V BRNĚ,l.

prosince 1924.

ZEMĚMĚŘltS HÝVĚ8TníH
Dne 17. října t. r. dokonal ve 44. roce věku svůj neúnavně
činný život Ing. Bohumil Vítek, vrchní měř. komisař, přednosta
dátiJého zememeričského
úradu v Levicich na Slovensku. Neočekávaně odešel z našich řad. Narozen 6. října 1879 v Plzni, absolvoval tam reálné školy.
načež věnoval se studiu zeměměřičskému na vys .. škole technické
v Praze. -- Byl ve službách civilních inženýrů v Cechách a potom
v Bosně. - V stotipiv do služeb vlády bos':lnsko-hercegovské, působil
v Neves~ii, Zvorníku, Rogatici, Trebinji, Tuzle a Kotor Varoši.
Když r. 1921 vrátil se do vlasti, pobyl krátkou dobu ve Vranově
a trvale potom v Levicích na Slovensku.
Služba zeměměřičská
na Slovensku je velmi namáhavá!
Uvážíme-li často nepříznivé bytové poměry stát. měř. úře.dníků
v městě i na venkově při polních pracích a požadavek velkých
pracovních výkonů za podmínek všeobecně obtížných, dále pak
příslovečnou pracovitost a horlivost ve věcech úředních zesnulého
kolegy, pak může se tvrditi, že jeho onemocnění zápalem plic a
mozku bylo přivoděno v úřední činnosti, a že se stal opravdu
oběti svého povolání, jak z lékařského nálezu lze doložiti.
Jeho smrt byla opra.vdu velmi tragická. Onemocněl ve
Starém Tekově, když se schylovalo ukončení pracovního letního
programu, který byl mu svatou závaznosti.
V nemoci přesídlil
do Levic a na neštěstí onemocněla i jeho paní. - Oba pacienti
těžce nemocni, utěšovali jeden druhého v naději na brzké uzdraveni.
Jako šéf byl mně vzorem poctivosti pracovní. Neznal
oddechu při kancelářských
i polních pracích ani v neděli a ve
svátek. ~ Večerní neb ranní volné chvíle opět užíval jen k myšlenkovým úvahám o postupu prací následujících dní. - Přepracované
nervy však podlehly jeho železné vůli.
Svou bodrou společenskou povahou zajistil si přátelskou
mínku všech, s nimiž se setkal na své životní draze.
Jeho

ostatky

byly

převezeny

do Prahy

::11. října t. r. na OIšanech.
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a pochovány

vzpodne

Úp~ava dílčícb nák~esti•
. ," ,.}~~; ť:R.p} \J ž,~!,liř,;Qpráv.'eNilní g~ometr'J?l~~~'71<.,

~"cf v,

čl~.Yivě~~ílm' 'iUŽ.k.,?lllQf'y;
~e :}~~
.•'·,~t~i~92~j~~~~~;it
Ing· Eduard Soukú'P nálllět'1l~·:~~Vbě.~t~·· aV'l,'{iir9t~'~'kfesú:a
postrehnul tak správně·nutnQl?,t.Jednotné'ormy nástInu,' tvořících
integrující souCást důležityefilistin, 0riěz ,se 9pí.rá:ce1ý převodní
úkon, po případě.iřešení později vzešlých sporů••·:Nem tudíž věc
tak bezvýznamnou, jak by se' n.aprvní pohled zdálo, ale vzhledem
k důležitosti přílohy yelmi záy~t~J1oU,
tím dříve, kdyžtě jest celá
naše praxe v úzM ..souvishlt~ti.s právními úkony po výtce formelnhni, takže náš opm-át při tomto nedostatku' nepůsobí nejlepším
dojmem na třetí osoby, ba dává někdy podnět k bagatelisujícím
kritikám;' byt by věcně vyhovoval co nejlépe.
. Nákresy jsou jednak určeny pro úřady, jednak pro laickou
veř~jnost (držitele realit, sbírku listin) i bylo by proto nntno zavésti
jednotnou úpravu n~ien formelní, ale i věcnou, tak aby plálly vyšlé
z kanceláři jednotlivých techniků byly v každém směrn bezvadné,
názorné a jasně srozumitelné, a abych tak řekl jednotně čitelné bez
různých vysvětlivek, textů o způsobu dělení a slučováni parcel a pod.
Cílí k tomu sice předpisy o vyhotovování oddělovacích plánů,
leě tyto nejsou buď přesné aneb nevyčerpávají předmět do podrobností. Jiná n,ařízení, doplňující tuto mezeru, nejsou buď dosti
známa, po·případě nejsou do předpisů výslovně pojata, takže se jich
užiti v praxi neujalo, ba postupuje se i proti nim.
Tak postrádám v dotyčných předpisech pro úpravu plánů
civilníchtechniků ku př. přesného ustanovení o způsobu vyznačování
skutečného stavu, vedoucího k návrhu na opravu mapy. V nařízení
min. justice .a financí ze 7. července 1890,ř. z. č. 149, se jen
ustanovuje, že "najde-li soukromý technik při měření chybu v kresbě
původních hranic pozemků na katastrálné mapě, má zakresliti
správn9u hranici do mapy a nesprávnou přeškrtati".
Civilní technici, podávající ve svých plánech jen n á vrh na
opravu mapy, jejíž provedení závisí ~d předepsaných zjištění evi·
denCÍ a soudů, nemohou tento návrh prováděti jako nový stav
plně červeně, tak jak to činí evidenční úředník po konečném rozhodnutí, tím méně pak, že jejich plány jsou kopií z kopie a vynesení změny evidenčním úředníkem do mapy na podkladě plánu
civilního technika se z toho důvodu někdy i podstatně liší. Proto
civilní technikové znázorňují skutečný, od kresby na mapě se lišící
nezměněný stav (opravu mapy) pro nápadné rozlišení jinou barvou.
Je-li ustáleno, že se k vyznačování záměrných přímek a kotpoužívá berlínské modře, vyznačuje se obvykle navrhovaná oprava
mapy jinou barvou (zeleně, žlutě, fialově a pod.) a význam takové
čáry se popíše v legendě.
Neúplnost zmíněného předpisu zaviiíuje tudíž nejednotnost
adjustace plánů a opomene-li liepřipojení vysvětlivky - což je lehce
možné - i n~iasnost (nečitelnost) nákresu. Tuto mezeru dopliíuje
však všeobecně neznámé nařizení min. justice z in. května 1874,
ř. z. č. 87, které ustanovuje mezi jiným:
v
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· . "Nesouhlasí-li znázornění železničníchpoz((mků
s overenoU!
kopií mapy, jest třeba vyznačiti potřebné změny (tedy opravu,
mapy) v této kopii se zřením k předpisům o tvoření a označování
katastrálních parcel červeně
tečkovaně."
(Sbírkazák.a
nařízení o pozemkovém kát astru 'a jeho evidenci
str. 361.)
Pro věc je vedlejší, že se znázornění opravy mapy týká vý_·
slovně železničních pozemků a proto musí platiti - není-li jinde
jiného ustanovení - o znázornění opravy mapy všeobecně, neboť
i železniční pozemky jsou předmětem katastru.
Účelnost tohoto
předpisu se jeví v tom, že červená barva upozorllUje na nový stav,.
jehož nedefinitivnost je vyjádřena tečkováním. Jsem proto názoru,
že je to nejlepší způsob znázornění návrhu na opravu mapy a vždy
se jej též přidržuji.
OsvětIenidalšiho
nedostatku stalo se akutním prováděním
změn z důvodu pozemkové reformy:
Aby se ušetřilo obsáhlého
popisování služebností v listinách, vyznačuje se též v dílčích. nákresech rozsah služebností (ku př. pruh pozemku, na nějž se vkládá
služebnost práva jízdy, průchodu, kladení a udržování potrubí,
okapu či svádění odpadních vod a pod.). Toto vyznačování dělo se,
doposud jen v plánech železničních, nyní je zavádí i Státní pozemkový úřad a požaduje vyznačování služebností civilními techniky:
červeně tečkovaně pro služebnost jízdy, plně modře pro služebnosti
při vodotocích.
Rovněž jako v prvém případě existuje i tu zřetelné ustanovení
v § 105. knihovního zákona, doložené· nákresem o jednotném vyznačování služebností světlou modří *). Ač je tento paragraf v části
o specielních knihách, musí jako v prvém případě platiti všeobecně,
není-li jinde jiného us~anovení, poněvadž ustanovení o specielních
knihách je součástkou cel é h o knihovního zákona.
I zde jeví se tudíž nejednotnost, ba rozpor, ať již z neznalosti
citovaného ustanovení, či z nedostatku správního projednání před
vydáním direktiv Státním pozemkovým úřadem. Způsob zákresu,
požadovaný tímto úřadem může vésti i ke zmatkům: Plány o pozemkové reformě projednává úřad zemských desk, který vede též
jiné specielní knihy (železniční), a hledě k citovanému nařízeni
z 31. května 1874 a praxi Stát. poz. úřadu, projednává plány,
v nichž jsou vyznačeny dva různé úkony stejným způsobem (červeně tečkovaně).
Z těchto dvou ukázek je patrno, že jednotná úprava qílčích
nákresů a to jak formální tak i věcná je nejvýše žádoucí. Rešeni
této záležitosti nelze ponechati jen civilním technikům samým a
vraceti jim snad plány sdělané podle jejich nejlepšího vědomí a
s ohledem na platné zákony a nařízení snad jen proto, že je referent
jiného, ničím nedoloženého názoru. Povolané úřady musí sami jasně
ustanoviti, jak mají býti plány vypraveny,
aby vyhovovaly po
stránce věcné i formální a zabrániti tak jednak zbytečným průtahům, jež poškozují v první řadě technika (finančně i u stran),
jednak zbytečně zatěžují administrativu a způsobují zmatek v praxi .
.*) Pozn. red.: Také mOl'. zem. stav. úřad při výkupu
lli'.elům vyznačuje
mnrlhdy rozsah služebnosti v plánu a to
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pozemkll k regul.
čarami modrými.

