
ZEMĚMĚŘIČSHÝ vĚsTníH
konané v záležitosti studijní reformy v Brně dne 8. února 1925.

Schůze byla neobyčejně četně navštívena kolegy všech
odvětví praxe zeměměřičské, kteří i ze vzdálených krajú Čech,
Moravy, Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi se sjeli, aby
tu před veřejností manifestovali za dávný svúj požadavek:
prohloubení a rozšíření dosavadního studia. Prostranný sál oh-
chodní a živnostenské komory byl přeplněn kolegy a hosty.
Presenční listina vykazuje sama 163 podpisú kolegú a mnoho
bylo z těch, kdo se opozdili a své podpisy opomněli připojiti.

Schúzi zahájil Ing. Flirst o půl 10. hod. v zastoupení 8VO-

lavatelú: Jednoty úř. aut. civ. geometrů a Spolku stát. měř.
úředníků~ Na výzvu jeho, by zvoleno bylo předsednictvo, na-
vrhuje je kol. Faltus. Zvoleni byli: předsedou Ing. B. F li r s t,
úř. aut. civ. geometr v Benešově, místopředsedy Ing. F. N áhl ík,
měř. rada v Praze, Prof. Ing. V. :F i1k u k a, úř. aut. cív. geometr
v Brně, a Ing. J. Zem á ne k, měř. rada v Bratislavě, zapiso-
vateli Ing. J. Krejza a J. Baar. Pořadateli schůze byli Ing. H.
Jan(~, .Tan Vrba a Ing. K. Holan.

Předseda Flirst ujímá se slova:
Velevážené shromáždění, vzácní hosté!
Jednota úř. aut. civ. geometn1 a Spolek stát. měř. úředníků

svolaly na dnešní den manifestační schůzi, na jejímž programě
jest jednání o reformě studia zeměměřičského. :Nežli přistoupíme
k referátflm o věci samé, dovolte, abych vás všechny přítomntl
pozdravil a uvítal vážené hosty, kteří na naši schúzi se do-
stavili. Jsou to pánové:

Za minis,terstvo financi: měř. rada Ing. Bohuslav Bednář; za mini-
sterstvo ,spravedlnosti: vrch. soudní rada Matulík; za ministerstl:,o veř.
prací: Ing. Josef Karásek : za ministerstvo železnic: Ing. Leopold ~brek j
za vys,oké učeni tec:hmické v Praze: ,prof. Ing. J. Peit,jjk; zla německou
v}'50kouškolutedmkkou v Pmze : prof. Dr. Loschner (zia rekitorát a prof.
Dr. Hiirpfera); za českou vysokou školu technickou v Bmě: prof. Ing.
Ursíny, t. č. rektor, a prof. Dr. Semerád; za německou vysokou školu
technickou v Brně: iP,r('f. Dr. LOS'0hner (i z,a rektora); za ge,odetický
ústav české te,chniky v Bmě: prof. Dr. Kladivo; za zemi'lkou správu
poHtick,ou na Mioravě: Ing. Leio Bloudek; za vrchní zemský soud
v Bmě: vrchní soudní rada Matulík; za zemské finanční ředitel"tvi
v Emě: Dr. Oskar Jalm; za ředi,(elství čs. stát. drah v Bmě: Ing. Leop.
Marek; za ředitelství čs. stát.éLrah v Olomouci: Ing. Páleníček: za úřad
pro agrúrní ope,race v Bmě : Ing. Felkl : za zemský stavební úřad v Emě:
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Ing. Matěj; za státní pozemkový úřad v Praze: Ing. Ant. Krátký; za
horní hejtmanství v Brně : Ing. Brambauer; za město Brno: městský rada
Riedl; za Inženýrskou komoru pro čs. republiku: Ing. M. Stábla, Ing.
J. Král a Ing. Fr. Hromčík; z~ zeměměd'iče Vo~enského zeměpisného
lH,tavu v Praze: :IllIajorKudliiČ'ka, ,Šit. R;pt. KM'el KOlp€IČnýa kpt. Jura.eka;
za Spolek čs. inženýrů, odbor Brno: prof. Ing. Veletovský; za delimi-
t~čník:JomÍJSi: Ing. Otto LaciIra ;za Spolek ,p'os~uc:h~ů zeměriJ.,ělř.'v Praze:
B. Kruis; za Klub techn. úředníků geometrů v Praze: Ing. Pudr; za Klub
inž. a geom. Stát. poz. úřadu v Praze: Ing .• Jar. Fanta,; za Voj. zem. stav.
ředitelství v Bmě: Ing. kpt. Fr'lnt. Himalva.: za Fa'chgmppe der Zivil-
techniker im Deutschen Ingenieurverein fUr nHihren: Ing. R. Freude; za
Gewerbschaft der Beamten mít Hochschulbildung im Finanzministe'lium:
Ing. Alfons Hauptmann; za XV. odb. zem. fin. řed. v Bratislavě: Ing. Jan
Nosek; dále p O SI a n c i a sen á t o ř i: za sociální demokracii senátor
Aut. Hnátek; za Istranu Č's. s'ocia!liJst.ů,za olmluvenéhosenátora p~'of. Ho-
lého a posJ. Langera záls'tulpce: Karel Riedl: za stranu relpublíkánskoll:
p03L MarclJ.a; za stranu národní demoilú.a,ci;e: posl. Vot,mha; za klub čes.
posLanců ISlodálnb-demlokr. : po~l. Inlg. JaJ'. Nečas; za něm. Isodálně-demo-
k,ratickou s,tranu: měsiÍJsikýrnda Ka-ts!chinkaco zástupce 'Post Dra Lud-
víka Czecha. Ze záiStupcŮ žurnali.st.iky referenti: Ed. Novin, Mor. Orlice,
Ta,ge,s:hote, 8tráiŽe ,sodaliJsmu, Svohody, Volksfreundu a Mor. N'ovin.

Doufám, vážení pánové, že všechny přítomné hosty jsem
pozdravil, pokud v presenční listině jmenováni byli. Pakli js,~m
někoho vynechal, prosím, aby laskavě prominul, aneb by se do-
datečně přihlásil. Zugleich begruBe ich die Herren miste anderer
Nationalitat. Došla nás také řada omluvných dopisů, a sice
od pánú : Prof. Dra AI. Tichého, Ing'. Holuba z Plzně, za ústřední
politickou kancelář čs. strany lidové Ing. Zemana, za spolek
úředníků .... , od prof. Dra J. Ryšavého, vrchn. rady Valon-
tina .... , Ing. G. Dostála, zem. stav. ředitele v Brně, doc. Dra
F. Fialy, Ing. E. Slavíčka a Dra J. Hrnbana.

Nežli přistoupíme k jednáni, dovolím si vám llastíniti
program dnešní schůze, k níž zvoleni byli jako referenti kol.
Šrůtek, Zuklín a Růžička. Tito kolegové přednesou referáty a
z nich poznáte příčiny a účel schůze. Po těchto referátech budou
projevy úřadů a prosím, abyste každý, kdo si přeje učiniti
projev, mně laskavě to sdělil, abych jemu mohl slovo uděliti.
Podotýkám, že někteří pánové se již přihlásili. Po projevech
bude potom ohlášena a přečtena resoluce, a tím bude schůze
skončena. Prosím, aby se ujal slova p. kolega Ing. H. Šrůtek:

Po všeobecném úvodu na thema "Jon ve vzdělanosti a
věd(~ní spočívá budoucnoet malého národa", přistupuje Ing.
Šrů tek k jádru věci a praví:

A tu jsem, vážené shromMděllí, 11 poža.da,vku na,šeho stavu. Jest to
po prvé - kdy stav náš předstupuje před veřejnost a žádá její pod.pory.
Cesta tato volena tehdy, když o-.;;tatní nevedly k cíli. Oč běží nám ---
zeměměřičům - v přítomné době'? Nechceme jiného, než aby stav náš
pro svoji důležitou p,ráci na poli technickém stal se rovnocenným s ostat-
nímy stavy technickými, aby vyzbrojen všemi vědomostmi praktickými
i teoretjcikými, mohl.svědomiltě konati úkoly, Isvěřené muná,rodem a, státem.
Ovšem naše společnost nepropracovala se dosud k názoru, že. dlL~evJ1í
práce jednotlivců, duševní schopnost, výkonnost a, dovednost o db o l' n á
jsou základem a pákou všeho pokroku ve státě, základem všech vymože,
ností kulturních a technických, základem všeho zdravého vývoje a. roz-
květu státu. Příčinu toho hledati nutno v malém rozhledu světovém, v pří-
lišné soukromo-hospodářské upjato,sti a nemístné šetrnosti. Jen tak lze
si vysvětliti, že snaze naší - udržeti technickou úrovflň zeměměřičů na
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výši doby - kladeny jsou překá,žky, a to i stavy, od nichž bychom toho
nejméně očeMvali. Leč poměry, kvalita p,ráce, nové vynálezy, vynucují
dnes prohloubení a rozšíření studia našeho na vysokých školách technic-
kých. Dosavadní cesta, kterou jsme za tímto účelem konali, jest pravým
ma,rtyriem celého našeho Sltavu. Ačkoliv již před zavedenním dnešního
studia zeměměřičského žádáno bylo čtyI-leté studium, přece poměry po
r. 1883 vynutily si rychlá opatření - zvláště, když v létech 90 tých nastal
naprostý nedostatek technicky vzdělaných uchazečů do státní mělic1,é
s.Južiby. P,ři zřizOlVáníučebnýoh běhů na technikáclh hyLa U1pila.tněna:!)ouze
potřeba státu, rychle zajistiti dostatečný počet technn-ů pro evidence
!mtast,ru. Studium }Jmvisorně Ziřizené r. 1896, nes'tači1o všaJ{ v prrukis.ia
absolventí musili své vědomollti doplňovati a prohlubovati.Přípomínám
na př. stavební řád, který zeměměřičům se nepředná,ší, bez něhož však
žádný geometr praksi prováděti nemůže, dále vodní právo, stavba železnic,
regulace měst, půdozna,lství atd. Všechny tyto nedostatky pozorov11ny
u prvních abso.Jventů p,rovIsomě zřízených učebných běhů, a proto již
v r. 1903 na ,sjezdu státních měř. úředníků ozývají se hlasy, aby studíum
zeměmě>řič'ské na šikiolách .technklký.ch rozšířeno bylo na tři léta. Do-
volím lStiupoz,olJ"nfti,že ve stáJtní s~užbě neJze sTlovnávati ,suav náš,S -ostat-
ními kategorie mí technickými. U nás stává. se technik velmi brzy samo-
staJtným, předno,stou úřadu -- a již z toho důvodu jest třeba, aby z tech-
niky přišel náJežitě připraven a s potřebným mzhledem. Konečně i pdc.e
v podstatě jest zcela jiná neiž u techniků druhých kategorií, kde každý
případ jest případem pro sebe, kdežto práce geometra jest prací orga-
nicky se vyvíjející a postupující, takže chybí-li měřický úředník jednou,
stává se tato chyba základem ohyb dalších. Nejdůležítějším argumentem
pro rozšíření našeho studía je,st poznání, které si odnášíme z bohatého
styku s obyvaJtelstvem, jemuž jsme rádcí nejen v otázkách te·chnických, a,Je
i právních. Proto zemřelý profesor Novotný vždycky říkával. že geometr
má b5'ti nejen dobrým technikem, a,le také dobrým právníkem. A ko-
nečně vidíme u ostatních kaltegorií techniků, že, také se neomezují jen na
úz,ký svůj obo'r. kterému se v praksi věnují, že však dos,távají vzdělání
širší, jako na př. inženýři pro stavby vodní, silnice, železnice, dále che-
mici a j. Ovšem, u nás ve střední Evropě, zvykl si každý stav ohraditi
se spoustou paragrafů, aby učinil ze sebe nedobytnou tvrz. Z této tvrze
podnlliá, pak jen výpady proti těm, o nichž se domnívá, že by mu
některý ten paragraf chtěli odejmouti. Proto u nás - lépe řečeno proti
nám - vyskytuje se zpúsob boje, který dlužno označiti bojem inteligence
nedůstojn~'m. Tu nutno prohlásiti, že rozšířením a prohloubením ",tudia.
než á dám e 1'0 z ,ší ř e n í .sv é p ťL,s'ob n o \St i. Nám stačí obor ná~
úpďně a nemáme v;řeIejši:hloIpřá,ni,než aby je!ll 'kRJždýdržel 'se 'svého odboru.
Dmhé tVlrzení, ježzviláště Ipll'otinám státlllím měř. úředníkům Ise 'Vyskytuje,
jest, že domáháme s,e rozštření IStudia, abychom dos·á,Mi ka.t. A. státních
úředníků. Pro podobná ne'smyislná tJvrz,ení nemáme vhodný,c,h slov lWO jicth
odsouzení. My počali jsme o reformu studia žádati v době, kdy žádných
kategorií úřednických nebylo a kdy postupové poměry naše byly v dů·
sledku známého výnosu ministerstva financí lepší než u kteréhokoliv
stavu technického druhého. Tehdy neměli jsme mate,rielních důvodů, žá-
dati rozšíření studía, vy'cházeli j,sme z důvodů věcných a ušlechtilých
- rozhodně z důvodů čistších a ušlechtilejších nežli jsou snahy těch, kteří
uměle konstl11ova.nýmí argumenty klamou veřejnost. Spíše možno pro-
hlásiti. že materíelní snahy jsou na straně těch, kteří stojí proti naší
reformě - hojíce se -, že by přišli o různé výhody. Mya naši kol'3gove
cívilní nep.riživu,ien1e se nikde u druhých odborů, nám stačí odbor náš
a prohlašujeme, že nechceme tak činiti ani v budoucnu, požadujeme však,
aby ostatní stavy technické jednaly tímže zp'ulsooom. Ovšem, tomu se
nechce rozuměti a proto tvrdí se veřejnosti, že by prý chudým stud<Jn-
tům vzána hyla možnost, věnovatí se vyššímu studiu. Proč se tito (ld-
půrcové rozšíření našeho tJtudia ne,snaží, ahy chudým studentiim UlUOŽ-
nili studovati také jíné obory? Nebo ,ig'eIOillletrr-in~"jelst .ien 1'1\'0 chudáky
dobrá? Jest pravdou, že geometři pocházejí z chudších vrstev. Práce
geometra. je'3,t t,otiž tak namáilllawá .:1 vyče11pávající. a proto se jí mů.že
věnovati pouze ten, kdo od mládí jest zvyklý všemu možnému li'trár1ání
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a tvrdému životu. Skoro by se zdálo, že nepovolani ochránci chudých
studentů myslí více na ziskání zdatného dorostu nežli na studenty samé.
Ovšem, ani to není pravdou., poněvadž by tu zdatnost měli podporovati
prohloubením jich vědomoSltí.

