
ZEMĚMĚŘI&SHÝ VĚSTHíH
Kapitoly o novém měření topog~afickém.

Část II.: Německo.
P. Boguszak.

R e i c h s a m t f ti I' L a 11des a,u f n a h m e.
Na,léha,vé řešení celé řady nových úkolů v zeměměřičství

a kartogra,fii vynutilo roku 1921 ses,tavení zem ě měř i č s k é
I'a d y u ministerstva vnitra. Bylo obzvláště nutno navrhnouti
jednotný geodetický podklad: pro celou řiši, provésti jedno,tnou
úpravu Vlšech úřednich map topografických a, vypra,covati
moderní program kartografický. Tyto úkoly byly skutJečně na
prvních poradách roku 1922 a 1923 vyřešeny, ta,kž·e budoucí
vývoj zeměměřičstvía, kartografie spočívá: na pevných zákla-
dech, jedno,tných a závazných pl'O celou říši.

Provedením programu ka,rt,ografického, t. j. nového,
zálkladního měření topografického 1: 5000 a nové mapy říše
1: 50.000, byl pověřen Reichsamt fUr Landesaufnahme *). Orga-
nisačně upraveno jest nové měření obdobně francouzskému.
V pNé fázi zaměřuje se podklad g'C'odetický, v druhé proveden
jest podkla,d topografický a fotogrametrické měření, ve t,řetí
vlastní měiiení topografa a, ve čt,vrté pak lwnečná úprava listů
nového měření.

I. Geodetický podklad.
TI' i a 11g'u 1a c e. Až do roku 1923 11ere,xistujív říši jed-

notná triangulace a jednotné základy geodetické. V severrní
čársti říše nalézá se triangu13.Jcepruská, řešená na, elipsoidu
Besselově. Hlavním pol,e,dníkem je Ferro, základním bodem
trigonol110tr 1. řádu Rauenberg u Berlína,. V osta,tních zemích
řÍiše nalézají se zemské triangulace, O' různých základech geo-
detických, vzájemně nespojené a nevyrovnané.

Rok 1923 přiná,ší konečně jrednotnou trigonometrickou síť
1. řádu. Základní plochou jest opět Bessellův eHpsoid, hla,vním
poledníkem Greenwicha počátkem "geodetická věž" geodetic-

*) Otázka fínančního nákladu na novou mapu 1: 5000 byla pro-
zatím rozřešena tak, že R. f. L. provádí nové měření zájemcům z kruhů
průmyslových, hospodářských a j., kteří pak nesou všechen náklad pol-
ních prací (pracovní přídavky topografa, plat figurantů, náklad na
dopravu přístrojů a stavbu sígnálů a pod.). Náklad na jeden list 1 : 5000
(4 km2) činí 1500 Ř. m. a sníží se na 600 Ř. m., poskytne-li podnikatel
potřebné fíguranty, stravu a přístřeší.
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kého ústa,vu v Potsdamu. Měřenfm nových úhlťl a, a,s,tronomic-
kým pozorováním celé řady zeměpisných šířek a délek hudou
j:ednotlivé triangula,ce spojeny, vyrovnány a převedeny na jed-
notnou trigonometrickou síť říše.

Pro j e k c e. Až do ro~hodnutí zeměměřičské rady existuje
v řiši na 50 pra,voúhlých souřadnicových systémů. Roku 1923
zvolena Gauss.-Kriigerova vá:1cová prrojekce (obr. 1.), zohra,zující
hlavní poledníky a úhly ve skutečné velikosti.

Oást zemského elipsoidu, procházející říší, dělí se podél poledníků
4'5°, 7'5 0, 10'5 o atd. na řadu poledníkových pasem, širokých 3 ° země-
pisné délky. Každé pásmo má vlastní souřadnicový systém, který pře-
nese se Gaussovou konformní válcovou projekcí (při příčné poloze pro:
jekčního válce) Kriigerovými rovnicemi přímo do roviny. Pro takto
vzniklé rovinné pravoúhlé souřadnicové systémy s hlavními poledníky
6 o, 9°, 12 ° atd., jest osa Y společná a tvoří ji rovník. Osu X v každém
pásmu tvoří hlavní poledník, posunutý o 500 km na západ. Tímto for-
málním posunutím počátků jednotlivých systémů nastává dvojí zjedno-
dušení. Souřadnice všech trig-onometrických bodů v říši mají jen hod-
noty kladné a místo označení X zavádí se srozumitelnější "nahoru" a
místo Y - "vpravo". Souřadnice propočítají se půl stupně západně a
východně od hraničních poledníků v obou sousedních pásmech. Ka7'dé
poledníkové pásmo dostane pořadové číslo vých. Greenwiche, které
uvede se při každé pořadnici na prvém místě.

S O u řad nic o v á síť. Rozhoďnutím zeměměřičské r3Jdy
za,vádí se ve všech úňedních ma-pá,chříše Gauss-Krtigemva, sou-
řadnicovál síť. Mapy v mčNtku 1: 25.000 jsou opatřeny sítí
po 1 km, 1: 100.000 po 5 km a 1: 200.000 a. 1: 300.000 po
10 km. Čtyřm.ís,tná čísla. na západním a východním okraji
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mapy (obr. 2.) značí hodnot.y x (nahoru), t.. j. vzdálenosti v kiJo-
metrech od rovníku. Čísla na. jižním a sevemím okraji udávají
první číslicí pořadové číslo po~edníkového pásma, a osta,tnimi
číslicemi vzdálenost v kilometrech od hlavního poled:níku
.,vpravo".

Souřadnice některého bodu na mapě zjiSltí se plánovým
uka,za-telem, natištěným na každé mapě se souřadnicovou sití.
Mapy, zasahující do dvou sousedních poledníkov)rch pásem, mají
souřadnico,vou siť buď jednoho nebo obou pásem.

3586 Rechts, 5744 Hoch.

N i vel a c e. V říši nalézají se dvě sítě nivela,ční. Původní
ukončená roku 1900 - obtsahuje na 16.000 km aSI 12.800

značek nivelačních. Základním bodem byl normální výškolvý
bod na berlínské hvězdárně, určlený přímo nivelací odi nulového
hodu v Amstemdramě. Roku 1913 pOlčíná'nová, plánovitál nive-
lace původních tmtí se znovuzřízením starých a vsunutím
nÚ'vých značek nive1a,čnich. DÚ'sudzaměřena jest, síť v plfostoru
Ko1lín-Berlín-Liibeck, zbývajicí zakončí se ve 20 letech.
Nivelace vzta,žena,jest na nÚ'výnormábú bod, odvozený od bodu
původního. Nalézá sle na chauslsée Berlín-Manschnow a skládá
se z jedné hlavní a čtyř kontrolních podzemních zll::lJček
výškÚ'vých. -

Uvedené geodetické základy jsou podkl:lJdem nové topo-
grafické mapy říše v měřítku 1: 5000. Jednotlivé, pravoúhlé
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li&t.y- celkem a,si 144.000 listů - ve velikosti 40 X 40 cm.
ohraničeny jsou Ga.uss-Krugerovými rovinnými souřadnicemi
a obsahuji uvedienou souřadnicovou s,íťpo 200 m (obr. 2.).

II. A. Topografický podklad.
Doplňuje nedosta.čuj.ící podklad geodetický a umoznuJe

t.opogra.fo·viprovés,ti vla&t.níměření v mezích předepsané přes-
nost.i, účelně a hÚ!spodá:rně.Tvoří j·ej především existující již
přesné elaboráty vyměřovaci, jako mapy kata,strální, plány měst,
lesů, hospodářské plány a pod.

Nejednotnost kat,ast,rálních měření v zemích říše způsobila
ovšem různou úpravu a· kvalitu polních elaborátů.

V Prusku jsou to mapy málo přelsné, pro mapu 1: 5000
namnoze nedosta,čující, v jižním Německu pak ka,tastrrulníměření
promyšleně vybudované a provedené (Bavorsko 1 : 5000, Wtir-
tembersko 1: 2500 současně s vrstevnicemi), t,vo·říci ovšem
podkla.ddokonalý a polní práci podlsta;tněmycthlující.

Vkreslení situace a event. vrstevnic do vyměřovacího listu pro-
vede se pantografem podle Gauss-Krugerovy souřadnicové sítě. Ideálem
je ovšem, je-li tato síť obsažena v elaborátech, tvořících podklad pro
1 : 5000, zvláštB v mapách katastrálních. Kde souřadnicová síť není,
lze ji buď sestrojiti - je-li geodetický podklad mapy navázán na jed-
notnou triangulaci -, anebo použije se při pantografování základních

® body detailní triangulace.

• body grafickť triaflgulace

topograla.
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bodů, v poli zaměřených a do vyměřovacího listu a do plánu neb mapy
nanesených.

V území, kde nejsou ďost,ipřesné mapy k disposici, nutno
nejrprve zhustítí trigonometríckou síť tak, že na jeden Hst ma,py
1: 5000 (4 km2) připadne }eden bodl trigonometrický. PoM určí
se detailní kíangulad (12 cm teodoHtem) na ka,ždý čtverečný
kilometr jeden až dva pevné body a s,ítí přesných polygonů
ostatní stanoviska, nutná pro vlastní měření topografické.

V obou případlech určí se nivela.ci neb výško,vými pořady
od nejhliž,šich značek nivelačních výšky trígonometríckých bodů
a na ka,ždém čtverečním kilometru aspoň jeden pevný hod výš-
kový. Výšky ostatních bodů záJkladJ1Úch,st,anovíse huď nivelací
nebio·pořady výškovými (ohr. 3.). Body polygonálni a výškové
se stahilisují j€l1 na žáx:}:ostpodnikatele, jinak ozna,čí se pouze
kolíky. (Pok~ačovliní. - Á Sllivro.)

8tav. rada. Ing. Ja.r. N eč a, s. člen Národního shromáždění:

K zákonu o pozemkovém katast~u a jebo
vedení.

Výt.ah z řeči, IP!f'Ols,lovené.vp(),s,lanec:ké sněmovně d,ne 16. prosince 1927
(s,clhů,ze119).

Slavná sněmovno! Dnes projednávaný katastrální zákon náleží
k nejdůležitějším předlohám. Slovensko a Podkarpatská Rus potřebovaly
zvláště tohoto zákona, který sleduje účel, učiniti konec nejistotě v po-
zemkové držbě, jíž trpí především drobní lidé a umožňuje drobným
zemědělcům opatření levného hypotekárniho úvěru dosud bez řádné
pozemkové knihy nedosažitelného. Řádné provedení katastrálního zákona
učini konec také velmi četným a nákladným sporům držebnostním ...

Katastrálni zákon opatřuje" jak praví ve svém § 2, "geometrické
zobra:zení, s01lJpis a 'popis ve,ške.rých po.z.ellIlků V Če,skos.]o-ven,ské repu-
blice". Zjednává tedy evidenci všeho pozemkového vlastnictvi v re-
pl1bilice,. . .. , klfajně 'potřebnou unifikad 've vě'cech pOILemkového kartas'tru
v celé republice. Zajišťuje po stránce technické vybudování nové tri-
gonometrické sítě i podrobné zaměření obcí dosud vůbec nezaměřených,
reambulaci zastaralých map; zajišťuje potřebné provádění evidence změn
v nových technických operátech, a udržování souhlasu katastru s po-
zemkovou knihou; zjednává objektivní podklad pro práce vložkářské a
také podklad pro velké intensivněni zemědělství sloužící operace: me-
liorace a hlavně komasace. Co znamená projednávaný zákon pro Sloven-
sko" ukazuje fakt, že jen čtvrtina Slovenska má katastr v pořádku
a to ještě v neúplném - kdežto na třech čtvrtinách Slovenska je katastr
jen přibližný, zastaralý, neopravovaný a neshodující se proto se sku-
tečnosti, ani co se držitelů pozemků, ani co se předmětu týče.

Za daných poměrů bylo by vyžadovalo vyhotovení nových ope-
rátů katastrálních a založení vložek pozemkové knihy doby 132 let.
Přim o desolátní poměry panovaly po převratu na Podk. Rusi, kde dlužno
reambulovati dnes více než polovinu všech obcí, kde sice každá obec
má své pozemkoknižní protokoly, ale většina jich je v tak ubohém
stavu, že by snad bylo lépe - jak odborníci tvrdí -, kdyby obce těchto
"pozemkových knih" vůbec neměly. Anarchií a nepořádkem panujícím
ve věcech katastru a pozemkových knih na Slovensku a Podk. Rusi
trpěli a trpí především mali lidé, malozemědělcil kte,ři nemohli si násled-
kem neupravených poměrů opatřovati dlouhodobé úvěry a stávali se
proto obětí známé lichvy. Poměry v tom směru jsou přímo zoufalé a vy-
žadují bezodkladné nápravy.

