) jsou místy nejasné, ježto bylo nutno použíti levné reprodukční
metody, aby náklad byl dosti levný.
Ačkoliv, jak shom podotčeno, jest spis psán dle přednášek pro
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posluchače vysoké školy technické, kteří v přílohách najdou vhotlné
prog-ramy ke cvičení, jehož vedení se takto zjednoduší, bude pomůeka
vítána i odborníky pro osvěžení a doplnění vědomostí o materii, která
druhdy se v nižší g-eodésii s ohledem na nedostatek času jen stručně
mohla probírati.
Spis české zeměměřickéveřejnosti
vřele doporučujeme.
Ing. A. Krejcar.
Odborná pojednáni v časopisech.
Jindrův Česko-německý technický slovník •. II. vydání. K d o m u s í
č e r pat
věd o m o s t i od bor n é č i ob c.h o dní z knih a časopisů
druhého jazyku, z katalogů
a ceníků číst či psát obchodní nabídky,
kdo má jakýkoliv vztah k výrobě (tedy všechny výrobní a obchodní
podniky, úřednictvo technické i komerční, státn~ autonomní i vojenské,
odborné školství atd.), ti všichni uvít,a,jí, že pocalo vycházeti nové vy"
dáni "Jindrova Česko-německého teehnického slovníku". Toto IV., zeela
přepracované
vydání, bude přímo nabito velkým množstvím výrazů ze
všech oborů výroby, takže poslouží každému. Vyjde ve dvou díleeh
nejprve díl II., německo-český, pak díl 1., česko-německý, měsíčně jeden
sešit o 64 stránkách. Celkem bude asi 18 sešitů po Kč 9'60. Vyžádejte
si sešit na ukázku u kteréhokoliv
knihkupce
neb u nakladatelství
E. Weinfurtra v Praze II., Vodičkova 33.
II geometra ita1iano čís. .1 oznamuje,
že z původně
krajského
org-ánu terstského odborového sdružení stal se oficielním org-ánem centrálním. Tak usneseno bylo na IV. sjezdu národního svazu fašistiekých
odboru zeměměřických v Římě, konaného 20. listopadu 1927. Publikuje
zprávu gener. tajemníka, podanou na tomto sjezdu, týkající se: všeobecné situace stavovské a hospodářské,
reformy katastru,
urychlení
katastr. řízení, zápisů do seznamu inženýrů a architektů,
speciálních
učebných běhů, zneužívání titulu zeměměřického, úpadku zeměměřických
firem, tarifů, org-anisace a rayonování. Ze zprávy o mezinárodním sjezdu
g-eometrfi v Paříži dovídáme se, že pro absenci Italů na sjezdu roz"
hodovaly i momenty politické. Čís. 2 a 3 obsahuje protokoly o
IV. sjezdu zeměměřickém v Římě (přítomno 8000 org-anisovaných zeměměřičů), resoluee, přijaté na sjezdu, obírající se ponejvíee stavovskými
otázkami,
pozdravné
adresy Mussolinimu, stanovy
národního
svazu
fašistických
odborfi zeměměřiekých a výsledek voleb do svazu. Požadavky, projevenév
resolucích, jsou stále skoro tytéž, jak o nich zde
bylo svého času psáno.
Falta.
L'Eco deJ(1i ingegneri.
Čís. 2. Antonio Ma r i no:
Zeměměřická
oddělení stát. techn. ikol. Čís. 3. Zákon na ochranu inženýrského
povolání a jeho souvislost se zákonem o kolektivních
smlouvách (redakční). Ing. Rad di:
Metrická sou5taya a staré toskánské míry
v zemědělství. Čís. 4. O reformě zeměměřických oddělení. - Ing.
Rad di: Praxe oceňovací. - Čís. 5. Ing. Rad di: Ze zákonodárství
pozemkového. :- Čís. 6. Ing-. Rad di: Regulační plány, Stavební ruch,
Metrická soustava (pokračování).
Falta.

Zp~ávy odbo~né.
