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ákonem č. 82 ze dne 16. dubna 1948 o úpravě působnosti ve věcech Veřejného vyměřováni a mapování (zeměměřickým zákonem) byl splněn posledni základní požadavek československých zeměměřických
in~enýrů.
Spolek českých zeměměřičů při svém založení v rOce 1912 z podnětu nám nezapomenutelného předního
pracovníka zeměměřického stavu prof. Dr. h. c. Josefa Petříka'J vytýěil si za úkol dosažení těchto tří základních požadavků stavovských:
1. Prohloubení vysokoškolského zeměměřického studia na osm semestrů,· tento požadavek byl vznesen
již v roce 1896,
2. zařazení zeměměřičů ve veřejných službách mezi ostatni kategorie vysokoškoláků,
3. soustředění všech zeměměřických slu.žeb do jed!iného úřad!u a to »Ostředního úřadu pro vyměř<fvání«,
trněmž by byly v tehdejší době sloučeny zejména:
A. Generální ředitelství
pozemkového katastru
a.) Se všemi přidělenými úřady evidence pozemkového katastTU,
b) s tríangulační a početní kanceláří,
c) s úřady pro nová měření.
B. Vojenský zeměpisný ústav.
C. Agrární operace (scelování pozemků) podřízené ministerstvu orby.
D. Různé inženýrské úřady pro technické měřické účely.
Tyto požadavky byly znovu vzneseny v roce 1918 a 1919 Spolkem československých zeměměřičů.
Třebaže skončení prvé světové války v roce 1918 přineslo zeměměřičům ve veřejných službách nesmírně
veliké úkoly jak v provádění pozemkové reformy, tak v technícké výstavbě republiky, splnění jejich požadooků bylo oddalováno.
Spolek česko8lovenských ~eměměřWů opětovně v dalších letech MdaJ, usk:utečnění spraveď1ivých svých
přání, ale výsledek byl stále neúměrný námaze. V roce 1919 a 1926 bylo sice v Národním shromáždění jednáno o soustředění zeměměřických služeb, avšak nepochopením příslušných resortů a vedoucích 080b'n08U
byla jednání zmařena.
Za kOaličních vlád kapitalistů, kteří nemě1ti zájmu o potřeby pracujícího lidu, bylo odloženo splnění zeměměřických požadf:Lvků takořka úplně. Bylo dosaženo jen velmi hubeného úspěchu prohloubením· zeměměřického studia na šest semestrů se dvěma státními zkouškami a s právem promočnim zákonem č. 115 ze dne
14. července 1927.
V platovém zákoně č. 103/1926 Sb. byla sice zřízena kategoríeměřických
úředníků ve služební třídě / c,o
to však nebylo zrovnoprávnění s ostatními kategoriemi vysokoškolskými. Zařazení zeměměřičů bylo v mnohých
. případech horší než zařazení středoškoláků a systemisace byla taková, že většina zeměměřických in.renýrů
mohla dosíci jen páté platové stupnice.
Po skončení druhé světové války bylo vloženo na bedra československých zeměměřiČ'it velmi mnoho těžkých úkolů. Bylo to v prvé řadě provedení dekretů o konfiskaci půdy, osídlení pohraničí, revise prvé pozemkové reformy, nová pozemková reforma, scelování pozemků a vyhotOVení mapových podkladů pro technické
budování státu. Českoslovenští zeměměřiči ujali se těchto prací s plnou odpovědností a s pracovní obětavostí tomuto stavu vlastní.
Odbor zeměměřických inženýrů při spolk:u S/A, jako pokračovatel Spolku čs. zeměměřičů nezapomněl
na dávné stavovské požadavky. Podporován Ostřední radou odborů našel pro ně porozumění i u členů vlády,
jimž pochopitelně zál8želo na dobrém budování státu ve všech Oborech lidské práce.
výsledkem soustředěného úsilí byl především zákon č. 87 ze dne 12. dubna 1946, jímž bylo prohllmheno
zeměměřické studium na osm semestrů. Tím bylo studium zeměměřického inženýrství zrovnoprávněno s OBtalnimi vysokoškolskými kategoriemi a po 50 letech byl tak splněn prvý základní požadavek.
Vládním nařízením č. 214 ze dne 2. prosince 1947 byla zřizena ve veřejné službě kategorie měříckých úředníků ve služební třídě / b s účinností od 1. ledna 1947. Tím byl usk:utečněn druhý základní požadavek, jehož
provedením mají býti zeměměřičtí inženýři ve veřejné službě zrovnoprávněni s OBtatními kategoriemi v platovém zařazení i v povyŠOVání. Bohužel, dosud u většiny zeměměřických inženýrů toto zrovnoprávnění provedeno není.
Třetí základní požadavek soustředění zeměměřické služby byl splněn zeměměřickým zákonem
z 16. dubna 1948 zatím jen částečně; je to také v zákoně zřejmě vyjádřeno v .§ 10, odst. 2, který vládu
zmocňuje k provedení dalšího soustředění.
Stane se tak jistě vývojem doby; teprve pak bude dosaženo konečného C't'le.Historie
zeměměřické sluzDY posledních tří let je historií zajímavou.
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Již Ok:upanti se snažili 8OU8tředit zfm1,ěměřickou služlm po vzoru německém v ministerstvu vnitra. Když
tyto jejich snahy narážely na odpor se strany české, nařídily alespoň soustředění základních zeměměřických
složek v zeměměřickém úřadě ministerstva vmtra. Stalo se tak v roce 194'2.

Po květnových revolučních událostech v roce 1945 podalo tehdejší ministerstvo financí, podporováno ministerstvem národní obrany, návrh dekretu presidenta republiky, kterým se zrušuje zeměměřický úřad a obnovuje se roztříštěný stav z roku 1938 ..
Proti návrhu dekretu postavilo se však ministerstvo vnitra (li zeměměřický úřad v čele se zaměstnaneckou
radou. Většina zeměměřických inženýrů, organisovan ých ve spolku Sl A a tehdejší náměstek předsedy vlády
Klement Gottwa1d podali návrhy dekretu, kterým. mělo býti uskutečněno soustředění zeměměřické služby vůbec.
Jednáním se zabýval úřad předsednictva vlády, který
jakéhokoliv výsledku.

svolal mnoho porad v r. 1945 a 1946, avšak bez

Rovněž Hospodářská rada se zabývala touto otázkou a vyz'vala interesovaná ministerstva, úřady, ústavy
a korporace, aby se vyjádřily, které složky zeměměřické služby je možno soustřediti. Také toto jednání bylo
oelkem bezvýsledné, neboť každý resort pokládal svůj požadavek za '[n"Vořadý. Jedině ministerstvo vnitra
s plným pochopením nabídlo celou svoji zeměměřickou služlm pro soustředění.
Za tohoto stavu zabývam se otázkou soustředění zeměměřické služby vláda, která ve schůzi dne 30. dubna
vnitra, aby v dohodě s ministerstvem financí připravilo
takové legislativní opatření, které by vypadřovalo koncentraci zeměměřických praci a mělo účinnost i pro Slovensko. Ministerstvo
vmtra vypracovalo návrh zákona, který byl dne 7. října 1946 rozeslán do připomínkového řízení.

1946 uložila ministerstvu

••.•
Mnohé resorty zasw,lY.připomínky,
obory veřejné správy se však postavily

kterým bylo buď vyhověno nebo podáno k nim vysvětlení.
úmyslně proti soustředění zeměměřické služby.

Některé

Proto teprve v červnu 1947 mohlo ministerstvo vnJitra předložiti návrh zákona k projednávání vládě.
Návrh zákona byl stále na pořadu jednám vlády, avšak projednání bylo odsouváno různými připomínkami
často rázu nepříliš podstatného. Po projednání všech připomínek mohla konečně vláda přikročiti dne '2. prosince 1947 k schválení návrhu zákona a postoupiti jej Ostavodárnému národnímu shromáždění k projednání
v technickém a právním výboru.
Civilním zeměměřickým kruhům šlo v zásadě' o otázku soustředění zeměměřických složek. Otázka příslušnOsti resortu byla pro ně druhořadlJu, neboť si byly vědomy, že v minulosti z těchto příčin bylo vždy soustředění odsunuto.
V technickém výboru Ostavodárného národního shromáždění byla však otázka příslušnosti resortu položena na místo prvé. Pro neshody v této věci se zdálo, že vládní návrh zák<ma bude opět odsunut.
Teprve po politických změnách v únoru letošního rok:u nastal obrat, neboť akční výbor ONS rozhodl,
aby vládní návrh zeměměřického zákona byl projednán ještě v tomto volebním období. Osnova byw, přikázána dopravně-technickému výboru a jím projednána dne 8. dulma 1948. Zpravodajem výboru byl určen
poslanec Václav Juka, který věcně zdůvodnil předložený návrh zákona a navrhl v něm některé změny, které
odpovídaly současné době i technickým požadavkům.
Dne 10. dubna byla osnova projednána v právním výboru, kde byl zpravodajem poslanec Dr. Hobza.
Právní výbor učinil v návrhu a podle požadavku ministerstva národní obrany některé změny v usnesení
dJorpravně-technického výboru. Změny byly znovu dne 14. dubna projednány v dopravně-technickém výboru
a po jednomyslném jich přijetí byl pak návrh zákona postoupen k projednání plenu sněmovny. V plenu sněmovny byl projednáván dne 16. dubna 1948 a po opětném jeho zdůvodnění generálním zpravodajem poslancem JuMu byl téhož dne v 11,15 hodin jednomyslně přijat všemi 18'2 přítomnými poslanci.
Přijatý zákon byl pak předložen panu presidentu republikty k schválení a podpisu a dne '28. dubna byl
vyhlášen ve Sbírce zákonů a. nařízení. Den vyhlášení byl rovněž dnem jeho účinnosti.
Tím je usk:utečněn posledni zásadní požadavek československých zeměměřičů, byt' v rozsahu ne ještě
- zcela úplném. A přece ti, kdož svým životem obsáhli počátek i konec těchto bojů o uznání významu zeměměřické 81:užbya zeměměřického povolání, i ti, kdož jich zachytili jen část, nemoMu než s radostným pohrllU,tím
patřit zpět a uvědomit si velikost bojů i závažnost: docílených úspěchů. Byli mnozí, kteří se zaslou.žili o dosažení
cílů! Jim patří náš vděk ci dík. Nechť jejiCh nežištná práce je vzorem těm, kdož přijdou po nás a ponesou
dál prapory práce ,čS. zeměměřictví!
Redakce Zeměměřického Obzoru, uvědomujíc si význam zeměměřického zákona, rozhodla se otisknouti
jeho text, důvodovou zprávu, projevy politických činitelů i ()(];bqrných pracovníků, kteří se prací na vydání
zákona zúčastnili, aby tak informovaw, současné i příští generace o průběhu všech jednání, jimiž byly dány
nové základy organisace zeměměřické práce v Republice Československé a aby tím způsobem podnítila všechny
ČS. zeměměřiče k další radostné a ušlechtilé činnosti k prospěchu národa a vlasti.
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Zákon ze dne t8. dubna 1048 o úpravě působno8tl ve Yěceeh
veřejného v7měřováni a mapováni (zeměměřleký zákon).
Ústavodárné Národní shromáždění republiky
koslovenské usneslo se na tomto zákoně:

Ces-

§ 1.
(1) Veřejné vyměřování a mapování na území republiky Ceskoslovenské náleží do oboru působnosti
ministerstva financí.
(2) Veřejným vyměřováním a mapováním podle
odstavce 1 se rozumí zejména:
a) vybudování geodetických základů polohopisných a výškopisných;
b) zakládání, udržování a obnovování veřejných
mapových děl, zobrazujících geometricky polohopisně
i výškopisně celé území státní nebo jeho části;
c) zeměměřické práce při zakládání, udržování a obnovování dokumentárního díla státních hranic;
d) vyhotovování kartografických odvozenin veřejných mapových děl;
e) jiné než vyměřovací a mapovací práce potřebné
pro vybudování, udržování a obnovování pozemkového katastru jako jednotného uceleného díla;
f) zeměměřické práce při scelování pozemků a jiných hromadných úpravách pozemkové držby;
g) jakékoli rozmnožování veřejných mapových děl,
po případě jejich odvozenin, a prodej jejich kopií
(otisků, snímků a pod.);
b) zeměměřické práce vykonávané k opatření nebo
doplnění měřických podkladů pro různé technické
projekty a plány, placené nebo podporované z veřejných prostředků nebo z prostředků znárodněného
podnikání;
ch) vedení v patrnosti všech výsledků prací uvedených pod písmo a) až h) a jejich odborná úschova;
i) sledování a podporování ,pokroků vědních oborů,
jakož i vydávání předpisů, návodů a .pokynů pro působnost uvedenou pod písmo a) až ch).
(3) Která veřejná mapová díla budou na území republiky československé vybudována a udržována, stanoví vláda nařízením.

(2) Ministerstvo financí může za úhradu skutečných nákladů nebo podle vyhlášených sazeb poplatků
v dohodě s- příslušným ústředním úřadem převzíti
práce spadající do veřejného vyměřování a mapování
pro jiné obory státní a jiné veřejné správy, i když
mají vlastní oprávněné měřické orgány.
(3) Sazby poplatků za práce spadající do veřejného
vyměřování a mapování a za používání jejich výsledků
a podkladů stanoví ministerstvo financí vyhláškou
v Úředním listě. Úřadům uvedeným v § 2 povolí ministerstvo' financí bezplatné využití výsledků veřejného vyměřování a mapování pro jejich vlastní úřední potřebu.
§ 4.
(1) Vrchní nzení a dohled ve věcech veřejného
vyměřování a mapování přísluší ministerstvu financí.
(2) Veřejné vyměřovací a mapovací práce celostátního významu nebo práce zvláštní povahy vykonává
ministerstvo financí přičleněnými ústavy (orgány):
(3) Vykonávání jiných veřejných vyměřovacích a
mapovacích prací náleží úřadům druhé stolice a jim
podřízeným úřadům prvé stolice.
(4) Působnóst, sídla, obvody a názvy úřadů a ústavů podle odstavce 2 a 3 stanoví vláda nařízením.

§ 3.

(1) Všichni, kdo vykonávají práce, uvedené v § 1
a § 2, odst. 1 a 2, jsou povinni v zájmu hospodárnosti,
účelnosti a jednotnosti předem ohlašovati tyto práce
ministerstvu financí, předkládati mu elaboráty v prvopisu k ,přezkoušení a zhodnocení a dodávati mu bezplatně výsledky, jakož i říditi se předpisy, návody a
pokyny vydanými podle § 1, odst. 2, písmo i). Podrobnosti stanoví vláda pařízením.
(2) Všechny úřady, ústavy, korporace a jakékoli
orgány veřejné správy jsou povinny účinně podporovati úřady, ústavy a orgány uvedené v § 4 a podávati
jim zprávy potřebné k provádění tohoto zákona.
(3) K vydávání saÍnostatných map nebo map určených jako přílohy k jiným textovým publikacím je
třeba, aby jejich originály schválilo ministerstvo financí.
§ 6.
(1 ) Při řešení zásadních vědeckých otázek vereJného vyměřování a mapováni jest slyšeti Národní
komitét geodeti~ký a geofysi'kální. Ministerstvo financí
může dáti uvedenému komitétu na jeho požádání výsledky veřejného vyměřování a mapování, pokud
mají celostátní význam, k vědeckému zhodnocení a
využití.
(2) Ministerstvo financí může si zříditi technický
poradní sbor. Cleny' jmenuje ministr financí. Clenství
je funkcí čestnou. Podrobnosti stanoví vláda nařízením.

prací, uvedených v § 2, odst. 1,
jest v zájmu jednotnosti a hospodárnosti využíti příslušných podkladů, zařízení a zkušeností, které jsou
v oboru působnosti minísterstva financí.