Zeměměřičství jeSlt jedno z nejstarších odvětví technických a ne-
bráni-li se v ostatních odborech vývoji a zdokonalování, nemůže býti
bráněno ani nám. Boj o sousto chleba nemůže býti a.rgumentem pro
brzdění vědeckého vývoje celého stavu.

Že p.rohloubení zeměměřičského studia je nutné, dosvědčují ony
kruhy odborné a intemsované, které v poMtcích našich požadavků sta-
věly se proti rozšíření studia, ale přesvědčivše se o svém omylu, staly
se dne's podporovateli nllJšich snah a tužeb. Sám referent v ministerstvu
školství p:rojevil as před rokem k naši deputaci názor, že jest potřebí
provésti reformu tak, aby nové studium obsahovalo osm semestrů, po-
něvadž p.rý, "když se něco dělá, má se to udělati najednou
a řád n ě a n i k o 1i v P o k o u s k á e h". Nemůžeme proto pochopiti, že
ministerstvo školství tuto reformu Sltále oddaluje, když i ministerSltvo
financí vyslovilo svůj souhlas s osmi semestry. A ministerstvo financí jest
nejvice kompetentní, jliJk v otázce finanční, tak i věcné, a.by. zde roz-
hodovalo. Proč tedy to stálé oddaloválú a dopisování, anketování? Jest
jisto, že všechny int-eresované kruhy p.ro reformu jsou. Diference vy-
skytují se pouze v ná,zorech na počet semestrů. U nás určité kruhy ne-
naučily se dosud samostatně mysleti. Proto vždycky čekaji, až jak to
všecko dopadne ve státech okolních, hlavně ve Vídni. Vídeň dodává naši
byrokmcii vědomosti a stává se vzorem. Proto I,llohU jsme v poslední
době čisti chvalozpěv na reformu zeměměřičského studia v republice ra-
kouské (Zprávy veř. služby techn. č. 2, roč. 1925). Nezdařené videňské
dílo má se státi vzorem reformy našeho studia v republice českosloven-
ské! Jsme přesvědčeni, že za 10 let a snad jeMě dHv€' budou ve. Vídni
toto studium reformovati znovu.

Nevěříme, že by Videň zůstala pozadu za státy ostatními a zvláště
Německem, kd.e v Mnichově i Drážďanech mají dávno šestisemestrové
studium s bohatějši OBnovou učebni, než zavedla Vídeň. Uvážíme-li, že
v Záhřebě zavedli f'ltudium oBmisemestrové, v Curychu a Riz€' rovněž osm
semestrů, ve Varšavě sedmisemestrové s dalši ještě přípravou na diplo-
moV1OU ,pdci - musime v'arovaiti pře.d nedJokorulIým řešenim této otázky
u ná,s.

Nepřejeme si dalšího oddalování řešení této otázky, ale žádáme,
abychom vzděláním vynika.li nad státy ostatní, zvláMě sousední.

Je-li kdo kompetentním určovati způsob rozšířeni a prohloubeni
našeho studia, pak jest to jedině stav náš, který nedostatky studijní
průpravy poznal nejlépe sám na sobě. Odmítáme každé vměšování se
ostatních odborů do našich záležitostí a prohlašujeme, že v této otázce
jsme soběstačni.

Jest cpravdu trapným, že republika československá přichází ze
států sousedních s reformou studia poslední. Bude-li ještě váhati, nebude
moci z českých g'eometl"Ů nikdo vice za hranicemi pracovati, protože
nebude konkurenčně vědecky schopným v cizím státě pracovati, čímž
pref'itýž republiky utrpí a cizinci na naši technice studovati nebudou.

Jest na.ší povinností, učiniti vše, aby studium naše bylo v příštím
školním roce již upraveno. K tomu cíli jest třeba mezi námi jednotnosti,
flVornosti a vzájemné důvěry. Podpoříme-li na.še snahy těmito vlastnosti,
pak u vědomí, že fo, co chceme. konáme jen pro potřeby svého národa
a svého státu, musí úprava studia státi se ,skutkem dle našich přání a
našich návrhů.

Manifestujíce dnes pro reformu našeho studía, manifestujeme zá-
roveň pro jednotnost asolida.ritu stavu zeměměřičského, která stane se
základem na.šeho pevného a trvalého vývoje stavovského. Se svými tuz-
bami přicházíme po prvé před veřejnost a jsme přesvědčeni, že tato nám
své podpory neodepře, poněvadž na mysli máme jen zájmy obyvatel~tva
a,.potře,hy 'SitátU.
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Na V)'ZVU předsedovu přednáší referát Ing. F. Zuklín.
Otá.zka úpravy zeměměřičskeho studia jest již dlouhou řadu let

předmětem úvah interesovaných kruhů. Není možno uváděti zde historii
původu a roz,voj,e stavu geometrů, ale jest prostým fakJtem, že odbor
geometrovský je,st vlastně ne~t,a;rším praktickým odborem technickým.

Vl:lJstní speciální studium pro vzdělání zeměměřičeM zřízeno teprve
roku 1896, kdy zavedern vláóou ra;kous1rooudvouletý běh. Studium velkého
rozsahu a, důležitosti směstnáno tehdy do 4 semestrů, intencí vlády, opatřiti
pro státní úřady evidenční v době co možno nejkratší, laciné síly při
evidenci katas,tru a novém měření. Již t.ehdy zřízeni tohoto kursu mělo
rálz jedinmt.l1anný a mylšleno bylo jak'o(]i<JiČ.<l;snépll1ovi&orium. Při úíZellÍ
jeho nepřihlíženo ku pot.řebám jiných technických úřadů, ať státních, nebo
soukrom}'ch a nemůže přirozeně studium toto vyhovovati ani požadavkům
civilně technickým, poněvadž nedbá souvislosti s 0I8Ita.tními příbuznými
odbory technickými, pro něž má, vytvořiti geometrické podklady.

Studíum dvouleté nevyhovuje požadavkům naší doby a nevyhovuje
již ani úřadům, ,prlOněž bylo vyt,vod'eno. Too,to neuooiltelnýs,tav t.rvá
skoro 30 let.

Jednota Úl'. aut. civ. geometrů, která založena byla 16. května 1908,
již IV !l,očátcíchsiVépiŮSlo!bno1sti rplQlSta:vlHas'e do p;mnn.i0h řad tědl,
kteřísna.žili se studium zeměměřičské rozšířiti. Přinutily "Jednotu"
k tomu stížnosti a ,stesky členstva na nedostatečnost dosavadního studia
a nutnost doplňovati studiem soukromým nabyté zkušenQsti praktické.

S počátku snažilo se "Jednota," doplniti vzdě,lání geometrů ve
směru pmktického stavitelství pozemního. Později tendence programů
nesla se tím směrem~ aby nebylo zasahováno studiem do oborů působnosti
ostatních odvětví technických, a aby přece prohloubením svým a roz-
šířením skýtalo zá,ruku dQkonalé výchovy technika-zeměměřiče pro život
praktický.

Založením Sp'o,Lku čs. geometru nabylJa otázka TOIzšíření 'zeměměř.
studia nových :pevných fio'rem a Mhem p,OI3I1edJnioolet konány řady anket
a í5lpolečmýchintervenclÍ, takže dne,s otáJzlrn.'zeměaněřiČ<5kéhostudia. jest se
všech stran osvětlena. Svoláním ankety o zeměměřič·ském studiu v min.
školství a nár. osvěty dne 8. dubna 1920, kde. za přítomnosti zástupcu
ministe!l"Stev,záIS,tupců sborů rpa"OÍesorůvyJS1Oikýcl16kOl1.technk:kých, Inže-
nýrské komory a odbornýdl spolků, kde přiloženy již programy na
zřízení čty.Netého 'studia z·emě«něi. ÍJ11JŽ€lIlýrstvi,z.dálo ,se, 'Že již kúnečně
spravedllivésnahy zeměměřičskýoo 'kmpomcí i činitelů korunovány budou
vý's'1edkem; leč ~ŮiSobelllímVliVllýcihčinÍite,lů c6>lázdá,mě se Il'ozvíjejíci akce
byla zdržena a do dnešního dne nebylo o věci rozhodnuto. Jest smutné
faktum, že org1amickému a tedy lliř!irozenému vývoji .s;tudia, kladeny .l~ou
překážky činiteli, kteří, jsouce mimo řady geometrů a neznajíce jeho
živ,ctní ,potřeíby lj, existelličnízájmy, lleiIlloooo mit také při1'Olzeně '1'1'0' ně
porozumění.

Leč s'1}ravedlivá věc zvítěziti musí!
Snahy Jednoty čs. úř. aut. civ. geometrů neson se k tomu, aby

absolventům samostatného odboru zeměměřičského inženýrství umožněno
bylo dosíci uceleného a úplného geodetického vzdělání pro všechny obory
prací vyměiíovacich p10 ,stránce teOll'eťi>C1,éÍJp1~krtioké, se zře,teilem ke
všem technickým odborům, s nimiž civilní geometr v ~irší svoji praksi
úzce se stýká a ke všem požadavkům, j~ civilní prakse na něj klade.

Jest nutno však, aby nový samostatný odbor zeměměřičský vy-
choval nejen zdatné zeměměř. inženýry prakticky pro všechny druhy
prací vymě'řovacích, alea.by též vychoval dorost pro práce· geodetické
vyššího druhu, po připadě i mezinárodního rázu, a to nejen inženýry
topografy a ·geografy, ale i spolupracovníky vMeckých ústavů, při-
členěných k min, veř. prací nebo min. nár. obrany.

Jelst to tedy v první ř,adě zájem technického a hospodářského vý-
voje naší republiky, tedy zájem st4tu, který vyžaduje, by technický
dorost nM vyz'b~ojen byl dlOlkiomaiLe~Q'Oživ·ot nejen t,cl()ll'cticlky,'ale i prak"
ticky, na škclách oS uceleným'lj, úviLným ,s,tudilem vy:s(Ykoškol,ským. Ne-
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můžeme zůstati v tomto vývoji za stáJty sousedními, jmenovitě za Jugo-
slavií, kde zřízeno čtyřlet.é studium zeměmMíckého inženýrství již v roce
1920/21.

Instituce civ. geom~trů jako jedna z nejstarších jest vžita v orga-
nické těleso státu a má-li konati i nadále své důležité národohospodářské
poslání, jest třeba, by průprava teoretická i praktická ke získáni její
autoritlaC€podložena byla řádným studiem v samostatném odboru, rovno-
cenném ostatním kategoriím technickým. Vyžaduje toho také prestiž
Inženýrské komory, jež sdružuje zákonitě povinným členstvím všechny
civ. techniky, t. j. všechny kategorie civilnich techniků, by spravedlivý
požadavek instituce civ. geometrů byl konečně uskutečněn, by i svoji
kvalifikací byli úplně rovnocenní s ostatními ka,tegoriemi civ. technickými.

