
ZEMĚMĚŘIČSHÝ VĚSTHíH
Některé nové úpravy francouzských strojů

geodetickýcb.
Dr. J. Ryšavý.

Pr'ed válkou, v letech 1909-1913, bylo otištěno jednak v nZeměměř.
Věstníku", jednak v nTechD. Obzoru" několik Hánkft, v nichž bylo I?ře-
hledně pojednáno o pozoruhodnějších konstrukcích franc. strojlí měřickych,
u nás málo známých. Některé z těchto osvědčených a ve Francii oblíbených
strojft byly v posledním desítiletí nově upraveny a v různém směru zdo-
konaleny, zejména co do. pohodlí a rychlosti měřického výkonu. V dalším
zmíníme se co nejstručněji o několika zajímavých úpravách strojů z naší
odborné literatury již známých. předpokládajíce, že čtenár·, který by pHI
si podrobnějšího popisu, vyhled4 si ony články o strojích pftvodních.

Hl'anolový astroláb byl konstruován franc. astronomem C I a ude m
a inž. Driencourtem ve snaze opatřiti vhodnou pomůcku, jíž bylo by možno
pohodlně a pl'esně stanoviti zeměp. šířku a čas na velmi četných bodech
sítě astronomicko - geodetické, jak toho žádají úkoly moderních prací
geodetických. Tím, že pl-ístroj Claude-DriencourWv je lehce přenosný, ~e
lze ho užíti na kterémkoli trigonom. bodu bez zvláštních stavebních úprav
(pi1ířfl a prozatímních observatoří) a že přes to co do přesnosti blíží se
8trojftm meridianovým, jeví se neobyčejně vhodným k naznačeným úkoH'lm
astronomicko-geodetickým. Stroj zařízen je pro měření zeměp. šířky a času
podle methody Gaussovy, při níž požadavky na přesnost obvyklých měří-
cích součástí stroje - líbely a děleného kruhu - jsou minimálnÍ. Stroj
při methodě Gaussově neprovádí totiž absolutní měření, nýbrž má úlobu
pouze přístroje srovnávacího *). •

pflvodní typ stroje Claude - Driencourtova byl zhotoven pařížským
mechanikem Yionem a poté v úpravě poněkud zlepšené vyráběn Jobinem
(v Německu napodoben byl firmou SarLorius v Gottingen). V poslední době.
po zkušenostech získaných při praktickém užití typu Jobinova, byl velmi
podstatně zdokonalen, při čemž odstraněny všechny závady praktickými
geodety dosavadnímu typu vytýkané. Nejnovější typ astrolábu zhotoven
byl v dílnách S. O. M. **)

Typu vyráběnému v dílnách Jobinových ***) bylo vytýkáno zejména
toto: Stroj byl složitj\ vysoký a těžký, sestával ze tH částí, jež bylo nutno
pl'ed měřením sestaviti a spojiti v jeden celek: měl dvě ol1dčlené osy

*) Velmi dokonalý pHstroj pro stejné účely a na podobné myšlence
založený, zcela nezávisle však na stroji Claudeově byl konstruován také u nás.
Je to t. zv. cirkumzenitál Nušl-Fričůy, o němž Z. V. přinese v nejbližŠí době
zprávu z péra prof. .Jindř. Svobody. - Stroje, v poslední době rovněž nově
upraveného, bude užito k astronomicko-geodetickým pracím v naší republice
(voj. zeměl" ústavu) a bude postaven též v nové observatoři pražské techniky,
jakož i na. observatoři v Ondřejově.

**) Société ďOptiuqe et de Mécanique de Précision v Paííži (VlII-rue
Pierre-Charron). Veliký závod tento byl založen za spolu{lčasti vynikajících
odborníků a. vědell. pracovníki't francouzsk)~ch za války, aby nahradil yýrobk~-
velkých optických závodi't německých a zabránil jejich dalšímu pronikání na
trh francouzský po "álce.

***) Techn. Obzor, roč. 1909, str. 53. Claude -Driencourt, Description et
usage de l'astrolabe a prisme. Paris 1910.
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svislé, dalekohled nebyl po stránce optické právě dokonalý (pH silném
'lvětšení měl velmi malé zorné pole, takže ukazovala se potřeba hledáčku,
jasnost jeho byla rovněž malá); rektifikace byla dosti složitou a bylo při ní
nutno nahrazovati vlastní okulár pomocným okulárem autokolimačním.

Nový astroláb S. O. M. tvoří jediný celek (viz obr. 1.), výška jeho
je proti typu předchozímu zmenšena téměř na polovinu, má jedinou osu
svislou, k urovnání stačí jediná líbela, rektifikační postup je značně jedno-
dušší a lze jej rychle provésti (i v poli). Dalekohled je menší, je však co
do optické výkonnosti mnohem dokonalejší. Je vyzbrojen dvěma okuláry
mikroskopovými, které jsou nasazeny nad sebou v dvojité trubici okulá-
rové; zvětšení jejich je 80 X a 30X (u staršího stroje 68 X a 30 X), zorné
pole 36' a 96' (27' a 74'), dávají obrazy velmi ostré, takže jest možno
zaměřovati hvězdy ještě další vp,likosti. Pozorovatel mftže užíti libovolně
jednoho či druhého okuláru. Přechod k okuláru malého zvětšení provedp,
se prostým otočením páky, jíž vsune se do dráhy paprskft hrano!. který
převede obraz do okuláru horního (30X); v této kombinaci nahrazuje

dalekohled hledáček. Vhodnou úpravou osvětlovacího zařízení :přetvoří se
jednoduše okulár při rektifikaci v t. zv. okulár autokolimačm. Stroj je
poměrně lehký a snadno přenosný (váha je zmenšená z dřívějších 45 kg na
18 kg) a lze ho užíti i na stojanu, jehož konstrukce je rovněž pozoruhodná
spojujíc lehkost s pevností. Každá ze tří noh stojanu sestává ze dvou ramen,
7. nichž každé je pH horním konci spojeno kloubově s pNlehlým ramenem
sousední nohy (obr. 1.). Je-li stojan vetknut zahrocenými botkami svých
noh do pŮ.dy, tvoří tuhé těleso o stěnách trojúhelníkových, které je velice
nepoddajné, zejména proti kroucení (princip franc. "tripodft", užívaných
jako zvýš. stanovisek na trigonom. bodech I. ř.). Stojany tohoto typu zavedla
S. O. M. téměř u všech svých strojiL

Přesnost nového astlolábu udávají konstruktéři těmito hodnotami
• 0·03 sek

pro zeměp. šlřku ± O 2", pro čas cos .
Z dalších výrobkft S. O. M.lze Ilvlsti repetič. theodolit (obr. 2.),

který však nevykazuje pozoruhodných podrobností. Bylo by poukázati
pouze na to, že obvyklá ustanovka alhidádová nahrazena je zde nekonečným
šroubem, který zatlačí se - jde-Ii objemný pohyb alhidády - ekcentrem
do ozubeného obvodu spodní části alhi<1áctové desky. Prflměr. děL kruhu
horizontálného je 15 cm, vertikálného 12 cm, non. diference leg (1')
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po příp. 2cg (2') a lze odečísti dobře i poloviční hodnotu non. diference.
Dalekohled zvětšuje 12X; upravuje.li se stroj jako tacheometr, pak analak-
tický dalekohled, zvětšující 15X, opatřuje se dálkoměrným zařízením
nitkovým s násob. konstantou k = 50. Stativ stroje je téhož typu jako
u astrolábu.

