
V BRN~~, 1. prosinee 1921.

ZEMĚMĚŘIČSHÝ vĚsTnfH
Měř. vrchní komisař K. Rykr, Rimavsklí Sobota.

Dualism jevící se ve všeeh oborech veřejné správy na
Slovensku a nesoulad mezi platnými dosud uherskými zákony
a částečným úřadováním. podle zákonů rakouských, částečně apli-
kovaných Národním shromážděním, objeví se v dohledné dobl'>,
i v obJru věcí zeměměřických. Vždyť vlastně doposud veškeré
práce katastrální jsou vykonávány jaksi ex lex. Uherského zákona
dovolává se jenom málokdo a evidenční rakouský není pro ~lo-
.vensko dosud platným. Nyní, dokud vlastně všechny katastrálni\
měřické práce jsou jenom přípravou pro dobu, která na sebe
nemůže dáti dlouho čekati. pro uzákonění katastrálních předpisů
hýv. Předlitavska i na Slovensku, nepociťuje se tolik nejistota
právní opory pro rozhodování v záležitostech katastrálního vy-
měřovánÍ. Doposud. kdy strany d~leko nežádají od vyměřovacích
.orgánů tolik, kolik žádají na př. v Cechách (poněvadž na 810vensku
ná to nebyly zvyklé), dá se vystačiti s jistou pord praxe a s jistou
porcí zkušenosti měřických úředníků zrovna tak, jako tomu jest
i v ostatních oborech veřejné správy.

Avšak věci stávají se pomalu akutními a bude co nejdříve
nutno změniti pORici člověka sedícího na dvou židlích. Z některých
příznaků dá se souditi na to, že ani na místech rozhodujídch není
doposud úplně jasno. j'tk věci zaříditi. Na jedné straně béře se
za podklad evidenční zákon a při tom se ~avádí několikeré statuty,
které mohou vzdálenost mezi praxí v Cechách a na Slovensku
jenom zvět§iti. Na jedné straně provádí se detailní měřeni k účelům
doplnění map a není na druhé straně dosud jisto, jak budou za-
řízeny věci v tom okamžiku, až budou první reambulované obce
uzavřeny. Poměr katastru k pozemkové knize zůstává nejasný
a zdá se. že justiční správa v tomto ohledu není s přípravami
ještě tak daleko, aby Reobojí veřejné zápisy: katastr a pozemková,
kniha v dohledné dubě mohly sejíti. Není daleko ještě jasno v tom,
v jakém rozs'1bu bude použito pozemkové ktliby a .i~jich plánů,
které v převážné věti;ině nejsou kvalitativně v nejlepším stavu
a v jakém rozsahu bude použito kal astru. který s postupující
reambulací ZÍskává stále na ceně k celkovému uspořádání kata-
strálních a pozernoknižních zápisů po unifikaci zákonů. .

Doposud dívá se finanční správa na katastrální práce jinak
než justiční a není vyloučeno, že až bude ohromným nákladem
pořízen elaborát, že nebude vyhovovati i finanční i justiční správě
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současně. Nyní postupuje ministerstvo financí v otázkách měření
samostatně, zatím co justiční správa se příliš těmito věcmi ne-
zabývá. Snad tato uzavřenost jednoho resortu oproti druhéma
souvisí do jisté míry s tím, že finanční správa zaměstnává většinou
úředníky z býv. Předlitavska, kdežto u soudu zůstali z velké
části bývali úředníci zalitavští.

Ať jest tomu jakkoliv, jest v zájmu státu, jeho financí, v zájmu
obyvatelstva i úředníků, ale hlavně v zájmu úřední autority,
aby byly vypracovány směrnice pro společný postup. Při tom by
se doporučovalo, aby využity byly i zkušenosti úředníků, kteři
jsou zapracováni v sestavování a vedení pozemkových knih. Tyto
knihy by bylo záhodno očistiti již nyní od zápisů vztahujících se
na soukromá práva ve skutečnosti již neexistující. Za tím účelem
by se muselo obyvatelstvu ullložniti (hlavně ulehčeními ve věcech
poplatků; úředním sestavováním protokolů na místě nákladných
žádostí atd.), aby tyto zápisy mohly býti vymazány. (Je na pf.
známo, že v letech válečných zemědělskému obyvatelstvubylo
možno zbaviti se břemen na nemovitos.tech a že se jich zbavilo.
Zápisy však vymazány nebyly, protože při menším pohybu půdy
to nikterak majiteli nevadí. Důsledkem toho je, že měřickému
úředníku je nutno počítati s velkým počtem nerovně zatížených
parcel, které nota bene v přírodě často ani neeksistují a které
za jiných okolností by snadno mohly býti sloučeny).

Chceme-li posuzovati cenu katastrálního plánu s plánem po-
zemkové knihy jak co do systému jejího tak i do provedení
(a tím i pozemkové knihy) nebudeme dlouho na rozpacích, která
z nich je vhodnějším podkladem pro sestavení veřejných knih.
Musíme však si uvědomiti i to, že katastrální plán byl sestaven
na 810vensku bez ohledu na pozemkovou knihu a že nebylo po-
mýšleno na to, aby katastr s pozemkovou knihou někdy souhlasil.
Co dělala pravice - o to se nestarala levice. Dnes se však souWas
bude požadovati a bude tak dobře.

Že katastrálnímu vyměřování připadne větší kus' práce při
zavádění souhlasu, jehož nedostatek přišel i státu i· jednotlivcům
zbytečně draho a který brzdil každou úřední činnost, jest Jisté.
Nemělo by však býti opominuto anL toho, že pozemková kniha
byla obyvatelstvu bližší a že se v ní odráží kus staletých zvyklosti
a mravů. Bude nutno i s ní počítati ve značné míře při konstruováni
nového katastru i nové pozemkové knihy. .

A tu přicházíme k tomu, co jsme ve všeobecném zájmu
hlavně chtěli říci: Že ani evidenční zákon nemůže býti jen tak,
.bez přizpůsobení na místní poměry,. na staletý jich vývin, bez
oWedu na krajové zvláštnosti a na všechno to, co před nim bylo
zavedeno i pro Slovensko. Všechno,' co souvisí s půdou, zasahuje
hluboko do životních poměrů a denního života venkovského člověka,
který je v jádru konservativní. A proto se musí s každou novotou,
třeba i vyzkoušeně dobrou, postupovati opatrně, aby její výhody
mohly býti lidem postřehnuty a jím přijaty jako pokrok a ne jako
metla. .
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Remmé: Mise en vigueur de la loi sur ta eon-
servation du eadastre en Slovaq uie, par l' Ingenieur
Rykr; Rimavská Sobota. , .

Le cadastre hongrois, établi en Slovaquie n'appliquait que
partienement les regles de la eonservation du cadastre. ~n pratiq1,le
}' oeuvte du cadastre a souifert surtout du fait que le registre
foneier était entierement séparé du eadastre et n'avait aucuhe re-
lation avec lui.·

Pour mettre de l'otdre dans le cadastre de Slovaquie etpou'r
réaliser son unification suivant ľ exeniple du cadastre classique
de Boheme, Moravie et Silésie, il faut mettre en vigueur la loi
·de 1883 sur la conservation du cadastre .

.A cet eifet, pour accomplir un~ oeuvre satisfaisant. tous les
besoins, le service technique du cadastre doit marcher en accord
avec les organes chargés de l'institution juridique du livre foncier.

11estnécessaire deprocéder progressivement pour ľétablissement
de la nouvene institutiou en Slovaquie afin de tenircompte de
· l'esprit tres conservateur des paysans pour ce qui touche a leura
intérets.

R e d a k ční p ozná mk a: Zahajujeme uveřejňování námětů
k úpravě katastrálného díla ve všech jeho oddílech. Jest duležito
provésti veřejnou diskusi o všech bodech a doporučuje se, by páni
· kolegové z prakse zde svoje poznatky uplatnili. jež by byly vzaty
v úvahu při budoudm novém zpracování instrukci měřických.
i služby patrnostní (evidenční), díla všeobecné technické ceny, jako
jest katastr. Zveme všechny ke spolupráci na tomto dile.. .

