
?:eitschrift fiir Vermessungswesenl r. 1921: .
Cís.3. C. Drolshagen: Oeconomia oder Haussbuch M. Johannie

Colerie (Hospodářský spisovatel z 16. století).
W e I'n e k ke: Das' englische Seevermessungswesen im Kriege.
V literární hlídce je uvedenQ dílo: P. R i e t sem a. Een korte Aantee-

kening Qver het Probleem van Snellius.(Tijdschrift VOQrKadaster en Land-
meetkunde, Jaargang XXXVI, S. 67:-68.) [Jedná o určení souřadnic bodů
polygo!).-'pořadu pomocí CoIlins-ových' bodů.] •

Cís.4. Dr. Samel a Dr. Schollmeye'r: ZUl' Fehlertheorie des
einfachen raumlichen Riickwartseinschnitts.

Neue Karten der Landesaufnahme.
Hiirter: DasElevenjahr. I

~lIgemeine Vermessungs",Nachricbten, r. 1921:
Cís.3. Karl Liidemann: Uber den Gebráuchswert eilles 16 cm-

Nonienj;heodolits von Max Hildebrand inl<'reibergi. S. (Pokračování v čís. 4.)
Cís. 5. S ch I ii tel': Das Nachbarrecht.
Die neuen franzosischen Mafieinheiten.

Různé zprávy.
Jedno potřebné. U zemského- soudu v Praze uschovává se ntL

tisíce listů ma,p zemskodeskových. knihovních a železničně knihovních.
Jsou sice pečlivě .uloženy, ale udržuji se ve shodě s obsahem desk zem-
ských, knihy pozemkové a železničné silami odborně neškolenými, tedy
povahy. map ne dosti znalými, "aě by bylo v zájmu věci, aby tomu bylo
jinak. Doplňují-li se a opravují mapy knih pozemkových soudů okre5-
ních funkcionáři evidence katastru daně pozemkové, proě se tak neděje
u map soudu zemského ? Nemají přece menšíaůležitosti a měJy by tedy
býti svěřeny správě technika plně si vědomého, jak vzácný materiál,
velkého významu. právního, jest pod jeho dozorem. .T. Pašta .

.Technicl& knihovně v Praze se dostalo od cu.kerní komise daru
500.000 Kě, aby mohla býti doplněna ve všech směrech. Z té pHčiny nechť
každý, jemuž leží na srdci rozvoj věd technických u nás, se postará o návrhy
vhodných knih a časopis'ů, jež by byly ihned zak,ou.peny. Návrhy možno
adresovati bu.ď přímo na prof. dr. Jar. Milbauera, kurátora techn. knihovny
(Praha II, Chemický ústav, Trojanova ul.); anebo napsati na žádanky vy-
ložené v knihovně.

Osobní zp~ávy.
Jmenováni: ministrem železnic byl udělen titul: titul vrchního

vyměřovacího komimře obdržel vyměřovací komisař Emi.l Slezák v od-
dělení III. ředitelství st>ítních drah v Hradci Králové.. ~
. Z ministerstva veřejných vprací: vláda republiky Ceskoslovenské
jmenoval~': geometra Otakara S í I'k a ,a smluvního vrchního geometra
Ing. Fr. Stě pán k a vrchními měřickými komisaři státní stavební služby
na Slovensku; ministr veřejných prací jmenoval smluvního geometra Jaro-
slava Kretze měřickým adjunktem X. hodnostní třídy státní stavební
služby na Slovensku.

'Z ministerstva školství a národní osvěty: president republiky jmeno-
val inženýra železoru.dnýcli dolil. v~Mníškn a honol'. docenta "ysoké školy
háňské v Příbrami .dra Františka Gec.hu.ru mimořádným profesorem geo-
desie a důlního měřictví na této vysoké škole. v

Z ministerstva zemědělství: vláda republiky Ceskoslovenské povýšila
agrárního vrchního geometra J. t,řídy Theodora Enenkela do VII. hod-
nostní třídy; ministr zemědělství jmenoval inž. Ed.' K or z e lt a skutec.Ilým
agrár. stav. radou v Brně.

Skupinář .oddělení !IIj3 stát. drah v Bruě inž. Leop. Mli, re k. byl
jmenován dle nové úpravy. titulů. železničních geometrů měřickým radou.
. Zemský výbor slezský jmenoval civil. inž. a geom. ředitele stav.
úřadu ve Slezské Ostravě Jar. Volence zemským staveb. ředitelem ,vOpavě.

Za redakci zodpovidá. Dr. A. Semerád. - Tiskem Polygl'afia v Brn;;,
Nakladatel: Spolek č""kosloTensk)'eh geometrA T Pl'aze.
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ZEMĚMĚŘIČS HÝ vĚsTnía
Odbad půdy p~o scelování bospodáfskýdl

pozemků.
Ant. Kraus.

Vlastní odhad dělí se na tři části, a sice na:
a) sestavení vzorného obrazce;
b) třídění;
c) tarifování.
Sestavení vzorného obrazce, což možno nazvati zároveň školou pro I

místni třídníky, děli se opětně na dvě části, z nichž první týká se pro-
zkoumání operačního území a druhá volby a popsání vzorných pozemků.

Volby vzorných pozemků musí se všichni třídníci, náhradníci a místní
odhadce sdčastniti, aby si osvojili základy odhadu půdy, poněvadž tHdl-ní
pozemků dopadne jen tenkráte dobře, když všichni třídníci při určování
jakosti (bonity) půdní odhadují na základě předem stanovených zásadnich
směrnic (pravidel). .

Jsou ovšem i mezi domácimi odhadci optimisté a pesimist~. takže ku
příkladu na rozhraní mezi 3. a4. třídou odhadují optimisté 3. třídu, pesi-
misté 4. třídu. V tomto případě rozhodne zde úřední hospodáfský odhadce,
který mimo to má dMti, aby utlumil hned v začátcích veškeré přestřelky
spočívající na osobnJ zištnosti. Zpravidla má každý tHdník při odhadu
voliti tu třídu, aby !pohl míhradné pozemky v odhadnuté této třídě převzíti.
V tratích, kde je větší rozdrobenost pozemková a je-Ji bonita půdní na
rozhraní mezi dvěma třídami, odporučuje se odhadovati třídu rl!-ději cenově
nižší ne:'í vyšší, poněvadž starý majitel, který má v této trati parcelu jen
menší výměry, neutrpí nikdy tak velké škody jako nový majitel, obdrží.1i
v těchto místech větší n·ihradní pozemek. .

Operační území prozkoumává úr'ední odhadce s odhadním. výborem
tím způsobem, že projde postupně všechny trati scelovacího obvodu, nechá
častěji kopati zkuš"bní jamky čili sondy. aby nabyl jistoty, kolik stupňů
výnosno'sti čili tříd bonitních na základě rozdílů v půdě a poměril, na které
při odhadu půdy pro scelování bráti dlužno zřetel, v operačním území
u jednotlivých způsobů vzdělání čili druhil kultury - poli, luk a pastvin -
je zastoupeno. ..

Když se zjistí počet tříd boňitních u jednotlivých druhů kultury,
přikročí se k volbě vzorných pozemků. Za nejlepší ve scelovacfm území
uznaná pilda obdrží třídu první, ostatní ,třídy následují dle stupňů výnos~
nosti sestupně dolil.

Při této příležitosti nutno upozorniti. že odhad půdy pro scelovnní
nemá Mdného vlivu na zvýšení pozemkllvé daně a zase naopak není ka-
tastrální výnos směrodatným pro odhad pildy pro scelování. .

, Odhad půdy u jednotlivých druhů kultury je násled,ující:

A. Odhad rolí.
Při zjišťování tříd honitních je nutno vzíti zřetel na následující

známky přirozené bonity:
1. druh půdy: ,písčitá, hlinitá. jílovitá, slinoviM, vlÍpenitn" kamenitá,

humusová půda a jeJl skupiny: v:\tý písek, obyčejná písčitá, hlinito-píHčitá,
písčito"hlinitá, lehká hlinitá, hlinito-jílnatá,' hlinito-jílovitá, hlinito-jílová,
těžká jílová, tuhý jíl atd.;
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2. hloubku a kyprost ornice;
3. obsah humu~u;
4. jakost a povahll spodiny (propustná, nepropustná);
5. pol ha pozemku buď rovná neb nakloněná a sklon terénu ke

stranám svět lvým;' .
6. zamokřenost pozemkft a nutnost odvodnění. jakož i nebezpečí

, zpustošeni zaplavením, Z9.nešenÍ pískem, štěrkem,sváženinami ap. v. a konečně
7. vliv sou-ednílh lesft, sadu, hor ap.
Při hospoMřském odhadu rozezn !me druh pady dle poměru v jakém

jsou znatelné její hlavní p'~dotvorné součástky: jíl, písek, humus a voda
v této zastoupeny. Při určovmí ja1:vl:!ll 1".1" hraje ovšem téz obsahvllpna
značnou úlohu. Tento možno ale v padě zjistiti jen chemicky. pruto nepadá
při hospod:íi'škém odhadu tak dalece v úvahu, kde jednotlivé sou:iástky
pouze pouhým okem a hmatem zjistiti možno. Ostatně přítomnost vápna
v plídě pr.;zl'azují kulturní rostliny. hlavně motýlokvěté, které na paáách
vápnem chudých i při jinak normálnim obdělávání a hnojení jen uboze
živoří, čímž při odhadu půdy na takové pozemky patřičně se bere ohled ..

