
v BRNĚ, 1. července 1923.

ZEMĚMĚŘltSHÝ vĚsTníH
Nadpor. zeměp. úst. Karel Bez d ě k a.

(S obrázkovou přílohou.)

Stroj tohoto typu náleží mezi nejlepší stroje pro přesnou
nivelaci. Jest konstruován na principu mikrometrického diferenco-
vání a prostředkující myšlenkou jest lom paprsku při průchodu
různým prostředím.

Povšechný popis stroj e: Na stativ klade se třínožka
se stavěcími šrouby k urovnání stroje. Na tuto připevní se pak
vlastní stroj. Jest to v podstatě dvojosý dalekohled otočný s reservní
vodovážkou. Dalekohled, jak schematicky naznačeno na ohl'. 1.
v přiloze, má na každém konci samostatný objektiv A a B a každS"
s nitkovým křížem mezi čočkami. (V obr. je označen křížkem.)
Před objektiv A nasazen jest okulár a.

Objektivem B vytvořený obraz přivede se do roviny nitko-
vého kříže a rozptylkou D uvnitř trubice dalekohledu posouvatelnou.
Okulár a lze s dalekohledu sejmout a nasadit pomocný okulár E
před o~jektiv B. Obraz vytvořený objektivem A do roviny nitko-
vého kříže b opět zprostředkuje čočka D.

Má tudíž dalekohled dvě osy, které se musí ztotoži'lOvati.
Vedení pro posun čočky D lze mechanicky přesnč zkonstruovati.
což jest výhodou proti zaostřování obrazu posunem okulárové
trubice jiných strojů, neboť tímto zařízením jest docíleno veliké
stability záměrné přímky.

Reversní libela nemá dělení, její urovnání spočívá v systému
koincidenčním. Nad libelou jest systém hranolů, kter}Tvytvořuje
obraz konců libely, které při urovnání stroje musí spolu tvořiti
spojitý celek. (Příloha obr. 2 a, b.)

Hlavní předností stroje jest umožniti přesné čtení na lati
nivelační až na desitiny milimetru bez j a k é h ok o1i vod had o-
v ání. K tomu cíli nasazena jest před objektiv planparalelní deska
skleněná, asi 2 cm silná, otáčivá kol své horizontální osy, spojená
pákovým zařízením s děleným bubínkem. Pohybem bubínku mění
se sklon desky a tím (obr. 3. a 4. na příloze) se také snižuje
(poloha 1.) neb zvyšuje se (poloha II.) záměrná přímka dalekohledu.

Aby mohlo býti objasněno dělení bubínku, jest třeba po-
jednati o nivelačních latích, které ke strojům firma Zeiss zhotovila,
ač možno též užít i jiných latí pro přesnou nivelaci.

Zeissovy latě mají na své přední straně invarový pás
v určitém stálém napětí. Na pásu jsou dvě stupnice s přesným
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dělením po 5 mm, obě navzájem proti sobě o číslo 5'9250 posunuté.
Tento 5 mmcin.térval jest však číslován jako 1cm a v mezích
tohoto intervalu možno, jak již dříve uvedeno, snižovati neb zve-
dati záměrnou přímku dalekohledu pomoci bubínku. Tento 1cm
(resp. 0'5 cm) interval jest bubínkem rozdělen na 10 hlavních
dílku, tedy 1 dilek·· 1mm (resp. 0'5mm) a každý hlavní dílek
na 5 vedlejších dilků, tedy 1 vedlejší dílek = 0'1 mm (resp. 0'1 mm).
Čteme tudiž na bubínku přímo 0'2 mm.

Zárovei"l z technických příčin jest bubínek o 5'4 mm pře-
sazen, takže při svislé (normální) poloze planparalelni desky, kdy
prochází paprsek nelomen, neč'eme na bubínku O, nýbrž 5'4. Jsou
tudíž Zeissovým strojem všechny visury o 5'4 mm zvýšeny, což:
však při nivelaci nemá významu. Důvodem pro toto zvýšení
visury jest jednosměrnost číslování bubínku a přímé zapisování
jeho údajů· do zápisníku. Pro čtení v blízkosti nuly na bubínku
použije se s prospěchem 8 dílků na tomto za číslem 10.

Celkový postup při měření jest tedy následující (dle příkladu
v tabulce na konci):

Postaví se stroj a urovná dle reversní libely. Lať postaví se
na značku EB170 (délka visury zde 40 m), strojem zaměří se
vzad a při urovnané libele přivedeme pohybem bubínku obraz nej-
bližšího dílku laťového do roviny nitkového kříže a čteme 8'16 na
lati a 70 na bubínku; celkové čtení tedy 8'1670 na jedné stupnici
latě, pro kontrolu na druhé stupnici čteme 2'2420.

Pak zaměříme vpřed (ve vzdálenosti 40 m zaražen nivelační
hřeb, na nějž se postaví druhá lať) a čteme obdobně 8'8931 na
jedné a 2'9681 na druhé stupnici latě. Rozdíl čtení příslušných
stupnic dá dvojnásobnou relat. výšku značky a hřebu. Dvojnásobnou
proto, že číslování latě i bubínku, jak již uvedeno, jest dvoj-
násobné. Jest tedy skutečné čtení děliti dvěma, což se neprovádí,
nýbrž celý polní zápisník se píše v dvojnásobném čtení a výslední
převýšení značek (v našem případě - 3'1315) se dělí dvěma.
Převýšení značek EB170 a e 171 jest tedy -1'5657.

Dvojnásobné číslování latě má příčinu v tom, že pro interval
1cm bylo by třeba planparalelní desky o velké tloušťce a při
jednoduchém číslování půl centimetru by se komplikoval polní
zápisník. .

Rektifikace stroje provede se následovně: Ve vzdálenosti asi
30 m od stroje postaví se lať nivelační, nebo ještě lépe měřítko
s přesným dělením milimetrovým asi do vzdálel10sti 20 m. Na
urovnaný dalekohled nasadí se pomocný okulár a dalekohled
otočíme tak, aby reversní libela byla vlevo, a když byla urovnána,
zapíše se čtení všech tří nití na desetiny milimetru, a zkouší se
správnost srovnáním průměru všech tří nití se čtením na střední
niti. Pak otočíme dalekohled v ložiskách, až přejde libela vpravo
a provede se čtení jako prve. Pak otočíme dalekohled o 180°,
sejme se pomocný okulár a nasadí původní. Provede se čtení
s libelou vpravo a konečně s libelou vlevo. Učiníme-li průměr
všech čtyř průměrů, obdrží se čtení odpovídající visuře prosté
všech systematických chyb. Nasadí se planparalelní deska, bubínek
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se nastavi na 5'4, a elevačnim šroubem zaměří se středni nit na
vypočtený výsledný průměr, a dle něho se upraví libelá posunem
hranolů do úplné koincidence konců bubliny. Někdy se stane, že
neni možno posunem hranolů doci1iti koincidenci. V tom připadě
umisti se soustava hranolů do středu libely a koincidenci při-
vodíme z polovice elevačnim šroubem a z polovice rektifikačním
šroubem libely.

Třeba ještě se zminiti o zvláštni úpravě nitkového
k ř i ž e. Horizontální nit jest v levé polovici rozštěpena v ostrý
úhel vodorovný, do něhož se dá následkem schopnosti oka pro
symetrii přesně naříditi dílek laťový, což padá zvláště v úvahu
při dlouhých záměrách.

Teoreticky jest stroj tak důkladně propracován, že dalo by
se jím doci1iti veliké přesnosti měřeni. Hlavní však příčiny přesnost
znehodnocující leží mimo stroj. Mnohé z nich lze účelným uspo-
řádáním a náležitou pozornosti téměř vyloučiti, některé jen omeziti.
Nejnebezpečnější pro přesnou nivelaci jest vliv refrakce. Tato
vzniká při nestejnoměrné hustotě vrstev vzduchových, jimiž paprsek
záměrný prochází a jeví se v nestálosti záměrné přimky. Obraz
laťového dílku jest naprosto ostrý, ale mění stále ponenáhlu svou
polohu klesaje nebo stoupaje. Ježto posun jest velmi.pomalý, možno
jej při rychlé práci snadno přehlédnouti.

Stav tento nastává někdy po západu slunce, hlavně v blízkosti
vody, někdy z rána, ale může, ač zřídka, tento stav trvati i téměř
celý den. Příčinou, jak již řečeno, jest nestejná hustota vzduchových
vrstev, které neleží vodorovně uloženy k povrchu zemskému, jak
bývá při vibraci, nýbrž šikmo, případně i kolmo z povrchu.

Vibrace vznikne oteplením vzduchu sálavým teplem, vy-
si1aným vyhřátým povrchem zemským a jeví se kmitáním obrazu
takového dílku v dalekohledu. Toto je největší v hodinách ranních
po východu slunce, později při vyrovnanější teplotě vzduchových
vrstev menši. Tato vibrace nemá při trochu zručnosti měřiče
velkého vlivu na výsledky měření, ježto paprsek prochází pro-
středím, téměř stejnorodým při záměře vzad i vpřed.