Proto p,řikládái!l1Ieosnově katastrální veliký význam a proto také
věnovali jsme projednávání jejímu velikou pozornost. Bohužel, stali
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jsme se právě při této příležitosti svědky toho, s jakou nevážnosti byla
předloha projednávána vládou, stali jsme se poznovu svědky. toho, jak
nebylo dbáno ani jednoho z řady dobrých pozměňovacích návrhů i reso-
lucí oposice, i toho, jak byla oposice odbyta v senátě stejně jako v po-
slanecké sněmovně bez jakéhokoliv povšimnutí a přihlížení k jejím žá-
dostem na celé čMe,bez ,la1kéhokoliv da,Lš,ihoodův;odrrú'fní...

Katastrální zákon odbyt byl v rozpočtovém výboru senátu za ne-
celé dva dny, v rozpočtovém výboru poslanecké sněmovny za 6 hodin,
při čemž všechny pozměňovací návrhy a resoluce byly bez výjimky za-
mítnuty, až na tu jedinou chme,la[l8'kou.. , S dŮ'mzným protestetm ohmžuje-
me se nejen proti promrskání katastrálního zákona v rozpočtovém vý-
boru, ale také proti tomu, že nebyl návrh zákona dán k projednání vý-
boru zemědělskému, ústavně-právnímu a technicko-dopravnimu, jimiž
měl při svém dalekosáhlém významu bezpodmínečně projíti.

Jako strana věcné oposice pozdravujeme možnost, že alespoň
v plenu sněmovny můžeme i veřejnost seznámiti s řadou detailů z projed-
návaného zákona ...

Budiž mi dovoleno probrati aspoň některé naše pozměňovaci ná-
vrhy a resoluce, jež byly v rozpočtovém výboru všechny z.amítnuty ...

V § 6. navrhovali jsme doplnění v tom směru, aby za podstatnou
část pozemkového katastru, za operát měřícký byly považovány nejen
mapy, nýbrž i doklady k nim, t. j. indikační skizzy, polní náčrtky a
manuál. To je velmi důležitý detail, neboť tak je dána možnost snazší ori-
entace i kontroly kdykoliv v budoucnosti. Odborné kruhy na tento ne-
dostatek samy poukazovaly.

Jestliže byl náš příslušný pozměňovací návrh zamítnut, pak vy-
žadují věcné zájmy nutně, aby bylo k naší žádosti dbáno zřetele alespoň
v příslušném prováděcím nařízení.

V § 10. navrhovali jsme, aby k rozhodování o instrukcích, jež
budou obsahovati návody pro vykonávání katastrálních měřických prací
a jich metody bylo vedle ministerstva financí, spravedlnosti, zemědělství
a národní obrany, kompetentní též ministerstvo veřejných prací. Náš po-
změňovaci návrh byl odmítnut s poukazem na "ústřední úřad", jenž
však vlastně neexistuje.

Zamítnut byl náš návrh, aby při ustanoveni m e t hod k a t a-
str á 1n í h orně ř e n í byly brány do ohledu všechny geodetické vymo-
ženosti i se zřením k technické oekonomii, aby tak náklad na vyměřo-
vání ,byl úměrný k hodrrootě vym.ěřené půdy. RakoUlSlké a uhe,mké kata-
strálni pi\edpisy připouštěly celkem dvě měřické metody: starší grafickou
měřickým stolem pro venkov a novější polygonální čili numerickou pro
města. Odborné kruhy, jež se změny námi ve věci metod katastrálního
měření požadované domáhaly, ukazují však správně na to, že pracovni
oekonomie nedá se směstnat výlučně jen do těchto dvou metod, poněvadž
každý odbornik musí uznati, že na příklad poměrně laciná grafická me-
toda, která velmi dobře vyhovuje v úrodných zemědělských krajích, je
ještě 'Příliš neúsporná pro krade clhrudé, v nich největ.ši 'P'řesnost věno-
vaná za měření situace vyzní na prázdno, poněvadž již samy držebnostní
poměry půdy jsou tak neujasněné a neustálené, že se situace majetkových
hranic mění s každým novým oráním. Je tedy příkazem zákonodárné
opatrnosti, aby bylo na tyto věci také pamatováno.

V ustanoveních, týkajících se hranic katastrálních územi, pokládali
jsme to za nutný dodatek, že omezníkování - nepěkné a nečeské slovo
- hranic katastrálnich není nutno v případě, když jdou neregulovanými
řekami a potoky. O mez n í k o v á n í ne u p r a ven Ý c h pohraničních
toků není totiž ani lehce proveditelné, ani trvalé. Náš z povahy věci vy-
plývajicí příslušný pozměňovaeí návrh byl však zamitnut.

Stejně zamitnut byl náš pozměňovací návrh, týkající se hranic ka-
tastrálnich územi a znějící takto: "hranice katastrálních území, pokud
nejdou současně hranici státní, které jdou středem neregulovaných po-
hraničních potoků a řek, jsou p o h Yb 1 i v é podle toho, jak se mění
vodní tok povlovným odplavenírn a naplavením". Spolek čsl. geometrů
ukazoval na nutnost tohoto doplňku z toho důvodu, že nynějši zákonné
předpisy o takové hranici byly nejasné a vedly k nestejné evidenční
praxi, která mnohdy ve svých důsledcích vyvolala zmatečné poměry.
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Námi navrhované znění umožnilo by postupně odstranění značných ne-
srovnalostí a znemožnilo by do budoucna chaos v otázce nazírání na mě-
nitelnost resp. neměnitelnost hranice katastrálních území v pohraničních
parcelách vodních. Podotýkáme ještě, že tato změna v ustanovení -
námí v souhlase s odbornými kruhy požadovaná - je v zásadě uplatněna
v Německu.

V rozpočtovém výboru byly předmětem větších ,debat '§§ 14 a 80,
jež se týkají schválení, odděleni, resp. o d pro dej e s t a v e b n i ho
mís t a příslušným stavebním úřadem. Náš pozměňovací návrh, jenž po-
ložil důraz na stavební řád, byl zamítnut. "Věstník inženýrské komory"
věnoval věci také delší úvahy a vyslovoval pochyby o účelnosti přísluš-
ných paragrafů osnovy s poukazem na omezování vlastnických práv ma-
jitelů pozemků.

Pokud se týče s a z e b j a k o s t n í c h tří d, navrhovali jsme prin-
cipielni změny v tom smyslu, aby tu byly směrodatny pro ministerstvo
financí, pro sazební stupnice upravené výtěžky pozemků s 1ha plochy,
jak budou zjištěny ,při občanských revii'lÍch katastdlního ocenění ...

Pro řízení rek I a m a ční navrhovali jsme změnu v tom smyslu,
aby operáty katastrální byly vyloženy v obcích k nahlédnutí po dobu
"alespoň 6 dnů" a ne - jak osnova navrhuje - "alespoň třídenní dobu".
Poměry slovenské a podkarpatské a pro Slovensko a Podkarpatskou Rus
má katastrální zákon zvlášť velký význam, vyžadují nezbytně této mi-
nimální lhůty.

Pokud jde o změny katastrálních území vyvolané při r o z e n o u
z ID ě n o u t o ik: ů pohraničních napílavením a odpllllveniÍm na.vI1IlOValijsme
3Jby je prováděl mělřiČ>Skýúřad ~ mOlc!Íúřední přtíJmo jwko IzálpilSa a:by
o 'z3.pffisuuvědomiil kromě ,knihovního soudU. i finanční úřad II. stoliice.
pNiPaidJIlěrpolitický úřad. Důvodem k t.omuto požadovanému doplňku
zákona .i,el,že taikQvá změna kat.astráJnÍ,ho ú~emí je způsoberna bez vůle
koholwHv -živ:lem -a net'řelJia. tedy, ahy různé úřady .zasahovaly do
pmvedeiIli zápisu o změně. Úsporné prováděolÍ agendy úře,d'I1ívede k tomu,
ab~ pou~e kal~aB~.ráln!úřa;d řešil s konečnou platnos,tí otáJzku takovéto
zmeny kata:Eltrahuho UZleml.

V zájmu zintensivnění zemědělství a v zájmu' pře měň o v á n i
p I oe hne p 1od' n Ý c h v Víloc.hy kultur vý:IlJ()Islněj.ších,podaH jsme ná-
vrhy nla os.V'obození 'po do,bu 25 let tčch pOlZemků, jež byly z ploch bez
katastrálniho výnosu přeměněny na pozemky s katastrálním výběžkem;
...:....pří trvalých změnách ve vzdělávání a zvýšení katastrálního výtěžku
navrhovali jsme předepsáni zvýšené daně až 11. rokem. S poukazem na
daňovou reformu byly tyto naše návrhy zamítnuty.

V zájmu ochrany stran a záruky dokonalosti plánu, navrhovali
jsme v § 51. dodatek v tom smyslu, že předložený plán má vyhovovatí
nejen vládním nařízením a instrukcím, ale býti i vlastnoručně podepsá'n
dotyčným měřičským úřednikem s připojením jeho úředního titulu. Také
tato změna - po jejímž uzákonění volají ostatně i odborné kruhy -
byla zamítnuta.

Těžce doléhá navrhovaná osnova katastrálního zákona v něko-
lika rpa,ragrafech na, obce .. , Belz.potřeb[}j()lje několik ustanovení opravdu
tvrdých, jež jsou obsažena v §§ 105. 96, 56 a 7. § 56 ukládá obcím celou
řadu povinností, jimž dostáti Je řadě obcí, zvláště na Slovensku a Pod-
karpatské Rusi" dosti těžko. Ukládá obcím i značné výlohy. PodáváJme
v § 56 pozměňovací návrh zmírňující tyto povinosti - v ~ 96 pak ná-
vrhy na šktI1tnutíd!vou IlJeljty,rd,mh odst. 3. a. 4....

Nechci se dotýkati dalších námi navrhovaných změn. Jen stručně
po,znamenám, že naše pmměňoVla,cí ,n;á,Vl'hy,'týkaj:íci se změnyoz,na,čenÍ
slov "mapa katastrální" na slova katastrální plán v §§ 2, 3, 6, 28, 42, 43,
72 a 91 je požadavkem odborných kruhů, které správně odůvodňují, že
označení "katastrální mapa" je zastaralé a neodpovídá pojmům vědec-
kým ani odbornému názvosloví.

Na druhé straně třeba odsouditi, že navrhovaný zákon opustil
starý a dobrý termín "katastrální obec" a zavedl neurčitý a po-
chybený te,rmín "katastrální území". Stejně nešťastným bylo nahra~
žení dobrého i v lidu dobře vžitého a pochopeného slova "evidence"

1928/71



slovem "vedení", jemuž může býti přikládán i význam jiný. Také ozna-
čeni ,.užité právo stavebni" v 'zákoně nutno ozna,čr:rtiza rproehyrhené...

Rozpočtový výbor zamítl i resoluci, kterou se dožadujeme z ř i-
z e nit ech nic k é š k o Iy nebo alespoň technické fakulty na S Io-
ven s k u s e zem ě měř i č s kým odd ě len í m. Upozorňuji na to,
že při projednávání zákona o zeměměřičském studiu usneslo se Národní
shromážděni jednomyslně na podobné resoluci dne 14. července 1927.
Tenkráte byl zpravodajem osnovy poslanec téže strany, p. dr. černý a
táž resoluce byla výborem zamítnuta. Osnova zákona, ani důvodová
zpráva k ní. jak byla předložena v senátě, nemluví nikde o prostředcích,
jimiž má býti dosaženo provedení katastrálního zákona. Zmíňuje se jen
o nákladech, jež jsou rozvrženy na 20 let po 10 milionech ročně, ale
stranou je nerchánai úplně otálZlka organisa'onicrh ,předrpork,ladu la dorostu,
který musi být k provedení práce odborně vychován. Jenom Slovensko
by k rychlé restauraci samotného pozemkového katastru potřebovalo asi
500 zeměměřičů vedle asi 1500 pomocných sil. NadcháwMcí velké úlohy
meliorační, komasační atd., zvyšují na dlouhá léta tuto potřebu. Při-
mlouvám se proto ještě v plénu za přijetí naší příslušné resoluce. Je
ostatně starým přáním Slovenska a na Slovensku je poslanci všech
stran lidu slibována.

Budiž dovoleno, abych se j.en několika slovy dotkl, ježto jde o před-
lohu" na níJž zvláštJnízárjem majrí zeměměřiči', jre1jichhlavníJho stesku z po.-
slední doby. Jak známo, při s y s tem i s a c í byl a na p I' o s t o z n e-
hod noc e na tec hni c k á p I'á c e. Také tll je i u zeměmě,řičů. Uvedu
jen dva případy k ilustraci. Ve finančním odboru, kde z měřičského
úřednictva je největší počet, je systemisováno míst geometrů: v 1. plat.
stup. O, v 2.' plat. stup. 1, ve 3. plat. stup. 12, ve 4. plat. stup. 29, v 5. plat.
stup. 142. v 6. plat. stup. 294.