Nelze při té příležitosti opomenouti zdůrazniti, že jestliže některé
kruhy snlllze této po rozšíření vzdělání geometrů nepřejí, opírajíce se
o tvrzení, že rozšiřením vzdělání pro geometry bude též povzbuzena
"naha po rozšířeni oprávnění civ. geomet.rů, že tvrzeni toto jest mylné,
poněvadž jak v zákoně o inSitituci civ. tec.hniků ze dne 7. května 19113,
tak i v nově rnlJwže.né-osnově -o reorganis,acIs,tavu civH:nichtechniků.
roz-sah působnosti civ. geometrů jest přesně vytčena jest vyloučeno
každé zasáhnutí do oprávnění ostatnic.h kaJtego-riiciv. technických.

Všechny vývody tyto směřují k tomu, aby konečně již jednou
ministerstvo kultu a vyučování učinilo rozhodný krok ke zřízeni řád-
ného samostatného Il<tud'i:azeměmlffl'tč.SIkóllto.Je8It mým pi'es,vědčením, ž':;
civilni geometři, sdružení v Jednotě čs. úř. aut. civ. geometrů v Praze,
spolu s oEtatními kolegy v počtu celkem více nežli 300, působícími ve
voŠec.hobla.stechmši 're:P'IlJbJiiky,-cítí kř i v d u, která nesplňováním a od-
dalováním jejich dlooholetých požadavků na sta-vll civ. geometrů je
páchána a že očekávají, že po dnešním projevu učiní vládní kruhy
všechny potřebné kroky, by sprravedlivé věci jejich učiněno bylo zadost.

Všeehny přípravné práce jsou již vykonány, záleží jen na dobré
vůli povolaných ministerstev, by řádný odbor zeměměřiekého inženýrství
na vysokých školách technických mohl býti zřízen již počátkem škol-
niho roku 1925/26 buď vládním nařízením nebo předlohou osnovy zákona
NárodnÍtho sn-romáŽodění.

Další referát podal Ing. J. R ů ž i č k a.
Zmíniv se o významu čínnosti českého zeměměřiče v minu-

losti, poukazuje na to, že dnešní doba nás váže k zachování
vzestupné vývojové linie v našich výkonech, a ta je pod-
míněna dokonalým vzděláním odborným. Nejen kruhy země-
měřické to pochopují, ale í akademičtí jejích učítelé t.ýž
názor chovají. S ními ruku v ruce pracovali proto na programech
nové studijní osnovy nejen kolegové z Čech, ale i z Moravy i
Slovenska. I před touto schůzí obírali se zeměměřiči návrhy
osnovy studijní a v komisí, ve které otázkou spolupráce prak-
tiků a teoretiků se zabývali, sestavili po návrhu referentově
pro manifestační schůzi tuto zprávu:

Z Ip r á vak -om :i.se 'P r 'o ú iP r a v li stud i a zem ě měř i c-
k é h o, vře dne -sen á n'l, lID'an ff e Bta ční s c h ů z i dne 8. ú nor a
1925 v Brně.

Zástupci Spolku ,státních měřickýeh. úředníků, Jednoty civ. země-
měřičů, Spolku čs. zeměměřičů a Inženýrské komory zůčastňují se od roku
1914všech akef a podnětů, směřujících ku prohloubení studia zeměměřic-
kého a postupovali pn tom vždy v souhlasu a za, účinné podpory pro-
fesorských sborů české vysoké školy technické v Praze i v Emě.

Zástupci tito přizváni byli k anketě, svolané profesorským sborem
vysoké školy technické v Praze, roterá připravila návrh láJtky a odůvod:
nění pro úpravu čtyřletého studia zeměměřického v březnu 1919. Ph
jednání byly nejprve sestaveny předměty, potom počet týdenních hodin
a z toho vyplynula čtyřletá doba studijní.
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Již tehdy se uvažovalo o tom., že na různých technikách jsou
předepsány profesorům různé počty hodin při stejně pojmenovaných
discřplinách, leč to nepokládáno za vadu, nýbrž přičteno k dobru, poně-
vadž přiBpíVá k vývoji soutěže vysokých škOl technických a vzbuzuje
zájem posluchačů pro určité školy. Současně mysleno již na to, aby
usnadněn byl přechod z jedné školy na druhou tím, že by byly vybudo-
vány StudentBké koleje v Praze a v Hrně, čímž pobyt studentům by se
ulehčoval.

Návrh tento schválil sbor profesorský vy1loké školy technické
v Praze dne 29. března 1919. Stejně vypracoval i sbor vysoké školy
technické v Hrně podobný návrh a oba dodány byly ministerstvu škol-
ství a národní osvěty.

Naši zástupci pracovali při poradách s profesorským sborem vy-
í'oké školy speciálních nauk při českém vysokém učení technickém
v Praze při pozdějším projednává.ní studijního programu pro Čityřletý
odbor zeměměřický na poradách v roce 1920 a roku 1921. Při poradě
dne 14. května 1922 za účas.ti zá·stupců státních i civilních zeměměřičů,
Spolku čs. zeměměřičů a Inženýrské komory schválen opět předložený
studijní rozvrh na čtyřleté 'Studium a usnesena následující resoluce:

,,1. Dosavadní dvouletý běh pro zeměměřiče budiž studij-
ním rokem 1921/22 ukončen a nahrazen čtyřletým samostatným
odborem zeměměřického inženýrství se dvěma státními zkouškamí
a právem promočním.

2. První ročník čyřletého studia budiž otevřen měsicem
září studijního roku 1922/23, poněvad.ž· první ročník je skoro
stejný s prvním ročnikem dosavadního dvouletého studia.

3. Odborné korporace zeměměřické stotožňují se s návrhy
profesorského sboru vysoké školy speciálních nauk a žádají, aby
profe50rský sbor předložil přáni porady ministerstvu školství a
národní osvěty a svůj návrh znovu doporučil."
Na základě poslední anketty z Hstopadu 1922 vydalo ministerstvo

školství a národní osvěty nový výnos a vyzvalo vysoké školy technické,
aby se znovu zabývaly úpravou stud.ia a programů.

Program vy,soké školy spec. Ilauk čes. vys. učení techn. v Praze
byl na poradě 25. listopadu 1923 velmi pečlivě probírán a zástupci země-
měřických korporací upozorněni na to, že program je upraven podle zá-
sad, obEla,žených ve výno,su min. školství a Dár. osvěty ze dne 5. února
1923, č. 141.315/22jIV. Přítomný referent profeso·rského sboru připojil, že
v .zájmu urychleného vyřízení celé záležitosti nedoporučuje, aby pro-
váděny byly zásadní přesuny počtu hodin, poněvadž by mohla býti z toho
odvozována záminka pro odklad. Proto učiněny jen doplňovací návrhy
pro jazyky minorit československé republiky.

Tento rozvrh je připojen:
R.očník I.

Zimní sem. Letní sem.
P ř e d I1l ě t

předn·1 cvič. předn. cvič.

Matematika I . 6 I 1

I

4
I

1
Deskriptivní geometrie 5 4 4 4
Fysika ... 3 2 3 2
Optika ... - -

II
3 -

Geodesie nižší 5 6 7 6
Geodetické počtái'ství 2 2 - -

Předepsaných hodin zkonškových 21 ----r521 --r3
Fotografie praktická . 2 - 2 -
Cvičení fotografieká . - - .

- 4. .
Úhrnem. ~ 15 ~ 17

Doporučeno:

I
Jazyk slovenský. 2 - 3 -
Jazyk ruský I.. . . 3 - 2 --
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I .
Matematika lI.
Ge?detic~é .počtářství, II.
Pravo vereJné. . .. ..
Národní hospodářství a statistika. . . .
Encyklopedie zemědělství a správo věda .
Encyklopedie lesnictví . . . . .
Konstrukce struj\i a skizzování .
Věda finanční a berní . . . . .
Meteorologie a klimatologie .
Geologie I. a II. běh . . .

Předepsaných hodin zkouškových .

Doporučeno:
Dějiny měření a zeměměřičství. .
Zeměpis hospodářský a obchodní .
Jazyk ruský II. . . . . • . . . .

Zimní sem. Letní sem.

I Předn·1 cvič. předn·1 cvič.

I 5 I 1 II 5 1I2 3
I

2 3
- - 4 -
3 - I, 2 -
3 - i 3 -

!

3 - I - -
- -

I
2 2

~ - I - -
3

I

1- I -
3 2! 3 2

---i
2<1 6 I 21 9

I

I!

i
- -- I

2 -
2 - 2 -
2 - ! 2 -

I

Vyšší ~eodesie .•... ,
Geodetické počtářství III.
Právo s'lukromé. . . . .
Geodetický seminář J., II.
Topogrllfie. . • . . . • . . . . .
Encyklopedie pozemního stavitelství
Nomografie . . . . • . • . . . .
Kartografické projekce. . . . .
Encyklopedie meliorací J. . .
Zákony komasační a meliorační
Stavební a železniční zákony.
Pedologie . . . . . . . . . .
Počet pravděpodobnosti • . .

Předepsaných hodin zkouškových .

Reprodukce plán\i a map.
Právo vodní. , . . . . .
Horní zákon. . . . .

Doporučeno:
Jazyk německý
Agrární politika

2

. 2 3 I

., 3 - 1 2

'I~--=-c-=--=--I
• i 22 7 16 14 I

- - 3 - 'I·- - 2 -.
2 - - -

24-721141

I

I
!
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Sférická astronomie. . . . . . . . .
A,;'tro~om. ~x:~?vá~i zeměp. souřadnic
Pre~pl~y merJcske . . . . . . . . .
Agrarm operace . . . . . .
Měi'ení podzemních prostor. .
Geodetický semináJ:.. . . . . .
Encyklop. staveb. inženýrství
Encyklop. meliorací II. . . .
Encyklopedíe hornictví . . .
, Vyrovnávací počet .
Upravovací a zastavovací plány
Fotogrametrie . . . . . . . . .

PI'edepsanýcb hodin zkouškových .

Účetnictví . . . . . 2 - 2 -
Pozemková reforma . 2 \
Trasovací práce v let. sem. 6-8 dní. 1 = - -

Úhrnem. 2511\ -TI-'13
Doporučeno:

\

Nauka o úvěru, peněžnictví a bankovnictví \ 2 - -
Soudní řizení . . . . . . . . . . . ., -2 \ = II 12 = I
Jazyk maďarský • . . . . . . . . . .'

předn.~ c"iě. plein. evič.

: \

2 i - -
- 2 2
3 2 3
- 3 4
- 2 I 2
3 - -

3 - 3 -
3 2 - -
3, - 3 -
2 - - -
2 1 1 1
2 - 1 1
2<l11'l713

Jak vidno z něho, je upraven co nejúsporněji, použivá všech t.ěeh
přednášek, které na vys. učení techn. jsou již zavedeny, čímž, bylo do-
cíleno, že osobní náklad na rozšíření celého řtyřletého sturlla u.evyžadoval
ani 50.000Kč ročně. Podobně úsporný byl i návrh ěeSiké vys. šk~y tech-
nické v Brně.

Vyslovujeme přesvědčení, že ministe-rstvu škol&tví a nár. osvěty
jsou známa, přání zeměměříckých korporací, poněvadž p'rot.okoly o těchto
poradách byly minisoorstvu zaslány, a jes,tli dnes program tento přiklá-
dáme, děje se to jen proto, abychom dokumentovali solidaritu naši se
všemi kroky, kt~ré profe.sorské sbory české pro zřízení čtyřletého fltlldia
podnikly, aby splněny byly naše tužt,y o vědecký pokrok geodesie a
veškeré její aplikace tak duležité pro technieký pokrok v republice
československé.

V Brn ě dne 8. února 1925.
Referent: Doc. Ing. Jos. RUžička, zem. vrch. měř. komisař a civilní

geometr v Brně, v. r.
. členové: Geometr Pilný Karel, měř. komisař ředit. drah v Bra-

tislavě, v. r.
Geometr Mařík Václav, komisař es. stát. drah, Brno, v. r.
Inženýr Ivo Beneš. aut. geom., Brno, v. r.
Mart. Veverka, zem. vrch. měř. komisař, Brno. v. r.
]'rant. Čtvrtlík, mě,ř. vrch. komi-sař mě8lt.a Brna, v. r.
Josef Baar, měř. vrchní komisař, Brno, v. r.
Prof. Inž. Vlad. Filkuka, úř. opráv. civ. geom., em. profe,sor záhřeb-

ské techniky, Brno, v. r.
Ing. Josef Zemánek. měř. rada čs. st.át. drah ředitelství v Bra-

tislavě. v. r.
Ing .. Jos. Hrstka. měř. rada v Bratislavě, v. r.
AI. Pejchota, měř. komisař, Trenčín (nové měření), v. r.