Zpravid1ft povazuje se ve stejných klimatických poměrech a při stejné.
poloze půda hlinitá za nejúrrdni'jší, Její fysikální vlastnosti nacházejí se
uprostřed mezi oněmi půny písčité a jílové. Obdělává se proto hlinitá půda
snadno, neškodí jí ani sU('ho ani mokro, dosti rychle se otepluje a chlévská
mrva '(. ní přiměl'eně zahnív'Í ..

Cím více se nalézá písku v půdě, tím více přechází postupně v půdu
hlinito-písčitou, písčito-hliuitou, obyčejnou pís~itou, lehkou písčitou, až končí
zcela neúrodným navátým piskem,

Naopa~ pHbýváním jilu v pŮc.-i pí'echází t9tO postupně v půdu jíl-
natou, jilovitou, jílovou a na hrani~i úrodnlsti: končí. podobně jako vátý
písek, tězkým ulehavým zcela nepl'opustným vazivým jílem.

Ohsahuje-li půda 15-20% vápua, 2,1-5()0/0 jílu. 20- 5CY'/0 písku na-
zývá, se hlinito-slínovitá a p0l-ítí se v polohách s mírným podnebím k nej-
ú~~dni'-.jším půdám. Tento druh půdy nalézá se hlavně v krajích s útvarem
kridovym. •

Přibýváním vápna v půně přechází slínovitá půda v půdu vápenitou
a vyskytuje-li se vápno ve způsobu v"tších úlomků. vápence a ubývá·li
v ornici jemné prsti, přechází tato v kamenitou půdu vápenou, která se
v teplých polohách pro polaření více nehodí.

Zeela neúroilny jsou kamenité pa.dy pískovcové a křemenité.
V permském útvaru shledáv me se s plídami t. zv. červenkami.

Jsou to hlinité a jílovité půdy, které jsou kysličníkem železitým červeně
zbarveny lt jsou ceněny jako dobré chmelařské plidy .

. , K pB,n:-\mčistěhumusovým čili tr.1uehovým čítáme rašelinu, půdy
slatinaté a vřesovité, které teprve po důkladné melioraci odvodněním, po-
vápnrním a povážením zemí a kompost,~m stávají se pro polai'ení upotře-
bitelnými. ' ~

Hloubkaornice má samozřejmě velký' vliv na úrodnost půdy. Cím
je ta~o hlubší, tím v"tšÍ jP. zásobovací pr"středí, z něhož si rostliny své
živiuy mohou dohývati. Hluboká propu~tná půda ml~že vždy pomocí své.
kapillarity vodu' z hlubších vrstev vz'ílJati a op'tně pi'ebytečnou vodu
spodním vrstvám přenechávati. Mělké Plluy naproti tomu lehce vysýchají
a nedaří se na nich s prospěchem rostliny s I,dub kými kořeny,

Vyryjeme. li v, poli s hlubokou llmid v útva,u diluvi:ílnÍm zkušební
jamku čili sondu, tedy seznáváme ze stanoviska ho,podÁřského rozčlenění,
na kolmé st; ně této sonny Ui vxstvy puilní.· Nejhořejší kyprá, tmavě zbar-
ven I do hloubky 30-40 cm, ktel'oupluhem obděláváme, jest "t. zv. klíčná
n'stva pod tou leží ulehav'jši 1. zv, živuá vrstva, v obecné mluvě kro up-
nice zvaná. Tato slouzí jako z'isobárna živin pro kulturní rostliny, obsahuje
zalmívajíd koř:-\ní rostlin, je v ní humus jemně rozdělen a b,Ývá též asi
30-40 Clll mocná. Pod touto nachází se vrstva odlišné barvy od hoi'ejších
d~Qu, býV'í to hlinitá žlutka !lllebo spraš a nazývá se spodinou. Rolník
vr"tvu klíčnou a živnou shrnuje p:Jd jeden pojem a,' nazývá je ornicí a
.ornici této mohutnosti nazývá pB,dou vielmi hlubokou,

U pud pi,,'''dních čili prvotních. t.o, jest pud povstalých zvětráním
skalin; kde ztsta!a půda na místě ležeti jak se tvořila, na rozdíl od půd

1921/34



naplavených čili druhotních, útvaru diluviálního (staršího) á aluviál)líh()
{mla<išlho), bývá ornice mělká a pod touto leží zvětralá skalní podlaha,
která dodala materiál pro pudu.

Dle hloubky ornice dělíme pudy na velmi mělké, je-li ornice sotva
10 cm blubokÁ., mělké - d"oahuje-li hloubky 20 cm. prostředně hluboké
,(lo 30 cm, hluboké do 40-50 cm a velmi hluboké, mp.ří li více jak óO cm.

Obsah humusu v ornici je zdrojem úrollnodti každé půdy. Tvoři se
v půdě zahníváním I tek ústrojných, jako jsou -kořeny, strniště a chlévská
'Illrva •. Tyto v přeměněném stavu přech Izejí ve hmotu vláknitou až práško-
-vitou, hnědě až černě zbarvenou a zovou se trouchem čili humusení. i:'tlj.ří
hospodáři považovali humus za jedinou živinu pro kulturní ri>stliny a dle
ieho pr-ibližného obsahu v ornici posuzovali úrodnost pozemku. Pozdčji
když se seznalo. že možno pěstovati rostliny ve vodních roztocích, v nichž
potřebné živiny byly rozpuštěny a zaváděkl. se strojená hnojiva do hospq-
dářství; upustilo se od' t-. zv. humusové teorie.

V novější dubě při taxaci pudy bere se obsah humusu opětně v úvahu
a to proto, že tr ••uch piidu kypří a ustavičnou -svou chemickou přeměnou
činí ji teple jší; Přijím>i ze vzduchu mnoho vody, čpavku a kYdličníku uhli-
čitého a při zahnívání podporuje přeměnu (nitrifikaci) rostlinných !útek
dusíkatýeh ve tvary dusíkaté rostlinám př:stupné. Náleží proto humusu
významn'í úloha. že je útočištěm čili živným prostředím nejen fro nitri-
:fikační. ale i pro mnohé aktivní plidní mikroby, s nimiž kulturn rostliny
žijí ve spolu.žití.. Dle nejnovějších poznatk& pokládáme půdu jen tehdy za
úrodnou, má·li příznivé fysikální vlastnosti a má-li vedle dostatečného
množství živin ve tvaru rostlinč přístupném též do.tatek aktivních mikrobů.

Dle přibližného množství humusu v ornici třídíme piidy na:'
hum1U'em chudé .. obsahuje-li množství do 3°1o,
Jloněkud hnmusní, od 3- 50;.,
humusní, " " 5-0"1.,'
.humusem bohaté, . . " 10-;150;.,
humusem oplývající, "" . přes 16°/ •.

Poněva.dž .humus je hmotou kyprou a sypkou, má přebytek jeho
v 'půdě za následek, že tato stává se pro setbu mnohých kulturních rostlin
nevhodnou a Z\-yl'uje nebezpečí poJéhání obilí při deštivém počasí.

Nalézá-Ii se v ornid víee jak 25°/0 humusu, přechází v zemitou ra·
šelinu a pozemky takové ponechávají se zpravidla co louky. Stoupne li •
množství humusu ještě více, pak vznikají následkem přebytečných kyselin

/ humusových t. zv. kyselé louky slatinaté a rašelinaté, jichž hospodářská
-cena je velmi skrovná.

Jakust a povaha spodiny upravuje fysikální a chemické vlastnosti
ornice. Propustná spodina mírní škodlivost nepropustné ornice, naopak zase
·:méně Pl'opustncí spodina působí příznivě na písčitou, rychleji vy~ýchHjící ornici.

Vzhledem k chemickým vlastnostem posuzujeme spodinu dle toho,
jaké potravní látky a nerosty v sobě obsahuje. Obsahuje-li zemiM spodina
slín, vápenec, č.'d,(\ovou drť, žulu a podobně, které větl'lÍním mnozst\ í úvin
v půdě rozmnožuji, pak je taková spodina vítaná. Nepříznivě pfisobí spo·
dina, tvoH-li se větránim při malé její propudtnosti mnoho solí zeleznatfch
prozrazujících se ve spodině rezavými skvrnami a působících na vzrlist
rostlin škodlivě aneb nalézá·1i se pod mělkou o,rnicí neplodná skála.H.olník
ro'zeznává pruto spodinu:

1. stejnoměrně dozrávající, naléz4-li se pod hlubokou omicí propustná
.červenka nebo spraš, takže se nemusí pbávati, že by hlubokou orbou jakost
--ornice poškodil;

2. nestejnoměrně dozrávající, pakli ve spodině se nalézají úlomky"
nel'ostů, které větráním ornicirozmnozují a rustlin 'm ziviny poskytuji a '

3. nedozrávající, nalézá-li s~ pod Ol'nicí neplodný p'sek neb skála.
Co do propustnosti rozeznáváme spodinu .propustnou propouští-li

-vodu do spodníeh vrstev, vazkou a nepr •.pu,tnou, zbahňuje-Ii voda po
deštích 'omici; dle množství jílu na ulehavou, tuhou avazivou, Je-li spo-
dina z hustého drubnozrnébo písku a jílu, jinenuje se pevná a chová-li jílová
spodina ninoho solí železnatých, nazývá se železit í.

