
ROÓNíK X.

ZEMĚMĚŘIČSHÝ VĚSTRÍH
Výtah z přednášky Ing. L. D o lež a Ia dne 2. prosince 1!l21.

V úvodu naznačil přednášející, že dne 5. května 1835 byla
slavnostně zahájena doprava na kontinentu po první 16 km dlouhé
železniční trati Brusel-Malines, a že za necelých 90 let se roz-
šířila světová železniční síť na více než GSo.ooo km. vývoj železnic
byl neobyčejný a měl takový vliv na veřejné blaho, že předčil
všechna očekávání i nejpovolanějších osob a mluví lapidárně o V)c-
znamu železnic. Bezměrná důležitost a hodnota tohoto národního
jmění, uložená v žel. pozemcích, stavbách a zařízeních, vyžádala si
pro racionelní vedení již v prvních počátcích specialisaci a dělbu
práce, jež během doby byla provedena takřka do krajností. Objasniv
organisaci našich stá.tních drah, participujících na žel. světové síti,
celkem 11.574 km, pojednal přednášející obšírně o geodetické:
skupině u ředitelství stát. drah a o její působnosti.

Označiv použité pomucky, přešel k vlastnímu tematu s cíto-
váním směrodatných ustanovení:

a) zákona o koncesích pro železnice (14.září 1854, ř. z. č. 238) i:
b) vyvlastňovacího zákona (18. února 187S, ř. z. č. 30);
c) železničních předpisu.
Podkladem výkupu je vyměřovací operát, sdělaný dle skuteč-

ného stavu (§ 11 vyvl. zák-) na základě předpisů platných pro
dílčí plány a dle § 1 žel. imltrukce o ustanovení hranic drážních
pozemku. Tento operát sestává ze situačního plánu 1: 1000, v němž>
jsou označeny zabírané parcely kromě katastrálních parc. čísel'
ještě běžnými čísly ve směru kilometrování dráhy pro snazší pře-
hled, dále ze seznamu pozemků, jež se mají vyvlastniti, a ze se-
znamu majitelů vyvlastňovanýclr pozemků, v nichž jsou uvedeny
všechny údaje parc. protokolu, označení pozemků čísly železnič-
ního plánu (běž. čísla), zabíraná plocha a čísla knihovních vložek.
(Železniční správa má své formuláře těchto seznamů.)

Tento operát se vyloží dle ustanovení vyvl. zákona u dotyč-
ných obcí,načežsenařídí pochO'Zíkomise(politickápochůzka), jež usta-
noví, pokud a v jakém rozsahu je vyvlastnění potřebí. Vyvlastnění
se vztahuje k vlastní železniční stavbě, k založení nádraží, provoz.-
ních budov a jinakým zařízením, k vodárnám a k zajištění k pro-
vozu potřebných pozemků, pramenů, k změnám terénu, ke
skládkám atd., pak k dobývání kamene, štěrku, násypového a ji-
ného surového materiálu pro stavbu.
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Vyvlastnění veřejného statku jest připustno pokud se týče
obcí, okresú, zemí atd. Oproti tomu však múže býti státní majetek
jiných správních odvětví získán k účelu železničních staveb jen
v dohod{: s kompetentními státními úřad,].

L Věcné odškodněni.

Za vyvlastněné pozemky má se dle § 3C5 všeob. obč. zákon-
níka dáti ;,přiměřená náhrada". Tato v sobě zahrnuje:

1. obecnou cenu vyvlastúovaného objektu v době vyvlastnění;
2. náhradu za všechny hospodářské a majetkově právní ne-

výhody, jež s sebou přináší vyvlastnění jednak pro vyvlastněného,
jednak pro podružni'l oprávněné, jež má odškodniti vyvlastňovaný
(na př. pachtýře). ,

S vyvlastňovanou věcí mají se nahraditi i plodiny, pokud jsou
od~jmuty vyvlastněnému a neponechány mu ke sklizení aneb
k využití, jakož i obtíže v obhospodařování (okliky, ztížený dohled,
ztížení potažné práce zamýšleným oplocením atd.).

Poskytne-li však stavba přednosti co do obhospodařování
zbytku, tvoří tyto kompensaci s náhradou z titulu ztíženého ob-
hospodařování.

Odškodnění vztahuje se tudíž na větší hodnotu, již má od-
dělovaná část vzhledem k místní neb hospodářské souvislosti
, s celkem a na menší hodnotu zbytku, která povstane oddělením
dílce. Není turlíž směrodatnou jen obecná cena věci, t. j. hodnota,
již tato má pro každého, ale cena, již má věc právě pro odstupují-
cího následkem jeho individuelních poměrů. Oproti tomu se nedbá
nároků, plynoucích z náklonnosti nebo choutky, t. j. nároků, jež
ve své podstatě ani nepřipouštějí ocenění v penězích, zvlá,štní
záliby či domýšlen)'ch předností, jež jsou odvislé od zařízení teprve
.zamýšlených aneb příštích poměrú, jmenovitě pak přirústku na
hodnotě, jej~ by přivodilo projektované zařízení' dráhy (§ 6
vyv!. zák.).

Náhradu za vyvlastňovaný pozemek bude tudíž určovati
()becná cena zemědělské neb lesní půdy a souvislost pozemku
s celkovou držbou, jež vlastně určuje jeho hodnotu dle individuel-
ních poměrú.

2. Zásady pro oceňování.

K púdě patří plodné i neplodné plochy, pak bažiny a ryb-
níky, i když nejsou hospodářsky vzdělávány a nedávají výtěžku
sekáním rákosí, pěstěním košíkářské vrby, dobýváním rašeliny,
rybúi'stvím a pod.

K púdě náleží t. zv. přírůstek, t. j. všechny užívatelné věci,
které vyrústají na povrchu pozemku, pokud jsou s ním spojeny
{plody půdy), dále t.zv. příslušenství, t. j. věci vedlejší, samo-
statné, bez kterých nemúže býti pozemku užíváno (zařízení vinic),
stavby, používá-li se jich k účelúm hospodářským. .

K celkové držbě čili k zemědělskému neb lesnímu majetku
.dlužno počítati i růzmí práva spojená s držbou pozemkú (právo
na cizích pozemcích pásti dobytek, lámati kámen atd.), živý
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.a mrtvý inventář jako součást základního a provozovacího kapi-
tálu, k němuž patH i zásoby k provozování hospodářství určených
materialií včetně zásob píce a osiva, peníze k provozování hospo-
dMství sloužící a pohledávky. Dále vedlejší podniky spojené
ti hospodM'stvím, pokud se v nich zásadnč zpracují vlastní výrobky
tohoto hospodářství, jakož i těžba podstaty parifikačních ploch bez
<1alšíhozpracování. .

Aby bylo docíleno spravedlivého výpočtu náhrady za půdu,
musí se v první řadě přihlížeti na její jakost (bonitu) dle jednot-
livých oblastí (řepařská" obilnářská, bramborářská, pícninářská). Po-
<Irobně osvětleno v přednášce bonitéra p. Krause. Viz V{\stník
Zeměměřičský, roč. IX., čís. 3 z 1. dubna 1921.

Praktick1t potí'eba orientační jde za cílem co možná nej-
jednodušího posudku klasifikačního, poněvadž není vždy možno
~mi účelno pouštěti se do rozboru púdy. Jde pouze o to rozlišiti,
který pozemek je lepší či horší a umožniti tak úsudek o jeho cenč.