*
Pojednání p. inž. Vos á hIa "Pro očistu a zjasnění map

katastrálních", uveřejněné v čísle 5. časopisu "Zprávy veřejné
služby technické~, jež směřuje k tomu, zvýšiti jasnost a přehled-
nost map katastrálních, lze jenom uvítati.

Náměty v článku tom obsažené vrcholí hlavně v požadavku
odstraniti dosavadní označení kultur a konvencionelní znaky, při-
rozené podobě se nejvíce přibližující - a nahraditi je znaky
a značkami reformními, sestrojenými dle zásad geometrických.

Má·li býti mapa katastrální vskutku n~postradatelnou po-
múckou téměř všech technických prací na povrchu území a JH>d
zemí podnikaných. autentickým podkladem pro veškerý pohyb
realituí držby a zároveň mapou indikační v měřítku větším po-
drobnější detaily vykazující. nepostačí pro tyto úkoly pouze přesný
geometrický plán povrchu dotyčného území, nýbrž obraz ten musí
býti samozřejmě vypraeován ještě v ohledu popisném a topografickém,
krátce mapa katastrální má býti ve vší geometrické stručnosti
a jasnosti svého obsahu výmluvnou.
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Chceme, aby nám mapa katastrální podala:
1. v daném měřítku věrný půdorys všech předmětů a zařízeni

na povrchu územním se nacházejících,
2. po stránce katastrální aby umožnila jich evidenci parcelním

očíslováním a nutnými nápisy a
3. aby povahu a drnh všech těchto předmětů a zařízení na

první pohled vyjádřila, což se práv!' předepsaným znázorněním
kultur a kouvencione!ními znaky dociluje.

Tyto požadavky jsou důležité pro praktického technika, jemut
je čas stejně drahocenným jako vynaložená dovednost a pečlivost,.
použité stroje a fysická zdatnost.

Katastrální mapa je první scelené kartografické· dílo katastru
pozemkového,všechna geodetická práce, všechno vyšetřování aměřeni
detailní v poli, veškeré rozsáhlé a podrobné práce geometra směřuji
k jedinému cíli - k sestrojení správné mapy - vše ostatní,
parcelníprotokoly, hojnost s!lznamů a záznamů - to jest kata str
pozemkový v užším smyslu slova - je rázu odvozeného, sekun·
dárního.

Z mapy katastrální lze sestaviti kdykoliv parcelní protokol
a jiné seznamy, pomocí parcelního protokolu nelze však sestrojiti
katastrální mapu. ,

K~astrální mapa je proto důležitou pomůckou pro většinu
techniku, je integ-rující součástkou knih pozemkových, zemských
desk, je nepostradatelnou pro hornictví. reg-ulaci řek a potoků,
elektrisaci území a nesmí konečně chyběti ani v té nejzapadlejší
horské vesničce, kde ji pohříchu velmi často nalézáme ve stavu
více méně zbědovaném.

Mapa, která by vykazovala jen přesný geometrický plán
povrchu úzeumího, byla by úzce vymezenou pomůckou technickou,
avšak nikdy mapou katastrální, která povšechným svým obsahem
spojuje výsledky vědecké práce s mnohými detaily topografie
a veškerými podrobnostmi pozemkové držby. .

Ve zmíněném článku se proto doporučuje pořízení dvou otisků
map, jednoho výtisku beze všech zbytečných nápisů a konvpncionel-
ních znaků - pouze s očíslováním parcelním, trigonometrickými
body a druhý se vším ostatním příslušenstvím, tudíž -

1. map u p r a c ovn í, výhradně pro technika určenou, a
- 2. katastrální mapu orientační a indikační, pro

potřeby širší veřejnosti vyrobenou. Pochybuje se a priori o přijetí
tohoto návrhu z důvodů dvojího nákladu a podávají se další re-
formační návrhy.

Návrh tak zvané pracovní mapy bez veškerých popisných
přítěžkú jeví se býti velmi účelným pro stálou evidenci katastru
pozemkového.

Doporučovalo by se jiti v požadavku tom ještě o k r ok
dál e a žádati pro vlastní geometrické práce dopliíovací pouze mapu
!ineamentní bez parcelníchčísela jakýchkoliv n:ipisú a značek,
s pouhým vyznačením trigonometrických. grafický('h a polygonálních
bodů, mezníků a na okraji rámce s číslem seki\ního.listu, jménem
obce, berního úřadu, župy a zelUp.
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Přihlížeje. ke způsobu moderní fotomechanické reprodukce
katastrálních map, vyznačuje se výhodnost j~jí oproti staré lito-
grafii mimo jiné tím, že místó desky kamenné, až 1/2 metrického
centu vážící, používá se co reprodukčního prostředku desky kovové,
skorem výhradně hliníkové, o váze necelého' kilogramu.

Síla kamenné desky obnáší 5 až 7 cm, síla desky hliníkové
zlomky 1mm. ". .

Reprodukce litografická přenášela geometrický obrazkatastrálni
mapy pantografem na desku kamennou, reprodukce fotomechanická
fotograluje celou katastrální mapu DJl. desku hlinikovou.

Úlohou reprodukčního technika jest vypracovati fotografii
dle stavu nejn?věJiíího, vyrýti parcelní čísla a ostatní konvencionelní
znaky a oznacem.

Deska takto vypracovaná zůstává pro další potřebu uschována.
Pro literni popis mapy, t. zv. knihtisk,zhotovují se pro každý

lnapov)' list desky zvláštní, též hliníkové, které se po upotřebení
<Jbrousí.

Nebylo by tedy vlastnímu reprodukčnímu postupu na závadu
llrovésti dle návrhu na první desce pouhý lineament s nejnutnějším
jeho geodetický'm příslušenstvím a s či!1lemlistu, jménem obce,
berního okresu, župy a země, pořídit otisk, tudíž žádanou mapu
praeóvní a potom na téže desce vyrýti parcelní. čísla, veškeré
konvencionelní znaky a označení kultur, jakých je pro katastrální
mapu, širší veřejnosti určenou, zapotřebí.

'fímto postupem nevzniklo by n~jaké zvýšení nákladu repro-
(lukčního, nastalo by' jen krátkodobé .přerušení gravérské práce
na dotyčné desce s tím rozdílem oproti dřívější manipulaci, že by
deska lineamentní byla dvakráte otisknuta - jednou pro mapu
pracovní - po druhé pro vlastní katastrální mapu,
mapu indikaění a orientaění.

Jelikož by ale další v.~·tiskmapy pracovní nebyl již pozd~ji
možný', doporu(~ovaloby se, pořídit pro účely evidenční výtisky
dva - na papíru nejlepiíí jakosti.

Ostatně dalo by se potřebné množství výtisků mapy pracovní
y dotyčném okresu měřickém snadno zjistiti.

Zbývá jenom uvážiti, mčlo-li· by se doplllOvání prováděti
laké ve výtisku druhém, v mapě katastrální.

Di'lvody pro pořízení mapy pracovní jsou se stanoviska
geometrického jistě závažné - usnadnila by se veškerá technická
evidenčni práce v mapě co do získání času a docílení naprosté
}Jřesnostia jasnosti geometrické konstrukce a zvýšila by se
tím výkonnost měřického úřednictva.

Rozšířením evidenční doplňovací práce na katastrální mapu
i)rientaění byla by ale takto získaná větší výkonnost měřických
Medníků opět rušena.

Dosavad doplňuje měřický úředník mapy troje - mapu
"videnční, starou mapu indikační a ,mapu knihovní.

Doplňování to děje se známým způsobem, vyznačováním nově.
povstalých změn barvou červenou, rumělkou; v obcích s čilým
stavebním a parcelačním ruchem stávají se tyto zákresy kompli-
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kovanějšími a mapa čím dále tím více nepřehlednou, pro laika
y těchto změněných místech téměř nepřístupnou. .

Nová mapa pracovní nastoupila by sice místo dosavadní mapy_
evidenční, byla by ale pouhým prostředkém k docilení správné
a přehledné mapy katastrální, nejnovějšímu stavu pozemkové držb,
odpovídající a doporučovalo by se tudíž, aby zákresy v map(~
pracovní nebyly prováděny dosavadním-způsobem v barvě červené,
nýbrž aby zůstávaly pouze v tužce vyznačeny.