Referent žádá, by tato zpráva přiložena bylák resoluci,
která manifesta·čníschůzí bude přijata.
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Předseda : Vážení pánové, tím jest vyčerpán program
našich referentů, a doufám, že zprávy byly tak podrobné, že
zejméná našim hostům jest úplně jasno, o co nám běží, totíž
o požadavek prohloubiti zeměměřické studium, jehož se domá-
háme po víc než dvacet let. Od dnešní schůze slibuji si mnoho a
zejména od vlivných referentl!, kteří přišli' za politické strany,
jakož i úřady, aby tlumočili naše přání a tužby, abychom
v tomto boji došli cíle, který jsme si vytkli. Nežli přistoupím
k dalšímu, prosím, aby dotyční pánové, kteří se přihlásili k pro-
jevům, tyto projevy přednesli. Učiním záznamy dle toho, jak se
kdo bude hlásiti a prosím, aby se ujal slova kolega J. Pudr.

Ing. Pudr praví: V zastoupení Klubu technických
ú ř e dní k ů . g e o m e t l' Ů hla,: ní h o m ě s ta P r a,h y sdě-
luji, že klub uvítal dnešní manifestační schůzi a doufá, že mi-
nisterstvo národní osvěty á příslušné úřady konečně uznají
oprávněným úsilí naše za rozšíření studia zeměměřicského.
Žádám, aby následující projev klubu, jejž zastupuji, byl při-
ložen k resoluci, jež tu bude usnesena:

Naše skupina ne}tiŽ6ji nese nedosta,tečnou školskou příp1:avu pro
praxi. p'oto skupina naše. živě 8e zajímala o přípravné práee a naši
zástupci na poradách od roku 1914 pracují pro prohloubení tohoto stu-
dia. Náš zástupce zúčastnil se (KlITad.které se konaly na české vysoké
škole technické v Praze v roce 1919; jakož i všech pQzdějších porada
jednání, která směřovala ku prohloubení' studia zeměměřického.

Na poradě, konané v mín. školství a nár. osvěty 8. dubna 1920,
přednesl náš zástupce prohlášení, které bylo přilo,ženo k protokolu,
v němž j,sme výslovně uvedli všechna svoje přání, požadavky a prohlá-
sili, že čtyřleté studium může připraviti měříčského inženýra dokonale
pro všechny ooory činnosti geodetické.

Podobně na anketě, konané v min. školství a nár. osvěty 1rs. listo-
padu 1922" rovněž účastnil se ná,š zástupce ce,lého jednání, aby upozor-
nil zástupce ministerstva a profesorských SbOrfl výlsokých škol na důle-
žitý význam zeměměřičů v městských službách.

Rovněž na poradě, která se konala 26. září 1923, kterou svolal
profesorský sbor vysoké školy Specíálnťch naJUk na žádost odborových
korporací, na níž zástupce sboru profesorského přednesl nový program
studijní.

Dále nedoporučoval, aby zásadně byl měněn program tento, kteT)-
profesors>ký sbor vypracoval na základě výnosu min. školství a náT.
osvěty č. 141.315/22 ze dne 5. února 1923, poněvadž jinak mohl by vznik-
nouti průtah novým vyjednáváním.

8etrváváJne Ipcr'otona Vlše,chnaších dŤÍvějších prohlášeních a žádáme
vybudování čtyřletého odboru zeměměřického inženýrství se dvěma stát-
ními zkouškami a právem promočním.

Očekávali jsme, že během roku 1924 dojde k příznivému řešení
této naší životní otázky a že ministerstvo učiní potřebné kroky, aby
aspoň do října 1924 mohlo nově upravené studium býti zahájeno. Leč
podle informací z poslední doby nejeví ministerstvo' školství a národní
osvěty aní nejmenší snahy tuto naší životní otázku řešiti.

V P r a ze dne 7. února 1925.
Za Klub technick)'ch úředníků, geometru hlav. města Prahy:
Ing. Kubik, předseda; Jar: Pudr, jednatel.

Předseda : Dále se přihlásil k projevu št. kpt. K. K o-
pe čn ý.

Týž předčítá. následující projev a žádá, by byl přiložen
k resoluci, jež se na konec jednání usnese:
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D Ů.S t o j n í c i g e o m e tři V o j,. zem ě pi s D! é ho ú Si~a vÍl
v P r a z e a ge!ometři vojenských stavebních. řediltelstev těž,ce nesoune~
ustMé odkládání refonny studia zeměměřického.

Práce. jež pTOvMí Voj. z,eměpisný ústav, vyžadují bezpodmínečně
hlubší a širší teoretické i praktické průpravy ve sférické astronomii,
geodesH vyš'ší, Jot,ogI'ame,t:rii, lmrtogmf:ii, voj. tOlpografii, v 'l'eprodukci
map a plánů. "

My sami nejvíce pociťujeme nedost.atek školského přípravného
vzd~lání a musíme s,tále nezaviněné mezery doplňovati soukromým
studIem.

V důsledku toho trváme všichni na prohloubení studia' zeměměřic-
kého na osm semestrů ·se dvěma státními zkouškami a právem pro-
močním. .

kpt. Juračka Karel.
kpt. Klega Ka.rel.
Předseda: Přihlášen je

měřiče stát. drah.
Ing. D o lež a I předčítá toto prohlášení:
Zem ě měř i č i č s. stá t. d r a h všech ředitelství, kteří se

zúča&tnili od roku 1918, t. j. od p1l'vého počátku. svými zá,stupci veškec
rých jednání a pmcí za účelem rozšíření svého studia na osm semestrů
se dvěma státními zkouškami s právem promočním, trvají jednomyslně
na požadované &tudijní úpravě a žádají, aby tento projev byl připojen
k resoluci, jež vyjde z dneění manifestační schůze.

V Br n ě dne 8. února 1925.

Za kolegy:
mj. Kudlička Ferd,
št. kpt. Kopečný Karel.

kolega Ing.L. Doležal

Za geometry čs. stált. drah:
Ing. Ludvík Doležal (Plzeň), Ing. Josef. Zemánek (Bratislava), Georo.
Method Zahradník (K'o,š1ce), Ing. Jos. PáJIeniček (Olomouc), Ing. Jar.
Ruml (Praha-Jih). Geom. Viktor Matyáš (Brno), lilO. Antonín .Luka

(Pra.ha,Sever), Ing. KW'eílKasitel (Hradec KTáJkwé).
Předseda: Dále má slovo kolega K r u isza posluchače

zeměměřictví na čes. vys. učení techn. v Praze.
Přihlášený ujímá se slova a čte:

Resoluce
Spolku p o s I uch ač ůzeměměřictví na českém vysokém učení teclmickém
v Praze, předložená .sjezdu manifes,tačnimu zeměměřiČŮ. Oes:kJos]oven~ké

republiky dne 8. února 1925 v Bmě.
My zástupci Spolku posluchačů zeměměřiCJtví na česokém vysokém

učení technickém v Praze prohlašujeme, že trvame na svých usne,seních
a prohlášeních, kiterá naši předchůdcí učinili za účelem prohloubení do-
savadního dvouletého studia zeměměřického na čtyři léta se dvěma
státními zkouškami a právem promočním.

Je ~myšlenkou, že by posluchači se byli kdy s,tiwěli proti pro~
hloubení a rozšíření studia zeměměřického .• Jsme si plně vědOmi všech
důsledků reformy, v,še,ch práv a povinnost.í z ríí plynoucích a vroto do-
máhati se jí hudeme přes všechny překážky.

Je nepochopením, vytýká-li se nám; že· chceme mzšiřovatí obor
své působnosti v praxi technické na úkor ostatních techniků na základě
encyklopedických přednášek do našeho programu zařaděných. Naopak,
těmito encyklopedickými přednáškami chceme se připraviti pro správnť
řešení úkolů zeměměřických, jako jsou mezníkování a výkup pozemků
pro dráhy, silnice a ostatní podobné úkoly. Kromě toho má býti. jimi
buzeno p'ocho~}ení'proost,artní ,souč1nuOIsrt,ia s,poQupirád ,tecihnic'kou vpraxL ~

Jistě nenapadlo dosud nikomu vytýkati chemikům, strojníkům,
zemědělcům a lesníkům. že p{)lslouchají encyklopedii pozemního stavitel-
ství, archite,ktům, že poslouchají geodesii, encyklop,edii 8tav. inženýrství,
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obecnou nauku o strojícJJ., chemickou technologii, Btrojnikům, že poslou-
chají encyklopedii stav. inženýrství, encyklopedii technické chemie a
geodesie nižší. Jen u zeměměřičů nazývá se vadou vše'chno to, co u ji-
ných slove předností.

Zástupci poslucJJ.ačů účastnili se se Spolkem če,skoslovellských
zeměměřičů od roku 1918 všech akci, které směřovaly k úpravě a mo-
hloubení studia, uznávajíce, že vědomosti, jež si osvoji za dobu studijni,
usnadní ;jim podstatně řešení všech úkolů, jež je oookávaji v pra,xi tech-
nioké, při pr.wooh pro katastr daně pozemkové, pro nová vyměřování,
pro agrární operace, pro výkup pozemků při železnicich a jinýcJJ. &tav-
.bAcil, ;při praooeh měStských., topografických a jinýeh .

•lsm.e přesvoočeni, že MVmOV&ná reforma. je ekonomická a pře-
jeme s~ aby počet hodin povinných nepřekročil 26 hodin týdennich a
žádáme, aby ve čtvrtém a osmémsemel'ltru byl počet hodin ještě snížen
na 20 neb 22 hodin, aby příprAva ke státním zkouškám byla usnadněna.

Pořad přednášek a týdenni rozvrh hodin nepokládáme za nutné
uváděti, pončvadžsbor profesorský čes. vys. školy toohnické v Praze
a v Brně v roce 1919, ďále sbO'l' profesorský vysoké školy speciálních
nauk při čes. vys. učení technickém v Praze v roce 1920 a 1922, 1923 na
poradách &ezástupci nejen nAŠeho spolku }1Osluchačů, nýbrž i za účasten-
ství ú.stupci ciri1'Wch jaJoož i státních zeměmocičů je probíral, upravo-
v,ad a ministetrls<tv,lolěk<>lství .a, národní osvěty pl'{ldkládal, takže mínister·
,sotvo je úpJ.něpřilsně mformováno.

Za Spolek čs. posluchačů zeměměřictví české vyooké školy technické
v Praze:

Frajbiš Josef 'v. r., za přediscldu. JalllJMašek v. 1'., jedml,tel.

Nato Ant. Pro k e š, předseda zeměměř. ,sekce Spolku
posluchačů techniky v Bmě, prohlašuje, že brněnští posluchači
se cele připojují k této resoluci.

Předseda uděl«je slovo prof. Ing'. J. Pe tří k o v i, při-
hlášenému k pr-03evu za čes. vys. učení techn. v Praze.

Prof. P e tří k prohlašuje:
V,rueváž,ené ,s>!l<oomá,ždě:ní!Jako 'zástupce vy.s~kého učení tech-

nického v PraJze vítám v2ácnoru slOlUIČmnosltstátnfch i civilních, vojen-
skýcih i auto!lloomní:chzeměmě!ř:ťčů, I8IOIUČÍ1liIJ.OistV1šech za s'plnění dlouho-
letých tužeh V~šich [lo úpnwě a !piroMollhelllístudia zeměměřičského na
vy.~hšikctiieh teclliIliekýOO. Bl1ďoo ;přes'V'ědiíen~ žeslbor prod'esorský
vysaké šdIDly ISlpeciámých iIJoa;ukoceňuje ty;to!mahya bude je i 'V bu-
doucnu piOd,p01'ov••.•ti me1ně, jak ito č1n:i:ld()lPOllOOa, jak t,o poiklá,dia'lza
sv-ou POV,jIlIll:OSt.ŠLřit,ise o YýZllJJailllIUvámi ill'Odnikaných 'kniků IpOvědec-
klml. a technickémprohtoubeni studia, nepokládám za nutné, bylo to již
r.efe,renty přadneseno. Stačí iP'o'llkázwti na národohospodářiský význam
zeměměřičů il& d\lle~ťt0l8lt je}icll tpMIcí pq10 diLouJwdJob,ýúvěr hYlpotekárni
Ten je nemy,s~iJtelný bez Ú&t.a,vu!knih pOlzemtkovýeih, a, Ityzá;viSl1y na
l'árlnýcl1 lma;páJch,,wdtI1žowných 'Ve ,shooě !&e'st<avem v přírodě. Na hypo"
tekární úvěr jsme poukázáni nejen v hi&torických zemicJJ. v Čechách, na
Moravě a v,e Slezsku, ,a,lezvaáš.tě rozV1oj8tOiVelllba PodJkaI'f)llt&ké Rusi
na něm hude založen. Inve8ltioo '~m,ědě:1s,ké jsou l)Jiímo !pouká.zány na
<llouhod~bý hy,poteká:rní úvěr, nehoť 'ZlCtmědelecnedosahuje tak snadno
QIS~bniho úvěru jwkio oIbc:lrodInÍ'kneb prumysJn.fk, pOIIlěvadiž jeho p,odnik
je zcela odohyinéb;a >rá;zu.