Při refrakci prochází však paprsek r ů z nÝ m prostředím
následkem šikmého uložení vrstev vzduchových, láme se, a ježto
i vrstvy svou hustotu mění (střídáním teploty, vlhkosti), nastává
i změna lomu paprsku, a následek toho změna polohy obrazu
laťového dílku v dalekohledu.

V praxi bylo pozorováno na vzdálenost 60 m až 2 mm dife-
rence v krajních čteních, což lze Zeissovým strojem lehce kon-
statovat, ježto pohybem bubínku možno pohyb obrazu laťového
dílku stále sledovati.

Touto úvahou jest též prokázána t. zv. p o s tra nní re fra k c e
při triangulaci při záměrných přimkách pobliž úbočí, skal
lesů a pod.

Konečně přikládáme v zor polního z á p is ní k u, k němuž
netřeba již vysvětlivek.
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Datum 29. srpna 1921. Stroj Z, čís. 3615.
Trať Kozárovce- Várad. Lať Z. čís. 174 a 175.

Měřil: Nadpor. K. Bezděka.
Str. 189·
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lnp;. Ant. Krátký, měř. rada stát. pozemkového úřadu v Brně.
(Dokončení.)

Nejdůležitější otázkou přídělové akce jest příděl půdy, kter}'
se provádí dle směrnic obsažených v zákoně přídělovém ze dne
30. ledna 1920 čís. 81 Sb. z. a n.

Zabranou a převzatou půdu podrží stát sám, neb ji použije
k účelům všeobecně prospěšným. Pokud se tak nestane, přidělí
St. P. Ú. půdu tu podle zákona přídělového.

Zabraná a převzatá půda přidělí se státem do vlastnictví
osob třetích, aneb se předá do nájmu nebo pachtu. Jako způso-
bilé jednotlivce uvádí zákon přídělový malé zemědělce, domkaře,
drobné živnostníky, zaměstnance zemědělské i lesnické. bezzemky,
obzvláště legionáře a příslušníky ozbrojené moci československé,
jakož i pozůstalé po těch, kteří padli ve válce za vlast aneb
zemřeli následkem služby válečné.

Z osob právnických může býti půda přidělena:
1. sdružením, která se skládají z osob právě uvedených,
2. k účelům bytovým, ústavům a nevýdělečným sdružením

k zřízení malých bytů,
3. sdružením zemědělským a spotřebním,
4. ústavům a zařízením k účelům vědeckým, lidumilným

a obecně prospěšným.
I obcím a jiným veřejným svazům lze přiděliti půdu k účelům

obecně prospěšným.
Půda nemůže býti přidělena uchazečům:
1. kteří nemají státního občanství československého,
2. kteří byli odsouzeni pro trestní činy, jejichž následkem

iest ztráta volebního práva do obce, pokud tento následek trvá,
3. kteří jsou tělesně nebo duševně neschopni věnovati se

práci zemědělské, leda že by šlo o zaopatření válečných invalidů
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a rodina uchazečova jest s to, aby nahradila nedostatek jeho
zpusobilosti.

Zvláštni ustanoveni obsahuje přidělový zákon o přidělu ně-
kterých druhU kultur jako pastvin, lesni pudy, rybníku a některých
objektu hospodářsko-prumyslových, dále vodnich sil.

Pokud jde o misto, jakost a množstvi, přiděluje St. P. Ú.
pudu tak, aby účelu přídělu bylo vyhověno co nejlépe.

Vedle drobného přídělu jest rozeznávati též r oInic k Ý
ne d il a z byt k ov Ý s t a t ek.

Výměra rolnického nedilu pohybuje se mezi 6 ha pudy
velmi dobré jakosti, 10 ha jakosti středni a 15 ha pudy nejchudší.

Aby bylo zabezpečeno řádné obhospodařováni na takových
soběstačných usedlostech, mUže St. P. Ú. uložiti přidělci zvláštni
podminky.

Zbytkové statky jsou hospodářské jednotky, které vznikaji
při přidělu pudy tím, že se k řádnému využitkováni budov zří-
zených při dosavadnich dvorech, ponechá přiměřená výměra pudy,
nebo že se k pozemkum odděleným od dosavadnich hospodářských
jednotek, přikáži potřebné budovy. Zbytkové statky přidělují se
bud do vlastnictvi nebo do pachtu.

Aby bylo docíleno účelné arondace pozemku, muže St. P. Ú.
po dohodě s účastníky směniti pudu zabranou za pudu nezabranou.

Na podkladě uvedených směrnic, které jsou jen velmi
stručným vztahem z rozsáhlého přidělového zákona, vypracuje
přidělový komisař za podpory poradnich sborů č i s e In Ý přiděl,
kterým se stanoví výměra přidělů pro jednotlivce.

Umistěni přídělů znázori'luje se v grafickém plánu, který
se vypracuje dle zásad stanovených přislušnými instrukcemi, a při
čemž jest přídělo.vému komisaři přihlížeti velmi bedlivě ku přánim
jednotlivých uchazečů.

Po schváleni čiselného přídělu a grafického plánu vyššimi
instancemi, přikroči se ku praktickému provedeni při dělové akce
v přirodě, t. j. k vytýčeni a omezníkováni přidělů.

Podkladem pro vyměřováni přídělů jest grafický plán. Vy-
týčeni přidělů provede se po přehlídce skutečného stavu parcel,
jež se maji dle grafického plánu rozděliti. Přehlídka má za účel
uvésti v soulad stav skutečný se stavem znázorněným v operátech
katastrálnich a v knize pozemkové.

V přírodě zjištěné podstatné změny, pokud jde o nezaměřené
regulace řek, nově postavené dráhy lleb silnice, zalesněné parcely,
nově založené rybniky, změny kultur a melioračni odpady, se dle
stávajicich předpisů zaměří a zakresli do map.

Dle grafického plánu vytýči se nově projektované cesty a
navrhované přiděly, jichž tvar má býti pokud možno pravidelný.

Na to provede se omeznikováni přídělů a komunikaci dle
zásad dosud platných pro veškeré práce tohoto druhu.

Výsledky uvedených praci znázorni se pak v plánech, které
jako "Předběžné polohopisné nástiny" doplněny seznamy, tvoři
podklad pro provisorni zaknihováni.
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Obzvláštní péči nutno věnovati též otázce zaopatření za-
městnanců.

Nárok na zaopatření mají pouze stálí zaměstnanci zabraného
majetku, kteří jsou státními příslušníky, byli v den vyhlášení
přídělového řízení starší 18ti let a byli nejméně dva roky před
zamýšleným převzetím na zabraném majetku trvale zaměstnáni a
stáli celoročně svými výkony osobě hospodařící na přejímaném
objektu, k disposici.

Zaměstnanci mohou býti zaopatřeni:
1. přídělem půdy a nemovitostí,
2. zprostředkováním nebo přikázáním nového zaměstnání,
3. odškodněním na penězích (odbytným dle nařízení vlády

resp. Čsl. ze dne 21. října 1922 Č. 305 Sb. z. a n.
4. poskytnutím požitků starobních a pensijních.
I otázka úvěrová tvoří důležitou součást řízení přídělového.
Přidělovou akcí není program pozemkové reforlllY ještě

daleko vyčerpán. l'eprve účelnou agrární reformou uskuteční se
veškeré snahy, které sleduje pozemková reforma.

Úp~ava studia zeměměfičskébo.
Ing. Jos. Souček.

(Pokračování.)

Zprávu o anketě této vzal sbor profesorský na vědomí a
doporučil ji ministerstvu školství a národní osvěty. Ve smyslu
usnesení na anketě této vypracován byl pamětní spis pro ministra
školství a národní osvěty.

Jelikož v době té změnila se politická situace a počítalo se
již s demisí tehdejšího ministra vyučování, odJ.oženo odevzdání
tohoto pamětního spisu na dobu pozdější. Pamětní spis odevzdán
byl nynějšímu p. ministrovi Bechyňovi dne 13. října 1922 zvláštní
deputací, která jej žádala, aby na slibovanou anketu v ministerstvu
byli pozváni také zástupci odborných korporaci, což p. ministr slíbil.

Pamětní spis vykonal aspoú částečně svůj úkol. Anketa (po-
radní komise) svolána na den 15. listopadu 1922 do ministerstva
školství a národní osvěty. O tom, že pamětní spis způsobil jisté
překvapení pro ty, kteří tento spis podepsali, pomlčuji. Sděluji
však, že o pozvání na tuto poradní komisi musely. se naše odborné
korporace hlásiti zvláštními přípisy.

I tento pamětní spis uveřejřlUji celý.

D~.J. Ryšavý: Nouveaux types des inst~uments
de p~écision f~an~ais.