TrianJ(Ulace města Va.ršavy. V 3.-5. čísle letošního ročníku polského
časopisu "Przeg-l~d mierniczy"
uveřejňuje
prof. Edw. Warchalowski
pojednání
o nové trig-onometrické síti hlavního města Varšavy. Vyjímáme z něho stručný obsah:
Rozšíření obvodu města Varšavy na 12.000 ha vyžádalo si' prO'vedení nové trigonometrické
sítě, zaujímající prostor asi 200 km". Základní síť, opřená o vlastní základnu, má 8 bodfi, umístěnýeh po obvodě
a 1 bod centrálně položený mimo evang-elieký kostel - který byl vtažen
do sítě, poněvadž je počátkem
dřívější
triangulaee a observatoř
astron. polytechniky,
na níž byl měřen azimut jedné strany sítě.
Měření bylo provedeno ve 12 skupinách, zčásti neúplných, 25 cm
universálním
strojem Fennelovým
s prfiměrnou chybou v úhlu ,před
vyrovnáváním
± 1".
Za základnu byla volena jedna kratší strana základní sítě, dlouhá
asi 5'2 km a měřená dvakrát inval'ovým drátem s přesností 0'3 mm/km.
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Vyrovnání sítě bylo provedeno směrově z 10 rovnic trojúhelníkových
a 3 rovnic stranových. Poloha trigon. bodů byla stanovena Soldnerovými
souřadnicemi s přesností asi ± 6 cm.
štv.

Prát:e pozemkového katastrn v rot:e 1928.
Ministerstvo fin:and schválilo, a.by mimo hěž,né prlÍice !pro vedení
pQzemkového kata8'tru byly vykonány v letním období Toku 1928 v oboTU
po,zemkového k3Jtastru ještě tyto kata8'trá1ní lIllěřické prlÍiCe:
A. V Č e (',h ác h: 1. Trlltngulace bodů vyšších řádů v severozápadní části čech aJ, provedení 'Podlfobné triangulace, na k'atastrálním
území města Rakov.níka pra jeho nové zaměřeni.
2. Započeti prací katas,trálniho nového měření celého mtastrálního
území města Rakovnika a oprovooe,ní nivelaoo Z1astavěné a. k zastavění
určené části řečeného města, ukončení prací kata.strálního nového měření
celého lmtastrálnÍJllQ území města Jičína a proved:ení nivelace 'zastavěné
a k zastavění určené čás,ti tohoto města.
B. N a Mor a v ě: Započetí praci katJastrálního nového měření
celého katastrálního
úze!lIliÍŽidoo.Lc.
C. VeS
Iez s k u: 1. Provedení Ipodr{)llmé tri3Jl1gulac,e, na katastrálnim území města Hlučina 1p'l"0jeho podrobné 2aIIllěření a provedení
podrobné triangula,ce na k'lltasiráJnf.ch územích Kyle60vic, Štěbořic a Otic
pro scelovací Hzení v těchto obcí,ch.
'2. Započetí prací katastrálního
původního měření v katastrálním
území města Hlučína.
3. Pokračování
v pracích katastrálního
nového měření v katastrálním území Michálkovice.
D. N a S loven
s k u: 1. Triangulace bodů vyšších řádů v okresích Nové Město nad Váhem, Liptovský Sv. Mikuláš, Dolní Kubín, Nemestovo, Košice, Nové Zámky a Král. Chlumec.
2. Provedení
podrobné triang-ulace: a) na katastrálních
územích
Pobedín a Trnovec, v nichž se podle usnesení příslušných sedrií má
provéstí řízení scelovací; b) na katastrálních
územich Síelp.ica, Svatý
Kříž, Krmeš, Zemanská Lubella,
Žiar, Šutovo, Malatina a Tllpešov,
v nichž ministerstvo zemědělství započne v letošním roce s přípravnými
prácemi pro scelovací řízení; c) na katastrálních
územích Ašvaň, Cop,
šalamúnová,
Nové Zámky, ve kterých bude započato příslušnými
inspektoráty
katastrálního
vyměřování s katastrálním, novým měřením a
na katastrálním
území Seňa, v němž se vykoná podrobné katastrální
měření v příštích letech.