Nově reprodukovaná mapa katastrální vykazovala by takt~
stav držebnostní až do roku reprodukce, další změny byly by ale
patrny již jenom v mapě pracovní pro případ, že by se vlastní
mapa katastrální souběžně neopravovala .

. Nově povstalá parcelní čísla byla by ovšem v pracovní mapl~
taktéž tužkou vyznačována.

Pro katastrální úřady by tato okolnost nebyla orientační
závadou, přišla by jenom v úvahu potřeba a zájem širší veř~inosti._

Zde možno rozlišovati:
1. mapy větších měst a míst s velkým stavebním ruchem

a značným okruhem různých technických prací - (hornictví, re-
gulace řek, meliorace, scelování pozemků, elektrisace atd.);

2. mapy menších venkovských obcí - kde se poměrně mál•.•
staví a také větších technických prací nepi.

Dle toho jeví se potřeba doplněné katastrální mapy býti
také roz!išnou, - při mapách katl'gorie první bude lze počítati
l'l trvalou, periodicky se op~kující poptávkou, kdežto potřeba maI.
kategorie druhé bude hned při první reprodukci na jistou dobu kryta.

Fotomechanická reprodukce otevírá nám v tomto směru možnosti
nové a racioneln~iší nežli dosavadní reprodukce litografická.

Jak zprvu uvedeno, uschovává se jistá část lineamentních
desek za účelem další pozdější reprodukce.

Nastane·li potřeba nového nákladu mapy katastrální, doplní
se především stará deska ohledně nově povstalS'ch změn a potom
se pořídí otisk.

Není·li původní desky, děje se fotomechanická reprodukc&
8hora již vyličeným způsobem.

Uschováním originální desky chceme si ušetřiti všechnu .lit.·
konanou ryteckou práci v budoucnu, zmírniti výlohy dalších potřeb-
ných výtisků a zachovati naprostou jednotnost všech budoucích
reprodukcí.

Taková rytina představuje značný počet pracovních hodin.
pozoruhodný obsah vynaložené pečlivosti a přesnosti reprodukčníhc:.
technika - jejím obroušením byly by všechny tyto praktic-kJ
uznané hodnoty náhle vymJ,těny a nastala by v případě potřeby_
nových otisků nutnost, konati opětovně tutéž práci reprodukční
8. případně většími výlohami.

Všimneme-li si peněžní stránky reprodnkce lllap katastrálních,
objevíme značný rozdíl mezi tímto druhem státní výroby a Mukromou
'1robou hromadnou, na rychlém a výnosném obratu kapitáhl
založenou.

Nelze při první reprodukci mapy katastrální té které oboo'
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.()cekávati, aby prod~iem všech právtl o~iednaných výtisků byla
alespoň alikvotní část reprodukčních výloh opět nahrazena, zde
nutno počítati též s potřebou budoucí, od případu k případu se
vyskytující a proto je třeba, aby výrobní náklad reprodukce byl
pro další budoucnost co možná stabilisován a na jistou, snadn()
vyjádřitelnou a uchopitelnou jednotku soustředěn.

Tuto jednotku máme v uschované rytině - máme v ní nej-
lepší základnu pro zhotovení čistého a jasného exempláře mapy
katastrální, kdykoliv jej potřebujeme.

Co znamená oproti této možnosti okolnost, že v čistotisku·
je o několik desítek parcelních čísel více, nežli je zapotřebí,
jsou-li tam konvencionelní znaky a označení kultur provedeny
způsobem názorným, když lineament staré mapy je přenesen na
papír výtečné jakosti a nová mapa nevykazuje již spoustu pře-
škrtaných čar a číslic, zkrátka, když námmísto staré, dlouholetým
používáním a špatnou jakostí papíru sešlé lllapy je předložena
mapa z brusu nová, aniž by to geometrické její ceně bylo na
újmu?

Při budoucím pořizování pracovní mapy zmizely by také
parcelní čísla a veškeré konvencionelní znaky a kulturní označeni
z tištěného lineamentu, ale jest si přáti, aby vlastní mapa katastrální
zůstala konečným výsledkem prací geodetických, měřických a topo-
grafických, g-eometrickystručným, ale též laikovi snadno přístupným
kartografickým dílem.

Přihlížejíce ostatn(',blíže k manipulaci reprodukčního technika,
llřicházíme k úsudku, že jeho vypracování fotografovaného linea-
mentu mapy katastrální je v zásadě totéž, jako definitivní vy-
rýsování tužkou sestrojeného obrazu mapy původní, geometrem
prováděné.

Rozdíl je jedinll v tom, že rýsovací pěrl) geometrovo je zde
zaměněno v ocelovou ryteckou jehlu.

Ježto se originál mapy v témže měřítku na hliníkovou desku
fotografuje, musí být fotografický snímek stejně přesný jako prác@
původní. Jsou tedy výkony obou činitelú y těchto stadiích stejné,
ale v důsledcích svých rozdílné.

Práce reprodukčního technika vytiskuje se v mnohonásobných
exemplářích, práce geometrova je pouze v jediném exempláři
uložena a měl-li by se zhotoviti druhý originál mapy, bylo by
podjati se opětně pečlivému vypracování nové původní mapy.

Myšlenka je nasnadč, aby výsledky geometrického vyměřování
byly znázorněny bezprostředně na kovové desce, tam přezkoumány
li vyryty a deska pak s veškerou ostatní výpravou do tisku dána.

Bylo by to věcí organisační, prováděti reprodukci map -
vyšlých z polygonálniho měření - takto vylíčeným způsobem,
nám se zde jedná ale také o to, jak zaříditi účelně a hospodárně
reprodukci map dosavadních, odpovídající vždy stavu nejnovějšímu,
když máme již jisté množství hotových rytin a v budoucnu další
rytiny pořizovati a uschovávati hodláme. .

V uschovaných rytinách je uložen značný kapitál a záleží
na tom, aby se v budoucnu zúrokoval a umořoval, jak úsporou,

1921/111



naJ.>racovních silách, tak i získáním zvýšené hodnoty otisku
a '~etšího jich odbytu.

A jelikož nyní vlastní náš reprodukční ústav zařizujeme,
jest naléhavé, záležitost tu co možná nejvhodněji problidoucnoRt
upraviti.

Nová mapa pracovní znamená zvýšenou přesnost a jasnost
běžných geometrickýeh prací při evidenci katastru daně pozemkové
a vět&ívýkónnost měřických úředníků. - je ale také lepším pod-
kladem pro eventuelní pozdější fotomechanickou reprodukci map,
co se nově povstalých změn týče, nežli opravovaná mapa katastrální.

Jeví se tedy doporučitelno nově reprodukovanou mapu ka-
tastrální nedopli'lovat, zato ale vyznačovati nové. změny v samotné
puvodní desce, a to souběžně .s dopli'lovánímmapy pracovní. Tím
by byla původní rytina vždy hotova k n~irychlejšílllupořízení
výtisků stavu nejnovějšího.

V druhém exempláři pracovní mapy jsou naproti tomu potřeby
evidence katastru na značnou řadu let kryty.

V důsledcích svých projevovala by se reforma takto:
1. Měřičtí úředníci provádl~ni by nastalé změny soustavně

y uschovaných kovových deskách;
2. nebylo by zapotřebí míti stále určité množství výtisků

na skladě v zemských archivech map katastrálnich.
Archivní sklady prodejných výtisků map katastrálních mají

svoji příčinu ve zvláštní povaze dřívější litog-rancké reprodukce.
Jelikož se kamenná deska po reprodukci btastrálních map

jenom velmi zřídka pro pozdější výtisky ukládala - nebylo to
dle· počtu katastrálních obcí· a pro velkou dimensi a váhu desek
ani možné - musl'l býti jistý počet výtisku pro budoucí potřebu
pořizován a v archivech map k případnému prodeji uschováván.

Teprve hliníková deska, stále v evidenci vedená, učinila by
objemné ty sklady zbytečnými; stačila by pouze zásoba dobrého
papíru a výtisk by se na pož:tdání co nejrychl~ii dle stavu nej-
novějšího a v libovolném.množství pořídil.