Podle poměru, jaký stanoví důvodov'á zpráva k platovému zákonu
na str. 137, měla, by však býti pro geometry asi tato systemisace: v 1. plat.
stup. 4 místa, v 2. plat. stup. 12 mist, ve 3. plat. stup. 51 míst, ve 4. plat.
stup. 88 míst. v 5. plat. stup. 129 míst, a v 6. plat. stup. 194 míst. Z uve-
deného vysvitá, že systemisace zařazuje do nejnižších dvou platových
stupnic přes 91% měřičských úředníků finančního resortu, kdežto podle
zásad platového zákona mělo by býti v těchto dvou stupnicích jen 67%.
Při nepatrném počtu 42 úředníků, t. j. 8'8%, kteří by mohli dosáhnonti
vyšší stupnice ne@je 5. nelze, téměř mluviti o dvojím povýšení, o kterém
se předpokládalo. že bude dostupné každému dobře kvalifikovanému úřed-
níku. To odporuje opět v duchu platného zákona. Tím méně lze však
mluviti o odměňováni úředniků výborně kvalifikovaných, jimž mělo se
dostati jmenování do služeb vyšších.

Horší ještě poměry jsou v oboru ministerstva veřejných prací
u zemské politické sprá,vy v Praze. Z 5 míst měrřičských úředníků byla
3 mista, t. j. 60% zařazena do 6. plat. stupnice a 2 místa, t. j. 40%, do 5.
stupnice a že tedy těmto úředníkům není dostupna ani 4. plat. stup.,
která je přece dosažitelná i úřednikům služební třídy IV. Jaké důvody
vedly k takovému podceňování zeměměřičů, je nepochopitelné. Nebylo
zde přece obavy, že by vyšších míst se dostalo také úředníkům, kteří by
toho nezasluhovali, neboť jde o úředníky výborně kvalifikované a ma-
jící již kolem 30 let skutečné služby. Také námitka o příliš malém stavu
nedá se udržeti, neboť jinde jsou stavy ještě menši a místa byla přece
rozdělena mezi téměř veškeré stupnice (5 až 2). Důvod takový nebyl by
také ani spravedlivý, neboť se domníváme, že má býti odměňována
práce úřednictva a ne jeho počet.

Uvedli jsme zde sice pouze dva obory státní správy, avšak ani
v jiných oborech nebylo měřičské úřednictvo hodnoceno lépe. Je jisto, že
nezasloužené podceňování a nepochopení vůči tomuto stavu trvá a je tu
třeba brzké a rozhodné nápravy, neboť geometry čekají velké úkoly při
nadcházejících pracích katastrálních a komasačních.

Pan kol. Bečák vřele mluvil o potřebě komasací a uváděl zde ně-
kolik známých dat z toho oboru. Lépe by však bylo, účelnější a prak-
tičtější, kdyby p. kol. Bečák nemluvil zde o těchto věcech, nýbrž se za-
sadil u předsedy strany a u své vlády uplatňoval tyto snahy. Scelovací
předloha - objektivní ovšem - byla by zárukou nejlepšího zintensiv-
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nění zemědělství u nás a byla by uvítána i námi, oposičními stranami,
kte,ré také právě věcně diskutovaly. Nebude ovšem potřebného aparátu
zeměměřičského, bude-li s geometry zacházeno jako dosud. J e při r o-
z e n o, ž e s e ode jme c huť k e s t u d i u zem ě měř ič s k é m u
mla d é gen e r a c i, bud o u-I i pod m í n k y e x i s ten ční t a k
c h a trn é j a k o j s o u dne s up e v ň o v á n y. Pod cen ě n í p r á c e
zem ě měř i č s k é n á 1e ž í v 1a s t n ě, j a k již bylo řeč e n o,
k všeobecně neblahému zjevu provázejícímu celou
systemisaci, totiž podceňování technické práce
v ů b e c.

K zákonu samému stavíme se, jak jsem již s počátku zdůraznil, po-
sitivně a litujeme jen toho, že námitky oposice byly v senátě i poslanecké
sněmovně šmahem zamítány, ač se opíraly o věcná dobrozdání odborných
kruhů, ač tu jde o řadu změn věcných, sloužících zájmu celku. Takovéto
odbývání oposice, zvláště ve výborech, považujeme za zjev ohrožující
samotné základy zdravého parlamentarismu u nás.

R é s u mé: La nouvelle loi cadastrale. L'article n'est qu'un extrait
du discours ďun député de M. Nečas, ingénieur dans la Russie Sub-
carpatique, prononcé dans la chambre des députés á l'occasion des dé-
libérations sur la loi cadastrale. Bien que la proposition de cette loi ait
marqué un grand progrés par rapport aux circonstances actueUes, M.
Nečas sollicitat quelques modifications réeUes dues aux exigeances des
spécialistes.

La proposition devenait la loi daté le 16. décembre 1927. Par cette
loi fut le service cadastral réuni dans toute la république tchécoslovaque,
et les administrations cadastrales furent pourvue ďune juridiction plus
grande. Le service cadastral a gagné plus de caractéres techniques.
M. Nečas demandait aussi l'augmentation du personel en géométres et
l'amélioration des situations des géométres occupés aux services du ca-
dastre. Celles-ci sont les conditlOns qui pourraient bien assurer la
fonction parfaite de l'institution du service du cadastre qui dans I'état
modeme s'attire de plus en plus une importance particuliére.

Byla konána 11. bře,zna 1928 v české technice v Praze,
byla četně nav·štívena, průběh měla klidný, manifestační. Před-
nesené referá,ty byly věcné a výstižné:.

Předseda spolku Ing. SŮra.,.zahájil jednání o 10. hod. dopol.
Zdůrwznil, že měř. úřednici nejsou přáteH zhytečných projevů,
nýbrž muži práce. Stěžují si proto, že systemisace maří úmysl
záikonodárce a béřel jim, co jim chtěl dáti platový zákon. Vítá
zás,tupce úřadů, politických stran a úřednických organisací a
žádá je o podporu spra.vedlivých požadavků měř. úřednictva.

Pak byl přečten a odeslán hold panu presidentu republiky.
Z hostů sluší uvésti:
Za vysoké technické učení v Praze, za Masarykovu Aka.-

demii Práce a za Spolek čsl. inženýrů - prorektor prof. Ing.
P etř ík.

Za vysokou školu specielních nauk, děkan téže, prof.
Ing. Dr. Rlyšavý, prof. Dr. Svoboda a. prof. Dr. Fiala.

Za Inženýrskou komoru a za Joonotu úřed. aut. civil.
geometrů pro:f. Ing. F i 1k u ka.

Za ministerstvo financí ministerský rada Ing. Ma n d y s,
za zem. finanční ředitelství vládní rada Ma r t i n ů.

Za ministerst,vo veřejných prací vrchní odborový rada
Ing. Č ec h a ministerský rad.a, Ing. R o u s e k, za, technický
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odbor z·emské politické správy v Praze vrch. techn. komisař
Ing. Krch.

Za klub posl. a senát. čsl. národ. demokracie ministr m.
sl. senátor Ing. Beč k a.

Za klub posl. osI. soc. dem. posl. Ing. N e čas.
Za Vysokoškolský svaz předseda vrchní právní mda

Š p r ing e r a prof. Vos k a.
Za Klub inženýrů a geometrů StMního, pozemkového

úřadU vrchní rada Ing. F.a nt a.
Za Standiger Ausschuss der deutschen Staatsbeamten mit

Hochschulbíldung Ing. W i n kler.
Omluvné a pozdravné pI'Ojevy zaslali:
Rektorát vysoké školy technické v Brně, klub senátorů

čsl. soc. dem. strany dělnické, minisiterský rada Ing. Dittrich,
prof. Dr. Semerád, Ing. Ftirst, Ing. Růžička, Ing. Cemus, Ing.
Mezník.

Hlavní řečník Ing. Š r ů t e k, pojeďnal všeobecně o krisi
v úřednictvu, o poměrech úřednictva v Německu a v Rakousku,
o poměrech ná,I'Odohoopodářský,cha o platových poměrech úřed-
nických. Pak zabývá se systemisací měř. úřednictva, která jest
v ro'zporu s intencemi zákona a neodpovídá požada,vkům, kla-
deným na měřickou slUžbu. Před platovým zákonem dosáhli
kolegové ze starších dob, i ti bez vysokoškolského vzdělání,
VI. hod. tř., odpovídající 3. pla,tové stupnici, a nyní geometři -
s plnou odbornou kvalifikací - mají vysloužiti v 5. stupnici.

Nejhorší systemisace pro geometry jest u zemské politické
správy v Praze. Pouhé zapisování došlé pošty a, vedení záZnamů
jest ceněno výše, nežli technická a referentská práce geometra.

Ke konci volá po sjednocení úřednických organisací.
Ing. K I i m e š promluvilo chaotických pomě'rech katastru

na S loven s k u. Půjdou-li věci kupředu týmž. tempem jako
dosud, nebude zjednán pořádek ani za 120 let. Jest, zapotřebí
rozmnožiti personál a zlepšiti systemisaci, aby byl získán dorost.

Ing. Dv oř á k, za geometry v rŮ'zných odborech resortu
min i s t e r s t v a v e ř e j n ýc h p r a c í, prohlásil, že v tomto
resortu bylo geometrům ukřívděno nejvíce. Nebyly oceněny ani
prá1ce,ani stáří a kvalifikace úředníků. Heslo "Málo úřednictva,
ale dobře placeného" došlo zde pravého opaku. Nejhorši poměry
jsou u zemské politické správy v Praze. Úředníci s' výbornou
kvalifikací, kteří byli před 20 lety pro tyto· prá,ce vy b rán i
z řad katastrálního úřednict,va, mají vysloužiti v' 5. plat. stupnici.
Geometr s 22 služebními lety jest zařaděn do 6. pla-to,véstupnice,
kdežto jeho bratr - středoškolák, mladší o 6 let - dosáhl
5. platové ,st.upnioce.Geometři kona,jí své odborné práce samO-
statně, nikdo jiný nebéře za ně zodpovědno'st, kona,jí také re-
ferentské: prráceadministrativní a mají býti hodnoceni jako samo-
statní referenti. Končí požadavkem, aby ve všech osobních
stavech tohoto odvětví byl geometrům otevřen pos,tup do 3. pla-
tové stupnice, která je otevřena i středoškolákům.
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Ing, Š u I c poukázal na důležitost prací měřických úřed-
níků Stá t n í h o p o zem k ov é ho ú řad u a na, nepřiznivé
rozdělení sy.stemisovaných míst do jednotlivých stupnic. Doža-
duje se zlepšení systemisace v poměru s ostatnímí vysoko-
školáky.

Ing. D o lež a 1 poukazuje, že měřická služba u stá t n í c h
dr a h vyžaduje znalostí technických i právních. V ministerstvu
železnic nejsou geometři zastoupeni, veřejnost o jejich práci málo
ví a proto práce ta, zůstala nedoceněna. Zá:dají systemisování
3. pla-tové stupnice a v ostatních stupnicích systemi.saci úměrnou.

Ing. D y,má č e k, v zas'toupení měřičského úřednictva.
u a g r á r n íc h o per a c í, poukázal na význam těchto pra,cí
a na zodpovědnost a obtíže 8 nimi spojené. 'Zádá, ahy systemi-
sace t.ohoto úřednictva byla vybudo,vána úměrně systemisací
osta.tnich vysokoškoláků.

Pplk. K udI ič k a žádá jménem zeměměřičů ve službá.eh
voj s k a o systemisaci úměrnou jiné voj. specielní službě a o po-
čáteční hodnost nadporučíka.

Z á s t u pc e po sl uch ač ů zem ě měř i č s k.é h o i11-

žen Ý r s tví Ing. C. P o u r poukazuje, že zeměměřiči jsou od
služební třídy I b příliš odlišeni, ač jejich studium jest kratší
pOUlleo rok. Systemisace trestá je po druhé. Za těch poměrů se
toto studium nevyplácí a nebude míti posluchačů.

Z přítomni'ch hostů učinili projevy:
Prorektor prof. Ing. Pe tří k za, vysoké učení technické

v Praze, za Ma,sa,rykovu Akademii Práce a. za Spolek čsL inže-
nÝrŮ·

Ministr m. sl. senátor Ing. Beč k a za kluby poslanců a
senátorů čsl. národní demokra,cie.

Vrchní právní rada S pr ing e r za Vysokoškolský SVRJZ.

Profesor Ing. F i 1k u k a za Inženýrskou komoru a za
Jednotu úřed. aut. civ. geometrů.

Poslanec Ing. Ne č a s za klub poslanců čsl. ,sociální de-
mokrade.

Ing. W i n k I e r za Standiger Aussehussdet dentschen
Staatsbeamten mit Hochschulbildung.