3. Započetí prací katastrálního
původního měřeni celého katastrálního území Vrútky a pokračování v pracích .tohoto druhu v katastrálním
tlzemí Bánovce nad Bebravou.
4. Započetí prací katastrálního
nového měřeni celého katastrálniho
území Ašvaň, Čop, Šalamúnová a započetí těchže prací k zaměření a
provedení nivelace zastavěné části v katastrálním
území Nové Zámky,
dále pokračování v pracích tohoto druhu v katastrálním
Í!zemí Hriňová.
E. V Pod k a r pat s k éRu s i: Pokračování v pracích katastrálního nového měření celého katastrálního
území města Užhorodu.
Pracovní 'program agr. úřadů na Moravě pro rok 1928. Za účelem
scelování hospodářských
pozemků bude letos započato s přípravnými
pr~!3mi technickými:
V ob vodě pal. správy v Ro Ie š o v ě: město
HoleŠóv 1(}12ha, Přílepy 253 ha; v obvodě pal. správyy
K r o měř i ž i:
Hradisko 68 ha, Miňůvky 89 ha, Postoupky 47 ha; v obvodě pal. správy
v Lit o v 1 i: Haňovice 271 ha, Chořelice216 ha, Nasobůrky 190 ha, SoMčov 170 ha, Viska 91 ha; v obvodě pol. správy v Pře r o v ě: Lověšice
235 ha, Obědkovice 258 ha, Polkovice 706 ha, Vežky 256 ha; v obvodě
pal. správy v Mor. Tře b o v é: Lazy Bezděčí 161 ha, Pečíkov 55 ha,
Petrůvka 36 ha, Unerázka 132 ha; v obvodě pol. správy ve Vy š k o v ě :
Křenovice 8'79 ha.
V pracích v minulých letech započatých se pokračuje: V ob vodě
pol. správy
v Hol e š o v ě: Všetuly 432 ha; v obvodě pal. správy
v U h. Hra d i š ti: Tlumačov 1598 ha; v obvodě pol. správy v Mor.
K rum lov ě: Rouchovany
1212 ha; v obvodě pal. správy v O I0m o u ci:
Slatinice 744 ha; v obvodě pol. správy
v Pro stě j o v ě :
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Andlerka 32 ha, Čehovice 711 ha, Mostkovice 431 ha, Služín 309 ha,
Stařechovice 349 ha, Stichovice 396 ha, Třebčín 391 ha, Výšovice 592 ha,
Vřesovice 622 ha, Zešov 529 ha; v ob vodě pol. správy v Pře r o v ě :
Beňov 675 ha, Čelčice 492 ha, Klenovice 803 ha, Lobodice 724 ha, Hor;
Mostěnice 983 ha, Oplocany 548 ha, Popovice 160 ha, Předmostí 417 ha;
v obvodě pol. správy v Mor. Tře b (}v é: Borotín 768 ha, Cetkovice
854 ha, Uhřice 649 ha; v ob vodě pol. správy ve Z n o j mě: Přímětice
820 ha.

Agrární úřady. na Moravě začínají tedy s 'přípravnými pracemi za
účelem scelování: nově v 19 obcích o výměře 4560 ha a pokračují
v pracích již dříve zahájených ve 26 obcích o výměře 16.240 ha.
Při tom disponují ve výkonné službě 34 techniky - z nichž je
12 geometrů - a 21 techniky pro pomocnou službu.
Ing. Kožoušek.
O reformě studia zeměměřického na brněnské německé technice
pojednal prof. Dr. H. Loschner v č. 3. Mitteilung-en des Hauptvereínes
deutscher Ingenieure. Napřed nastínil obsah zákona o zřízení tříletého
zeměměřického inženýrství, pak uvedl prozatímní studijní osnovu a předměty státní zkoušky prvé a druhé. Závěrečný odstavec věnoval autor
mezi jiným úvaze, že na tři I é t a reformované studium nes t a č í, a
že se nedá pochybovati o tom, že čtyřletý odbor bude brzo zaveden.