Vývody shora uvedené lze tudíž krátce shrnouti v následující
dva požadavky:

Pro evidenci katastru daně pozemkové pracovní mapu line~t-
mentní, pro technickou a širší veřejnost stále doplňovanou hliní-
kovou desku. .

. I~a réforme du plan cadastral (Kadečka E.).

Résumé: Dans le journal du Service technique 1921,
M ľing. Vosáhlo faisait laproposition d'établir une
d oub 1e é d i t iond upi a n oa d a str a 1 do nt:

8.) la· premiere contiendrait seulement la situation 'géométrique
dessinéf}..aýecdes lignes simples;

. b) la seeonde contiendrait en outre les numéros des parcelles,
les signes ~onventionnels et les inscriptions.

L'auteur propose de faire un nouveau progres dans cette spé-
cialisation:
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1. dessiner le plan géométrique' comllle plan de travaiI stU'
..' la plaqueďaluminiulll;

, 2. fáii'e pour la conversation du cadastre lIne copie du plan
'l:n,l 'remplacei'ait les sections indicatrices.

čihhost měřickébo oddělení stavebníbo úřadu
v Bcně za ~ok 1921.

travaux t:xécutis au bureau du plan de Za ville Brno
pe"da"t 19<!1.

Ing .• Josef Pe II lÍ z, přednosta (iddělení.

i\Ii',řické oddnení jest ě:ístí městského stavebního úřadu, jenž Jest
J!ozMlen celkem na J1.ísleduiíeí oddělení: pozemní, m.\řické, si!nii"ní,kanali-
•.•aení, vodovodui, architekturu, stavební polccii a oddělení pdvní. V .čele
každého oddd.'ní jest přednosta, v <;ele celého stavebního úl'adu pak sta-
vební ředitel .iako refel'ent v městské radě. V mísledujicím nastíněn jest
výkaz o činno"ti měl-ického oddi':lení v roce 192L až do 15. listopadu t. r.

Povšechně možno čínnost tuto rozdUiti na pět různých Mstí:
I. Bežná agenda. Pod touto míněno jest vyřizování běžných 8pisl\,'

"tavebních :r.;idoSiL evidence a prodej obecních pozemkll, vYlyčování a
revise stavehní('h •.ar, veškery mčřické práce pro druhá oddělení staveb-
~'lího úřadu a jiné.

. Celkem vYl'ízeno bylo 2517 spisii, z čehož bylo: stavebních spisů 1505,
vytyi',ov,iní a revisí stavehních čar lIl, vyhotovování dílčích plánll v pěti
exempLíi'ích 122 spisu, k nimž bylo nutno situaěních nákresů jako příloh 298,
komisí 1511, osollllích spisti, úětt\ a jiných 331.

U. Regulace města. K umqžnlmí rychlejšího a snadnějšího vyHzování
8pisfl regulace se týkajíeíeh, byl sestaven a znovu uspoř d:ín arc hi v parce-
laění"h kousensl\ a stavebních čar v eelém území Velkého Brna s přísluš-
nými ukazovateli. DMe pořízen byl přchlcdný phín 1 :2880 se' zakreslením
všech <sel,válenýeh l~ar regulačních. ,Tak uspohídaný archiv, tak i přebledI!Ý.
pl,in jsoll nyní znai'ným ule~čením v činnosti mčřického odddení, neboť
sem přlchlízejí pro informace všichni stavitelé projektanti novostaveb,
;,eájernn'ci kupujici ruznÍl stavební pozemky, parcelanti ap. Ti'.mto stranám
možno nyní snalino a ryehle vyhnvěti ve vReeh jejIch přáních .

. POt[otýJd se, že schválenýregulační plánm'í pouze vnitřní Brno
:. to op,~t jcn č,ístečný v obvodu již zastav"ném, a Kdlovo Pole. Veškery
.losud nezastavťné plochy na katastru bývalého Brna,·jakož i všecky obce
zákonem o Velkém Brnu k tomuto připojcné, nemaji ani regulal'mích plánu,
ani nového zaml,l·ellÍ.

Poněvadž však přes to je nutno prováděti posuzování úřcdně před-
iládllných projektt't parcela:ěníeh, mívrhů regulačních čar, vypracovávati
'ilřední nívrhy n'l změny pareelací II regulaění č:íry ocitá se často oddělení
v dosti obtížné situaci, jelikož práce ony ve vi')tšiul) případů musi býti
provedeny okamzitě. Aby i v tomto smi'ru zjedmina hyla náprava za-,
luíjellY byly kroky ke úízení státní regulační komise pro nrno, obdobn.iS
jakov Pr>t"le. Veškery pr'<ce regula{'e města se týkající provádějí se vždy, .
v plné dohodi"\ s oddělením architektury. .

III. Nové zaměřo'tšní. Polohový plán mli ppuze vnitřní Brno. Pro,
"statní obcc Velk{~ho Brna nebylo zde po ruce ani otiskll map katastrál·
>Jích'(jsou ve zdejším lu-chivu map vyprod,lny), jež ostatně ve své úpravě
nejsou pro stavební účely nikterak prakti('ké. Z tohoto důvodu pořízen byli
přehledný katastr,i1ní plán celého území Velkého Ih-na i s' okolím, jež svojí
polohou vlastně k Velkému Brnu rovněž náležÍ. Plán tento jést.pouholl
náhražkou plinu polohového - výpomocí z nouze pro dobu, než bude vy-
1totoven nový rUn polohový. Poněvadž pak v přítomné dubě jedná se ve
včtšině přlpadu pouze o projekty ideové, dostačuje tento plán úplně. Vy-
značena jest v nčm situaee dle nejnovějšího stavu y mapě katastr:Uní se
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;U1značcn;m všech jmen ulic, ol"Íentačních čfsel domll a konvencionelníelt
"naček. Velikost sekce ponechána jako v kata8tru s průměrnou stejnoměrnOll
sd.žkou papru l"/c. Pro vnitřní Brno. jež m'í polllhový pl'n 1: 500, po-
llžita byla situace I : 2880 zmenšená z tohoto polového plánu.

Cdé Velké Brno rozděleno bylo takto na 60 katastrálních sekcí,
z nichž ka~.d,í jest situačně úplně vyplněna bez ohledu na hranice jednot-
livých katastr:íln:eh obcí.

Aby pak pro tuto přechodní dobu bylo možno rychle pouHvati
otisků jcdnotliv.ých sekcí vžrly dle nejnovějš ho stavu. vykreslen byl jejich
originál n:t silný průsvitllý papír zvl:l.ště preparovaný tak, aby vliv vlhkosti
a tepla byl pokud m07ná odstranČn.

Tento origin>ll jest udržovfin v evidenci a zinkograficky pořizuje se
z něho vzdy určitý počet otisku, buď na prBsvitný, obyčejný nebo kreslicí
]lapír podle potřeby a účelu, k jakému. ot,sky ma.jí slouúti. Při pozorné
práci moimo docíliti otisku skoro nesraženýl'h s přesností a v úpravě otiskU.
starých map katastr~í1ních dod'ivaných z Vídně. Otisky tyto slouzí též za
podklad pro výšková zaměření a k plJřizov~íní přehledného pl'inu 1: 5000.

Aby nové zaměřování. Brna dělo se již na m ;dern 'm podkladě tak,
aby budoucí po lohuvé plány 1: 1000 byly identické s nov.ými mapami kata-
strálními, zahájeno byli) vyjednávání s ministerstvem financí o spolusoučin-
Bost na této práci jehož vý"letlkem byla smluuva mezi mini .•terstvem fiuancí
a zemským hlavním městem Brnem, sehválená 15. července 1921 obecním
Zllstllpitelstvem a dne 27. srpna 1921 pak ministerstvem financí. Hlavní
zásady této smlouvy json tyto: .

1. l\if.inisterstvo financí provede svými 0l'g1ny triangulaci I. až III. řádu,
pokud jí bude třeba pro podrobné měření celého ú••.emí Velkého Brna;
mi'SstoBrno zaplatí veškeren materi:U povozy a pomocné síly.