S up1oz,or.něnÍJmna JViel!kýVýzmrm nároďohosipodMsk'ý, jejž mají
prá.ce zeměmě,řicképro rozvoj republiky, přeji jednání Vašemu zdaru,
ooclIť je dnei&nÍ8'Chůze rooronováTI1apŤiz!nlťvýlm,rozře,šenÍlIll této důle,žité
otázky a;k'adem~eké.

Předseda: K slovu je přihlá,šen kol. E. Fa 1t u s za měř.
úředníky mor. zem. výboru.
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Týž ujímá se slova a předčítá:
Prohlášení měř. úředníků mor. zem&kého v"boru před-

nesené na manifesrta.ční sohůzi všech čs. zeměměřiěú' v Bnľě dne
8. února 1925.

Mě~. úře,dnici mor. zem3kého 'VýholJu' v zems.kém s.tavebnim úřa,dě
byli vždy solidárními s akcemi, které zeměměřické organisace po drahná
léta za doe.ažením reformy svého studia podnikaly. Ani průtahy a od-
dalování studijní refornIy nezměnily přesvědčení jejich o způsobu, kterým
třeba realisovati řádn01l úpravu. Žádají proto, vzhledem na hOSDOdářsko-
technické potřeby republiky, se zJ'etelem na současnou výši věd- a schop-
nost vědecké konkurence ab&olventů našich vysokých škol technických
s ,cIzinou, aby výchova dOlostu zeměměřického byla bezodkladně reorga-
nisována. Po skoro tři c e t i let é m provisoriu jest jen jediná cesta,
která k dobré refornIě vede: zi'izení č ty ř let é h o s tu d i a zem ě-
měřického se dvěmla stát,ními zkouškami a právem
prom o čním.

Žádáme, by toto prohlášenI bylo pliloženo k e&oluci. která bude
usnesena na manifestační schůzi.

V Brně, dne 8. února 1925.
Ing. Robert Freude. Ing. H. ReioheL Ing. V. Rziha. Doc. Ing. Jos. Růžička.
Ing. Mart. Veverka. Ing. Rud. Puhony. Geom. E. Faltu&. Ing'. K. Hoian.

Předseda: Dále přihlásil se k slovu prof. Dr. H. L o se h-
ne r za něm. vys. školu techn. v Urně a v Praze.

Prof. Lo s c hne romlouvá nepřítomného rektora brněn-
ské něm. techniky prof. Dra Flirstenaua a činí tento proj,w:

Da" Profe8'sorenkollegium der Deutschen Technischen Hochschule
in Brunn hat mich aIs Professor der Geodásie beauftragt, gemiiB Ihrer
freundlichen Einladung an der heutigen Kundgebung8versammlung teil-
zunehmen. leh erlaube mil' fur diese Ein1adung den besten Dank zu sagen
und Sie zu versiehem, daB da,s gesamte Professorenkollegium Ihren Ver-
handhmgen und Beschlus8en das grgSte leteresse enígegenbringt. Die
Bestrebungen nach Refornl, Erweiterung und Vertiefung des seit 189ti
bestehel'den 'zwe]j1ihT. Geomoowstudiums, ziehen ,sÍ'Ch bekanntlkh SChi)l1
fast drei Jahrzehnte dahin. Als ieh vor fast 2(') Jahren nach Brunn berufen
wurde. solIte eben eine Zus.ammookunft der Geodasieprofessoren in .'\n-
gelegenheit der AURge,Btaltung der Geometerkurse einberufen werden, ein
Zeichen, wie emstlich ,schon damals an eine Vertiefung des Geometer-
studIums "'ou w1ssell1Js'ehaf,tH~h€ll'Seite geda,eht wnrde. DIes,e Be,strehungen
h.ahen imIIlle,rwiedeT ihre Erneue,rung 1md F~OirtJsetzunggefunden und baben
aueh in unserem Staate da.zu gefí1hrt, daB Uber Aufforderu.ng des Mini-
sterilllllJS fiir Schulwesen unO. Volkskultur seitens der Professorenkollegien
aHer Hoc.hslehulen tecihniooherr Richtung, lse,br eingehende Gutachten uud.
VQrschlltge ausgea,rbeitet und vorgelegt worden sind. - Wie die tmdern
technischen Hochsehulen, bat aneh die Deutsche Tedmisehe Hochschule
in Briinn die begriinoo'ten Beskebungen der in der Praxis stehenden
Geomooer unO. Ingenieure stets kraftig unterstutzt. Die ZUl' Beal1twortung
von Al1fragen und Ausarbeitul1g von Unterlagen gegebenen, oft 1'eeht
kurz bem.esselIlen Tenrrdne wUTden gewiss€'IlJhaft eingehalten. - Die
Rerol1ln ,des ,SludiilUffiSilst oohion ,langst al1s ruolt.wendig· erlmnnt unO.
die nach einheitliehen RichtungsHnien verfa,Bten Vorsehliige sind termin-
gemltB abgegeben worden.

Ieh erlaube mil' dem W\unsehe und der Hoffnung' Ausdruck zu g-eben,
datl die heutige Kundgebungsvenammlung die Veranlassung g'ehen moge,
die Frage der RefornI des Geomet,erstudiums in unserem Staate einer
baldigen, allseits befriedigenden Losung' zuzufiihren, im Interesse und ZUl'
Hebung des Ansehens aller Kreisc, die im Vermessungswesen mtig sind,
das mít dem Offentlichen Lehen so uberaus eng verbullden ist.

Aneh namens der deutschen teehnisehen Hochschule in Prag er-
klare ieh auf 'Grund eines vom Rektorate dieser Hoehschule eingelangten
Schreibell1Js, .,daB dM Refoomwell'lt unbedingt llotwendiJg'. 1st und keÍJwn
weiteren Aufschub ved,ragt. Aueh die deutsche technische Hochschule in
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Prag hat ihr Bestes getan, um diese fiir das Vermessungsfach so wich-
tige Aktion zu fOrdern. Die Griinde, die die Verwirklichung' der Reform
des geodatie,chen Studiums verhindern, liegen offensichtlich auBerha.Ib
der EinfluBsphare der Hochschulen, bzw. ihrer Professorenkollegien. '.

Das Professorenkollegium der deutschen technischen ITochschuie
in Prag begriiBt die Versammlung: auIs warmste, wUnscht ihr einen er-
folgTeichen Verlauf und hofft, daB durch diese neuerliche Kundg'ebung
ein nachhaltiger Druck auf da,s Ministerium fiir Schulwesen und Volks-
kultur au>,geiibt werde und dieses sich endlich veranlaBt sehen wircl,das
grtindHch durchgearbeitete und nach jeder Hichitung fertigge!Btellte Reform-
werk in die Ta,t umzus,etizen."

Auch beiten~ des Henn Prof. Dr, A. Haerpfer de's geoeUisischen
Institutes der deutschen technischen Hochschule .inPrag hahe ich zu
erklaren, daB er mit der vom Rektora,f,e eingenommenen Stellungnahme
gleichen Sinnes ist, und dem Wunsche Ausdruck gibt, daJ3 dieses >'0
wichtige Reformwerk auch in BlUde verwirklicht sein wird.

Předseda uděluje slovo přihlášenému zástupci K Iu b u in ž e-
nýrú a geometrú Stát. poz. úřadu v Praze.

Ing. J. Fa n ta praví:
Velevážení pánové a kolegové! Bylo mně uloženo Klubem inženýrů

a georriet.rt'l. StM. poz. úřadu, který dnes organisuje 196 členu, a to stav.
inž. 33, kult. inž. 52, zeměděl. inž. 50, lesnich inž. 3,' árchit. 1 a geometrů
57, abych tlumočil následujici projev:

Jsme solidárními s vašimi požadavky za prohloubení a rozšíření
studia zeměměřického na osm semestrů se dvěma státními zkouškami a
právem promočním tak. aby odhor tento stal se rovnocenným ostatním
odborům vywkošlwlským. aniž by byl měněn rozsah oprávněnosH jed-
notliv}'ch kategorií illlženýrských.

Přejeme vašemus'j,ezdu p;lného zdaru.
Za Klub inženýru a geometru Státního pozemkového úřadu:

Ing. Jos. Bolehovský, místopředseda. Ing. Karel Vyhnánek, jednatel.

Nato ujímá se slova J. ~r.rektor české vys. školy techn.
v Brně prof. Ing. M. U r s í n y a prohlašuje:

Jménem české vys. školy technické v Bmě i Bvým vlastní~ po-
zdravuji Vaši s'chuzi. Jeos,tmi s ipotě:šenÍlm 'fuolllSlÍi3;ŤJoV'a-ti,žena,še škoaa vždy
a vlšudy podf[wmvwla Vaše ,snahy a ,slwro bych lJll!ohlHci, že nalše škoJa
byla z nej:plfV1lějlších v tomt,o Isměru. Ubezpeěuji V á.s\ že tak jako dnsud,
budeme JP,rac,ovati s V ám~elpio~ečJlě, poillěv3idiž je to nejen y zájmu věci,
nýbrž i v zájmu státu. .

Předseda: Za všeéhny politické strany české promluví
pan poslanec Ing. Jar. Ne č a s, delegát klubu sociálně-demo-
kratického.

Uvítán potleskem, poslanec Ing. Ne č a s praví:
Vá'ženíkolB'g'ové! Jménem ,piři:tomlných 1llols1anců .pama, kolegy

Marchy za st.ranu re.pubHkánls:kollJ, ,pana kol. Votruby: za, 'stranu ná,rodně-
demokratickou. a pana rady Riedla za stranu čs. socialistů, dovoluji si
,pozdmvi.ti Vá,š .sjezd CIO nej'Slrdečněj'š.í. Vítáme Vaše vě'clllé a kulturní
snahy w. Úporlll.VUVašeho sltudia, Ila ,prothi1ouberní vla:s1tnich před'mětt'l.
zeměměřičs'kých a je.iioh oihobacen~ předměty těch oboru, ktelré '8 ,pra,cemi
geodetickými vpl'lllkti0kém ~h7lotěsouvi,sejí: ency'kiliopedií sfuuvite1s,tví
pClzemniho a staveihním řádem, encyiklopooií :SŤJMTitelstvísilničního, žeJez-
ničního. vodního, melioráčni:ho, rp,udiOlll1a[ectrvÍmlLt.ď. Považujeme za
s~mozřejlllJ}' Váš p1oža.&l,v,ekza zl1ov:n~ll'ávnění 'solSltatními ka-teg'oriemi
inže,nýru a zejména též Váš iPomdavek za rozšíření Vašeho odborného
·stuebt a jeho vY'P.ra~en;j ,dvěma ,státními zkoluškami a právem 'P'l'lomočním.
oTsme si vědiomi vý!ZnallThu,který dnoo zeměměiřilči mají ve veiřejném životě.
K tomu, co .pan I[lll'Ofesor Petřík o vÝ,ZiIJ.IllIDUgeometrťl vpmktickém
živGtě pronesL dovoluji ,si podortkn,outi; že zeměm,ěřiči mají také vélký
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význam při j}l1ovMění pozemkoV1é i'eformy, jednoho z llejvě,tšich zákonů
ČťisIDosloven,~ké r~pubHky. Prouo se brudeme&naižiti, abycJJ.Om Vám po-
mohli Zá;kioollouces.tou pll"o'S~ředn;ictvimsvých klubů ke 'SrpJ,něníVa:šicIl
požadav'ků, a abyohom přispěli také k jeji·ch 'p'olpulafi.sací ve veiiejnosti.

Slova ujímá se za něm. sociální demokraty co zástupce
Dra L. Czecha, místopředsedy poslanecké sněmovny, městsk~r
rada K a t s c h í n k a a prohlašuje: .

In Vertretung des ím letzten AugenbHcke verhínderten Vízeprasí-
denten de·s Abgeordne·tenhauses Herrn Dr. Czech Uberbringe ich die GliiBe
der deutschen sozialdemokratischen Parte i zu ihrer heutigen Versammlung
und begrUBe auch ihre Be·strebungen um die Erweiterung und Vlwtiefung
ihres Studiums auf da.s Herzlichste.

Síe kiilllpfen 111m Ideale 'UIllď woJilen ihren StallJd a;uf eíne
hohe.re Stufe hr:ngen, 'zum WIOWe de·r GeseW1súhaft, und ich lmnn Sie.
meine Herren, vel'slc:hJem, dlaB wir hei di-elsem Kampfe voH und g.a:n"Lauf
ihrer Seite stehen und ihre bereohtig1:en Bestrebungen an allen tltellen mit
dem ganzen Nachdruck, der UllJSZUl' \' erfUgung steht, auf (1as beste und
nachdrUcklichste untersHit,zen und fordern wollen.