(1) Udělovati právo k rozmnožování děl veřejného
vyměřování a mapování nebo jejich kopií (otisků,
snímků a pod.) a k vyhotovování nebo rozmnožováni

§ 2.
(1) Kde toho povaha služby vyžaduje, mohou úřa-

dy, ústavy, korporace, podniky a jakékoliv orgány
státní a jiné veřejné správy vykonávati práce s·pojené
s veřejným vyměřováním a mapováním v rozsahu
nutném pro obor jejich působnosti (§ 5, odst. 1).
(2) Nedotčena zůstávají práva úředně oprávněných
civilních techniků. (civilních inženýrů) vykonávati
některé úkony veřejného vyměřování a mapování.
(3) Ustanoveními tohoto zákona není dotčena působnost ministerstva národní obrany ve věcech veřejného vyměřování a maPování, určených výhradně
zájmy obrany státu.
(1) Při provádění
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odvozenin těchto děl (zmenšenin, zvětšenin a pod.)
přísluší ministerstvu financí.
(2) Ministerstvo financí může vyhotovovati a rozmnožovati i jiná mapová díla.
§ 8.
(1) Jednání nebo opominutí příčící se ustanovením

tohoto zákona trestají, nejde-li o čin soqdně trestný,
okresní národní výbory jako správní přestupek pokutou do 100.000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do
šesti měsíců nebo oběma těmito tresty; pro případ
nedobytnosti pokuty vyměří se náhradní trest vězení
podle míry zavinění do šesti měsíců. Uloží-li se oba
tresty zároveň, nesmí trest vězení spolu s náhradním
trestem za nedobytnou pokutu činiti více než šest
měsíců. Přestupek se stíhá jenom na návrll ministerstva financí.
(2) O výsledku trestního řízení buď vždy zpraveno
ministerstvo financí.
~
§ 9.
(1) Použivatelnost vládního nařízení ze dne 13. července 1942, Č. 298 Sb., o soustředění věcí zeměměřických a hraničních v oboru působnosti ministerstva
vnitra a o zřízení zeměměřického úřadu, ve znění
vládního nařízení ze dne 30. listopadu 1944, č. 272 Sb.,
- pokud nebyla zrušena ustanovením § 2 zákona ze
dne 2. října 1946, č. 195 Sb., o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody (příloha k § 2, odst. 1, oddíl B,
I, .pol. 66) - se zrušuje. Ustanovení vládního nařízení ze dne 20. ledna 1920, Č. 43 Sb., o jednotné organisaci přesných výškových měření, zákona ze dne
16. prosince 1927, Č. 177 Sb., o pozemkovémkatastru
a jeho vedení (katastrálIií zákon), vládního nařízení
ze dne 28. prosince 1928, č.205 Sb., jímž se provádí
hlava I. zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení
(katastrálního
zákona), vládního nařízení ze dne

1. Z dějin snah o soustředění zeměměřických
služeb.
Snaha o soustředění zeměměřícké služby trvá již
od roku 1919, kdy býv. ministerstvo veřejných prací
vypracovalo osnovu zákona o zřízení ústtedního úřadu
pro veřejné vyměřování. I v dalších letech bylo o soustředění této služby uvažováno (na př. vládním návrhem zákona o organisaci zeměměřických prací
z 11. VI. 1926, tiSk č.876; II. vol. obd.). Výsledkem
nebylo však potřebné soustředění, nýbrž jen zákonn~
úprava některých sloZek této služby, která její roztříštěnost ještě posílila.
.

2..Zákonná ustanovení do roku 1939.
Veřejné vyměřování a mapování bylo upraveno zákonnými předpisy v těchto ressortech:
a) v oboru
ministerstva
veřejných
p r a c í vládníín nařízením Č. 43/1920 Sb. o jednotné
organisaci výškového měření a zákonem Č. 245/1921
Sb. o státních hranicích; po ukončení hraničních prací,
vyhlášeném vládním nařízením Č. 237/1937 Sb., přešla
tato působnost 1býV. ministerstva veřejných prací na
mÚŮ8terstvo vnitra;
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23. května 1930, č. 64 Sb., jímž se částečně provádějí
hlavy II., m. a IV. zákona o pozemkovém katastru
a jeho vedení (katastrálního zákona), se zrušují, pokud odporují tomuto zákonu.
(2) Zaměstnanci, kteří dosud vykonávají působnost
uvedenou v § 1, odst. 2, u zeměměřického úřadu, stávají se zaměstnanci ministerstva financí, a obdobně
bude tomu na Slovensku.
(3) Ministerstvo financí přejímá také všechna zařízení, jakož i všechny spisové, písemné a měřické
operáty a provozní materiál zeměměřického úřadu,
sloužící účelům uvedeným v § 1, odst. 2, a obdobně
bude tomu na Slovensku.
§ 10.
(1) Podrobné předpisy k provedení tohoto zákona
vydá vláda nařízením.
(2) Pokud hospodářsko-technické
plánování bude
vyžadovati dalšího soustředění, organisace nebo jinou
úpravu působnosti v oboru veřejného vyměřování a
mapování, provede je vláda v rámci tohoto zákona
nařízením.
§ 11.

Ministr (ministerstvo) financí vykonává působnost
podle tohoto zákona na Slovensku zásadně prostřednictvím pověřence (pověřenectva) financí, který se
při tom řídí jeho rozhodnutími a směrnicemi.
§ 12.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.
Dr. Beneš v; r., Gottwald v. r., Dr. Dolanský v. r.
ZákPn byl vyhlášen ve Sbírce zákPnů a 'OOřízenírepubliky Československé, v částce 32 ze dne 28. dubna
1948 pod číslem 82.

b) v o bor u min i s t e r s t v a f i n a n c í zákonem č. 177/1927 Sb. a jej provádějícími nařízeními č. 205/1928 Sb. a Č. 64/1930 Sb. o pozemkovém
katastru a jeho vedení;
c) v oboru
ministerstva
vnitra
vládním
nařízením Č. 237/ Sb., jímž se stanoví ukončení doby
provádění rozhraničovacích ustanovení mezinárodních
smluv; tím byl obnoven stav, který zde byl před póčátkem účinnosti zákona Č. 245/1921 Sb., že totiž věci
hraniční patří do působnosti ministerstva vnitra;
d) v o boru
min i s t e r s t vaz
e m ě děl s tví
zemskými zákony č. 65/1892, 57/1896, 52 a 53/1910
mor. z. z. o scelování hospodářských pozemků;
e) v oboru
ministerstva
spravedlnosti
uh. zák. čI. XXXIX/1908 o rozdělení majetku urbariálního, o úpravě pozemkového majetku a o komasaci
a jej provádějícím nařízením ze dne 6. ledna 1909,
Č. 10, 20, 30, 40, 50, 60/ JM.
Mimo výše uvedená odvétví státní správy vykonávaly zeměměřické práce také další ressorty, na př. železniční a vojenský; přesto, že rozvrhy prací pro jednotlivá léta byly - zejména v poslední době - projednávány na společných poradách, ne~lo vždy za-
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bráněno tomu, aby se mnohé práce neopakovaly nebo
nebyly vykonávány nejednotně, čímž vznikaly značné
ztráty.

3. Stav veřejného vyměřování a mapování za
doby nesvobody.
V čes k Ýc h zem í c h: V roce 1939 byl převeden
vojenskÝ zeměpisný ústav do ministerstva vnitra pro
civilní práce; v roce 1942 byly vládním nařízením
č. 298/1942 Sb. ve znění vládního nařízení č. 272/
1944 Sb. do téhož ministerstva převedeny další složky
zeměměřické služby, a to geodetické základy polohopisné (triangulace z ministerstva financí), geodetické
základy výškopisné (nivelace z ministemtva dopravy
a techniky - býv. ministerstvo veřejných prací) a
všechny zeměměřické složky tohoto ressortu (včetně
hraníčních ,prací a zeměpisného ústavu) sloučeny pak
v jeden celek »Zeměměfičský úřad«. Tím bylo dosaženo prvního, byť i nedokonalého soustředění zeměměřické služby pro civilní účely.
Mimo soustředění zůstal zejména v ressortu mini~
sterstva financí pozemkový katastr, jehož údaje jsou
sice dosud podkladem pro zakládání pozemkové daně,
ale jenž je také důležitou součástí veřejných knih
(knihovní mapa), který má býti a je veden tak, aby
sloužil jako podklad pro veškerá technícká podnikání
(§ 3 zák. č. 177/1927 Sb.); mímo soustředění zůstaly
také veškeré ressortní zeměměřické práce, z níchž nejrozsáhlejší konalo ministerstvo zemědělství (pro scewvání).
.
N a S loven s k u zůstal stav z doby do roku 1939
v podstatě nezměněn. V Ibýv. slovenském ministerstvu
financí byla při ústřední správě pozemkového katastru vyhláškou ministerstva financí č. 18.467/pres.
1941 (č. 298/1941 Úradných novin) zřízena triangulační kancelář a reprodukční ústav. Na toto ministerstvo ~la přenesena také působnost ve věcech hraničních vyhláškou č. 8111/pres. 1939 (č. 90/1939 Úradných novin). V oboru působnosti slov. ministerstva
národní obrany byl zřízen vojenský zeměpisný ústav.

4. Stav veřejného vyměřování a mapování
v nynější době.
a) Min i s t e r s t v u f i n a n cí přísluší pozemkoVÝ katastr, t. j. zakládání, obnovování a udržování
pozemkového katastru ve shodě se skutečným stavem
v přírodě a s veřejnými knihami; reprodukce a tisk
katastrálních map a jejich odvozenin, prodej otisků
katastrálních map, jejich odvozenin a jiných vyhotovení z pozemkového katastru.
b) Min i s t e r s t v u v nit r a příslušejí zejména
geodetické základy polohopisné a výškopisné - p0čítajíc vto práce astronomické, gravímetrické a základnové - práce hraniční, mapovací (všemi známými metodami - také fotogrametrií) a kartografické;
rEWrodukce,tisk a prodej map všeho druhu s ;výjimkou map katastrálních.
V podstatě jde o měřícké složky, soustředěné v době
nesvobody a potvrzené ústavodárným Národním shromážděním republiky Československé zákonem ze dne
2. října 1946, č. 195 Sb. (příI. B, I, pol. 66).
'
c) Ostatní
ressorty,pokud
mají vlastní zeměměřickou službu, konají zeměměřické práce potřebné pro dotčený obor působnosti. Nejrozsáhlejší

ressortní zeměměřícké práce koná ministerstvo národní obrany, zejména svým vojenským zeměpisným
ústavem, obnoveným v r. 1945, jehož úkolem je opatřování vhodných map pro obranu státu, a ministerstvo zemědělství při scelování pozemků a pozemkových
úpravách.
d) N a S loven s k u llyl stav po roce 1939 zachován do nynější doby, ib~l však rozšířen o fotogrametrický ústav zřízený nařízením SNR ze dne 14.
května 1945, Č. 67 Sb. n. SNR, a přičleněný k pověřenectvu financí. V oboru působnosti ministerstva národní obrany byl zrušen slovenský vojenský zeměpisný ústav.
.
Brzy po osvobození v roce 1945 bylo předloženo
několik návrhů dekretu presidenta republiky na novou
organisaci veřejných zeměměříckých prací a konána
řada porad v úřadu předsednictva vlády, avšak bezvýsledně. Proto v lá dní m u sne sen í m ze dne
30. dub n a 1946 (54. s c h ů z e) při příležitosti
schválení osnovy vládního nařízení o zrušeni nebo
změně rozhodnutí správních úřadů z doby nesvobody
a o úřadech zřízených v době nesvobody bylo uloženo
ministru vnitra, aby v dohodě s ministrem financí
připravil legislativní úpravu organisace zeměměřické
služby, která Jhy vstoupila v účinnost nejpozději dnem
1. led n a 1947 a která bude respektovat zásadu koncentrace zeměměřické služby a bude miti platnost též
pro potřebné instituce na Slovensku.
Ministerstvo vnitra splnilo v dohodě s ministerstvem financí tento příkaz osnovou, vypracovanou
s přihlédnutím k posudkům sděleným mu na popud
generálního sekretariátu Hospodářské rady ministerstvy národní obrany, financí, zemědělství, dopravy a
techniky, státním úřadem plánovacím, zemskými národními výbory v Praze a v Brně, vysokými školami
technickými v Praze a v Brně, státním ústavem geofysikálním, státním ústavem geologickým, Národním
komitétem geodetickým a geofysikálním, Inženýrskou
komorou a Spolkem inženýrů a architektů, které vyzněly vesměs pro soustředění zeměměřické služby.
Tato osnova byla podkladem vládního návrhu zákona.

5. Úseky veřejného vyměřování a mapování
způsobilé k soustředění.
Podle mnohaleté zkušenosti ve shodě se zmíněnými
posudky ústředních úřadů a institucí je nutno soustřediti ony úseky veřejného vyměřování a mapování,
které slouží potřebám všech nebo několika ressortů.
Jsou to zeměměřické agendy ministerstev vnitra a
financí a dále z resortních prací ministerstva zemědělství zeměměřické práce pro scelování pozemků,
jejichž výsledkem je obnovená katastrální mapa.
Nelze však doporučiti soustředění jiných ryze ressortních zeměměřických prací, .poněvadž by tím
vznikl neovladatelný úřad, nehledíc ani k okolnosti,
že výkon takových prací vyžaduje nezbytně i odborné
znalosti příslušného ressortu.

6. Kde soustředit veřejné vyměřování a mapování.
Při úvahách ó tom, kde má býti soustředěno veřejné vyměřování a mapování, je třeba vycházet z předpokladu, že mapa (mapa. základní a její odvozeniny)
musí vyhovovati všem potřebám veřejné správy a
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obecného zájmu a že tedy nesmí :b~ti podstatně ovlivněna tím či oním užším zájmem.
,
Nutno zvláště zdurazniti, že vyměřování a mapování je nutno soustřediti v jednom ústředí, jež by
obstarávalo polohopisné a výškopisné mapy v takové
úpravě a obsahu, aby kterýkoli zájem a potřeba ve
státě mohly jimi býti uspokojeny, a vedlo v patrnosti
všechny změny v přírodě tak, aby mapa podávala
skutečný stav a dále, aby všechna místa, která konají
vyměřování a mapování, pracovala účelně a hospodárně tak, aby výsledkU jejich práce bylo lze použíti
pro celostátní mapové dílo (jednotící vedení).
Při otázce, kde soustřediti veřejné vyměřování a
mapování, byl vzat v úvahu dnešní stav, podle něhož
největší složka měřické služby je vybudována v ministerstvu financí. Měřická služba je tam vybudována
s tradicí více než stoletou a pečlivou organisací ve
třech stolicích, jíž se muže vykázati jen málokterý
obor technické služby. Přihlédnuto též k okolnosti, že
se finanční správa zatím nemuže zřici pozemkového
katastru a že na Slovensku jsou v tomto oboru soustředěny i další složky veřejného vyměřování a mapování,kromě služb~ výškopisné.
Služba veřejného vyměřování a mapování u ministerstva financí byla zpravidla tradičně spojována
s daňovými potřebami. Bude proto nutno službu veřejného vyměřování a mapování v ministerstvu financí organisačně i věcně vybudovati tak, aby spojitost s daňovými úkoly byla ponechána jen v míře
nezbytně nutné a aby při tom vyhovovala všem technickohospodářským požadavkUm státu a potřebám
plánovacím.