Dobré fysikálné vlastnosti musí púdu výše v cen{\ stavčti
než ;lastnos.ti ch~mického složení, neboť po ~~:án?e chem~~~épř~
<Iobrych fyslkálnych vlastnostech možno snadneJl pudu zlepsltI, nez
zjištěné špatné stránky fysikálního jejího chování napraviti. Toho
nelze buď vúbec docíliti, nebo jen velmi tf\žko, pomalu, nebo
s velkým nákladem.

Fysikálné vlastnosti určuje: jíl, jemné odplavitelné součásti
půdní, písek, uhličitan vápenatý, humus a železo.

Na jakost púdy upozori'luje dále plevel na pozemcích rostoucí.
'T. zv. hořká tráva prozrazuje půdu mokrou (běžné ouvary), mnoho
ohnice nedbalé obdělávání, slabé hnojení atd. Plevel ohrožuje vývoj
rostlin a zmenšuje jich výnos, zhoršuje značným zastíněním jakost
půdy a mnohé druhy poskytují dočasný útulek škůdcúm pěsto-
vaných rostlin.

Tyto okolnosti jsou vodítkem pro určení ceny půdy,_ jež se
{)dvozuje:

1. z hodnoty nájemné;
2. " výnosné;
3. " směnné.
1. Nájemná hodnota udána je pachtem celých hospodářských

jednotek a ne krátkodobými malonájmy, nelze tudíž v praxi s tímto
způsobem počítati.

2. Výnosná hodnota určena je čistým výtěžkem; poněvadž
nemáme v praxi vždy spolehlivých údajů, nelze této metody
použíti.

3. Hodnota směnná se dá odvoditi z čistých kata str. výnosů.
Ač nebylo původní oceúování přísně nestranné, přece jen může
skýtati dosti spolehlivý podklad k mechanickému ocenění půdy,
jelikož nepříznivé okolnosti byly zmírněny vyrovnáním v jednot-
livých oblastech. Základ oceňování tvořily tyto faktory :

1. Seznam tržních cen za dobu 15 let ocen~nípředcházejících;
2. výkaz obvyklých cen za práci ruční a potahovou v téže době;
3. výkazy berních úřadú o prodeji pozemkú z volné ruky

.a nájemného;
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4. výtahy z hospodářských účtů (mohlo se týkati jen velko-
statků, které však nebyly povinny je předkládati).

Od doby, kdy bylo oceI1ování provedeno, stoupla značně
<:enapůdy a to různě pro jednotlivé bonitní třídy, různě při roz-
sahu a individuelním významu hospodářského podniku, různě dle
trhového odbytu atd., leč kat. čistý v}'nos múže vystihovati pů-
vodní výrobní schopnost půdy poměrně spolehlivé, takže po určení
faktoru nynějšího rozpětí důchodového může se dospěti k odpoví-
dající ceně půdy.

3. Výkup.

Na základě těchto podkladů, jež třeba při oceúování vyvlast-
(lOvanévěci uvažovati, možno přikročiti k výkupu, jenž se děje:

A. dohodo U;
B. vyvlastněním.
ad A. Provádění projektů k účelu železničního provozu je

vždy naléhavé, a proto záleží velmi mnoho na tom, aby ke stavbě
potřebné pozemky byly bez průtahu získány. Z toho důvodu tř'eba
dávati přednost dohodě s majiteli, jelikož vyvlastúovací 1'ízení
resp. soudni odhad) je jednak zdlouhavé, jednak nákladné.

Pro vyšetření docílitelné prodejní ceny jsou voditkem skutečně
placené ceny za jiné pozemky stejného druhu, jež vykupované
pozemky obklopují aneb leží v jejich bIizkosti, a jichž druh kultury
a bonita se mohou porovnávati, nebo jiné usedlosti přibližně stejného
druhu a velikosti z doby ode due šetření nepříliš vzdálené, před-
pokládaje, že u těchto srovnávaných objektú obvyklý zpúsob
obhospodařování zůstává v podstatě nezměněn. ,

Nepřihodí se tak snadno, aby zde byla úplná kvalitativní
i kvantitativní stejnost pozemků (usedlostí), neb aby pozemky
(usedlosti) ležely v bezprostředním sousedství; nelze však na pí'.
z případných cen docilených za jednotlivé pozemky nebo menší
či střední rolnické statky souditi na nutnó stejnou cenu všech
pozemků velkostatku jako celku, rovněž jako nelze z cen docilených
za usedlosti spojené s nějakým vedlejším výdělečným podnikem
souditi bez výhrady na ceny hospodářství takového zařízení
nemajících.

Informaci v tom směru skýtá sbírka listin v poz. knize
soudní registratura o exekučních odhadech a dražbách, úřad pro
vyměř. poplatků.

Kupy, při nichž se zdá, že byla placena zvláštní záliba
a pod., svatební smlouvy, soudní ocenění pozůstalosti atd., jež
mají za podklad nizký odhad, nemohou tvořiti podklad k informaci
o docilitelné prodejní ceně. '

Pro stanovení ceny nabývací dlužno přičísti ke skutečné
trhové ceně i všechny vedlejší výdaje, na př. výdej za zprostřed-
kování kupu, litkup či haldamáš (= pohostění), útraty trhové
smlouvy atd. K takto vyšetřenému nákladu spojenému s nabytím
věci dlužno dále přičísti skutečný náklad, investovaný na zlepšení
dotyčného majetkového předmětu (investice, meliorace) a přihlížeti
k případnému skutečnému zhoršení, nastalému od doby koupě.
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Takové zhoršení může nastati na př. u pozemkú sesutíJ.U
){í'tdy,živelní pohromou, u lesů vykácením porostu atd.

Různosti mezi srovnávanými objekty stejného druhu s objektem
oce~ovaným, dále změny v cenách od doby prodejů a koupí prv-
ll(\jších objektú, nastalé změnou hospodářské konjunktury, nebo
J,ozemkové renty a pod. vyrovnají se při oceňování přirážkami
a sr:\.žkami.

Tohoto zpitsobu přibližného zjišťování ceny dá se použíti
!'0UZeu pozemkit věnovaných trvalé zemědělské výrobě, tedy ne
II lomit, pískovišť atd., třeba se z pozemků, na nichž se kámen,
písek atd. těží, platila pozemková dali.

V takto vyšetřené ceně pozemků není ovšem obsažena hod-
nota ostatních součástí držby, ke které třeba přihlížeti při stanovení
individuelní náhrady.

Ve všech případech, kde okolnostmijest odůvodněno ocenění
nižší nebo vyšší, múže nastati odchylka od průměrných cen vy-
šetřených dle předchozích zásad. Takovými okolnostmi mohou
býti jen okolnosti povahy objektivní.

Mezi okolnosti odůvodňující ocenění nižší patří na př.: po-
zemky jsou částkou velké hospodářské jednotky, která právě
vzhledem k této své velikosti není snadno prodejnou a vykou-
penou částí, hospodářská síla majitele neutrpí podstatné újmy,
poloha pozemkfl, jmenovitě jejich vzdálenost od příslušných hospo-
dářských budov znesnadňuje hospodaření na nich, atd.

Za okolnosti, odůvodňující případné vyšší cenění, třeba po-
važovati na pf. provedení meliorací, zvláštní způsobilost k pěstování
určitých plodin (chřest na Ivančicku, zelenina na Brněnsku), které
mají v blízkém okolí vydatné odbytiště a pod.