Ihr nunscbon 30 jahriger Kampf um die Ausgestaltung des
Geometer.studiums ist uns auch deshalb so sympathisch, weil sich ihre
WUnsche und BeBtrebungen gegen keine bestehenden Rechte anderer
G'ruppen von Ingenieuren richten -- wenn sie auch selhst dadurch fi.ir sich
Vorteile zu erringen hoffen -, nur letzten Endes die Absicht hahen, ihrem
Fache am besten zu dienen.

DaB die heutige so zahlreich lJesuchte Kundg'ebungsversammlung
ein Markstein auf dem Wege zur Erreichung ihrer berechtigten Forde-
rungen sei und sie ín Biilde an das gewUllschte Ziel bringen mochte, ist
mein bester WUllsch.

Předseda: Za ministerstvo spravedlnosti a presidium
vrch. zem. soudu v Bmě vyžádal si slovo vrchní soudní rada
"Matulík:

Jménem min. ,s,pr;avedlnolsU prohliašuji, že min. s'Pr3ive~Hno,sti mů
živý zájem na projednání této otázky, a to z toho důvodu, že resení
její jest v souvislosti s dalšími otázkami, totiž s upravením pozemkové
držby a hY'P0,tekárního úvěru na SIovenslm. Přeji vám mnoho zd,a.ru, a
prosím, aby míníst·erstvu spravedlnosti byla sdělena resoluce, kterou' dnešní
schůze usnese.

To prohlašuji též jménem presidia vrchního zemského soudu v Bmě.
Předseda uděluje slovo Ing. R. Fr e ude m u, který byl

přihlášen za Fachgruppe der Ziviltechniker des Deutschen
Ingenieur- Vereines in "Mahren.

Ing. F r e ude:
Sehl' geehrte Versammlung! Werte Kollegen! lm Namen der

Fachgruppe der Ziviltechniker dels Deut-schen Ing'eníeurvereines in Miihren,
der ich vorzustehen die Ehre habe, .erlaube ic.h mil' Ihnen, sehl' geehrte
Herren Kollegen, hffl"zlichste GrUf.\e zu iiberbringen. und Ihnen zu ver-
sichem, daB die deutschen Ziviltechniker sich mit Ihnen eins fiihlen in
Ihren ge·rechten Bestrebungen.

Nach den ml!sgezeichneten Berichiten lhrer Re,ferenten, ist es nicht
notwendlg, Vi.e~eWúrtezu mach"n: ich kann jedoch nicht unerwahnt
lassen, daB die Fachgruppe der Ziviltechniker des Deutsohen Ingenieur-
vereins in Mahren stets fur Bestrebungen eingetreten ist und. eintreten
wird, welche dahinzielen, den Aushau irgend etnes Faohes an unseren
technischen Hoch&chulen zu bewirken. Denn jeder solcher AUBbau, jede
derartige Vertiefung des Wissens bedeutet nicht bloB ein Mehr an Aus-
bitldung fiir den in die OffentHc.hikeiJtta-etenden Ahs'olvenite[l und kommt
da.hoc ďielsem zugute - er .sohdieBt auc:h in sich e1ne HehUlllg der Wohl-
fahrt. des Volkes und des Staates sowohl in wiltschaftlieher, als aueh
kultu-reller Beziehung.
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Und doppelt gerne wollen wir zugreifen und mittun, wenn es gíltJ,
den so lange Zeit in seinen ideellen Bestrebung'en leider behinderten und
gedriickten Geometerstand empor:lluheben; wissen mr dooh :Ille selbst,
wievieI Miihees dem in der Praxi;; bfl>l'eirtEo.srtehe'!ldenY,ell"me,s:sungsingenieiU1'
kostet, all jenes Wissen in sich aufzunehmen, welches der J<~o,rtschríttdes
Vermessungswesens von ihm erheischt..

Sehr geehrte Herren!' Zum Schlusse versichere ich Sie nochmals,
datl die deutschen Zivílteclmiker Miihrens gerne mít Ihnen Schulter an
Schulter arbeíten wollen, his das von Ihnen gesteckte Ziel voH und. ganz
erreicht ist.

Předseda: K slovu se přihlásil zástupce Inžen.Ýrské
komory pro Československou republiku p. Ing. F. Hro m~~í k:

Jako, vicepresident Inž. komory pozdravuji tento sjezd
a jako předseda pracovní sekce Inž. komory v Brně vítám manifes.t.aění
schůzí tím více, že odbývá se v sídle naší sekce. Dnešní sjezd je v:skutku
manífestaěl3Í, a to proto, že se méně mluví a více manifes,tuje. Mám na
konec otáiku: kdo je ten, je'!lJŽjesrt :pmti "V:wšimpOlža,d1avk'ům?Yei5'keIf0
školy technické, po'slancí, kolegové a Inž. komora přijali je za svou věc
a my se zde scházíme a nevíme ani. na koho máme tuto otázku říditi.
Jest to soukromá otázka a bylo by dobře, aby Jednota úř. aut. civ.
geometrů obrátJíIa 'Se na tato mista, kde se nám v tom odporuje. Inženýrská
l~omora lJ'ltde [lodJpoJ'lOlVrutiYruše ,SIlJil,hy,pooněvadiž swna s p;OIs.tupemY'věím
souhlasi a požadavek rozšíření studia vždy podporovala,.

Nato Ing. Der k a za zeměměřiče agrárních ope r ac í
prohlašuje:

Dovoluji si projeviti vroucné přání, aby tento kulturní po·žadavek
nás všech, který tolik těžkého boje vyžaduje, byl konečně' splněn a přeji
celé akcí mnoho zda-ru.

Přednesené referáty a veškeré projevy setkaly se se v~e-
obecným souhlasem a odměněny potleskem.

Jeli~ož nikdo více se k projevu písemně nepřihlásil, táže
se předseda ještě, kdo si přeje snad slova. Když žádný z pří-
tomných toho nežádá, pokračuje předseda:

Považuji tento bod jednání za vyčerpaný. Než přikročíme
k dalšímu, dovolte, abych ještě odpověděl na projev kol. Hrolll-
číka.

Považuji dnešní den za velmi důležitý, a řekl bych skoro
mimořádný mezník v našem stavovském životě, poněvadž je to
po prvé v mé působnosti, kdy jsme si všichni kolegové všech
kategorií podali ruku k přátelské spolupráci před širokou veřej-
ností, a prosím, aby zástupci všech klubů pomohli nám zvítěziti.
Sám zástupce Inženýrské komory se těší z naší solidarity a
nédovede pochopiti, proč vlastně - když úřady, ministerstva
a vys. školy techn. stojí za námi a poslanecké kluby jsou nám
nakloněny - jest otázka studijní reformy nevyřešena. Kde ta
příčina vězí! Pánové, my do věci dobře vidíme a můžeme ji
posouditi. Rozhodnutí uvázlo v ministerstvu školství a národnÍ'
osvěty. Jest to veřejný kulturní nedostatek ale my ne-
musíme se žádný za to stydět. Prosíme poslanecké kluby -
jak nám kolega p. poslanec Ing-. Nečas slíbil a jak nám i uě-
mecké kluby to přislíbily -, aby naše požadavky podporovaly,
a nezbývá nám, než apelovati na veřejnost, by nám přispěla
k velké práci. Je to velké slovo, ale, pánové, jako dlouholetý
stavovský pracovník myslím, že je to slovo spravedlivé, poně-
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vadž za své požadavky již bojujeme víc než 20 let. Zde jsem
odkryl veřejně a otevřeně celou věc a pokládal jsem za svou
povinnost, abych otázku, danou veřejně, zodpověděl.

Nežli k dalšímu bodu, a sice k resoluci přistoupíme, pro-
sím, byste dali souhlas, abychom poslali panu presidentu Česko-
slovenské republiky, jako starému průkopniku kultury, násle-
dující telegram: "Zeměměřiči čs. r.epubliky, shromáždění na
schůzi dnešního dne v Brně, při projednávání svých požadavků
o úpravě studia zeměměřičského a prohloubení jeho na vys.
školách technických, projevují Vám svou úctu."

Návrh předsedův byl jednomyslně schválen.
Poté žádá předseda, aby navržena byla resoluce. Kolega.

F alt 11 s hlásí se k slovu a předčítá:
Zástupci spolků a korporací zeměměřičských, shromáždění na mani-

festační schůzi dne 8. února 1925 v Bmě, vyslechnuvše referáty kol.
Šrůtka, Zuklína a Růžičky, projevy zástupců vysokých škol technických,
korporaci a sdružení zeměměřickýc.lJ, jakož i projevy zástupců klubů
poslaneckých, usnášejí se na následujícím pro jev u:

Úprava studia zeměměřičského jest nutnou podmínkou rozvoje země·
měřičství a výkonnosti stavu zeměměřičBkého. V starém Rakousku na·
řízením stát. ministerstva ze dne 11. prosince 1860 vyvolána byla potřeba
organicky upraveného studia zeměměřičského, proto soor profesorský
vídeňské techniky v roce 1863 žádal vybudovaní samostatného čtyřletého
studia zeměměřičského. Po rozdělení pražského polytechnického ústavu
ze:inIMtéhona český a německý, žádal p'rofe<sooský sbor čes:k:ého polytech·
nického ústavu, aby zřízen byl čtyřletý odbor zeměměříčský. Leč návrhům
nebylo vyhověno a výchova dorostu zeměměřičského ponechána náhodě.

Státní zkoušky, v letech sedmdesátých na technických školách
zavedené, začaly tříditi posluchače. Absolventi, kteří doposud věnovllili
se službě zeměměřičské, po složení státních zkoušek obraceli ,se do státní
stavební služby, která se v té době reorganisovala. To vyvolalo absolutní
nedostatek technického dorostu pro službu při kata.stru a novém vyměřo·
vání a přispě,lo k tomu, že na podnět min. financí zavedlo min. kultu
a vyučování výnosem ze dne 22. února 1896 na vys. školách technických
dvouletý učebný běh pro výchovu zeměměřičů pro službu evidenční, ja.ko
provisoríum.

Přes to již v roce 1900 a v roce 1!J03 žádali evidenční geometři
na svých sjezdech prohloubení svého ,studia. na tři roky. uznávajíce, že
pro úřední 'službu přinášejí si malou příp'ravu vědeckou i odbornou.

Pokrokem bylo, že Stálá. delegace "Spolku rak. inženýrů a archi-
tektů" ujala se civ. geometrů a zařadila. v roce 1906 mezi své požadavky
rozšíření studia pro zeměmě'řiče na tři roky.

Spolek čs. zeměměřičů hned při· svém ustavení roku 1913 pojal
mezi pilné své úkoly též úpravu studia zeměmě.řičského, vypracoval
návrhy a zaslal je oběma českým technikám v Praze i v Brně. Rektor
brněnský prof. Smrček v odpovědi své ze dne 14. července 1914 sdělil,
že profesorský sbor vypracoval návrh na čtyřletý samostatný' odbor
zeměměřičského inženýrství a že požádá mini,g,terstvo, aby věnovalo ná·
vrhu pozornost.

Po převratu ujaly se zeměměřické korporace opět práce a zakročily
u profesorského sboru čeBké techniky v Praze. Výsledek byl, že sbor
profesorsk}' doporučil mínisterstvu školství a národní osvěty na základě
usnesení ze dne 28. hřezna 1919 prohloubení studia zememěřičského ze
dvou na čtyři lM&se dvěma stMními zkouškami. Návrh tento byl zaS'lán
české brněnské a oběma něm€ckým technickým školám.

Po mnohých inte,rvencich svolalo min. školství a národní osvěty na
8.duhnl.t 1920anke,tuzástwpců :plfofes'orskýcihS'horů, ,posluclJa.čů, odborných
kJorporaci a inte,reso'V'aných ministerstev. Usneseni Mlkety di0V'O,ručoval-o
ětyI'leté studium 'se dvěma stát. zkouškami. Po da:lších intervencic.h svolalo
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mini"terstvo novou anketu na 4. a 5. července 1921 a konečně třetí anketu
na 15. listopadu 1922. Leč dodnes neučinilo mínisterstvo nižádného kroku
k řešení této otázky ani výnosem ministerským, ani předlohou národ-
nímu shromáždění přes to, že resoluce státně-zeměstnaneckého výboru
ze dne 27. července 1921, č. 2737, vyzývá ministerstvo školství a národní
osvěty, aby nejdéle do počátku školního roku 1921{22 vybudovalo na
vysokých školách technických řádný odbor zeměměřičský.