·

Konečně by ani nebylo· nemístným jednotné a precisnější
upravení záhlaví "výkazu plochU na pláncíeh, pokud jde o vyznačení slučování jednotlivých částic v· nový celek.
.
Je právě zimní perioda vhodnou dobou pro to, aby byly
sneseny náměty, a aby kompetentní úřady. podle nich vydaly jasné
fermany svým služehnám, jiným resortům a technickým korporacím.

K náv~bům novébo zákona o civilních
inžený~ech.
K diskussi podává Doc. Ing.Jos. R &žič ka, úřed. aut. civil. geometr v Brně.

Časopis náš přinesl v čís. 7. letošního ročníku ve "Zprávách
Iltavovských" noticku o referentském návrhu ministerských radťt
Ing. J. Díttricha aR.. Krause. Omezili jsme se tehdy na několik
všeobecných poznámek. Odsunuli jsme zprávu o tom, jak jednotlivé
kategorie své oprávnění mají míti dle návrhu zaručeno a proto
i vynechali jsme zmínku o textu oprávnění ku pracem vyměřovaciho karakteru. Mezitím nedošlo sice se strany kolegů· žádných
úsudků o vhodnosti slovního znění referentského návrhl1, ale měli
jsme další příležitost seznati text, kterým Inženýrská komora
referentský návrh nahraditi by si přála. K tomu připojila rnž.
komora i odůvodnění, neboť v několika případech navrhuje jinou
formulaci resp. projevuje úplně jiný názor. Návrh ten jest již definitivní, neboť byl min. veř. prací, jako představenstvem Inž. komory
přijatý, předán.
Abychom včas kolegům dali příležitost k posudku a eventuelním krokťtn:. k nápravě, předkládáme zde ve stručném výtahu
doslovný text několika paragrafů z obou návrhů a sice jen ony
partie, jež zaujímati musí každého civilního geometra a mají býti
sledovány s pochopením od k a ž d é h o pří s I11 š ní k a s t a v u
zeměměřičského.
Jest to příliš vážnou věcí, .připravuje-li se
nový. zákon, neboť jím na dlouhá léta tvoři se poměry, jež mohou
vésti stavu ku prospěchu či škodě. V době pHtomné, kdy kolegové
jsou 8tavovsky již čilejší, musíme si býti ještě více vědomi toho,
co vzejíti ze zákona může. Nutno mu věnovati pozornost také
proto, že čas konečně přinutí i ministerstvo školství, aby reformy
studia zeměměřičského vážně se ujalo.
Neopomerime, že sice stojíme na zásadě, že oprávnění civil.
zeměměřiěe netřeba rozšiřovat na úkor ostatních k,a,tegorií,ale pamatujme, že jest naší povinností,
abychom pro sebe i své nástupce
nenechali rozsah sv)'ch oprávnění zmenšovat. Bylo by smutným
zjevem, kdybychom dali svůj souhlas k takovým ak~ím mlčením,
případně jen debatami, které povedeme ve spolcích. Cin ať je následuje! Jemu ať předchází diskusse o věci a ji brzo vyvolat jest
tendencí toho. co zde uvádíme.
Dotyčné vybrané paragrafy sázeny jsou petitem tak, že text
navrhovaný Tnž. komorou
jest v Ie v o,· referentský
pak
vpravo.
Předesíláme, že oba návrhy zavádějí pro úř. aut. civ.
geometra titul úředně aut. civilní inženýr, komora přidává název
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nměřický",
referentský
návrh pak nzeměměřičský"
a že oba pnznávají
všem civ. inženýrům
právo
označovati
svoji činnost též
pojmem
"technický
poradce"
(analogie
právního
.zástupce).
Oba
návrhy
nestanoví
práva inženýrů
horních.