V závěrečném projevu konstatoval předseda Ing. Sůra, že
8Y\Stemisaeeneus,pokojila v žádném odvět,ví měři'cké služby.
Tato služba jest podceňována, práce geometm není dle záJsluhy
hodnocena a nejsou hodnoceny její mimořádná namáhavost a
obtíže s ní spojené. Měřičskému úřednictvu jsou ukládány větší
a větší úkoly, ehuť k prád se nepovzbuzuj,e, nýbrž podlamuje.
Veškerá píle, s,vědomitost a, snaživost jsou mamy. Přeje celému
stavu, aby aspoň tento p r vn í ve ř e j n Ý pr oj e v nevyzněl
na prázdno.

Když jednatel Ing. Guldan, přečetl resoluci a ta byla od-
hlasována, poděkoval předseda přítomným za jejich účast a
skončil schůzi, která trvala do 12 hod. 20 minut.
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Manlfestačnf projev měřlčského úřednldva.
Měřičští úředníci všech oborů státní správy a podniků, spravovanýeh

státem., sešli se dne 11. března 1928 v budově českého vysokého učení
v Praze, porokovali o provede<né systemisaci ltřednických míst a usnesli
se na tomto

projevu:

Od převratu, tedy již desátý rok. poukazujeme na křivdy, které
se nám staly již uzákoněním služební prag1maúiky a které se nám stále
dějí, a žádáme o nápravu.

Naše snahy, podporované i ostatními úřednickými organisacemi,
a to j~k kategorií vyšších tak i kategorií nižších, došly porozumění v zá-
konodMných kruzích. .

Platovým zákornem mělo se dostati nllJšim požadavkúm aspoň
částeČlIlého splnění a aspoň částečně měly býti odčiněny onry křivdy.

Naše naděje, kladené v zákon, zničJla však systemisace.
Poněvadž prý se nám dostalo platovým zákonem proti roku 1914

o něco lepšího zhodnocení nežli jiným kategoriím, bylo do nejnižších
dvou platových stupnic (6. a 5.) zařaděno 91% mist měřičských úřed-
níků, ba v některýoh osobních stavech dokonce plných 100%.

Místa, na které bylo měřičské· úřednictvo platovým zákonem za.řa-
děno, dostalo se mu na základě podrobných propočtů, obsažených v dů-
vodové zprá,vě k návrhu tohoto zákona, dostalo se mu ho tedy po dobrém
uvážení zákonodárce. Prá.vnímu cítění měřičského úřednictva se tudíž
vzpírá, že by bylo přípustno, aby systemisace, kt.erá má zákon pouze
prováděti, z jakýchkoliv dúvodů opravovala vůli a spravedlivý úmysl
záJw!llodárcův. .

Neděje se tak - a to právem - u jiných kategorii, na př. u těch,
které po převmtu dosáhly zařaděni do vyšších skupin, a nemělo by se
tak tedv díti ani u úřednictva měřičského.

Jestliže měřičtí úředmCÍ ze star.ších dob, mnohdy i bez vysoko-
školského vzdělání, dosáhli pi\ed přijetím platového zákona VI. hodno
třídy, odpovídající 3. platové stupnici, jest nespravedlivé, aby ti, kteři
mají plnou odbornou kvalifimci a na něž národohospodářský rozvoj
klade zvýšené pQžadavky, měli vysloužiti v 5. platové stupnici.

Platový zákon byl sdělán pod heslem, že jest nutno podporovati
ambioe úředníctva a že systemisováním lépe honorovaných míst má býti
úřednictvu poskytnuta vzpruha k úsilovné činnosti. Taková systemisace
však, jaké se dostalo úřednict,vu měřičskému, tyto úmysly zákonodárce
neplní, nýbrž naopak, podlamuje veškerou píli, snaživost a svědomitost"
jimiž toto úřednictvo vždy vynikalo.

Měřičské úřednictvo proto proWašuje, že tato systemisace je ne-
uspokojuje. a to v žádném z oborů státní správy, ani ve státních pod-
nicích, a žádá., aby byla podrobena brzké a důkladné revisi.

Měříčské úřednictvo žádá takovou systemisaci. která by ve všech
platových stupnicích byla úměma systemisaci ostatního vysokoškolského
úřeďnictva ve smyslu zákona a ve smyslu důvodové zprávy k jeho
návrhu. Ve čtvrté a ve vy,šších platových stupnicích, budiž pro měřičské
úřednictvo systemisován takový počet míst, aby - vyjMřen v % -
nebyl menší, nežli o jednu čtvrtinu proti úřednictvu služební třídy lb,
tedy dle n y něj š i h o stavu, aby v platových stupníeích 1 až 4 bylo
systemisováno nejméně 33% míst celkového stavu.

Měřická služba jest službou samostatnou a odbornou, tedy zod-
povědnou i tam. kde jsou malé· osobní stavy. Žádáme proto, aby i tam,
kde jde o takové menší osobní stavy měřičského úřednictva. byla syste-
misace všude vybudována i do vyšších platových stupnic nežli je stup-
nice čtvrtá. prá.vě tak. jako se stalo v podobných případech u ostatního
vysokoškolského úřednictva.

Pokládáme za nesp.ravedlivé, že v některých (.sobních 'tavech mě-
řičského úřednictva jest dosažení třetí platové stupnice naprosto ~ylou-
čeno, a považujeme to také za ponížující vzhledem k tomu. že tato pla-
tová stupnice jest dos·ažítelna i úřednictvu n. služební třídy. .
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Měři.čské úřednictvo všech oborů státni správy jest přetíženo prací,
nemwže své úkoly zdolati, a proto při veškeré jeho píli a obětavosti zů-
stávají mnohé věci neprovedeny, neb nemohou hýti prováděny' tak, jak
by bylo žádoucno v zájmu služby i v zájmu ohyvatelstva.. Proto žádáme.
aby počet míst měřičských úředníků byl tak rozmnoien, aby odpovídal
potřebě služby.

Letošní rok jest rokem jubilejním, poměry veškerého obyvatelstva
byly tak urovnány, že obyvatelstvo bude moci' s opravdovou radostí
slaviti desetileM trvání republiky.

Byli bychom šťastni, kdyby té radosti bylo popřáno i nám.

Zp~ávy lite~á~ní.
Recense.

llmari Bon s d o r ff: "Die Beobachtllngsergebnisse der sud-
finnischen Triangulation in den Jahren 1924-1926." Helsinkí 1927,
stran 164 s mapkou, cena asi 40 Kč.

Jako nejnovější sedmý svazek "Zpráv fínského geodetického
ústavu" vydány byly výsledky měření ve vých. část·i trojúhelníkového
řetězce vedeného po obou stranách 60. rovnoběžky mezi 19-29° poled-
níku. Celý řetězec, spojující Finsko se Švédskem, zahrnuje 54 bodů sc
64 trojúhelníky o průměrné délce stran asi 33 km a basíruje na třech
přímo měřených základnách velikosti 2'8, 5'9 a 4'3 km.

Pozorování vodorovných úhlů a azimutů dálo se 27'cm Hilde-
brandovými teodolity se zvětšením 36 nebo 42 násobným. Měřeno bylo
vesměs směrově s váhou 24 ve dne na heliotropy, v noci na karbidové
světlo automobilových lamp. K si!l:nalisování bodů zřizovala se lešení,
některé body jsou věže kostelů; v několika případech užilo se i majáků.
Vyšetřování centračních hodnot provádělo se nejdéle dva měsíce před
nebo po měření na bodě.

Stabilisaci bodů provádí finský geodetický ústav železnýmí hřeby
hlavním a čtyřmi zajišťovacími. Hřeby jsou 15 cm dlouhé, válcového
tvaru o průměru 25 mm a zapouštějí se do skal nebo do navalenýeh
velkých kamenů tak, aby vyčnívaly 1-2 cm ze země. Vlastní bod na
hřebu označuje jamka 4 mm široká a 10 mm hluboká. Spodní zajištění
pravděoodobně se neprovádí.

Výsledky, do cílené v měření vodorovných směrů, jsou velmi uspo-
kojivé. Průměrná chyba v úhlu posuzována ze závěrů trojúhelníkových
mezinárodním vzorcem Ferrerovým

+ l/EV2 d" + 0'33"- / 3 n .... , ava m = - .
Astronomické určování azimutů ukazuje rovněž svou průměrnou

chybou ze čtverců ± 0'62" na příznivé výsledky.
Stanovení zeměpisných šířek a délek astronomicky provedlo se

v letech 1925/26 na 22 bodech; při tom činila průměrná chyba v určení
zeměpisné šířky jednoho bodu ± 0'16" a v délce ± 0'033 čas. sek. K mě-
ření se užilo přenosného pasážního stroje, chronometru Denkerova a pro
příjem časových signálů šestilampového přijímače.

Sestavení a přehlednosti této velmi pěkné publikace byla věno-
vána všemožná péče: doplňuje v údajích svazek třetí, vydaný v roce
1924. štv.

Nové knihy.

Vyrovnání technických nivelací metodou nejmenších čtverců. Dle
přednášek prof. Ing. J. P e tří k a, Praha 1928. Vydal Spolek posluchačů
zeměměřičského inženýrství.

Zákony li! nařízení pro poťi'ebu civilního inženýra, II. vydáni.
Cena 40 Kč. Vydala Inženýrská komora pIlO čSR. PIIa.haU, DittIlichova 21.

Prof. L. A. Sopocko: reop;e31I1I (geodesie. díl 1.: Teorie chyb).
Vyšlo v Bělehradě 1928 v tiskárně B03pomp;eHlIe. Stran 139.

Dr. P. Werkmeist.er: Einfiihrung in die Ausgleichllngsrechnung
mvch der Methode der kleinsten Quadrate. Vyšlo ve Stuttgartu 1928.
Vedag Kondrad Witwer. Stra.n 198. Oena váz. 10'50 M.
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Geodetická společnost v Rusku ("r(lo~e3 ••qeCldií: ~OMIIT(lT"),sklad:
Moskvll, flJ:uuma, IOWKOB nep. 6 - vYdala nábledující oíla:

K p a Co IlCKi H: 1. PYKOIlOj\CTBOno Bhlcwelí: reO~e3lJII q. I.: Tpu-
aHI'YJIHll,KH,HDlleJIJI.\IpOBaHlleIlhlCOKOHTOqHOCTH,TPIII'OHOMeTPHq(lCKOeHU-
Il(lJI,JIUpOBaHKeII np. (vázané 8 r. 50 kop., nev.l~al1é ~ r. 30 kop).

2. PYKOBOp;CTIlOIlO BhlcweH I'eO~e3UII q. II.: cl\Jepop;KqllCKaH reo-
;J;e3KlI, I'paj\YCHwe U3MepeHHlI H IIp. (phprll.vuje ~e do tisku).

3. Onpe~eJIeHll:e aBIIMYTa Ha H3MepeHJlll l'0pHBOHTaJIbHOI'OYI'JIa
MelK~Y IIoJIHpHoi"í:H BCrrOMOl'aTe,JIbHolí:3Be3~oH (cena 25 kop.).

4. HOBhle KapToI'p. rrpoeKIIuII (cena 85 kop.). '
M HXa lí:,JIOB: IIpep;BhlqHc,JIeHHe JIHHe:iíHhlx HeB1I30K TeO~OJIIITHhlX

rrOJIHI'OHOBH ypaBHOBewHBaHHe rrO,JIllrOHOBIlO crroco6Y Ha:iíMeHwllx KBa-
~paToB (cena 7óJ kop.).

BeJlaBuH: EhlqllCJleHlle H rrOCTpoeHlle reol'pal\JUqeCKo:ií ceTKU .-
6eB CHCTeMhlrrpllMOyrOJlHhlXKoop~HHaT (cena 50 kop.).

Odborná pojednání v časopisech.

Zprávy veřejné služby technické. Čís. 4. Zálwn zed/ne 16. prosince
1927, č. 177 Sbírky ·zák. a nař. o pooomk;ovémkatastru a jeho vooení
(čá'ilJt). Redukční tadymetr Bosshal'dt-Zeiss. (Sdě,luje ·če,skoslorvenská
delegace me,z,i;;.táJtní komise p'l'O úpra,vu ,hranice česk'o'íllovensko-němec~é.)
- Prof. Dr. A. Se mel' á di: Nyněj1ší stav ~eodetkkých základů trian-
gulačních v ČeskoslovenskérepubHce. (S odpovědi Ing. J o ,Be f a
K ř o v á k a.) Hlídka zeměměřičská obsa,huje od pr·of. Dr. A. Semelráda
referáty o třech s'pisech R,o'Wssitlheovýich.

časopis čS. inženýrů. Čís. 1. Pwf. Dr. Břetis,lav T o I m a n: XIV.
mezíná.rodní plavební kongres v Kahý'ře r. 1926. - Ing. Vladiimír Háj e k :
Souěa,sné stavby dvou velkýlc1h tunelů Moffat a Cascade v U. S. A. -
Čís. 2. Ing. Josef Š es t á k: Poznámka, o italských přehradáJch 'z r. 1926.
- Čís. 4. Dr. F. F i a I a: Nové soust~wy ,zohra,zova,ci 'P,TOstM, Čs. (Do-
končeni v ČíB. 5.)