Jest zřejmo, že po tak četných jednáních otázka zeměměřioského
studia projednána dostatečně a je nepochopitelno, že ministerstvo ŠKúlství
a národni osvěty dodnes neučinilo konečného kroku k rozřešení této
otázky. Stav ten vzbuzuje oprávněné roztrpčení v řadách zeměměřičských
a působí také zmatek mezi posluchači, kteří, majíce se rozhoduouti pro
studium zeměměřičské, nevědí, co přinese nejbližší budoucnost. Jest za-
jisté zapotřebí, tomuto nehotovému stavu učiniti již jednou konec a
proto usnáši se dnešní "hromáždění na následující r e's o I u ci:

1. Žádáme, aby dosavadní dvouleté studium prohloubeno bylo
vzhledem na praksi a pokrok věd geodetických na studium řtyř-
leté se dvěma státními zkouškami a právem promočním.

2. Prohloubení studia budiž založeno na přibráni matematic-
kých a aplikovaných geodetických nauk a encyklopediích oněch
věd, s nimiž zeměměřič se stýká, a to tak, a.by noví absolventi
mohli 'se uplatňovati ve všech oborech prací vyměřovacích, jak ve
službách veřejných, tak i civilně-technických.

3. Poněvadž otázka této reformy byla již do&tatečně a vše-
stranně projednána, račiž ministerstvo školství a národní osvěty
příslušné zbývající práce tak urychliti, aby na počátku školního
roku 1925(26 byl řádný zeměměřičský odbor na vysokých školách
technických jíž skutečně zaveden."
Předseda táže se po přečtení resoluce: Prosím, kdo z pánú

jest pro přijetí této resoluce. Všichni hlasují pro, a ježto na
otá7.ku, kdo jest proti ní, nikdo se nehlásí, zjišťuje předseda,
že přijetí resoluce stalo se jednomyslně.

Předseda konstatuje, že tím program Manifestační schů'w
je vyčerpán, děkuje všem přítomným za četnou návštěvu a
vzácnou pozornost a vyslovuje vřelé přání, aby tato schůze byla
poslední k dosažení studijní reformy ve smyslu našich po-
žadavků.

SchťIze skončena po 11. hodině.
Zapisovatelé:

měřičskýcb věží trigonometrické sítě
p~vníbo a d~ubébo řádu.

Ing. V. Kolomazník, vrch. illP.ř. komisař triangnlační kanceláře ministentva
financí v Praze. (Dokončení).

Přiložená fotografie mčřičské věže ,;Špičák", první v pořadí,
předvádí typ věže přímé ve skutečném jejím provedení. Fotografie
druhá a třetí poskytují čtenáři možnost posouditi rozdíl v pro-
vedení věže, stavěné Voj. zeměp. ústavem rakouským ve Vídni
a věže autorem provedené. Obě mají stejnou výšku stanoviska
stroje a vrcholu věže.

Jako ukončení tohoto článku, budiž stručně vYf>větlenčíselný
příklad uspořádaný přehledně v již otištěné tabulce první. Je \to
početní řešení věže "Špičáku" jednou co přímé, po druh'é
co konické. Rešení je uvažov;ino nejdříve pro věž· bez
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že v,ěž bez podpor naprosto nevybovuje a je tedy nutnoF za-
,1s.otvíti.Síla Sl' která na kotvy jednoho sloupu bude při žádané
bezpečnosti proti překo~ení působiti, se rovná S, = G387 k!f-
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:Mu:;.ilibychom tedy prakticky zatížiti kotvy váhou betonu aneb
násypu. Pro beton pfři J'= 2000 kg bylo 'by nutno 3'2 m3 betonu,
při Dásypu (r = 1400kg) 4·55m3zeminy. Staré jámy byly
1'60m hlubolqé a v půdoryse 1X 1 metrů, tedy Iměly jen prostor
1'6 m3; byly vytesány do skály a rozšíření pro nákladnost ne-
bylo dobře možné. Bylotuďíž patrno, že věž. musíme podepříti.
Případ tento vyřešen v skupině druhé.. ( ,

Opakujeme-li úvahu předešlou, vidime,že sice Mv a Mg
ještě nevyhovují, ale S, = 2034 kg již nám poskytuje možnost
účinného zakotvení pro dané poměry. Z(j,betonujeme-li jámu
o prostoru 1'6 m3, zatížili jsme kotvy podp,ěry váholI: 3200 kg
proti vypočtené S1= 2034 kg. .

Krom toho dáváme kotvy i na .sloupy v,ěže, čímž stabilitu
v,ěže mimo výpočet ještě zvyšujeme. Podobně ved'eM úvaha 'při
její alternativě. .

Oíselné příklady velmi názorně dokazují výhody věže
konické a také nqtfio.st podpor. Nejlepší kriterium dávají
hodnoty S1 *).

R é s u m é. Dans l'aiticle ci-dessus, Pauteur décrit des signaux géodési-
ques élevés. qu'il construisait lui·meme. Ces signaux sont deux constrilcfi6ns
tout a fait indépendant~s l'une de l'autre au point da vue statique.

Lil premiére chai'p€ute a une forme d'une pyramide tronquée et pouvant
etre montéc au somme.t'(au moyen des échelles, ou, par exception de l'escalier.
Les pyramides clépassántes "la hauteur cle 16 métres 'sont construites de
double·troncons réunis' entre eux par des vis a écrou. Lacharpente termine.
par uu toit surmonté ďun prisme noir servant ,au pointage.

La de:uxiér(;le"construction pa.ssante sans reproche la premiére est com-
posée d'un pilíer servant de station au théo:iolii\et cle tenons fabriqués de
matériaux 'l'elativement faibles, 01', au point de vue !statique plus résiStants.
Ces tenonspassent jusqu'a la planchete pour le théooolit. Le pilier es!
pratiqué cle telle sorte pour qu'i! résiste a l'influence des rayons cle Sole.il.
de meme. l'ensemble qui est construit de maniére dedonner la sureté deUx
fois plus grande que celle de n'etre pas <renversés par le vent sous sa fórce
de 150 kilogr. par 1nretre carré. Les observations peuvent se faire sans
défauts měme pendant une 'bourra.sque. Les résu!tats d'observation 'sont
meme meilleurs que ceux obtenus aux stations sur 'le '.sol qui sont afféctes
des erreurs prove,nantde lrépidations causées par l'observateuť.La charge
moyenne par 1-met:J:e cou!ant de hauteur passe a 500 couronnes tch.

Zp~ávy tite~á~ní.
Recense.

Jadanza.. Trattato di ueometria pratica. Terza edizione.~921.
8. Lattes & Co. Torino-Genova. Cena 5!'í lil'. ,

V,e sbírce "Biblioteca. technico-industriale" vyšlo pOsmrtné vydání Jadan-
zovy Geometrie praktické či geodesie, které uspořádal inž. Baggi, profesor sil-
ničního a vod:r1ího stavitelství polytechniky v Turině.

V prvém vydání této své učebnice z roku 1909 zmiňuje sá .Tadanza
o odpompěstitelů applikovarté. matematiky hlavně ;inženýrů . proti pěstitelům
exaktní matematiky. Byl to zjev ~ v celé Evropě běžný, nebo! i v Praze
v letech í890 až' 1900 byly diskuse obdobné, v Německu vznikly rov'ri'ěž
v téže cloběboje mezi pěstiteli "reine" čisté matematiky a užité.

Jadanza profesor geodesie na universitě i ~a polytechnice v Turině
přichází tu vstříc snahám techniků. Nikodém Jadanza zemřel v roce

*) Op r a v a. Tab. 1.: Momenty Mv a Mq jsou vyjádřeny v kgm (v hbulce
nesprávně kg).
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1920.a nedokončil již třetí vydání tohoto svého spisu. Kniha má 580 stran.
Je zaJíma.vá způsobem; i ·duchem, jakým jest psána. Začíná způsoby vyměřován~
a odVOZUJerozsah území, v něm;ž lze 'zanedbávati 'rozdíl sférického a rovinnéhO'
povrchu zeI!lěkoule a probírá jednotky pro měření délek a úhli'I.1'Pak přecházi
~ mapě lta1l€ v měřítku 1: 100.000' a probírá souřadnice pravoúhlé, a polární a
Jich odvozování ze zeměpísných. Po té .probírá jednoduché •stroje pro vytyčování
pra\'ého úhlu a řešení jednoduchých úloh. Pak přikročuje k teorii' čoček
k strojůr,n zákla?novým, k d.álkoměrům a theodolithům. Pak probírá kon:
strukce lIbel a vliv chyby strOjové J].a \·ýsledky..Na to ,zabývá se t.acheometrv,
stolem a nivelační'mi stroji a jich konstrukcemi a pak teprve metodou n~j-
menších čtverců pro pozorování přímá, sprostředkující a zá\·islá. Následují
práce nivelační, trigonometrické :měření \'ýšek, práce tacheometrické a výpočty
plošné z hodnot r,něřený.ch, graficky a mechanicky, příklady dělby pozemkt'\
a vyrovnání hramc. SpIS končí vytyčováním oblouků, popisem 'sextantů a
IJU~t;]níchstrojů.

V závěrce spisu uvedena je v přehledu italská a francouzská literatura
geodetická. _~ __
. Open-air geography and topografical modelling hy T. V in a II
& Linton Snaith. With forcwC'rd by Nowell Smith M. A. -
Blackie and Son Limited.

Spise!: určen je jako příprava pro topografické price. Obsahuje v prvé
části měřítka a nonius, přístroje pro pravé úhly, ljakož i řešení jednoduchých
úloh s použitím pravého úhlu. Pak probírá theodolit, měření horizontálních,
\"ertikálních úhlů a řešení úloh. Podobně popisuje stručněsti'Il měřický a
nivelační stroje. Probírá podrobně nivelační práce, sestrojování vrstemic ia.
řešení úloh ve vrstevnicích. Pak popisuje barometr, aneroid, .busolu, sextant.
a optiCkÉ. signalisování heliotropy. Dále mluví o zmenšování map, o užití
pantografu. Poznamenává jak určiti sevel' přímo z pozoro\-ání. 'Řeší některé
úlohy při výpočtu ploch a užití planimetru. Pak promlouvá o orientování
mapy v přírodě a určení bodu, na němž stojí pozorovatel, v mapě a uvádí
konventionelní značky anglických map vojenských.

Ve druhém oddílu probírá různé metody skicování v terénu. Dále po-
pisuje třídění oblaků. V,e třetí části probírá sestrojování 'modelů terenních.
které pokládá za vhodnou pomůcku pro výklady o lopevň.ování. Této stránce
výchovy pro posuzování forem povrchu zemského, jakož i .zhotovování těchto
model!1 z vlhkého písku a podobných hmot, věnována je zvláštní péče.
Poslední část zabývá se opevněním polním, zřízením zákopů a krytů pro pěchotu
a dělostřelectvo. Na konec připojena j'e vojenská bibliografie. -?-

Odborné llánky v lasopisech.
Zprávy veřejné sluzby technické. Čís. 1. Dr. J. Z a vad il:

Stanovení prBtoku krátkým potrubím. nI'. ,J. :ijo I' á k: Dosavadní rozvoj
o další program melioračních prací v CSR. Cís. 2. Pokračování článku
"Dosavadní rozvoj ... ". Katastrální měřická služba r. 1924, sděluje min.
financí.

Časopis čs. inženýrů. Techn. obzor. čís. 1. Dr. E. Thoma:
Příspěvek k melioračním pokusnictví, čís. 2. Dr. E. K li 1': Praplavní spojení
středního Labe s Vltavou u Prahy.

Věstník Inž~nýrské kom~ory, čís. 2. Ing. R. Janč: Ověřování
knihovních plána. Cís. 4. Ing. J. Skach: Závady a nedostatky situačních
plána dělicích. (Ve článcích je reagováno na přípis zem. fin. řed. v Praze,
čís. IX, 653 z r. 1924, který uveřejněn v čís. 24. Věstníku Inž. komory
r. 1924.)

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, roč. LIV, liís. 2.
Dr. J. Kou no vský: Mechanická konstrukce ellipsoidll. DH Cupr
a Rychlík: Seznam vědeckých prací prof. MatYlí,še Lercha.

Lesnická Práce, čís. 1. Dr. AI. Ti c h ý: Zeissuv teodolit čís. I.
AlIgemeine Vermessungs-Nachrichten. 1925, čís. 1. Buhr:

Wiederherstellung der Polygonpunkte; čís. 2. L. Zimmermann: Neue
Rechenformeln fu!' Grenzverlegungen unter Berucksichtigung der Bodengiite;
čís. 3. R. Kost: pie Fehler der Polygonziige und ihre Ausgleichung;
K. Domanský: Uber die beabsichtigte Neul\ufnahme des Katasters in
Spanien; čís. 4. Pokračování článku Die Fehler der Polygonziige und ibre
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Ausgleichung; čís. 5. Pokračování jako v čís. 4. - MiilIer: Die topo-
graphsche Grundkarte1: 5000 (Wirtst'haftsk:arte). Vor- und Ausbildung der
Landmesser in den deutschen Landern nach dem Stande von 1924.