7. K jednotíivým ustanovením osnovy
se poznamenává:
K§l.
Pojem veřejného vyměřování a mapování je volen
ve shodě se zněním bodu 13 dohody vlády československé republiky a předsednictva Slovenské národní
rady ze dne 2. června 1945.
Veřejné vyměřování a mapování je souhrn zeměměřických prací sloužících veškerým vědeckým, tech-.
nickým a hospodářsk~
potřebám veřejnosti a tvoří
podklad vybudování veřejných mapových děl.
Veřejným mapovým dílem rozumějí se veškeré
mapy a plány vyhotovené z výsledku vlastního veřejného vyměřování a mapování nebo z .podkladu převzatých.
Geodetickými základy polohopisnými a výškopisnými se tu rozumějí veškeré triangulace a nivelace
(včetně budování základen a základnícb výškových
bodU); náleží sem dále i jiné práce povahy vědecké,
zejména astronomické, gravimetrické a měření stupňová, pokud slouží vybudování geodetických základu.
Pro zakládání, udržování a obnovování veřejných
mapovaných děl (mapy katastrální, doplněné výškopísně jako mapy základní a mapy technické, vyhotovené vlastním měřenim nebo odvozené) lze užíti
všech známých metod mapovacích, včetně pozemní a
letecké fotogrametrie, podrobené po případě censuře
fotosnímku.
PUsobnost ministerstva vnitra, upravená zákonem
ze dne 30. června 1921, č. 245 Sb., o státních hranicích, pokud jde o věci právní a správní, z~tává ne-
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dotčena. Podrobnosti o výkonu zeměměřických prací
v tomto oboru stanoví ministr vnitra v dohodě s ministrem financí.
Kartografickými odvozeninami všech měřítek se
rozumějí odvozeniny mapových děl vlastních, jakož
i mapových děl dosud zpracovaných vojenskou správou, a to dřívějších i nově pořizovaných, po odstranění kreseb rázu tajného nebo duvěrného, jakož i jiných veřejných mapových děl, i děl cizozemských.
Jinými pracemi pro budování pozemkového katastru .jsou místní šetření, katastrální vceňování,
práce na písemném operátu katastrálním a všechny
práce nutné k tomu, aby pozemk. katastr zllstal jednotným a uceleným dílem, vedeným na jediném místě.
Zeměměřickými pracemi při scelování pozemku a
jiných úpravách pozemkové držby jsou zeměměřické
práce, pokud souvisí se zjištěním dosavadní pozemkové
držby, účelným vypracováním pomucek pro pozemkový kat.astr a .pozemkovou knihu, které při scelování
a jiných hromadných úpravách pozemkové držby pusobily dosud značné potíže jak provádějícím úřadům,
tak finanční správě (pozemkovému katastru), a byly
přičinou mnohých nedorozumění; zdržovaly často
i dokončení těchto úprav. Při sledování a podporování
pokroků vědních oborů, jakož i vydávání předpisu,
návodů a pokynu pro působnost uvedenou pod písmo
a) až ch) bude ministerstvo financí postupovati ve
spolupráci s ministerstvem techniky nebo s kterýmkoliv jiným zúčastněným ressortem.
Aby byl zaveden pořádek do výroby mapových děl,
je nutno stanovit, která díla se budou jako veřejná
z moci úřední vyhotovovat. Jen tak se dá nejlépe využít výsledků, všech prací veřejného vyměřování a
mapování a předejde se zbytečným pracím.
Pokud půjde o práce placené částečně nebo úplně
z prostředků znárodněného podnikání, zařídí ministerstvo průmyslu, aby jejich výsledky byly dány k disposici ministerstvu financí. Předpokladem je, že tyto
práce budou provedeny odborně tak, aby se jich mohlo
plně využíti pro veřejné vyměřování a mapování a aby
nemusily býti opakovány, při čemž by se pak nákla<f
musel uhraditi z veřejných prostředků. To bude vyjádřeno ve vládním nařízení.
K § 2.
Ze soustředění je vyňata služba z oboru vyměřování a mapování, která slouží výhradně obraně státu,
a to v rozsahu nezbytně nutném pro potřeby vojenské
správy. V ostatních oborech veřejné správy zůstane
jen měřická slu~ba souvisící s oprávněním podle § 51
kat. zákona č. 177/1927 Sb. a taková měřická služba,
pro jejíž uspokojivé vykonávání je třeba znáti podrobné lpotřeby příslušného ressortu a stálý styk s jinými druhy služeb tohoto resortu. To lze splnit jen
stálou službou v příslušném ressortu.
Prá~e spojené s veřejným vyměřováním a mapováním budou jednotlivýnii ressorty prováděny jen
v rozsahu nezbytně nutném pro obor jejich působnosti. Bylo by také velmi výhodné přemísťování úředn,íků ze soustředěné služby do služby ressortní a naopak; využílo by se tím velmi mnoho cenných zkušeností pro veřejné vyměřování a mapování.
Hraniční archiv je základní složkou administrativně-právní agendy, která náleží ministerstvu vnitra.
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Archivalie V něm uschovávané jsou svojí povahou.
tajné a nedělitelné. Vedení v patrnosti a vyznačení
změn v dokumentárním díle musí býti jednotné ti
musí býti prováděno podle ustanovení příslušných
úmluv se státy sousedními.
K § 3.
I ressortnípráce
musí se omeziti na nejmenší míru,
a kde se vyskytnou ve větším rozsahu, může je převzít
služba soustředěná, která ovšem musí pracovati ve
stálém styku se znalci ressortními. Takové případy
nastanou na př. zejména při pozemkové reformě, regulačních ,plánech a službě pro obranu státu.

K § 4.
Práce celostátního významu budou konány ministerstvem financí přičleněnými odbornými ústavy pro
geodetické základy, fotogrametrii, mapování, reprodukci, kartografii, tisk, ústřední archiv, výzkumnictví
a pod. Ostatní služba v prvé a druhé stolici bude
řešena obdobně tak, jak je dosud vybudována u ministerstva fínancí.
Ressortům, které mají zájem na pracích veřejnéht>
vyměřování a mapování, bude dána možnost, aby
uplatňovaly své názory a požadavky na meziministerských poradách, svolávaných podle potřeby ministerstvem financí.
K § 5.
Prakticky jsou všechny úřadu a orgány, které pracují mimo soustředěnou službu, pomocníky služby soustředěné; jim vlastně jsou svěřeny dílčí úkony. Musí
býti proto pamatováno na opatření, která by i tutt>
ro~ptýlenou vyměřovací a mapovací činnost soustředila a využila. Povinnost' hlášení má zaručiti jednotnost v provádění a zameziti opakování prací.
Je třeba zajistiti potřebnou součinnost všech úřadfi
a orgánů státní a jiné veřejné správy.
Účelem ustanovení odstavce 3 jest, aby se obecenstvu dostala do ruky mapa s odborného stanoviska bezvadná a za přiměřenou cenu, není-li· proveditelné, aby vydavatelská činnost byla soustředěna

v rukou státu. Každá mapa je pnmo nebo nepnmo
vyhotovena na podkladě úředních pomůcek, opatřených značným nákladem státu. Tímto ustanovením
bude také zajištěn přehled a evidence veškerých mapových děl. Při tom zůstává nedotčena působnost ministerstva národní obrany a ministerstva informací.
K§ 6.
Spolupráce Národního komitétu geodetického a geofysikálního (§ 10, odst. 1 vI. nař. č. 64/1920 Sb.),
jakožto složky NáraQ.ní rady badatelské, je nejvýše
žádoucí s ohledem na mezinárodní zhodnocení výsledků prací geodetických základů po stránce věde~ké;
bude věcí vhodné dohody pro účelnou úpravu této
součinnosti a stanovení vědeckých zásad pro geodetické základy a zhodnocení vědeckých výsledků pro
účely mezinárodní.
K § 7.
Samozřejmým důsledkem práva původského jest vyhrazení práva rozmnožovati díla veřejného vyměřování a mapování, která jsou vybudována velikým
nákladem státu a jichž bylo Innohdy různým způsobem zneužíváno.
Jde-li též o zájmy obrany státu, dohodne se ministerstvo financí před udělením práva k rozmnožování
s ministerstvem
národní obrany. Tato součinnost
bude vyjádřena ve vládním nařízení.
K § 8.
Podle dosavadních zkušeností je třeba zneužití
rozmnožovacího práva, alespoň v některých případech,
trestně stíhati. Veřejné úřady (orgány), které zjistí,
že byl přestoupen zákon, oznámí to ministerstvu financí.
K §§ 9 až 12
není třeba vysvětlivek.
Provádění připravovaných
opatření nevyžádá si
zvýšených nákladů, ježto jde v podstatě o organisační 'soustředění složek, činných dosud v oboru veřejného vyměřování a mapování.

Bezpečnost vj'sledků veřejného v)'měřováni a mapováni.
Jedním z důležitých úkolů ministerstva vnitra je péče o bezpečnost a pořádek uvnitř státu. Nestalo se
proto jen náhodou, že naši okupanti v roce 1942 urychlili vydání vládního nařízení ze dne 13. července
1942, čís. 298/42 Sb. o soustředění věcí zeměměřickych a hraničních v oboru působnosti ministerstva vnitra
a o zřízení zeměměřického úřadu Čechy a Morava. Byli si příliš dobře vědomi, že výsledky zeměměřických prací mají velkou důležitost nejen pro naléhavou výstavbu státu v míru, ale také pro obranu státu ve
válce. Již v dobách míru snaží se zahraniční špionážní služba vojenská opatřiti si ma:pové podkla'dy průmyslových .objektů důležitých pro výrobu výstroje, výzbroje a výživy armády. V době války a tentokrát
v prostoru ujařmených Čechů, naskytovalo se tu přHiš mnoho nebezpečné příležitosti pro zneužití zeměměřických znalostí československými příslušníky. Ministerstvo vnitra, v němž jsou soustředěny bezpečnostní orgány státu, mohlo proto této službě. poskytnouti bezprostředně potřebnou »ochranu«, kterou nesporně zeměměřická služba potřebuje ..
Po květn()vé revoluci v roce 1945 dalo ministerstvo vnitra zeměměřické službě všechny předpoklady
pro její technický rozvoj tím, že byla samostatně vybudována také po stránce správní, administrativní
a personální.
Bylo pro ni plné porozumění, takže se mohla zdárně rozvíjet a plniti v nové době velmi důležité úkoly
při technické výstavbě státu a spolupůsobiti při historických úpravách pozemkové držby a dala základ k nové
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celostátní organisaci zeměměřické služby, která teprve může splniti úkoly uložené jí vládou lidově domokratické republiky.
S hlediska hospodárnosti uznávám důležitť?st úplného soustředění zeměměřické služby, po němž volají
českoslovenští zeměměřiči již plných 30 roků.
'
Tomuto požadavku je tím :ilaléhavěji třeba vyhověti dnes, kdy je nutno vyhotoviti iněřické a mapové
podklady v daleko větší míře pro technicko-hospodářské plánování státu, výstaVlblll komunikací' silničních,
železničních, uskutečnění projektovaných vodních průplavů, údolních přehrad, dále podklady pro upravovací
plány měst a obcí, potřeby školní, vědecké, kulturní a mnoho jiných.
Vyhověl jsem proto usnesení vlády ze dne 30. dubna 1946, jímž mi bylo uloženo, abych v dohodě s panem
ministrem financí připravil legislativní úpravu organisace zeměměřické služby, která bude respektovat zásady
její koncentrace a bude míti platnost také pro příslušné instituce na Slovensku.
, Jelikož ministerstvo financí nemohlo se zříci zeměměřické služby pozemkového katastru, která má pro
tento resort svoji důležitost, dal jsem souhlas, aby působnost zeměměřické služby ministerstva vnitra byla
převedena do resortu minísterstva financí. Tím se uskutečňuje dávné přání československých zeměměřičů,
aby hlavní složky zeměměřictví - práce polohopisné (pozemkový katastr) a práce geodetické včetně výškopisných, dosud roztříštěné, byly obstarávány jediným resortem ministerstvem financí. Bezpečnostní
ochrana zeměměřické službě bude poskytnuta i nadále v takové míře a takovým opatřením, jak toho bude
zapotřebí.
.
Zeměměřická služba bude tedy napřiště obstarávati veškeré úkoly veřejného vyměřování a mapování
pro potřebu státu a široké veřejnosti podle nového zeměměřického zákona ze dne 16. dubna 1948 čís. 82 Sb.
Jen speciální požadavky jednotlivých resortů budou resortně obstarávány a to v omezeném rozsahu, neboť
nárazové resortní práce většího rozsahu převezme rovněž soustředěná zeměměřická služba.
Pokud některé složky zeměměřictví nejsou pojaty do soustředění, stane se tak jistě postupem doby
a dalším vývojem našeho lidově demokratického zřízení zakotveného v ústavním zákoně. Oproštěné od
reakčních živlů, odbyrokratisované, bude schopno rychle a pružně řešiti všechny problémy dobou a vývojem
ukládané. Pokud se snad někteří naši úředníci nezbavili dosud zastaralých zásad a metod, což je konečně pochopitelné - rázem se vše nevyléčí - musí každé své jednání, které vedou v zájmu celého stavu,podrobiti
přísné kritice a pak jednati tak, aby je současná doba nemusela považovati za nenapravitelné a nevyléčitelné byrokraty. Snaha je viděti všude a jistě ani zeměměřičtí pracovníci nezůstanou pozadu!
Sledoval jsem činnost zeměměřickéhoúřadu
při ministerstvu vnitra a byl jsem jeho prací v 'prvém
roce dvouletého hospodářského plánu plně uspokojen. Přeji soustředěné zeměměřické službě v ministerstvu
financí, jakož i všem příslušnrkům této služby mnoho zdaru a úspěchů pro výstavbu a budování naší lidově
demokratické republiky a dostatek sil k dokončení ,slibně nastoupené cesty k úplnému soustředění i zbývajících složek zeměměřické služby ve státě.

Je mi ctí, že mohu jménem CVUT pozdraviti všechny účastníky dnešní manifestace a tlumočiti v tomto
shromáždění plné uspokojení a radost nad tím, že se konečně podařilo vyřešiti otázku sjednocení a soustředění
zeměměřických prací v jediném ústředním úřadě, v ministerstvu financí. Bylo tím splněn'o dávné přání, o jehož
uskutečnění usilovali po několik desítiletí naši zeměměřičtí inženýři, a s nimi také inženýři ostatních kategorii přicházející ve styk s pracemi zeměměřickými, kteří všichni se vzácnou jednomyslností uznávali, že
jde o věc všetechnického významu a zájmu.
Přesto, že vÝSledky prací zeměměřických inženýrů nejsou tak honosnými a okázalými díly, jaká vycházejí
z rukou příslušníků jiných 'kategorií technických (architektů, stavebních, strojních i j. inženýrů), má nicméně práce zeměměřická prvořadou důležitost v životě moderního, správně řízeného státu, a její význam
- jak vývoj poslední doby ukazuje - den ze (i'ne roste. Výsledky zeměměřických prací jsou nepostrádatelnou pomůckou řádné správy státu i jeho obrany, skýtají be~ečný základ ,pro jeho úspěšný technický a hospodářský rozvoj a: nezbytný podklad pro všechno technické podnikání a tvoření. Ale dokonalost a současně
nejvyšší hospodárnost zeměměřického díla může zaručiti jen jednotná organisace všech prací toto dílo vytvářejících, jen jejich soustředění v jediném ústředním úřadě jakožto orgánu jednotícím, usměrňujícím a podněcujícím. Roztříštěnost a rozptýlení prací v různých úřadech a jejich nejednotné provádění různými úřady
a orgány musí nevyhnutelně býti na újmu jakosti výsledků a přivoditi veliké ztráty finanční. Naše vysoké
učení u vědomí těchto skutečností snažilo se - jak nejlépe mu bylo možno - přispěti k uskutečnění myšlenky sjednocení.
'
Vzpomínám při této příležitosti velké a obětavé' práce zesnulého člena našeho profesorského sboru
Ing. Dr. h. c. Josefa Pe tří k a, který zasvětil celý svůj život povznesení zeměměřického stavu a myšlence
správné organisace měřických a geodetických prací u nás. za dobu 40 let společné práce s tímto vynika-
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-----------~-----------------------------------jícím představitelem 'zeměměřictví u nás měl jsem příležitost sledovati jeho prů'kopnickou pracI, kterou
v uvaiovaném směru vykonal. Zahájil ji vlastně již v r. 1910, tedy ještě v hýv. Rakousku, a pokračoval
v ní hned po získání naší samostatnosti v r. 1919. Těžce nesl, íe přes všechnu snahu svou i svých přátel, které
dovedl zainteresovati pro myšlenku sjednocení zeměměfických prací, nepodařilo se mu věc prosaditi pro
kompetenční rozpory a přičinypoliUckého rázu. Dnešní den by mu byl přinesl plné zadostiučinění a způsobil
mu velikou radost. Bohužel, nedočkal se ho, stejně jako se nedočkal uskutečnění svého druhého životního
cíle, reformy studia zerněměřického v dnešní, jím navržené podobě. Obojí dílo museli ďokončiti jeho nástupci,
což ovšem nikterak nezmenšuje veliké zásluhy prof. P e tří k a. Patří mu zato dík a úcta nás všech.
A na konec dovolte mi ještě jednu krátkou připomínku, nyní jako tajemníku čsl. nár. komitétu geodetického a geofysikálního při NRB. Od nově organisované služby zeměměřické slibuji si jako funkcionář
této naší vrcholné vědecké instituce geodetické velmi mnoho. Doufám a věřím, že úzká a upřímná spolupráce
obou geodetických institucí - jedné vědecké, druhé výkonné - velmi účinně přispěje k dosažení ušlechtilých cílů sledovaných Mezinárodní unií geodetíckou a geofysikáiní a nepochybuji, že všechny práce spadající
do vědního oboru geodesie, astronomie, gravimetrie i vědecké nivelace,pokud souvisejí s budováním geodetických základů státu, provede zeměměřická služba tak,že budou vyhovovati - jak co do rozsahu, tak co do
jakosti - všem požadavkům s hlediska mezinárodní vědecké spolupráce kladeným a potřebným. Doufám, že
v tomto směru se zvlášť dobře uplatní i studijní a výzkumné oddělení nově organisovaného úřadu.
Již z těchto několika letmo nadhozených myšlenek je ipatrno, že soustředěnou zeměměřickou službu
čekají velké, krásné a ovšem i velmi nesnadné úkoly. Věřím však, že pod jejím vedením se jich naše dnešní
generace zeměměřických inženýrů zhostí s plným zdarem a že jejich dílo hude chloubou našeho národa, jak
to odpovídá skvělé tradici českých zeměměřičů a české zeměměřické službě.
Zeměměfické službě nově organisované ~ři ministerstvu financí přeji jménem Ceského vysokého učení
technického krásnou budoucnost a všem jejím poČinům plný zdar!