Architekt S. I. A. (Nový ročník, vychází na křtdovém pa,píře.)
Čís. 1. Ing. J~aromír S o u č e k : ArůhitekJtl()I11cké kanceláře ve Spojených
státech. - Čís. 2. Dr. A. Men dl: Regulační plán Turč. Sv. Martina a
nový stavební řád.

T e y s s le I' - K oty š ,k a: Technic'ký slovník naučný. Sešit 65-66
obsahuje he'sla: Cente.simálni děleni, CeIlltrování oda,leiko,hJeodl\li,C. osnovy
směmíkové, C. stroje (g'oood.), Cesta, Cestoměr, Ces,tovní deník, C. náklady,
C. plálll, C. účet. C. vý,kaJz. Prokeš.

Věstník pro vod. hcspodářství čís. 1. Ing. J. Če T n ý: Úvahy
o úkole1ch y;e,řejné s,právy ve věcelCh techníckých. - Ing. V. N o v O<t n Ý :
Studie k vodohospodářskému zákonu. (DoklO!llJčeuIÍ.)

Věstník Inženýrské komory pro ČSR. Čís. 2. Ing'. K a I b á č: Pří-
spěvek k historii S1'Il;VU civilních tec,hniků. (ObElahuje též velmi zajímavá
data: o nwpoJ,eonskémřádu IZ 1805, jimž kroměcíviln:ích lIirchitektů a
inženýrů 'za·vedeni samostatně .,pe.rlti agrimensori" pro zHměměřičství a
odhad pozemků a dále o instítuci politický]cih z.eměměří'čů v Čechác'h dle
dvorského ďekretuz 1834.) - Ing. T a I aš : OprálvněnícivilnďJch [,ee·hniků
na Slovensku a Podkarpatské RusL - Čís. 3. K mezin:kodnimu sjezdu
ínženýrskrch komor (v Praze 9.-11. března). - Č. 4. Ing. R. Jan č :
Ověřovám knihovních plánů.

Pozemková refornta ěís. 1. Zby,tikové ,sitartky. které byly 'St. P. Ú.
p,řid:ěleny za r. 1922 a 1923. - Ing. V. P a'p ež: Úpra.va měř. elwborá.tů
s ohledem na za,kníhlOrvání změn na Slovensku a v PodkJ1HipllJtské Rusi.

AlIgemeine Vermessungs-Nachricbten čís. 4. Li 'P s: KOO'l'dinaten-
umformung (Pokr.). - Č. 5. Li.p s : K,oordinat~mumformung, Ha p p a IC h:
Ober graph'iElche Rec,henhilfsmittel in der nvederen Geodasie. - Č. 6.
D ti I' r: Pythagoras- und Kreiskleinpunkt-Bereehnungen mittels Rechen-
s,chielte'r. ~ Č. 7. S I a w i k: Die wirtscha!tlichen Grundla,gen ode.r Luft-
bHdmessung.

Zeitschrift fiir Vermesllungswellen. Č. 3. U h i n k: Eemerkungen
ZUT Tangentenschrau·be, K I a s mel': Díe Fehlergesetze der Langen-
mes,sungen.
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Schwelzerische Zeitschrift fUr Vermessungswesen und Kulturtechnlk.
Č. 2. IS'ch n e id e Ir: GnmdbuohvermesBung und amtHches Ka,rtenwesen,
A II e n sp ac h: Zur Fmge der BlwtteinteiJlung fUr die neuen offi'ziellen
Kart,en de,r Schweiz,.

reO]l;63HcT (Geodezist), 1928. Čís. 1. A ks e no v: Úvahy o prak-
tick-é<m u,potřetbení fototopo'gmfickýlc,h :prací. E I' ií o v: Ocenění někte-
rý'ch faktoru, majících vLiv na ús,pěch fotowpograďick[ÝiCh<pra,cí. A I e x a-
p o 1s k i j: F'Ů'totopo'gra,fie na geodetické fakuLtiě 'MoBkevskéihio měřič-
ského ústavu. S ,ok o lov: ,siW~eté rtlwáni h)"drografiJckého ústa,vu.
N i k i f o I' o 'v: Mapa Evrropského Ruska.

Tijdschrift VOOT K3Idaster en LalndmeetkundJe, 1928. Čís. 1.
Mu II e 1': O činnosti říšské komise pro stupňové měření. - Úlohy při
zkouiíká,ch zeměměřdM katasitiráJních.

MermeCl,b31Sun Kurturtechnikas Vestnesis, 1927. Č1S.12. B uc h-
ho I t z: Poznámky k vý;počtu I>třooni chyhy. D a u g u 1 s: InBtrukc,e
o provádění prací vyměřovacích v Lotyšsku. - Ročník 1928. Čís. 1 a 2.
C han tel on: Užití aerofotografie v Dánsku. P u I' V in: U trigono-
metrické síti státu Lotyšského. G. V.: O novém způsobu měření a vy-
nášení plánů. D a u g u 1s: Zeměměřič ve Finsku.

Przegl",d miernicz.y. Čís. 1. Jan k o w s k i: Ul1čení gmV'řtace
(,pokrač. z r. 1927). J a c Ihí m o w s k i: Monografie a její užití v geodesil.
K " í: Z historie praci ohraničovackh.

Oeometarski Glasnik, 1927. Č:1S.15, 16 a 17: PoLetm1kaIng. Sovana
óbradovičaa 11lJ/(". M. Vidojkoviča o hodnotě hělehmd'sk,ého kat<astru.
Vaso N a II t i č: Expropriace.

Journ,at des Oéotttetres et experts. Č. 87. Da n g e r: L'emploi de
Ia machine. ft calcu1er, Pot u žák: Réforme de l'enseignement du Géo-
metre en TclhécosJovaquie. VI'.

Ost. Zeitschrift fUr Vermessungswesen. čís. 1. G a b I' i e 11 i :
Beitrag ZUl' graphischen und rechnerischen Losung des Hansenschen
Prob1emes. - W e 11i s c h: Uber die Umformung von Fehlerg1eichun-
gen. - Pe u c k e 1': B1att "Wien" der Carte internationa1e du' Monde.

Mitteilungen des Reichsamtes fUr Landesaufnahme. Sešit 1. až '!.
1926-27. Conrad: Nautische Verme.ssungen. - Engerding: Luft-
fahrt u. Karte. - Kle f f n e 1': Der Kupferstich u. die Ka,rtel: 100.000.
- L i Ii s: Die topographische Grundkarte und die Plane der Stadtver-
messungsamter. - P I' a g e r: Die Bedeutung der Tatigkeit des Reichs-
amts ftir Landesaufnahme fUr die Bea,rbeitung von Sied1ungs- und Be-
bauungsplanen. - S o I d i3. n: Das Wasser in der deut,schen Landschaft.
- S ta d t a u s: Das Nivellement der Trigonom. Abtei1ung des R. f. L.
im niedersch1esischen Industriegebiet. - W alt e 1': Einige VorschIage
auf dem Gebiet der Luftbi1dmessung. - T r a u s oh: Die Hessische Ho-
henschichtenkarte. - We 11i s c h: De,r spharische Exzetl und die Azi-
mut-, Ordinat,en- und Meridiankonvergenz.

Propagace mapy. Zdá se nám. že širší ve.řejnost stále je,š:tě nezná
nalH práce, a že vý:sledek její - mapu - be,re ,do rukou, 'aniž hy si uvě-
domovalla, kolik je v ni snetšeno mravenčí :píle a ná:mwhy. Je lle'sporno,
te musíme hled!ati p~i ·tom vinu Jen v nás samý,ch, neboť w ceakem málo
staráme, aby·chom občanstvo 11ipOzorňo'vaHna důležité ,odvětví teohniky,
v němž pracujeme.

Proto musime vítalti každou i drobnou a,k'ci, která v,elřejnosti po-
d.ává, ať již jakýmlwliv způsohem. podstatu vyměřovadch prací. Před-
náška, kterou ,konal 5. února t. r. 'p'p1k. V. Z. Ú. Matěj Sernik v Lido ..•bio
v Praz,e, byla ve~mi :tldi3.<řilá.Použil k ní fiftmu. krt1erýdoboře 'zná.zorňoval
postup llll'apovacítec1hniky od 'zákla,dů měření až po tisk mapy. Bylo při
tom litovati .lem :toho, že plř,oováiCliěnýfilm nevyše.1z n:a,ši 'tvmby, neboť
by,1 zakonpen v Rakous.ku. Plři promítání napaJdhl, nás mY'šlenka. nebylo-li
by i v našich <poměrech možno vytvořiti podobný film a pol1žiti jej k pro-
pagaci, :na př.před měřením naS1ovens.ku. Vý:konný 'zeměměřič zajisté
bude s námi 1>0uh1a.si,t:i,řekneme-li, jak snálze se Iprlllcnje tam, kde ohčan-
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stvo vi, co geome,tmva pr:ke ,proň znamená. A film ,dokálŽemnoho! Jaké
divy koná v pmpa,gac.ina př. v Americe\ seznaJi j,sme lze !zpráv Ing. Žena-
tého, který :nám je odtud .posílá. štv.

Jubileum mezinárodní konvence metrové. Loni oslaveno v Pai'iži
50leté trvání metrové kornvence, 'I~IMnénytliÍpro 31 státu se 700 miliony
obyvatel. Při té rptležitoslt:ivydwl ředitel me'ziná.rodniho ústavu pro míry
a váhy Guillome inforrmační dílo La ,c.réationdu bureau intemational des
podds et des mesureset Bon oeuvre.

Rakouský ústav pro cejchování Jreodetických přístrojů, zhudovaný
v létě 1927 z popudu prof. Doležwa, funguje s ús;pěe-hem. Interes~nti
(Ú<řa<1y,civilní te'c,hnikové a výmhcové) čast;o 'se naň o;bmcejí, žádajice
p,řezkoušení kvaJity instrumentu a vystruvení vysvědčení o přesností,
dosaž,it,elné p,ři užití lpiříst'foj.e. POi)}IMky ústavem GSta;atHohe Versuchs-
PriifungBll![lSltailt ftir geodati8lche Instrnmente, Vídieň XIII, Friedrich
Sc,hmidt-Platz 3) stanovené, jls,ou mírné. .

Pro urychlené zaknihování pozemků přidělených Státním pozem-
Iwvým úfadem. S. P. Ú. rozhodl, aby v jednotlivých komisariátech pří-
dělových byli určití úředníci pověřeni výhradně revisemi měřických ela-
borátu a dalšími pracemi, jež souvisí toliko s rychlým zaknihováním pří-
dělu. Zrevidovanéelaboráty docházejí do Prahy za účelem srovnání
s knihami pozemkovými a evidencí katastru a pak předány jsou jinému
oddělení k zaknihování. Zhotovení přídělových listin děje se prostřed-
nictvím advokátu, notářu nebo Pozemkového úřadu. Kdežto příděl země-
dělské pudy je většinou již proveden, až asi. na 160.00p ha, vesměs na
Slovensku, je zaknihovaná z přidělené půdy dosud jen malá část, poně-
vadž aparát Pozemkového úřadu byl zaměstnán většinou pracemi pří-
dělovými. Urychlení ag-endy zaknihování má velký význam; poněvadž
teprve. zanesení do veřejných knih umožňuje přídělci-nabyvateli ruzné
transakce s obhospodařováním pudy související. Jelínek.

Nové jednání s Mlufarslrent o hraniění statut.
Dle Ú. T. K. dne 16. února bude v Praze pokračováno v jednáních

o hranični statut mezi OSR. a Maďarskem. K projednáni zustává ještě
celá řada duležitých otázek, zejména pokud jde o rybolov, hornické
kutací právo a věci pod., honitbu, voroplavbu, otázku udržování silnic
a mostů, hlavně takových, jichž středem se táhne hranice obou států,
dále železničnich tratí, Dokud jejich záležitosti nebyly řešeny zvláštními
úmluvami. Mimoto budou současně zahájena zvlá.štní jednání o nové
úmluvě, kterou se má upraviti rozdělení majetku obcí a žup, hranicí
přeťatých a dále bude řešen plavební řád na Dunaji. V čele českosloven-
ské deleg-ace bude opět ministr m. s.. Roubík a za Maďarsko povede jed-
nání g-enerál Tánczos Gábor, bývalý maďarský rozhraničovací komisař.

Jelínek.

Zp~ávy stavovské.
Memorandum k systemlsac:l zaměstnanců agrárnf~h (s~elo·

vad~h) ufadů na Moravě.
Systemisa,ce přinesla většině sltátnich úře.dniku 'zklamání, mezi

veškerými zaměstnanci l\,grámich ú'řadů na Moravě všakz,působHa hruzu"
zděšení a tkata'&trofu.