vypočítává
rozsah oprávnění
vše c h technických
poradců
a rozsah jejich
činnosti vymezuje
mezi
jinJ-m lit. c) takto:
Konati šetr'ení, měř e n'í, z a měř e n í a· výpočty za
příčinou projektování a zhotovovati příslušné.p llÍ n y
polohy
a vý š kop isn é.
Totéž se opakuje
v § 5.

§5
vymezuje
Mají tedy

oprávnění
v mezích

Civilní

obou

inženýři

návrhů

stavební

Odst. 1. lit. c) pro všeliké
měřičpráce, vyjímaje technické práce
spojené s úpravou pozemkové držby,
lit. d) pro plány regulační
zaspolu~
práce civ. inž. architekta.
Tyto práce a z třízení ad c). jen
potud, pokud
souvisejí
s provedením
staveb
(aď lit. a) uvedených).
.
inženýři

inženýři

mezi

kategorií:

jin)-m:

Prováděti:
lit. d) vš·cliké
měř i č s k é práce (z a měř o v á ní, zápisy, výpočty, plány). Tyto pl'lÍce
však jen potud, pokud tytosouvise.ií
s prováděním staveb silničních, vodnich, mostních, železničnich, tunelových a podob .....
.
architekti

Pro plány
regulační,
pro výstavbu měst, jak po stránce komunikační, tak zasta.vovací.
Civilní

je tótožný.

civilních inženýrů
dle jednotliv}~ch
svého oprávnění
následující
práva:

ak é

Odst. 2. Civilní

§5
.odst. 3:

meZI

JIným:

O této činnosti rElgulační
rentský
návrh nic neprJlví.

kulturJ?-í

mezI

refe-

jiným:

Odst. 6. Pro všeliké stavby a práce
vodohospodářské, meliora.ční.: ..•.. a
pro k o m a.s a c e ves pOJ e n 1 s c 1 vilním
inženýrem
měřičským
a konečně pro regulační
plány za
spolupráce civ. inženýra architekta.

Odst. 6. (referentský)
na komasace
a plány

Odst. 9. Civilní
inženýři
měřičtí:
a) pro vyměřování a .projektování
v každém směru v oboruvyměřovaCím,
.
b) pro provádění veškerých tech·
nických prací spojených s u~pořá·
dáním pozemkuvé držby.
.
. Zejména jsou civ. inženýři měřiětí
oprávněni: .
ad Q,) provHděti veškerá měřeni
polohová a výš~oVfí, zahrnuje v to
i měřičskou fotografii pozemní a leteckou, sdělávati plány polohopisné,
výškopisné. a regulační plány měst
a obcí do 5000 obyvatel, vyjímaje

Odst. 9. Ci víl ní Ínž enýH
zeměiněřičtí:
.
Všeliká vyměřování ve vodorovném
II. svislém směru, .zhotovovati nák1:esy,
geometrické výpočty, příslušné plány
a technické listiny potud,pokud k tomu
není třeba znalostí jiných zvláštních
obortl stavebních. Zejména jsou civil.
inženýi'i zeměmě.r-íčtí oprávněni sdělávati .plány polohy a svahoměrné,
plány na rozdělení pozemků, plínY.
komasační a arondační, pak mčření
hranic, upravovati' hranice a měřiti
výšky, sdělávati a prováděti všecky
kartografické afotogrametri'cké pl·áce.,
přezkoušeti geometrické a geodetické:

•

neuvádI
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.

y

o právu
reO'ulační
o

mcehQ.

místa llizenská, prdmyslová, železniční střediska, výletní a historieky
památná místa, a prováděti všechny
práce kartografické.
ad b) sdělávati plány na rozdělení
pozemkd, parcelační. plány knihovní,
komasační a arondační, pak určení a
-opravení hranic.

§ 6 a 7,
který jedná o civ. inž. co zaměstnancích ve službách soukromých,
neobsahuje zmínky o výkonech
-civ. inž. měřičského.
Výlučnost

oprávnění

všech

§ 8.
Týž jedná o činnosti civ. inž.
jako techn. poradt~e, aleuvádi
lllezi jiným v druhém , odatavci
~odu 2,. výhradu takto:
, Pro veškerá ú.řerlní jednání, pokud
úřady nemají k tomu vlastních orgáníi
vei'ejných, potom provádění prací
vy měř o v a c í c h, . vyhotovování
plánd polohopisných
a reguI a ční c h, provádění techn. prad,
~pojených s u s p o řád á ním p o zem k o v é drž bys
obmezl'ním
podle článku III. vlád. nařízení ze
dne' 12. května 1922, čís. 148, Sb.
z. a n.....

plány;a
ověření.

výpočty a vydávati

o tom

§ 31
obdobný, neluá rovněž o tom
zrpinky.

inženýrů
stanoví:
§ 6.
Tento obdobně praví
nýín v bodli'2.: '
CIV.

Technické projektová~í a vedení
staveb. ", pokud úřady nemajíktomu
vlastních orgánCt veřejných, potom
provádění prací v y m H' o va c í c h,
vyhotovení pláni't a provádění technických prací ,ke knih ovním U d člení parcel s omezením dle čI. III.
vlád. nař. ze dne 12. května 1922,
Č. 148, Sb. z. a n.

Výhradnost oprávnění civ. inž. se nevztahuje na určité úkony,
jež obsahuje § 9 (návrh Inž. k.) = § 7 (návrh referentský). .
Nás zajímá hlavně odst. 6. v obou návrzích stejně znějící a
týkající se zachování práv určitých úřadů. Text jest:
Na. zhotoTovánf situačních' plámi orgány, zmocněnými
3:, c'ís. nař. ze dne 1. 1. června 1914, č. 116 ř. Z.

podle čI. l,.