L'auteur ťait connaitre les derniers perťectionnements réaIisés dans
quelques instruments géodésiques et topométriques ďorigine fran~aise qui
sont les plus intéressants au point de vue de 'la construction ct lesquels
il a eu"l'occasion de voir pendant son séjour a Paris. Les instruments
dont l'auteur parle, sont: Astrolabe a prisme de M. M. Claude et Driencourt,
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type S. O. M.; Théodolite de reconnaissance de la S. O. M.; Alidade
holométrique du Oolonel Goulier (type S. O. M.); Olisistadimetre. éclistadi-
metre et auto-réducteur (modele 1912 de Ponthus & 'l'herrode) utilisés pour
le nivellement des vallées de Alpes *) en France.

Zp~ávy odbo~né.
1n g. Č. V on d r á š :

Ncudržitelnoitt § Z, odst. 2 a), nařízení ministerstva tinancí ze dne 28. čer-
vence 1907, Č. 55.166, a návrh na jeho opravu.

Doslov)~E)\nu zni\ni výnosu miIJJisterstva financí ze dne 28. července
1907, Č. 55.1(>6, ~ 2, odst. 2 a), může výkonný technik (evidenční nebo
civilní geometr) jen tehdy vyhověti, když stabilisováno je;;t v přirodě
tolik pevných bodů, s mapou katastrální přClSně souhlasících, aby se každá
hlavni zámčmá pomocrui. čára dala na osm pevných bodů navázati, t. j.
začátečný a koncový bod přímky musí procházetí pevnými body na správ-
n~t lJřl'8TJě kontrolovanými; správnost kontroly podmiňují další tři body,
tudíž celkem osm bodů.

Ministerstvo financí předpokládalo tedy, že nalézá se v každé
ka ta,M.r.·,obci velké mno~:stvípe'vných, ,s mapou katas'tr. přesně <Siouhlllisících
hodů, čili, že eIVidiend kataJs,tru dalIlě :pIOzemlmvé je, dána mOŽilJ.ost, udržo-
vati skiAtečný stav v pře sn é m souhlasu s mapou katastrální, takže
každému výkonnému technikovi jest možným a snadným., podmínct' výše
citovanél'o nařízení vyhověti.

Bchužel tomu tak není, a to aspoň ve většině měř. případu. Jsou
místa, ~de na vzdálenost jednoho i více kilometrů nCllliajde se ;ieddlIl}-,
s mapou katastr. přesně souhlasící bod, nebo se přece najde, ale pro
nahodilou překážku (rybník, stromy, budo,vy a pod.) nedá lle' použíti.

Existují sice tratě, kde nalézá se skutečně jistý počet pevných,
s mapou souhlasících bod,ů (ku poř. rohy staven~ brázd, mezí, mezniky),
jenže .soočasně nalézá ,se v téže tmU i ta,kové množistJví ,pevných, ale
s mapou naprosto nesouhlasících bodů, že g'eometrovi není absolutně mož-
ným, z tohoto množství správných a nesprávných pe'vných bodů zHstiti
jenom ty správné dříve, dokud ooproměří, eventuelně přímo nezaměří a
nevynese si celou, event. větši část tratě. Jinak moMo by se mu snadno
přihodit, ~e náhodná ,s'hodaokolností (zejména v parceláchřemeuovltý·ch,
kde býv13.jímeze pa,ralemě přeorány a tím celá sitwaoo paralelně posunuta)
svede jej, kklyž kontrolní míry ne,souhlas,í, odejíti od ,skutečně ,pevneho
bodu a lPřillutí naváJza,ti měření na bod ne,spdvný, Ikde náhodou koo-
tro!lIlí miry (lokálně) &oufhlasL Tímske podmínce cJtovaného mini,ster-
ského na-řízení vyhověl (vzájemná poloha čtyř hodůsouhlas.í), ale měření,
na chybnou zákloa,dnru neIVědomky rpostavelllé, jest nCSIPrávným.

V lesníCih enklavách najdeme jen zřidka pe,vného bodu. zejména
ne tam, kde enklavaa les ji obklopující náleží jednomu majiteli. Tam by
bylo tedy moiŽnÝm,vyhověti podmine,eo<1st. 2. a) § 2 citocv;alIlého nařízení
jenom navázáním enklavy na často i několik kilome.trů vzdálené pevné,
s mapou souhlasící body, polygonovým tahem. Avšak ani v tomto' pří-
padě nediocílíme ,sIP,ráVlllého 'VÝ,sleďku, když ,poIYg'on nemůžeme uzavříti.
A jedná-li se o navázání přes několik sekčních listů, nestačí ani uzavřený
polygon a nezbývalo by tedy nic jiného\ nežli za,jistiti. si polygon, event.
polygonový tah, nákladnou triang'ulaci.

Jest nyní důle,žitou národohospodářskou otázkou, je-li stran:a, ze-
jména drobný zemědělec, s to, aby mohl věnovati takový náklad na
pouhé zaknihování těžko koupeného dilce parce,ly, když měl to neštěstí,
že odkoopený dile,c nalézá se v některé z výše u'Vedených tratí, a což,
ja,k ?JkušenoM. nas, výkonné techniky, naučil-a, bývá v 80 oto všech měření.

*)VoirlerapportdeM.Semerád Bur 111 notice: Lallemand-Prévot,
Nivellement des Vallées des Alpes etc. Zem. V., 1919, p. 43.
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Js·me tedy nueeil1ipoložiti si vážnou otázku: "Může nám zemědělec, který
koupil si díl pa,rcely, zaplatiti několik set korun jen za vedlejší prác,i, t. j.
za proměření C€,lé tmtě, potřebné k zjištění tolika pevných bodu, aby
oddělení jeho dí1ce vyhovělo zúplna onomu odst. 2. a) § 2 citovaného
nařízení?

Neho může nás něk'olik těch drobný'ch staropa,chtýřů, 'k!teří rozdělili
se o pěti- až de.setimírovou lesní enklavu, z.aplatj,tí tisícové obnosy opět
jen za vedlejší práee\ t. j. z.a polygon a triangulaci ?

Či je1st snad myslitelno nebo možno, aby civilní geometr dělal tyto
vedlejší. ale právě nejnákladnější IP,ráce zdarma?"

Zajisté, že odpověď lllIUsívyznít záporně! Dokud evidence kafastru
a jejich nadřízené úřady zaujímaly k výkla,du cítovaného mínisterského
rra.řízení stanovisko liberálnější a čistě objektivní a nežádaly na nás věcí
nemožnýeh, mohli jsme za nynější ceny pracov.ati. Ale když nám nyní
evidence kaJta,stru, ať již z vla,stní moci, nebo na rozka,z nadřízených
úřadů nákresy hromadně vrací, d'O'volávajíce se doslovnéhO znění citova-
ného nlliřÍ'zení, tu byli bychom nueeni, my, civHníte1chnikové, v mnohých
případech sipecieIní honorářové ta:hulky zvýšiti aSIP10ňde,saterolllá,sohně. A
rcsultát toho: že by se páni zájemníei nadohro oďřekli kupov;atí části
parcel a, raději koupili by siparc,elu celou, v'ždyť v daném 'Případě .přišel
by jim kup celého pozemku levněji, neboť k zaknihováni eelé parcely
dílčích nálUesů nepo>třehují. Nebo by si kupovali pozemky společně, co
ideální 1/2, 1/., 1/to a sinad ii/50.

Tím by pozbyli civilní technikové zakázek a důsledek toho: byli by
postiženi nezaměstnanosti, t. j, vydání finančnímu rozvratu,

Z výše uvedených důvodů jest cívilním g{:ometrům ve velké vět-
šině případů nemožným, doslovnému znění odstavci 2. a) § 2 nařízení
ministerstva financí ze dne 28. července 1907, č. 55.166, vyhověti a proto
nám ne1zbývá. než se starati, aby znění výše citovaného lllliřízení bylo
zákonnou eestou buď zrUJš,eno\nebo aspoň tak změněno, aby nová zákonná
c:snova byla posta,vena !lJ3,n,o,vý základ, kte.rý by daným poměrům lépe
vvhovoval.
. A této podmínee vyhověl by asi následující

Návrh:
1. Úřady evidence katastru d·aně pozemkové jsou po,vinny do doby

.... let vyhledati v přírodě a v každé katastrální obci síť pevných, s kat.
mapou souhlasících bodů, a tuto novými pevnými body dop,lniti tak
účelnČ\ aby napříště při zaměřování nově vzniklých nebo změněnýeh hranic
pame'l jeln těchto bodů se mohJ,o p'O'lliŽ~tiIpro naválzání hla,vnich zá-
měrných čar.

Veškeré body pevné sítě musí se v přírodě řádně stabilisovati a
nesmaz,atelnou barvou (nejlépe miniem) natřítí.