Zpráva o ftnnostl odděleni pro nová měřeni v Opavě.
Oddělení pro nová měření v Opavě bylo zřízeno 1. května 192a.
První jeho práce bylo dokončení jíž započatého měření městyse Tři n c e.
S měřením obce započato v r. 1914 na podklJadě triangulace
provedené
triangulační
kanceláří ve Vídni. Celkem v r. 1914 zaměřeno bylo po··
drobně 47 ha a. 317 parcCll..-V
měření pokračovalo teprve po válce světové oddělení pro nová měření v Opavě v letech 1922 a. 192~, takže zaměřeno celé území městy-se Třince i s připojenou částí od obce Konské,..
celkem 704 ha a 2262 parcel vpůsohem ipolygoná.lním. Pozemky hylo
nutno 'před měřením omezníkovati. Osá,zeno bylo 715 polygonálních bodů,
1439 měřj,cký,ch bodil., u1"Čenv úhly na 968 stanovis,ká,ch repe,ti'čním: thel()dolítem firmy Fromme s odbiadovými mikroskopy na. 6" a změřeno 1160
polygonáJních stran. Velkou část obce tvoří železárny, patřící Báňské a
hutní slpoleoěnos.ti,k1t.eré byly stáje v plném chodu. čímž prá,ce měři'c,ká
někde byla. ,ztížena. VýpOOet polyg-onálnich a měřicky'ch hodů proveden
byl počítacím
strojem "Brunswiga"
s použitím tabulek
Gaussových.
Zobrazení provedeno bylo v měř. 1 : 1000 na 33 listech. Při výp<lčtu ploch
rozd,ě},eoocel.é úwmí na 290 skupin, t. j. průměrně list na 9 skupin. Jednotlivé parooly počítány z originálních
čísel, většinou však dvakrát
planimetrem. Dále proveden celý pisemný ope'rát, a to: Seznam souřadn:c, srovnávací sestavení star,ého stavu katastrálního
s novým měřenim, ohlašovací archy, sestavení ploch parcél. parcelní protokol, sestavení tříd, 213 pozemnostních a.rchfi, seznam držite,lil.. abecední seznam,
úhrnné sestavení pozemnostních archil. a seznam domů. Obec hradila pomocníky. materia.lie a. kancelář a dostlala. za to jeden exemplář nových
ot.iskil. map. Vffikeré práJc.e ;prováděli: měř. kQIIl. Č. Jurek: 3 roky. měř.
kom. J. Stoddlka 3 roky, měř. kom. J. SkopaJ 5 měs. a měř. vrch. kom.
B. Schreier 1 mě8.
.
V létě r. 1925 začalo se s pokmčováním
rovněž nedokončeného
měření města B í lov ce.. Triangulace provedena v r. 1913 triangulačni
kanoo'láří ve Vídni. Vytyčeno bylo 38 signálil. a 17 pevných bodů. Měře,ní
podrobné konáno v roce 1913 a 1914. ~ obě léta zaměřeno hylo 70 ha
a 916 parcel zpdsobem polygonálním. Zastavěná část a část ul"Čená k 'zastavění měla hýti zaměřenapolY'~oná.lně
a zohrazena y měřítku 1: 1000.
Jesy a část 'Polí stolem v měř. 1: 2000. Měření dbkončeno bylo oddělením
P1'O nová měřeni v Opa.vě v roce 1925 a částečně
v roce 192(t Zaměřeno
hylo polygoná.lně 355 ha a 1370 ,p~rcel a 'zreamhulována ipJ.()Ciha.před
vojnou zaměřená.
Parcely před m1ěřenm byly ohramičeny kameny.