§ 1., odst,

§ 12.

§ ~O.

1. Civilní inŽellýr Ilemíiže býti zá1. Civilní inženýr pozbývá svého
oprávnění, pokud jest placeným Medroven placeným Medníkem veřej~m
níkem vei'ejným v jakémkoli poměru
(ve sluzbáchstátních,
zelezničmch,
ve službách stMních, železpičních,
zemských, župních, ohecllích nebo
zemských, župních, obec,\l.ícha jinajinakém .veřejném podniku).
k.é~ veřejném podniku. '
2.. Toto ustanóvení neplatí. pro profesory a docenty vyp. ~kol. techn.
směru, kteří přednášejf praktické obory a pokud ,tito nejsou v nějaké

weř.ejn.é službf\"

,

, Uvedení mohou vykonávati však
pouze činnost teobD; porad:eev oboru
;jich, discipliny,
"

. 3. Převezme-li civ. inženýr urěité
trvalé zaměstnání ve ver~jné. službě,
nesmí po tu dobu vykonávittiopi'ávnění civilního inženýrll.
'

§ '21.
o.dst.~, .. Ciy. illž; .měřičtí podléhají
při úprnvě majetkovfch po~ěrďdisci-

" ,

§ H~. ,
Ods~. 2. Ch-. ill,ž'.zeměměřičtí podléhají" při úpravě majetkových' po-
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plinární moci soudní stolice, pokud
nejsou' podrobeni disciplinární moci
InŽ. komory.

měrii disciplinární moci soudní stolice
dle vJ. nař. ř. 148, Sb. z. 8 D. Z 1.'.1922,
jinak disciplinární moci Inž. kcmory.

Inženýrská komora však v dfivodoV'ézprávě se domnívá, žé
by civ. inžEmýti.měřičtí měli podléhati i v té, věci moci komory.
Podmínky 'k dosažení
oprávnění civiL inženyrapodávaií
oba návrhy stejně v § 25. (Inž. kom.) -§ 22. (návrh referentský).
Podobně Jetomu i s paragrafy Q průkazu odborných studií; pozoruhodným Je text o průkazu studii pro civ. inž. měřické, obsažený
v § 26 d) (Inž. kom.) = § 23 d) (referent):
.
Pro civilní inženýry měřické (zeměměřičské) na geodetickém běhu
některé vysoké školy technické,nebo
na některém
jiném
odboru
některé
vysoké
školy techri. směru, na němž státn.í
zkoušky
zahrnují
také zkoušky
z vyšší geodesie.

Průkazy o praktickém zaměstnání uvádí:

§ 27.•
1. Praktické zaměstnání se vykáže hodno věrnými vysvědčeními, že žadatel po ukončeni předepsantch studií konal odbornou praxi, která má
o~máset~ při civit. iuž. vše c h odborů nejméně
pet roku.
.
.
2; P.rnktické zaměstnání musí zpravidla býti vy~
konáno V takové službě veřejné, nebsoukromé,
neb závodě, vněinž možno liliosvojiti praktické
vědomosti, potřebné propfíslušný
obor. Při tom
každý. žadatel musí prokázat, že jeho praktické
zaměstnání týkalo se nejméně dvou hlavních
předmětů jeho oboru.

1. Praktické zaměstnání se vykáže hodncvěrnými vysvědčeními,
že žadatel .po ukončení
předepsaných studií kb-,
nal odbornoU:praxi, ktera
má oblllíšeti při civ. inž.
oboru 1-8 § 6. t. zák.
nejméně pět roka, pti
civ. {nž. zeměměHckých
nejméně čtyři. roky.

3. Prováděcím zařízením budé stanoveno pro
jednotlivé kategorie, kolik let má prokázati každý
uchazeč. z jednotlivých druhů. vpředu uvedených
praktických zaměstuání, jákoz i ulltanovĚmípro
dobuvpřechodnotl..
.. .
.•...
.
4. 'Cmnost v praktIckých oborech na vysokých
školách techn. započítává se pouze polovinou a
sice uejvíce dvě léta.
Ó. Zádá-li. civ; inŽ.· o udělení autorisace d a Iš í,
může
mu z praxe, prokázané pro jeho první
autorisaci, uzn á n a být i pro no vo u a u torisací doba nejvýš
21/2 roku, jestliže
tato
praxe
vyhovuje
současně
pro tuto další
a,utorisacj.

2. Praktická činnost
musí býti vykonána ve
veřejné nebo souhomé
slu~běneb
v'závod ě
v němž si uložno osvojíťi
praktické vědomosti, potřebné pro příslušný odbor. Takovou je zejména
t!1ké odborná
činnost
v prakticKých odbor.ech
na vy~. Školách techn.
směru.

Zkouška autorisaění v celku je požadavána za stejných formalit, které>zde neuvádíme;krom textu následujícího,.jímž se od ní
osv6bozúji.dl&~ .
L ,

§28., bod 6.

§ 28., bod 6.

c) uchazečió:~ut.'ěiv.

inž. mě ři čc) uch~e~Y o aut. civ. inž. země- .
k ého když prokáží v.§ 24. uvedené.měřičského,
když prokáži v § 13.
praktické
zaměstnání u evidence
uvedené praktické
zaměstnání ve
katastru;
státní službě měřičské;
.ď) oni uchazeči o oprávnění civ. inž. měřičkého, kteří vykonají pred
účinnofil1;ítohoto ,zákona zkouškul předepsanounař.
uher. min.,spravedlnosti
čí8;.lOl19C9':J.:m:/:
_bl dle článku IV;. vláll.:nllř; ,z.e
" '
12bče.rvencc ,1,922,;č. 1t~ :ib., tli,: a n.
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lnž~nýrská komora dle důvodove zprávy je názoru, že poj~m
"u evidence katastru" vystihuje věc lépe než "ve službě měřické",
neboť úřednici ku př. u dráhy, Stát. pozem. úřádu a pod. nelUohoutvrditi, že by si při svýcP pracech osvojili znalost evidenč- .
ních předpisů. Jinak by měli i ostatní zaměstnanci civ. geometrů
nárok na osvobození Od zkoušky,'
.
Dále zajímá ta okolnost, že § 30. (návrh referentský) připouští
vyminečné udělení oprávnění civ. inženýra. Komora nen~proti tomu
ale soudí, že tento přechodní stav musí vymizet, a že stačí, by
min. veř, prací mělo právo, uděliti výminečně autorisaci v době
jednoho roku po vydání zákona o civ. inženýrech .
. U s t a n oven í p ř ec hod

li

á:

§ 37.
Odst.5.0právněníkulturníl10 technika, jako
doplňující
autoc'isace,
udělená k autorisaci geo"
metra; opravňuje k pOo
uží vání názvu "civilniho
inzenýrakulturního".