Příklady z Brněnska:
1. Dle předchozíhozjištěna z listin cena hospodářských po-
zemků z r. 1914 průměrně na K 0'6 za 1m2, čili za 1ha K 6000'-

2.•Je-li dána možnost spolehlivě vyšetřiti sklizňový výnos
(u staničních úřadů, obecních představenstev, hospo-
dářů na věci nezúčastněných atd.), jakož i ceny za
práci vůbec, stanoví se cena na základě hodnoty vý-
nosné: Hrubý výnos hlavní plodiny toho kterého
obvodu (řepařský, obilnářský, brambořářský, pícni-
nářský) zmenšený o náklad (hnojení, obdělávání,
semeno, svážka, mlácení, správní výlohy, zúrokování
kapitálu, opravy, amortisace, daně atd.) dává čistý
výnos,jenž zkapitalisován jako pozemkovárenta (3'50/0)
.udává hodnotu půdy.

V daném případě: pšenice, jež měla dle sta-
tistikymor. zemědělské rady vůbec nejlepší sklizeli
na 1 ha až 18 q zrna . . . ~118 K - 324 K

a 27 q slámy. . . . . a 8 K - 216 K
přehlédneme-li maximum r hrubý výnos 540 K

sklizně ve prospěch majitelů \ náklad 368 K
čistý výnos . . - 172 K.
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jenž kapitalisován 31/2% dává cenu za 1 ha okrouhle K 5000'-
kterážto cena, jak známo, odpovídala mírovým po-
měrům.

3. Další porovnání skýtá zjištění ceny dle čistých kata-
strálních výnosů (u. evidence jsou udány ve zlatých!)
na základě tabulek prof. BrdIíka:

Pozemky, jež jsou předmětem cenění, jsou v 1. a 2.
daňové třídě, při čemž 2. třída převládá a jí odpovídá
čistý katastrální výnos na 1 ha K 80'- (měl ·by se
bráti střední výnos všech kultur celého statku, ale
přehlédněme opět ve prospěch majitelú). Tomuto
výnosu a poloze pozemkú k trhovému odbytišti od-
povídá násobitel 55, tedy 80 X 55 -=-=. • . • . . . K 4400'-:
za 1 ha.

Prům(~r ud 1.
" 2.
" 3.

K 6000,-
K 5000,-
K 4400'-
K 15400,- : 3= okrouhle K 5150'-

za 1 ha v roce 1914.
Za války i po převratu je v cenách takový zmatek, že by

nebylo lze ani přibližně určiti hodnotu půdy bez podkladu mírových
cen. Ti'eba jen určiti faktora zvýšení důchodů a jím mírovou cenu
mísobiti.

Podkladem k tomu bylo v roce 1920 (v daném případě)
nájemné, jež představuje důchod z pozemků. Toto bylo stanoven().
v míru K 175'-, v roce 1920 K 1000'- za 1 ha. Pro tento
případ je faktor zvýšení 5'7 čili šesteronásobn}', což vyplývalo.
i z úvah národohospodářů v denním tisku.

Dle toho jevila by se cena 1 ha pozemku v roce 1920:
5150 X 6= 30J,JOOK, čili okrouhle i3 K za 1 rn,2.

Jak dalece je tato cifra správnou, možno posouditi na základě
výnosné hodnoty v roce 1920, jsou-li po ruce potřebné údaje.

V této ceně za půdu nutno přičísti odškodnění za plodiny.
t. j. náklad na práci, vykonanou ode dne odhadu, za semeno a
za hnůj. Chlévská mrva má turnus hnojení tříletý a rozdělí se:

na první rok . 50% nákladu
"druhý" •. 30% "
"třetí" . . 20% "

A konečně k tomu pÍ'Ípadá eventuelní náhrada z titulu ztí-
ženého obhospodařování. Tu nutno uvážiti, nebylo-Ii by snad lépe
místo odškodn(iní zříditi rampy, podjezdy, propůstky, rovnoběžné
cesty a pod., zprostředkovati směny mezi. soumezníky nebo vy-
koupiti celý pozemek potřebný jen zčásti k účelu stavby. K této
úvaze nutno vyšetřiti v místě běžné mzdy, náklad spojený s po-
řízením a udržováním tahounů, tržní ceny zemědělských produktů atd.

Z uvedeného vidno, že se možno.u půdy dosti dobře orien-
tovati. Obtížnější úkol nastává při vinicích a chmelnicích, kde je
půda sama velmi závažným faktorem, podmiňujíc druh a jakost
vína a porost, zpracováni a zařízeni je poměrně velmi nákladné a
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spojeno s větším risikem, nežli je tomu u pozemků. Zde nutno jíti
od případu k případu a věnovat podrobnému šetření co největší péči.

Podobně je tomu u zahrad. Při ovocných zahradách tvoří
sice stromy přináležitost k pudě (přírustek) a jsou v ní již oceněny,
ale nelze se vyhnouti tomu, aby se necenily zvlttšť, jak z praxe
dostatečně známo při zabírání několika stromu. Oceiiování, d{\je
se dle hodnoty výnosné. Jest tudíž nejduležitějším zjistiti pravd{~;
podobnost výnosu, jenž se při výpočtu považuje za dočasnou rentu.
Plodnost stromu je odvislá od stáří stromů, druhu ovoce, odrudy,
polohy, půdy, vzdálenosti sadby a od vegetačních faktorů jednot-
livých roku. Poněndž výnosy kolísají v jednotlivých letech každéha
období, používá se k zjednodušení výpočtu při odhadu prflměrných
celkových úrod anebo průměrů úrod jednotlivých období. (Bližší
viz ve zvláštním otisku 27. zprávy o činnosti českého odboru
zemědělské rady české za rok 1918.) Na pHpadné požadavky
stran o náhradu za možné škody, zpusobené na ovocných stromech
kouřem lokomotiv, nutno vzítí zřetel.

Při neplodných plochách a bažinách, těží-li se z nich rákos,
košíkářská vrba, rašelina, bude přihliženo k výnosu.

Stavba železnic horskými a zalesněnými kraji vyžaduje
mnohdy k zajištění železničních staveb a provozu na nich zakročiti
o hájení lesů, ležících při dráze, t. j. § 19. lesního zákona nai'ízení
zvMštní opatrování těchto lesů z duvodu ochrany proti utržení
skal, padání kamene a sjížďce zemin, aneb též jen z dův;odu
upravení získávání dříví. Odškodnění majitele lesa v takov)'ch.
případech určují platné zákony, na něž poukazuje zmíněný § l\J..
lesního zákona a třeba je zjistiti v dohodě neb vyvlastněním jako
v jiných případech. Toto jest specielní otázka, neméně komplikovantt.

Stavebním ml.stem označují se zemědělské pozemky, určené
k zastavpní buď:

schváleným parcelačním plánem,
tím, že leží v těch místech měst a obcí, do kterých sahají

budovy obytné a hospodářské,
že se hodí za stavební místa, aneb
u nichž není vyloučena možnost, že v dozírné době budou

proměněny ve stavební pozemky.
Cena jich se odhadne se zřetelem k placené ceně za stavební

místa v místě (poměr cenového rozpětí vzhledem k hospodářským
pozemkům), k jich poloze jak místní, tak i vzhledem ke světovým
stranám a k stavebnímu ruchu (nadbytek či nedostatek takov)Tch
ploch). .

Na takto získaném podkladé možno s majiteli vyjednávati
o jednotnou výkupní cenu (za 1 mj, za 1 0°). Doporučuje s'e však
při jednání použíti pojmu větší běžné plochy (měřice, jitro, hektar),
jelikož se vyjednávajícímu lépe umožúuje zvyšovati nabídku a
zabraiiuje nedorozuměním a záměnám v představě plošné jednotky,
jež není lidu běžnou. Při jednání bude vždy dána možnost buď
přednosti nebo vady objektů uvésti na pravou míru a dospěti
k posudku o přiměřenosti či přehnanosti nároku stran tím, že
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věcnými důvody získají se rozumnější hospodM-i,kteří pak púsobí
k docilení dohody, jež je v zájmu stran i železniční správy.