Celkem zaměřen-o bylo 425 ha a, 2286 pal1ool. vysálzeno 524 polyg-onálních a 1790 měřických
bodil., měřeny úhly na 780 stanoviflkácha
polygonálníc1h stran 'LIllěřeno 755. Nově zpravováno
ve 128
polních ná.ěrteícb celé území Bílovce-Vnitřního
Města, část území BílovcEl'
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-Dolního
Předměstí, Bílovce-Horního
Předměstí a Radotína. Město hradilo pomocníkYj, materia1ie a kancelář a dO&Uane za to. jeden exemplář
nových otiskii map a parcelní protokoly. Úást, která měla býti měřena
stolem, t. j. 551 ha a 727 ·pMc.el, nehY'la VŮJbecměřelllit. Výpočelt poly~onálních hodiia
měřických bodu proveden počitacím strojem Brunswiga
s použitím pětimístních
tabulek u'aussovýCh. "'obrazení bylo provedeho
v měř. 1: 1000 na 22 listech. Při výpočtu ploch rozloženo celé území na
408 skupin. Plocha jednotlivých parcel počít4u'lli částečně z originálnich
čísel, většinou však dvakrát planimetricky.
Dále sestaven oelý písemný
operát všech čtyř kata&tráJlních území (3013 parcel) a ťo: Seznam soui·a<tnic.. SI\ovnáva-cf sestave1Ú, sestavení ploch lpal1cel,paJ.1celní fP'wtokoly,
sestavení t.říd. 869 pozemnostních archu, úhrnná sestavení ,pmemostních
archu, seznamy dJ,žltelu, ahecední seznamy, knihovní výpisy a seznam
domů. Veškelfé p<rá.cekonali měř. koní. Ú. Jurek a měř. koffiJ. J. Stodma.
V létě 1927 započato s llThěřenímměstyse Mi c h a I k o v i c v uhelném revíru o&travském" kde staré mapy nevyhovovaly
jÍJŽ požadavkum
na ně kladeným. Mistní triangulaoo (17 nových bodu). provedl měř. kom.
Ú. Jurek.Podrobné
měření zpiisobem polygonálním vykonáno zatím na
ploše .99 ha a zaměřeno oběma úředníky 903 paJ.1ceLÚa:sto užito bylo lllJtí,
poněvadž terén je značně kopcovitý. Veškeré majetkové hranice byly
před měřením vytyčeny, provedeno komisionelní řízení a hranice vymezníkovány cementovými kameny. OSlltzeno dále 231 polygonálních bodů,
774 mMi1ckýclh bodtl, změřeny úhly na 293 sta:no-v;jskkh a změřeno 296
polygonálních stran. Celé území o·bce je 261 ha a 2066 rparcel. Obec hradí
pomocníky, materialie a všechny výlohy jednoho měř. úředníka a dostane za to 6 otiskii map a parcelní. protokol. Zobrazení bude provedeno
v měř. 1 : 1000 již v nové konformní dvojité kuželové projekci s posunutým pólem. Se zobraz,ením území nemohlo býti dop0i;\ud započato, poněvadž nebyly dodány souřadnice trigonometrických
bodu triangulační
kanceláří min. fínancí v Praze. Zatím provádí se zobrazení místní tratě a
lesii u scelené obce Hlavnice v okrese OpaVla.
Měření a kanoolářské práce ve všech obcích revidovány měř. vrchním radou Ing. Jul. Wasserrabem.
V lednu 1928 přidělena byla oddělení kancelářská
síla - vrchní
oficiál Fr. Prosser.
Ú. Jurek.
.
Soutěž n a v y p r a c o v á n í n á vrh u pro
v z o r n é p lán y
up r a v o v a c í ven k o-v s k é ob c e V á pen n Ý Pod o 1, vypsaná
min. zemědělství, měla tento výsledek: 1. cena nebyla udělena. Ze dvou
druhých cen získali: na místě prvním Ing. V. Havlík a Arch. V. Ježek,
na místě druhém Ing. I v o B e n e š, ú ř e d. a u to r i s o van Ý c i v i 1 n í
g e o 1Íle t r v Brn ě (heslo ,,28"). Třetí
cena přiznána.