Odst. 5. Oprávněuí kulturního technika, jako
do p I li uj í cí autc)risace, udělená k autorisaci
geometra, opravňuje tenkráte k používání názvu
"civilního inženýra kulturního", když byla přLslušná autorisáce řádně nal,lyta ,na základě před" .
loženého studijního pn1kazu (§ 2, lit. d) min. nař.
Č. 8152/1886) a naz á k larl ě p dsné
p rak tic k é
zkoušky,
vykonané podle ustanovení § 4, nař.
Č. 8152/1886 a když předpoklady
tyto byly pro- .
kázány zem. polit. úřadu.

o .zeměměličích, kteří mají autorisaci z dob uher. vlády se
navrhuje v témže paragrafu:
Zem ě m ě ři č i, jimž bylo uděleno oprávnění podle nařízení uherdkéhl}
ministerstva spravedlnosti ze dne 5. ledna 1909, č. '40/1909 J. K. používají
označení a vykonávají oprávnění podle tohoto zákona pouze na Slovensku'
a Podkarpatské Rusi.
Oddt.12. Nabytá
práva civilních
inženýrli před vyhlášením tohoto zákona nejsou dotčená zejména ustanovením § 5. toh~to zákona, pokud
neodporují § 12. tohoto zákona.

Odst.14. Nabytá
práva před vyhlášením tohoto zákona nejsou. dotčena zejména ustanovením § 6. tohoto
zákona.

Tento text je v obou návrzích velmi různého obsahu: Kdežto
dle návrhu referentského nemají zaniknout autorisačni práva udělená. před platností .tohoto nového zákona osohám ve službě veřejné
(ovšem mimo státní), navrhuje lnž. komora, aby každý veřejný
placený zaměstnanec p o z byl autorisace. 'l'oto jest vlastně vyjádřeno v § 12., ale § 40., odst. 12 (lnž. k)., to znovúzdůrazĎuje.
Dle tohoto měli by všichni civ. technici, kteří. své zkoušky řádně
složili, jsou-li. ve službě veřejné,' ztratiti dosavadní oprávněni.

Pozorný čt~nář. ,snad mohl učinit~ si představl.lo tom, jak
zeměměřič .civilni má svoji ěinností býti odvislejší více. než .dosud
na kategoriich jiných civilnich, techniků. Přečtou-li si kolegové
dosud platné zákonné předpisy o civ. technicich = inženýrech a
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geometrech (viz ku př. ve shírce Kalbáč-Jedlíčka "Zákony'~. nařízení pro potřebu civ, Ínženýra'\ nařizeníčís .. 77 z r. 191i3), a
srovnají je s texty obou návrhů, tím spíše přiznají správnost
tohoto Iiázoru.·
. .
Ohledně oprávnění,jež bylo společnépro všeéhnyciv, in ž',vyjma
chemiky, platí dosud § 2" kdež se praví: Civ, inženýři j~ou oprávněni'
y o boru
každé ka tegorie ptidělené:m,zděláV'atiplány
atd.,
Tento 'dobrý text je nahrazen· důkladnějším: viz zd.e reproduko~
vanou 'část (§ 4, lít. c) [rnž, k. J = § ň, odst. 3 [referent]: lriž: komora
pHčujíc ó to,aby kategorie inž.stavebních, kulturních a' archtektu.
byla uspokojena, přidává. ještě v textu o speciehíim oprávnění ~
a) civ; inž. stavebních důrazně "v šel i ké měř i ck é práce,
pokud souvisejí s provedením staveb,vyjí:maje techn. práce spojen~
s úpravou pozemkové držby"; b)civ. inz, kulturních "právo pro~
váděti komasace
ve spojení seiv. inž. měřickým". A dále se
vyslovuje proto, aby plány regulační dělal :a) stavební inž.· za
spolupráce architekta; b) kulturní inženýr za spolupráce s archi~
tektem, který má míti oprávnění (jen dle návrhu komory,. nikoli
referentského), k provádění regulačních plánl'l, k výstavbě měst,.
jak po stránce komunikační, tak i zastavovací.
Že by civilní inž. měř. měl' právo s těmito jmenovanými kategoriemi v regulačních plánech vůbec spolupracovat, to návrh lnž.
komory neuznává za potřebno, neboť o tom nemluví. Jedině to připouští, aby byl v regulaci měst a míst činný jen tam, kde čitají .
5000 obyvatel a to ještě s obmezením!! Máme také dále obavu,
že kdyby text navrhovaný v § 5., odst. 9, lit. ad a) lnž. komorou
měl. býti zákonem, mohla by sťylisace: "civ. inženýři měř. jsou'
oprávněni zd ě lá va tip lány polohopisné,
vý Š k opí s né.a
r e g u I a ční p Já n y m ě s t a ob c í d o 5 O O O obyv a tel", vésti
ku sporu, zda mohou prováděti plány polohopisné a výškopisné
v ohcich a městech. na d5000 obyvatel! Není to malichernost, co
zde poznamenáváme, ale mnohdy čárka chybfcí v textu může vy~
volat spor, vedený až na správní soud..
Nebudeme se více šířiti. o návrzích a ponecháváme kolegům
na uváženou, aby sami rozhodli, zda jejich práva nebudou proti
stávajícím předpisůmoklešťována, Zvlášť pak kolegy slovenské
upozorňujem, aby srovnali dobře text nynějších zákonů o plánech '
komasačních (scelovacích), s návrhy zde uváděnými. Jaké' nehezpečí
je z prodlení, neučiní-linie proti, zvlášť když pomyslíme, že agrární
operace na Moravě, vylučují zeměměřiče z činnosti zcelovací
v úřadech tím, že po· řadu let přihírají všechen jiný personál.
technický, jen ne' zell1ěměřičský!
.'