Poloha pozemku a sklon terénu dle stran svět\lvých jest diiležitá
pro pčstování rostlin a. pro výši výrobních nákladů s pěstováním ji~h spo-
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jených. Každý ~olníkpře.i(l si nejraději rovinu aneb polohu pozemku
mírně nakloněnou ,k jihu. Pouze v písčitých půdách je poloha v mírn,ých
~ížinkách vítanější než na vyvýšené rovině, poněvadž jsou vlhčími této-.
Cím svahovitější je pozemek, tím těžší je obdělávání a tím snadněji bývá
z něho o~'nice při průtržích mračen odplavována.

Ale i sklon terénu dle stran světovýéh nesmí býti při odhadu pod-
ceňován. Polohy východní a jižní bývají déle ve dne vystaveny paprskům
slunečníin nezIi polohy západní a severní, které následkem ,tohó jsou stu-
dené a vlhké. Jsou proto ve vínorodých krajích jižní sklony pro jejich
teplou polohu tak rády vyhledávány.

Poloha půdy řídí se sklonem její plochyk rovině vodorovné a udáwíJ
se úhlem.

Dle polohy třídíme pozemky: •
1. na roviné; ' .•
2. s polohou mírně nakloněnou do 3°;
3. více nakloněnou do 60;
4. svahovitou do 1()0;
5. příkrou do 15°;
6. n velmi příkrou přes 15°.
Zamokřenost pozemků závislá je od množství jílu a ,humusu v půdě

a souvisí s nepropustno~tí spodiny. •
Při odhadu je tudíž nutno ,bráti v úvahu, dají-li se pozemky odvodniti

anebo schází-Ii tu možnost odvodňovací.
Je-Ii spojeno scelování s odvodněním, pak odhadují se k odvodnění

určené pozemky v ceně té bonitní třídy," jako by byly již odvodněné s pa-
třičným zřetelem, na náklad odvodňovací, po odčítání subvence, na jednotku
plošnou připadající.

Ku př. ve scelovacím obvodu některé obce odvodňuje se ltlo ha
mokrých pozemků. Náklad na odvodnění rozpočten na 100.000 K. PřipadlI}
by tlldíž na 1 ha 1000 K odvodňovacího nákladu, Zamokřené pozemky
měly'by po odvodnění cenu IV. bonitní třídy, jl)jíž Cena pI'i tarifOVfíní
propočtena na . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . 4000 K za 1 ha.
náklad odvodňovací činí 1000 K n 1 n

byla by tudíž cena mokrých pozemků před odvodněním 3000 K za 1hl!
a pozemky takové zařa~ily by se při odhadu do třídy bonitní (příkladně VI.)
odpovídajlcí ceně 3000 K Za 1ha.

Zpravidla přiděluje se každému účastníku po scelování v odvodňo-
vacím uzemí plocha téže výměry, jakou měl před scelováním, takže
mOžno výlohy odvodňovací pro každého rozvrhnouti dle jeho zabrané plochy
do odvodňování.

Kdyby se ale zjistilo, že po odvodnění je 'účinek drenáže intensiv-
nějšL nežli při odhadu se kalkulovalo a někteří účastníci. nedostali v od-
vodňovacím území původní svou, výměru zpět aneb že by ,se náklad od-
vodňovací změnil tím, že by mohlo býti upuštěno, po vyhozeni odpadnícD
příkopů, od systematického odvodnění drenážemi u některých pozemků,
pak by bylo prospěšno provésti dodatečný odhad v tomto odvodněném
území a to pr~~, aby výlohy odvodňovací na jednotlivé účastní~y na pod-
kladě zvýšené ceny jejich odvodněných pozemků správně mohly býti roz-
vrhnutv.

Jedná-Ii se naproti tomu, o odhad pozemků, u nichž schází možnost
odvodňovací, buďto že nemožno při nízko uložených pozemcích docíliti
spádu, anebo že by příští vedení odpadních příkopů narazilo ná značné
překážky, pak musí býti odhadovány tyto v ceně té bonltní třídy, jakou
v době odhadu skutečně mají. '

Pozemky ležící v inundačním území neregulovaných řek a vysazené·
nebezpečí zpustošení záplavou, za.nešení pískem a štěrkem, jsou samozřejmě
méněcennější než pozemky, ,které tohoto nebezpečí j~ou prosty a při od-
hadu musí se zařaditi do tříd odpovídajícím jich zmensené ceně.

Totéž platí o pozemcích ležících v pohyblivém terénu (Rutschterrain).
jichž J:1.odnotamnohdy i vzdor dobré jakosti ornice stává se malou.

Vliv sousedních lesů, sadd a hor je směrodatným při odhadu, poně-
vadž k těmto přiléhající pozemky bývají po několik hodin .denně zastíněny
a následkem toho bývají studené a méně výnosné. Mimo to kořání lesních
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stromů na okraji lesa půdu ze sousedního pozilmku značně 'vyssává a též
škoda od zvěře bývá někdy dosti značná. Také trpí kulturní rostliny
v blízkosti ledli různými chorobami daleko více než v otevi'euém poli.

Naproti tomu nebere se ohled dle scelovacího zákona při odhadu
pozemkii na následující předměty a poměry: ..

.1. na neobyčejně vysoký neb zanedbáním skleslý stav kultury
.a hnojení; . •

2; na nevyužítkované poslední-hnojení; '.
3. na stromy na pozemcích se nacházející; .
4.' na zvláštní zařízení, která bez poddtatného zmenšení ceny dají se

z pozemku odkliditi, ku př. ploty, terasy a pod.
; Tyto předměty a poměry vyrovnávaji se totiž dle Š 92 scelovacího

zákona penězi. Po skončeném třídění pozemků bývají místní třídní ci proto-
kolárně vyslechnuti, zdalLse v operačním' území dodržuje v místě obvyklý
hnojivý. turnus. Terito bývá v hordkých krajích třHetý (zlepšené trojdílné
hospodářství), na Hané čtyřletý (Norfolkský osevní postup) av krajích
s piídou těžkou a studenou, hlavně ve Slezsku pěti- a' šestiletý (1'haruv
postup) .. Dodržuje-li každý rolník toto bnojivé období, pak se považuje
polní hospodářství takové obce .za· stejnoměrné. Vyskytnou-li se ale při
odhadu případy, že byly.některé pozemky v jich kulturním stavu zane-
dbány, pak stauoví místní znalci výši odškodného, kterou musí poskyt-
nouti starý majitel novému, do jehož náhradního celku ,části takového
zanedbanéhó pozemku se dostanou. •

Podobným způsóbem musí za odhadní cenu převzíti nový majitel od
starého ovocné stromy, terasy a podobné.

Stáv'ó' se též, že v obci, jakmile se započne se scelovacími pracemi,
bývá chlévská mrva doma;kompostov:\na aneb se vyváží na pronajaté po-
zemky do katastrusousedních obcí, čímž domácí pozemky zůstávají ne-
hnojeny. V takových případech bývá nutno, aby se úředně zakročilo
a taci nesvědomití úěastníci byli k zodpovědnosti voláni, po případě i po- _
kutováni.

D.ále áe nebere ohled na vzdálenost pozemků od hospodářského atatku.
poněvadž se tato. bere bedlivě v úvahu při vypracování scelovaciho plánu.
Dle zádad scelovacích nihradné pozemky každého účastníka nemají býti
vzdálenější, nežli byla průměrná vzdálenGst starých jeh()\ parcel.

N a základě těchto směrnic zjistí se v celém operačním území u všech
druhů kultury pro každou třídu bonitní aspoň po jedné ploše vzorné. Tyto
po značí se v přírodě kolíky (obyčejně se umístí do meZi, aby nepřekážely
obdělávání) a místa, kde se sondovalo, do mapy se zakreslí.

Když jsou vzorné plochý vyvoleny, projde úředJ;lí odhadce s místními
třidníky ještě jednou celéscelovací území, při tom sonduje se na libovolných
místech a provadí se při tom tak zvané tajné hlasování. Toto pozůstává
v tom, že po vykopání zkušební jamky rozestoupnou se třídníci do' polo-
kruhu a každý z nich zapíše si třídu bonitní do svého zápisníku a to tak,'
aby nikdo nevěděl, co jeho soused zapisuje. To má. za účel; aby se všichni
členové odhadního výboru naučni dle stanovených pravidel správně od-
hadovati. . .

, ,K sondovaní zkušel,mích jamek používa Bev dobré kypré půdě
rýčů ameriCkých, pH ·tvrdší jílovité možno s prospěchem užiti t. zv. štycharů,
jakých použí vajídrenážníd. Hloubka sond Hdí se. pravidelně dle mohut-
nosti Qrnice, tedy u hlubokých pud do hloubky 60 až 100 cm, u mělkých
dostačí vyrýti zeminu do hloubky 15 až 20 C11l.

Když jsou vzorné pozemky stanoveny, vyhotoví úřední odhadce vzorný
-obrazec, ve kterém jsou všechny vzorné plochy, počínající 1. hodnotní
třídou, sestupně dulů dle jich charakteristických značek popsány a zároveň
uvede se majitel a číslo parcelr.. .