Za vyvlastllOvaný>objekt přiznávaný obnos musi odpovidati
konkretnim poměrům. Zádala-li by strana přes vysvětlivky a přesné
udáni důvodů vyšši odškodnění, než by jí pHslušelo dle před-
vídaného výsledku soudního cenění, třeba se vynasnažiti, aby byl
dán majitelem písemný souhlas k okamžitému zabráni pozemku
k účelům dráhy s výhradou dodatečného určení náhrady.

ad B. Nebylo-li docíleno dohody, zažádá se, jakmile lil>byl
vyvlasti"lovacínález právni moci, o zjištění náhrady vyvlastněným
připadající>U přislušného okresního soudu, v jehož obvodu leží
pozemek. Zádost může býti pro každou katastrálnou obecjen jedna.

Soud ustanovi znalce a přisluši mu též rozhodnutí, z kterého
{)boruje zvolí, jakož i přibrání specielnich znalců, měly-li by se při
odhadu vyskytnouti otázky, jež původně určení znalci nemohou
řešiti z nedostatku znalosti.

Při soudním cenění má zástupce dráhy objasniti všechny
pro ocenění směrodatné skutečné poměry a přiléhavými otázkami
znalcům zastupovati zájem státu co nejlépe (dle uvedených zásad).
Rovněž je třeba věnovati pozornost předpokladům, na nichž spo-
čívá dobré zdání znalců a proto třeba, aby zástupce dráhy ovládal
látku k odhadu nezbytnou.

Soudně ustanovená náhrada se vyplatí jako v jiných případech
maliteli buďpřímo (neni-li nemovitost zatížena), nebo sesloží u soudu.

Zdráhal-Ii by se vyvlastněnec předati vyvlastněný objekt,
zažádá se u politického úřadu 1. instance (hejtmanství) o usku-
tečněni vyvlastněni (uvedení v držbu).

Knihovni provedení výkupu je obdobné jako v jiných pří-
padech. K tomu účelu sloužicí plány musí vyhovovati zákouitým
ustanoveníma jsou ověřovány z úřední moci ředitelstvím. Vztahuje-li
se služebnost, zřízená ve prospěch dráhy na části jedné katastrální
parcely, pi"Ípojuje se vyjádření plánek, v němž jsou tyto dilce
orámovány světle modrými čarami a světlou modří psanými zlomky,
kde je čítatelem kat. čís. parcely, jmenovatelem běžná čísla v arit-
metickém pořádku jedničkou počínaje (§ 12 nař. min. spravedlnosti
ze dne 31. května 1874, ř. z. č. 87).

4. Evidence železniční držby.
Každé ředitelství státních drah je povinno vésti evidenci žel.

pozemkové držby ležící v obvodu jeho okresu.· Tuto evidenci
umožllUjí ohledně oněch pozemků a práv, jichž výkup byl skončen,
dle obcí uspořádané pozemkové držebnostní archy v souvislosti
s opisy žel. vložek a obyčejných knihovních vložek, jakož i kopiemi
kat. map. Tyto pomůcky se musí vzájemně doplilovati.

ReJumé: L ' ach a tet ľ e st imat i on des b i e n s fo n c i e r s
p a.r Ie S erv i ce des ch emin s de fer en ,Tch é c os Iova q uie.
L'Extrait de la conférence par Mr. Ing. L. Doležal. L'auteur
fait l'explication de la loie du 14;' septembre 1854, N° 238 et du
18.févríer 1878, N° 30. _
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Snažím se vycházeti ze zásady, že reforma má nejen zjedno-
du~ovati, ale i zdokonalovati a ucelovati.

Reformě zákona o evidenci katastru daně pozemkové by
logicky měla předcházeti reforma základu katastru daně pozemkové,
t. j. plániL S úžasným vzmachem zvláště technického studia sou-
ťasně realisovaného ohromnými výsledky tvoíicími přední složku
našeho národního hospodářství, staly se d osa vad n í p lán y, sloužící
za podklad mnoha technických prací, ale poíizené za poměrú
docela jiných a hlavně k účeli jednostrannému, nedostačujícími.
'l'eprve po jejich vzniku jim druhořadně přiloženému právnímu
významu nevyhověly také a proto bylo třeba k bezpečnějšímu
právnímu zajištění pozemkového majetku řady slovních ustanovení,
která plně nevyhovujíce, musela na konec uděliti soudci právo
rozhodnouti o držbě a majetku zcela samostatně bez ohledu na
stav faktický a stav v plánu. Ostatně ani s pouhého stanoviska
daně pozemkové, pro níž byly pořízeny, nyní nevyhovují zásadó
spravedlivého zdaněni. Jsouce zatíženy velice mnohými a často
hrubými chybami v lineamentu a ploše, od nichž závisí v další
souvislosti yelikost daně, porušují zásadu spravedlnosti. Tato vlast-
nost plánů při poznání ceny půdy za války a po ní není nevýznamn:i
lfro poplatníka a právní bezpečnost jeho majetku.

Plány vzniklé z katastrálního měření vnitřně reformovati
znamená založiti nové. Pokud se tak nestane, múžeme reformovatj
jenom jejich vnější stránku, která nemá celkem hlubšího významu.
Ale rychlý vývoj našeho hospodářského života uspíší nové poměry,
které donutí vládu zíiditi nové, nejen moderním technickým poža-
davkům vyhovující plány, ale které musí míti daleko hlubší právní
význam, než mají dosavadní. Proto třeba uvažovati, jaké asi by
móly plány býti a jakou cestou k nim dospěti nebo aspoň konati
beznákladné píipravy k jejich zdokonalení, a celého ostatního od
plánů odvislého dila. ; ,

Techniku musí plán dáti: správný obraz situace, její rozměry
a výměru, povahu situace a výškové rozdíly. Již z principu jedno-
značného určení bodu je zcela přirozeno, že horizontálné a vertikálné
l'ozměry nemají býti odlučovány. Budoucí plán nesmí zůstati pouhou
orientační pomůckou, jakou je spíše dosavadní plán, nýbrž musí
býti jakosti prohlouben tak, aby v každém směru byla spolehlivým
základem další technické práce i y budoucnu. Tato má veliký
hospodářský význam, který zvýšený náklad na poíizení plánů
v budoucnu mnohonásobně vynáší.

Státní hospodářství nesmí počítati pouze s okamžitými fiskál-
nimi následky, nýbrž musí uvažovati s důsledky povšechného rázu
a zejména musí počítati, aby investice energie, práce a kapitálu
byla účelná jednou pro vždy. U plánů musí účelnost vyloučiti, aby
při všech budoucich pracech, jimž plán poslouží za základ, nezvyšoval
se náklad nového podniku ať veřejného' či soukromého novou
rozsáhlou měřickou praci, která by vyžadovala tutéž energii, práci
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a kapitál, jako nově zakládaný plán a která by vždy resultovala
ztrátu pro celek, když by získaná látka nebyla zachována veřejnosti.
pro budoucnost. Za dosavadního stavu veliké množství často
velice podrobných a přesných měřických prací s číselnými výsledky
po dokončení podniku, pro nějž pouze byly vykonány, zmizelo
nebo stalo se veřejnosti těžko přístupným. (Na př. nivelace pro
vodní družstva.)