Celá síť pevných bodu zanese se přesně do katastrálnich map a
její jednotlivé body opatří zvolenou konventionelni značkou.

Tyto práce provede stát na svůj náklad.
2. Jakmile bude v té které kata.str. obci síť pevných bodů stahili-

sována, přeďají jí úřady evid. kat. obecním úřadům do ochrany a další
správy.

Obecní úřa,dy budou zmo{měny, každé zlomyslné poškození této
sítě pevných bodů co nejpřísněj.i tresta,ti a povinny,. udržovati síť v bez-
vadném sta,vu (tedy. i kameny okopávatía ba,rvou natírati).

3. Kdyby bylo někdy nutným následkem stavby různych ohjekF1
některý bod pevné ,sítě zrušiti, tu smí se tak s{á,ti jen za souhlasu zem-
ských .finančních ředitelství, a ne dříve, dokud evidence kata.stru neurčí
náhradný bod poblíž onooo, jenž má býti zrušen.

4. Až do té doby, nežli bude síť pevnýeh bodů v té které obcí
stabilis.ována a v evidenční katastr. mapě p·řesně zanesena, nejsou civilní
geometři povinni, říditi se doslovným zněním odst, 2. a) ~ 2 nařízení
ministerstva financí ze dne 28. červenee 1907, č. 55.166, leč jen tam.
kde skutečně Ralézá se dostaitek pevných, s mapou katastr. souhlasících
a lehko přístupnýeh bodů.
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Nákl'esy civilních geometrů budou tedy dodržovati podmínky dří-
vější, t. j. fu musí obsaho'Va,ti všechny míry, kterých ke konstrukci změny
jest zapotřebí.

5. Všady trum, kde jel&tnedostatek pevných, <8 IlillJpOU kataistr. pře,mě
souhlasících bodů, je"t dovoleno použíti metody, jejíž výlsledek odpovídá
výsledku me,tody měř. stolu, a. s.ice:

Celý detail pareelace zaměří se pokud možno na jednu hlavní po-
mocnou přímku. Sooča.Bnězaměří se na tutéž přímku i dosti markantních
v blízkosti se nalézajících ostrých lomů nebo rohů maje,tkových hranic.
jakož i mezníků tak, aby s.e mohlo bezpečně souditi, že aspoň část za-
chycených bodů bude s mapou katastr. souhlasiti. Potom s.e celý detaiL
zkrátka celé zaměření, vynl'se v dobře vyšeUeném Ismrštění na průhledn}'
papír a na mapu katastrální přiloží.

Při rozsáhlejším měření zvolí se soustava přimek (trojúhelníková.
obdélníková a pod.) nebo polygon a nava,zuje pak na soustavu přímek
eventuelně na ramena polygonu ony markantní lomy, ostré rohy, mez-
'níky a pod., o nichž se dá předpokládat.í, že se budou s mapou kMa.str.
dobře shodovati.

Pří tom je nutno říditi se zásadou, ziaříditi celé měření tak, aby
se dalo bez p ()moc i k a t a str. map y též cel é v y n é sti. A když
pak toho zaměření se vynese s dobře vyšetřeným smrštěním na průhledný
papír a pak přiloží na katastr. mapu, docilí se nejsprávnějších výsledků.

Tento způsob jest daleko přesnější, než zaměření měřlckým stolem,
neboť gmtíclwu metodou můžeme dosíci jen výsledků přibližně přesných.
kdežto zde, zaměřujíoo přímo,d,ocela přesných.

Způsob telllto .lest v'šak též nejh01spodámějším, protože vede bez-
pečně a ned'rychleji k cíli.

Poznámka k bodu 1.
V území volném musí př1pa,dnouti na 1 ha nejméně diva pevné body.

jejichž poloha musí býti tak účelně volena:, aby tyto body byly od sebe
přibližně stejně vzdáleny, dobře přístupny, a aby z jednoho bodu dalo
se aspoň na ,dva další body zamě'řovati (aby byly viditelny).

V území 'l:Lstaveném mQlsíbýti síť pevných bodů hustší.
Naproti tomu v rozsáhlých leBíc)h, jednomu maj:Lteli lpaitřících, roz-

loží Se síť pevných bodů jen po obvodě majetkové hranice.
AVlšakvyskytnou-li se v takových lesích enklavy, nebo poloenklavy,

nutno i v těchto síť pevný'ch bodů položiti a stabilisova.tL
Po zná m k a k bod u 5.

U lelsnich elllikl.av,zejména tak:ový,ch, kdeenklava i les ji obklopujíci
patří jednomu ma.jlitel~kde tudíž nelze zachytiti jiných ma,jetkových hranic.
musí se ved,lecLe'ta.ilu parcela.ce zaměřiti ještě celý (úplný) obvod enklavy.
Zde 00 ovšem může státi, že již směrové orientace ke stranám světo'Vým
správně nedocílíme.

Ale docílí se přece úplně sprá'V'ného obrazu celé enklavy a jejího
rozdělen~ kde pl~hy a vzájemná poloha jednotlivých dílů určeny jsou
přesně, takže v pádu nastalého sporu možno snadno dle kotovaných díl-
čích nákresů sporné hranice správně vytyčiti.

A jelikož určení zmině'né směrové orientace vyžaduJe velmi znač-
ného nákladu, neboť bez triangulace ji buď těžko nebo vůbec nedocílíme.
tu nezbývá nežli zříditi pro enklavy vedlejší mapy a vésti jejich evidenci
v těchto mapách až do doby, kdy i zde bude položena siť pevných bodů.

Potom potřebuje si měřický úřednik zaměřiti jen několik bodť!
změny na stahilisované pevné body a dle původních dílčích nákresů cc1t-
rozdělení enklavy do mapy evidenční definitivně přenésti.

Zp~ávy1ite~á~ní.
Nové knihy.

Prof. Ing. Dr. J. Ryšavý, Vyšší geodesie. Praha 1923, ná-
kladem Ú,střední vydavate1ské komise a Spol'ku posluchačů zeměměřictvi
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na českém vysokém učení techníClkéan v Bra'zeza podpory mínis,terstva
ško},&tví a ná;f(xb1í osvěty, stran 282, cena 35 Kč (+ rpoštov:né 1'60 Kč).
Objednávky vyřizuje p. V i 1. V íd e m a n, 'š~oMk české techniky
Praha II, Karlovo námě&tí.

Zpt'ávy spolkové.
Ustaveni skupiny zeměměřiěské,.odbor Praha. při Spolku čsl. inže-

nýrů a architektů. Skupina zeméměřičská pti Spolku inženýrů a archi-
tektů, odbor Pra!ha, ustavila '&e na schůzi dne 26. ~větlla 1923.

Ustavující schůzi 'zahájil prof. Petřík krátkým tP'I'0slovem, v němž
zdůrazňoval výJznam ,skrwpiny zeměměři,čské, která se tvoří po Brně a
doufá, že &e podaří snad vyl:mdova.ti i skupinuzeměllllěřičskou na 810-
vensk:u ev Bratislavě. KOll'statuje,že d,o 20. května ;přihllÍiSilose 27 členů
do &krupiny.

Nato přffiuočeno k volbám.
ZV'oleni: předsedou:. ~nž. Leiperl, místopřed&edou: ·ilnž. Zuklin,

jednatelem: dr. R~šavý, zásŤlUlpcejednatele: mž. Pulpit, z3lpisovatelem;
inž. Rumhal, z1Íis;tllJpcemSJkupiny ve výboru: 'prof. Petřik.

Na to referuje prof. Peúřík o "Stanovisku á&tředi Spolku čsl. in-
ženýrů a, architektů" k 'zálelžitosti roz,šíření doby 8'tu!dm,zeměllllěřického
dle. usnei&ení ,s'Chůze .p,řed""tavenstva 'ze dne 28. března 1923. Odbor pra-ž-
ský ,pověřil Ipodámím ZlpráVY o "StanoviJsk:u"prof. Petříka. Stanovisko
vyq;r3lcoval inž. Vrba v ústředí na záJkladě zpráv d'ošlých (l odborů. Po
přečtení "Stanovi.ska" a 'po provedené debatě předlČítá inJž. Souček návr,h,
který doporuČlUje, aby s,kUlpimaschválila aZ3lSlala odboru pra.ž1skému,
aby jejschváli! a předložil znovu ústředí. Po další debatě ,sc!hválen náwh.
Usneseno zaslati jej všem odborům Spolku čsl. Ílllžen. aarchit., jakož
i InženÝl1ské komoře. Prof. Petřík doporučuje, aby v dop~sech odborům
bylo zřejmě 'Uvedeno, že odbory učinily ,svá u&nesení na základě ne-
dosta,tečmých imornmcí o stUJdň.u zeměllllěiíi<'lkiéan. Usne'seno rozeslati
návrh v,šem odhorům Spolku ě.sl.ill'Ž. a arch.