O. Zeitschrift fíir Vermessungswesen 1921, čís. 4. Ing. A. Mor-
purgo: Anpassung einer Neumessung an den Stand eines Operates iilteren
Ursprungesj Fr. Praxmeier: Zum Artikel Anpassung einer Neumessung
an den Stand eines Operates iilteren Ursprunges.

Zp~ávy spolkové.
XII. řádná valná schůze Spolku čsl. zemem erlCU

koná se dne 22. března 1925 o 9. hod. dop.
v sále čís. XVI. české techniky (Karlovo nám.).

Nesejde-li se dostatečný počet členů, koná se valná schůze.
o půl hodiny později.

Pořad: 1. Zahájení. 2. Zprávy činovníků. 3. Volby.
4. Volné návrhy.

Volné návrhy buďtež podány výboru 8 dní před valnou schůzí.

Yalná hromada spolku čsl. zeměměřických úředníků
státních a státních podniků v Praze, koná se dne 8. břez.na
t. r. o 9. hod. dopoledne v místnostech hotelu "Beránek",
Praha,Yinohrady, Tylovo náměstí.

V před večer dne 7. března jest o 7. hod. večer v týchž
místnostech přátelská schůzka.v

Dovolená pro kolegy z Cech byla na den 7. a 8. března
zemským finančním ředitelstvím v Praze povolena.

Ing. Prokop, t. č. jednatel.

Zpráva o výborové schůzi Spolku českoslov. zeměměřičů.
konané dne 24. ledna 1925. Předseda prof. Petřík sděluje, 2e bylo zasláno
podáni o referentském návrhu zákona o aatorisaci civilních techniku. Dále čteny
došlé dopisy. Odbočka spolku v Brně žádá informace o manifestační sehúú
všech geometrú. Vysvětluje Ing. Zuklín. Odbočka Spolku státn. měřickýeh úřed-
níkú pro Slovensko žádá slevu příspěvku na Zeměměřičský \.věstník.
Pokladník Ing. Mikeš zmocněn k vypracování JOdpovědi. Za členy přijati:
Duda Tiščenko, Pa]]a. Usneseno svolat valnou hromadu na 22. března 1921:.
8 obvyklým pořadem. Zprávy funkcionářú budou předneseny na příští yý-
borové schůzi.

Zápis O II. valné hromadě zájmiwé skupiny měřičské při
Spolku českoslov. inženýrů, odbor Praha, konané dne 30. lednal
J 925 v místnostech české 'techniky.

Zahajuje předseda Ing. Leipert uvítáním přitomných. Ing. Humhal pl'ecl-
i'ítá zápis minulé valné hromady, kterýž se schvaluje.

Prof. Petřík referuje o 'rozpravách vedených o .zá,koně evidenčním z }'Oku
11'18,3 .. Byly konány celkem tři rozpravy. .

PI-istupuje se k volbám. Hlasováno o každém členu zvlášt a zvolem
aklamací: pl'edsedou Ing. Leipert, místopředsedou Ing. Zuklín, jednatelem
Dr. Ryšavý, zástupcem jednatele Ing. Pulpit, zapísovatelem Ing. Humhal,
zástupcem skupiny ye výboru odboru Praha prof. Petřík, zástupcem skupiny
\- zájmovém ústř'edí prof. Petřík, dalším členem yýborulng. Mandys.: Přítomní
Holeni pánové volbu přijali.

Ing. Humhal čte dopis ústředí spolku, kde se žádá spolupráce na
jubilejním almanachu. Provedením pověřeni prof. Pelřík a Ing. fSouček.

Prof. Peti'ík referuje o sjezdu S. 1. A. v Hradci Králové a pi'edčítá
přijatou resoluci, pokud se tkne studía zeměmčřického. Ta je náhradou za
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návrh resoluce mel'ických skupin. Na sjezdu bylo usneseno poslat ji ministerstvu'
školství a vysokým školám technickým .. Po urgeI).ci bylo tak učiněno.

Volné návrhy: .
Prof. Petřík navrhuje, aby bylo pokračováno v diskusích o evidenčním

zákoně a dále. aby byly přibrány předpisy měřické a instrukce pro stolová
a po~ygon~lní mě!.~ní. Po -debatě, jíž se zúčas~nili pp. Leipert, Mandys, Brandl,
Pulplt. Jelmek, pflJato pracovat ve třech skupmách současně, v llÍchŽ(,vedením
rozboru a přípravou změn by vždy bylo pověřeno několik pinů. Schváleni
pak:

1. pro polygoná~ní instrukci z r. 1904 pp.: Brandl, Háva, Zuklín,
2. pro stolovou lllstrukci z r. 1907 pp.: Brandl, Pulpit, Vacek, Krejza,
3. pro "Návod z roku 1907" pp. Bednář, Souček, Mikš, Schuster.
Usneseno uvažovati, zda by do "Návodu" mohly bfti pojaty i předpisy

pro cívilni geomerty, aby se docílilo jednotnosti při úpravě plinů situačních
právě tak, jako se to dě~e pro plány (zhotovené evídenčními zeměměřiči.
Rozhodnutí o tom ponecháno komisi, která podle došlých připomínek pří praví
návrhy do schůze.

Clenové skupíny zeměměřické při S. I. A., dále ,členové Spolku česko-
slovenských zeměměřičů, členoVé Spolku státníchměřických, úředníkl\ členové
Jednoty civilních zeměměřičú se vyzývají, aby své připomínky, pozn!tmky a
změny k uvedeným pře,]pisům zasílali:

aj pro instrukcj polygonální {(zvlášt) a stolovou (zvlášt)p. Ing. J.
Brandlovi, vrch. meÍ'Íc. radovi pri generálním ředítelství katastru, Praha III.,
Josefská 4, a to vždy s poukazem na příslušný paragraf, té které instrukce.

b) pro "Návod z r. ,1907" p. Ing. 'Bednářovi, měřickému radovi při gene-
rálním l'editelství katastru, Praka III., Josefská 4.

Pr-edseda Ing. Leipert končí pak schůzi poděkováním přítomným.

Výtah ze zákona o úspo~nýcb opatfenícb ve
vefejné sp~ávě ze dne 22. XII. 1924, Č. 286, Sb. z. an.

Sníženi počtu zaměstnanců odchodem' ze služby.
A. Zaměstnanci uvedení v ,§ 1 zákonrL ze dne 20. prosince .1922, Č. 394 Sb, z. a. n.

1~Dobrovolný odchod.
§ 9.

Od byt n é.
(1) Zaměstnanec kterv vvkazuje nejméně 1 rok započitate1né služební

doby. múžc býti přeložen ná židost do trvalé výslužby s odbytným jednou
pro ,;ždy bez průkazu podmínek stanovenýclť v příslušných zákonech a jiných
předpisech pro přeložení do trvalé výslužby.

(Z) Odbytné činí při jednoroční službě jednoměsíční příjem naposled
vyplacených stálých požitků, při delší službě částku jed~ol11ěgíčního pI-íjm~
iJaposled vyplacených stálých požitků násobenou počtem SlUžebních let. Čásh
roku, pře,'yšující 6 měsíců, počítají se za celý rok.

(il) Odbytné nesmí převyšo·vati 24násobnou částku měsíčních stálých
požitk{l,

§ 10.
O d byt n é a z a j i š t ě n í o d poč i v n Ý c h P o žit k Ů,

(1) Zaměstnanec, který vykazuje aspoň 10 rokLI započi!atelné služ;bllí
doby, múžc býti přelože~l na žádost d0tn:~l~ výsl1!žby. beZ! prukaz~ p?d~mek
stanovených v příslušnych zákonech a Jlllych predplsech pro prelozeru do
trvalé výslužby. Při tom obdrží odbytné: jež činí polovinu odbytného
pod1e § 9. h 'k' b d(Z) Nároku na výplatu odp0Čivných a .~aopatř~vacíc ~Žlt una u ;j.

však teprve. jestli'že úředním lékařem bude zllštěna Jeh? ·trval~ neschopn?~~
k výdělku, nejdéle však dnem, kterým dovrší 6~.. !ro~ veku; pn !om •.vymen
se mu odpočívné (zaopatřovací) požItky z penslJlll zakladl~y,ktera pnslu~ela
v den přeložení do výslužby, podle započlt.atelné. slu!e?l1l do~y. a p?lovll1Y
doby ztrávené ve výslužbě až do dne nápadu vysluzneh.o, ~eJ.dele vsak do
dne, kterého by byl nabyl v činné službě nárok na plné vysluzne.
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§ 11.
Od poč i vn é .po žit k y s pří P I a t k e m.

Zaměstnanec, který v den učinnosti tohoto zákona \'ykazuje započitat.elnťJ
služební doby nejméně 20, případně, má·li nárok ,na plné výslužné po kratší
době než 35 leté, nejméně 17 roků, může býti na žádost přeložen do trvalé
výslu~by bez průkazu podmínek stanovených v příslušných zákonech a jiných!
předpIsech pro přeložení do trvalé výslužby. Až do doby, ve které by byl
nabyl nárok na plné výslužné,nejdéle však na :dobu 2 roků, obdrží příplatek
k vyměřeným odpočivným požitklnll rovnající se ,polo\'ině rozdílu mezi těmito
a plnými požitky odpOČivnými.

§ 12.
Z měn aby d I i š t ě.

Zaměstnanci, který následkem dobro\'olného odchodu ze státní služby
podle tohoto zákona nejdéle T době do jednoho 'roku od vystoupení z aktivní
služby přeloží své bydliště mimD své poslední služební místo, muže býti
poskytnut k úhradě prokázaných nutných výloh stěhovacích přiměřený pří,
spěvek až do výše jednoměsíčních stálých požitlo.l, zejmélna, 'je·li přestěho,
váním zaměstnance zajištěn byt pro jiného státního zaměstnance.

Kurs stereofotogrametrie pro interesenty pořlldá od 3. do
S. dubna docent dr. H. Dock. Doba přednášek od 9 do 12 hod. dop. a
odp. od 2 hod. dle demonstrací. Kurs odbývá se na vys. škole zeměděl.
Vídeň XVIII. Pl-íspěvek činí 100 šilingd r. m. Přihlášky do 25. března
přijímá dr. H. Do c k, Vídeň XViII. Hochschule fur Bodenkultur, Haupt.

gebaudOe., v, k ž"" I" b I V' , k I opravnenr pou Ivanl nazvu" ng. yo prlznano o egum:
V. Diemaczekovi v Brně, Zd. Lhotkovi ve Dvoře Král., V. Scbulzovi
v Teplé, Fr. Trullayovi v Hlučíně a Fr. Wohh-abovi v Jablonci n. N.

Fond památce prof. Líčky vykazuje vdalší pl-íjem: 50 Kč od
prof. ing. VI. Filkuky. Brno, 20 Kč od ing. AJ. Seránka, Brno, 10 Kč od
V. Weissera, Hustopeč a Kč 75'S'; úroků do 31. prosince 1924. Dle toho
k poslednímu výkazu z čís. 10 Z. V. 1924 (obsahujícímu sumu Kč 3554'78)
přibylo Kč 155'85, takže jmění fondu činí Kč 3730'63, v čemž nebyly za-
počteny běžná vydání. Tato činí Kč 136'52, takže hotové jmění jest
Kč 3594·11. Tento obnos byl na valné hromadě Odbočky S. čs. Z. dne
22. února 1925 vyúčtován a bude předán prof. sboru brněnské čes. techniky,
který akci pro zbudování náhrobku prof. Líčky vyvolal.

Jmenování. Ing. Jos. Zumcr měř. vrch. komi;ařem (status III a),
Bedř. Augst měl'. komisařem. Her. Fischer měř. asi8tentem (statl~s II).

Autorisaci civil. zeměmětiče nabyli:, dr. A. Krob v Ustí n. L.,
ing. V. Měšťan v Berouni', ing. M. Kraupatz v C. Krumlově, Frant. Janský
ve Strakonicích, ing. V. Havlík na Král. Vinohradech, prof. dr. A. Seme-
rád v Brně, Bedř. Dluhosch ve Fl'ýštátě a :Fr. O. Nečas v Novém
Městě n. Váho ,

Autorisace civil. zeměměřiče srv vzdal: ing. J. Kletzl v C. Lipě,
Fra!1t. Sara ve Dvakačovicích, Karel Smelc ve Stl'ašnicích, prof. ing.
K. Spaček.

Z redakce. Naléhavý časový materiál, který byl uvej·cjněn. zpBsobil
odklad v otištění některých již dodaných článkB. Redakce očekává, že tato
okolnost nebude pI-Íčinou nedorozumění, a že příliv příspěvku bude dále
vzrůstat.
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