Z jiných, vzhledem k měHckým methodám u nás uZlvaným, mene
významných strojů S. O. M., zmiňujeme se jen o známém*) dálkoměr-
ném pravítku záměrném Goulierově (alidade holométrique), které
zůstalo v principu nezměněno a dostalo jen nové roucho; ve Francii je
četně užíváno pro topografické účely.

Zajímavo je také, že S. O. M. podporuje snahy franc. konstruktérů
po vytvoření nových typu strojových, které ovšem ne vždy jsou provázeny
úspěchem. Tak byl nám ukázán pH návštěvě dílen S. O. M. t. zv. metro-

topograf, kombinace theodolitu s rýsovací deskou, jímž je možno pro-
váděti měření detailu podobnou methodou, jako je postupné protínání na
měHc. stolu. K alhidádě theodolitu je pHpojeno horizontální pravítko 1.,
podle jehož hran bylo by lze rýsovati ra;yony stanovisko A zaměl'ený bod;
při stroji je však ještě druhé podobne pravítko II. otáčivé kol bodu,
odpovídajícího poloze druhého stanoviska B v terénu, na němž postaví se
pomocný theodolit. Po současném zaměření na podrobný bod P oběma
stroji zařídí měHč u metrotopografu pravítko n. dle horiz. úhlu hlášeného
pozorovatelem u pomoc. theodolitu a ihned v terénu stanoví průsekem
zkosených hran obou pravítek 1., II. obraz bodu P na desce rýsovací.
Přístroj tento je málo účelný, vylíčená měHcká methoda má všechny vady
stolového měření, až snad na to, že může pH ní odpadnouti kolíkování.
);Inohem účelnější jeví se ve srovnání s touto methodou postup se q.věma
theodolity (alternativa methody Profeldovy) uvedený v článku inž. A. Simka
(Zeměměř. Věstník, 1922, str. 129). S. O. M. zi1stala patrně pH modelu
metrotopografu, vždyť i praktičtější kombinace rlízných tacheometrů se
stolem měřickým (tachygrafy) jsou poměrně málo rozšířeny.

*) Prévot, Topographie I. str. 387., - Journal des Géométres-Experts,
roč. 1921, str. 327.
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Ze strojll zhotovených jinými francouzskými závody možno zazname-
nati ještě zdokonalený svahoměr dálkoměrný - eclistadimetr -
konstruovaný pro nivelaci se skloněnou záměrnou (n. trigonometrickou, svaho-
měrnou); stroje v nové úpravě lze užjti i k přesnější n~velaci se záměrou
vodorovnou (n. geometrické). V původním svém tvaru vznikl dálkoměrn)'
svahoměr přetvoi'ením katastrál. theodolitu Lallemandova v dílnách pařížské
firmy "Ponthus & Therrode" *). Nová úprava stroje (obr. 3.) je zlepšena v tom,
~e horizontální otáčecí osa dalekohledu je správne vyvážena, t. j. tlak na
ní je stejnoměrně rozdělen; mikroskop čárkový k odečltání výškových
úhlů umístčn byl pod dalekohled, čÍÍnž získalo se místo pro sázecí libelu
nivelační. Této libely je potřeba, použije-Ii se stroje k ni velaci geometrické;
obrazy obou koncl't bubliny jsou převedeny. hranoly tak, že jsou viděti od
okuláru (podobného zn.řízení užito bylo dříve již u známého francouzského
stroje pro přesnou nivelaci - (srovn. T. O. roč. 191.1, str. 201,). Rovněž
i bublina druhé Iibely - alhidádové - je patrna od okuláru v zrcádku
šikmo nad ní skloněném (v obr. 3. na odvrácené straně). Výhodou těchto
zařízení je, že pozorovatel ml'tže provésti všechny úkony měHcké s jedi-
néh') místa a potřebuje k tomu účelu pouze nepatrně posunouti hlavou.
Horizontální úhly lze odečísti jen hrubě (na lY) na malém kruhu podle
jednoduchého indexu čárkového.

Pro nivelaci trigonometrickou prováděnou při zaměřování horských
bystřin a tokl't ú{'adem "Service des Grandes Forces Hydrauliques" upraven

byl také známi autoredukční tacheo-
metr Sanguetuv **) tím, že doplněn
byl o zařízení k měření úhlů verti-
kálných (segment a mikroskop s 10-
menou osou, jichž okulár byl těsně
blízko okuláru dalekohledového). Takto
změněný stroj nazván alltoredukčním
svahoměrem dálkoměrným (autored.
eclistadimetr) a bylo jím možno měřiti
nejen úhly vertikálné, ale odečítati
také jejich tangenty na stupnici svislé
tyče. Zkušenost ukázala. že zařízení
k měření obou těchto veličin na témž
stroji není potřeba a že stroj čini
zbytečně složitějším, ostatně není právě
snadné zaříditi a udržovati výškový
segment správně centricky na ose
točné dalekohledu. Byl proto původní
stroj pozměněn na t. zv. "clisistadi-
me tI'" ***), v tomto :případu opět auto-
redukční (obr. 4.), bm, že segment se
vypustil. Místo výškových úhlll ode-
čitají se pouze jejich tangenty na
stupnici svislé tyče; nonius di·íve
k odečítání užívaný nahrazen je
mikroskopem, jehož okulár je vedle

Obr. 4. okuláru dalekohledového. Tangentu
. vÝškového úhlu lze odečísti velmi

pohodlně a rychle bez přecházení, s přesností na 0'0001. Aby bylo možno
prováděti clisistadimetrem také nivelaci geometrickou, jest opatřen, stejně
jako stroj předchozí, reversní libelou, která se připevní dvěma šrouby po

*) Viz Techn. Obzor, roč. 1909, str. ]55 a roč. 1911, str. 200.
**) SÍ'ovn.: 'fechn. Obzor, roč. 1909, str. 258, - roč. 1911, str. 200,

Zem. Věstník, roč. 1913 str. 65; Comptcs rendus des, études et travaux du Service
des Grandes Forces Hydrauliques, Tome VII. (Lallemand-Prévot "Notice sur
le nivellement des vallées des Alpes") 1916.

H*) Odborná terminologie francouzská užívá názvu .,ecH.... " pro stroje,
jimiž možno určiti sklon vyjádřený úhlem výškovým, "clisi ...• " pro stroje,
na nichž odečítá se tangenta úhlu výškového.
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straně dalekohledu (v obrazci 4. byla by na odvrácené straně). K této
libele reversní připojuje se zrcádko, jež lze vhodně skloniti, aby bylo
v něm vidět obraz bubliny od okuláru; podobně upravené zrcádko, patrné
v obr. 4., je také u libely alhidádové. Funkci elevačního šroubu zastupuje
při tomto stroji šroub k jemnému· posunu svislé tyče v jejím vedení,
umístěný na spodním konci tyče. K oběma posledním strojil.m pHsluší
stojany s vrchlíkovou vložkou v hlavě (viz T. O., roč. 1909, str. 15fi.).

Ing. Ant. Krátký, měř. rada stát. pozemkového úřal1u v Hrně.

V našem denním tisku setkáváme se velmi často se zprávami
o pozemkové reformě. Jest nesporné, že pozemková reforma zna-
mená jednu z největších vymožeností demokratických v naší mladé
republice a proto jest zájem o ni dostatečně odůvodněn. Úvahy
o pozemkové reformě jsou různého druhu, někdy nalézáme úsudky
příznivé, jindy zase úsudky nepříznivé, a kritiky, kterých se do-
čítáme, namnoze si odporují.