• Počet bonitních tříd Hdl se dle stupňů úrodnosti pozemků a nepře-
sahuje llpravidla více 'než 10· tříd u rolí, 5 až 1.0 tříd u luk a 3 až 5, tříd
u pastvin.. Při jednotlivýchtHd<ich shledáváme v mnohých scelovacích
územích různé charakteristiky vzorných ptoéh, které' ale' při propočítání
čistého výnosu možnO za,řaditi do jedné a téžebonitní třídy. Pak povstanou
druhotné třídy B, 0, D atd •. Ku př. zjistila by se· stejná výnosnost u dvou
typů pUdních: u lehčí půdy hlinito-písčité a u těžší jí1naté půdy a čiBtý

•
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výnos odpovídal by u obou na př. třetí třídě. Tím bychom uvédli ve
vzorném obrazci dvě charakteristiky pfidní a sice typ A pro pB.du hlinito-
písčitou a typ B pro půdu jilnatou.

Vzorný obrazeé slouží pak jako' podklad pro nastávající 'třídění. po-
případě PI'O eventuelní pHští přebonitování při projednáváni námitek proti
plánu odhadnímu a scelovacimu. .

Pochod při třídění orných pozemků.
Při starém způsobu bonitovÁní obstoupili třídníci plochy, které chtěli

zařaditi do' určité třídy bonitní. Tyto plochy byly pak zaměřeny operují-
cím technikem zpravidla na parcelllí hranice a do odhadního-n:lčrtku za-
kresleny. Pochod tento je zdlouhavý a nedokonalý a poněvadž se odhado-
valo jen dle místních zkušeností, jak kde roste a nesondovalo se, přehlédly
se v mnohých bonitních ,odděleních menší a větŠ.í.plochy, které zasluhovaly"
aby byly zařaděny do cenově nižších bonitních třid.

V novější době provliděné třídění pJzemků, dle doplněné technické
instrukce. uznáno: za praktické a účelné a uZívá se ho proto nyní vše-
obecně.Je to t. zv. ekvidistanční třídění, pozůstávajíeí v tom, že ti'ídníci
rozestaveni jsou doiedné řady a odhadfljí postupujíce v pravidelnýchvzdá-
lenostech (ekvidistantech).

Rozeznáváme dva způsoby třídění pozemků, a sice podélný odha,d'
a příčný odhad.

Při podélném odhadu, užívaném v Rakousku, postupují třídníci ve-
stejných vzd 'lenostech ve směru délky parcel, pH odhadu příčním, uplatně-
ném na Moravě, nú příč pi'es pozemky. ,

Odhad podélny je jednodušší, poněvadž ?netřeba vytyčovati směr,.
kterým tHdníci postupují .[pouze odměřují .dva figuranti. před třídníky.
pRsmem 20 až 40 mptrové vzd:llenosti, v nichž se, po vyrovnRní třídníků, do
jedné přímky, sonď!ljeJ. Tento zpfisob vyžaduje ale, aby Med ní odhadce·
intensivně třídníky kontroloval, poněvadz by pochybný odhad některého-
z třídníkil postihl značni'>jt\í výměru odhadované parcely; ,

Příční odhad 'vyžaduje více času, poněvadž se musí před tříděním
veškeré trati napi'íč parcel v ekvidibtantech vykó1íkovati. Za to je přes-
nější prvního, poněvadž po vykoIíkování odhaduí sítJí dá se l'řesně zjistiti
každé hlášení při třídění v přírodě se - zan' škou na indikačním náčrtku
a pak pochybené hlášení některého z třídníkfi pro jednotlivé majitele po-
zemkfi jsou menšího významu. .

Vzdálenost tHdníků od sebe Hdí se bonitou půdní a nemá,j pH
stejné půdě 40m přesahovati. Při ,Odhadu pozemků, jichž bonita zn'ačně
se mění, musí se ekvidístanční vzdálenosti, zejména mají-li se zjistiti pře-
chody z jedné bonitní třídy do druhé, lIókrátiti až na 10111.

Před tříděním vyznačí s~ operující technik na indíkačním náčrtku
ekvidistanční přímky. jichž směrem jednotliví třídníci postupují. Každý
z třídníků dostane na z.ačRtku třídění písmeno A, B, ,C, D, E, které podrží
po dobu třídění, pak zápisník a jeanoho dělníka, který mu l:iěhem' třídění
potřebné jamky vyryje. '

,!'řídníci roze;toupnou se nyní na svá vykázaná místa v pořadí svých \
písmen a operující technik poznamená si/do indikačního no,črtku písmena./
třídníků u každého "chodu". aby se dalo konstatovat, který z třídníků.{
na jerlnntlivých míbteeh odhadoval. '

Odhadní jamka rýpe. se mezi skladem a brázdou a to z toho důvodu.
aby se dostal sprívný pdíměr o hloubce ornice.

Třídníci zanesou si každého dne do svého zHp!sníku jméno k od-
hadování určené trati a hude-Ii tato' vyžadovati více chodů,též běžné
číslo chodu. Jeden ,chod při pět trídnících, 40 m od sebe rozestoupených,.
je~OO ni široký.

Při třídi'-ní hlásí operující technik na každé parcele, která se sonduj~,.
její parcelní číslo,ktel'é si ,každý třídník do 8vého z,' písníku poznamená.
Po vyrytí odhadní jamky hlásí pak třídnici postupně y,jištěnou bonitní
třídu, kterou si operující technik poznamená do svého odhadního náčrtku
a zár<Jveň napíše si ji ka7dý třídník do svého zápisníku. Hlasitým hlášením
bQnítnch tříd. mli býti úřednímu odhadci umožněno, aby zavčas kontroloval
třídníky při jich prtící. (Dokončeni.)
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Zprávy literární.
Zprávy veřejné sluiby technické, r. \92\:
Čís. 5: éís. 4. sbírky zák. a nař. Nařízení vlády republiky Česko-

slovenské ze dne 30. prosince 1920, kterým se stauovínovvé úře!iní tituly
pro Meflníky evidence katastru daně pozemkové v republice Qeskosloven-ké.

Cís. 12. sbírky zák a nal·. Nařízení vlády rel'ubliky Ceskoslovenské
ze dne 30. prosince 1920, ku provedení zákona' ze dne 23. května 1919,
čís. 282 sb zák. a, nař., o úlevách při přijímání legiomiřll. do sHtních úřailll..

Pokyny k provádi'ní zákona o propQ.čítání slu~ební d,;by sHtních
zaměstnancll., resp. nařízení vlá(ly republiky Ceskoslovenské ze dne 22. pro-
since 1920. čís. 666 ~bírky -zák. a nař. (Pokračován v čís. 6)

K. Veith: Stavební a bytová družstva, jejich právní podklad a
stanovy. (Dokončení v čís. 6) .

Inž. Jos. MazfÍČ: Novodobý vodní řád. (Pokračování v čís. 6.)
Tnž. K Vo_áhlo: Pro očistu a z.iasnbní map katastrálných.
Tuž. J. Jeřábek: Míra v pl'I'imyslu. (Něco z poznatkll. trhli v Lipsku.)

(Pokl'll.čovánf v čís. 6.) .
- Francouzské. silnice za války, jich význam, správa a udržování.

(Pokračování v ČÍs. 6.) .
, ij,ozvrh inž. J. Vancla pro nové zlÍsobování obci Velké Prahy vodou.

Cís. 6: Vynesení ministprstva veřejných prací ze dne 7. ledna 1921,
čís. 7490 pres., o služebních požitcích úřednických čekatelů bývalých legionářll..

ZlÍ,pis o jednání státní regulačni komise jakožto poroty k posouzení
soutěžných prl'J'í na úpravu a zastavění pláně Letenské a okolí.

Tnž. V. S"'p'Ínek: Studie k otázce vodovodu prokladenskou oblast.
První, holandský kongres~si].niční v Haagu v r. 1920.
Možnost hosporlářských stykll. se sovětovým Ruskem.
Patentová ochrana v kr'lovství S. H. S.
Návrh normalisace mezník li. a číslovaných kamena z betonu.
?:eitschriťt fiif" Vermessu~gswesen, r. \92\:
Cís. 5 .. Dr. Samel a dr. Schollrneyer: ZUl'Fehlertheorie des einfachen

raumli<;"henRuekWiiItseinschnitts. (D~~.ončeni.)
Cís. 6: Prof. dr H. Loschner: Uber den EinfiuJ1 des Zentrierfehlers

bei Horizontalwinkl'lmessUJ'~.
Groeger: Preisbildung und Schlitzungsmerkmale.
~lIgemeine Vermessurgs~Nachrichten, r. \92\:
Cís. 6: Schluter: Das Nachbarrecht. (Pokračování v. čís. 7., 8.)
Das Scudium der Gl'odasie an der Hochschule fur Technik und Wirt-

schaft nach der Denksehrift ven ord, Prof. H. A!lmund,
Die Vermessungsbeamten in Frankreich .
. Z administrace "Zeměměřicl<ého věstniku": Dřívější ročníky

jsou k dostlÍní za pll.vodní ceny a to ročníky 1914-1918 8,8 K, 1919 a 12 K,
1920 8,,20 K. Taktéž jednctliv' čísla (i z ročníkli 1913) lze zakoupi.-i. Pro
posluchače - prostřednictvím 'jich spdků - jsou ceny poloviční. Koll'gové,
ktel"í válečné l'ořníky (1914-1918) zaplatili ale neobdrželi některá čísla,
mají pl"'Ívo na bezplatné doplněni ro~níkll.. I

O stav~bnich a regulačních poměrech ve Velkém Brně.
Zvláštni otisk z "Obecního vřstniku r. 1921" napsal a vydal inž. Jos.