Stěžejni záSladou, která, hyla pro tuto úpravu uV'áděna jako vedoucí
motiv, byla zvolena jedině mo,žná ,zásada odměřovwti státní 'zaměstnance
dle ,hOSlpooářslré dů1eži,tos,ti,wdlpověd'nosti a namáhavosti j,ejioh služhy.
Nechceme v supe,rlativoch tVl'dtti, lŽe by naše služba byla nejnamáhavějM
a nejwdlp>ovědnějšÍJ, a rádi toto o,znll!Čelllípřelpustíme státním orgánům,
starajicím se o belzpečnost st4tu a společnosti lidské, žijící v hranicích
toho1.o státu.

Mů:žeme ale dotkárzatj" ~e sJ.Oižitéúkony úprav poze!IllJrové držby,
ře,šení Vlšedli otázek teiCJhnictků-<hoSipodáiřskýchBe q,á,kladními ÚkOO1Y'spo-
jenýc,h jsou značně olbtížné, vyžwdující bystrosti, vlšestranného odiborného
VIZ dělání, nl'lPlřihlížeje ani k ohromným obt.ížÍmrálZu osohnj,ho, neboť
Medník proa,grárníoperace jednati musí často s několika sty lidmi
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o nových .podmínkách a novém UJspoHdání zúkladny jejich exiBwnce,
musi vniknouti tr1pělivě a s, krajním sehezaip.řenim do jejioh indiv,iduality,
sná,šet.i ústrky, poni,žováni, pode1zřivání a znehodnocování.

Máme za to, že systemisační komise, která upravovala existenč.ní
poměry zaměstnanců a.grámfch úřadů na M,oravě 'podsta1tu této ,služby
Zlletla, a nehodláme tud.íŽ una,vovati vedoucí krU'hy důkaJzy shora na-
značenými. ~ Tvrdíme dále, že oljJa,tření, která vůči nám Be stala po-
strádají vúbec ,psychologickélho podkladu a znalosti Hdské duše. Žádný
zaměstnava,te.l nevynutí sebetvrd,šími opl:lJtřeními ,od. svého zaměsltnance
dobrý výkon, neuspokoj.í-li a.s1poň v hlavnich rysech jieihO'mww'rielní a
kulturní potřehy. Odzdeptaných, srta,ros,tmi utlučených lidí nikdo nemůže
požadovati vznětu ku p,rá,ci potřebného, od zk,i\ivený>ch charakwrů jako
od mc~ové náka,zy šiřiti se bud€' morální <bída, ,š'Pthání. podlézavost. Co
to ~namená pm i'\tát, pro lidskou společnoslt.ví každý z hístorie.

Techník mluví čísly. Jak ne's,p,ravedlí.vě bylo naloženo s na,šimi
existencemi, jia,kznehodnowna byla na,še ž:v,otní prá,ce. jak zneuctěny
byly dobré na,še snahy 'ze v,šechsíl přispěti k hOS1podá<řskému rozkvětu
to,hoto státu, o tom uvádíme následující číselné důkruzy:

1. S I u IŽe b n í tř í d a I O, zahrnující 29 úř,edníků Si úplným vysoko-
školským vz,dě,lánim (kulturní a les,ní íniŽenýlři). má syJstemiBováno:

I. II. III. IV. V. VI.
O O O 3 10 16 dle mí'st
O O O 10 35 55 v %'

Dle analogie a průměru 'z šestnádi příbuzných různých oborů
technické služby mimo ministers,tva mělo 'boy býti:

I. II. III, IV. V. VI.
O 1 2 6 9 11 dle míst
O 3 8 21 30 38 v % *).

2. Služehní třída Ic - a,grární geometři 14 úřed-
níků, z nichž nejmladší má 18 efek,tivnílch sluiŽeibních letl, má systemic
sováno:

I. II. III. IV. V. VI.
O O O 1 6 7 dle míst
O O O 7 43 50 v %'

Dle analo'gie se silužbou evidencel k'atastru a s ohledem na, to. že
stav Mto s,kup,iiny byl hy při ne'pomšeném :přílivu o 100% vYlšši, mělo by .
býti nejméně:

III. IV.
1 3
2 11

VI.
1 dle mí1st

56 v %.
Počet míst v plafové stupnici

O bor služby v 0/. Osob
II. I III. I IV. I V. VI.

Finanční ředitelství v Praze . - 3 6 33 58 163

" "
v Brně - 3 5 33 59 80

" "
v Opavě. - - 10 33 57 21

Stavba vodních cest - - 25 25
I
50 4

Agrární úřady - I - 7 43 50 14

3. Dva úřední odhadci p·ůdy, konajíc.í zodpo'vědnoupráJCi odhadu
půd pro účely komasační a pracující na důl€IŽitých hospodlářskýéh po-
s,uddcl~VyJk3Jzujicí studium hospodářských akademií v Liebwerdě a
Tá.hoře, byli proti~ákonně zařa;zeni do II. s.luže<bní třfďy, ač 'byli dOBuď
ve sk,:rupině B (naJi'iz. ,ze' dne 9. pros. 1919, Č. 650 Sb. Il. a n.) **).

Navrhovanou systemisací není vůbe'c řelšena otázka čekatelů
agrárně-tecihIllLckés,luiŽby, kte'l"ážto otázkia s ohled'em na ohromné ,pra-
covní úkoly. je rovněž veli:ee na:léha.vá.

*) Následují s.tatistická dJata o 16 ()Ibmech techn. s]Už]JY, což z ne-
dostatku místa v Z. V. vynecháváme.

**) Následujíc.í odsit1avce 4. a 5. o šipa.tné syswmisaci služ. třídy II
a kancelář. úředníků pro nedoBtatek mist neot~skujeme.

1928/81



Tvrdíme, že j~me pro nás navrOOVa,II!OUsystemisací byli vrženi
o 20 let dozadu.

Před 20 lety hyli 'zaměsltrnand ag:rá.rrnichúhďů ve statutu úřednictva
evidence kat astru. Toto 'zařazení by:lo ",še'ohecně považováno za ne-
udržHelné a nespravedHvéJ, n.ehoť. ač nechcemepooee,ňovati niktera.k
pr4ci úředníků evidencekatasltru, můžeme dok:ázati, 'že n3.Š·e :práce, vy-
tvá.řejiJci nové podmínky ·zemědělského :podnikání, je namá!havější a
vdůsJ.edcí~h svých tak vy&ooe rentahilní, že ne',me&e rporovná.ní '8' kon-
stwtující a notifikujíd Iprad evid.ence kat.astru. Bránili j,sme se tomuto
nespravedli'Vému oceněni své prálc-e a dodlili jsme přes, to, že přesně mz-
tří.děný úředni'cký apa.rá,t rakou~,ký nepřitpouštěl rád změn, vlivem cti-
hooJlý'ClhmužU, hlavně prof. Ing. Hrá'zkého a 'p'ředse'l1y pos!. sněmovny
Weisskirc,hnem toho, že pro nás. agrání t,elChn1kYJ.byl zvlá.štním zákonem
zřízen nový status, jímž doznala M,še těžká s,lužha al'lpoň poměrného
ocenění. '

Tato na,še vymoženo~It;. vykoupená naší úmomou, dvoulet.ou prací
a těžkými finančními uMtmi, :prací výtečný'ch a spra.vooHvý,ch mužů
tehdej'šího stá,tu, leží nyní v trogká,c,h.

Jsme příliš hrdi na to, abychom o něco ,pifOsili. Za nás mluvi na,š'e
práce. Tvrdí-li l~e nám, že při propočítáni ·naší systemisace stala se cJhyba.
je nutno ji opravilt,Í. .

My jsme přesvědčeni o tom, 2e sygltemisace agrárních úřadů na
Moravě je v 'zásadě .po,chybená,že náJs ponižuje, Ulbíjí 70 'Zaměstnanců
s jich rodinami, a že potřehuje ná,pravy.

Zaměstnanci aWárních úřadů na, Moravě.
Pracovní sekce Brno, Inž. komory pro ČSR., učinila dne 19. pro-

since 1927 tato významn:í usnesení: V záležitosti vázání sídla civ. inže-
nýra na určité působiště bylo po obšírné debatě, kte'ré se zúčastnili
zejména Ing. Janč, Gregor, Hampl, Reutter a Faltus, usneseno, že se
neshledává vhodnÝII\. aby nedostatku civilních geometrů na Slovensku
odpomoženo bylo vázáním sídla civilního inženýra na určité působiště,
nýbrž že se tomu má odpomoci jinými vhodnými prostředky, zeiména
tím, že oprávnění civilního geometra nebudou udělována ve smyslu na-
řizení vlády č. 148 Sb. zák. a nař. z roku 1922 osobám. které nemají
plné způsobilosti, dá.Ie, ~e bude provedena unifikace předpisů pro udě-
lení oprávnění civilních t,echniků na· Slovensku a v zemích historických.
pak, že budou uchazeči o oprávnění civilního geometra upozorňování
na nedostatek civilních geometrů na Slovensku a konečně, že omezené
autorisace civilního geometra pensionovaným úředníkům evidence
katastru daně pozemkové, kteří nemohou prokázati předepsaná studiru
bylo by udělovati pouze pro okresy na Slovensku. ve kterých se jeví
nedost,atek civilních geomet,rů.

, V záležitosti nezákonného provádění parcelací. v okolí města Brna
na místa stavební, usnesla se Pracovní sekce na návrh Ing. R. ,Janče
na následujícím projevu:

Majitelé pozemků v Brně dávají sobě bez stavebně parcelačního
řízení knihovně děliti pozemky na stavební místa. Prodávají pak jed-
notlivé dílce a staly se případy, že noví majitelé na těchto dílcích sta-
věli nouzová obydlí a pod. bez úředního povolení. Městská rada za-
kročila u zemské správy politické a stěžovala si též, že civilní geJmetři
tyto knihovní plány provádějí. Podle výnosu min. veř. praci ze dne
22. listopadu 1927 čís. 53.467 nelze činiti v toohto případ·ech zodpověd-
ným civilního technika, jest však v zájmu jeho autority, vzhledem na
jeho činnost jakožto veřejného notá,j'e, a.by v podobných případech bylo
postupováno velmi opatrně aby strany . .byly upozorněny na nutnost po-
řízení plánu stavebně pa.rcelačního atd. Pracovní sekce jest téhož ná-
zoru v této záležitosti, a UPozorňuje tímto civilní geometry, aby
v podobných případech jednali jasně dle platných předpisůf bez ob-
cházení stavebního řádu a obezřetně, a pracovali dle možností v sou-
činnosti se stavebními úřady.

Usneseno napomenouti jednoho civilního inženýra. aby při inse-
rování k provádění pra.cí lesnických, vyhnul se takové stylisa.ci, z které
by se dalo soudíti, že provádí také samostatné práce zeměměřičské.
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Zpráva o valné schůzi Spolku čs. měřiěských úředníků státních a
státních podniků, moravské odbočky v Brně. kttrá se konala dne 22. ledna
1928 o 10. hodině v restauraci u HochmutTl za účasti 39 členů a 1 hosta.

Předseda odbočky kol. Krátký zahájil valnou schůzi proslovem.
v němž mimo jiné vzdal posmrtnou vzpomínku v minulém roce zemře-
lému kolegovi p. v. inspektoru Melicharovi. Přítomní vzdali čest památce
zemřeléh() povstáillím, načež předseda uvítal příchozího C<lstného člena
spolku pan~ vládniho radu Maška. který s nelíčenou upřilnností za uví-
tání poděkoval a přál jedná.nÍ valné hromady mnoho zda-ru.

Jelikož přítomní jednomyslně souhlasili s tím, aby od čtení zápisu
minulé valné hromady bylo upuštěno, bylo přistoupeno ihllf~d ke zprá-
vám činovnÍků.

J e dna tel Mla,řík probral ve své zprávě všechny události minu-
lého roku. jimiž byl běh života spolku nějak dotčan. Poukázal na to. že
život spolku byl vyplněn hlavně výsledky dlouholetých snah naAich. sjed-
nati čs. zeměměřiči postavení, které mu za j.eho práci 00 právu náleží.
Ovšem, že tyto výsledky nás nikoho neuspokojuji a bude třcba usilovat
o další jejich zlepšeni. Probral pak postup, který prodělala osnova re-
formy studia zeměměiíičského a poukázal na tOi že jestlize 8polek Tlevy-
stollpil aktivně proti předloze. učinil tak pouze z důvodů taktických. co?
však neznamená. souhlas s uzákoněnim reformy, která nás v té podobě,
jak byla uzákoněna. neuspokojuje ani co do studijního programu, ani ('o
do studíjní doby. Letos, kdy budeme slaviti třic-etileté jubileum absol-
vováni prvních posluchačů na dvouletých kursech. vyjdou zároveň první
absolventi měříčského inženýrství, což nám musí být pobídkoll k dalšímtl,
těžkému sice, ale jistě že vítěznému bojí.