Každá politická strana řeší problém pozemkové reformy dle
svého programu a není tedy se co diviti, jsou-li úsudky tiskem
šířené mnohdy navzájem protichůdné. Ctenář, který nesleduje
postup pozemkové reformy z odborných listů, jest zpravidla ne-
správně informován a jeho nazirání na pozemkovou reformu spočívá
na úplně mylných předpokladech.

Pozemková reforma a její účelné provádění zahrnuje v sobě
tolik spletitých problémů, že i odborníku na provádění přímo
zúčastněnému jest se co činiti, aby se správně a v pravý čas obe-
známil se všemi jednotlivostmi a postupně vyskytnuvšími se novo-
tami, ať už po stránce sociální, technické neb hospodářské.

Účelem přednášky bylo obeznámiti zeměměřickou veřejnost,
pokud není zúčastněna na provádění pozemkové reformy, s postupem
prací po stránce praktické; a tu nutno vyzvednouti z celého souboru
otázek toho druhu tu nejdůležitější, totiž otázku, jejíž uskutečnění
tvoří jádro dnešní činnosti státního pozemkového úřadn a kterou
se pozemková reforma tou dobou prakticky uplatlluje v širokých
vrstvách zemědělců; jest to pro vád ění pří d ěl ov é akc e.

I tato přídělová akce jest zase jen zlomkem rozsáhlé působ-
nosti pozemkového úřadu. K informaci širší veř~jnosti jest pro
svou praktickou povahu však nejzpůsobilejší k objasnění pravé
podstaty a účele pozemkové reformy.

Před projednáním vlastního tematu bude záhodno p~ukázati
na některá ustanovení zákona, s nimiž máme co činiti při provádění
přídělové akce, a na činnost pozemkového úřadu a veškerá jeho
opatření, prováděná před jejím skutečným zahájenim.

Ke vzniku pozemkové reformy a jejích zákonů přispěla ve
značné míře snaha upraviti pozemkové vlastnictvi a ziskati rovnováhu
sociální i hospodářskou v rozděleni půdy v československém státě.

*) Dle přednášky proslovené 9. února 1923 v odbočce Spolku čs. země-
měřičů a měřické skupině Spolku ing. a arch. v Brně.
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První zákon o reformě pozemkové byl přijat naším prvním
národním shromážděním dne 9. listopadu 1918; jest to z ák on
o ob s t a ven í vel k o s t a t k U, který zakazuje zcizení, zastavení a
reálné zatížení statků, zapsaných v deskách zemských, bez svolení
státní správy. .

Zákonem ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. z. a n.,
zabírá se státem velký majetek pozemkový, ležící v území česko-
slovenské republiky, v to čítajíc velký majetek vázaný a zřizuje
se úřad pozemkový.

Velkým majetkem pozemkovým jest rozuměti soubory ne-
movitostí a práv, která jsou spojena s jejich držením, jestliže výměra
náležející v území československé republiky vlastnicky jedné osobě
neb týmž spoluvlastníkům je větší než 150 ~a půdy zemědělské
(rolí, luk, zahrad, vinic, chmelnic) aneb 250 ha půdy vubec.

Manželé nerozvedení považují se za osobu jedinou.
Vázaný majetek jest půda, která není v úplném bezvýhradném

vlastnictví držitele. Vázaným vlastnictvím jest zejména půda fidei-
komisů (svěřenství), dále půda církevní, beneficiální, půda klášterů.
obroční půda (kostelní jmění) a půda náležející nadacím.

Pojem "zábor" je něco zcela jiného nežli vyvlastnění. Zábor
zahrnuje v sobě:

1. právo státu nabývati práva, aby zabraný majetek přebíral
a přiděloval;

2. povinnost osob hospodařiti na zabraném majetku řádně;
3. úřední souhlas ke zcizení, pronájmu a zavazení zabraného

majetku;
4. vésti na zabraný majetek exekuci pouze vnucenou správou.
Ze záboru jsou vyloučeny:
a) Objekty Erávně i hospodářsky samostatné, jež neslouží

hospodaření na zabraných nemovitostech. Jsou to ku př. domy a
paláce v městech, domky a villy se zahrádkami na venkově,
továrny, pokud nejsou příslušenstvím zemědělské půdy (lihovary,
cukrovary, mlýny, pily, rybníky);

b) majetek zemský, okresní a obecní (jmění i statek). Při
záboru nečiní se rozdílu, jde-Ii o nemovitosti, zapsané do desk
zemských, nebo ne. I majetek pozemkový, zapsaný v různých
vložkách knihovních, jest zabraným souborem, bez ohledu na to,
je-li soúbor určitým místním celkem, neb je-li rozdělen v různých
obcich, krajích neb zemích.

Hned při vZlliku naší republiky projevila se živelnou mocí
touha po pudě v nejširších vrstvách našeho venkovského obyva-
telstva. 'Byl to nutný následek hladu, bídy, neutěšených vyživovacích
poměrů a všeobecného nedostatku vůbec. Záchrana před těmito zly
viděla se jedině v držení půdy a proto dostoupila její cena míry
až pohádkové. V této bezprostředně poválečné době, prosycené
proudy rozkladnými a revolučními, musel mohutný hlas lidu býti
respektován směrodatnými činiteli, neboť znamenal vyřešiti rychle
jednu z nejnaléhavějších sociálních a národohospodářských otázek
a dal vznik k zákonům o z aji š t ě n í půd y a jej í m pře v z e t í
do vlastnictví drobných dlouholetých pachtýřů
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(dlouhodobé pachty); jest to zákon ze dne 27. května 1919,
č. 318 Sb. z. a n.

Dle tohoto zákona může žádati pachtýř neb podpachtýř
zemědělského pozemku, aby mu pozemek postoupen byl do vlast-
nictvi za náhradu zákonem stanovenou, aneb aby mu byl ponechán
v pachtu, jestliže požadovaný pozemek byl nejméně od 1. října 1901
nepřetržitě až do dne vyhlášení tohoto zákona v pachtu nebo pod-
pachtu jeho, jeho manželky nebo jejich rodin nebo jejich právních
předchůdců v držbě nemovitostí, s nimiž jest požadovaný pozemek
spolu obděláván. Zákon tento netýká se zemědělských pozemků
v zastavěné části měst neb obcí (stavebních míst) jakož i pozemků
obcím patřících aneb takových, kterých obec požaduje pro svůj
stavební rozvoj a pro zajištění svých komunálních podniků, dále
na pozemky, které jsou požadovány pro vydržování nemocnic.
léčebných ústavů a jiných humanitních zařízení. Požadovací právo
pachtýřovo vztahuje se jen na pachtýře, který požadovaný pozemek
sám nebo s rodinou obdělává nebo na požadovaném pozemku bydlí
jen potud, pokud získáním tohoto pozemku nepřestoupí jeho vlastní
zemědělská půda výměry větší než 8 ha. l'ožadovací právo dle
tohoto zákona nepřísluší pachtýti, kterému byl pozemek propachtován
jen v důsledku celoročního služebního poměru vůči propachtovateli
(jako na př. hajnému, deputátním dělníkům a pod.) jako součástka
mzdy nebo služného a pachtýři hospodářských celků, jako jsou dvory
a statky.