Peň lÍz, přednosta oddělení polohových plána městského stavebniho úřadu
v Brnř.

V 10 krátkých kapitolách seznamujeme se s ruznými otázkami vý-
stavby mřsta Brna. NetJ:'eba se vším souhlasiti, ale vždy tJ:'eba uznati od-
vahu a neobyčejnou pohotovost kolegy-geometra, se kterou chápe se řešení
obtižnýt'h problém1l.. .

Jedná se především o zisklÍní gencrelního regulačního plánu. Po
převratu pověřen na krátkou d,obu koJ. Ivo R ~ne Š. dviJní geometr, při-
pravnými pracemi a jeho činnost za_luhovala také ve spisku lepšího orelli'ní.
Nyni jest hlavně na měřickém oddeJení (pnlchových plán1l.), aby opatřiIo'
8outi'zné p'dklady a pom1l.cky.LOĎského roku vykon .na Ul řickým odddl'ním
obdivuhodná prfÍce zajištřníni a zaměřením nivelační sítě asi 320 km a 600
nových kovových značek.
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Městu Brnu nedostalo se posud ani v nejmenším měřítku té podpory
jako Praze, kde mwo :finanční pomoci povoleno dostatek· měřických sekcí
minísterstvy, a přece vykomino v Bruě při skrovných prostředcích po-
měrně mnoho.

Před ,-ypsáním soutěže na regulační plán bylo by ovšem nanejvýš
žádoucno znáti návrhy zdejšího řiditebtví ~s. stát. drah, příp. rozhodnutí
ministerstva železnic o železniční otázce Vet. Brna.

Promluvil tedy o výstavbě budoucího Brna geometr a jsme hrdí, že
prvními byli geometři, a jest na' čase,' aby dále osvětlili příslušné otázky
architekt, stavební inženýr, hygienik. F.

Nové kniby.
Sondages a Grandes Profodeurs par Ch. Finaton, Ingénieur geologue.

Svazek v 8" se 110 str. Cena 9 fr. Paříž 1921. Publikace sbírky Encyklo-
pédie technique des Aide-Mémoire. Plumon 18 rue Se17nier. Paris (6e).

Dilo jest redigováno zptlsJbem jasným a přesnym s následujícími
statěmi: 1. Celkové rozvrhnutí styčných pojednání.

2. Sbírka praktických rad, jež nutno sledovati k docílení dobrého
postupu a materielniho zdaru sondování.

3. Sbírka tabulek potr'ebných k prováděni a dozonsondování.
Vzhledem k velikému rozsahu, který se dá oček~vati v našich zemích

v pracech hIJubení,. jeví se toto moderní dílo velmi časovou a užitei'inou
pomuck.lU našim odbornikům, jimž dílů vřele doporučujem~ Redaktor
sbírky a známého časopisu "Lil. víe .technique et industrielle". snaží se do-
síci styku s českými techniky a 1!ískati je pro spolupráci v tomto časopisu,
v němž české ťechnické' publicistice vykazuji zvláštní odstavce.

Prof. Vr. Semerád - Brno.

Zákony, nařízení a předpisy.
Čís. 654.

Nařízení vlády republiky Českuslovenské ze dne 2i. prosince 1920
k provedení zákona ze dne 18. března 1920, čís. 185 Sb. zák ...a nař.,
jíml se zřizuje inženýrská komora pro Československou republiku.

Na základě § 28 zákona zd dne 18. března 1920, čís. 185 Sb.zák. a nař.,
se nařizuJe:

§ 1.
Obvod a sídlo komory.

Působnost inženýrské komory vztahuje se na
slovenské republiky. Sídlem komory jest hlavní město
zákona). . •

Podací protokol komollY se povede a dotyčné spisy se uschovají
v kanceláři "inženýrské komory, umístěné v sídle komory, v Praze. .

§ 2.
Obvod a sídlo pracovních sekcí představenstva inženýrské

komory.
Pll.sobnost pracovních sekci představenstva inženýrské komory vzta-

huje se na obvod působnosti. zemských župních sva~ů (§ 63 zákona. ze
dne 29. února 1920, Jís. 126 sb. zák. a nař.), tedy

1. pro území Ceéh s Vi~orazskem,
2. pro území Moravy se Slezskem, počítajíc k tomu území Pruského

Slezska a území dolnorakouské,mírovou smlouvou přivtě\ené, mimo Vito-
razsko,

3,. pro území Slovenska. .
Uředně autorisovaní civilní technikové a úředně autorisovaní horní

ínžeI;lýři, udedlí na Podkarpatské Uusi, přináležejí do této 'třetí pracovní
sekce, pokud jejich počet nevzroste na počet potřebný k utvoření 'zvláštní
pracovní sekce pro '!:,odkarpatskou Rus.

celou oblast Česko-
republiky Praha (§ 1
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Sídlem pracovních sekcí jest pro obvod 1. Praha, pro obvod 2. Brno
'3. pro obvod 3. Bratislava (§ 15 zákona o inženýrských komorách). Kan-
-celáf dotyčné sekce nachází se v sídle sekce.

§ 3.
Příslušnost k inženýrské komole.

Veškeří úředně autorisovani civilní technikové (civilní inženfři a
~ivilní geometři) a úředně autorisovaní horní inženýři, činní na uzemí
~eskoslovenské republiky, kteří jsou státními občany jejími, náležejí jako
členové k inženýrské komoře a pod působnost pracovní sekce, v jejímž
obvodn (§ 2) mají své úřední sídlo. .

Na Slovensku, v Podkarpatské Rusi a na Hlučínsku příslušejí ke
komoře oni soukromí technikové a inženýři, kteří jSo.u státními občany
iSeskoolovenskými a o nichž rozhodne zatímně (§ 4) -za příčinou provedení
první volby do inženýrské komory - ministerstvo veřejných prací, že -
podle právní úpravy tamní - vykonávají obdobnou činnost a svým před-
běžným vzděláním i praktickou činností mohou býti považováni za rovno-
;cenné s autorisov:tnými civilními techniky, pokud jde o odbornou kvalifikaci.

§ 4.
Průkaz způsobilo s ti t'echniků' a inženýrů usedlých na Slo-

vensku, v Podkarpatské Rnsi a Hlučínsku.
Soukromí technikové usedlí na Slovensku, v Podkarpatské RUili a na

Hlučínsku, pokud neprokázali, že vyhověli co do ptaktické své člnnostr
i co do technicko-odborné zpil.sobilosti požadavkil.m tamních v té příčině
platných předpisů a že nabyli příslušného oprávnění úředního v době před
účinností tohoto nařízení, musí se podrobiti v době pěti let, počítajíll ode dne
účinnosti tohoto prováděcího nařízení, předepsané zkoušre autorisační a
nabýti autorÍsace, jak bude ještě zvláštním nařízením (§ 3 zákona) stano-
veno, abysmzli soukromou praxi technickou provozovati a příslušeti pak
k inžénýrské komoře. •

, § 5.
Výkaz členů inženýrské komory.

Představenstvo inženýrské komory sestavuje, občasně doplňuje a
koncem kalenllářního roku vydává soupis všech členů komory, v němž
zaznamen í jak sídla jednotlivc& v oblasti té které pracovní sekce předsta-
venstvit komory, tak jich nlrodnost i příslušnost ke kategoriím civilních
techniků.

Státní úřady usnadní činnost tuto zejména tím, že oznámí předsta-
venstvu kOllll)ry ihned osoby, jimž udělují autol'Ísaci civil nich techniků.

Představenstvo komory zašle dozorčímu Ma.lu k úřednímu použití
potřebný počet výtisků soupisu členů inženýrské komory:

§ 6.
Úřed'ní ře č komory a sekcí. U ží v án í j inýe h řeč í při j ednáníc h

, jejich.
Uředni řečí komory, jakož i pracovních sekcí představenstva komory

jest jazyk česK.oslovenský. ,
Této řeči uživ í se při jednáních představenstev a valné hromady

komory, jakož 1 ve,styku se všemi soudy, jakož i úřady, ústavy, l'odniky
a orgány státními neb samosprávnými.

Ob.ledně užívání jiných řečí při jednáních těchto ustanovuje se toto'
Návrhy a dotazy jednotlivýcličlen& představenstva a účastníků valné

hromady inženýrské komory, pokud tito níležejí jedné a téže, však jiné
národnosti než česk,oslovenské, mohou býti podíny písemně v jazyku mateř-
ském, navrhovatel musí však je opatřiti překladem v řečičeskoslOV(lnské.

·Táž ustanovení :platí pro jednání jednotlivých pracovních sekci.
PřeJstavenstvo lllženýrské komory, jakož i jednotlivé pracovní sekce

jsou, pokud v členstvu inženýrské komory v7.dy podle stavu koncem uply-
nulého roku jest alespoň 20"/. členů téhoz. avšak jiného jazyk.a než česko-
slovensképo, povinny přijímati od příslnšníku jazyka této menšiny podání
v témž jazyku/a vydávati vyřízení těchto pod'\ní nejen v jazyku česko-
slovenském, nýbrž na požádání i v jazyku podání.
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§ 7.
Správa komory a sekcl.