Arch. B.
Rietschelovi.
Zdiirazňujeme tento fakt, že zeměměřič v konkurenci
s inženýry
a architekty čestně obstál v soutěži na díle, z něhož má dle návrhu ministerstva veřejných praci o novém zákoně o civilních inženýrech, býti
na příště vyloučen.

Zp~ávy spolkové.
Z Jednoty. čs. úř. aut. civ. geometrů v Praze. Pracovni
výbor
Jednoty konal řádnou
schiizi v sobotu dne 4. srpna 1928 za účasti
15 členii.
Jednáno bylo o návrzích na prováděcí nařízení k zákonu o pozemkovém katastru.
Ježto doposud jen málo kolegii zaslalo svoje připomínky, žádáme poznovu pány kolegy, civ. geometry, aby svoje připomínky, návrhy a poznatky, které maji k zákonu o pozemkovém katastrn co nejdříve Jednotě zaslali, poněvadž prováděcí nařízení mají býti
co nejdříve vydána.
Kol. Ffirst referoval o výsledku intervence v min. financí ve věci
udělování aut.geom.
na Slovensku a ve věci udělování aut. pensionovaným evidenčním geometrum podle nař. z roku 1913.
Po debatě usneseno žádati, aby bylo novelisováno vládní nařízení
Č. 148 z roku 1922. Potřebný
návrh na změnu onoho nařízení vypracuje
kol. Talaš a na příští schiizi pracovního výboru bude návrh ten podroben
detailnimu propracování.
.
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Ve věci udělování aut.pensionovaným
státním úředníkům usneseno, žádati u Inž. komory jistá opatření, zejména, aby byl zjištěn
vždyc,ky přesně dl1vod, proč byl dotyčný úředník dán do pense.
Na upozornění kol. Janče ve věci zřízení t. zv. "Technische Lehranstalt, 'Bodenbach", usneseno požádati Inž. komoru, aby zakročila proti
zřizování takových ústavl1 u min. školství, jelikož ústavu takového není
vúbec třeba, protože tou dobou jest velký nadbytek kvalifikovaných
sil
technických
pro kanceláře
civ. inženýrů
a zvláště civ. geometl'tl.
Z ústavů takových by vlastně vycházel nový druh inženýrů a geometrů
a dosavadní poměry úplně postačují k výchově technického personálu,
takže zaváděti nějaké soukromé technické ústavy jest úplně zbytečné.
Po vyřízení několika přípisl1 členů Jednoty a několika dotazů
kolegů ze Slovenska, schůze skončena.
Příští schůze pracovního výboru se bude konati v sobotu dne
1. září 1928.
Zapsal Ing. Prokdpek.

Zákony a nařízení.
Výnos ministerstva financí z 30. května 1928, ě. j. 57.834/28/11I/6 b
() poznačování
nově
dílcil.
na geometrických

povstalých
parcel
polohopisných

a jejich
plánech.

Ustanovení § 79 a 80 zák. ze 16. prosince 1927, č. 177 Sb. z. a n.
o pozemkovém katastru a jeho vedení, bylo přednostťim kat. měř. úřadu
uloženo, aby označovali nově povstalé dílce parcel na geometrických
(polohopisných)
plánech.
Poukazujíc na toto ustanovení' a na výnos min. spravedlnosti
ze
dne 11. května 1928, Č. 11.690/28, který bude uveřejněn ve Věstníku min.
spravedlnosti
pod Č. 17 a podle něhož knihovní soudy zasílají geom.