Dále pojednal ve své jednatelské zprávě o výsledcích systemisace
v našich řadách a poukázal na nedostatky nejen v resortech min. financí
a veřejných prací, ale i v ostatních odvětvích státní správy, v kterých
jsou nllJši kolegové zaměstnáni, a zmínil se o spolkových loocích ve
prospěch zlepšení systemisace u příslušných činitell'l podniknutých.

Pojednav pak o zamýšlených úkolech. které byly předmětem porad
v ústředí a výboru brněnské odbočky. ukončil jednatelskou l.právu
výzvou ke kolegům, abv prokázali oddamost k svému spolku tím. že
budou platít nejen svědomitě své příspěvky. ale že se chopí každé příle-
žitosti, aby akce podnikané vedením spolku pro uhájení stavovských
zájmů podpořili a že nebudou zapomínat ani na svůj jediný časopi"
.,Zeměměřičský Věstník", o jehož rozkvět budou pečovat odbornými
články ze zkušeností získaných v praksí.

Po přednesení jednatelské zprávy pouká1Jal pře d sed a odbočky
kol. Krátký na úspěšnou a obětavou pr~.ci dvou našich hlavních činiteli'l
spolkových, kolegů Sůry a Guldána. Valné shromáždění usneslo &e pak
jednomyslně, aby výbor odbočky oběma jmenoVlaným písemně poděkoval.

Když byla schválena jednatelská zpráva, ujal se slova p o k 1a d-
n í k kol. Trávníček. Příjem odbočky činil Kč 10.775'40, vydání,· jehož
hlavní položku činí obnos za Zeměměřičský Věstník a oříspěvky odve-
dené ústředí. jest Kč 8.227'85. t~kže přebytek pokladní činí Kč 2.547'55.
Ke konci své zprávy pokladník si stěžuje na liknavé placení přispěvků a
vyzývá kolegy ke konáni jejich povinností. Kolega Krupica orohlásil
za r e v i s o r y účtů bezzávadnost v účtováni a navrhl, a.by pokladníku
bylo uděleno absolutorium. Stalo se tak jednomyslně.

Nežli bylo přikročeno k volbám, přerušil předseda valnou schůzi
na pět minut. V přestávce dostavili se páni v. radové Hajný a Krejcar
a byli uvítáni oři opětném zahájení schůze. Předsedající vyzval pak pří-
tomné. abv oodali případné návrhy pro volby. Když kolega Vláčil ořed-
nesl návrh ka:ndidátky, byli se souhIasem všech přítomných z vol e n i
aklamací:

Ing". A. Krátký, m. rada St. poz. úřadu v Erně, p,ředsedou.
Ing. F. Falta, m. v. komisař., Bohumín, místopředsedou,
Ing. V. Mařík. m. komisař st. dmh, Brnol Veveří 26, jednatelem.
Ing. J. Trávníček, m. rada zem. fin. ředitelství v Emě, pokladníkem.
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členy výboru Ing'. L. Kožoušek, Ing. A. Macháček, Ing. V. Persein,
náhradníky Ing'. .J. Stodůlka, Ing'. .J. Eartůněk, Ing. L. Eukáček,
reviwry účtů zvoleni kol. Ing. Krupica a Ing. Hauptmann,
delegáty do ústředi kolegové Falta, Mařík a Trávníček,
delegátem do rozhodčiho.soudu kol. Irng'.Krátký, jeho náhradníkem

kol. Ing. Pe,rsein.
Po volbách byly projednány vol n é n á vrh y stran změny stanov.

n:lJčež projednán poslední bod programu "Časové otázky". Po referátu
kol. Ma,řika, v jakém stadiu je akce o vydání přechodných ustanovení
pro absolventy bývalého dvouletého studia zeměměřičského, pokud se
hodlají podrobit II. státní zkouš·ce zeměměřičského inženýrství, usneseno
učinit příslušné kroky, aby byla zaji~těna plná zákonitá parita absolventů
dvouletého studia s absolventy studia tříletého.

Dále usneseno dohodnout se s ústředim spolku o společných kro-
cích se spolkem čs. zeměměřičů, pokud jde o návrh zákona o organisaci
měřických prací.

Po několika informativních dotazech některých kolegů ukončil
předsedajici kol. Krátký:. protože nebylo dalších námětů, schůzi poděko-
váIÚm všem přítomným, že se přičinili o věcný a důstojný její průběh.

Zapsal Mařik.
Zpráva o valné schůzi Jednoty úř. aut. civ. geometrů pro čSR.

konané v Brně dne 5. února t. r.
Schůzi zahájil o 10. hod. předseda kol. Fiirst uvitav přitomné

hosty: Ing. Hromčíka předsedu pracovní sekce Inženýrské komory
v Emě, kol. Reuttera, jako zástupce německých koleg'ů, a slečnu No-
vákovou, jako první absolventku ze'llěměřičstvi.

Schůze konána byla za velké účasti členů, zvláště moravských.
Před, započetím předepsaného programu zmíní! se předseda

o úmrtí dvou členů .Jednoty, kol. Obereignera a Sommra, jichž poslední
památka uctěna povstáním.

Nato pěkným proslovem koleg'Y Fiirsta přistoupeno k prog'ramu.
Týž zmínil se o prvnich schůzích v Emě a poděkoval kolegům morav
ským za jejich práce, vykonané ve prospěch .Jednoty na Moravě.
Také poděkoval kolegům z Moravy a Slovenska, kteří se pilně
zúčastnili všech schůzi pracovniho výboru v Praze.

Zmínil se o některých aktualitách důležitých pro nás, jako jest
zákon o civilních technicích, o tarifní otázce, o kázni členstva, která
se lepši a j.

Zprávu je dna tel s k o u ve stručném, ale velmi případném
znění přednesl kol. Prokůpek, probrav povšechně veškeru činnost od
posledni valné hromady (5. března 1927).

Vypočetl práce pracovního výboru a intervence u úřadů, konané
jeho členy v této době. Referoval krátce o návrhu zákona o civilních
technicích, o rozšířeném studiu zeměměřičském, o schválených tarifech
min. veř. prací, o novém zákoně katastrálném, o navrženém tarifu pro
práce g-eometrovské při lesní pozemkové reformě, o návrhu zcelova-
ciho zákona, o kladném zákroku u min. financí, ohledně neplacení daně
2% z obratu za práce, zadané S. P. D., o návrhu .Jednoty na rayonování
měř. obvodů pro civ. geometry a na konec žádal, aby všichni kolegové
.Jednotu v jejich snahách spravedlivých podporovali při hájení zájmu
celého stavu civilních geometrů.

Kol. Kr e j z a podal zprávu o s t u d i u zem ě měř i č s k é m,
v níž konstatoval, že dospěli jsme sice ke zlepšení studia na 6 semestrů
hla vně přičiněním ministra školství a národní osvěty Dra Hodži, ale
nedosáhli jsme schváleným zákonem splněni svých tužeb ani stavovsky
a kol. ve státních službách ani finančně. .Jeden však morální zisk vy-
plynul ustanovením, že absolventi 3letého studia mohou dosáhnouti
doktorátu věd technických, leč i tuto možnost ztížil senát doplňkem
k ~ 4 a ustanovil, že inženýři zeměměřičtí mohou dosíci hodnosti doktor-
ské "n e v š a k d ř í ven e ž z a j e den r o k p o s I o žen í d r u h é
stá tni z k o u šky". V Rakousku posluchači 3 letého kursu kultur.
technického tohoto omezení neměli.

Přes to, že jaksi dosahuje se zčásti akademické rovnosti s ostat-
nimi o~bory technickými, přece nastanou po několik g-enerací příštich
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rozhárané poměry, neboť budeme míti dvouleté, tříleté a v dozírné době
čtyřleté zeměměřiče, tedy hodně zmatku v poměrech státně zaměstna-
neckých.

Dále položil otázku, jaký máme žádati program u profesorských
Kborů a u min. školství a národní osvěty. Ježto na manifestační schuzi
vypracován byl studijní program 4 letý, zákon však dává studium 3leté
jest zřejmo, že nutno k tomuto faktu zaujmouti rozhodnutí. '

Poněvadž jest jasno, že nutno žádati co možno nejhlubšího vzdě-
l~ní p? stránce matematické a geodetické, jest nutno pro'zatim vypustiti
nektere encyklopedie a proto navrhl, aby sborum profesorským a min.
vyučování předloženy byly určité zásady, které po úpravě valná schiíze
schválila v tomto znění:

.1. Uznáváme snahy i práci sboru profesorských vysokých škol
techmckých, věnovanou sestavování prozatímních 3 letých studijních
programů, při nichž přihlíželi na přání naše, přednesená na schuzi mani-
festační v Brně dne 8. ledna 1925.

2. Žádáme, aby sbory profesorské věnovaly svou péči při sestavo-
vam definitivního programu novým směrům v geodesii a zvláště prak-
tickým cvičením, v nichž by byli posluchači seznamováni již na studiích
s řešením rozmanitých úloh, s nimiž se v životě setkávají.

3. Žádáme, aby při zpracování definitivního programu vypuštěny
byly z povinného studia encyklopedie inž. odborů, neboť tyto encyklo-
pedie jako povinné mají býti uvažovány až při čtyřletém studiu.

Nato přednesl zprávu pokladní za omluvivšího se kol. Černého
z Nuslí, kol. Zuklin. Kol. Faltus podal zprávu revisorů účtů a navrhl,
aby kol. pokladníkovi bylo uděleno absolutorium a poděkováno za
pečlivě vedenou knihu pokladní.

Rovněž schválen návrh jako předešlý, aby byl vysloven prac.
výboru dík za obětavou činnost.

Kol. Fiirst sdělil, že přistoupilo do Jednoty 11 členů z Moravx.
Návrh, aby dosavadní revisoři účtů kol. Faltus a Berger byli opět volení,
byl přijat.

Velmi obšírnou zprávu za Moravu přednesl kol. Janč. Zpráva
vypracována byla velmi pečlivě a pro rozsah její nutno ji uveřejniti
zvlášť.

Kolega Faltus podal doplňovací zprávu k některým bodům.
Promlouval o studiu a rovněž prohlásil, že uzákonění 6 semestrového
studia zeměměřič. inženýrství nepovažuje se za konečné. Také zařazení
encyklopedií z jiných oboru vítali bychom raději ve 4. ročníku.

Rovněž promluvil ke katastrálnímu zákonu, k návrhu zcelovacího
zákona, zmínil se o připravovaném stavebním zákonu, o návrhu zákona
o civilních inženýrech a k vládnímu návrhu zákona o organisaci země-
měřičských prací, kdy má jen přejíti triangulační kancelář z min. financí
do min. veř. prací a tam zřízena poradní zeměměřičská rada, prohlásil,
že nemuže nás uspokojiti a třeba podpořiti usnesení odbočky spolku
českoslov. zeměměřičií a měřické skupiny v Brně, viz Zeměměř. věstník
č. 3, 28, str. 36, shora.

Pak promluvil o sazebníku zeměměřičských prací, dále o zjedno-
dušení spolkových poměru v řadách geometru, kde bude nutno při-
kročiti konečně k utvoření ústředního spolku či svazu čsl. geometru.

Oznámil, že bude se konati v Brně výstava soudobé kultury, kde
možno zdatnost geometrovskou uplatniti v sekci dl geodesie technická
a geodesie hospodářská. Při této příležitosti bude se konati sjezd Čsl.
inženýrů a architektu s odbornými přednáškami.

Návrh, poděkovati posl. Ing. Nečasovi za práci vykonanou pro
stav, byl schválen.

Kol. Talaš ze Slovenska přednesl v pěkném referátu historický
vývoj stavu civ. inž. a zvláště civ. geometru na Slovensku.

Kol. Zuklín sdělil, že 16. května 1908 byla založena Jednota civ.
geometrů. Bude tomu 20 let letos od založení. Jednota vydá asi k této
oslavě almanach. Ze zakladatelů Jednoty jsou dnes přítomni kol. Fiirst,
Zuklín, z členů prvého výboru zemřel kol. Obereigner.

. Po všech přednesených zprávách zahájil kolega Fiirst rozmluvu
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jednak k zásadám, které mají býti předloženy profesorským sborům
vpředu uvedeným, jichž znění napřed uvedena.

Někteří kolegové přimlouvali se, aby bylo uveřejněno, že kontro-
lování jednoho kolegy po druhém při vytyčování hranic a vytýkání
chyb přípustných dle předpisů jest nestavovské a nekolegiální. K tomuto
bodu též promlouvá kolega Filkuka.

V další debatě bylo promluveno proti tak zv. úředním dnům a
proti obcházení zákona o filiálkách, rovněž o nekalé činnosti některých
kolegů, proti které jest nutno zakročiti a proti zaměstnávání státnich
a samosprávných úředníků, což se zvrhá často v placené doporučování
prací.

Návrh kol. Nečase usneseno přikázati k projednání pracovnímu
výboru.