O záležitostech inženýrské komory a stavu úředně autorisova(lých
civilních technika a, úředně autorisovaných horních inženýra usnáší se ~lná
hromada a zUelíAosti tyto obstarává představenstvo komory s předsedou
komory (§§ 8 a 14 z'Íkona).

Uisí stavov~ké do obvodu dotyčných oblastí spadající z'l1ežitosti
obstarávají pak pracovní sekce představenstva komory se svými před~edy
(§ 15 zákona). '

§ 8.
Valná hrom,ada; svolání, zpilsobilost se usnášeti.
Valnou hromadu inženýrské komory svolá předRtavenstvo komory

na počátku každého kalendllřního roku a mimo to, kdykoliv t,Oho uzná,
potřebu, aneb požádá-li' za to písemně u předsta\'enstva komory alespoň
třetina v~ech členil komory (§ tj z'Íkona).

8volání valné hromady stanii se alespoň deset dní napřed s udá,ním
denního'pořádku a současně budiž o něm zpraven i dozorčí Úi'ad za pří-
činou vyslání vládního zástupce.

Valnou hromadu ku provedení volby prvého představenRtva nově
zřízenlÍ kornol'y vypíše a ji též říditi bude ministerstvo veřejných prací.

Valná hromada inženýrské komory jest schopna jednati a se usnášeti~
je-li přítomna alespoň <otvrtina členil. NeRI'.ide-li ,e tento počet člena jedná
a úsn~ší se takto svolaná valná hromad,a o témž denním poř 'dku o hodinu.
později za kažrlého počtu členil (§ 7 z Ikona). Na tuto okolnost budiž při
vypsání valné hromady zvlášť npozorněno. ,

Usnášeni děje se prostou větdinou. Při rovnosti hlasil pokládá s&
návrh za zamítnutý.

§ 9.
Předs taven s tvo komory. '

Představenstvo komory skJíd,í se ze šesti delegáta. vyslaných po dvou
z obvodů pr"covních sekcí a zl takového počtu z'ístupců z obvod& pra-
covních sf'kcí. jenž odpovíd í, třem procent&m počtu členil. té které oblasti,
zaokrouh lenému na cl1lý počet nizší neb vyšší, dle toho, jde-li o zlomek
menší neb větaí poloviny jednotky.

§ 10.
Představenstvo pracovních sekcí.

Praéovní sekce sH1dají se z oněch členil. představenstva komory,
z toho revisora účtil a jeho náhradníka, kteří jsou usedlí v oblasti dotyčné
sekce pracovní. '

§ 11.
Sídlo předsedů komory isekcí, jakož i členů předshvenstev.

Předseda komory má své bydliště v Praze, místopředsedové pak jeden
v Brně a druhý v Brstislavp (§ 11 z'kona).

Alespoň polovice čl"nil představenst\a komory v pracovních sekcích
má míti své bydliště v sídle dotyčné pracovní sekce neb v nejbližším okolí
těchto míst.

§ 12.
Volehní období. Náhrada výloh členum představenstev.

('lenové představenstva a jeJch n:':hradníci volí se na tři léta, revi-
soří úHů a jich náhradn'ci no rok.

Všechny funkce jsou úřlHly čestné. Jakým zpasobetn mělo by býti
postaráno o náhradu skutečn~'eh výloh ceetovníl'h členů představenetva.
neb pracovních sekcí, bude stanoveno jednacím h\dem.

§ 13.
IZastoupení Ílllrodnostní.

Příslušníci menšinovýl'h mírodno~ti mají pr~vo na své poaiěmé za-
stoupení v předtltnvtmtlt' u k(\morl' činí li j.jich počet nejméně pětinu čili
200;. cdkového počtu vatch členu komory. .
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Poměrné zastoupení národnostl,)ích menšin v představenstvu komory
urěí se poměrem procenta člena - Cechoslováka ku procentu příslušníka
dotyčné menšino"é národnoRti v celkovém počtu člena inzenýrské komory.
Takto stanovený počet zástupca menšinových národností v přeilstavenstvu
komory rozdělí se pak na jednotlivé oblasti pracovních sekcí pi'edstavenstva
komory tím zpasobem, že se počet čTe-nupředstavenstva,'voleného za určitou
oblast, rOílvrhne v poměru počtu Cechoslovákd ku poětu členu dot.yčné
menšinové národnosti v této oblasti při čemž počet příslušníka menšinových
národnosti ve všech oblastech mufÍ se rovnati počtu vypadajícímu na onu
menšinovou národnost v piedstavenst\u komory,

Při tomto propočWní zaokrouhlí se zlomky na celé číslo vyšší neb
ni7ší ille toho, jde-li o zby<ek větši nebmenší jedné poloviny. Vypadne-li
součet pl-Íslušníků mensinových národností, rozdělených na oblasti, menší
než celkový počet příslušníků těchto v představenstvu komory přičte se
rozdíl onol,o celkového počtu z stuPCi'l v představenotvu a soul,tu z í-
stupců v oblastech k dobru oné 'oblasti, v níž jsou pÍ"Ílllušn:ci dctyčně
meušinové n írodnosti nejpočetněji (absolutní či;llI) zastoupeny. V opačném
případě, kdy po zaokrouhlení zlomku při poHu pHslušníl<amenšinové ná-
rodnosti, vypadajících na' jednotlivé obla-ti, vyjde sončet "tohoto p )čtu vyšší
než celkový počet, možno přihlížeti pouze ke zlomkůmpl'ich'zejícim u ob-
lastí s nejpočetnějším zastoupením dotyčné menšinové národnOllti.

§14.
Zastoupen 1.k a tegorií.

Každá kategorie úředně autorisovaných civilních techniků, jakož
i kategorie úředně autorisovaných horních inženýrů roURí míti v před sta-
venstvu komory alespoň jednoho svého zástupce, Z jedné a téže katf'gorie
smí býtí však zvolena nejvýše čtvrtina členu pi'ellstavenstva (§ 11zákona).

Nóleží-li člen několika kategoriím a nejsou-li všechna oprávnt\ní již
zastoupena čtvrtinou počtu všech členů představenst<'a může býli z\'olen
na ono svoje oprávn~ní, jež není ještě' zastoupeno čtvrtinou celkového
počtu předs,avenstva komory. '

Náhradníci v představenstvu ~omory musí náležeti pak razným
technickým kategoriím.

§ 15.
Volba představenstva.

Členové představenshra, uvedení v § 9 tohoto nařízení volí se ve
valné hromadě hlasovacími lístky (§ 9 zákona). Volba jest tlJjn', a koná
se osobně aneb zasláním hlasovacích lís~ka (kandidátní li~lina) poštou.
Zaslání h1'asovacích lístka poštou omezuje se však p,uze na člellY komcry
trvlJle síillící mimo obvod Velké Prahy, Kazdý člen obdrží hlasovací lístek
s pří~l!1šnou obálkou, rovněž úředním razí.kem komory opati-enou.

Clenům poštou volícím doručí se na pozridánl mimo to vol. bní legi':
timace jež musí se opatřiti podpisem voličovým a úh'dní pel'etí piiloziti
k zalepené ob Ice s hlasovacím Iistkem -a v drubé ób,'lce společně zaslati
při první ,volbě iministerstvu veřejných prací, napříště pak pl'edl:lednidvu
inženýrské komory. .

Pro volby jest rozhodmí prostá většina hlasů j při rovnosti hlasů
rozhoduje los.

Při volbě člena představenstva a jejich náhraa'níků buď postupováno
tímto zpusob,em:

Nejprve se zjistí počet kandidáta, připadajících na oblasti jednotlivých
pracovních sekcí dle § 9 z kona, a tím zát(,veň počet členů předl:ltavenstva
komory. Dále se zjistí počet kándidátů, připadajících dle § 12 tohoto na-
řízení na menšinové národnosti, kterýžto počet rozvrhne se poměrně na
pracovní sekce.' ....

S 'ohledem na zastoupení kategorií civilních techniků v pracovních
sekcích přeflstavCl1stva komOl"Yrozvrhne se .počet kandidáta připadajících
na oblast sl\kce (§ U zákona) takto:. •

Byl-li dle § 9 tohoto nařízení zjiHěn větší p'očet zástupcil. pro jednotlivé
pra?ovní sekce, než jest kategorii, pl-ipadá na každou kategorii v té které
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o()bla-atijeden kandidát (zástupce), zbytek rozdělí se pak na jednotlivé kate-
gorie podle zUdadního volebního čísla, určeného dělením počtu členů inže-
nýrské komory v dotyčné oblasti pracovní sekce představenstva komory,.
oním zbytkem z celkového počtu kandidátů, s tím obmezením, že z jedné a
téže kategorie civilních techniků smí být zvolena nejvýše čtvrtina členů
představenstva. '

Rozdělení to pl:ovede se tak, aby menšinové národnosti dostaly
v každé sekci na ně připadající počet kandid ltů. .

Obdobně se r\>zvrhnou k~ndidáti, připadající na náhradníky a re-
visory účtů. . •

Rozdělení kandidátů na jednotlivé pracovní sekce, kategorie a ná·
rodnosti provede dle předchozích zásad, dle stavu členstva (* 5 tohoto na-
řízení) na konci· uplynulého .roku představenstvo komory, při první volbě
ministerstvo veřejných prací.