2. Pro podrobné měr'ení stanu ví se sekce složené z jednoho úředníka
státního a jednoho mčstdkého. 'l'yto sekce budou zamM'ov ti nebo reambulo-
vati postupně celé území Velkého Brna, a to v zastavených č~stech, v t:~ísteclt
k za~tavellí určených a po obvoou Velkého Brna polyg ..mílni'S,v jiných
čá8tech polygonáině nebo tachymetricky dle pracovního rozvrhu stanove-
ného každoročně obapolnou dohodou mezi zem. fin. ředitel"tvím a obci'
lIrněnskou.

3. Originální mapy částí zastavených nebo k zastavení urcenýclt
v měř. 1: 1000 li. částí polních nebo lesních v mliř. 1: 20110 pI'ejdou po roz-
množení jit'h v litografickém ústavě min finaueí do vlastnictví mi'sta Brna.
které si je již samo příslušně zpracu je, doplní a rozmnoží pro vlastní potřebu.

4. S triangulací I. až III. řádu započne se v roce 1921; do konce
Toku 1923 proveoe pak město Brno trianguluční síť nižších řádu a sít poly-
gonální v celém území města Velkého Brna.

O uskutečnění této smlouvy. jež znaěí v našich neurovnaných po-
měrech veliký krok kupr'edu, mají hlavní lil íslnhu plln měř. rada Ing. Jos.
Křov:ík a pan vrchní stavební rada Ing. Jar. Zikmund. správce městskéh()
stavehního úřadu, kteří s nevšedním porozuměním návrhy podepsanéh()
v tomto smyslu podané podporovali.

Na základě této smlouvy zllpocato bylo poč,itkem srpna t. r. se stavboli
pyramid na trigonometrických bodech I. už III. řádu v okolí Vel. Brna
a počátkem října veškery tyto stavby byly dokončeny. Matel·iál. povozy,
tesaře a nádeníky zaplatilo město Brno, stavby pak ve,lli úředníci
triangulační kancel~ře ministerstva finanei geometři Josef Zuhík a Brun!}
Melchar. Cdkem postaveno bylo 10 pyramid, z nichž nejvyššíje.t ~Nebovidy".
bod I. I'ádu na kotě 371 jz. od obcev Nebovid v celkové výšce 31m, druhá
"Lípová hora" na kotě 476 nali Zebětíncm v celkové výšce 26m nad
terénem. Náklad na stavbu pyramid obnáší ca 60.000 Kč.

Měření sítě I. až 111. jakož i nižších ř:idti. započato bude z jara 1922.
§tabilisov,;lní sítě polygonální provedeno dodud v místních tratích obci
Zideníc, Z,tbovI'esk a Kohoutovic.

IV. Výškové zaměřování území Vel. Brna pro plán 1: 500. Celé, Vel. Brn<t
měří 12.380r.a, z čehož bylo výškově již drív.~ zam(',řeno asi 2000t,a a jest
1illtno v tomti) území ze zaměřených bodil výškových zkonstruovati pouze
vrstevnice .. Ukolem měřického oddělení jest tudíž zlltacliyme~rovati obvod.
10.3801611, k čemnž přistupuje ještč 4400ha území sice mimo hranice Vel.
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Brno ležícího, spadajícího však do obvodu' dříve zmíněných 60 sekcí
tatástrálních a polohou k Vel. Brnu patřícího (z~jmový obvod). Nutno'
tudíž znova výškově zaměřiti území 14.780ha. Celé toto území rozděleno
bylo na tři části:

1. Místní tratě.a území, kde dá se očekávati jedenkd,te stavební ruch,
resp. kde bude nutno vésti nové komunikace. Tvar tohoto území vyj~dřen
bude vrstevnicemi po ] m, podrobné tachymetrické zaměřování provádí se
;zestanovisek v přírodě kameny označených výškově zanivelovllných tak. aby
i pro budoucí polohové plány bylo jich možno použíti. Nepočítá-Ii se 900ha
zaměřenýchv rocé 1920, bylo až dosud venku zaměřeno Cli. 3100ha, zbývlÍ
zaměřiti t~uto metodou ještě asi 9rOI,a. .

2. Uzemí lesní, příp. skaln;tté a neplodné pastviny, kde se nikdy
v dohledné době stavěti nebude. Uzemí toto zaměřuje se pouze tachymet-
nckými tahy resp. pruhy podél komunikací terénních, hřbeta, údolí, srázfi
a. výškovým určením význačných boflů, při čemž ostatní podrobnosti terénu
budou v plánech 1: 5000 vykreslpny, tak jako se děje při vojenském mapování
T. měř. 1: 25.000, resp. 1: 12500. Obvod takto určovaného území měří asi
6400 hlT a 'zaměřen bude, bude-li to možno v zimních měsících letošního
a příštího roku, až bude terén pokryt sněhovým popraškem, jenž v lesích
velice ulehčuje snadné vystižení tvaru území.

3. Plocha mezi terénem podrobně zatachymctrovaným a mapovaným
zaměřuje se tak zv. tacliymetrií povšechnou při použití latí 5m dlouhých
• vyznačením decimetru a 5cm, na nichž mOžno snadno ěísti do vzflále-
Dostí 400 až 500m. Latě k tomu vyhotoveny byly přímo v oddělení. Tohoto
'izemí jest celkem asi 3F>OOha, z čehož až dosud zami',řeno 1090lta.

Síť tachymetrických stanovisek v celém území Vel. Brna na vti.zána
byla na síť pevných výškových značek. provedenou v roce 1920. Měl'eni
venku zúčastniti se mohly pouze dvě sckce po dvou geometrech. z nichiř.
vždy starší a zkušenější vedl skizzu. Každá sekce měla dvě latě. V letních
měsících vypomáhaly kromě toho tři sekce technikll (absolvovaných geometru,
resp. inženýra) po tři měsícckaždá sekce vždy opět po dvou technicích.
Pevně situačně i výškově ul'č'ená stanoviska byla těmto sekcím předánll
geometry oddi·lení. Výpočet tachymetrických ztípisníků zadává se akordem
mimoúředuě 20 hal. za jeden bod.

V. Tiskárna. K měřickému oddělení l?řičleněna jest kameno- a zinko-
tiskáma se dvpma ručními lisy tiskařskými, kde se tisknou pod dozorem
př~dnosty ofldělení veškery plány, otisky a formuláře pro městský stavební
.•řad i ostatní městsH rcft'ráty.

Zde od října 1920. kdy zinkotisk byl teprve zařízen, vytisknuty br-ly:
1, Zmenšené polohové .Iilány vnitr'ního Brna s nejbližším okolím v měhtku
1.: 2880.ve ]30 exemplúích po 12ti s-ekčních listech. Provedeni jest v devíti
barvách. Situace vytisknuta ze zinku, barvy kamen otiskem. Plány obsahují
llOvé názvy ulic, veškerlt orientaění čísla domfl, výškové koty, stromořadí,
:t.akreslení sadových úprav a j.

2. Druhé vydáni plálll'! Vel. Brna v měř. 1: 11.520 v sedmi. barvlích
po čtyřech listech ve 300 exemplářích pro veškery školy brni'·nské.

3. Přehledné plány okolí Brna v sedmi barvách ve 120 exemplářích.
4. Otisky všech 60 sekci katastrálních Vcl. Brna vždy po desíti

exemphíHch dle okamžité potřeby.
Kromě toho vytisknuto bylo dílčích a jiných plánťl ve formlttu 34;42 cm

až 60/1oocm celkem 1110 kusů, rťlzných tabulek a tiskopisů pak 46.790 kusu.
. V režii oddělení yyhotoven byl též plastický plán (relief) města
Brna. v měřítku 1: 2880 pro délky a 1: 1440 pro výšky, vystavený na
všezahradnické výstavě, prévádí se Mle veškel'Í menší opravy měřického
inventáře, nábytku, výroba kolíků a lepení i napínání plánťl na plátno. Sluhou
oddělení provedeno bylo letos nalepení a adjustování 200 plltna Brna. pro
školy i městské úřady. .

. Podotýká se konečně, že u magistdtu města Prahy jsou zHzena pro
-iinnost ad I. až IV. vykázanou čtyři s amostatná oddělení. Ve zdej-
aím oddělení jest zaměstnáno kromě pr'ednosty pět geometru (šestý právě
byl přijat), dvě technické síly, dva kresliči, jeden litográf a jeden tiskař.
Správu oddělení vede autor od 1. června ]920.
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Splnění' shora uvedených úkolů oddělení umožněno bylo vzácnou
ochotou, s jakou pan starosta, 1. náměstek, stavební ředitel i před.eda,
stavební komise v oprávně~ých požadavcích oddělení vycházeli vstříc,
Prosím, aby přízeň tato v r;ájmn města samého i nadále byla zachovlína,

Zp~ávy lite~á~ní.
Vyšlé knihy.