Kol. Beneš nabádá, aby Jednota, resp. Inž. komora zasadila se
o to, aby zaměřování veřejných komunikací zvl. pak na Slovensku
bylo zadáváno cív. geometrům, kteří poměrně k těmto pracím mají
lepší vybavení po stránce přístrojů než evidence kat. daně pozemkové.

Také přikázáno pracovnímu výboru, aby prostudoval otázku
týkající se velmi značného počtu posluchačů na zeměměřičském oboru
a případně udělal v této záležitosti patřičné kroky.

Do povšechné rozmluvy zasáhl kol. Bukač, Zuklín, Faltus, Janč,
Hasík, Prokůpek a j.

Schůze byla zakončena o 2. hod. odpoledne.
Zapsal Ing. Jar. Kr e j z a.

Z Jednoty čs. úř. aut. civ. geometrů. Pracovní výbor Jednoty
konal řádnou schůzi v Praze dne 3. března 1. r. za přítomnosti 10 členů.

Vzato s povděkem na vědomí, pozvání naší Jednoty na Mezi-
národní sjezd Inženýrských komor, který se konal v Praze ve dnech
9. až 12. března t. r. Usneseno členům Jednoty doporučiti hojnou účast
jak na sjezdu samém, tak i v komisích.

Kol. Fiirst, Prokůpek a Krejza, byli pověřeni intervencí v mllll-
sterstvu financí, za účelem projednání návrhů na prováděcí nařízení
k zákonu o pozemkovém katastru a jeho vedení, jakož i projednáni
ověřovací klausule pro knihovní plány.

Kol. Janč sdělil, že získal od poslední valné schůze Jednoty
na Moravě nově 4 členy pro Jednotu, celkem v letošním roce 18 nových
členů, vesměs z Moravy.

Na návrh kol. Bukače bylo usneseno poděkovati kol. Jančovi
i ostatním moravským členům pracovního výboru Jednoty za jejich
zdárnou činnost na Moravě, vykonanou ve prospěch Jednoty.

Zvláště poděkováno kol. Jančovi za jeho obsáhlé a detailně pro-
pracované referáty, které na schůzích pracovního výboru a zvláště na
schůzích členských a na poslední valné schůzi .Jednoty, konané na
Moravě přednesl.

Kol. Zuklín pověřen připraviti materiál pro referát na slavnostní
valnou hromadu Jednoty, která se bude konati v měsíci květnu t. r.,
za účelem oslavy 20letého trvání Jednoty.

Po projednání několika interních věcí, jakož i po zodpovědění
různých dotazů ni'kolika kolegů, schůze skončena o 8. hodině večerní.

Zapsal Ing. Pro k ů p e k.

Valná hromada spolku čs. měřičských úředníků státních a státních
podniků

konána byla dne 11. března t. r. za četné účasti členů. Mimořádně znač-
nou účast lze vysvětliti pořádáním manifestační schůze o systemisaci
měfičského úřednictva, která konána byla v téŽ"e síni dopoledne a byla
velmi četně navštívena. O ní zmiňujeme se na jiném místě. Valnou
hromadu řidil kol. Falta z Bohumina. Zprávy činovuiků a revisorů účtú
h~'ly 'schváleny; výboru uděleno absolutorium. Památka zemřelých
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kole/!;ů Kočího a Srazila byla při zmínce o nich v jednatelské zprávě"')
uctěna povstáním.

Výbor, smírčí soud a revisoř'i účtů ustaveni takto: Pře d sed o u:
Sůra, I. j e dna tel e m: Guldan, II. jednatelem: Hlaváček, p o k I a d -
ní k e m: Škopek, z a p i s o vat e lem: Papež. Mís top ř e d sed y :
Kučera, Falta, Klimeš. O len y: Prokop, Šrůtek, Mařík, Trávníček,
Císař, Šlitr. N á hra dní k y: Bukovský, Schuster, Krátký, Persein,
Chůra, Krištofík. Revisory účtů: Háva, Vacek. Smírčí soud:
Hrstka, Krátký, Mrázek, Novák, Sýkora. Krajští důvěrníci v Oechách:
Oermák, Lamser, Mrázek, Valcha Jos. Do výboru Spolku čs. zeměměřičů
vysláni: Sůra, Prokop, Hlaváček. II. jednatel kol. Hlaváček převezme
též funkci pokladnika "Unie". Kol. jednatel Guldan požádal valnou
hromadu, aby přištího roku 1929 nebyl již volen za jednatele a aby
funkce té ujal se opět kolega jiný. Stejně kolega zapisovatel Papež.

Návrh výboru na změnu stanov, jména spolku a pečere přijat
a předsednictvo zmocněno, aby v mezích prodebatovaných direktiv vy-
rnacovalo elaborát a rozeslalo odbočkám k nahlédnutí a uváženi.
Schválen návrh kol. Šrůtka, aby pokladní hotovost byla ukládána v zá-
ložně, ježto šekový úřad úrokuje velmi nízko.

Schváleno zakročiti u činitelů, aby bylo velmi opatrně uváženo za-
těžováni nynějšího 3letého studia zeměměřičského inženýrství při1išným
počtem inženýrských encyklopedií. Tyto byly uvažovány při studiu
osmisemestrovém. Současně vysloveno politováni valné hromady, že ne-
bylo vyhověno požadavku všech zeměměřičských organisací i jiných
korporaci za zřizení osmisemestrového studia. Výbor zmocněn, aby se
informoval v záležitosti nepřijímání absolventů zeměměřičského inžeTlýr-
stvi do vojenských inženýrských kolejí a j.

V sobotu večer dne 10. března konala se v hotelu Gráf p ř á tel -
s k á s c h ů z k a s kolegy již do Prahy přibylými. Vydařila se tento-
kráte nad očekávání pěkně. Prostranná místnost byla do posledního
míst€;čka naplněna kolegy venkovskými i pražskými, kteří se tentokráte
dostavili ve slušném počtu. Účastnící setrvali ve družném přátelském
rozhovoru až do půlnoci. Zdařilá tato schůzka byla dobrou předzvěstí
nedělní, skvěle se vydařivši manifestace.

Maně vnucuje se myšlenka, zda nebylo by možno pořádati aspoň
iednou v měsíci obdobné přátelské schůzky kolegů pražských a z nej-
bližšího okolí. V Praze samé má spolek náš na 60 členů, dále je v Praze
značný počet kolegů mimo spolek stojících a dosti kole/!;ů v nejbližším
pražském okolí. Význam takovýchto schůzek již dávno vystihli a zhod-
notili kolegové jiných kate/!;oríi a i při malém počtu členů v Praze po-
řádaií pravidelné měsíční schůzky s pevně stanoveným dnem k~ př.
každý první čtvrtek v měsici. Kolega majicí úmysl do Prahy zavítati
má možnost v tento den určitě se s několika kolegy sejíti a různé svoje
záležitosti mnohdy snáze vyříditi. Že při takových schůzkách získá-
vají všichni výměnou názorů o věcech denních, osobních, služeb nich
.a stavovských, je věcí dávno známou a hybnějšími organísacemi též
s prospěchem využitou. Bohužel u příslušníků našeho stavu je vy-
pjatý (možno bez přehánění řici nezdravý) individualism na překáž!.Lu
všem pokusům v tomto směru snad zamýšleným. Je těžko předpoklá-
dati, že by ze 70 až ~O kolegů, které možno vzíti v úvahu, dostavilo
se na schůzku aspoň 15 až 20, aby zadávání místnosti nestalo se bla-
máží pro objednavatele. Je nám známo, že na výr o ční valné hromady
dostavuje se takřka konstantně 10 až 15 kolegů pražských. Jaká byla
by pak účast mě s í čni? ! Gd.

*) Pozn. red. Jednatelská zpráva kol. Guldana, sestavená neoby-
čeJne důkladně, bude otištěna v nejbližším sešitu Z. V. Nechť kolegovó
pak dobře si' ji přečtou a apele jednatelova následuji.
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Zp~ávy osobní.
Doktorem technických věd prohlášen byl dne 27. února 1928 čilý

spolupracovník Zeměměřičského Věstníku pan Ing. Bedřich K o r m u n-
d a, asistent ústavu pro praktickou geometrii profesora Ing. Jos. Pe-
tříka při českém vysokém učení technickém v Praze.

Z ministerstva železnic. Vláda, replIIbliky ipl'opůjčHa v. mě,ř. radovi
Ing. J. Zem á n k o v i a měř. mdovi Ing'. L. D ,o lež aj o Y i mista ve
4. plat. stlllp., mě,ř. komisařům H. H o f m 'a n o v i a Ing. A. C hra m o s-
t o v i v 5. plat. stup. s titulem vr,ch. k,omi"a1řů,měř. radl"tm Ing'. F. S e k e-
r o v i a Ing. E. S 1 e z á k o v i v 5. platové .stupnici s titulem vrchních
administrativních t;a,jemníků.

Změny ve stavu měř. úředníků na Slovensku (leden-únor):
A. Přeloženi: Měř. konc. František S t a I z e I ze Zvoleně k inspek-

torátu kat. vyměřování v Bratislavě; měř. komisaři: Ing. Ervín K e II e r
ze Spiš. Nové Vsi do Nového Města nad Váhem, Josef S v o bod a
z Bratislavy do Spiš. Nové Vsi, Artur T e r ha r e n od inspektorátu
katastrálního vyměřování v Bratislavě do Lipt. Sv. Mikuláše, František
U r b a n z Kežmarku do Vel. Kapušan a Teodor S c hra n z z Vel. Ka-
pušan do Lučence; měř. koncipisté: Ludvík Fr i e d I a n der z Lipt.
Sv. Mikuláše do Tmavy a Ing. Josef S i m ony i z Nitry do Košic.

B. Za měřické koncipisty přijati: Bedřich Z d i a r a pro kat. měř.
úřad v Bratislavě, Ivan Par c h o m e n k o pro kat. měř. úřad v Kru-
pině, Ing. Jindřich Hru b Ý pro kat. měř. úřad v Kežmarku a Jindřieh
E r t I pro kat. měř. úřad v Nitře.

C. Ze služby vystoupili: Měř. konc. Ing. Bohuslav J l"tr a v Tmavě
a smluvní měř. úředník Alexander G I a z o v v Kežmarku.

OJlll'ávnění úř. ['.uli civil. zeměměřiče nabyli: Č. Kruml v Ráji
u Golč. Jeníkova, Ing. J. Kollanda v Příboře, AI. Staša v Mor. Ostravě,
Vilém Schindler v Bohumíně, Ing. Jos. Petrák v Praze-Žižkově, Jos.
Vyroubal v Bmě. Ing. Lud. Samuel v Dolním Kubíně a Andrej
Halászi v Mukačevě; se vzdali: Ing. J. Kinzer v Č. Krumlově,
Ing. K. Holan v Bruě. Ing. J. Mátl v Bmě, Ing'. J. Růžilčka v Bmě.

Oprávnění k užívání stavovského označení "Ing." získali kolegové:
F, C h mel a ř v Mukačevě, A. Jen č e k ve Zbraslavi, F. K něž í n e k
v Rim. Sobotě, J. K o w a I s k i v Praze, A. L u k š v Hranicích. V. M a-
ty á š v Bmě, K. Mor á vek v Bmě, E. R i c h t e r v Žatci, V. Str a k a
v Tomali na Slovensku, J. Ly s Ý v Bmě, A. P o z d ě n a, A. R o c h e I t,
A. Va r važ o v s k ý, O. Z d i c h y n e caR. Z r z a v ec k ý, vesměs
v Praze.

...Upozo~nění.
Na oslavu 30letého působení absolventů zeměměřičských běhů, má

vyjíti v červnu zvláštní číslo Z. V., v němž by doložena byla úspěšná
práCe kolegů ze všech odvětví praxe naší (katastr, triangulace, nivelace,
pozemková reforma, scelování, činnost v úřadech autonomních atd,),
zmíněny pokroky čs. geodétické vědy, vývoj stavu, působení spolkíl
zeměměřičských, organisace výchovy dorostu a pod.

Redakce žádá všechny pány pracovníky z oboru zeměměřičství,
jak ony, kteří byli již požádáni, tak i ostatní interesenty, by do
května laskavě jí zaslali články.

Doufáme, že není třeba, bychom zdůrazňovali význam zamýšlené
akce a očekáváme, že k oslavení našeho jubilea přispějí všichni, kdož
opravdu mají zájem o rozvo.i čs. zeměměřičství. Redakce.

ING. BARVITI US & ADAMEC,
Praha-Vlnohrady. Belgická 21.

tur8bl: Nejmodernější a nejpřesnější vynlÍ.šecí přístroje délkové pro všeehny
poměry. - MěřIcí přístroje pro meteorologII, hydrologII, geodesll, agro-

pedologII a aeronautlku.
Trasírky. pásma a měřlcké pomůckY za tovární ceny.

Za redakci zodpovidá Ing. Jos. Rflžička. - Tiskem Polygrafie v Brně.
:SakladateI: Spolek českoslovenflkÝch ?aměměNčů v Pl"aZf'.
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