(polohopisné)
plány a jejich snímky kat. měř. úřadu zpravidla
bez
jakéhokoliv dopisu neb požádání, stanoví min. financí až na další toto:
A. Je-li přednosta katastrálního
úřadu měřického nebo jej zastupující měř. úředník přítomen v kanceláři kat. měř. úřadu, jest povinen knih. soudem zaslané geometrické (polohopisné) plány projednat;
bezodkladně. Jest tudíž povinen buď
a) se zřením k ustanovení § 79 a příslušných
podrobnějších předpiSti k tomuto ustanovení
poznačiti na plánech a jeho snímcích nově
povstalé dilce buď tím, že je poznačí příslušnými parcelními čísly nebo
že je připojí k parc. sousedním, dále potvrditi na plánech i na jeho
snímcích, že kat. měř. úřad souhlasí s novým poznačením parcel nebo
jejich dílcl1 a připojiti svůj podpis a úřední razítko, nebo
b) nevyhovuje-li
plán platným ustanovením,
sepsati všechny závady, které shledal, a sděliti je ihned knihovnímu soudu. Zároveň s tímto
sdělením vrátí kat. měř. úřad plán i jeho snímky anebo i jiné, soudem
zaslané spisy, aniž by byl na nich něco poznamenal. Jest samozřejmé,
že za závady plánu mohou býti považovány jenom případy, kdy pIlin
skutečně nevyhovuje, ať již po stránce formální, meritorní. svého podkladu, ověření a pod. 7;áležitostelh, které jsou podle ustanovení
§ 51,
odst. 3. kat.zák.přede'psány'
pro' geometrické (polohopisné) plány. Obsahuje-li na př. plán návrh svého vyhotovitele
na označení nově povstalých parMI n.ebO jejich dilců, nelze tuto okolnost
považovati za
závaduplánl1,
naopak spíše za jejich výhodu, neboť jest tím značně
ulehčena' práce přednosty kat. měř. úřadu.
"
Je-li přednostovi kat. měř. úřadu známo, nebo zjistí-li nahlédnutím
do snímkuzastavovacích
plánů (§ 55, písmo a) kat. zákona) a pod., že
.)de v územích zastavěných
ploch nebo k zastavění určených o dělení
pozemkl1 na stavební skupiny nebo na jednotlivá stavební místa a na
plánu nebo na příloze k němu není příslušným
stavebním
úřadem
(:tněstským, obecním a pod.) potvrzeno v plánu naznačené dělení, jest
třeba, na toto upozorniti
knihovní
soud a zároveň vrátiti
mu nepot'\7r~ený plán.
Případy pod a) uvedené vede kat. měř. úřad v úředním záznamu,
založehém podle výnosu ministerstva
financí ze dne 27. listopadu 1922,
č. 98.221/11.494/22. ,
'
'
K případl1m pod b) uvedeným upozorňuje min. financí, ž'e vzhle"
dem k ustanoveni § 42, odst. 7. Jrnt. zákona nebude knihovnímu soudu
o

o

o
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možno povoliti zaplS v pozemkové knize, odmítne-li kat. měř. úřad pro
shledané závady plánu potvrditi souhlas s novým poznačením parcel
nebo jejich dílců, a že jest tudíž třeba, aby přednosta kat. měř. úřadu
nebo měř. úředník jej zastupující b e d I i v ě uvážil, jsou-li závady plánu
takového rázu, aby knih. žádost byla proto soudem zamítnuta.
Ve věcných záležitostech nebude zpravidla možno podrobiti plán
úplnému přezkoušení již při vydávání potvrzení, zejména nebude lze
zjistiti, jsou-li dodržena ustanovení o dovolených mezích přesnosti. Závady v tomto směru objeví se zpravidla při zakreslování změn do kat.
mapy nebo při počítání výměr. V takovémto případě budiž až na další
posttlj)Ováno podle dosavadních
ustanovení.
B. Přednosta kat. měř. úřadu jest osobně zodpovědným za urychlené projednání
~eometrických
(polohopisných)
plánů knih. soudem
zaslaných, a to i v době své úřední nepřítomnosti
v kanceláři kat.
měř. úřadu.