Zp~ávy 1ite~á~ní.
Recense.
August Sedláček)
Paměti a dolda,dy 9 staročeský.ch mírách
a vahách. (Rozpravy Ceské akademie věd a umění, Třída I., čís. 66.)
Praha 1923 .
. Obsažný spis skoro 0'500 stranáeh 'pi'ináší spoustu zajímavého mate- .
riáh.l o mírách i vahách, o měření a měřičích a konečně data o 'zru~ení
česltých měr a jich nahrazení měrami vídeňskými.
ZvLíště zajímavé jsou
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v posledním oddíle přetisky spisu starších o měření a mírách jednající,
jako Podolského, Světeckého a Svobody. I pokud se terminologie tyká,
shledáváme se tu s pěknými starožítnfmi ťlázvy českými jlfko "mírná míra"
s významem' normMni míra, nebo "sstlt-ámíra" & "Hdká míra". Popisuje
normální loket pražský, mělnický, litomyšlský.Spis
je bohatou snůškou:
nejrozmanitějších historických dat a výpiskll. Je to kniha, která bX nem~la
scházeti na .stole zeměměřiče, nejen prlJto; žejedná o zeměměhčích, ale
i proto, aby zeměměřiči mohli ve svém okolí nejen pl1sobiti ha další sbírání
cenného materiálu historického, nýbrž aby měli i doklady pro historický
vývoj českých měr a mohli často odborné radou j skutkem pHspětL vnejrozQlanitějších pHpadech. nechť je to zachování takových památek nebo
uložení v museích místních pro pří,ští pracovniky.
Případy takové IIlohou
se za dnešního provádění reformy pozemkové snadno naskytnouti, zvláště
tam, kde se přeměňují a upravují staré 'spisovny a registratury hospodářských správ.
Petřík.
BoJt.z:
Entwickelungsverfahrenzum
Ausgleichen
geoda •.
tischer
Netze nach der Methode 4er~leinsten
QU4dr~te. ~e~lin19~3.
(Verofi'entlichungdes
.preuU. géQdlit. Institutes Nr ..90.)
..
Již v r. 1905 bylo poukázáno Krťigerelll v publikacích pruského
geodetického ústavu. na zpusob vyrovnávání pozorování závislých - zvláště
sítí trigonometrických' - ve dvou skupinállh .. Boltzov,o řešení vykazuje dle
autora .n~které další výhody, ;velmi .. výu,la~ll;é pro velké sítě trigonoIIletrické, zvláště· pak. tu, že při závislých pozorováních lze dllnÝsystém
normálných rovnic rozložiti v liJ:lovolný póčet skupin, které pak lze určitým
zphobem sjednotiti zase; takže výsledek je takový, jako' by b~l odvozen
vyrovnáním v celku. Uvádí příklady l'etězee trojúhelníkového, síte centrální,
sítě v~ricové, jakož i obecný. příklad velké sítě. ......:pG a II e: Die Langengradmessung
in 48 Grad Breite zwischen
Astrachan
und Brest. I. Heft. Berlin. 1923. (Verofi'entlichung des preuU.
geodatischen Institutes Nr. 88.)
.
Uveřejněna jsou tu data pokud se týkají východní člÍstiod Laaerbergu do Astrachanu.Předem
uveden stručný historický přehled těchto
prací. Dále uvedeny jsou základy, které do této části spadaji, jejich délky,
převody na míru metrickou a redukce na. mezinárodní metr. Dále sestavena data o určování z'eměpisných sOUl's<lnicv Rakoi:lskó~Uher8ku, Rumunsl>.ua Rusku. Dlile podána data pro odchylky tížnice.
-p-

Nové knihy.
,
Ing. Jos. Křovák:
Z činnosti
triangulačni
kanceláře
min.
financf
v r. 1920-1923.
Zvláštní otisk. ze ZprlÍv veř.,služd.echnické.
Cena 3 Kč. Tiskl E .. Gréger a syn, Praha 1924. " ,'.
. Ing. A.J ed lič k a: PokYIl kuzkoušk4~
autorisačnfm.Cena5Kč.
Zasílá redakcé Yěstníkn; Ínz. komory, :praha II, Pfíkopy, palác Koruna.
•
Dr. :Jar. Cerný:
Zákonná
úpráva'hóspodářských
zájmů při
z~v~ažovánfp~zc:mk(J
~využitf
vodnfenergie.
Kni.bpvna-.8pisk.ů
mllllbt~rstva zemedelstfl~ CIS. 35.. ..
i'.......'
.'
. Sbírka
obČanských
ptiruček.
P~řádáDr: E. P 01 e dna.
Všeobecný. J;lÍ.<iceprávnÍ. Díl I. Právo finanční, Sešit 1,Redakcea
adlDinistrace
Praha U, Ostrovní 10.\'"
Sbírka stavebních
předpisů
v ČSR. bude vydlína státní tiskárnou v Praze III. Ka:rmelitská uL. Cena asi 'Kč 4'40.
Prof. Dr. Fr. Kubec:
Právo vodnfa
melioračnf.
Cena 8 Kč.
Nákladem ústřed. komise pro vydávání přednášek na čs. techn. v Praze.
>

'