V důsledcích právě uvedeného zákona přešla značná část
zabrané zemědělské půdy do rukou drobných zemědělců, ale ani
toto opatření nebylo ještě dostatečným, aby ukojilo nezdolatelnou
touhu po půdě.

Následuje zákon o ochraně drobných zemědělských pachtýřů
ze dne 3 O. říj na 1919, č. 593 Sb. z. a n., doplněný hlavně
nařízením ze dne 28. listopadu 1919, č. 626 Sb. z. a n. a nařízením
ze dne 24. ledna 1920, č. 51 Sb. z. a n. a konečně dalšími zákony
vydanými v r. 1921 a 1922.

Zákon č. 593 z r. 1919 obsahuje mimo jiné ustanovení: Pacht
(podpacht) zemědělského pozemku, který končí ve druhé polovici
roku 1919, obnovuje se na další pachtovní rok i proti vůli pro-
pachtovatele tím, že pachtýř propachtovateli neb jeho hospodářské
správě písemně oznámí do 30. listopadu 1919, že si pozemek nadále
podrží v pachtu, jestliže

1. pachtýř pachtovaný pozemek sám nebo se svou rodinou
obdělává a nadále obdělávati chce a může, a

2. pacht zrušen byl výpovědí propachtovatelovou aneb nemohl
býti obnoven pro jeho odpor, a propachtovatel neměl zákonného
důvodu od pachtovní smlouvy bez výpovědi odstoupiti.

Pacht takto obnoviti může pachtýř jen potud, pokud uplat-
něním tohoto práva nepřestoupí jeho vlastní a najatá zemědělská
půda 8 ha, po případě 5 ha.

Ustanoveni ostatních zákonů o ochraně drobných pachtýřů
jsou obdobná, obsahují pouze pozměněné lhůty.
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Nařízením předsedy státního pozemkového úřadu ze dne
7. ledna 1921 vešla v život jedna z velmi prospěšných akcí, a sice
vydány byly předpisy pro příděl pudy k účelum stavebním
a pro pří děl z a b ran é zemědělské pud y r o z p týl e n é ;
zkráceně mluvíme o akci S a R. Akci tuto, která svým postupem
podobá se dosti akci přídělové, prováděli odborní poradci, zvláště
pro tuto funkci ustanovení, kteří byli v sídle každé okresní správy
politické. Za podpory poradních sborů vypracovali návrhy na
příděl půdy stavební a rozptýlené, které byly pak předloženy ke
schválení státnímu pozemkovému úřadu po případě jeho obvodovým
úřadovnám.

Akce S jest skoro ukončena a s použitím výhod zákona
o podpoře stavebního ruchu značně přispěla ke zmírnění bytové nouze.

Pokud jde o akci R, bude snad záhodno označiti poněkud
přesněji pojem půdy rozptýlené. Jsou to pozemky, které pro svoji
roztříštěnost nebo nepatrnou výměru nehodí se ani k řádnému
hospodaření osobyhospodařící na zabraném celku, jehož jsou součástí,
ani ku plánovitému provádění pozemkové reformy řízením přede-
psaným pro větší souvislé jednotky (dvory, velkostatky apod.)
K pudě rozptýlené patří též ony části zabraných parcel, které
zbyly po vykoupení dlouhodobých pachtu, dále parcely od sídla
správy značně vzdálené neb nepříhodně položené, které neslouží
k zaokrouhlení ostatních pozemku zabrané jednotky.

Veškerá uvedená opatření byla již v plném proudu v době,
kdy státní pozemkový úřad přikročil k vlastnímu provádění řízení
přídělového.

Přídělová akce vešla v život se zahájením činnosti státního
pozemkového úřadu, t. j. dne 15. října 1D19.

V prvé řadě byla vypracována instrukce pro řízení přídělové
s platností od 23. července 1920, která pak byla nahrazena novou
a značně doplněnou instrukcí ze dne 25. října 1922.

Státní pozemkový úřad sestavuje za účelem provádění po-
zemkové reformy pracovní program pro jednotlivá časová obdobi.
Rozvrhne objekty obsažené v pracovním programu na pracovní
jednotky, které obsahují jeden nebo více objektu zabraných. Pro
jednu pracovní jednotku zpravidla bývá ustanoven jeden přídělový
komisař, jemuž se přidělí potřebné síly, a to většinou technická,
hospodářská a kancelářská. Své sídlo volí tak, aby bylo komunikačně
co nejvýhodnější.

Pří dělový komisař jest služebně podřízen státnímu pozemko-
vému úřadu prostřednictvím obvodové úřadovny.

K rozsáhlé a velmi rozmanité působnosti přídělového komisaře
řadí se úkol zprostředkovati mezi státním pozemkovým úřadem,
velkostatkem a uchazeči o příděl půdy. Jest nezbytně nutno, aby
si získal všeobecný přehled ve svém zájmovém obvodu a to hlavně
o poměrech hospodářských, sociálních a politických. K součinnosti
s přidělovým komisařem povolány jsou poradní sbory, a to místní
pro jednotlivé obce zájmového obvodu, obvodové pro celý zájmový
obvod zástupce vysílají:
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aj každá ústřední zájmová organisace uchazeču o pudu,
b) úřednictvo příslušných přejímaných objektu,
c) ostatní zaměstnanci příslušných přejímaných objektu,
d) organisace legionářu,
e) organisace invalidu,
f) každý odbor hospodářského prumyslu, přímo dotčeného

řízením přídělovým,
g) každé město o více než 10.000 obyvatelích, ležící méně

než 4 km vzdáleno od přidělovaných pozemku,
h) každá okresní správní komise, jejíž funkční obvod sahá

do pracovního obvodu poradního sboru.
Dalšími členy obvodového poradního sboru mohou býti:
i) jeden praktický hospodář, na přídělu přímo nezúčastněný,
jmenovaný přídělovým komisařem a

k) delegát zemědělské rady,
l) pachtýř přejímaných jednotek neb zástupce pachtýřů.
Do místních poradních sboru vysílají po jednom zástupci:
a) každá v obci existující skupina zájmově organisovaných

uchazeču o pudu,
b) širší odborové organisace uchazečU o pudu, když vykáží

v dotyčné obci nejméně 5 zpusobilých uchazeču řádně
organisovaných,

c) příslušná obec,
d) místní organisace legionářu společně s invalidy,
e) veškeří zaměstnanci dvora, ležícího v téže obci,
j) družstva stavební,
g) jako znalec jest přídělovým komisllřemjmenován zpravidla

praktický hospodář, který není přímo na řízení pří dělovém
zúčastněn.

Do obvodového poradního sboru vysílají po jednom zástupci
za celý příslušný obvod:

Poradní sbory nemají práva usnášeti se, jich úkolem jest
podporovati přídělového komisaře v účelném řešení pozemkové
reformy správnými informacemi. Místní poradní sbory spolupusobí
při řešení otázek rázu místního, obvodové poradní sbory při řešení
otázek, dotýkajících se celého zájmového obvodu.

Pozemková reforma zasahuje mnohdy pronikavě do hospodář-
ských poměru širšího kraje a proto bývají ku poradám obvodového
poradního sboru přizváni též zástupci ministerstva orby, minister-
stva železnic, melioračního svazu, agrárních operací a pod.