Obsahoval-liby plán od počátku síťbodů spolehlivě horizontálně
a vertikúlnľí určených, v přírodě zajištěných a zákonem chráněných
v takové hustotě (na pí'. obvody tratí by tvořily síť polygonú při~
pojenou na triangulační síť), aby připojení nevyžadovalo celou
samostatnou nákladnou měřickou operaci, a byla-li by uzákoněná
povinnost každého podnikatele, který situaci mění, dodati úřadům
pověřeným vedeníin plánů v patrnosti grafické a číselné pomůcky,
geometrickou látku by postupem doby netratil, nýbrž získával na
kvalitě a jeho číselné dílo by se množilo. (Předpoklad: Budoucí
plány by byly zhotoveny kombinací obou metod: síť polygonů -
trigonom. polygonálně, vnitřní situace v polygonu- -- stolem.)
Povinnost podnikatelů, dodávati pomůcky, by nebyla žádným
zatížením, neboť jejich pořízení by bylo spojeno s menším nákladem
než dosud.

Poněvadž by nebylo možno všechny číselné hodnoty vnésti
do plánu ěíselně, byl by v mapě vyrýsován pouze lineament s čísly
částic a bodů polygonú a všechna číselná data byla by uložena
ve zvláštní sbírce, ktel"Úby tvořila nerozlučitelnou součást plánu.
Do této by se také skládaly všechny grafickt\ a číselné pomúcky
pozdějších v plánech prováděných změn. (Dnes jsou na př. plány
civilních techniků přikládány k písemným elaborátům a poněvadž
poukaz, kdy která změna nastala, se nalézá v archu pozemnostním
uloženém u berního úřadu, je vyhledání těchto pomůcek v díle
u evidence katastru jen poněkud objemnějším obtížné. Naproti
tomu polní náčrtky měřických úředníků tvoří sice již zárodek
sbírky číselných dat a grafických pomůcek ale ovšem neúplnou,
poněvadž právě plány civilních techniků v ní chybí.) Že by pr!ivní
integrita takového plánu byla zcela jiná, je samozřejmé.

(Pokračování)

Zp~ávy lite~á~ní.
Vyšlé knihy.

V nHospodářsko-politické knižnici" (Brno, Staro1Jrněnsk:Í lB
vyiily další tH svazky roč. X: 1. Vyměřování a ohraničování obecních
i soukromých pozemkd - sv. 22. - cena 2 Kč. 2. Dodatek k zákonu
o stavebním ruchu - lIV. 23. - cena 3 Kč. 3. Lidový výklad parcelaěníh()
zákona přídělového - sv. 24. - cena 3 Kč.l. a 3. spísek (22. a 24. svazek)
napsal Ing. Josef Rartůněk a jsou to výňatky z předcházejícího svazku 20.:
Jak se bude POHtupovati při parcelaci panské půdy? (Viz 2. čís. Zem. Věst.l

Dodatek k zákonu o stavebním ruchu (sv. 23.) obsahuje vllidni
nařízení o zakládání společnosti zápujčkových pro stavební ruch a návrh
společenské Rmlouvy.

K výkladu zikona přídělového (sv. 24.) přičleněny výtahy ze zákona
nvěrového a náhradového. F.

Comptes rendus des séance de la VI Conférence général des
Poids et Mesures. Viz Comptes rendus 1922. Str. 81.
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Ch. E. Guillaume: Les récens progres du systeme métrique
Rapport du VI Conférence d. P. et M.

A. C. Clairant: Eléments de Géometrie. 2 sv. 95 a 103 str. 7 fr.
Gauthier-Villars et Co. (Recense v Révue général d. Sc. 1921. Str. 616.)

A. S. Eddington: Espace, Temps, Gravitation. Překlad z angličtiny.
Cena 28 fr. J. Hermann. Paříž 1921. (Recense v Révue général d. Sc. 1921.
Str. 617.)

Alfr. Hay: ::lehen und l\'Iessen. Die geometrischen, physikalischeu /
und physiologischen Grundlagen der Photogrammetrie, Stereoskopie und
Stereophotogrammetrie. IV. 95 str. Lipsko-Vídcň. P. Deuticke 1921. Cena
10 M. (Recense v Zeitschr. f. Instr. 1921. Str. 333.

Prof. Gustav Mie: Die Einsteinsche Gravitationstheorie. Lipsko
1921. S. Hirzel. Cena 8 l\f.

P. Timpenfeld: Tabellen der Quadrate von 1-2000, Kuben 1-2500.
Quadrat- und Kubikwurzeln von 1-1200, Kreisumfange und -inhalte von
1-2000. Dortmund 1920. C. L. Kriiger. 16'50 M.

Články časopisné.
Věstnik inženýrské komory 1922:
Str. 34. Ing. B. F ii r st: Katastr ve službách lesního zřízení.
Str. 15. Ing. M a z á č: O institucí technických· advokátu.
Str. 17. Dr. vVeingartner: Poměr inženýru civilních a státních.
Str. 25. Upozornění: Zadání vyměřovacích prací pro dlouholeté

pachtýře. Sdělení min. spravedlnosti čís. 1090 ze une 9. ledna 1922.
Journal de Géometres=experts 1922:
Str. 3. C r a li: 'J'ríang-ulation. Compensation graphique. Procédé Bertot.
Str. 12.S ens a nd d e L a v an d: L'altiplanigraphe. Comptesrendus.192~.
Str. 81. E. Piccard: Le principe de rélativité et ses applications

a l'astronomie.
Str. 82. Ch. Lallemand: Nomographie. Sur la génese et l'état dl'

la scíence des abaques.
Zeitschrift fíir Instrumentenkunde 1921:
Str. 352. R. S ch umu n n: Uber Mcssungen an einem Zweipendel-

apparat.
Str. 355. Dr. P. Werkmeíster: Nivellierstab.
Str. 348. Dr. C. Pulfrich: Uber eínige Verbesserungen ues Kar-

tierullgsverfuhrens bei stereophotogrammetrischen Arbeiten.
Zeitschrift fíir Vermessungswesen 1922:
Str. 1. A. Ber rot h: Spharoidische Korrektionsgro~en dmch kOIl-

forme Projektion auf die einhiillende Kugelschar mít paral1elkreisformiger
Charakteristik.

Str. 9. Dr. Otto Loemann: Beziehungen zwischen den Punkten det'
Oberflii.che eines dreiaehsigen El1ipsoids und uen Sehnittpunkten des durch
den El1ipsoidmittelpunkt gehenden Strahlenbiischels mít den drei Hulb·
achsen als Durchmesser konstruierten Kugeln.

Str. 11. B u h r: Zur WiederhersteIlung verlorengegangener, durch
vVinkelmessullg bestimmter Punkte.

Str. 14. II. l\'Iaur.!lr: Ortodromische oder gerauwegige Karten.
Str. 44. D eub e I: Uber Entfernungsbereehnungen in Umlegungssachen.
Str. 65. Dr. H. Marchand: Die Orientierung vou Senkrecht-

aufnahmen in der Photogrammetrie.
Str. 81. A. Hiiser: Die Beniitung ii.lterer Polygonnetze bei der Anf-

messung des neuen Besitzstandes zusammengelegter Gemarkungen.
Ost. Zeitschrift fíir Vermessungswesen 1921:
Str. 65. Prof. P. Werkmeister: Untersuchungen der Genauigkeit

von stereophotogrammetrisch bestimmten Hohenschichtlinien.
Str. 70. Prof. Dr. F. A u b e 11: Besthnmung des kiirzesten Abstandc,;

zweier sich kreuzenden Geraden.
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Str. 74. Ing. A. Gabrielli:Dienstbarmachung dcr Fortfiihrnn~s-
arbeiten fiir die Neugestaltung des Katasters.