Měřieká skoupina při odboru Brno Spolku ěsl. inženýrů a architektů
konala' dvě ,schůze výoorové, věnované l'ozboru stanoviska, jež ústřed
tohoto .&polku v záležitosti reformy !Studla 'zeměllllěřiClkého zaujalo a
kterež vřarlách k'olegů půs10bí dojmem velmi tísnillvým. Na druhé ,schů~i
dne 20. ,červma 1923 'Usnelseno podati odbom Spolkou čsl. in.Zený,rů a llIrchi-
tektů v Brně !pIří:pů'S,jímž se žádá, by odbor ,sám zakročil Q změnu Stano"
viska, které ús,tJředí již drne 28. bře'zna 1923 usneslo 'a podpowval tak
akcí zeměllllěřičů. K přípisu ,připojen návrh, jej'ž dop'01"Učiti má odbor
Brno ústředí &polku čsl. inž. a arch. a. ,který se kryje s názory nové
zeměměřic,kié ,skupiny v Praze, .spolku čsl. zCiměměř~čů, Jednoty civil.
geometrů a Spo~kuSltát. měřických úředníků .

. Je nutno pro inform3lCi kolegů uveřejniti ev na.šem ča.sopise spol-
kovémcelýtex't ,,8tanovislca",aby čtenáři poznaJi, jaik! ill6S1Právnéinfor-
ma.ce nepřá:telů 8 semestrové reformy studijní hlavně v centru Prahy
nás poškmují a j.aik je tedy Idv{)jnásob nutno váJžnými ikiroky čeliti ten-
denČlJlím vlivům zaujatých jedtnotlivců, kteří VYUJŽíva.jíneinfomnovanosti
ostatních členů slpolku a ,sugerují Itudí'Ž i rrepmsentaci spolku, činiti zá-
vadná U!snesenÍ. Zde je,st 'lnění tohoto IUsnesení :

Stalllovisko úsHedí Sopolku č,s. inženýrů a architektů
k záležj.t,osti rozšíření doby studía zeměměřičského

dle usneseni schůze před,stavenstva ze dne
2 8. 'b řez n a 19 2 3.

Zálst'Ulpcovécivilní pll'axe g-e,ometroV'Siké,rzúča,súnění na druhé anketě
dne 15. )]&top.adu 1922, kterousvolaJ'o ministJel1'stvo 'školslt'V"ía ná.rodní
osvěty, uznali, že pro tllJto :reformu vY'pIl'acovaný .studij'll'í program s cel-
kovým počtem ,semestrálních hodin 2281/2 jest s to, aby úplně vyhověl
požadavkům p!rohloubenějšího studia. geometrovsk ého'. Bodle toho bylo
by možno tvtosúUidium 'Ukončíti v 6 semestrech po 38 hodinách týdních,
což zcela odpovídá zatížení studijnímu i jiných odborů na našich vyso-
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ký,eh školách techruiokých. Tito zás,tupcovéstavu geometrowkého vbk
přes to 'žáldali, aJhy studium bylo Ssemestrové, ,rozdělené .na dvě
stá.t míz ko u ,šIky, čímlž hy tito ahsolve'!IJti pak hyli automJliticky za-
řazeni do ,skupiny A státníchzaměstnruncil..

Záležitosti nové úpravy g-eome1trovského studi.a zabýva.ly se
všechny odbory našeho spolku a podaly ,s,:"á \písemná dobl'ozdání, která
však ,podstatně se mzoházejí.

Od h,o '1' p r a ž s k ýsouhlasí s rozšířením studia ze d'VOI1l na čtyry
Toky jen vtom ,případě, že je ,čty,r let zrupotřehí p,ro vědecik'é vybudování
odboru /pro '8,pecialisaci zeměměřick,ou. Odbor 'P'faž,ský však rozhodně
zamítá roz'šířooí na 4 léta, když 'by se tl31k mělo s,táiti přidáním encyklo-
pedických věd'.

Od bor hl" a t i s 1a v s k Ý jest téhož názoru a, upozorňuje mimo
;to, ,že rozšířením studia na 4 roky z<abrání ,se c,hudším nada.nýllll absol-
v,entům ,střednícih škol dosáhmouti vyššího vzdělání pro ge,ometrowký
odbor stát,ní 8lUlŽbv.

Rozšíření studia mohlo by přivoditi pak i náJrok na rozšÍJřetllí do-
savadního oprávnění civil. geometru, což by mohlo 'Přív,olati nové zájmové
~ory.V ;příkrém odporu ,s ,těmito illázOlry jes't vyjáJdlření

Odboru v Hradci Králové, k.tery vyslovil se pro studium
4leté \'L připojil návrh Ů'rganisace toíhoto rozšířeného geometrov,ského
studia, do něhož pojímá 'z vědinžený,rský,ch úplně M,wvitelství silniční
a 'Prá,ce zemní a elllcY'klopedicky: vodárenství a stOJl~ování. meliorad
pil.dY ahydrauliku a stavební inženýrství (stavební mechamilm, nauku
o Ipružnosti ape'vnosti, ,stati:ku a dynamiku.,stavitelst\:viv'OOmi, m,Os,tní a
železniční).

Za tento návrh hradeckého odboru staví se zcela rta.ké odbO'l"
v Pardmbicích.

Naproti tomu od bo r. v K o š i c í c h vyslovíl ,se k' tomuto návrhu
odmí,tavě a Ulpozorňuje také na okolnost, 'že rozší,řenÍJm ,studia ml, 4 roky
kle,sne 1p1odlstatně počet n,ol~luchač,s'tva tohoto odboru. je~to za Stejlll0U
dobu ,studHní mohl bya:hsolvent 'V jiném: 'odboru nruši<lh vy;sokých škol
technickýcih llrubýti základu pro SV'OIUbudoucí mnohem I'ozsáJhlejší
praktiokoučimnloS't *). .

O ,d b or v ML Bol es 1a v i IUoodlporuje bez vvhrady ·snahu kruhů
geome,trorvskvch ,J}ro zavedení čtyrletého ,studias odil.V'odlněním, že dosa-
vadní vyškolení geometril. ne,sta,čí pro 'Pot,řeby mod·emlÍ nrraxe.

O o. b o ,r h r n ě n s 'k ý přimlouvá ~e za T{)I'l;~ířenístJudia podle J)f·O-
f!mrnullveře-}něného v Č. 6.. Zeměměřic1kého rvěstmiku 'b roku 1920, v němlž
11ení v~a,k()ihsa,žen rozsalh inženýrský'ch věJď IpOlŽadovaný odborem
v Hradd Král.. nýb~ }sou z.alřa'zeny IZ naUlk inženýrských encykIQpp'llie
pozemního s,tavitelst.ví ~,s,tavehního i[}'ženVl"Ství a meHorruce v talk malém
T0'7·sahn. že by tím nárok geometril. na roz$íření :J,Utorj,s~.cenapmsto nebyl
od1'tvodněn. Ost~,tně zástUlJ}c.ové ge,ometru ,sami ,prohlálSili na citované
3IDketě. že se něj'akého rozšíření auto,risace nedomáhají.

Od b o 'r v 010 m o u c i nesou,hla,sí s rozšWením s,tmďia geometr ov ..
1'\kého vil.bp"c a ""raví. 'že ]1tro obY'čeiJlloÁ'll~á'c'e vvměřoV'aci "t.~;~iIi by
i llhslo1.vem*,isrn,p,ciálnkhkursů výšesUed:oškolslké. jako :isOI1l v Němeoku
pod názvem ..Landme,sser". .Ten p,ro omezemv pooet ,tjosm'C,hllM VYŠRíc!h
stnoH R'f'()IJl1pt.rovl~kÝc.hměly ,hv Sf' na vY'wikých školách 7.avésti<1olplňo-
vacipl-p,oměty a ·s,tlliFl1m ,to uq,.ončiti drl1hou 'státní7.:koušl~ou.

Skupina architektů při odboru Pražském usdořiidala anketu o sm-
rlHním lll'rOPTamu. uvp,řejněném Vf' Věstní1nl 7.eměměřičském. Anke,t,q, se
;<"(jnomV'slmě vyslovila, P'l'o<t1'7,ařazení ,])ředmětil. ,~iících do OIdlbloru
architekturY a l])o7P,mniho sta.vitf'lstiVÍ, když by na záJcl!adě tom domáhali
se Q"eometři stavebního oprávnění.

*) Poznámka redakční: Faktem .ies't, že odbor Košíce změnil své
pil.vodní usn,esení ze dne 2. listOlPadu 1922 a Ip~ijal na ISvéschil.zi dne
6. prosincel 1922 ná;zor, že zeměměři'0tví nutno re,{ormovalti načtyrletý
o o. b·o r 'zeměm·ěř. inžený,rství .se dvěma státními zkoušlkami a právem
promočním.
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Jak 'patmo, jsou ná'zory odborů velmi různé. V celku he říci t,ot,o;
Nutnost leptšílho prohloubeni .studia geometrovského ,se všeobecně

uznává. Anke,ta v ministerstvu š,kolství a námdní os'věty dospěla k němu
rozšířením ,s,tudia na 6 sem0strů, kdežto zá,s.tup.cové ge,ometrů žádají
osm ,s,emes,trů a ,předložili !k tomu podrobný :studijní p'rogram.