Před zahájením vlastní a~ce přídělové musí býti komisaři
znám i rozsah převzetí, který jest dán programem příslušného
pracovního období. Přejímati se muže:

1. celý velkostatek,
2. některé dvory velkostatku v celém rozsahu,
3. veškerá zemědělská puda celého velkostatku,
4. určité procento zemědělské pudy celého velkostatku,
5. určité procento výměry některých dvorů,
6. určitá výměra v hektarech z pudy celého velkostatku,
7. určitá výměra v hektarech z pudy některého dvoru.
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Za součinnosti poradních sborů vypracuje přídělový komisař
elaborát obsahující podrobný seznam všech přejímaných parcel
s přislušn)"mi katastrálními daty, doplněný důvodovou zprávou,
v níž se hlavně ponkazuje na:

1. potřebu půdy pro drobný příděl,
2. zaopatření zaměstnanců,
3. využití bndov a jiných zařízení velkostatku,
4. arrondaci event. zřízení zbytkových statků,
5. zajištění odvislé hospodářské industrie neb jiných význač-

ných podniků a zařízeni.
K seznamu přejímaných parcel připojí se i seznam osob

hospodařicích na zabraném majetku.
Takto upravené seznamy předloží se státnímu pozemkovému

útadu, aby mohl učiniti poznámku převzetí. O převzetí vyrozumí
vlastníka prostřednictvím' soudu s vyzváním, aby do 30 dnů
oznámil, zda uplatňuje právo na přiděl dle § 11 záb. zákona.
Současněs provedením poznámky převzetí dává se zpravidla osobám
hospodařícím na převzatých pozemcích výpověď šestiměsíční, která
obyčejně končí 30. záři, t. j. po ukončení sklizně. Teprv po pře-
vzetí jest státní pozemkový úřad skutečným majitelem zabraného
objektu.

Ku přípravným pracím náleží též vyhotovení operátu odhad-
ního a provedení třidění půdy dle bonity, které musí býti doplněno
výpočtem přídělových cen. Tím umožní se tak zvané řízení
oceňovací, t. j. určení náhrady za převzatý majetek (cen a p ř e-
jímací). Náhrada může býti určena dle § 44 náhradového zákona
ze dne 8. dubna 1920, č. 029 Sb. z. a n., dohodou s vlastníkem
nebo bez dohody oceněním qle §§ 41 až 43 téhož zákona. V pří-
padných sporech rozhod~ie příslušný zemsk)' soud.

Náhradou (přejímací cenou) za převzatý pozemkový majetek
jest cena jeho, vyplývající z průměru cen docilovaných v letech
1913-1915 při prodeji statků z volné ruky v rozloze přes 100 ha.

Od ceny přejímací jest rozlišovati cen u pří dělo vou.
Náhradu (cenu přídělovou) za přidělené nemovitosti stanoví
pozemkový úřad, a to tak, aby náhradou touto uhrazena byla
náhrada daná za převzatou půdu (cena přejímací), jakož i inter-
kalární úroky a výlohy spojené s výkupem a jiné nutné a uži-
tečné náklady na nemovitosti vynaložené.

Úprava studia zeměměřičskébo.
Ing. J08. Souček.

(Pokračování.)

Charakteristickou v citovaném výnosu je okolnost. že nezačíná
úpravou studia a programem, nýbrž že na prvé místo kladou se
podružné a bezvýznamné věci rázu čistě administrativního, t. j.
kam bude při č 1en ěn o nové studium a teprve potom přicházejí
vysvětleni další, z nichž nepostrádá zajímavosti "p r ů m ě r z e
sedmi návrhů".
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Je všeobecně v odborných kruzích známo, že všecky naše
spolky žádaly prohloubení studia p o str á n ce mat emat i c k é a
g e ode t i c k é a že ve svých podáních na kompetentní místa
kladly vždy na toto důraz.

V citovaném výnosu vyslovuje se však náhled, že by měli být
zeměměřiči řád n ě v z děl á n i v p ozem ním s t a v i tel s tví a
to stejně jako absolventi obou směrů inženýrského stavitelství.
Objevuje se zde tedy náhled, který jistě žádný z oněch sedmi
n á vrh ů neobsahoval, náhled to, který asi měl jistý účel.

Přiznávám, že ministerstvo školství a národní osvěty má
právo pozvati si na poradu koho chce, a že má právo vyslechnouti
názory všech. Při právu tomto má však zajisté i povinnost vážně
rozlišovati a věcně tříditi, co se hodí a nehodí. Je přece přirozeno.
že návrhy odborníků a návrhy těch profesorů, kteří na odboru
přednášejí a kteří jsou s praxí neustále ve styku, kteří znají vady
a nedostatky studia dnešního, měly by míti vždy přednost.

Dle mých informací neuložila anketa panu Ing. Vrbovi, aby
třídil předměty vyučovací na společné se stavebním a kulturním
inženýrstvím. Práci tuto uložil a přidal si sám a to snad za tím
účelem, aby v druhých odborných kruzích technických vzbudil
jistou náladu.

Sbor profesorský vys()lté~~koly.speciálních nauk při českém
vysokém učení technickémv Praze svolal anketu odborných korpo-
rací, aby vyslechl znovu názory a dle toho aby zařídil další kroky.

Anketa tato konala se dne 14. května 1922 na vysoké škole
technické v Praze za účasti zástupců následujících korporací: za
ministerstvo financí: Ing. Leipert a Ing. Brandl, za říšský spolek
měř. úředníků: Ing. Náhlík, za spolek československých země-
měřičů: Dr. Ryšavý, za zemské geometry moravské: Ing. Růžička,
za sdružení železničních geometrů v Brně: Ing. Mařík, za jednotu
čsl. úř. aut. civ. geometrů v Praze: Ing. ZukHn, za klub městských
geometrů v Praze: Ing. Souček, za sdružení železničních geometrů
v Praze: Ing. Prinke, za inženýrskou komoru: Ing. Ftirst, za
spolek posluchačů zeměměřičství v Praze: Svoboda a Mašek.

Sděluji zápis o této anketě:
Děkan prof. J. Pe t ří k uvítal úliastníky, zah';jil jednání strulinou

zprávou o stltVU otázky úpravy studia zeměměřického a sděluje, že
ministerský výnos č. 64269/21 ze dne 12. prosince 1921 je zplna otištčn ve
"Zprávách veřejné služby technické" ze dne 1. května, 1922 ročník IV., li. 9.
ve článku min. tajemnika Ing. J. Vrby: "Reorganisace studia zeměmě1'ic-
kého", ~ímž je tedy každému přístupný.

Dnešní anketu svolalo děkanství vysoké školy specielních nauk,
aby jako v roce 1919, kdy zahájeno jednání o studijním programu, vyslechlo
mínění interesovaných odborných kruhů. Na to probírá jednotlivé části
jmenovaného výnosu a článků. Sděluje, že profesorský sbor vysoké školy
specielních nauk setrvává podle usnesení svého ze dne 27. dubna 1922 na
prvotním usnesení a na programu ze dlle 28. března 1919. Návrh ve výnosu
č.64269/21 ze dne. 12. prosince 1921 obsažený prohlašuje za neuspokojujíci a
nevyhovující, leč bél"e ho přes to za minimální podklad pro další vyjednávání.

Vicepresident inž. komory Ing. F iil' S t sděluje výsledek intervence
zástupců inž. komory v ministerstvu školství a nár. osvěty, dále sděluje,
že komora se zabývá novou úpravou statutu civilních inženýrll a že k tomu
cíli potřebovala by znáti již definitivně program o studiu zeměměHckém
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·Jinak prohlašuje, že komora bude podporovati suahy pro vybudování čtyi'-
letého studia zeměměřického. Dále se ptá, zda podléhá úprava studia
zeměměřického zákonu ~Iarešovll.