Prof. Dr. A. Semerád: Příruěka pra.ktické geometrie. Na.
došlé dotazy se sděluje, že objedmlvky obstará přímo Jednota českých,
matematika v Pl'aze,Křemencová 16 a každé knihkupectví na tuto adresu.
Cena 75 Kč, splatná předem nebo na dobil·ku.

Nové knihy.
Arch. prof. Jaroslav Oplt: Stavebnf hospodářství a zákony

stavebni. Tidkl Odehnal, Brno. Cena 9 Kč.
v Prof. Jan Kolouš~k: Národnihospodářst'vi. III. díl. Vydala
Ceská matice technická. Cena krámsk:í 36 Kč, členská 24 Kč.

Úředd sbírka zákonů a nařil.enf o pozemkové reformě.
lI. díl. Vydal stlítní pozemk.ový úřad v Praze, kdez de vyřizují i objed-
návky tohoto díla. Cena 15 Kč. Stran 196.

Dr. techo. Fr. Kovařík:". O hospodárnosti ve státni správě.
Nákladem vlastním, v komisi uF. Rivn'íče, knihknpce v Praze II. Cena 5 Kč.'

Ing. Jvsef Mazáč: Novodobý vodni řád. Vydal Barvič a No-
votný, knihkupectví v Brně. '

Prof. Dr. VI. Novák: Fysika. Díl I. (Mechanika, Akustika, Nauka
o teple.) Cena 100 Kč co záloh!). na úpln.ý spis, který v II. oíle bude
ukončen. Vydala Jednota českých matematiku a fysikll, Praha II, Kře-
mencová 16.

Zprávy veře;né služby technické, r. 1921: Měření nouzových
staveb silničních v Orlickém pohoří v r. 19U1l-190'l, kolol'it map kataRtr:íl.
ních od Ing. Karla Vos,iltla (Čís.1S.). Soutěž na úpr!vn a zadtavění letan-
ské phině a okGli od arch. M. Krtlupy (čís. 19.). Příspěvek k llle1ioračuímu
výzkumnictví od Dra Hud. Janct,v" (čís. 21.). N"měty k reformě evidence
katastrl1 daně pozemkové od Ad. Režába (čís. 22.).

Casopis čs. inž. a arch., technický obzor, r. 1921: V čís. 2.:
Soustředění technického tisku od Ing. E. Zimmlera (M.A. 1'.); v čís. 9.~
K ctá,we titulu .inženýr" od Ing. Mil'. Jii-ínRkého; v čí •. 17.: Tělesné znaky
Á. V. Velflíka (úvaha ••tereofotogrammetrická) od J. Matiegky a J. Panto-
fHčka; v Čís.1S. 91e prof. A. V. Velflíka .0 čtyře(';.h ~tředovékých kamen-
ných mostech v Cechách" od Ing. l:;tehlíka a Ing. Sevčíka; v čís. 22.: Spol-
kový vyměřovací úřad v Rakousku od Dra AJ. Tichého; v Ns. 30.: Kdo
může býti ínženýrem od Dra Boh. Braunem; v čís. 33.: Reorganisace
vysokoškolského studia v Německu a v č. 35.; Velká Praha od Ing. J. Cerhy.
Láska Jltd. .

Casopis čs inž. a arch., architektonický obzor, r. 1920, ČÍs.11.:
Regulační plán města Prostějova od Ing.J. Peňáze a arch. Kumpošta;
roč. 1921, čís. 5.: Soutěžný návrh na regulaci pozemkfl ve čtvrti svato-
petrské v Praze od ar('h. R. Klenky; čís. 6.: Návrh zahradního města
v Lahovicích u Zbraslavi od arch. Pikra a Ing. Jiníka.

éasopis pro pěstování matematiky a fysiky, roč. 1921, čís. 4.a 5.:
PropočíHvání čoěek od V. Vojti'·cha.

"Letectvf", r. 1921, čís. 9.: O podstatě, vývoji a významu letecké
fotogrammetrie od Ing. Jas. Rlháčky; čís. 10.: Měření výšky letadla od
Dra R. Schneidera.

Zp~ávypatentní.
Úh1.0mě •.ný s troj s u mě lým h oriz on te m. (Central-Zeitschriťt

fii.r Optik nud Mechanik 1921,čís. 30, str. 459.)
Dálkoměr s pošinutím obrazu planparalelními de~kami.

(C.-Z. f. Opt. u. Mech., 1921,Čí~.30, str. 465.)
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Přistroj k měření vzdálenosti mčřickou lati. (C.-Z. f. Opt.
tI.: Mech. 1921 čís. 30, str. 465.) .

Odečítací za'řízení k přímému měření aritmetick-ého
středuz údajd dvou odečítacích zaHzení. (O.-Z. f, Opt.u. Mech.
1921, Č. 30, str. 465.)
. l:'ltereoskopický d:ílkoměr, vybavený stereoskopickými

měř i c kým i z nač k a m i. (C.;Z. f.Opt. u.l\lt'ch: 19:H, čís. 30 str. 465.)
DHkoměr ze dvou dalekohledů pro současné pozoro-

vání obou obrazů. Před okulárem prismového systému jest
vka7.dém dalekohledu spojná čočka se zařízením k jejímu
vyjmutí neb zasunutí. (C.·Z. f. Opt. u. Mech: 1~121, čís. 30, str. 465.)
. Měřící st.oj se zařízením k určování malých úhlů. (C.-Z.
'f. Opt.u. Mech. 1921, čís. 30, str. 495.)

Třínozka pro teodolity. (C.-Z. f. Opt. u. Mech. 1921, čís. 30,
litr. 459.) _

Zprávy odborné.
K reformě u železnic.

Železniční vyměřov'lCí služha tvoří u technického oddělení (pro stavhu
a udržwání dr íhyl při kazdém ředitel,tví čs. st4tních drah skupinu pro
výkup pozemků, jejíž působnost úzce souvisí nejen s technickým oddělením
(III.), '~le v častých přípftdech i s agen(lou právního oddělení (11.)

Ze nelze dobře d\'ěm'!. piÍnB.m sloužiti, vystihlo JH naše staré přísloví
a není proto postavení geodetťl u urah záviděníhodnějším nezu jiných
l'esort& stá,:níspriÍvy, ba horší potud, že neměli a dO:ludnemají u ministerstva
vůbeczastnupení, jez by bylo jim i jejich práci zHštitou. O prospěchu
zřízení inslÍtuce u ministerstva, jez by jednotně a cílevědomě organisovalo
všechny vymařovací pdce u železnic (dlivody uvedené pro zřízení ústl'edního
vY1D'~řuvt\cíhOúřadu platí plnou vAhou i zde), není v nejmen~;Ím pochyby.
Přes memoranda zustal i po 'převratu tento úřad vůči geodet&m jako dříve
st'le zavreným zímkem, v némz bují b)lí starého systému, dle něhož měli
jen pdvní<'i rozum i V čistil technicko-admilli4rativních vécech

A poněvadž jsou' dnes zase u vesla, Jsou technici neméně odstrkováni
než dříve, a geodeti, jichž pllsobnobt, jak Ymíni'no, pi'ímo souvisí s právní
agend,lU teprve! Kdyhy u těchto nebylo fysicky i duševně vyčerpávajícího
zaměi'oviÍní a úmorného rýsování. jistě by je prlimíei (i pr.;ti v&1iojedindých
výjimek) vytlaČIli snadno a rychle ze řad zelezničnÍL:h techniku li. učiuili
Sl z nich ve sv,ých kancelářích automaty pro výrobu dílčích nákresu a počítání
pluch. Nemohouce vštk pohltit toto sousto tvrdé pdce, ponechávají nám
je a vrhají se na naši technickou administt'ativu, již chtt)jí z naší beztak
již "ž nemožně okleštěné a/!:endy strhllouti zúplna na sehe, bez ohledu na
prosp'\ch věci a úřední zíjem. Naě si také j'ešením této ožehavé otiÍzky
přidélávat priÍci, když Iitači "po rozumú· změněných poměru změniti jen
starou ziÍsHdu. ,

OvŘem mohou si troufat: Geodetl1v oper,ít posuzuje u ministerstva,
kam p ijde k rozhodnutí, v souvislosj s právní otázkou výlučně ptávník,
u teditelství p'ednósta III. oddělení, jemuž jako stavebllímu techniku se
pochopitelně nemB.ze dostávati potřehné praxe v našem obllru, i Ilemiíže
sc o mís na VYŠŘíchmí,teeb tak zasazovati jak hy bylo úměrné naší úmorné
práci a mravenčí píli, není·1i ještě s'lm - zaujat.