Mitteilungen des Normenausschusses der deutschen In-
dustťie 1921, S. 412:

Prvním červnem 1922 zaveden bude nuceně metrický systém v .Japon-
sku. Dosud byl pouze připuštěn vedle míry domácí.

V Číně vyd1ín roku 191H zákon. který po desíti letech oile dne pro-
hlášení připouští pouze systém metrický. Totéž připravuje se v Siamu.

Zentralzeitu.!1g fiir. Optik und Mechanik 1921, S. 476: .
R. Et zold: Uber geodatische Instrnmente.

Patenty.
1. K a pes ní k om pas. Britische Patentschriften der nCentral-Zeitung

fiir Optik, und Mechanik" ]921, str. 477.
:&. Ir h lom ě r. Schweizerische Patentschriften der nCentral-Zeitung

fiir Optik und Mechanik" 1921, str. 478. Tři otáčivá pravítka o společné
ose. Jedno má uprostřed otáčivé rameno, jehož druhý konec pohybuje se
ve žlábku zbývajících dvou ramen. Velikost úhlu llrl'í se odečtením na
pl-ipevněné stupnici.

3. Zařízení na tachymetrech. Franzoúsche Patentschriften der
,Central-Zeitung fiir Optik und Mechanik" +921, str. 478. Zařízení umož-
iíuje odečítati sin-, cos- a tg-hodnoty ihned při měření. Opatřeno jest vodo-
rovnými a svislými sáňkami a segmenty kruhovými a upcvnčno na tachy-
metru místo vertikálného kruhu.

4. Geodetický stroj universální. J. P. Shaw. Britische Patent-
schriften der nCentral-Zeitung fiir Optik und Mechanik" 1921, str. 477.
Umožňuje vedle mči'ení úhlů horizontálních a vertikálních i přímé odečtení
vzdálenosti.

Činnost oddělení pro nová měření v Brně v roce 1921.
V letním období 1921 pracováno bylo ve čtyřech ooděleních, a to :
1. Provedení polygonisace mě&ta Vel. Olomouce (Ing. František

Pot 1'1 Č e k, mě'ř. vrchní komisař a jemu přidělen na výpomoc měř. asist.
Frant. Pás e k od evidence kat. daně poz. v Prostějově), Polygonisace
provedena v katastr. obcích: Nový Svět, Novosady, Povel, Nová' Ulice,
Něředín, Olomouc a částečně v obcích: Hejčín, Hodo1any a Řepčín.·
Celkem vytyčeno a stabili&ováno 578 pol. bodů a ke všem pořízena topo-
grafie. Pozorováno 1033 úhlů v pol. síti universálním teodolitem firmy
Frič " odhadovými mikroskopy (6") a změřeno 730 polygonních stran
v úhrnné délce 109.450'85m, mimo to vypočteno trigonometricky 34 stran,
které tvoří připojení na nepřístupné body (věže, komíny ..... ).

2. Pokračováno v detaHním měření zaHtavené plochy kata&tr. obce
města Kyjova (Ing. Jan T r á v n í č e k, vrchní měř. komisař; po tří
měs,ice měř. komisař J ose.f Bar tů ně k a po dobu jednoho měsíce
měř. asistent Jaroslav Wo lf). Rozšířena 'stávající již polygonní sít
o 147 polygonních bodů. Ohraničeno 1070 pozemkových částic. Celkem
v detailu zaměřeno 510 parcel metodou· polygonálnou o ploše 102 hektarů.

3. Pokračováno v detailním měření metodou polygonálnou města
Hternberk'u, které započ3lto bylo před válkou oddělením triangulaění kan-
('elá,ře vce Vídni. (Měř. komisař Julius P ap á k a měř. asistent Vladimír
V i Iím e c.) Zde zaměřeno 267 ha s 856 parcelami místní tratě.

4. Pokračování a zakončení detailního měření v kat. obci : Hostě-
hrádky-Rešov. Ohraničeno 216 ha H 1177 parcelami. Metodou polygo-
nálnou zaměřeno 333 ha s 1549 parcelami. Vytyčeno, stabilisov:áno, změ-
řeno a vypočteno 93 polyg. bodů. Dále provedena byla reambulace místní
. trati; srovnáno bylo 1920 parcel nově zaměřených· se starým operátem,
při čemž zjištěno změn 324 pádů s 564 parce~ami. Kulturní změny zji-
štěny byly v 71 pHpadě o 108 parcelách. Mimo to vyhotoven byl přehled
polyg. sítě celé obce. Práce uvedené prováděli: měř. komisa.ř RudoU

1922/44



II o r n ý; po dobu 1 meSlce měř. komisař Julius Pap á k a po dobu
21j2 měsíce měř. asistent Jarosllav W o I f.

P O zná m k a: Měř. rada ing. Antonín N e d om a přidělen. od
1. března 1921 delimítační komisí jako triangulátor hranice· mezi Moravou
a Dolními Rakousy.

Státni fotoměřický ftstav vyměřuje a fotografuje synagogu ,
:treh. Schwarzem a sochařem Capkem pl'lÍvě restaurovanou. Měření komi
arch. Masik a fotografuje Pešina. V poslední době fotoměřický ústav po-
Hdil barevné kopie fresek kostela sv. Prokopa u Krupky a v děkanském
kostele v Písku. V této práci bude se pokračovati a úplný obrazov)'
materiál bude tvořiti atlas nástěnných maleb v republice. jehož pořízením'
znamenitě bude usnadněno jednak studium památek, jednak činnost ediční,
vydávání monumentálních děl.

Státní pozemkový úřad oznamuje ve svém úředním .věstníku
"Poz. Reforma" Č. 10.-11. provedení kolonisace na objektech Cobanka,
Kacago, Leánymezo, Gernyo, Annamajev, Vorosmajev, Takšoň, Silošpnsta,
Výpusta, Setetkut, Kišfajkiirt, t. j. ve výměře 7589 kat. jiter .. Mimo to se
pracuje dále na kolonisacích: Velké Kapušany, Nová Dala. Margitmajev
ve výměře 1177 kat. jiter. Dosud přidělen~. byla na výše uvedených
objektech půda asi ·500 kolonistflm. Objekty Cobanka, Kacago, Leánymezo
osazeny jsou Slováky oravskými, objekt Gernyo legionál'i. Jsou to vesměs
objekty z panství Koburkského u Siačc v župě gemerské.

Ústav pro stavbu měst. Dne 21. ledna konala se v "Masarykově
akademii práce" porada o založení ústavu pro stavbu měst za předsed-
nictví předsedy "Masarykovy akademie práce" dm Ant. Klíra. Schrlze se
súčastnili zástupci ministerstva veřejných prací, zemědělství, železnic.
města Prahy a státní regul. komise. Ke zřízení tohoto ústavu se přikročuje
zvláště vzhledem k tomu, i:ie 14. ledna začalo se již v komisi minísterstva
veřejných prací vlastní meritorní projednávání chystaného nového stavebního
řá.dn pro celou republiku. Architekt Vlad. Zákrejs promluvil Q vědeckých
základech stavby měst, jež budou programem nového ústavu. Ceští techni-
kové zbudovali samostatný a samosprávný ústav vědecký "Masarykovll
akademii práce" jako nejvY8ší technické ústředí. Za její účasti projednává
se nyní nový stavební řád pro celou republiku. který má pl-inésti nov)C
pořádek až do 'p'osledhí vsi. Je proto zajisté vítati návrh, aby po uzákonění
nového staveblllho řádu vstoupila do života poradnll; pro odborníky samy
i poradna pro veškeré obce, ú~tav pro stavbn měst. Dlohou nového ústavu
pro rok 1922 je předem zřízení kolonisační mapy republiky peskoslovenské
a dále vzorného plánu situačního a regulačního, jako přílohy nového řádu
stavebního.