Vládní návrh zákona o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický
zákon), který je vám dnes ke schválení předložen, je
jednhn z prvních zákonů, který mění zastaralé předpisy a vývojem překonané· zákony a nahrazuje je nejen improvisovanou normou, ale dnešním potřebám
odpovídajícím zákonem.
.Zert1ěměřictví, ták jako geometrie sama, je tak staré
jako kultura lidstva. Vyvíjelo se postupně, až dospělo té dokonalosti, že po stránce vědecké dovede přesně
stanoviti tvar i rozměry zemské koule - po stránce
technicko-hospodářské dovede opatřiti spolehlivý p0lohopisný a výškopisný podklad mapový a plánový
pro jakékoliv technické dílo.
Jakmile se stala půda předmětem zemědělského obdělávání a držby a později též předmětem
dávek či daní pro vrchnost nebo stát, bylo nutno opatřovati .mápy zobrazující polohu, velikost i tvar obhospodařovaných pozemků a jejich soupisy. První
obrazy držby jsou známy z doby předhistorické; daňové řádné mapy byly zprvu vyhotoveny v Milánsku
odbomými geometry podle císařského patentu ze dne
7. září 1718 a sloužily k spravedlivému rozdělení daně
pozemkové. Prvé mapy u nás vznikaly však teprve
rokem 1764 a byly ukončeny roku 1777 a sloužily
účelům vojenským; bylo to první rakouské vojenské
ma<pování. Napoleonské války vyvolaly potřebu nových map, vhodných nejen pro válečné plánování a
tažení, ale také pro vj'lbiudování soupisů a popisů
veškerých pozemků, jež byly hlavním podkladem státního fisku. Proto Napoleon. zřídil v Miláně r. 1800
první vojenský zeměpisný ústav na světě, který svými

výzkumnými praceIní v oboru tehdy nejednotných
měr (sáhů, loktů) a vyměřování dospěl k budování
kartografických a geodetických základů. Použitím
jednotné Zobrazovací so'Qstavy Cassiny-Soldnerovy
pro celou říši Rakouskou, vhodným rozložením geodetických základen (pro čechy v Chebu a u Josefova)
a budováním triangulačních řetězců a sítí v jednotlivých zemích říše, jakož i astronomickým určováním
zeměpisných souřadnic základnových a jiných kontrolních geodeticko-astronomických bodů, bylo celé území
tehdejší říše připraveno pro budování mapových podkladů.
Již tehdy, kolem roku 1806, byly řešeny veškeré
tyto astronoInícko-matematicko-geodetické
problémy
s celostátního hlediska - jednotně pro celou říši pro
účely vojenské i civilní; z téhož důvodu byl při dvorní
komisi pro úpravu daně pozemkové v r. 1818 zřízen
zvláštní měř i c k Ý o d bor se dvěma odděleními,
a to pro a gen d u t r i g o n o m e t r i c k é t r i a ngulace
a litografického
ústavu
a pro
a gen d u pod rob n é h o měř e n í. Katastrální měření vyžadovalo podrobnějších trigonometrických sítí;
byly proto zhušťovány sítě vojenské a kromě t. zv.
trigonometrické triangulace byla detailní síť vybudována tak zvanou grafiCkou triangulací. Triangulační
práce pro vojenské mapování byly konány zejména
v létech od r. 1806 až do roku 1811; mapování vojenské, jež bylo nazváno druhým vojenským mapováním, bylo konáno do roku 1821, kdy ~e rozvinulo
výše zmíněné mapování katastrální, k t e r é t a k é
pře v z a love
Ik ()u vět š i n u z a p r a c o v a·
n ýc hs i I vojenských
a trválo do roku 1840.
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V r. 1839 byl milánský zeměpisný ústav přeložen do
Vídně a b y.l y do něj
pře nes e n y z á 1e ž i•.
t o s t i map o vn í z gen e r á 1n í h o š t á b u.
V létech 1844 až 1860 vojenská kartografie využila
katastrálních map jako situačních podkladů a vyhotovila mapy v měřítku 1 : 144000. V r. 1866 přístoupila
k dalšímu, třetímu velkému mapování a zhotovování
map topografických v měřítku 1 : 25 000; tyto mapy
dokončila v r. 1880. Z těchto map byly odvozeny
mapy speciální 1: 75 000 a generální 1: 200 000.
Další práce vojenského zeměpisného ústavu byly
omezeny hlavně na udržování vybudovaných děl a
jejich doplňování a využívání. Mapy vyhovují potřebám vojenským i v dnešní době. Oproti tomu roste
v civilní potřebě v zeměměřické službě potřeba mapovýchpodkladů zejména pro technicko-hospodářské
plánování a práce příbývá stále více.
Požadavek patentu ze dne 23. prosince 1817, geometricky změřiti veškeré pozemky státu, jakožto
předměty zdanění, byl - stejně jako geodeti~ké základy - řešen jednotně pro celou tehdejší říši v oddělení podrobného měření výše zmíněného měřického
odboru dvorní vídeňské komise.
Požadavek jednotnosti měřických· prací nebyl vyjádřen jen ústředním vedením, ale také zejména jednotným výkonem prací celostátního významu, jako
bylo budování trigonometrické sítě, rozmnožování
map a úschova elaborátů; k tomu byly pro celou
tehdejší říši zřízeny centrální ústavy a to: triangulační a kalkulační kancelář (v r. 1818) (nazývaná
zprvu ředitelství triangulačních a početních prací),
litografickýÚ8tav ('\7 r. 1818) a centrální archiv pozemkového katastru (v r. 1832).
Podobně jako zpočátku, byla zeměměřicíká služba
po zrušení dvorní komise (v r. 1827) soustředěna ve
spojené dvorní kanceláři v tak zvaném »C e n t r á lním vyměřo'V
ac ím ředite
1st v í«; při reorganisaci státní správy (r. 1848) přešla ústřední agenda do ministerstva financí, kde byla začleněna do
správního oddělení přímých daní, ale již po dvou letech (r. 1850) bylo zřízeno samostatné »G e n e l' á 1ní ředitelství
katastru
daně pozemkov é«, jež tvořilo samostatný odbor ministerstva.
I když v posledních letech byla agenda pozemkového katastru zpravídla spojována s agendou přímých
daní, zachovávala si vždy v rámci ministerstva samostatnost pro svou charakteristiku pra~í, odlišných
zcela od daňové a jiné finanční agendy ministerstva
financí, zejména když po reambulaci katastru podle
zákona č. 88/1869 ř. z. o nové úpravě daně pozemkové
a podle záJkona č. 96/1871 ř. Z., o založení pozemkových knih, se po ž a d a vk y n a p o zem k o v Ý k at a str pod s t a t n ě z vět šily, jmenovitě s hlediska teehni~kého.
V druhé polovině minulého století VYnutila si technická výstavba, aby vedle zobrazení plochy, velikosU
a tvaru té či oné části země, byly také zobrazovány
výškové rozdíly, čili aby mapy měly také výš k o~
P i s n Ý podklad (znázornění terénu). K tomu došlo
na celém území Rakousko-Uherska v letech 1878 až
1896. Za základ byla vzata střední průměrná hladina
Adriatického moře z ročního pozorování vodočtu
v Molo Sartorio u Terstu. Od ní byla rozvinuta výšková síť a vybudována celá řada základních výškových
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bodů, z nichž jeden je zachován neporušený na
území Cech u Lišova a od něho jsou odvozena všechna
výšková měření v celé Ceskoslovenské republice.
Toto nové údobí veřejného mapování 'si vyžádalo
specielně školených geometrů na vysokých školách
technických. Dřívější zeměměřiči, jež budovali dílo
pozemkového katastru, odcházeli do výslužby, mnozí
byli přijímáni k evidenci katastru daně pozemkové,
zřízené zákonem ze dne 23. května 1883 ř. z. o udržování katastru daně pozemkové v evidenci, a tak na
další veliký problém katastru, t. j. provésti jeho
revisi podle zákona č. 121/1896 ř. ž., o revisi katastru
daně pozemkové, nebylo dostatek odborných sil. Proto
V r. 1896 pro rychlé zmírnění tohoto nedostatku byly
na vysokých školách technických zřízeny dvouleté
učebné běhy pro zeměměřiče, ukončené odbornou státní zkouškou.
Již tento letmý přehled vývoje a organisace zeměměřických prací dokazuje, že zeměměřická práce a
i jejich organisace mají býti ,prováděny soustředěně
(centrálně) a celostátně. Je to také obdobou hlavní
geometřické zásady měřiti vždy z velkého do malého
a nikoliv naopak. Tato zásada byla přesně dodržena
jak při práci, tak i při organisaci práce při budovÍiní
stabilního katastru, jehož mapové výslediky - katastrální mapy - používáme pro velkou část území
Cech, Moravy a Slezka až do dnešní doby. Opak byl
činěn jen při budování katastru josefinského, jehož
mapové výsledky, pokud byly zhotoveny, neměly proto
pro budoucnost žádné odborné ceny.
Celý vývoj
mapovacích
prací
byl vždy
o v 1i vně n potřebami tisku, obranou a technickou
výstavbou státu. Tito činitelé působili však rozpory
v organisaci zeměměřické služby. Zeměměřické práce,
ač zprvu jednotné, byly postupně roztříštěny do více
resortů státni a veřejné zprávy, po případě i do soukromopodni'katelských rukou. Důsledky toho byly nepříznivé; mnohé st(ljné práce se konaly v několika
resortech, opakovaly se, jejich jednotné využití pro
celostátní základní mapová díla bylo znemožněno,
čímž státem často subvencované práce musely býti
pro základní celostátní díla opakována. Nastávalo
tak nehospodárné využití veřejných f soukromých
prostředků i odborných sil. Také výsledky zeměměřických prací úředně autorisovaných civilních geometrů a techniků zapadaly bez dalšího využití ve
sbírkách listin, aniž mohly býti i jinak hospodárně
využity. Bylať organisace veřejného vyměřování a
mapovací služby v Ceskoslovenské republice převzata
v roce 1918 ,bez jakýchkoliv podstatnějších změn
z bývalé monarchie Rakousko-Uherské, kde zeměměřícké práce prováděl kterýkoliv resort.
Odborným kruhům byly tyto vady známy a proto
se snažily jím zabrániti soustředěním zeměměřické
služby. Již v roce 1920 a také v následujících letech
se snažilo ministerstvo veřejných prací a ministerstvo
financí o soustředení zeměměřických prací pod svým
vedením. Ministerstvo financí poukaeovalo na to, že
geodetické záJklady polohopisné, jakož i celá katastrální služba jsou již v něm soustředeny. Naproti tomu
ministerstvo veřejných prací uplatňovalo soustředění
zeměměřické v rámci soustředění veškeré technické
činnosti v republice. Spor mezi ministerstvem financí
a ministerstvem veřejných prací zůstal z prestižních
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důvodů těchto ministerstev a také vedoucích osob
nevyřešen přesto, že po dvakráte, v roce 1919 a 1926
bylo soustředění zeměměřické sl~by presidiem ministerské rady nařízeno. O soustředění veškeré technické činnosti pokoušelo se již i rakouské ministerstvo
veřejných prací v letech 1916-1918 svým ministrem,
Cechem Ing. Trnkou.
Roztříštěnost zaviňovala však finanční správa sama;
pečovala jen o své katastrální základy a o jiná měřická díla pro nedostatek vlastního odborného
personálu - se valně nezajímala. Přesto uvolňovala
jiným ressortům své odborné síly pro výkon jejich
prací. Tak na příklad byl při agrárních operacích na
Moravě, při místním komisariátě v Brně, od r. 1885
technickým správcem dohlédací úředník evidence
katastru, který se svým personálem prováděl v režii
veškeré práce technické. U býv. pozemkových úřadů,
u zemských úřadů pro záležitosti stavební, vodohospodářské, komunikační, evidenci majetku, plánování,
vyvlastňování atd., u ředitelství pro stavibu vodních
cest, u ředitelství drah, u ministerstva vnitra při
delimitačních pracích a jiných úřadů, konali zeměměřické práce dočasně zapůjčení geometři od státní
finanční zprávy. Teprve když nedostatek sil ve finanční správě si vynucoval vrácení těchto zaměstnanců, zaváděly si úřady své vlastní statuty měřických
úředníků pro své vlastní potřeby.
·Činnost zeměměřičů byla tím více rozptýlena a
nevyužita. Vznikaly proto hned v prvém desetiletí
republiky opravdové snahy po unifikaci těchto prací.
a jejich jednotném využití, když se neuskutečnily
dříve silně projevované snahy všech odborných kruhů
po soustředění zeměměřické služby. Avšak ani tyto
U1Ůfikační snahy nedocházely uskutečnění a veškeré
odborné kruhy viděly odstranění nedostatků z toho
vyplývajících jedině v dnes navrhovaném soustředění
služby zeměměřické. I když soustřeďovací snahy neomezovaly se jen na spolkové schůze, ale byly projednávány i parlamentem a vládou, vyzněly naJprázdno.
Ustanovení katastrálního zákona Č. 177/1927 Sb.
z. a n. přineslo sice mnohá .ustanovení o jednotné
zobrazovací a trigonometrické síti katastrální a o jednotném provádění měřických prací a závaznosti měřických instrukcí pro všechny úřa~ a orgány konající
tyto práce. Tato ustanovení byla však respektovttna
jen v oboru geodetických základů, a to proto, že
žá<;lný jiný úřad kromě ministerstva financí nebyl
vybaven odborně· zapracovanými silami a stroji, aby
mohl vykonati větší měřic.ké práce. V pracích detailního měření někdy dosti' nákladného, vyžadujícího
odborných sil i času, docílilo se dohody zřidka.
PřiSlpívaly k tomu teprve nově vydané měřické instrukce, závazné pro všechny zeměměřiče, jejichž
prá~ měly býti podkladem dalšího zpracování. Roztříštěností prací vznikaly dosti značné škody, uvážíme-li, že měřická služba byla organisována v ministerstvu financí, veřejných prací, zemědělství, národní obrany, železnic, v územní samosprávě a že byla
rovněž obstrávána úř. autorisovanými civilními geometry.
V roce 1939 nastalo údobí okupace a zároveň s ním
úsilí Němců o soustředění celostátních zeměměřických prací na území Cech, Moravy a Slezska v resortu
ministerstva vnitra. Poněvadž toto úsilí naráželo na