•

v

Odbórné články v časopisech.
Zprávy
veřejné
služby technické.
Čís. 17: Ing. Fierlinger:
Konfer~uce o stavbě. měst. v .ÁlDsterodamě.
, , Cis. 20: Ing. A. Hlouše'k:
Ame'J:iéké betonové silnice.
tasopis
čs. inÚnýrů,
Technický
obzor. Čís.l8: Ing. Degore:
<} americkýG!<lpřehrad;ích. -'7 Ing. L ub.i n 1\: Nojensk.á. inženýrská
kolej
V' p,rs,:/ie.
.
-:
f'
''>
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Qís, 19: IV. sjezd čs. inženýri't v Hradci Král. 1924.
Cís.20:
Ing. J. Ráda:
Hospodářský význam meliorací na středním Labi.
'
Věstník
inženýrské
komory:
Čís. 18: bch:
Civilní inženýH a
staveblJí ží vnosti.,·
,
Cís. 19: b c h: K resoluci sjezdu stavitelů.
, .Čís. 20': Dl'. A. 8tehlík:
K frekvenCi na vysokých ,kolách techn.
v českos1ov. republice.
Věstník
pro vodnf hospoďáfstvf.Čís.
10: Ing. Fr. Novotný:
O evidenci konkretních vodních práv, vodních děl a staveb.
Journal
des Géometres·Sxperts
Pranlřals.
Čís 47: Paul Bou 1'goin:
Plans ďextension et lotisilement'j' A. A,nsermet:
..Le choix ďun
systeme de pro,iectionj J. G. H.egisset:
Dn créditagricole.
'- Une, nouvelle maschine a tirer les bleues (L'électrographe "~ex").
AlIgemeine
Vermessungsnachrichten
1924:
Seš. U, A b e n d I' oth,I5ie Bíedlungsfrage.
S c h e e )', ZUl' Bewertung, des .GroB- u. Kleinbesitzes fUr die Veranlagung ZUl' Grundvermogenssteuer.
Seš. 15. S c h u lze, ZUl' Ausgleichung von Polygonziigen.
Seš. 16. Týž, pokračování.
Seš. 17. Sauer,
Die Bemessungsgrnndlage der Grundsteuern.
L li dem a n n, Ein monumentales neues deutsches Tafelwerk (10 místné
logaritmy od prof. dra J. P~terse).
,
Seš. 18. Ha m me r. Uber einige Uechenproben beim Einsehalten
eines trigonometrischell Neupunktes ins Netz durch Einschneiden.
L li dem a n n. Eine weitere Mitteilung uber Bussolentheodolite.
Sd. 19. K i e s s I ing. Die Dresdener Stlitdtebauwoche (2. bis 7. Juni1924).
Seš. 20. K o p.s eI, Die umbestimmten G\eichungen 2. Grades, insoosondere die Pythagoreischen Dreieckszahlen.
.
Seš. 21. A b e n d I' o tll, Das Siedlungsideal.
L e hm a n n,Zur Kuhlmannschen Zeichenmascbine. Eine Erwiderung.
L ii d e lil a n n, Einige Bemerkungen zu der vorstehenden "Erwideruug
des H. K. Lebmann".
Seš. 22. Se if e d, Logaritbmischquadratischer
Rechenstab.
Seš. 23. L ii dam a n u, Die Gerrauigkeit von Magnetorientierungen
mit feineu lugtrumenten.
B I u m eu ber g, Eine verbesserte Planimeterharfe.
,
Seš. 24. L li d e ID a nu, Die Genauigkeit von Magnetorientierungen ...
pokračování.
Ewald, Lichtbilder ZUl' Heimatkunde ...
Schweizerische
Zeitschrift
fiir Vermes5ungwesen
1924.
Seš. 2. Ingénieurs ruraux et G éometJ'es.
.
G o s s we i I e 1', Wirtschaftliche
Durchfiihrung
von Grundbuch·
vermessuug und Giiterzusammenlegung.
.
Ritter,
Ein neuer Diotanz-Transporteur
(Ritter-Coradi).
Fischer,Ein
Beitrag zum "Scbluttern" der Stehacb,e von 'rhéodoliten und Nivemerinstrumenten.
Seš. 3. Fri ck er, Dia geschichtlicbe Entwicklung der,Stadtvermessung
Ziirich bis zum Jabre 1893
G o 8 S W e i 1e 1', Wirtschaftliche
Durchflihung
von Grundbuchvermessung llnd <JiiteJ;.zusammenlegung.
,
He II a br an d, Uber das vereilligteEinljclmeiden ..
Schweizerischer Geometerverein, Jahl'esbClicht 1923.
Seš.4. F ri c ker, D ie geachicbtlicha Entwicklung der Stadtvermessung
Ziirich...
.
.'
R o e ogen, lngénieurs ruraux et gé·omětres.
'.
Seš. Ó. D i sel' e u s, Vitesse de !'eau dans les conduites dl' drainage.
Seš. 6. Týž pokrač~je.
"
We y, Koufel'enz der Kulturingenieure in Frauenfeld.
Se~. 7, Lel:l,améliurati{)ns fonciere,?>,leur appJicationpratique actuelle.
Z·u n d, :Fliegerphotograpbien fUr Ubersichtsplanzwecke.
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Di s e ren 8, Ingénieurs l'uraux et géometres.
Seš. 8. Les améliorlttions foncieres (Pokrač).
Witte, Die Verfaltigung technischer Zeichnungen .•.
Wohlgemuth,
Neue Lattenstellvorrichtung.
Seš. 9. Les améliorations foncih'es (Pokrač).
Wi t t e, Die Verfiiltigung ... (Pokrač).
S c h i I d k ne c h t, Beitrag ZUl' Bestimmung der Drainentfemung
mechallischer Bodenanaly"e.

mittels

Zp~ávy odbo~né.
Čištěni čoček dalekohledu.