Vyzvání komise pro demokratisaci vzdělání při IV. odboru
M. A. P.

Podepsaná komise žádá, aby se laskavě přihlásili: a) pánové, kteří
by mohli napsati některé příručky aspoú v době několika let; b) pánové,
kteří by mohli převzíti referáty o napsaných knížkách.

I. Komise žádá pány autory, aby laskavě oznámilí 1. přiblii:iný titul,
2. stručný obsah práce, kterou by mohli napsati, 3. jaký stupeú vzdělání
ětcnářova bude práce předpokládati, 4. kdy asi by byli s prací hotovi:

II. Komise žádá pány referenty. aby laskavě oznámili, 1. o jakých
knížkách by mohli převzíti referát, 2. sděliti jJřípadně autory, kteří by
mohli takové knížky napsati, 3. oznámiti, zda by sí sami vybrali experty.

III. Komise žádá pfíny antory i referenty, aby laskavě podotkli,
zda souhlasí s Ustanoveními publikačního řádu pro vědecko-populární
příručky ze dne 24. června 1921, aneb mají-li nějaké zvláštní požadavky.

IV. Komise žádá všechny interesenty o kritiku svého postupu, pří-
pfldně o nové. náměty v příčině demokratisace odborného vzdělánÍ.

.Má-li býti tato akce organisována ve větším měřítku, záleží velice
na tom, aby ani vynikající osobnosti nečekaly, až jim bude od Akademie
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l}Os!lína ntjaká zvláštní žádost za přijetí referátu, nýbrž aby se pánové
neobtěžovali sami se přihlásiti. Komise doufá, že přihlásí se všichni, kdo
by mohli jakkoliv spolupůsobiti a proto nezamýšlí pány jednotlivě vyzý-
vati; upozorňuje, že dle publikačního řádu pro vědecko-populární příručky
není nutno, aby referenti byli členy Akademie nebo vysokoškolskými
profesory.

V P r a z e, v prosinci 1921.
Komise pro demokratisaci vzdělání pH IV. odboru M. A. P.:

Prof. techn. Ing. V. Krouza, Ing. dr. teehn. R. vKučera,
tonírník Ing. Podhajský, min. rada Ing. J. Sediv)',

prof. techn. Ing .• T. Z voní č e k.

Zp~ávy spolkové.
Schůze představenstva Pracovni sekce Brno Inženýrské

komory pro ČSR., konané dne 22. ledna 1922.
Schůze byla svolána na 12. hod. s následujícim programem: 1. Zprá va

o ěinnosti od poslední schilze, 2. sdělení presidia, 3. používání honorářového
tarifu, 4. volné návrhy. Schft.zi, kterou řídil }l. předseda Ing. Hromčík, bylo
pHtomno sedm člena a vládní komisař. .

Protokol O schůzi konané dne 6. Hjna 1921 byl po přečtení schválen.
Na to podána byla zpráva o činnosti sekce od poslední schaze. Dle

toho llošlo 450 dopisů, odesláno bylo 502 dopisů, kromě oběžníkiLOd členů
bylo přihlášeno 14 asistentii a odhlášeni tři. Podána čtyři dobrozdání
o z}ídostech za připuštění k autorisační zkoušce a devět dobrozdání o žádostech
za udělení autorisace. Zemskými správami politickými uděleny byly čtyři
autorisace (tři stavebni, jeden geometr) a čtyři autorisace byly prohlášeny
misledkem neprovozov:\ní za zaniklé. Složeno bylo devět autorísací (jeden
kult., dva stav., šest horních). Zemřeli horní inženýr a geometr V. Maco~rek
v Mor. Ostravě a civilní geometr .Jindřich Dre~es ve Znojmt~. Do Cech
přesídlil jeden civilní technik a na Moravu z Cech rovněz jeden civilní
technik.

Podána byla dobrozdání: ministerstvu veřejných prací o n:ívrlm
:zíkona o st>Ítní regulační komisi pro Velké Bl'llo, při čemž zároveň proti
tomu pro testováno, že k podání dobrozdání o věcí tak d{Hežité byla stanovena
pouze třidenní lhůta; okresnímu soudu ve Vyškově o přiměřenosti honoráře
dvilním technikem účtovaného. Městské radě v M. Ostravě podáno bylo
(lobrozdání o provádění technických prací městskými úředníky, kteří jsou
současně eivilními techniky a doporučeno městské radě v zájmu veřejném,
by pojala do služební pragmatiky ustanovení obdobné u státních úředníků,
že s placeným městským úřadem není slučitclno oprávnční eivilního
technika. Okresní politické správě v Hustopeči podáno dobrozdlíní O Žlídosti
za udlilení živnostenského listu k provádění drenážních a melioračních
l'raeí a vysloveno, ze vystavení živnostenského listu na oprávnění takové
jest nez:ikonné.

Zakročeno bylo u více okresních politických správ pro neoprávněné
zn~ahování do. opdvnění civilních techniků. U zemské správy politické
v Bruě zakroěeno bylo v záležitosti udělování t. zv. velké koneese elek-
tdrellské. U zemského finančního ředitelství v Bruě a Opavě zakročeno
bylo opětně proti povoloVliní soukromého měření evidenčním geometrům, za
kterýmzto Melem zaslán byl zemským finančním ředitelstvím v Brně a
~)pavt' potl'ebný počet seznamů civilních geometru, aby jimi všechny
<JvidenčllÍ úřady katastru daně pozemkové byly poděleny.

NavržClli byli zástupci Pracovní sekce do okrskové ředitebké rady
železniční v Rrul~. -

Usneseno bylo, by proti oněm členům, "okterých se zjistí, že nedo-
{!ržují ,minim:il~í~o ~ono;ářové~o tarifu, zavedeno bylo čestné řízení dle
$119. zltkona o mzenyrske komore.
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Usneseno navrhnouti valné hromadě, by na příslušných místech
pitsobeno bylo k tomu. by změněno bylo ustanovení pensijního zákona, dle
něhož od 1. července 1920 kandidáti na oprávnění civilního technika pod-
léhají pensijnimu pojištění, v tom smyslu, by jim opět bylo přiznáno
osvobození od pensijního pojištění jako před 1. července 1920.

Usneseno zakročiti u zemských správ politických. by upozornily
podřízené úřady, že živnustenský list znějící na podnikatel ství staveb,
neopnívňuje dotyčné živnostníky k tomu, by vlastním jménem pí'ejímali a
ve vlastní režii provllděli práce, spadající do oboru civilních techniků.

Usneseno zakročiti na pí-íslušných místech, by při provádění zákona
o drobných pachtech zaměí'ováním dílců parcel ve smyslu naí-ízení vlády
ze dne 1. prosince 1921, čis. 45:3 Sb. z. a n., úředníci evidence katastru
d:mč pozemkové byli pověřeni pouze tenkráte, kdyby práce ty po zakročeni
příslušné Pracovní sekce civilni geometři skutečně provésti nemohli.