Vrchní měř. komisař Růžička z Brna činí dotazy, kdy může se
předpokládati, že nové studium asi bude zahájeno a uvádí v souvislost
i'adu jiných otize~,. které se k úp~av~ studia přímo :pojí.. .. •

. Zas tupce mlmsterstva financl mm. rada Ing. Le 1per t poda va zpra vu,
jak nazírá na úpravu studia ministerstvo financí. Sděluje dále kroky, které
pollniklo v záležitosti téb. Vzhledem ke zkrácené době čekatelské u elévů
a zvýšeným odborným požadavkům, - které se nyní na státní měřické
Medníky kladou, - vítá ministerstvo financí zamýšlené prohloubení studia
zeměměřického a do~nívá se, že samostatné studium osmi ssemestrové by
úplně postačovalo. Rešení této otázky je nedocenitelnébo významu pro
evidenční geometry jak po stránce vědecké, tak i odborné a doporučuje
z toho důvodu brzké rozřešení otázky.

Zástupce civilních zeměměi'ičů Ing. Z u k li n sděluje, že Jednota
civilních geometrů usnesla se setrvati na osmi semestrovém studiu se dvěma
státními zkouškami a právem promoěním.

Po poznámkách Ing. Leiperta, Ing. Náhlika, Ing. Součka pi-i-
pomíná dr. R y š a v ý, že otázka doby čtyřletého studia byla se všech stran
osvětlena, leč je zde ještě otázka, zda studium bude samostatné, či při-
ěleněno k inženýrskému stavitelství, a doporučuje samostatné studium jako
velice důležité pro další vývoj. Další otázky, které se týkají předmětu a
hodinových rozvrhli, jakož i polemiky s názory ve výnosu ministerském
a ve dánku Ing. VI' b y, nehodlá anketa probírati, ty ponechává sboru
profesorskému, aby vbodnými cestami zjednal nápravu.

Dále jednáno o tom, zda by pamětnim spisem vyšlým z ankety ne-
mohly býti shrnuty a pHpomenuty ministrovi nebo ministerstvu školství
n národní osvěty všechny tyto otázky a doporučuje se, aby takový spis
podepsán byl všemi korporacemi zeměměi'ickými z Prahy, Brna a Bratislavy.

Ing. S ou č e k navrhuje, aby pamětní spis odevzdán byl zástupci
zúčastněných korporací panu ministrovi a navrhuje: za Jednotu civilních
geometrů Ing. Zuklína, za spolek státních úředníků měřických Ing. Sůru
neb Ing. Náhlika, za spolek českosl. zeměměřičů prof. dra Ryšavého,
Ing. Prinkeho, prof. Petříka, podle toho, kdo bude volný.

Prof. dr. Ryšavý shrnuje dosavadní vývody jakož i přednesená přání
ve stručnou resoluci, která podle doplúků a návrhů členů ankety upravuje
se takto:

Anketa svolaná děkanstvím vys. školy spec. nauk při čes. vys. učení
technickém na 14. května 1922 v budově české ,techniky v Praze vyslechla
zprávu děkana prof. Petříka o dosavadním průběhu řešení otázky, jak
prohloubiti studium zeměměi-ické. Vzala dále na vědomí, že článek
Ing. Vrby ve "ZpréVRch veřejné služby technické", ročník IV., č. 9. sou-
hlasí s výnosem ministerstva školství a nár. osvěty č. 64269/21 ze dne
12. prosince 1921, čímž stává se výnos tento přiměřeným podkladem pro
veřejnou diskusi. Anketa uznává jednomyslně návrh na 4leté studium

( zeměměřičské vypracovaný v roce 1919 se dvěma státnímI z'kouškltmta-
'\ 8chválený sborem profesorským čes. vys. školy technické dne 28. března 1919
za ú'čelný, časovým potřebám naší republiky přiměřený.

Uznává, že absolventi jeho budou způsobilými k veškeré službě
zeměměřické. nejen pH pracech katastrálních, nýbrž i pH agrárních ope-
racích, při službě městské i železniční, v praxi civilni i pro měřické
práce podzemní, pro práce kartografické, pro práce fotogrametrické jakož
i pro práce vědecké při měření stupňovém a nebudou nijak zasahovati
v oprávnění oboru jiných techniků.

Výsledek prohloubeni studia po stránce matematické a geodetické
objeví se zajisté i na poli praci vědeckých, neboť bude znamenati pokrok
v rozvoji geodesie a v.šech odvětví vědních, s ní spojených.

Vzhledem k tomu usnáší se opětně anketa konaná. dne 14. května 1922
na následujícím:

1. Dosavadní dvouletý běh pro zeměměřiče budiž zrušen studijním
rokem 1921-22 a nahrazen čtyřletým samostatným odborem zeměměřič-
ského inženýrství se dvěma státními zkouškami a právem promočním
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2. Prvý ročník nového čtyřletého studia otevřen budiž měsícem září.
stud. roku 1922-23,. poněvadž prvý ročník jest skoro stejný s prvým
ročníkem starého dvouletého s.tudia.

3. Návrh úpravy a .rozvrh předmětů uveřejněný v ministerském vý-
nosu Č. 64269/21 ze dne 12. prosince 1921 přání ankety sice nevyhovuje,
~le lze jej pokládati za minimální program a na jeho podkladě dále
vyjednávati.

4. Odborné korporace zeměměHcké ztotožiíují se s návrhy sboru
profesorského vysoké školy speciálních nauk pH českém vysokém učení
technickém a žádají, aby sbor profesorský přání ankety ministerstvu
školství a nár. osvěty přeáložil a svůj návrh znovu doporučil.

Po poznámkách min. rady Le ip erta, Ing. R ů ž ičky, Ing. S ouč ka
nvádí pi'edseda spolku posluchačů zeměměřictví Svoboda statistiku členů
spolku posluchačů zeměměřictví v Praze.

Na návrh min. rady Ing. Leiperta hlasuje se o každém bodu
resoluce zvláště. Všechny body schváleny jednomyslně.

Na to schůze skončena.

Z činnosti Úřadu pro agrární operace na Moravě. Y roce
1922 byly odevzdány míhradné pozemky pro tyto obce:

okres Olomouc Blatec . . 666 ha
Rystřice . 531
Kožušany 444
Tážaly . . 175
Žerůvky 268
Dnbany 529
Hablov-Olšany 1060"

Mor."Blldějovice Babice. . 433
Hranice Qsek n. B. 1243 "
Šternberk Starnov 996

" Mor.Budějovice Láz . . . 494
V posledních třech obcích byl vzat zřetel i na provedení pozemkové

reformy. V obci Halenkov, okres Vsetín, udevzdáno 940 ha náhradných
pozemků s podrobným dělením a úpravou společného majetku.