odpor se strany české, nařídil ně(mecký protektor ministerstvu vnitra, aby toto vyipracovalo vládní nařízení o soustředění zeměměřické služby v ministerstvu
vnitra. Stalo se tak vI. nař.č. 298/1942 Sb., kterým
byl zřízen zeměměřický úřad Cechy a Morava při ministerstvu vnitra.
Byly sloučeny:
a) triangulační kancelář minísterstva financí,
lb) zeměpisný ústav ministerstva vnitra,
c) hraniční oddělení ministerstva vnitra (zeměměHcká část),
d) oddělení rn/6 b min. financí (geodetické základy polohopisné) a
e) nivelační oddělení ministerstva dopravy a techniky (dříve veřejných prací).
Působnost
tohoto
úřadu
se týkala:
. a) budování geodetických základů polohopisných,
.triang'Jllací všech řádů včetně prací astronomických
a základnových, evidence všech těchto prací a vydávání výsledků,
b) budování geodetických základů výškopisných,
přesné nivelace včetně všech prací gravimetrických,
evidence všech těchto prací a vydáváni výsledků,
c) mapování s použitím všech metod, včetně pozemní a letecké fotogrametrie,
d) vyhotovování 'kartografických odvozenin a vydávání map, počínaje
měřítkem
1: 5000, až do
1 : 1,000 000 a výše,
e) r<YJm.nožování,reprodukce tisku a prodeje úředních map, kromě map katastrálních,
f) ~né
ukládání originálů v archivu,
g) vydávání předpisů, návodů, instrukcí a pomůcek
pro zeměměřické práce.
h) dohled, zkoušení a zhodnocování měřických prací
jiných úřadů, ústavů, podniků a veřejných orgánů (civilních geometrů a techniků),
.
ch) výzkumnictví, pokud se týká nových pracovních method, zkoušení a ověřování geodetických strojů a pomůcek, sledování a podporováni vědních oborů,
pokud tyto mají souvislost se zeměměřictvím,
i) povolování výkonů zeměměřických prací soukromým osobám,
j) stanovení, vyzhačení, zaměření a udržování státních hranic a vyhotovování hraničního dokumentárního díla, jehož výsledků má být využito í pro práce
jiných úřadů.
Tímto soustředěním zeměměiřcké služby v době
okupace byla částečně realisována dávná snaha odborných kruhů zeměměřických. P<YLději,v nové naší
republice, bylo toto soustředění velmi vítáno proto,
že novými problémy zejména zemědělské politiky, vyvstaly nové úkoly nedozírného významu a rozsahu.
Bylo to na př. osidlování 'pohraničí, konfiskace, přidělování nemovitého majetku, revise pozemkové reformy a j. pod., které vyžaJdovaly soustředěných zeměměřických a katastrálních odborníků v prvé řadě.
Proto také mnohé snahy zaměstnanců ministerstva
vnitra byly úspěšně realisovány. Zákon č. 195/1946
Sb. rozšířil půscfunost zeměměřického úřadu na celé
území země české a Moravskoslezské a procHoužil
platnost vládního nařízení z doby okupace, týkajícího
sezřízenía~oon~izeměmmc~ooúřa~ažoo
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doby vydání zákona o soustředění zeměměřické
Křivdy páchané na zeměměřičích tím, že jim Ihylo
služby.
upíráno úplné vysokoškolské studium, byly odstraZ tohoto krátkého přehledu zeměměřických prací
něny zákonem č. 87/1946 Sb., jímž bylo studium ze·
je. zřejmé, že veškeré větší zeměměřické práce byly
měměřického inženýrství prodlouženo na osm semeskonány již v mínulém století v soustředěné službě
trll, a vládním nařízením Č. 214/1947 Sb., jímž se
.katastrální
a vojenské. Roztříštěnost těchto prací
přeřazují absolventi studia zeměměřického do služební
nastala teprve začátkem tohoto století. Veliké dnešní
třídy I b; tyto křivdy dřívější doby byly příliš hluboce
úkoly, jež naše zeměměřiče očekávají, vyžadují opětné
zakořeněny, že ani jejich odstranění neprojevuje přísoustředění veškeré této služby.
znivý účinek v počtu posluchačů na školách.
Důvody pro soustředění služby zeměměřické nebyly
Předkládaný návrh zákona je proto nejen splněním
jen dllvody fiskálního a úsporného rázu, ale mnohem
dlouho požadovaného soustředění všemi odbornými
hlubší. Roztříštěnost pllsobišť zeměměřických iMekruhy, ale také nutným předpokladem pro· plnění
nýr1l a charakter práce samé neskýtají takového vnitř·
velikých úkolů doby lpoválečné. Je význačným krokem
ního uspokojení z výsledkll prací, jako je tomu u prací
vpřed. Návrh vytyčuje hlavní zásady v organisaci
jiných oborů.. Výsledky zeměměříckých prací jsou
zeměměřictvi a mapovací služby, vymezuje příslušzpravidla výsiedkem práce kolektiva odborníkll, ve
nost, činnost, dohled a organisaci samu pro práce
kterém jedinec je pouhou součástí. Radost z vykonavlastní, příkázané, pro spolupráci a také i pro využití
ného díla je jen částečná. Mnozí význační odborníci
výsledk1l práce. Zeměměřická služba se organícky
raději praco~
ve správních úřadech a na školách,
slučuje v jediném resortu, kde se bude celá práce
než aby se zapojili do pracovního 'kolektiva prací
řídit, zhodnocovat, zveřejňovat pro další použití druodborných. K tomu přistupovalo nespravedlivé hodnohých resortll, regulovat potřeba veškerého veřejného
ceni zeměměřické práce, vyžadující nejen duševního,
vyměřování a mapování a obstarávat výchova potřeb •.
ale i fysického vypětí, možnost snadného úrazu, nutného dorostu. Vládní návrh pamatuje také na možnost
nost stálého studia nových pracovních metod i strojil,
splnění obrovského úkolu v plánování, technických
stálý styk se stranami a jiné okolnosti, jež zpIlsobují
a vědeckých potřebách státu i široké zájmové veřejpředčasnou únavu i zatrpklost starších zeměměřičll.
nosti tak, aby práce byly konány plánovitě, účelně
To zpllsobovalo šíření klamných a často i neprava hospodárně.
divých zpráv a odpuzovala mnohé kandidáty, jež
Zvládnutí všech úkolů zeměměřické služby, splnění
se mohli tomuto studiu a zaměstnání věnovati. Důdlouholetých snah po jejím bezvýhradném a rovnocensledky byly a jsou stále zjevné. Třebaže úkoly jsou
ném uplatnění ve veřejném životě a vrcholný přínos
velmi rozsáhlé a opravdu velmi státně dllležité, jeví
hodnot pro budování lepší budoucnosti státu a národa,
se naprostý nedostatek odborně školeného dorostu
to jsou klady, jež právem lze očekávati od soustředění
a také velký nezájem mládeže o zeměměřické studium.
zeměměřické služby.
V době, kdy na mnohých školách je veIký nadbytek
Výbor dopravně-technický projednal ve svých seMposluchačů, jeví se na zeměměřictví takový nedostatek, že jsou Obavy, že absolventi nenahradí ani nor- . zích, konaných dne 8. a 14. dubna 1948 vládní návrh
tohoto zákona, o úpravě pllsobnosti ve věcech veřejmálně do pense odcházející úředníky, natož aby zaného vyměřování a mapování, provedl některé změny
plňovali uprázdněná místa a nahrazovali chybějící
a
doplňky tak, jak je to vyhlášeno ve zprávě výboru
odborníky ve veřejné správě a v civilních službách.
dopravně-technického, projevil také jednomyslně souJe proto nutno tuto službu v budoucnu dobře orga·
hlas se změnami, které provedl výbor právní.
nisovat, dáti ji samostatnost a možnost plného využití,
Navrhuji proto, aby bylo upuštěno od debaty
postarati se o mechanisaci některých oboru a opatřiti
pOtřébná strojová zařízení včetně motorisace, bez
povšechné a byla zahájena podrobná debata o předloženém vládním .návrhu a doporučuji slavnému
nichž se zeměměřícká služba neobejde, má-li býti na
ústavodárnému
národnímu shromáždění takto upravýši doby a prováděti všechny uložené jí úkoly v době
současné i nejbližěí budoucnosti.
vený zákon ke schválení.

Dovolte mně nejdříve, abych toto shromáždění pozdravil jménem fakultního sboru vysoké školy speciálních nauk i jménem svým a abych blahopřál všem
zaměstnancům měřické služby k tomu, že bylo konečně splněno dávné přání našich předcMdcll, spočí.
vající v soustředění zeměměřické služby v resortu ministerstva financí, vydáním zeměměříckého zákona
o úpravě pllsobnosti ve věcech veřejného vyměřování
a mapování. Vítám tento slavnostní způsob, kterým
vzdáváte díky československé vládě obrozené národní

fronty Klementa Gottwalda a ústavodárnému národ·
nímu shromáždění, za to, že naše dávné přání bylo
konečně splněno.
Zeměměřická služba je velmi namáhavá, neboť klade
na každého zaměstnance velké požadavky, na tělesnou
i duševní zdatnost. Sám jsem jako [bývalý zaměstnanec katastrální měřické služby poznal, jak namáhavá
služba to byla, jak jsem musel často v letním období
pracovati od slunce východu do slunce západu, jak
jsem musel nosit všechny měřické pomllcky sebou.
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Fysioká námaha při rozptýlenosti služby měřické
v různých resortech zdolávala často mnoho jedinců
předčasně a ti, kdo se přece dočkali odchodu na odpočinek byli zpravidla takovými invaliidy práce, že již
z dalšího života na odpočinku mnoho radosti neměli.
Bylo to způsobeno tím, že tito zaměstnanci nemohli
přejíti po určité době od jednoho druhu práce k druhému, každý musel setrvati u své jednou začaté práce
do konce. Dnes, kdy je služba soustředěna v jednom
resortu, je možno využíti racionálně a postupně schopností každého zaměstnance v tom druhu zeměměřické
práce, polní i kancelářské, která hude zaměstnanci
podle jeho stáří a schopností vyhovovat. Toto je již
jen otázkou vnitřní organisace v soustředěné zeměměřické službě.
Na vysokých školách se děla výchova zeměměřického dorostu vždy nejen s hlediska vědeckého a -odborného, ale ,byl též v každém posluchači vzbuzován smysl
pro pracovitost, svědomitost a poctivost, kteréžto nadčasové dobré vlástnosti čsl. zeměměřičů byly všeobecně známy a uznávány. V menších městech a zvláště
na venkově to býval vedle stavitele zeměměřický úředník, na kterého se lidé obraceli při všech svých těžkostech o radu a často to bylo ve věcech, které nijak
nespadaly do zeměměřického oboru. Takovou důvěru
měl geometr na vesnici i ve městech. Tato důvěra trvá
mnohde i dnes a je třeba, abychom této tradici zůstali věrní.
Zeměměřičtí inženýři pocházejí ze všech lidových
vrstev a jak jsem se mohl již mnohokráte přesvědčit,
pocházejí ponejvíce z venkova a proto naši absolventi
mají takový přátelský postoj k lidu, k jeho práci a
dobře rozumějí starostem a požadavkům vesnice.
V posledních letech bylo studium zeměměřické na
vysokých školách trochu opomíjeno a .příčina toho vězela hlavně v tom, že i toto studium patří povahou
své náplně mezi studia velmi iJ.áročná. Když Pak uvážíme ještě okolnosti, že zeměměřická služba nebyla
oceňována tak, jako služby ostatních kategorií inženýrských, a k vůli tomu, že studium bylo tří1eté a absolventi ve státní a veřejné službě byli zařazováni do
skupiny I c, nebylo divu, že si mnohý po získaných
informacích o studiu a vyhlídkách po něm, rozmyslil
zvoliti si tento obor za své budoucí povolání. Dnes,

kdy byly již postupně odstraněny křivdy, kdy bylo
studium rozšířeno nejdříve na tři, později na čtyry
roky, kdy zeměměřičtí inženýři byli zařazeni do kategorie lb a nyní, kdy došlo i k soustředění zeměměřické služby, troufám si věřit, že to bude míti i odezvu
na vysokých školách v počtu posluchačů při zápisu do
prvého roku studia. Věřím, že řada dalších zlepšovacích úprav služby, množství úkolů, jež na zeměměřické zaměstnanCe čekají, dále dobré vyhlídky na zaměstnání po studiích, budou míti náležitou odezvu
v mladé generaci, která se pustí jistě s velkým nadš,,"
ním do studia i do práce. I 'když jsem měl dosud na
mysli jen' zeměměřický zákon, .musím prohlásit, že
i řada zemědělských zákonů se týká bezprostředně zam~stnanců měřické služby, zvláště s hlediska úprav
pozemkové držby. Z těchto zákonů plynou velmi četné
úkoly i závazky, jež zeměměřická obec bude muset
zdolat. My na škole máme tyto úkoly a potřeby na
mysli a chceme zeměměřický dorost dobře připravit
k tomuto účelu. Nechci se zde zmiňovat o četných těžkostech, s nimiž naše vysoká škola dnes ještě zápasí,
nýbrž chci zdůraznit, že přes všechny nedostatky naše
škola plní a chce plnit své poslání, aby její absolventi
se mohli s největším zdarem zařadit do práce po boku
svých starších kolegů.
Jako zástupce vysoké školy vyslovuji 'přání, aby zeměměřičtí inženýři při výkonu své služby nezapomínali na školu, která jím dala dobré podklady pro jejich
úspěšné ,poslání, chci je požádat, aby byli na svoji
vysokou školu hrdi, neboť škola jim dala vše, co jim
dáti mohla. ,Je třeba míti vzájemný styk, abychom na
škole se dovídali o všech radostech i stížnostech,
s nimiž se naši absolventi v praxi setkávají. Právě
tak škola opět je hrda na své absolventy, kteří s úspěchem se osvědcilí nebo získali za svoji poctivou práci
pochvalu nebo veřejné pocty.
I když se nemohu pro krátkost času zminit o mnohém, co bych rád řekl, dovoluji si skončit tím, že
jsme vděčni naší nynější vládě za vše, co pro zeměměřický stav a všechny zaměstnance v zeměměřické
službě vykonala a dovoluji si jen poprosit přítomné
vládní činitele a zástwpce, aby nám zůstali nakloněni
i nadále. My se chceme všichni odvděčit svojí poctivou a svědomitou prací pro vlast, národ a stát.

Do únorových událostí jsme byli velmi často svědky
toho, že určité skupiny, politické strany i některý
denní tisk měly živý zájem na tom, aby mezi dělnictvem a duševními pracovníky se tvořila umělá propast.
Připomínáme-li tuto skutečnost, činím tak proto,
abych z4ůraznil, jak je nutná těsná spolupráce dělnictva a duševních pracovníků na výstavbě republiky
a nových poměrů.
Tato spolupráce se nejlépe projevuje v Revolučním
Odborovém hnutí a silných jednotných svazech, v nichž

se různé kategorie povolání po stránce odborné mohou
plně rozvijet.
Revoluční odborové hnutí a naše lidová demokracie
směřují k novým epochám, které znamenají nový svět
a nové zítřky. Je nutno pochopit tento skuteěnýstav
a neoddělovat se od pracovního kolektiva.
Dnešní doba vyžaduje odborně školenou inteligenci
všech pracovních a organisačních směrů. Duševní pracovníci nemohou proto jít svou cestou nebo dokonce
proti proudu. Je třeba, abychom všichni slouiili
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myšlenkám vítězícím a vítězným, t. j. lidově demokratickému státu, novému společenskému zřízení.
Na tomto poli máme ještě mnohé nedostatky u manuelních i duševních pracovníků. Pravé divy se již
dnes dějí tam, kde došlo k nejužší spolupráci a k pochopení významu této spolupráce. Plnění nadplánu,
to nejsou pohádky, to je významný úkol, který možno
splnit jedině ve spolupráci s vysoce školenou odbornou inteligencí a dělnictvem.
Vývoj událostí kolem nás a dnešek sám nám potvrdily správnost vědeckého socialismu, jeho methody
poznání a jednání.
Na vzdory všem reakčníkům naším i v zahraničí.
ukazujeme jak budujeme a hodláme budovati znárod·
něný průmysl. A právě proto, že znárodněný průmysl
se připravuje, aby vyráběl více než v kapitalistických
zemích, proto je trnem v oku všem, 'kdož nepřejí po-'
kroku, uskutečňování socialistických myšlenek a spra·
vedlivénm rozdělení výtěžku z práce.
Avšak jejich snahy a útoky proti lidově demokratickému zřízení jsou marné. Dokladem toho je právě
dobudovaná vysoká pec zapálená v těchto dnech ve
Spojených ocelárnách na· závodě Koněv v Kladně a
živelné hnutí za splnění protiplánů.
Na rozdíl od jiných zemí se starým hoapodářským
zřizením a liberalistickou demokracií, v nichž jsou
statisíce nezaměstnaných, stupňujeme u nás v pláno.
vaném hospodářství výrobu a produkci s cílem zvy-.
šování životní úrovně a sociálního zabezpečení pracujícího lidu měst a venkova.
Novou ústavou jsme si trvale zajistili zdárný vývoj
lidovědemokratického státu a hospodářství. Máme
všechny podmínky k tomu, abychom po Sovětském
svazu s ostatními slovanskými národy stáli v popředí
nejpokrokověj~ích a po pravdě nejdemokratičtějších
států v celém světě, neboť československý lid se již
nespokojí pouze s ,politickou demokracií. Proto si vytvořil všechny podmínky pro důslednou demokracii
hospodářskou, v níž nebude vykořisťovaných ani vykořisťovatelů. S této cestý neustoupíme.