Po rozhovoru o běžných z:lležitostech byla schůze ve 1H. hod. 50 min.
skončena. Ing. Hromčík.

Zápis O II. valné schůzi odbočky říšského spolku mern.
úrad. štát., a stát. podnikov pre Slovensko a Podkarpatskou R.us.

Sehi'lze konána byla dne R ledna t. r. v Trenčíně za přítomnosti
38 ,'.Jenti. Zaháiilji předseda Zvolský o '/210. hod. ráno. Jednatel Hrabovský
1)0 přečtení zápisu o posledni valné hromadě podal jednatelskou zprávu,
vytknul že počet členů v uplynulém roce dosáhl počtu 74, promluvil
,{)výsledku podaných 'qlemorand, o otázQ..erozšíření studia geometrovského
a o pI'eřazení, do skupiny A. Kolega Cermák podal pokladní zprávu za
uplynulý rok. Obě zprávy byly schváleny. Na to kol. Angroš referoval jako
deleg>lt odbočky v unii finaněníeh zaměstnanců na Slovensku o její činnosti.
Ta týká se nyní hlavně úpravy slovenských výhod.

Při proyedení volbě nových fun!,cionářfl odbočky zvoleni kolegové:
Sojka předseda, 'Vanhát jednatel, Cermák pokladník, Szitta, Farka,
Hrabovsky členové výboru. Seiler a, Tůma ntlhradníci.

K návrhům kolegy Slavíčka, Cermllka a kol. z Podkarpatské Rusi
usneseno bylo pí'edložiti generálnímu finančnímu ředitelství v Bratislavě
memoptndum, v němž. by se žádalo zavedení spole("ného statusu pro oblast
celé Cs. R. úprava názvu měřických úřadů na .štátný zeměmeričský úrad".
vysílání delegáta gener. finanč.i'edit. do schíízí odbočky, změna prozatímní
úpravy, hrazení cestovného '1 povolování dovolené pragmat v každé roční době.

Odpoledne započala schůze o 1/23. hodině. Debatováno bylo o pI-ijímání
a jmenov.íní kolegů z Bosny, a probírány byly návrhy kol. z Podkarpatské
RURi. Nato promluvil kol. Hrotka o nutnosti, aby byla slovenská veřejnost
'I slov. poslanecké kruhy sprllvně informovány o činnosti a důležitosti
geometru na Slovensku a usneseno uveřejňovati () tOIllčlánky ve slovenskýeh
-časopisech. 'Wanhát Václav, jednatel.

Kolegům státním měřickým úředníkům! Ministerstvo sociální
lléče pl-ikročiIo k řešení otázky vybaviti státní zaměstnance z dluhll a
výnosem čís. G47/F-1922 ze dne 27. ledna 1922 žádá za rychlé zjištění
-celkov(\;jich sumy prostřednietvim stavovských organisací.

Usti'ední svaz ěeskoslovellských vei'ejných úředníků s vysokoškolským
vzděUním, profesorlo[ a soudců, zaslal mi k vyplnění příslnšný dotazník.

Abych tak mohl učiniti, žádám kolegy, kteří na konversi dluhů
reflektují. aby mi hned sdělili llllsledující data:

1. Celkovou částku dluh!", zajištěných na služném;
2. Celkovou čllstku dluhll nezajistěných na služném;
:3. Ze dluhll zajištěných na služném mnoho-li je: ,

a) bezúročných záloh na služné;
1) jiných zajištěných dluhft.

4. Uhrnnou cenu pojistek na krytí dluhů, a to:
a) již daných;
b) nabízených.

5. Případná vysvětlení. (V.llečné půjčky rakouské, úpisy jich a pod.)
Pripomín:ím, že dotazník se vyplní v celku, takže jména do něj uvedena
7lebudou.
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Žádám, by otázky tyto zodpověděny byly jasně, pokud a možno ihneu.
Nebudu moci věc zdržovati novým dotazováním se na různá vysvětlení.

Ing. V. Sůra, měřícký rada, Praha - Košíře, Erbenova 233.
Poznám ka: Upozorňuji, že vpředu zmíněný svaz zakládá postUplll\

na venkově odbory a žádám tedy kolegy, by v odborech těch' zúěastnili
se hojně práce a hájili tam naše zájmy.

Zp~ávy osobní.
Jmenováni. Vláda republiky českoslov. jmenovala měřického vrch-

ního komisaře Josefa Z vol s k é h o měřickým radou ve stavu úředníkÚ
evidence katastru daně pozemkové pro obvod generálního finaněního
ředitelství v Bratislavě.

V;:\em kolegllm oznamujeme, že naše skrovné řady
opustil navždy

Ing. H~cb. OTTO JED LIČKH,
stav. komisař čs. státních drah v Praze.

Čest budiž jeho památce!

České technické a průmyslové veřejnosti!
Výbor pro zřízení Ústřední technické knihovny a čítárny v Praze

přikročnje k soustředění všech technických knihoven v Praze a zřízení
moderní, všem novodobým požadavkům vyhovující čítárny odborných časo-
pisů tu- i cizozemských.

Z knihQven súčastněných obsahuje knihovna Jednoty k povzbuzení
průmyslu v Cechách, založená 1883, 70.000 svazků, knihovna vYe. učení
technické ho v Praze 45.000 svazků, knihovna Technického Musea Cs. přes
6000 svazků, knihovna Spolku arch. a inž. v Praze 6000 svazlilfl. Dal'
knihovny, Akc. spol. strojírny dř. Breitfeld, Daněk a spol. Technickému
Museu Cs. 800 svazků, knihovny M. A. P. a technických ministerstev,
k nimž přidruží se knihovny dalších korporací technickýeh a prllmyslo-
vých, v úhrnném poětu asi 150.000 svazkll. , '

Výbor přikročí v nejbližších dnech k otevření FsGední veřejné
čítárny ěasopisů v místnostech M. A. P., Staroměstské náměstí H'. a pomýšlí
v dohledné době přístoupiti k adaptací a restauraci kostela sv. Václava
v Resslově ulici s přístavbou nové budovy k umístěni svrchu uvedených
knihoven a vybudování rozsáhlé čítárny a rýsovny. Rovqěž stará se o za-
bezpečení dlístojného místa pro novostavbu budoucí této Ustředllí technické
knihovny, jež jest zamýšlena jako zákJadní organisace pro studium tech-
nické literatury české i .iinojazyčné v Cs. republice.

K účelnému vybudování této akce ,iest však třeba značných finanč-
ních prostředklí, asi 200.000 Kč. Z toho dlívodu obrací se podepsaný V.f'bor
k českým závodům, korporacím a jednotlivcům s vyzváním, aby akci českých
techniků a průmyslníků po<;lepřelipřistoupením za stálé přispivatele VýbOrtl
pro zbudování d'lstojné Ustřední technické knihovny a čítárny. Dary
hmotné, finanční i materiálií budou veřejně potvrzeny. Přípisy a dotazy,
týkající se Ustřední technické knihovny a ěítárny jakož i novostavby
buďtež adresovány na Výbor pro zřízení Ustřední technické knihovny a.
č,ítárny v Praze I, Rytířská ulice 31 (Průmyslová .Jednota). 'relefon 3562..
Uěet šek. úř. 9845.

V P r a z e dne 20. září 1921.
Výbor ,pro zřízení Ústřední technické knihovny a čítárny:

Dr. techn. prof. Antonín Klír, předseda.

Za redakci zodpovída Dr. A. Semerád. - Tiskem Polygrafie v Brně.
Nakladatel: Sj>olek československých zeměměličli v Praze.
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