Program na rok 1923:
T. Náhradné pozemky budou rozděleny a odměřeny v obcích:

okres Boskovice Drbalovice 484 ha
Vanovice 731 "
8ivice . . 385 "
Pozořice 364

Plu':nlov Vicov.. 641
Olomouc Nelešovice 322

" Kokory . 656
Hrotovice Stropešín 719

Chroustov 145
Plešice 413
Střebenice.· 612
Slavětice . 953
Dol. Vilímovice 984
Dalešice. 1142
Skrbeií 788
Břuchotín 186
Křelov 622
Topolany 476
Přesta vlky 223

" " Suchonice . . . .. 336 "
V obcích počínaje Drbalovicemi a konč.e Dalešicemi bude vzat při

tom současně zřetel na provedení pozemkové reformy.
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II. Pokračováno v pl-ípravných pracích pro rozdělení v obcích:
okres Kroměříž Sulešovice . . . .. 392 ha

I~itovel Senice 1105 "
Přerov Vicoměřice . 341 "
Uher. Brod Nezdenice . 832 "

" Strážnice Velká... .,. 205" (úprava lesů).
V předposledních dvou obcích vzat při tom současně i zřetel na

provedení pozemkové reformy.
III. S přípravnými pracemi se započne v obcích:
okres Prostějov Držovice 758 ha

Studenec 203
"PIUl~iov Krumsín . 640

Kroměříž Záhlinice 523 "
Třebíč ~,~ketnice 810 "

" Rlmov. . 598
Prostějov Smržice. 1253

"Vsetín Hovězí 1000 "
V obcích Držovice, Studenec, Krumsín, Záhlinice a Roketnice bude

scelováno současně s ohledem na řešení pozemkové reformy.
V obci Hovězí bude provedeno podrobné dělení a úprava společného

majetku. Ing. Jan Kubin.

Zp~ávy litetá~ní.
Referát.

Vysvětlivky k referátu pana prof. dra A. Tichýho o Semerád-
Valouchových "Pětimistných tabulkách lo.garitmicko-trigonometrických".

Velevážený pan referent uznal dle jeho náJzoru za dobré, vyzdvih-
nouti dru Valoochovi - aniž by se dotýkal jeho záslužné činnosti - jen
nedolstatky ve svrchu citovaných tabulkách, a to:

a) Vy;puštění zvláštního oddílu logaritmů goniometrických funkcí
pro malé úhly o intervalu menším 1'.

To stalo se po zfwlém uvážení z hos'P0dá.rných důvodů, by rozsah
:t cena tabulek nenarostla v nepraktické hodnoty. Tabulky tyto maji
umolžniti pře-chod do nového setinného dělení :a v tomto jisou logaritmy
funkcí trigonomfJtrických pro malé úhly vyjádřeny aditamenty S a T,
zajisté výhodněJšimi nežli nesmírné rozšiření tabulek.

b) Poněvadž tyto t.a.bulky jsou pouze logaritmickými, vynechány
jsou i pmsté hodnoty goniometrických funkcí, jež, mají-li býti -pro
praktické ge-odetické počtářství (strojem) uzp,ůsoheny, zaujmou samy
celou knihu dosti objemnou,. jak je,st ge,odetickému počtáři známo.

c) Co se dělení vs.oustavě de-setinné ať v délcfJ neboblouku týče,
Jl~latí tu výhoda nejjednodušší známé dekadické soustavy, jež dá -se nej-
výhodněji uzpůsobiti ve vhodné dekadické intervaly. Nevýhooy uzpůsobo-
vání jemných 'podiu.tervalů ·starého 'stupně a pomůcek odečítání jich pod-
dílů pomocí verniem ať odhadových neb stupnicových neb šroubových
jsou praktiku-geodetu známy. Polovičatě je jinde řeši de-setinným pod-
dělením starého ,stupně. Zde jsme přešli na řešení úplné po osvědčeném
yzoru francouz's,kém. Dr. A. Sem e rád.

Poznámky k hoře.iším vysvětlivkám. Velevážený pan pisatel "vy-
,vět1ivek" vylíčil oSá m ve 4. čísrre obšírně p,ou-ze p ř e'd:n o s t i nade-
1,,'aného díla. V následujícím čísle upozornil jsem ,pak na maličkosti,
abyC'h pro & p ě 1 věc i. Bylo mně však špatmě porozuměno. Nejsem a ne-
hudu nikdy názoru, že třeha jen a ,ienchvMi.ti, Vysvětliv'ky nej.sou všude
věcny. Proto k nim třeha poznámek:

ad a) Doplňky logaritmických funkcí g'oniometrických ve starém
dělení byly byzabraly,s,oudě podle noŮvodního,díla Valouchova, 16 stránek,
které mohly býti ostatně snadno ušetřeny jinde, kdyby bylo šlo vpravdě
o ho&podárnost a cenu pro praktika-geode-ta se zřením na ohvyklou p o-
d rob n o s t početních vzo.rnik'ů. Ale byla by však dostačova1a i jen
jediná stránka, kdyby byly býva:1y použity také i tam aditamenty S a T
))0 vzoru tabulek franco'lllzských *) a konečně by nebylo bývalo třeba

*) Viz: Service géographique de ľArmée nNouvelles tables de logarithmes
a cinq décimales", PlIris, 1914.
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rozsah vůbec zvětšovati, kdyby ,býval pan autor rozřešil otázku tak šťastně
jako v novém dělení.

ad b) Nikde jsem nenap8al,že tabulky přirozených hodnot funkcí
goniome'tric,kých měly by býti přidáJny li těm t o ta,bu~kám logaritmickým.

a;d c) Vlastnosti nového dělení js,ou všeobecně známy. Já jllem je
poznal také z vla,stního ná,zo,ru a proto právě jsem naznačil, kdy možno
o nějakých snad dominujících výhodách lle,tinnéhio dělení do j1sté miry
pochybovati. Proto se nepřiklá:ním k náJzorůmpanapri,sat8'le. O nevhodnosti
dělení nonages1málného jest dosud předčasno souditi.

Nehude mně snad opět podkládáJn zlý úmYls~, kdYž ještě dodám,
že i po stránce přísné formální bezv3Jdnosti mělo by býti respektováno
nové ozna,čování francouz,ské, které jest už jiné, ne,žU v tabulkách po-
užívané "c, " Dr. Ti c h ý.