ZbÝ'v:í tu tedy jako ochr:ínce jakosti pdce a jednotlivce bezprost('ední
přfld-tavený - Spl'lÍvce skupiny, jen7. nemB.zeniÍsledkem nepatJ:né pravomoci
čeliti líezlslou~enému přezírání a podceřwvání naši práce svědom~tě a
s krajním J1,api"tímv)'konaué.

Z rB.zno"ti teoretické i praktické pl'l'lpravy toho kterého skupinál'e,
z ruzn')sti n:z irU pl·ednostB. In. od,lčlení a rozdílných koníčk o[ pr vnikd,
je tudíz postup a zpuSJb pr }vádění u žeIe~nic I'B.Zllý.Je růzml i klInpetellce
skupin pro 'lýk up pozemk!l., z čehož zRmýš ejl právníci ti\zit pr,} s•.be
na n lš úkor ode imutím ním jednání se stranami, hlavně pokud se týče
náhr~td za vykupované pozemky a jich přírůsrek pT'ehlízejíl'e, ze nemají
k tomu jako my pJtřebné teoretické znalcrsti z polního a lesního hospod'lř&ltví.
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Chodí~li se u n(ls ještě dále pro vzor do Vídně (zamýšlená. úprava platů
dle stupnic), pak ať se upraví kompetence vyměřovacích skupin i dle
tamějšiho vzoru, by odpovídal z'ijmu vpci i sluzby. '
. Tento zfíjem by m,hl jedině z<Ístupce vymě['ovacích inženýrlí u mini-
"ter,tva zele~nic v di'tsledku své pravomoci nejen ochránit, alez.i.ednat
žádoucí mípra\u: uvésti prácidrJ jednotné a správné koleje tak, aby
vyhovovala nejen všem požadavkEtm doby, ale měla i trvalou cenu, což
pH na~tívajících velk§ch stavbách na Slovensku padá hlavně na V'íhu.
Zmf,něné poměry vyžadují velmi nutně účelnější organisace geodetické práce
vůbec, aby se pracovalo co nejintensivněji, laciněji a l'ychle. Ač je poža-
davek rychlosti práce naŘím příkazem, je představeným náš výkon stále
pomaUm. neboť neznajíce z praxe spousty brzd předpisů a primitivního
způsobu práce (ač se ol,án:jí stále šetřením), jsou hluší k žárlostem a návrhi1m
detaili.stli o od"tranění (třeba jen částečné) tf'clitu pl'(>kážek.

Jako jsme marně volali po zřízení ústředního vyměřovacího úřadu,
jenž měl tyto bolesti odstranit u vsech úřadů, tak zapadly i naše návrhy
o upravení vyměřovací sluzby, pI'edložené poMtkem roku 1~19min. železnic,.
ba postupoVlLno i proti nim, Víme ze zkušenosti, že vpškeré naše snahy
potkávaly se ne-li s neporozuměním. tedy s tvrdošíjnou neúotupností vhodnou
spí"e vůčí prutekci a d€magogii nežli vuči n ívrhům tak opravdově míně-
ným v z íjmu st,ltního fisku st íle hubenějšího, usnadnění práce sobě a tím
i představeným a jiným úřad{tm k prospěchu celku. .

Nemůže n,ím býti útěchou, že se ani jin)'m techníkům ncvede lépe,
ale musíme s vytrvalou houževnatoslÍ nám vlastní neúprosni', .zasazllvllti se
o odotranění z cesty všeho, co nové době nevyhovuje, ať jsou to osuby či
systémy. Není-li náš stav tak početný, jest nasí povinností chopiti se p .•dá-
vané nám ruky organisací inženýrd a architektů a svým p,Jčtem zesíliti

. jejich řady a s nimi a inženýrskou komorou vynutiti nejvýše nutnou organisaci
technické práce vE,bec pr'es hlavy právníků tak, abychom mohli dáti státa
to, čeho od nás očekívá: dubrou pr íci,zajištění jejiCh výsledků do budoucna
a prakticky vyškolený dorost, který by se neut-ípH v písaření a kopírování,
jak je tomu doposud, ale v pludné práci samostatných pracovníkfl. D.

Zp~ávy školské.
Reorganisace. vysokošl<.ols'<ého studia v Německu V důsledku

finančního stavu N ,'mpcka podnikají se tam rcfllJ'my stněřu iícík zjedno-
dušení a docílení hosp.ld'írnosti ve výdaiích státní spnLvy. Tat'ž směrnice
hledí se dosíci ve vysokém školství sloi-ením pHbuzt.ých odvětví do společ-
ných u~ilišt a ušeti'i,i tak místnOBtí, pomůcek a sil učebných i pomoctlých.

Pro reorganisaci technik vypracoval návrh prof. H. A um und,
z něhož tuto vyjímáme několik údajů.

Zasluhuje povšimnuti a úvahy našich správních org 'nů v minister-
stvu školstvi, jež stojí před úkolem vyi'ešení celé řady p.·onikavých a vý-
znllmn Ý'ch reforem. Tak slučuje na technice obory vysokých škol země-
dělských a lesni"kých, pHrodovědeckých fakult universitních a zvěrolékař-
ské vy~oké školy.

TeChnika se mění dle jeho návrhu na vysokou školu pro techniku
a hospodái'ství. Tato se rozdčluje ve fakulty, na kterých se vyučuje vědám
spadajícím do různých ob ;rů pracovních.

Co platí pro zemědělství, platí daleko zvýšenou měrou pro studium
geodesie, spojené s vysokými školami zemědělskými. Prakticky musí technika
rozmanitými pracemi 'vyměl'ovac:mi pro pLiny stavební, si~nice a vi·uté
drllhy lanové, pro stavby říční a průplavní a pro stavby horské, pracovati
na da'e.(o rozmanitějším poli než zeměděl"tví. Teo"eti"ky skýt'í vysoká
škola technická pro obs'íhlé a ke všem vědeckým p,'acem potl'ebné užití
mat.ematiky bez dalšípr íce a výloh daleko lepší základnu než vysoká
škola zem' ddská, kde matematika vvhradně pro tentl.J úč:el musí b§ti stu-
dovlÍna. Dá se na př. dok:b:ati, že spojením berlínské vysoké školy země-
dělské a vysoké "koly technieké uspoří se 2 až 3 profewrská místa jen
s ohledem na studium geodesie. Palčivá otázka doktorlí ge lde,ie na vysoké
škole zemědělské m••hla by bYti řešena na vysoké škole pro techniku
a hospodářství titulem ·Dr. Ing. měřictvi. Ovšem stačí, bude·li obslíhlé
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vzdělání v tomto oboru umožněno na jedné neb dvon prnských vysokýcll
školách.

Z rozvrhu pro ustavení vysoké školy pro techniku a hospodářství
Tyjímíme obecn,í. ustanovení o rozdělení této školy ve fakulty, které pěstují
vPAy v různých oborech potY·ehné.

Mohou hýti utvořeny tyto fakulty:
1. Fakulta pro stavby,
2. fakulta pro odbor strojní,
3. fakulta pro. hornictví a hutnictvi,
4. fakult3. pro všeobecné vědy, zvláště pro matematiku a vl\dy pNrodní,
5. fakulta pro vědy hospodářské,
6. fakulla zemědělsktí .•
Mimo t0 mí býti na každé vysoké škole yedlejší oddělení pro společné

pole p&sobnosti techuik, a. hospodářství. Ukol vedlejš ho oddělení jest
šíření zna.1ostí techniekych a hospodářsktch věd a VŠl'ch pmcí s nimi
souvisejících, které nenlÍleží do okruhu pusobností jednotlivýeh fakult, ale
k celkovému studiu jsou potY-ebny.