Builiž ·dodáno, že vy.sokášk,oJa báň,s.ká Pll!otelSrto'v,a1a,u miJlli.sterstva
škoLství 'P,roti zavedeni nauk hornický<ili, t. j. encyklopedie h0l'lltctví.
horních záJkonů a zejména Vš3lk dů1ního měřictví do ,s,tudla geometrov-
ského s ooůvodněním,že konání důlního měření musí hý,tí vyhraa:eno
zvlá>š,těik tomuš:k'olen~'m silám hornickým.

'ha <1'aného ,stavu věci navrllUJe s,e, aby stanovisko ústředi bylo
vysloveno t3lkto:

Usotreani výbor Spolku čsl. inženýJ"ů a 'architektů ,vyslechnuv ná-
zory svych odiboru v rraze, Ml. .l:$ole,slavi, HradCI Kralové,
v .t'ar,<lubicích, v l:lrlllě, Olomoucí, brati,slavě, a v 1\..OŠI-
c í c hon á vrh u na ro iZ Š í r e n í g e ()m e t 'r o v s, Ji:. éh o s t u lii a,
do šel k ,přesvědčení, že 'p~o hllllvm účel, který má hýtltOluto refo'rmou
llosa,žen, t. j. rrutné pronloubem s'tuUla zew"mé':IČSh.éno podle potteb
praxe, upI n é ,p,o's ,t a é í ceI!lwvé studium geometrovské v trvání š e s ti
seme,s.tru. 8tudlU!lll budi'ž upraveno 'Podle ,progr.amu s,tmdijniho, který
s.taI1ovila odbol1ná ,porada, ~OIIlaná v minislterS'tvu škoLství a národ:I1í
osvěty dne 15. lis.topadu 1922 'za účasti ",še,ch intere,&ovanýoh k,ruhů.

Ah&O<1ventičtyř seme,s'trů IPO ,složení 1. státniz:k.ou.S.Ky bucr.tež při·
jímállli jako doslud <10 služebstátnich ko!Ystaráváni bě~né agendy b~-
strální. 1'ro ony posluc,hače, ktehslo,žHi jižprvnísotátní 'ZK!Ol1lŠKU geo-
metrov.skou a hodlají nabý,ti vyš'šího v'ZdělálllÍ 've .svém oboru, b<uďte,žza-
"Vedeny doplňovací p,řednáš'ky acvičelllÍ a ,to při vy.soké škcole s:J}eciálních
naUlk. Pře,ánášky tohoto stmllijní!lo ,octáílu buďtei upraveny výhradně jen
se zřetelem ke ,studiu zeměméričskému s vY'Puštěnim všecih :z.bytooných
encyJUo!p€Jdiíamlútekturya staiveb pozemních neb 7. Q\}orů inženýrských.
TrváJllÍ ,tolIoto ,sltudia budiž vyměřeno na diva seme&til'Y,po jichž uply-
Hutí mohou posluchači složiti á:n.lIllOlustátní zkoušku geometroViskou na
jmenc,v,ané vysoké škole před zváštIlí 'zkušební komisí. Složení této
z1wušky nehude 0pTavňovati kandidáta k žádnému rozšíření autoris'ační
kompetence nad&tav příslušející nyní úředně autlori's'ovaným civilním
geometrům.

Ve ,státní službě budiž systemisován lurčitý Ip,r,o Ipraxi p,o-
třebný p,očet geometrů se dvěma stá,tními zkouškami.

'lIm hylo by vyhověno pož,ad3lv:kum 'praxe i ,stavov,ským požadav-
kům geometrů bez príliJšného pTodluiováni doby ,s.tudij'I1í.

V Praze dne 16. dubina 1923.
Za Spolek ,čsl. inženýrů a architektů, ús.tředí v Praze.

Jnž. F. Pičman, v. r., Prof. Dr. A.Klír, v. r.,
t. ,č. ředitel kanceláře. t. č. předseda.

Toto "Stanovisko" nemůže ;nšak vésti zeměměřiče, ji'ž j-sou členy
Spolku čsl. ínž. 'a arch., k 'U!kvapeným čmum a prudké odea:,vě. Nutno
míti stále na zřeteli, že nepatl1ná informovanost o potJřebách reforem
našeho studia měla "Stanovisko" za důsledek a že se tu uplatnily vlivy
jednotlivců. Viždyť referentem 'o ,ref·orIDě zeměmětřického s.tl1dia v odboru
Praha byl :p. min. taj8llllníkim,ž. Vrba, který byl vůbe,c iprvll1í osoba,
jež v úředním ča,sopise ;,Zprávy veř . .sL te~hn." napsal, že studium
zeměměřické má hýti reforID>ováino na šes.tisemesitrové! Proto také
měřická '81kupina v Bmě nečiní krajních důsledků ze "StaI1ovistkia" a
do'urfá,,že ústředí Spolku čsl. inž.a ltTch.s.e 'znovu otázkou touto zabývati
budeažese nám ip,odaří, majíce nyní i v Praze novou skl1iPOO1u,vyvolati
u~ne-sení takové, jež bude ctí SpoJ.lm čsL inž. a arch. a jeiŽ si zajistí
v zeměměiřických kruzích oc,enění. Právě v této d'oM je účelno naše
posice ve Spolku čsl. inž. a arch. dl1Ž·eta jejicih ,sílu z,vY'šoV"at,abychOiffi
měli .přílelži,tolst'CI() rovnoprávní členové Is,polku vřa.dách inženýrů docíliti
toho, by v 1i v y ,os ob, jim ž ,ze m ě ID ě ř i c t v:í a je ho p o'k r o k
je s t TI ap ro s to c iz í a jejž třeha shoda okolno,stí ~)ioStta,vilana místa
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vyvýšená, hyly .paralysovány a z,řejměfale,šné ná,zory (viz názor
odboru OlomQlUce 'o "Landmessrech") *) učiněny na,příště nemožnými.
Proto na'ší nyně~'ší odpovědí na "Stanovisko" je 'Projev, jenž jako návrh
lila nové 1JJsnesení Spolku čsl. inž, a arc:h, měřic:ká skupina na s'chůzi dne
20. června 1923 usnesla:

, Návrh
na změnu UJsne'seníús.tředí Spolku inženýrů a architektů v Pfaize, učiněného
ve schůzi představenstvas'l)olku ·dne 28. hřezna 1923 o úpravě země-
měřičského studia (kterýžtonávrh předkládá měř. skupina odboru Brno

'ku ,přijetí a zakročení u ústředí).
Prohloubení 's'tndia zeměměřiokého '8'hledává odbor Spolku čs,}, inž.

a arch. za nutné a odurv-oiďněnérO'zvojem věd technických a potřebami
modemí praxe, aby absolventi byli úp,lně theoreticky vzděláni a mohU
se odvážiti světové soutěže, jako'ž i 'snahou, aby vysoké školy n<liší
re,publiky. nemohou-li býti vzorem cizině, jako kdysi .bý,va,ly,byly alspoň
na výši doby.

Uvážime,li, 'že již před válkou ,s,větovou mělo Rusko osmiseme-
13trové ,studium zeměměřičské na KonstllJlltinovském institutu v Moskvě,
že na technice v Záhřcbě jes.t ,po I))řevmtu zavedeno. osmiseme'strové
studium zeměměfičské, dále že na ,tecihnice v Curychu rozšířeno bylo dosa-
Vlll,dnísedmi·semCls'trové studium na osmisemestrové ,stud.ium zeměměříčské
nemŮJžeme jina·k, než doporučiti též v naší republice úpraJvu studia země-
měřického na ,osm semestrů.

Odthor Spo}kučsl. inž. a arch. vítá ,proto :příležitOlSt, že může svým
hla'sem 'P,od:porova;t.isn.ahy po řádném vybudování dos!ud ne1úplně vypra-
venéhlO s,trudia zeměměřického na Jmšichvysdkých~koláJc,h technických.

Odbor Spolku čsl. inž. a arch .• tlouhlasí ,se snahami. a:by studium
i-oto shl1lloval0 všec,ky obory prací vyměřovacích v orga;ni'cký celek, ježto
tím hude ,dosaženo zajisté I))obo'ku v geodesii obdobně jako v jiných
ohorech technic1ké práce věde,cké bylo do-sa/ženo.

Od'hor podlporuje návrh, aby do studia tohoto zařazeny byly ency-
1cl,O!pedk,képře,amášky těch ohorů, s nim!Í!žzeměměřič je,st ve styku, j-a;k'o:
le,sniciví a zemědělství. neho pro něž ,prac<IIje'při mezní'lwvání, lIl'ři vvkupn
pozemku a ,při. TJ1'ovádění knihovníhopořádJku, jako pro :práce siln:čni.
vodní, pozemní a jiné.