Ostranění chuddby a zvýšení blahobytu předpokládá vyrábět, produkovat a tvořit co možno nejvíce a
za nejmenších ztrát na surovinách, lidském zdraví,
síle a času. kbychom toho dosáhli musíme překonat
mnohé těžkosti a často počítat s nepochopením.
Myslím, že mnozí z vás máte v tomto směru nemálo praktických zkušeností. Dělník a věda - tito
nerozluční spojenci - tvůrci a vládci, současně však
bojovníci nad přírodou, přinesou lidstvu nefalšovaný
sociální pokrok.
Proto od duševních pracovníků očekáváme, že do
výstavby státu a hospodářství zapojí celý arsenál
všech věd a techni'ky, vynálezů a nejlepších myšlenek,
neboť jen za spolupráce mužů vědy a techniky učiníme práci radostnou a plodnou.
Soudruzi a soudružky, kdykoliv nám bude hrozit porušení jednoty, budeme sice zkoumat a rozebírat co
je toho příčinou, ale vždy se také vrátíme do doby těžkého utrpení v okupaci, kdy jsme se nerozlišovali podle politioké příslušnosti ale jen na dobré a špatné
vlastence, na bojovníky za svobodu, zrádce a kolaboranty.
Proto při památce našich mrtvých si slibme, že tak
jako jsme byli svorni v době utrpení, budeme a zůstaneme svorni i při budování nové republiky.
Při tom zůstaneme na stráži naší národní revoluce,
jíž chceme dále rozvíjet, prohlulbovat a podporovat
síly socialismu, které jedině odpovídají zájmům naší
republiky.
Věřím také, že vy, českoslovenští zeměměřiči a in·
ženýři, se plně zapojíte do budovatels'kého úsilí lidové
demokracie a Gottwaldovy vlády, neboť uvědomělost,
tvrdá zkušenost z minulosti, odhodlanost a nejlepší
vůle převychovat naše myšlení, nemyslit po staru,
hledat vždy jen to, co nás všechny pó válečných utrpeních spojuje a nikoliv odděluje - to všechno jsou a
nebo mohou být cesty, po kterých dojdeme společným
úsilím ke společnému cíli, k rozkvětu naši vlasti a ku
štěstí našich rodin.

V polovici dubna t. r. sněmovna přijala zákon o působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování, .
krátce zeměměřický zákon. Veřejnost nevěnovala odhlasování zákona velkou pozornost, ale lidé, kteří s m~
řením a mapami mají co dělat, zápas o tento zákona jeho konečnou fázi sledovalipooorně a to právem.
V dějinách tohoto zákona jest jakási symbolika.
V úsilí o sjednocení zeměměřické služby a zhodnocení
zeměměřičů jeví se v kostce dějiny ve svém vývoji od
feudalismu k lidové, socialisující se demokracii.
Zeměměřič v dávných minulých dobách byl, můžeme říci, téměř prvním representantem vědy. Jakmile
lidská kultura dostoupila takové výše, že člověk obdělával půdu, pak třídní krystalisace společnosti potřebovala vyhraněného vlastní'k8 půdy. zeměměřič se
stává potřebným tehdejším feudálům všech forem,
neboť jim zabezpečuje jejich pozemkové vlastnictví.
Nejenom tento důvod zjednává zeměměřičům vážnost.

Již v dávných dobách staří Babyloňané, Egypťané,
Číňané, američtí Inkové a .&ztékové, všichni velmi
brzy geometra potřebují, neboť jim měří nejenom pozemky, ale vyměřuje i různé stavby, ať již obytné nebo
válečné, hrobky a chrámy, nebo mosty, silnice, zavodňovací kanály atp.
Věda geometrická jest uznávanou a vážnou vědou,
před níž měl panovník se svými rádci úctu. Již staří
:Římané v zákonu dvanácti desek dokumentují pro
účely pozemkové držby a vlastnictví nutnost zobrazeni a soupisu půdy. Velký řecký filosof Platon ve
svém výroku, zachovaném v nápise nad jeho pracovnou »Nevstupuj,kdo nejsi geometrem«, vyjádřil, jaké
vážnosti se v V. a IV. století před Kristem řečtí geometři těšili.
Tato vážnost geometrů nebyla dána jenom tím, že
opatřovali měření pro stavby, nýbrž také tím, že jejich práce mohla býti základem, o nějž se opírala vlast-
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nická práva majitelů půdy. Záhy se stalo, že prací
geometrů bylo třídně zneužíváno. V dobách naší ranné
historie po obsazení půdy sedláky využívá se brzy zeměměřičů k tomu, aby soupisem veškeré půdy poddanské i panské fixovány byly povinnosti poddaných
a zabezpečeny výsady pánů. Katastr rustikální, i když
byl dobře myšlen, stal se nástrojem utvrzování a
později, i když byl jakýmsi konsolidačním prvkem
státu, byl nástrojem, kterým fiskus převaloval veřejná břemena na zemědělce.
.
Katastr byl revidován a doplňován, a i když měl jak to asi thylo zamýšleno u katastru
josefského
z r. 1785 - sloužiti k přesnějšímu stanovenípovinností poddaných, které jim byly feudály ukládány zneužitím moci a proti právu - přece jen nebyl nástrojem, umožňujícím svrhnouti panství a dozor feudálů.
Jestliže si francouzská revoluce, zaplavující zásadami volnosti, rovnosti a bratrství vyschlý úhor lidských
práv, novými názory vynutila budování zdok<;malených
zeměměřických děl a celé pozemkové instituce, práva
občanů na vlastnictví půdy nebyla jí však ještě zajištěna. Patentem císaře Františka I. v roce 1817 byl
sice vybudován geodetický základ pro mapová díla,
veškeré pozemky selské i Ipanské byly zobrazeny a sepsány, při čemž stanovena byla jéjich výměra i čistý
výnos, přesto však toto revoluční dílo, zvané stabilní
katastr, mělo hodně odpůrců. Vždyť stabilní katastr
měl sloužiti přesI)ějšímu vymezení povinností podda- ného, aby poddaný nebyl tolik vykořisťován feudálem.
Odpůrcům, kteří se pochopitelně rekrutovali hlavně
z kruhů šlechty, podařilo se budování stabilního katastru odložiti zejména v území Uher, kde zřízení stabilníhokatastru bylo tak zdrženo o více než 40 let.
Teprve po zániku feudalismu, kdy se projevil revoluční pokrok, nastává postupně správné zhodnocení
katastrální instituce na př. v tom, že územní správní
jednotky pozemkového katastru Ihyly vzaty za obvody politických (mistních) obcí a hranice těchto jednotek byly pojaty též za hranice obcí a okresů (soudních,herních a politických). Tím se stala tato pozemková instituce základem organisace veřejné státní
správy a úkoly, jímž měla sloužiti, byly tak významně
rozšířeny.
První světová válka mocně zapůsobila na organisaci našeho pozemkového katastrálního
zřízení; pozemková reforma, dlouhodobé pachty, stavební ruch
a j. si vynutily opětné prohloubení a rozšíření úkolů
a konečně i vydání základní čs. zákonné normy, kterou
byl zákon ze dne 16. prosince 1927, Č. 177 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení.
Ale i v této době byli zeměměřiči nástrojem třídní
politiky. Většina jich si ovšem neuvědomovala, že jest
nástrojem, udržujícím třídní rozpory a napětí. Sloužila
agrárníkům, šířila jejich ideologii ~ezi selským lidem,
domnívajíc se mylně, že tato ideologie má své hospodářské, historické a mravní zdůvodnění. Není tedy
divu, že agrární vládci se dívali na zeměměřiče jako
na služebníka. Nehodnotili jeho práci; byl jenom
geometrem s neúplným vysokoškolským. vzděláním,
jakýmsi státním úředníkem vysokoškolsky nezcela
kvalifikovaným, vykořisťovaným a sloužícím. Toto postavení se pochopitelně odráželo i v jeho práci.
Avšak hospodářské a vnější materielní podmínky si
vyžadovaly revisi názorů na geometra a jeho úkoly.

Velký rozvoj technickéhopódnikání
vynutil si vyhotovování geodetických základů polohopisných a výškopisných ve větší míře než tomu bylo dříve. Ale
různé složky zeměměřických prací byly v působnosti
různých resortů státní správy. Opětovně se proto objevily snahy o soustředění zeměměřictví v jediném resortu, zejména když vývoj techniky žádal si map,
v nichž !bybyl zobrazen polohopis i výškopis. K částečnému soustředění základních složek zeměměřických
došlo teprve vládním nařízením č. 298/1492 Sb., jehož
platnost byla potvrzena zákonem Č. 195/1946 Sb. a
prodloužena až do vydání nového zákona o soustředění
zeměměřické služby.
Sociální proces nastavší ,po skončení druhé světové
války a zhodnocující pracujícího člověka a charakterysovaný zemědělskými problémy nesmírného významu a dosahu, vyzvedl význam zeměměřických prací
co nejvíce. Takřka všichni· zeměměřiči byli hned
v r. 1945 mobilisováni pro práce v pohraničí. Jako
první přímí vykonavatelé nových ideí vnesli svými
prl;lcemi - zejména místním plánováním a tvořením
nového pozemkového stavu, a jeho geometrickým
zobrazením a registrací - do zemědělských obcí naději na lepší život a uspokojení válkou a revolucí l!meklidněného lidu. Zeměměřiči byli pověřeni těmito velmi
důležitými základními pracemi jednak pro svoji odbornou schopnost, jednak pro tradiční důvěru lidu v jejich práci.
Konsolidační charakter jejich prací vyniká takřka
pří všech zeměměřických pracích ať je to stanovení
státních hranic, plánování a mapování, zhotovování,
rozmnožování a popularisace kartografických děl trvalé hodnoty, řízení konfiskační, osidlování, revise prvé
pozemkové reformy, provádění nové pozemkové reformy, provádění nové 1J0zemkové reformy a řešení
jiných problémů zemědělské politiky, nebo udržování
výsledků těchto prací ve shodě se skutečným stavem
v přírodě a ve shodě s právním stavem ve veřejných
knihách pozemkových.
Činnost zeměměřičů byla hned v prvých dobách obnovené republiky vedoucími státními činiteli uznána
a je stále více hodnocena všemi, kdož se zeměměřiči
- vytrvalými spolupracovníky našich zemědělců přicházejí do styku.
Výsledky zeměměřických prací přispěly značnou
měrou k včasné konsolidaci našeho státu v poválečné
době. Vláda a Ústavodárné národní shromáždění, jsouce si vědomy užitečnosti práce zeměměřičů, provedly
proto dloUho požadované soustředění zeměměřické
služby vydáním zákona ze dne 16. dubina 1948, Č. 82
Sb., o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon). Vyměřovací
a mapovací práce mají býti zracionalisovány a zdokon{tleny tak, aby mohly sloužiti rozsáhlýni moderním
požadavkům doby, zejména požadavku plánovitého a
řízeného hospodářství, technického budování a realisace zemědělských problémů v nejširších vrstvách národa.
Přál bych si, aby naše zeměměřictví se dále rozvíjelo k prospěchu národa i státu a bylo i nadále schopno poskytnouti veřejnosti i vědě svá díla mapová i pozemkově-statistická, jež by byla vzorem i jiným národům, jako tomu bylo dosud. Soustředěné zeměměřické
službě bude dána dostatečná samostatnost, a nutné
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finanční prostředky pro' její materielní moderní vybavení, aby mohla zvládnouti rozsáhlé úkoly, které
v současné době provádí a které ji v daleko větší míře
ještě očekávají.
:Ústřední správa veřejného vyměřování a mapování
bude v tomto svém úsilí podporpvána vedoucími činiteli finančního resortu, kteří mohli - v oboru katastru pozemkové daně - nejlépe oceniti práci zeměměřičů. I širší veřejnost nyní uznává užitečnost zeměměřické práce!
Zeměměřiči vstupují do nového údobí své práce.
Toto údobí se kryje s údobím vítězství lidově demo-

kratických názorů v Ceskoslovenské republice. Je dějinná příčinná souvislost mezi zhodnocením zeměměřické služby a únorOVÝmiudálostmi, neboť dnešní zeměměřič bude důležitým činitelem ve výstavbě lidově
demokratického státu, státu kráčejícího k socialismu.
Plánování, které je znakem socialisující demokracie,
vyžaduje zeměměřičovy práce, dává bezpečný základ
projektům, umožňuje snižovati ztráty, dává pocit bezpečí. Tak zeměměřič stává se pevnou oporou budovatelského úsilí. Nechť naši zeměměřiči, spojení v jednotně organisované zeměměřické službě, nikdy neumdlévají ve svém budovatelském díle!