Není třeha, by na kúdé vysoké škole byly všechny fakulty. Poknd
chybí, mB.že býti d.;tyčná nauka v menším rozsahu přednášeua na fakultě
pro všeohel'Dé vědy.

Vysoké školy buďtež podřízeny ministerstvu pro vědy, umění
a lidovou osvětu.

Na vysj.ké škole pro techniku a hospodářství v Berlíně jsou pod
1. až 6. uvedené fa kuly, v Hanoveru 1., 2. a 4., v Cáchách 1., 2., 3. a 4.
a ve Vratislavě 2., 3. a 4.

Jednotlivé fakulty mohou se vyvinouti ve zvláštní odbory, pro které
jsou stanoveny zvláštní studijní a zkušební předpisy. Jako odbory mohoa
býti povoleny: .

1. PH fakultě staveb odbor pro architekturu. výstavbu měst, vodní
. Iltavby, žell'zniční stavby, stavby žele.zné a měi'ictví

. 2. PH fakultě pro odbar strojní odbor pro stavbu strojů, elektro-
techniku, stavbu lodí a pro' jiná omezená průmyslová odvětví (různá pro
jednotlivé vys. školy).

3. PH fakultě pro hornictví a hutnictví odbor pro stavby horní,
železohutnicťví a kovohutnictví.

4. Pii fakultě pro všeobecné věny odbor chemie, technickou fysiku,
pro matematiku a vědy plírodní (pro bud,mel učitele vyššich škol).

5.. Při fakultě pr,) vědy hospodiřské odbor pro n'ÍrJdní hospodářdtví,
ochranu pr:iva pn1myslového (pro pdvní patentní zástupce) nauka o pru-
my~lu (pro dozorčí úredníky a odborné učitele), právo obchodní (pro obchod-
níky a odborní učitele).

6. Pii fakultě pro zemědělství, odbory pro zemědělství, lesnictví
a vědy zvěro:ékah;ké.

Vyučování budiž uspobldáno v pf,lroěních bězích. Pr:izdniny hlavní
od 1. ~rpu>t do 1. ř jna. vánoční a ~elkonoční po 14 dnech. VyuěoVlÍ-ní
p]"edpoklídá matematickou pr~lpravu, která dle učebného Hdu prUdkých
reáluýeh gymnasií se d,í očekávlltl. K odstarnlmí vy"kytuuvších se snad
nedostatků, zvláště u llbwlvelltfl jin.Ých vyšších škol, jest zřízen zvláštní
kurs přípravný, trvající od 1. :Hjna do 1. listopadu.

Vysoká škola pro techniku a hospodcířdtví m'l právo:
1. V důslenku diplomové zkoušky uděliti hodnost diplomovaného

inženýra ncb diplomovaného agron.:ma.
2.. Dirl,:mované inženýl"y a agronomy na z:íkladě další zkoušky pro-

movati na do!,t ,ry-inzen.Ýry neb doktory hospodářských věd.
3. Studující asesory odboru matematicko-příroflovědeckého promovati

na doktory-ill7ellýry, prokáží li dostatečné znalosti technických věd.
4. Prop:ljčiti hodnlst čestného doktora-inženÝra jako iidké vyzna-

menání os;b lm. ktel·fI na poli technických věd dobyly zvláštních z 'sluh.
5. Jmenova i čl~stnýUli členy vysoké školy ony osoby, k.eré získaly

zvláštních z:isluh podporováním vysoké školy a vědeckého bád:iD.í.
Dr. A. Semerád.
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Spolek čsl. zeměměřičů v Praze svolává na neděli 4. prom
since t. r. O 9 ho~. dopol. (síň čís. XVI české techniky)

členskou schůzi,
na níž bude projednáno thema:

"Dnešní stav otázky reformy zeměměřického studia."
Účast všech příslušníků zeměměřického stavu nutná.

Soutěže vypsané:
Město Bělehrad vypisuje mezinlÍrodní soutčž na vypracov"lll

regulačního pHnu. Program a pl"{,;)ušné pI íny moimo vyzvcdn,;uti kúdu~
f1enně od 8-12 hodin dopoledne v katastdlnim oddělení mi',stské obce
bělehradské za cenu 4(10 din,íru. Lhůta k pod~ní mívrhu končí 30. bře~ma 1922.

V porotě zasedají kromě z'ístup~ů obce, ministerstev a odbclrnxch
korp?raci)ug?s!avs~~ch též zístupcové spolku francouz>lkých a švýcarských
archItektu a mzenyru.

C{'ny v dinarech: T. 150orO, II. 120.000, III. 75.000 IV. 35.f'01, čtyři
po 20.000; kromě toho bude 10 předloj-ených projekt,[ odm"n"llo po 8000.

NehUlle-li první •.ena Ullělclla, bude celkov,í buma per [14 J.OOO dinlrfl
jinak rozllělena dle návrhu poroty. PZo

Koleg,)vé zajl'ma id se o regulaci měst upozorňuji se na čís. 3-(;
"Stylu", ča,opisu pro architekturu stavbu mě,t á um(,leeký pr,"'mysl. Celé
to'o objemné trojčíslo věnOVlíno jest výhradně soutězi na regulll.~i Letllé
a okolí hradu. Obsahuje vZ;lI"Ilé reprodukce všech soutěvný~h n:ívrhů'
tří cenou poctěných, pai zakoupených a devíti ostatní~h. St:itní regulaění
komise pmi\sk:í l'ozhodla se vypsati nikoliv ideovou souti'\i\ generelní pro
eelou Velkou Prahu, nýbl'ž řadu soutČ>.i dle úseku. Hlavním dllvodem
tohoto postupu bylo nedostatek zamt:,ření území Velké Prahy. Letellsk,'.
pláň jest prvým tímto úsekem. Pzo

Z redakce. Aby odborné i'l 'nky tohoto t:,aqopísu mIhly býti sJedo"
vlíny i v zahraniění ~iziJ~i'. rozho.lli jsme se uvel"ei!'lOvati kl"í,ký ol,sah
článkll ve francOUllštině. ZlÍtIme prnto p'ny autory, by ka:t,dému článku
pHpojili co nejstručnější výiíatek, který bude zde přelozen a s d:ínkem
francouzsky uvel'-einěn.

P;íný členové l'edakěního výb 'rll se žlídnji, by loskavě zasílali zpdvy
jich oclvětví do 15. kazdého mi:sice k uveI'ejuiní. Nčkteré refel'líty vlibe~
nebyly zaslál'Y.

Z administrace nZeměměřicl.-ého věstnll< u": 1. Dliv, jší ]'(,člliky
lIbllržíte zn plivo"ní ceny a to To(-níky 1914-1918 ft 8 K, 1919 a 12 K.
1920 ft 20 K. Taktéž .indnotlivlÍ. ěísla (i z r"i'níkll 1911l) lze 1'1'1 konpiti. Pl'l>
posluchaěe - prostiednietvím .iic" spolků - jsou cellY polovi<illÍ. Kolegové,
kteří v~leěné ročníky (1914-1918) znplntili, ale neubdneli ni:která Usln.
mají právo na bezplatné doplnění roěníld:'t

2. Ohlaste každou zrněnu své adresy ve vlastnim zlíjmu administraci.,
ježto čísla na původni adresu zaslawí polita zprndllla ncvdtí. Tím po-
škozuje se spoll'1( míš a odběratelé sami neboť náhradní exempl:íře nelze
zasilat bez doplacellí.

3. Zaslallé pl"ihl:í.šky za ěleny Spolku ěs. zempm',liěů odešlete vy-
plněné předsedni~lvu Spolku čs. zemi·mi'řiř.u, Praha II., Karlovo náměstí.
česká technika (Prof. Dr. Ing. Jos. Hyšavý).

Za redakci zodpovída Dr. A. Seml·rád. - Tiskem l'oIygrafi~ v Brně.
Nakladntel: Spolek českoalovenských zemčmi',r lCu. v Prttze.

1921/120