C. Souhlas s poznačením nových parcel nebo jich dílců může
býti. potvrzen na geometrickém (polohopisném) plánu a jeho. s!1~mcích,
pokud ovšem tomu nebráníustanóVéIíí§
'80, o'dst:' 4. kát. zák. také
tehdy, žádá-li o to $trana, úředně oprávněný civ. geometr, oprávněný
úřad (§ 51 kat. zák.), nebo kterýkoliv
zájemník. O. projednáni
plánu
v takovémto případě platí obdobně ustanovení bodu A. a B. tohoto
výnosu.
Za ministra financí: Dr. F u x, v. r.

Zpt'ávy osobní.
Jmenováni:
U Stá t. P o z. ú řad u: Ing. A. Krátký měř. radou
ve IV. plat. stupnici;
u min.
ve ř e j. p I' a c í: Ing. A. Kunštadt
vrch. měř. kom.
v V. plat. stupnici;
u min.
f i n a ri c í:
1. v Čechách: V. Kolman
mer. radou
ve IV. plat. stupnici, vrch. komisaři Ing. B. Foltin a Ing. F. Tippl
m. vrch. kom. v V. plat. stupnici; 2. na Moravě: Ing. A. Frič do V. plat.
stup. s titulem v. m. kom.
N a S loven
s ku: a) Za měřické koncipisty přijati: Ing. Frant.
Hapl pro kat. měř. úřad v Dol. Kubíně; Jaroslav Jan Zdimal pro Bardejov, Ing. Norbert Kliman pro Prievidzu.
b) Systemisované místo ve 4. plat. stup. s titulem měřický rada
propůjčeno měř. vrch. komisaři Ing. Frant. Potůčkovi a systemÍflovaná
místa v 5. plat. stup. s titulem mě~ický vrchní komisař, propůjčena měřickým komisařům
Karlu Hylmarovi,
Václavu Farkovi,
Ing. Frant.
Lencovi, Achillu Roziňákovi, Jaroslavu Tůmovi a Josefu Bašnému.
c) Přeloženi na trvalý odpočinek: Měř. komisař L'udevit Szitta
u kat. měř. úřadu v Galantě, a měř. komisař Teodor Schrauz u kat.
měř. úřadu v Lučenci.
Na Pod k a r pat s k éRu s i: Přijat Ing. Fr. Havlíček a ustanoven měř. koncipistou v Mukačevě.
Právo k užh'Ani stavovského označeni "lng."nabyl log. A. Kun~tadt
v Praze.
.

• Opravy. K článku: Karel
Klegar:
ZeměmP.řič
ve službtl.ch
br a n n é moc i.", uveřejněnému
v 8. čísle roč. XVI. Větu': "dnes
jsou ... ", na str. 247, řádek 2. zdola, jest nahraditi větou: "dnes jsou
e z těchto mist obsazena důstojníky s úplným vysokoškolským vzďěláním' a 9 míst důstojníky-geometry."
Třetí odstavec od konce článku. na
str. 248.: "Mimo 15 důstojníků-zeměměřičů...
stavebních
ředitelství.",
jest nahraditi tímto odstavcem: "Mimo 15 míst ve V. Z. ú. je v armádě
systemisováno
dalších 13 míst pro důstojníky-geometry
a to V' dělostřelectvu
(měřické roty)
a ve službě stavební.
úhrnem
je tedy
v armádě systemisováno 28 mist pro geometry."
2. K článku "Ing. O. Krčmář: Čs. zeměměřiči a stanovení státních
hranic." Řádek 8 zdola, strana 197 má zníti správně takto: "části včetn~
Východní Haliče, čs.-maďarská určená mírovou smlouvou v Trianonu
ze dne- 4. června'-1920 a konečně ... "·
.
.
.3, VČí~. 7. Z. V. z 1928 vysázen~ .,v. obrazci 2. na str .. 116 místQ
spravného slova "Secteur" chybně "Sene '.
Za redakci zodpovídá Ing. Joo. RftMěka. - Tlokem l'olygrafte •• Brn6.
Nakladatel: SJlolek čeokoolovenokÝeh ~8D1ěměNčftv Praze.
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