A jak nyní dál, je otázka, kterou si klade každý čs.
zeměměřič, když si uvědomí, že základní kameny soustředěné, moderní vyměřovací a mapovací služby v republice máme položeny novým zákonem.
Pochopitelně, nemohu zatím na ni v tisku odpovědět
tak, jak by kolegové rádi slyšeli. Naznačím však
alespoň základní ideje, z nichž bude vycházet výstavba moderní československé vyměřovací služby.
Především musí být vybudována o r g a n i s a c e
zem ě měř i c k é s 1u ž b y, která by vyhovovala jak
požadavkům samostatného postavení, tak požadavkům nové ústavy.
Bude to práce nemalá, neboť nesmí být v prvé řadě
zabrzděn chod služby v důležitých pI"l\cech pro výstavlbu státu. Jako prvořadý úkol dnešní doby je dokončení historických zvratů v držbě půdy, vyplývajících ze zákonů o konfiskaci půdy, osídlení pohraničí,
o revisi prvé pozemkové reformy, o nové pozemkové
reformě, o scelování pozemků a z ostatních naléhavých úkolů pro hospodářsko-teehnické plánování výstavby státu, na nichž pracují všichni zaměstnanci zeníěměHcké služby.
"
Při tom bude nutno vypracovati celou řadu 1e g is 1a t i v n í c h o rpa tře ní, vyplývajících ze zeměměřického zákona a učiniti vhodná opatření, aby byly
decentralisovány práce, u kterých je to již nyní možno
a připraviti tak předpoklady pro další decentralisaci.
Hlavní úkoly, které' dále očekávají soustředěnou
zeměměřickou službu je vyb u dov án í geo deti c k Ý c h z á k Ia d ů polohopisných a výškopisných
tak, aby v kterémkoli území mohlo být přikročeno
k podrobnému měření jako podkladu technické výstavby. Bude třeba vytvořiti dohodu se Slovenskem
o celostátních úkolech zeměměřické služby v geodetických základech, opatřiti dostatečné strojní zařízení
pro mechanisaci zeměměřických prací a pro použití
všech známý'ch měřických metod, zejména letecké fotogrametrie,
bez kteréžto metody nemohou být
obrovské úkoly kladené na civilní službu v dnešní
době zvládnuty.
Bude nutno opatřiti do r o s t všech kategorií zeměměřické služby a postarati se o jeho vyškolení a
správné zařazení. Zejména bude třeba se postarat
o dorost s vědeckými schopnostmi a podporovati snaživé jednotlivce ve výzkumnictví pro zlepšeni jednotli-

vých úseků zeměměřické služby. Bude nutno vypracovat směrnice pro spolupráci s Národní radou badatelskou - komitétem geodetickým a geofysikálním
a pečovati o dostatečné zastoupení z řad soustředěné
zeměměřické služby v komitétu, obstarati stálé experty ze řad komitétu i jiné vědecké pracovníky pro
řešení a sledování 'pokroku ve vědních oborech soustředěné zeměměřické služby. Bude nutno mítí vliv
na řešení zásadních otázek spadajících do oboru veřejného vyměřování a mapování jakéhokoliv druhu.
Při tom ovšem nesmí být zapomínáno na mezinárodní
spolupráci ve všech oborech činnosti zeměměřické
služby. '
Bude třeba se vším urychlením vypracovat po připadě upravit ínstrukce soustředěné zeměměřické služby, zejména:
a) instrukce pro práce triangulační,
b) instrukci pro přesné nivelace,
c) instrukci pro práce geofysikální,
d) instrukce pro práce pozemkového katastru přepracovat pOdle skutečné potřeby a organisace služby,
e) instrukci pro podrobné práce výškopisné,·
f) instrukci pro práce mapovací - metodou číselnou i fotogrametrickou,
g) instrukci pro práce kartografické,
h) instrukci pro práce reprodukční,
ch) instrukci pro práce spojené s úpravami pozemkové držby - scelování pozemků,
a mnohé jin~, které musí být zpracovány tak, aby
práce podle nich byly prováděny jednotně, při čemž
by byla zachována jejich pružnost a byla dobrou pomůckou zaměstnanců a ne jejich metlou. Pozemkový
katastr, který byl vyhotovován za jiných předpokladů,
neboť byl podkladem daňovým, neztrácí své místo
v socialistickém zřízení, naopak má větší a hluMí
význam a bude ptoto velmi nutné jej pro nový úkol
budovat a vybudovat.
Vybudováním katastru půdy bude usnadněno také
vhodné plánování zemědělské výroby a bude podkladem všeho ostatního hospodářsko-technického plánování při výstavbě státu.
Jen letmo jsem načrtl úkoly, které zeměměřickou
službu očekávají. Bude je nutno rozděliti do několika
úseků a plniti je postupně. Některé bude možno uskutečniti ihned, jiné později, neboť bude záležeti také
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mnoho na finančních prostředcích a řešiti při tom
celou řadu problémů dalších, které vyplynou z administrativního projednávání i z nepochopení některých
jednotlivců.
Chtěl bych poznamenati, že vývoj k socialismu nebrání rozvoji veřejného vyměřování a mapování, ale
naopak posílí jeho rozvoj; zeměměřičtí inženýři, kteří
jsou v denním styku s lidem a pro lid pracují, budou
míti v socialismu plnou oporu.
Výsledků, kterých bylo na poli stavovském dosaženo v poslední době, není dílo jen, nás přítomných, ale

také dílo 'celé řady pracovníků generací minulých,
z nichž vždy několik neúnavných pracovníků věnovalo
se práci celku bez ohledu, budou-li míti z toho osobní
zisk neb uznání. Těmto všem jednotlivcům, kteří nepřihlíželi, ale pracovali pro dobro nás všech, patří
náš dík.
Přál bych si, aby byli následováni v počtu co největším, neboť úkoly, které nás očekávají, budou těchto jednotlivců vyžadovati velkou řadu. Jen spol~nou
prací pro kolektiv obstojíme čestně v práci pro výstavbu našeho státu.

22. května 1948 sešli se v Městské knihovně hlav.
města Prahy, zástupci všech složek zeměměřické
práce, aby projevili svůj dík a uspokojení nad vydáním zákona č. 82 Sb. z 28. dubna 1948 (zeměměřického zákona). Tímto zákonem došly splnění dávné snahy
čs. zeměměřičů po soustředení zeměměřické služby
v jednom státním resortu, silahy, kterými bezmála
po 40 let žily všechny zeměměřické složky a spolky.
Schůzi uspořádal zeměměřický odbor SIA spolu se
závodními odborovými skupinami ROH katastrálního
zeměměřického úřadu v Praze a zeměměřického úř~du.
V síni knihovny, vyzdobené státní vlajkou československou a vlajkou ROH, pod obrazy našich velkých
státníků presidenta republiky, Dr. E. Beneše a předsedy vlády Kl. Gottwalda, s ústředním heslem »Zeměměřický zákon nás zavazuje«, sešlo se přes 800
představitelů veškeré zeměměřické práce, škol, i civilní služby, aby vyslechli generálního řečníka Ing.
Jaroslava P r ů š u, který v proj~vu odměněném neutuchajícím potleskem zhodnotil vývoj a význam ze..
měměřického zákona.
Srdečným potleskem byl přivítán prímátor hl. města
Prahy Dr. Václav Va c e k, jenž promluvil několik
srdečných slov o zeměměřické" práci.
Manifestační shromáždění pozdravil po té J. M.
rektor českého vys. učení technického \T Praze Ing.
Dr. Josef R y š a v ý, který uvítal soustředění zeměměřické služby, jakožto vítězství dávných snah našich
zeměměřičů; slibuje si od tohoto soustředění značný
úspěch pro další vývoj geodetických věd.
Jako další řečník ujal se slova úřadující místopředseda
Václav Ci pro, který svým projevem uká.
zal na "nutnost těsné spolupráce inteligence s naším
dělnictvem, zhodnotil zeměměřickou práci jako jednu
z činností, kde tato otázka· jest již dávno vyřešena,
neboť práce zeměměřického inženýra neobejde se bez
úzké spolupráce pomocných sil. Jeho projev možno
nazvati prvým projevem vedoucího odborového činitele
v ránici SIA, neboťzeměměřičtí inženýři uskutečnili
touto manifestacírpoprvé spolupráci revolučního odborového hnutí se Spolkem čs. inženýrů. Spolupráce,
která by měla býti častější, ukazuje, že není překážek
pro ty, kteří chtějí spolupracovati, a takováto spolupráce je teprve vlastním naplněním programu obou
organisací.
Po projevu zástupce ÚRO pozdravil schůzi J. S.
děkan vysoké školy speciálních nauk v Praze Ing. Dr.

Pavel Pot u žák, který ukázal na důsledky dosavadní roztřištěnosti zeměměřické služby, jež vyčerpává
pracovníky tělesně i duševně tak, že odcházejí brzo
ze svých pracovišť neschopni pro dosavadní. službu,
ačkoliv by byli stále ještě výkonní v některém jiném
oboru služby. Soustředění služby tuto bOlest stavu odstraňuje a umožňuje tak dokonalejŠí využití zeměměřických sil, čímž přispívá ku zhospodárnění naší
veřejné správy a lepšímu budování naší vlasti.
Za vysokou školu technickou Dr. Ed. Beneše pozdravil schůzi prof. Ing. Dr. J. B o h m, který vyslovil potěšení nad tím, jak daleko se absolventi zeměměřického inženýrství dostávají a. jak důležitou
úlohu v novém budování naší republiky zastávají.
Zástupce ministerstva financí Ing. J. S P á č i I,
přednosta kabinetu ministra pozdravil shromáždění
jménem ministra financí Dr. Dolanského a srdečnými
slovy uvítal soustředěnou službu do svazku minísterstva financí. Zhodnotil namáhavost služby, jakož i obtíže plynoucí ze služby, v postavení zeměměřických
inženýrů ve společnosti, kdy vlastně za svou práci"
kterou vytvářeli podkla.iďypro dokonalou socialistickou
spolupráci, byli označováni za služebníky vykořisfovatelských. vrstev, jež výsledky jejich práce využívaly
k svému vlastnímu prospěchu. Přál nové složce ministeI'Stva financí značného rozvoje.
V zastoupení min. vnitra promluvil přednosta presidiálního odboru Dr. A dam e c, jenž stručně, avšak
vystižně ukázal na význam zeměměřické služby, jejíž
převážná složka byla dosud v ministerstvu vnitra
a rozloučil se vřelými slovy s příslušníky této služby,
kteří odcházejí nyní. do ministerstva financí.
V zastoupení předsednictva vlády promluvil přednosta presidiá1ního odboru Ing. Milan R e i ma n, který
poukázal na vývoj událostí v našem veřejném životě
a zdůraznil, že jen vítězství lidu mohlo přinést vítězství zeměměřičů, kteří s lidem srostli, lidu rozůměji
a s lidem budují nové základy naší republiky.
za ministerstvo zeměldelství pozdravil schůzi Ing.
František Krá t k ý, jenž ocenil práci, kterou zeměměřiči vykonali od května 1945 na novém budování
našeho pohraničí a při pozemkových úpravách, souvisících s ,návratem půdy do rukou lidu. I naše
armáda ústy pplk. Ing. F r Ý bor t a, který v zastoupení velitele vojenského zeměpisného ústavu se příhlásil o slovo, vyjádříM svůj úzký vztah k čs. země-
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SchUzi zakončil předsedající Ing. Jaroslav Vosáh I o poděkováním všem, kteří jakýmkoliv způsobem se zasloužili o vydání zeměměřického zákona,
přečetl pak pozdravný telegram, který byl se souhlasem celého. shromáždění ze schůze odeslán p. presidentu republiky Dr. Edvardu B e n e š o v i v tomto
znění: »Pane presidente! Čs. zeměměřiči děkují Vám
z dnešní své manifestační schůze za veliké dílo, které
jste vykonal a konáte pro národ a stát a slibují, že
Vás budou vždy svou prací plně podporovat.«
Dále bYl zaslán pozdravný telegram panu před-.
sedovi vlády Klementu G o t t wa I d o v i v tomto
znění: »Pane předsedo vlády! ČS. Zeměměřiči,' shromáždění na dnešní manifestační schůzi, děkují Vám
a všem členům vlády za splnění dávného požadavku
soustředění zeměměřické služby. Slibujeme, že splní:
me včas všechny nám uložené úkoly vyplývající z přestavby hospodářského
a společenského zřízení a
nov,ého poměru k půdě daného ústavou naší lidovědemokratické republiky.«
Třetí telegram byl pak odeslán předsedovi Ústřední
rady odborů Antonínu Z á pot o c k é m u. »Vážený
soudruhu! Čs. zeměměřiči, shromáždění na dnešní
manifestační schůzi, slibují, že v jednotě s ostatním
pracujícím lidem budou plnit i nadále s příslovečnou
pílí a ukázněností úkoly uložené jim vládou a lidem.«
Za kancelářskou službu promluvil p. N o v á k, .který
Schůze byla pak zakončena přijetím resoluce a
nastínil úkoly této složky zeměměřické práce, která, . usnesením, aby tuto resoluci odevzdala zvláštní depuač zdánlivě »zaprášená« je zárukou právního pořádku
tace do rukou ministra financí Dr. D o I a n s k é h o.
našich vlastnických poměrů k pOOe,ale 'také· zárukou
Text resoluce zní: »Čs. zeměměřiči, shromáždění na
přesného zhodnocení· zeměměřické práce, neboť svým
dnešní manifestační schůzi, projevují uspokojení a
dobrým chodem usnadňuje zeměměřičovu práci od
radost z uskutečněného zákonného sjednocení státní
zbytečných výkonů administrativních.
měřické služby. Zeměměřický zákon nás zavazuje,
Také civilní geometři přihlásili' se ke slovu. Ústy
abychom se ještě účinněji zapojili do budovatelského
Ing. Rudolfa T v arů ž k a vyslovili potěšení nad
programu vlády ve všech oborech své působnosti.
uskutečněním snah zeměměřických kruhU správních
Na zeměměřické s.lužbě spočívá' převážnou měrou
a zhodnotili zákon se svého stanoviska. Také jim
,provedení zejména těchto úkolů: úplné dokončení
přináší tento zákon prospěch, neboť soustfuděním
osídlovacích prací, včetně zaknihování, revise první
. agendy zbavuje je roztříštěnosti jednání s různými
pozemkové reformy, druhá .pozemková reforma, scesložkami zeměměřickými, ~teré, doposud roztroušené,
lování, vyhotovení mapových a kartografických p0dčasto vyžadovaly opakované úkony, jež pak práci
kladů pro plánovanou výstavbu státu, vYPracování
civilních geometrů značně zdržovaly.
a tisk dokonalých školních map, další zhospodárnění
Jako poslední řečník promluvil zástupce posluchačů
a sjednocení zeměměřické služby podle zmocnění
vysokých škol Ing. C. VI. E II n e r, který' jménem
daného zeměměřiCkým zákonem, mezinárodní vědecká
zeměměřického dorostu poděkoval všem, kteří se zaspolupráce a prohloubení ideové výchovy k socialismu
sloužili o vydání zákona, neboť posluchači si uvědovšech zaměstnanců sjednocené zeměměřické služby.
Slibujeme, že splníme - kromě svých běžných pomují o jaký velký kus pokročila zeměměřická práce
vinností ve finanční správě - tyto další nám uložené
proti dosavadnímu stavu a oni sami chtějí plodně
úkoly, vyplývající hlavně z přestavby hospodářSkého
pracovati ve svém budoucím povolání k výstavbě
republiky; jsou šťastni, že nemusí odstraňovati tak
a společenského zřízení a nového poměru k půdě,
těžké překážky, jako tomu bylo pro generaci dnešní.
daného ústavou naší lidově-demokratické republiky.«
měřictví a přála soustředěné službě mnoho úspěchU
i na poli 6brany státu.
A pak již následovaly projevy zástupců všech kategorií zeměměřických, které všechny vyslovovaly
svou radost a uspokojení nad soustředěním služby.
Byl to především zástupce měřické služby na Slovensku Ing. Emil Lup a Č, který jménem pověřenectva financí vyslovil potěšení nad tím, že zákon vztahuje se na celé území naší republiky a že přináší
uspokojení i slovenským. kolegům.
ZGstupce měřické služby na Moravě Ing. František
F a It a ocenil pohotovost zeměměřické služby na
Moravě, která ihned po revoluci v roce 1945 dala se
do osídlování a znovubudování krajů z nichž jsme
odsunuli Němce a předběhla vlastně dávno zeměměřický zákon. Nynější vydání zákona jen podepřelo
tuto činnost moravských zeměměřičů, kteří stejně
jako ostatní chtějí pomáhat na novém budování republiky.
Za pomocnou službu technickou pozdravil shromáidění J. K leč k a z Prahy, který poukázal na
obětavost techniků při namáhavé službě zeměměřické
přes to, že jejich práce není dostatečně zhodnocována
a vyslovil přesvědčení, že i tyto požadavky technické
služby dojdou brzy uspokojivého vyřešení.

o

RUZ~E

,

Mezinárodní zeměměřická federace. Příznivou shodou
okolností m1'J.žemev čísle, které je věnováno naší soustředěné vyměřovací a mapovací službě, zpraviti své
čtenáře též o některých zajímavostech z mezinárodního
zeměměřického života. Dobrá organisace je znakem zeměměřické práce. Tato zásada jeví se také v dobré orgap.i8aci zeměměřictví u nás i na poli mezinárodnim. Na
jaře 1947 jsme na těchto místech několíkráte již upozornili na úsilí po obnovení mezinárodní součinnosti. V čísle