Na základě takto stanoveného rO,zvrhu kandidlítů předloží v každé
pracovní sekci (oblasti) jednotlivé kategorie inárodno~ti nejpozději 30 dní
před valnou hromadou kandidítní listiny.

Z těchto kandidltních listin sestaví pracovní sekce představenstva
komory, resp. představenstvo komory samo - při první volbě ministerstvo
veřejných prací - volební listinu tak, aby byla z ní patma příslušnost
každého kandidáta, jak v oblasti (§ 2 tohoto nařízení), tak ke kategorii
?~vil~ího technika (§ 14 tohoto nařízení) i k národnosti (§ 12 tohoto na-
nzelll).

Volební listiny, opatřené úředním razítkem, rozešle představenstvo
komory - pří první volbě ministerstvo veřejných prací - všem. členům
současně, nejpozději tři týdny před volbami. Po této době nutno si ihned
vyžádati nedoručené volební listiny.

Voličovi jest volno škrtnouti kandidáty uvedené ve volební listině a'
vepsati místo nich jiné kandidáty.

Ke kandidátu do volební listiny takto vepsanému bude se však při-
hlížeti při zjišťování volebního výsledku jen tenkráte, když bude přín Uežeti ,
k téže nlrodnosti a k1l.tegoríi civilních techniků i'do téže oblasti jako kan-
didát škrtnutý. Odevzdané hla3Y se se::ítou a jsou zvoleni ti kandidáti,
kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů.

Nejsou-Ii hned při první volbě obsazena všechna místa, provede valná
hromada na prázdná místa ihned volbu druhou dle týchž zísad .pH čemž
jako kandidáti 'přijdou v úvahu všichni při první volbě nezvolení kandiditi
dotyčné kategorie, národnosti i oblasti. Zvolenými j,;ou pak v p,)řadí ti
kandid íti, kte'H obdrželi nejvíce hlasů. Z hlasů za"laných poštou počítají
se při druhé volbě všechny hlasy, pokud se týkají kandidátu, navržených
pro druhou'volbu.

§ 16.
Ustanovení trvalé rady pro sprá,vu inženýrské komory.

Pro případ, že obsazení míst předs~~venstva by bylo neproveditelné,
aneb kdyby, činnost představenstva il:omory byla jinak znemožněna, vede
z íležitosti komory její před"eda aneb někter.ý místop'l'edseda, pi-ípaduě jiný
člen komory, jejž u"tanoví ministr veřejných prací sp.,lu s trvalou radou,
jež bude k tomu u"tanovena rovněž mInistrem veřejných prací, a to do
té doby, než dobrčí úřad zakročí dle § 23 z,ikona a než provedena bude
volba nového před-ltavenstva. Dozorčí úřad učiní v takovém případě opatření,
aby nové představenstvo komory bylo zvoleno a zahájilo svou činnost co
nejdříve. .

§ 17.
Doplnění představenstva komory, případně sekcí.
Vystoupí-Ii člen představeíBtva komo~y před uplynutím úředního ob-

dobí z představenstva, n'tstupuje na jeho mí~to n ihradník pro zbývající dobu
úřední činnosti onoho člena. Není-li tu žádného náhradníka, mohou členové
představen"tva povolati člena kooptaeí (společnou, volbou) .za dotyčnou
oblast (§ 12 zákona).

Když upr lzdní se IDioto předdedy před uplynutím úředního období
jeho, volí představenstvo pro tut:> z!)ýVlLjící dobu nového předsedu. Totéž
platí ohledně místopředsedů komory jako předsedU. v pra.covních sekcích.
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Při kooptat',i. členů přědstavenstva buď šetřenó ustanovení§§ 9 a 15-
tohoto nařízení. Vřední doba člena představenstva kooptací povolaného
trvá až,do doplňovaci volby, která buďpředsevzata v nejbližší valné hromadě,

Vbytek Iláh~adníků představenstva může býti rovněž nahrazen dopl-
ňovací volbou.

§ 18.
Volba předsedy a místopředsedy komory.

• Předsedu komory volí představenstvo komory 'z.esvého' středu hlaso-
vacími lístky na tři léta. Tento předseda může býti volen i pro další obdobÍ-

V oddělené volbě pak volí se týmž způsobem místopředsedové.
Za. zvoleného se pokládá ,ten, komu připadne více nežli polovice ode-

. ,vzdaných platných hlasů. Prázdné lístky hlasovací se .čítají jako ylatné
hlasy. Nedosáhne-li se při první volbě absolutní většiny hlasůj budiz mezi
těmi dvěma členy představenstva, kteří obdrželi pro některou funkci nej-
vě~ší počet hlasů, vykonána užší volba. Při rovnosti b,lasů rozhodne ve všech
přlpadech los.

K :výkonu volby budou povoláni členové představenstva dosavadním.
komorním předsedou nebo, není-li to možno, úřadem dozorčím. '

Volba ta brtdiž zpravidllj. provedena ihned po zvolenípředstavenstva-
komory, nejdéle však do olllmidnů po zvolení. představenstva.· ,

§ 19.
Předmět hlasování}valné hromady.

V záležitostech § 8 ad a) zákona o inženýrské komoře může se hla-
soV'áni ve valné hrom'adě toliko konati:

1. o návrhu podaném představenstvem komory;
2. o navržených změnách nebo dodatcích k některému návrhu před-

stavenstva komory, 'jakož i o sam08tatných Il'ívrzích ve valné hromadě
učiněných, V'lřípad~ch těchto však toliko tenkráte, když dvě ,třetiny pří-
tomných člen 'ničeho nenamítájí proti tomu, aby se hlasovalo.

Učiní-li se taková námitka, buď příslušny návrh přikázán před sta-
venstvu komory.

[§20.
Jednání o záležitostech sekcí ve věcech společných.
Záležitosti, které náležejí sice k pusobnosti pracovních sekcí (§ 15

zákona), hodí se však podle své povahy k projednání společnému, buďtež:
postoupenYllředstavenstvu komory k jednání.

§ 21.
Zasedllní a hlasování představ'enstva komory.

Zasedání představenstva komory konají se V'Praze za vedení před·
sedy komory. Není-li přítomen předseda, Hdí zasedání jeden z místopředsedů,
a nejsou-li ani tito přítomni, nejstarší přítomný člen představenstva (§ 20
zákona). ' . •

Předseda komory svolává představenstvo vždy před valnou hromadou,
jinak dle potřeby ve smyslu jednacího řádu představenstva komory.

Ku přijetí předmětu pod § 8 zlikona náležejícího k dennímu pořádkn
valné hromady a k usnesení o návrhu při tom učiněném jest třeba alespoň
~voutřetinové většiny hlasů přítomných. ,

§ 22. ,
Z a s e dá n í a hla s ov á n í p r a c ov nic h s e k c í.

Zased1ní pracovních sekcí, jež konají se. v sídle dotyčné pracovní
sekce, vede předseda nebo místopředseda komory zvolený za dotyř,ni:moblást.

Předseda neb. mísLOpředseda. svolává zasedání vždy před valnou
hromaduu. dále, ž4dají-li to tři členové sekce (představenstva) nebo přeP.seda
komory, pokud ovšem sám dotyčné pracovní sekci nepfedsedá. '

Předseda komory buď také. zpraven o svolanych zasedáních pra-
covních sekcí a jest oprávněn úča,tniti se též zasedání a jednání pracovnt
sekce, ku které nenlileží, nemi vlíak v J1ěm práva hlasovacího .

. Paragraf 15 tohot't1nařízení -.v příi;ině způsobilosti usnášeti se a hla-
sování představenstva komory -, platí též pro pracovní sekce. '
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§, 23.
Při zvání ex pedll.

Představenstvo komory i pracovních sekcí mohou si ku projednání
<lllležitých věcí vyžádati po~udky experta (vysokých 'škol technických,
universit, obchodní komory atd.). Experti tito mohou býti pozváni též
:k jedmíním představenstva, nema,jívšak práva hlasovacího.

§ 24.
Dopisování předsta,venstev sekcí mezi sebou a s komoróu. ,

Pracovní sekce představenb'tva inženýrské komory i10piqjl f; se
členy sídl.fcími v obvodu dotyčné sekce. dále,mezi sebou a s předst:;,venstvem
inženýrské komory bezprostředně. MajL na vůli, dopisy přímo jim svPděící
samy odpovída'i a ve všech právních věcrch a podnicích, jakož i úkonech,
toliko jejich 1'lekce se týkajících samostatně na venek vystupovati.

Ve všech jiných případech dopisují si pracovní sekce představenstva
inženýr~ké komory na venek prostřednictvím předsedy komory. Zejména
~ávrhy a posudky všeobecné povahy buďtež podávány úřadům prostr'ed-,
nictvím předsednictva komory.

§ 25.
Uřední pečeti civilních techniků.

Členové inženýrské komory pro Československou republiku mají právo
užívati malého íltátllího znaku v pečeti ana tiskopisech úředních (§ 26
.zákona).

Slovní výplň budiž vždy v úřední' řeči komo"y,.
Vztahuje· li se p&l!obuost autorisovaného_technika na ókre~, ve kterém

vedle p.,sledního soupisu obývá aleopoň 20% státních občanfi téhož jazyka,
~Ie jiného než československého; anebo má-li své sídlo v takovém' oklesu,
maže býti vedle textu československého uvedena slovní výplň' v jazyku
této menšiny.