Zprávy stavovské.
Zpráva o řádné valné hromadě Říšského spolku měřických úřed-

níků státních a státních podniků. Schůzi zahájil po ukončení valné hro-
mady Odbočky pro Oechy za nemocného 'před,sedu koL Sůra za přítomnosti
65 členů a hostů. Předčítá omluvný dop,is před'sedy koll. Žůrka a místo-
předsedy koL Šimečka. Vzpomínázemřelých členů kol. Grossa, Peschla
a Le1ského. Památku jich uctili přítomní členové {lov,stáním. Na to vitá
předseda milé hosty pp. prof. PetřiKa, dra Ryšavého a kolegy ze Státního
pozemkového úřadu. Valná hroma,da ,se usnáši, aby nemocném.u předsedovi
kol. Žůrkovi tlumočen byl pororav členstva s přánim, aby se brzy zase
mohl vrátiti ,k poráci spolkové. Pořad valné hromady změněn tak, že první
zprávu podává pokladník o jmění spolkovém. Poněvadž ze ,zplfávy po-
kladni vyšlo najevo. že Ispo'lek má na každého člena téměř 30 Kč vydání,
uznáno je,dnomy,slně, že dosavadní příspěvek ve výši 30 Kč ne'stačí
a Uisne,seno zvýšiti jej na 50 Kč ročně. Když revisoři účtů podali zprávu
o správném vedení pokladny, schválenapokJadníkova zpráva jed,nohlasně.
Po polední přestávce zahajuje kol. Sůra znovu schůzi a podává obšírnou
zprávu o činnosti spolku od jeho založení, resp. od poslední valné
hromooy. Poněvadž nikdo nečiní dotazu, vyslovuje kol. Jelínek dík dosa-
vadním funkcionářům, zvláště kol. Sůrovi, za námahu, ktemu vedení
spolku věnov3Jli. Po té zahájena rozprava o změně stanov navrhované
vS'borem s,polku. Spočívá hlavně v tom, že odbočka spolku pw Oechy
se zrušuje a splývá s ústředním spolk'em. O výši přís,pěvků, které od-
vádějíodbočky ústředí, sjednána byla 13' mOO'avskými i 1lllo>venSikýmikoleg'y
dohoda, že odbočky 'si stanoví výši členských příspěvků samy a z nich
odvedou Úistředí 5 Kč z každého člena, při čemž si veškeré výlohy hradí
samy, tedy i příspěvek na časopis, členské příspě1vky k je,dnot1ivým korpo-
r:<CÍm.jichž ,spolek' je členem, i cesty členů výboru ke schůzím. Po pro-
vedené de-btatě 'Schváleny navrhovalllé změny jednomyslně. Při volbě
nového výboru zvoleni aklamací : Malý. Náhlík, No.vák, Půlpit. Sůra.
Šrutek, za Moravu B3Jar, Krátký a Pechr, za Slovensko 'Slavíček, Štěpánetk
a štys. Volný návrh kol. šnltka na svolání manifestační schůze za
uskutečněním našich pož3Jdavkůodkázán k provedení' novému výboru
v 'příhodné době. T3Jk'é,návrh kol. Bartůňka o pořádání informačních před-
míše-k p,o venkově přiká,zá.n výboru. Návrh kol. Kejly, ab-y v jednotlivých
krajích zvoleni byli důvěrníci, kteří by jako členové výboru inform'ovali
o činnosti sp~ku kolegy sobě nejbližší, byl změněn tak, 'že· hylo uIoženo
výboru, 'aby se vhodným ,způ,sobem staral o to, aby členstvo nehylo beze
zpráN o s'polkové činnosti. Po projednání ještě některých drobnějších
návrhů schůz,e skolnčena.

V ustavující schůzi výboru Soolku měřických úředníků státních
a státních podniků. konané dne 22. dubna t. r .. byli zvoleni: Před,sedou
kol. Sůra. mis1topředsedy Pechr, Slavíček a Náhlík, jedna.t,elem Malý,
zapisovatelem PůIpit. pokladníkem Škopek.

Upozornění členům Spolku měřických úředníků státních a státníclt
lKIdniků. Vzhledem k rozruchu, který naistal v poslední době mezi našimi
kolegy. žádáme své členy. aby ze Spolku čs. inženýn°, a architektů 7.atím
l1evystupov1ali. Předsednictvo našeho ,spo,lku zahájilo již kroky, aby chyba,
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která s,e stala zakročením Spolku čs. inženýru a al'chitektu proti ref,ormě
našeho studia, byla odčiněna. Později zpravíme své členy, jaK se mají
7-3.chovati. Předsed:nictvo.

Kot František Jánský odchází na zdravotní dov,olenou a vzdal se
všech funkcí ve spolku měřických úředníku ,státních a státních podniku.

Zákony a nařízení.
Vyhláška ministra spravedlnosti ze dne 7. dubna 1923, č. 75

Sb.z. a n., k provedení zákona ze dne 14. pms,ince 19,22, Č. 386 Sb. z. a n.,
jímž se zavádí metrická míra pro pil'ávní jednání, listiny, kmíhovní zápisy
a operáty katrustru daně po'zemlwvé na Slovenl:\k'u a v Podkarpat,ské Rusi.
Podle zálkona ze dne 14. prosince 1922, Č. 386 Sb.. 1'.. a· n;, určuji den
1. května 1923 jako ,den, od kterého hude na Slovensku a Podkarpatské
Husi uváděna při právních jednáních a v listinách výměra pozemků
a budou vykonávány knihovní zápisy v míře metrické. Strany mají na
vuIipřipojiti v listinách k míře metricKé i miru dosavadní.

Dr. D o I a ns kým. p.

Ve ,stavu měřických úředníku evidence katastru daněpozemkove
v Podklupatské RUlsiobsadise místo referenta u hlavního finančního
ředitelstvi v Užhorodě v VI. neb v VII. hodno třídě, pak :několik míst
měřie.ký;m úředníkem evidence katastru a posledněj,ší kvalifikovanými
měřickými úředníky, ja.k'ož í kvalifikovanými uchazeči nacházejícími se
dosud mimo státní službu.

Žadate'lé ze ,služeb evidence katastru daně pozemkové v Čechách.
na Moravě anebo ve Slez'sku obdrží při udělení některého z těchto míst
na dobu výlwnu služby na Podka.rpatské Rusi co do ,požitku p,odlr
kvalifikace pOl:\tup ažo jednu hodno třidu:, ve formě poskytnutí požitku
vyšší hodno třídy neb vyšši'ch l:\tupňuslužného.

Uchaze.či pak, kteří nena'cházejí ·se dosud ve ,státní službě, budou
.přija,ti na jeden rok prozilttímně a :tJjl:\tanovení podle dé~ky předběžné
odborné pmk'8<e hned buď jako proza,tímní měřičtí adjunkti (X. hodno
třída), aneb jako prozatímní měřičtí Komisaři (IX. hodno třída), s proza-
tímnim platem od:p,ovídajícím sy,stemisovaným požítkum 1. platového
stupně té které hodno třidy. Po uplynutí jedno<ročni uspokojivé služby
rozhodne se 'O jich definítívě.

Řáldně doIoženéžádosti o hořejší místa podati jest u hlavního
finamčního ředitelství y Užhorodě (měřickými úředníky služební cestou
0.0 17. června 1923).

V žádostech měřických úředniku z Čech, MO<l'avya Slezska jr
uvé&ti, že žadatel zavazuje se trvale pUl:\obíti v Podlmr,patské Rusí, a
žá,dosti uchazečií ve státní službě dosud neustanovený,ch ddlo~iti rodným
Hstem, domovským listem, vysvěďčením zachocvaIO<l:\ti,úředně~lékařsk)-m
vysvědčením, maturitním vysvědčením, vysvědčením o státní zko<Ušc('
zeměměřič&k'é. p'rukazy o přípiltdnéodborné praksi a konečně prukazem
o poměru vojenském. .

Zp~ávy osobní.
Vrchní měř. rada Václav Ma c h á č e k jmenován členem zkušební

komise pro odbomo'U ·státní zkoušku na učebném hěhu ke yzdě,lání země-
měřlčií při německé vYlso<kéškole technické v Bmě.

Ve stavu měřických úředníků státních na Slovensk'u jmeno,vam:
prozatímní měř. a.djunkti Gustav Patzel, Frant. Model> a Konrá,d Fučík
definitivními měř. llJdjunkty.

Oprávnění k používání názvu ,. inženýr" obdrželi títo
kolegocvé: Arnošt Alois, Brno, Bufka Václav, Děčín, Hitter EmanueL
Uh. Brod, Hořava Frant., Brno, John Kare~, Frý<dland, K'llěž,ourek Hugo.
Kralovice, Novák Josef, České Budějovice, Novotný František. Brno.
Pithart František. Hradec Králové. Sekera Ferdinand, Praha. Titlb:wh
Čeněk, Libějice, Vacek František, Praha, Valta František, Kladno, Vítek
Bohumil, Levice, žáček Karel, Krup,ina.
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