Odbor p,olkládá tyto e,ncyklopooické Ipředlllášky za nezbytně nutné
nejen z dŮJvodů uvedenvch. nýbd i p'mt,o.a:by udržena; byla souvislost
a Ipochopení mezi jednotHvými ,odbory technickými.

Odhor S.pol.ku čsl. inž.a arch. žádá poroto. aby Ipři úl))ravě týdenniÍho
počtu hodin nebylo stanoveno více ne'ž 30 hodin týidC'IJních seme-strálních
a s ohledem napHpmvu ke státní zkoušce ve čtvrtém a ,osmém semes'tru
ne více ne'ž 25 hodin týdenních semestráln]ch.

Tento počet jes.t oduvodněn je,d'nak tím, že jest t,o o,d'l~o'rnový -
dále i tím, že v ,p'I1O'gTamum;nisteTS,tvem navrženém j,souzařaděny íP'ouze
pd'edměty, z ,nichž musí poslucha.č 'slkládati zkoušky buď }l'rDls'P'ěchovéncb
státní.

Uvedený rp,oče,t hodin jest také odůV1odněn mimořádnými jazy:ko-
vými 'poměry vnlaší re'TJublice. Zemi3měřič při rpmváděnísvé praxe. vzhle-
dem na p!Távní, dů,s,ledlky svých úkonu. potřebuje, aby byl vyzbrojen
řádnou znalostí j'alzyků národnostních menšin. ne}joť jest :s Il)říslušníky
jejich ,ve velmi úzkém a trvalém styku. Jest tedy nezbytným, :liby již jmko
'P'0sl'ucba,č os'v'ojil si tyto znalosti jazYko.vé.

Bodrobné Ipirolpracování předmětů i počtu hodin budiž svěřeno
sborům ,profesmským, aby bylo řešeno též dle poměrů ,sil učitelských
(docentských a ll'11O'fesorskýclh).Tyto poměry jElOU,j<aJkznámo, na jednot-
livýchvywkých školách rozmanité.

*) "Landme,sser" má nyní ve velkých spolkových -s,t,á;te'chNěmecka
střední škoJus maturitolU a celé vysokO'šikolské studium v Bonnu neh
Berlíně.
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Odbor Spolku osI. mž. a. arch. v Brně dopOtruČl\ljevřele, aby ú8itřoof
Spoliku čsl. illlŽ. a arch. toto 8'tanovi~ko tlumočÍ1o mimisteirstvu škoIství
a llIál'odní -osvěty. Rů.

Zpráva o schůzi pi'edstavenstva Pracovní sekce Brno, Inženýrské
komory pro úso R., konané dne 28. května 1923. Program schůze byl
následující: 1. ůtení protokolu o ,předešlé 08chůzi, 2. z.práVla o činnosti
od předešléscJ1ůze, 3. čestné řízení, 4. doplň,ovací volby ,předs.taveuSJtva,
5. došlé dopisy, 6. volné návrhy.

ScJ1ůzi bylo přitolllJI1o 7čJelllů ipřooSltavenstva. Omluvil se pan
vlád!llí komiJSllLřa dva členov,é předJstaveThsltJva.

Schůzi za;hájil pan ipředseda. inž. HromčiJk o 14 hod. Uvítal ko-
Q~()vlLIlé členy a věnoval posmrtnou v1Jpomínku z·ema'elé choti :pailla.pre-
slde.nta. republiky.

lnli. La!DZIIllann.prohlásil, že se nelpova.žuje Iza delegl1ta ,členů nároo-
nQBti německé a že se zúčaSltní schŮ'zí pouze 'pro ,;,vou olsobu, jelikož
nebyl za člellla ipředstavenSltva zvolen svými :kolegy.

Protokol ° ,Slchůzize dne 12. února 1923 byl Ipopře'čtení bez
de,bwty: ,sch'Váloo. Dle podané (lp'rávy o činnos'ti Pracovní seKlce Brno
došlo 377 dOlpisů a odesláno ,bylo 345 dopisů a 1395 oběžník'ů. Asistentů
bylo lpřihlášooo 13 a odhll1šeni 3. Bodáno bylo 9 d!ohrozdácrlí o žádostech
za,přiIJllliŠtění k aUJtoriS8lČnízkoušce, z nichž 3 byla zápOtrruá,dále 4 dobro-
zdá,rú ,o iádtos.tech 'Za udělení autorisalce.

ZelIliSikou Slprávou politickou v Bmě údělellla 'byla 2 oprávněm
civ. inž.stavelbních, složeny byly 4 auto.iSJace a za zaniklé prohlášeny
paik 2 auto.isa,ce. Z obvodu sekce piřl~s,těhova1í se 4 členové.

Zakr,očeno bylo: U mor. zemskétho 'V'ýhoru na základě 'l1snese'l)í
schůze předešlé ohledně zadávání 'prací m,žený,rs.kých !IleinženýTům.
U stave'bního O'diděle.ní !zemského ,s'taivebního úřadu 'V Jihla'Vě, ohledně
zad.áJnj SltlLvhysílnice No,rovice-Staré Hobzí. U zemlSkélIo finanČJ:IillO
ředitelství v Bmě-ohledně provádění měři'<ili:ých ,prrlLcíelvidencí k.aJta,s,tru
na NOVlOměs,tsku. U dvou okre,smch politickýchSlpráiv ohledl1lě zadáváni
staveb silniJčl1lích, u jedné oIkr. :p'ol. slp.ávy ohledně lprováidění staveb
žel€lZničllÍch nemžen)'ry, u jedné Ipolitické okre,sní správy iPl'O'tiprováidění
měřiIClký,cJ1Ip,raCIÍnekvalífikovanouos,obou a konečně u jedné oka-esní
poHtie.ké 'SlP'l'ávy ohledně provádění meliomčníeh lIJil'ací neinženýrem.
MěBtská rada 'V Bmě byla požádána, a.by vypsáni staveb z,asila;]a sekci
včas a nikolivtepl"Ve ,po ukončení lhů,ty p,odací meb krátce před 111.

Došlé zl1S1adní rozhodnutí 'PředlS,tavensiJva llllŽenýl's.ké kom,ory
v Praze. a SlděleníOlka-esní politické sprrávy v Novém JiJčÍně o til"e.stání
jis.té fiI'lllY pro neoprávněné 'prrovádění meliol"ačn.íchSltaveb vzata na
vědomí. Dále vzato na vědomí l'ozhoidnutí mmis,tel'sltva obchodIu o pro-
vádění silničních ,staveb Ipodnikatelemstaveb a usneseno podati 'Pl'O'tl
tomu ,rozklad.

Od úřadu došlo 14 vypsání staveb, které byly sděleny lp,říslušným
civiLním technikům.

S,por vzniiklý mezi dvěma c,ivilními techniky byl vyroVilláln smírně.
. Podána byla dobrozdání: tř€11ll oikire,slllim s,oudům ,o hon-odřích

civi1lllích techllliků a zemskému soudu v Bmě ,o používání ná.ztVu fínny,
Obchoc1ni a lživnoSltenskékomoře v Bmě o udělení lwnce8e pro kancell1i-
ke z,ři'z.ování iP,lánů, mZlpočtů pro st8ivbypozemní, vodní, mOls,tníatd.

V,zato na vědomí vyslání zálstulpců k jednání '0 zadl1ní regulace
řeky Mo,ravy u Rodonína (inIŽ.Konopásek) a k jednáaIío zadání stavby
budovy ředitelství pošt a tele grafů v Bmě (inž. Hwffi.Čí!k).

Usneseno bylo sděIHi na dotaz,že 'Civ. in:žený,r pro kulturní tech-
niku jest oprávněn provl1děti tatké stavby 1ffinanBační. Dále uSl1leseno
požádati Ip'l'€ISlÍdil\llIlinžený,rské komo'ry v Praze, a:by ,sle!kJci'Za:sill1nybyly
o'pisy JPI1otolkolů,o ,schůzích předs,ta'Ve[l1Jstvainž. ,komory, Ipa'ípwině výtahy
z protokolů, pokud se týkwjí takéP,rawvní s,ekce, jaJkOlž i aby sekce
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byla vyrozunllvana () k!onálllí s,chůzí předs,taven&tva inžroýJrské komory
a ,sdělován jí IJll1ogra.msclrůzL .

Za druhého mís,topř8ld'sedu Pracovní sekce na, místě resígmovavšího
mz. HHlera byl iZv,ole:rrinž. O. Fuchs.

Dále hylo jednáno o udílení autorisllJCí technickým: úředníkfun
zemslkým .a městským, při čemž bylo p'01.úkázáa1ona znění Iplatných <před-
pisů, dle niCioo jes'ÍopráVlllění cívilního technika ne.slučitelno pouze
s placeným ·stáJtním úřadem.