§ 26. I

lOs V ob oz e n í o d P o š t o v n é h o.
Korespondence představenstva inženýrské komory a pracovní('h sekcí,

<lále korespondence členfi komory, vyplývající z:jejich povinnosti konati
funkci s,átlllho te.hnika ve smyslu platných předpisu, jest osvvbozena od
poštovného po smy"lu zákona ze dne 2. října 1865, čís. 108 Hš. zák.

§ 27.
Působnost předsedy komory.

Předsedovi komory pNsluší přijímati došlé spisy komory a přidělovati
je pracovním sekcím po prípadě představenstvu komory. jakož i přijímati
á vykon'í,vati usnesení pr'edstavenstva komory. Pr'erlseda muže odepříti výkon
neb vydání u~nesení fředstaven.tva komory, shledá-li, že usneílení to odpo-
ruje platným předpisum neb d.ů~tojnosti inženýrské kom.ory, nebo že před-
stavenstvo komory překročilo tím svou pasobnost.

Na odepření výkonu neb vyd·ínl usne~ení představenstva mlHe před-
Clltavenstvo ve 14 dnech po tom, co bylo zpraveno o opatření přpdsedově,
podati prostřednictvím předsedniciva komory stíznost o llíz rOllhodne mi~
nisterstvo vcřejnjch prací. Užije-li předseda komory tohoto' práva, mi ihned
předložiti záležitost ministerstvu veřejných prací k rozhodnutí ot>izky, zdali
usnesení má býti provedeno čili nic. .

§ 28.
Půso b nost př e d sed \l. pracovní ch sekc í p ředsta ve ns tva

, komory.
I Předsedové pracovních sekcí představenstva komo:y zastupují tyto
uvnitř a na venek, svolávají zasedání sekcí a předsedají v nich, pr'idělují
-<ilen\l.mjejich' práce, podpisují všechna písemná vyhotóvení a pi'-lidkládají
návrhy své představenstvu komory, pokud dle ustanovení §§ 14 ~ 15 zákona
nejsou oprávněni, aby je sami vykonali. .

Předseda pracovní sekce mi',že odepříti výkon neb vydání některého
umesenÍ stejně JH ko předseda komory pod podnrinkami v § 26, odst: 2.,
uvedenými. Předseda pracovní sekce pak ml hned předložiti záležitost před-
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stavenstvu komory k rozhodnutí otázky, zdali usnesení má býti provedeno
(íili nic.

§ 29.
Vyrozumění dOZOI'čího úřadu.

O svolání valných hromad, o svolání zasedání představenstva komory
i pracovních sekcí tohoto představenstva bUlf včasně zpraven dozorčí úřad
.a buď mu oznámen denní pořádek. Též buď mu oznámen výsledek voleb.

§ 30.
Posudky k úřednímu vyzvání.

Posudky komory, které si úřady vyžadují dle § 13 zákona o zapo-
ěítatelnosti prakse, prokázané žadateli o autorisaci úředně autorisovanéh.o
civilního technika neb úředně autorisovaného horního inženýra buďtež
podány ve 14 dnech; lhůta tato může býti prodloužena nejdéle na čtyři
týdny.

§ 31.
Sp 01 ečná vyd ání kom o ry.

Společná vydání inženýrské komory budou hla~ena z příspěvků členů
komory, jichž "výši ustanoví valná hromada.

Komora bude hraditi vydání jednotlivých pracovních s'ekcí předsta-
venstva dle předložených a schválených účtu. . . .

§ 32.
Rřevzetí jmění dřívějších inženýrských komol·.

Majtetek movitý a nemovitý dosavadních inženýrských komor, a to
inženýrské komory v Praze, če~ké sekce její v Praze, německé sekce její
v 'l'eplieích. inženýr~ké komory v' Brne (české i ni mecké sekce) a inze-
nýl'ské kvmory v Opavě, se všemivprávy a povinnostmi přechází na nově
zřízenou inženýrskou komoru pro CeskoslovenMou republiku s výhradotL
práv, kterou si případné jednotlivé dosavadní inženýrské komory, resp.
'sekce při likvidaci majetku učinily.

§ 33.
Jednací řády a honorářové tarify.

Jednací řády valných hromad komory, komorního představenstva,
případně pracovních sekcí a honor"ářové tai'ify huďtez předloženy do roka
od účinnosti tohoto nářízení prostřeflnictvím předsednictva komory mini-
·sterstvu veřejných prací ke schválení.

§ 34•
• Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Provedením jeho

pověřuje se ministr veřejných prací.
I

Pracovnf program agrárních operaci na rok 1921.
1. Měřické práce započnou v obcích:

Prostějov.
Ol,mouc .
Olomouc .
PlostČjov .
pj'erov ..
Olm mc ..
Mor. Budějovice
Olomouc .
Pr.ost}'J?V .
Namesť.
Obmouc
Olomouc
Olomouc

. ha

"
"

"
"

665, počet účastníků 18;1.
186,,, " 38531, 120
511,,, ;, 184
656,,, " 222
425, 153
466,,, " 103
322, 76

1060, 339
947, " 91
788, " 150
344, " 72

" 175, 80

Blatec,
Břuchotín,
Bystlošice,
Dubany,
Kokory,
Kožušany,
Lázy.
Nelešovice,
Dl"any a Hablov,
Sedlec,
Skrbeň,
Suchonice,
'rážaly,
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2. Náhradné pozemky
v obcíc h:
Biskupice, okres Pr~stějov. . .. . ha' 415, početúčastníkB. HS
Bolelolftl, " Olomouc.... "651," 163
llulíkovice, "Mor. Budějovice "524," 29
Cáslavice, Třebíč . . . . "1049," 103
Čech~vky, Prostějov 121," 26
Hrdibořice, Prostějov 382, 64
Chvalkovice (trať), Olomouc 152, 61
Kralice, " ' Prostějov " 1006, 19S
Racková, Holešov "1120, " 103
Samotišky, elomou.c " 123," " 29 '
Štarnov, Litovel . " 978, 185
Toveř, Olomouc " 250, 71
Velké Prosenice, Hranice. " 287'1 " 87
yitoníce, Prostěj ov 223, 133
Zopy, H;olešov " 557," " 122 '

3. V dělení společných lesů a úpravě majetkových poměril. bude po-
kračováno v obci Halenkově (887 ha, 181 spolků a 712 účast!)íků) a za-
počne se v Poteči, okres Val. Klobouky (163 ha). Seránek.

Zpt'ávy stavovské.
S potěšením musíme zaznamenati, že "Spolek něm. finančních úřed-

níkil. s vysokoškolským vzděláním", korporace ve velké většině :Iip r á v-
n í k ů složená, připojit se bezvý hradně k akci státních geometrií o přeřazení
do skupiny A a zakročil u svazu německých poslancií a svazu německých
sociálnich demokratil., by tito podporovali příslušný návrh zákona, který
jak známo podala republikánská strana českého venkova (návrh Marchil.v).
Zajímavo jest, že i právníci sami zdůrazňují, že dosavadní zařazení geo-
metru jest bezprávím, spáchaným na stavu, který má vysokoškolské vzdělání
a prohlašují,žegeometři mohou býti jistě podporou jejích požadavku
o přeřazení do skupiny A. .'

Zmíněný spolek usiluje též o dosažení s)užebníh@ přídavku - analo-
~icky jako pro soudce se žádá - jak pro úředníkykonceptní tak i pro
uředníky služby geodetické ve stejné výši 6000 K. Na dotyčné podání
řízené mill• financí a kanceláři p. presidenta republiky, odpověděla kancelář
p. presidenta, že memorandum bylo již předáno min. radě. (Viz Mitteilungen '
der deutschen Finanzbell.mten mit Hochschnlbildung čís. 6 z roku. 1921.)

Kvitujeme s radostí tuto mark'antní solidaritu státních finančních
úředníků konceptních s geometry I R&.

Pan inž. V. Prink e, vrchní rada státních drah V Praze, dosáhne
v měsíci dubnu t. r. 50 let svého věku. Jest jedním:li nejschopnějších a
nejzasloužilejších příslušníků našeho stavu, technik ne ob y č ej n é zdatM sti.
Má za sebou ve li k ou pdci ži"otní a nepřestal být skromným a srdečným
mUžem. Kdo jej poznal, přeje mu dozajista, by zůstával zdráv k radosti
své rodinl.' celku ku prospěchu 'a našemustavu~ ke cti.

Vladou byli jmenováni: lnž. Alois Sitnek měříckým radou.
v VII, hodnostní třídě. lnž. Fr. Milžík vrchním měřickým komisařem
v VIII. hodnostní třídě. \ . •
v Správce ministerstva financí jmenoval měřičského asistej1ta Antonína
Stvána měřick.ým komisařem v IX. hodnostní třídě ve stavu triangulační
kaI).celiře ministerstva financí.

Zemské finanční ředitelství v Praze jmenovalo měřické elévy Sta-
nislava S uch á n k a a Ottu Ne užil a podle § 56 služební pragmatiky mě-
řickými asistenty v XLhodnostní třídě.

Za redakci zodpovidá Dr. A. Semerád. - Tiskem Polygrafie T Brne.
Nakladatel: SP?lek českOsloTenskýeh geometr&' T Praze.
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