4/47 ZD jsme pak podalí stručnou zprávu o zasedání Stálého výboru mezinárodní zeměměřické federace v Paříži,
kterého se zúčastnili též zástupci čs. zeměměřických
inženýrů. Protokoly o jednání v Paříži došly teprve
nyní. Současně s ními došlo i pozvání nově ustaveného
vředsednictva federace k schůzi stálého výboru ve
Stockholmu.
Domníváme se, že mnohé čtenáře mohou zajímatzprávy o mezinárodním zeměměřickém životě a proto zde
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podáváme podrobný obsah obou dokuni'entť1 v naděH, ~
Ú č a s t v I á d. R. Danger připomíná důležité usnejejich překlad vzbudí zájem alespoň některých kolegtt
seni, přijaté na kongrese v nímě, které má Stálý výbor
() mezinárodní spolupráci.
uvést v platnost. Jde o ustanovení článku IIJll a) staPorad~- Stálého výboru MZF konaly se ve dnech 18.
tutu MZF, které stanovi, že »vlády všech zemí mohou
a 19. dubna 1948 v Paříži v "Domě geometrli«. Bylo přibýti přijaty do MZF jako členové čestní (protecteurs),
tomno 22 účastníků z 9 evropských zemí. Delegáti dvou
zdůrazňujfce tak svou účast prostřednictvím technických
zemí byli omluvenÍ.
služeb, jakými jsou na př. ředitelství katastru, služba
Pan Peltier, president zatímního výboru ~iZF zahájil
topografická, technické
služby inženýrské, atd. 'fito
schlizí a pronesl několik slov na uvitanou. PravH:
členové budou mít právo hlasovat jedině o otázkách
projednávaných technickými komisemÍ«.
»Pří mezinárodním kongrese v Paříži v r. 1926 měl
jsem čest ve funkci předsedy tohoto kongresu uvítat
Delegáti. přijímaji za povinnost informovati o této
delegáty nizných národů, kteří příšli projevit souhlas
věCi své vlády. To mliže miti vliv na ustav'ení komisi.
s utvořením naší federace.
René Danger vypočítává pak rť1zné komise, které již
A po mezidobí vice než 20 let přísluší mně přijmouti
tradičně fungují v rámci MZF, z nichž první dvě mají
opět zástupce národů, kteří se chtějí zúčastnítí o'bno- charakter komisi stálých.
vení této 'federace, ve chvílích poznamenaných hroznými
Komise jsou: 1. pro katastr, 2. pro technický slovnik,
následky poslední války. Pochopíte, jak má funkce před3. pro metody a přistroje, 4. pro odbornou výchovu,
sedati této schlizi mně naplňuje pohnutím i radostí.
5. pro mladé zeměměřiče.
Z plného srdce Vám mohu řici: Dnes jako jindy jste
v Pařiži doma: Dl'!m geometru je vskutku vaším domem.
Komise
p'ro katastr.
Buďte v něm vitáni •.
Tato komise byla ustavena takto: Belgie (A. Lorent),
Předseda pak připomněl. jak byla obnovena ě.iUllOst
J<'rancie (Godard), Velká Britanie (Sheppard), Italíe
MZF shromážděním v Dijonu na návrh pana Roupcin(Piazz'i), Polsko,
Lucemburk
(Eyschen),
Svýcary
ského, jehož nepřítomnost vřele postrádá; vl'dení proCBertschmann), Československo (Císař). Svédsko, NizO"zatímního výboru federace bylo tam svěř'eno Francii.
zemí (Heines).
Potom přivitat zástupce k práci, která by měla probíH. Danger nastiňuje práce dosud vykonané stálou
hati v téže atmosféře sympatií a dť1věry, která vždy ve
komisi pro katastr, jmenovitě pokud jde o shromáždění
shromážděni vládla. Osobně poděkoval každému z deledokumentů ze všech zemí. Většina svaz .•••.
již odpověděla,
gátť1, kteři se neobávali námahy, spojené s dlouhou
nikoliv však všechny. Bylo též předvídáno, že národy,
cestou, aby se zúčastnili spolupráce.
které by si přály, mohly by dostati dokumentaci o kaNa pořadu jednáni byla potom zpráva odstupujíciho
tastru i prostřednictvím příslušných vlád, anebo repropresidenta MZF Fantiho, kterou přečetl italský delegát
dukci dokumentace již sebrané. Všechny svazy jelitě
pan Chiaramello.
nezaujaly stanovisko k tomuto námětu v dotazníku roPode zvyklosti byli zvoleni 2 revisoři účtli, aby prozeslaném p. Sheppard-em.
zkoumali finanční hospodářstvi.
Potom pan René Danger čte referát, v němž doporuRevisoři podali svou zprávu následujiciho dne. Účetčuje, aby v rámci mezinárodniho
organismu, na př.
nictvi, jimi prověřené, bylo shledáno správným. Končí
UNESCO byla zřizena mezinárodní organisace pro stuse schodkem 9.220 italských lil'. Přezkoušení účtu je
diuma zlepšování registrace pozemkové držby. Tento
provedeno s výhradou relativně velkých vydání na nástálý oficiální úřad byl by financován
zúěastněnýllii
klady osobní v letech 1939 až 1943 vzhledem k snížené
vládami.
činnosti federace. Přesto se zdá, že italský výbor učinil
Stálý výbor vřele přijimá tuto štastnou ideu, k níž
co mohl pro zájmy MZF. Stálý v)Tbor schvaluje celé
vyslovuje pan Baudet jménem Stálého výboru autorovi
vedeni, vyslovuje současně díky jak za zprávu federace,
co největší díky. Pan R. Danger se o ně dělí s panem
tak také za zachránění archivů federace, což zvláště
Hegg-em, jemuž přísluši tato iniciativa.-)
zdůraznil gen. Killick.
N o ví či e n o v é. President oznamuje pak kandidaK o m i s e p l' o tec hni e k Ý slov n í k.
turu Spolku zeměměřičů Velkovévodstí Lucembnrského
na členství MZF, Spolek se přihlásil k jednotě a. jeho
Tato komise je ustavena takto: Belgie (de Bchryve ••,
delegliti, pp. Eyschen a Theisen, se ihned zúčastnili
předseda), Francie (Raymond Danger), Velká Brltanie
schť1ze,když byli před tím vřele přivítáni svými kolegy.
(H. C. Colle), Italíe (Fanelli, zpravodaj), LucembUl'k
(Theisen),llolandsko
(Heines), Svédsko, Svýcary (lleeg),
Předseda 'Předčítá potom.dopis Ústředního spolku ze·
Československo (POhlžák).
měměřiekých inženýrů Rumunska, který si· přeje znovu
R. Danger dále připomíná docílené etapy touto stálou
navázat styky s MZF. Připomíná, že tento spolek byl
komisi a předkládá heslové lístky a slovníky, které malJřitomen jako pozorovatel při ruzných dřivějších akcích
nifestují
provedenou práci. Čte připomínky pana de
federace, aniž by byl oficiálním členem. Měl by dodati
Schryvera, předsedy této komise a pana Heinese, jenž se
zprávy o své povaze a organisaci.
omluvil.
Předseda prosí potom pana René Dangera, jlldnoho ze
Ostatní komise nemohly být ustanoveny,
poněvadž
zakladatehi MZF, jenž byl svědkem všech dřívějších jed·
svazy ~amy neoznámily delegáty.
nání federace, aby podal výklad o ob n o ven í či nnosti
komisí.
Ustavení
nových
komisi.
R. Danger naznačuje, že by bylo třeba především
určit místo a datum VII. mezinárodniho kongresu, neRené Danger uvádí, že by bylo velnii dobré stanoviti
v pro.gramu obvyklých komisí studium těchto otázek
bot z toho vyplyne označení nového výboru federace.
Francie je potěšena žádostí, aby přijala tuto funkci.
pro kongres 1949:
1. Srovnání mezi různými národy
Odmítá však přijmout tuto čest pro zaneprázdnění, které
a) odborné činnosti a společenského a mo:cálního PO"-"
ji zavaluje současná organisace komory civilních geometrl!.
I
I staveni zeměměřiče,
b) platů zaměstnanců a povinnosti zaměstnavatelů
Po různých návrzích; v nichž různé národní svazy se
omluvily, Stálý výbor žádá Svýcarsko, aby se ujalo před(povinnosti sociální, všeobecné náklady),
sednictví MZF, nebot jeho situace ncutrálni země mu
c) sazebniků za práce zeměměřické.
dovolí, aby nejsnáze docílilo soustředění většiny národů.
2. Role zeměměřiče v majetkové rekonstrukci a v pO"zemkové roorganisaci.
Pan B a ude t jménem Svýcarska, které zastupuje,
Pan Peltier doporučuje, aby bylazřizena zvláštni kopřijimá pro svou zemi předsednictví MZF a poslání přimise pro tyto rť1zné otázky, jež ostatně nebudou vyčerpraviti příšti kongres.
pány jen na jednom kongresu.
Vzhledem k rozsáhlosti prací, spojených s organisací
kongresu, stanoví se pro uspořádáni kongresu rok 1949.
-) Referát pana R. Dangera byl otištěn Y Z. O.
Schůze Stálého výboru bude uspořádána v červnu
čís. 6/47.
1948 ve Stockholmu.
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Na námět pana Baudeta je rozhorlnuto zříditi komisi
odborné činnosti (stavovskou). Komise měla by se zabývati nahoře vyznačenými problémy, které se vyskytuji
s jistými odchylkami ve všech zemích.
Ú č a s t m I a d Ý c h zem ě měř i č t'i.
V souvislosti s jednánim o komisich zdůrazňuje dele·
gace Velké Britanie nutnost zajistit kontinuitu různých
praci tim, že bude podporována účast mladých kolegt'i na
zasedání MZF.
Byla učiněna dvě rozhodnutí v této vážné otázce
v živé naději, že rozhodnutí budou také uskutečněna:
a) každý národní svaz bude míti ne jednoho, nýbrž
dva zástupce v komisi mladých,
b) phslušný svaz označi do každé komise vždy jednoho zkušeného člena a jednoho mladšiho náhradníka.
Příspěvky

do MZF.

Generál Killick poukaZUJe jménem delegace Velké
Britanie na nutnost dobrého finančního základu, aby
hylo možno splnit velké úkoly federace.
O podrobném prozkoumání všech problémt'i spojených
s tím, že nastalo nežádoucí zdržení v placení příspěvkt'i
a s potřebami uvést v chod činnost MZF, bylo rozhod·
nuto:
1. že nezaplacené příspěvky za leta 1938 a 1939 Zllstávaji samozřejm9u povinností,
2. že nebudou požadovány žádné phspěvky za období
války (1939--44). Italii budou zaplaceny pohledávky.
3. Stanoví se pevný příspěvek za rok 1945 a 1946 ve
výši 50 švýcarských frankt'i (každý národní svaz).
4. Pro následující leta bude předepsán příspěvek podle
stanov, t. j. 50 švýcarských frankt'i za nárorlní svaz plus
0,15 švýcarských frankll za každého člena.
Na závěr porád předal pan Peltier panu Baudetovi,
Ilovému presidentoví MZF jako zevní označení jeho
presidentské funkce, umělecky provedený řetěz, darovaný Institucí oprávněných zeměměřičů v Londýně a
uchovaný s velkou námahou italským výborem.
Současně s protokolem, jehož pod!ltatnoučást
jsme
zde otiskU, došlo pozvání presidenta MZF Marcela Bandeta, v němž praví:
»Pánové a milí kolegové, jak již je vám známo, země·
měřiči všech zemí se pokoušeli již dávno se sdružiti, aby
studovali společné problémy a přispěli tak k rozkvětn
jednoho z nejkrásnějších povolání na světě. Rtízné fáse
této mezinárodní činnosti se· datují od r. 1878 do naších
dnů. Hlavní etapy jsou určeny těmíto sjezdy.
kongres v Paříži v r. 1878 (7 delegací),
kongres v Bruselu v r. 1910 (15 delegací),
kongres v Paříži v r. 1926 (23 delegací),
kongres v Curychu v r. 1930 (32 delegací),
kongres v Londýně v r. 1934 (28 del. s 2.000 účastníky),
kongres v ftímě v r. 1938 (25 delegací).
Druhá světová válka částečně rozrušila odbornou organisaci, jež se stávala stále živější. V letech 1946 a 1947
bylo však usilováno příslušníky 11 evropských zemí
(Anglie, Belgie, Dánsko, Francie, Italíe, Holandsko, I,ucembursko, Polsko, Svédsko, Svýcary, Československo),
aby činnost M. Z. F. byla obnovena.
Spolek švýcarských zeměměříčt'! byl pověřen u příležitosti schťizí v Dijonu a v Paříži, aby M. Z. F. uvedl
v život. Toto pověření představuje v přitomné době nejistých vztaht'i mezi jednotlivýnli zeměmi světa mnohé
obtíže.
Přesto však doufáme, že příští mezinárodní zeměmě·
fický kongres, který bude - pokud to bude možné konán v roce 1949 ve francouzském Svýcarsku, bude
předehrou návratu normálních vztaht'i mezi národy.
Jsme jisti, že zeměměříči všech zemí z upřímného srdce
přispějí k vzájemnému sblížení lidí.

Spolek švýcarských zeměměřičů pověřil odpovědností
za sekretariát M. Z. F. štáb mladých zeměměfičt'!, jejichž hlavním nedostatkem jest jejich mládí a jeji'Jh
nezkušenost v mezinárodních vztazích našeho povoláni.
Pi'esto však udělají co budou moci, aby Federace obnovila syou činnost a vzkvétala životem stále intensivlIějším až do chvile, kdy do své náruči pojme geometry
celého světa«.
V dalším oznamuje předsednictvo MZF, že podle usnesení v Paříži koná se schůze Stálého výboru Federace
ve dnech 1. až 4. července t. r. ve Stockholmu na pozvání
Švédského spolku zeměměřičů. O programu prací se
v pozvání praví: »M. Z. F. se musí připravit na práci
t\Tdou a plodnou. Porady stálého výboru ve Stockholmu
musí být úvodem k obrození naší nejvyšší odborné organisace. Při této příležitosti budeme studovati event.
zařazení naší činnosti do širší čínnosti UNESCO. Jinak budeme připravovati program příštího mezinárodního kongresu. K tomu cíli budou doplněny ~taré. event.
zřízeny nové komise..
Delegace, přítomné na poradách výboru ve Stockhol·
mu se žádají, aby označily své representanty pro každou
z těchto komisí:
.
1. Technický slovník (5 svazkú je připraveno až po
písmo R; jde o dokončení této práce).
2. Katastr (specielně' jde o studium otázky zřízení
Stálého úřadu pozemkového zřízení).
3. Methody. Přístroje,. Fotogrametrie.
4. Urbanismus (upravovací plány zemí. oblasti a obcí).
5. l'T1ohazeměměřiče v pozemkové obnově a reorganisaci.
6. tHoha zeměmerlCe v kartografíi.
7. Odborná výchova.
8. Mladí zeměměřiči.
9. Odborná činnost ve vztahu k sazbám a mzdám.
Po řad

j e d n á n í pro Stockholm byl stanoven takto:

1. Prozkoumání situace M. Z. F. (administrativni

otázky pokud jde o počet členů, finanční otázky, příspěvky,
výdaje M. Z. F.).
2. Rozhodnutí o pf-íštím kongresu (místo, datum, program).
3. Rozhodnutí, týkající se příštích porad Stálého výboru a komisi.
4. Ustavení komísí a pokud lze ustálení jejich pracovního programu.
5. Rozhodnutí o vstupu M. Z. F. do UNESCO. •
6. Rozbor prostředků, jimiž by mohla být prohloubena
intelektuální a jiná spolupráce členských zemí.
7. Rt'izné.
Těšíme se, že také Československo se zúčastní těchto
porad a že po nich budeme moci podati čtenářt'im další
zprávy o tom. jak zkvétá mezinárodní život našeho
stavu.
B. POUT.
Úrazy a nemoci z povoláni v zeměměfictví. Při SIA
byla zřízena komise pro úrazovou zábranu. Úkolem
této komise je zabývati se otázkami bezpečnosti práce a
otázkami nemocí z povolání ve všech oborech techniky
a tedy i v oboru zeměměříckém. Její činnost má být
plně koordinována s činností komise pro úrazovou záhranu při Státním úřadě plánovacím (Státní výzkumné
radě).

Utvoření této komise a její činnost jest se stanoviska
zeměměřičských inženýru vítati, nehot až dosud bylo vyskytování se úrazt'i a nemocí z povolání sledováno jen
tam, kde jsou očívidné, níkoliv však tam, kde nemoci
vznikají ponenáhlu ale jistě a jejich vliv je tím zhoub·
nější. Jest na samotných zeměměřičských inženýrech,
aby o práci této komise se zajímali a případně svými
náměty a zkušenostmi ji v její činnosti podpořili.
ln,g. Faber.
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