Po krátké debatě o běžných zá.Iežitosltech byla sehůze v 17 hod.
skončena.

Kolegům měřickým úředníkům státním. Ze zdmvotních ,důvodů
vyžádal jsem si od 'před1sednictva na,šeho .spolku dov,olenO!Una půl roku.
Prosím tedy kolegy, by mi ve 'věcech .Elpo1kových nooopiElovaU, nýbr:l
obra:celi se na místop,ředsedu kolegu N á hl í k a, neh jedn.wtele kolegu
Ma I é h ,o. Ostatní spoHwvé. funkce (jak,o ve Svazu vys,ol"oškolá:ků,
Jednotě stát. ú.ředníků, StavovltJké radě atd.) míním v,šak dle možnosti
konati dále. Inž. S ů r a.

Zp~ávy ze sbo~ů zákonodá~nýd> a úřadů.
Vládní nařízení ze dne 7. če~vna. 1923,

kterým se provádí císařské nařízení ze dne 1. června 1914,Č. 117
ř. z., o delení katastrálních parcel a o knihovním zápisu nemovi-

tosti nepatrné hodnoty (novela o dělení parcel).
Vláda reqJubliiky Če.sik,os1ovrosk'é llIařizuje podle článlků II až IV,

VII, VIII a X !Cis. nařízení ,ze dne 1. če.l'IVJla1914, č. 116 ř. z., o dělení
katas,t,rálních parcel a ,o knihovním zá;piSlu nabyti nemoviJtoS'tí nepa·trné
hodnoty (novela o dělení 'IN1rcel), takto:

§ 1. (1) Všechny okresní Isoudy v obvodech ,sbomvých soudu
druhé stolice v B!JaiZea v Brně mohou jako knihovní soudy na žádost
stlau OElvědičiti&oudním mpisem ·smlouvy a p,rohlášeni o nR/bytí nemovi-
tostí nepaJtrné hodnoty, má-li býti podle nich ihned ,proveden knihovní
záp·i's a tÍJlIl 'odkliJzena ne.l'lhoda mezi pozemlkovou knihou apozemk,ovým
katas.trem.

(2) Týká-li se právní jednání ,také jiný1l'h věcných ,pdv, zejména
zás,ta'Vního pil'áMl. Ipro ne.doplaWk kupní croy neho 'fllužehností, neb
upušťěníod tako'výchto věcnýdl p'l'áv, mohOlu býti os'věďčena&oudnim
zálpisem i pil10hlášení o těcht.o 'práAvních jednáních.

§ 2. (1) Předmět právniho jednáni je.s1t lIle~atrne
hodnoty, In'e.ní-li hodnota nemovHoElti, jíž s,e, týče
právní jednání, udána výše než 200 Kč.

(2) RozhodalO jest před'evším ocenění strRlllami, není-li 'V' té příčině
,pochybností. Měřkký úředník pozemlwvého kata,Sltru zji.Eltivplři úřednim
jedná,ní ne1shodu mezi ,pozemkovou knihou a pozemlkovým ka1Jas·trem,
poznámená také v ohlášovacím listě má-li plocha, která jest předmětem úřed-
ního jednání k odklízení neshody, hodnotu do 200 Kč či vyšší. Nebude-li
stranami udána vyšší hodnota, jest hleděti k tomu ocenění měřickým úřed·
níkem. Jinak může hodnota. prokázána býti stranou potvrzením obecního
úřadu. nebo zústávají-li pochybnosti o ní, zjištčna násobkem podle berních
daňových hodnot.

(3) Jde-li o prDIpiuštěnídílce nemovit.osti ze zástawy, rozhodna jelst
hodno~a nemovitosti, která má hýti ,ku provedení knihovního 'Pořádku
oddělena, je-li nižší než pohledáV'kra, jinaJk výše pohledá'V'ky.

§ 3. Kde .nebyl ještě ,prov1eden knihovní ,pOiřádek () ohlašovacích
listech, ,zjistí soud, je-li toho třeba. z úřední moci dota'zem u měřického
úředníka ,pozemlkového katastru, ,jakou hodnotu má ploeh:a, o niž jde.
KnihoViIlí soud ,p,řezkoumá také záznam o změnách, které toho času nelze
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provésti (§ 406, Č. 3 j. ř.), zjistí hodnotu nemovitostí, jichž se týkají,
a polk>usíse, poučestrany, i tyto :uměny uvésti ve shodu.

§ 4. SoudO'de:pře sepsati smlouvu neho Iprrohláloonis,oudním zá-
'písem z důvodů uvedených v čI. III, odst. 2. ms. nař. Č. 116/1914 ř. z.
Rovněž odepře je sepsati. není-li možno ihnedvyrkonati knihovni 'zálpis,
lmďže Jistm vyž~duje 'Schválení jiným úřadem, aneho že to nep~ipouští
knihovní Slro.V,aneb oceňuji-li strany samy předmět Ip.ráv,ního jednáni
přes 200 Kč.

§ 5. (1) Listinu 'selpíše na ústní žáidost soudice soudním zá'Pisem,
přibrav přise'žného zapisovatele. Nejsou-li mustrmnyo,wl:lllě, známy,
nechťzji'stí jejich totožnos't pod~e Ipředlpisů o ověřování ,podpisů soudem
(§§ 4 a 5 záJl.. Č. 67/1882 ř. z.). Podpisy,sltran na tomto soudním
zálpi,se se neověřují.

(2) Strany musí soudni záJpis vlas,tni ruJwu 'P,odelpsati; udělají-li
jen znameni ruky, p;řÍpíše 'zapis0"71atelk němu jméno.

(3) Jedinýmsoudmím 'zálpisem os'věd:čujíse prohlášení 'Všech pří-
tomných účastník'ů. zejména i ,p:rohlá,šení, 'kterými několik! kmihovních
věřitelů prOip,ou&tí ·oddělolvanou plochu ze zás,tavy, zároveň s právní!Il
jednáním o nabytí nemovitosti. Návrh na knihovní 'zá:p.is může b}'ti
spojen s listinou nebo prohlášením v jediném rz;áJpisu.

§ 6. (1) Soud může ,sepsati také scházející smlouvu neho p,ro-
lllášení,plřimese-li s,trana listiny v předep,salIlé ťorměsepsané, jichž jest
jinak třeba,. aby mohl býti knihovní zálpís ihned 'Vykonán. .

(2) Soudce jeElt povinen poučiti strany a dbáti 1lJsrt.anoveníplatných
pro 'příslušné ,prrávní jednáJllí, aby sepsaná listina byla ,pla.tná.

§ 7. P,řed1c1házejíeíustanovení 'platí tJaké o směnmých Slmlouvách,
vedou-li ,se pozemkové ,knihy o nemovit()lste,ch ,směněnych u téhož soudu
a není-li hodnota žádné zesměněnýc:h nemovi,toSltí vyršší než 200 Kč.

'§ 8. Opisy HstinsepSlaných li ,soudu, jicM jelst třehapodlH pla.tn.ých
před'Pisů :p'ro úřa,d vyměř'11jící ipoplatky, vyhotoví ISO'lld he~'P'latně.

§ 9. (1) Sepíše-li se smlouva neho prohlášení záJpisem odděleně
od knihovního návrhu, přiloží .se ihned' k 'zá;pi,su o knihoYThÍm ,nálvrhu:
strana buď ,poučHna, aby svolila, by tato listina byla 1Jaložemt v p'l'VO-
pisu d,o ,sbíIlky lis,un; jinali buď vyhotoven olpis soudem a listina (zá,p,is)
po vykonaném 'zápi:se v pozemkových 'knihách s ,doložkou podJe § 105
ilmih. 'zák u soudu uschována.

(2) Sepíše-li se jedinýzápi,g o ,práivnlli jedlnámí a o ,knihovním
návrhu, huď vyhotoven ,ověř€'llý opis ze záJp:i,su o Iprávním jednání a
založen do s:bírky líEltin a zápis 'Sám wložen do knihovních spisů podle
obecných ustanovení.

§ 10. Toto nařízení nabude účinno"ti dnem vyhlášení. Je provésti
náJe,ží ministru Slpravedlnosti.

Při referátu min. veř. prací v Užhorodě obsadí se }nísto
měřického úředníka s požitky až do VIII.hodno třídy. Zádosti
do konce července 1923 opatřené doklady (legionáři mají přednost)
přijímá referát min. veř. prací v Užhorodě.

Op r a va: Ve článku "Soutěže" čís. 6 "Z. V." jest doplniti za třetím
řádkem shora za slova" .... několik míst", tento text: "měřických úředníkli
v IX. a X. hodno třídě, a to prvnější kvalifikovaným .... ".

V měsících srpn u a září Zeměměřičský
Věstník nevyjde.
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