Všecky přístroje, které mají nějaká.
optická zařízení, bývají vždy nepoměrně drahé. Tuto zkušenost nabýváme.
v životě po většině tehdy, když kupujeme na pi\ fotografický přístroj,
u něhož bychom zvláště měli všechny příčiny podivovati se nepoměrně
vysoké ceně, kdybychom si zárovei'J neuvědomovali,
jak musí býti obtížné
vytvořiti jenom na př. jednoduchý aplanát.
.
Jistě mnoho našich čtenái·i\. mělo možnost shlédnouti postup výroby'
optických čoček, aby se přesvědčilo, jaké mravenčí píle je zapotřebí při
jejich vybrušování; . těm pak, kteří o postupU: práce nejsou s dostatekvinformováni, odporučuji zajímavý článek p. Ing. Viktora Rolčíka v nRíši
hvězd", časopi8u pro pěstování astronomie.
.
. Má tedy býti snahou každého, kdo s přístrojem optickým pracuje,
at už je jeho majetkem nebo ne,' aby si byl vědom toho, že je ti'eba optickýmsouCástkám
věnovati zvláštní péči a ochranu.
To platí v prvé řadě objektiviim a okulári\.m měřických strojii, ať
již u dalekohledu nebo mikroskopu, poněvadž od obou požadujeme pro
visírování i pro čtení dobrou pruhlednost.
Při pozorování na vysokých horách -- zvhiště na podzim - zhusta'
se přihází, že je porozovatel pH práci se strojem najednou obklopen mlhavinou, na niž se nemohl včas připraviti, aby uchránil stroj před zvlhnutím.
Celý stroj se zarosí, nezbývá, než kovové součástky otl'iti, dalekohled pak
chovati na teplém místě tak dloul:o, až úplně oschne a pak teprve zal' ýti víčkem.
Vi\.bec není radno čistiti čočky dalekohledu, zvláště objektiv, příliš
často; názor, že objektiv musí býti zcela čistý, je mylný ; nechť pozorovatel
zkusí, ž~ trochu prachu na objektivu je optické jehn sHe velmi tnálo na
škodu. Casté čištění jeho mi\.že jen porušit polituru skla; a třeba že to porušení nepozorujeme, seznáme časem, že dalekohled ztrácí na průhlednosti,·
poněvadž sklo se stalo 'přístupnější rušivým vlivům atmosféry.
.
O čištěnÍ. čoček píše,lnž. Ro~čík toto: Prach odstrai'Jujemez objektivn
občas jemným štětcem, a je-Ii potl·e.ba,pomáháme pak ješ.tě jemným kouskem
velmi měkké kozí ki\.že anebo kouskem starého, dobřevyprané1JO lněného
hadříku, nesmíme však pH tom \?říliš tlačiti. 'Tyto čistieí pomůcky uschováváme nejlépe v l,áhvi se širokym hrdlem a za~átkujeme, aby prachnemět
přístupu. U okraje objektivu nemůžeme oby:íejně nečistotu zcela odstraniti,
jelikož n objímky nelze liadříkein vniknouti až k okraji. K čištěni těchto
okrajů jakož i čoček vi\.bec se s ú~pěcherri užívá duše rostlin, zejména
bezovádušei duše slunečnice nebo sítiny. Tyčinky z nich hodí se dobře
k čištění menších čoček.
Je-Ii cočklt zamaštěnlÍ, nedá se tlJ,kto dobře očistiti. Doporučovaná
plavená kEda nebo po.lírovací červei'J se k tomu nehodí, poněvadž i pH
vší opatmosti mMeme jimi pólituru skla poškoditi a čočka po čase .nabíhá",
stává se méně pri\.hlednou, "óslepne" .. Neužr\Tejme nikdy ani alkalických
prostředki\., jako je' čpavek, žíravý natl'on, dl'aslo, soda nebo potaš, nebol:
alkalie sklo částečně rozpouštějí a tím téžpolituru
poškozuji.
.
Dobré a čočkám neškodné látJ>,y jsou rektifikovallý terpentinovýolej
a absolutní alkohol nebo éter. Zašpiněnou čočku ponořlme do terpentinovéilO oleje, dobře utřeme a pak ještě lněnÝm hadříkem navlhčenýmv éteru
přetřeme.
.. ..'
.. . .'
,
Skvrny, které' by .s'e ani. ťmtll způsobem nedaly .odstraniti,' jsou
pravděpodobně
již porušená 'niísta politury na ákle,.a marně bychom se
s nimi dále namáhali.
ď
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U strojil (theodolitfi), které jsou během polní práce stále v činnosti,
užíváme pro visírování na místo kříže z pavučinového- nebo křemenového
vlákna, křížek vyrytý na skleněné deštičce, která skýtá.tu výhodu, že se
uení třeba obávati přetržení vlákna.
Nevýhodou její však jest, že zachy- cuje mnoho částeček prachu, který vníkne okulárovou trubící dovnitř. usadí
se v blízkosti vertikální rýhy ki'ížku a zneniožni brzo řádné zaměřování.
Na této deštičce je pozorovatelný každý _prášek, poněvadž rovina jej i padá
do ohniska oknláru.
_
Tu ovšem nezbývá., než po odšroubování okuláru celé diafragma
.. štětcem oprášiti, pHpadně sklíčko éterem očistiti. Je ti'ebajen
při čištění
strany bližší k.objektivu dáti pozor, aby se tlakem sklíčko neodlepilo.
Přirozeně, že i tato dosti častá čištění prfihlednost sklíčk~ časem
velmi sníží, leč není tu jiné ponioci; sklíčko se dá snadno nahraditi n!)vým,
neboť jeho cena není tak velká.
Stv.'

Zptávy stavovské.
Kariéra zeměměfičská

ve Francii. Zmímý pracovník zeměměřil,ský, prof. René Danger, redaktor časopisu Journal des Géometres-Experts
Francais, vydal brožurku, která má informovati absolventa střední školy
o kariéře, již dnes zeměměřič ve Francii mfiže doaíci. I pro nás má mnoho
poutavého a zmiňujeme se o ní u vědomí, že jest dosti analogie a dosli
rozdnu mezi poměry v zeměměřičství českém a francouzském, ale že z ní
každý pHslušník stavu riJ.{ižečerpat mravní posilu svých snah zvlášť, vzpomene-li s autorem, jak v minulosti významné osobnosti věnovali se naší
činnosti (Jean Jacques Rousseau, Washington,
Lincoln, Leonardo da
Vinci a 5.)..
V brožurce charakterisuje
Danger rozslth prací zeměmě1-ičských, a
uvádí je jako specielní
obor technický,
mající i charakter prá,nickt
a hospodUský,
okolnosti to, které jsou nám v mnohém směru
odpírany. Autor upozorňuje, že "tav se rozvíjí II roste, jako se život jednotlivce a státního aparátu správního rozmáhá. Toho prostým d&sledkem musí
dnes býti, že otázky 7.emcměřičské, jež kdysi řešily jiná odvětví technická
s rfizným zdarem, nutno pl'edati v ruce specialisty, jehož hlavní technickou
činností je měí'ení a právnickou ohraničováni.
Pole činnosti zeměměliče
roste úměrně se zdokonalováním vědeckých poznatki't a ty třeba získati
zvláštním stu(liem. Povolání zeměměHi'e je těžké a předpokládá krom
mravních kvalit, schopností kreslířských a matematit*,ých i lásky a zájmu.
Výchovu francouzských zeměměHči't opatřuje Ecole ~pécia\e lrs travaux publics (srovnej zprávu prof. dra Semeráda v č. 8 Z. V, 1922: Uprava
geodetického ~tudia ve .Francii) v Pal,íži a odtud přicházejí do kolonií co
topografové, do služeb katastru, železnic, k pozemkové reformě v osvobozenyc~ zemích, k městu Paříži atd., nebo usazují se jako civilní technikové
(géometre - expert, l'ingenieur-géomHre),
případně v privátních službách.
Geometri't-experti'1 50 ve Francii .na 5000.
.
Aut01' podrobně uvádí ve spisku výši platu, jejž absolvent této školy
má zaručený v dnešních poměrech (12-18 tisíc fr. roěně ve službách veřejných, 50-100 tisíc fr. co civilní technik). Vzhledem k našim poměri'tm je
příznačno, že min. zeměděll'tví ve }<'rancii ráno zaměstnává zeměměHěe
(u nás je tomu ovšem opak, zásluhou vysokých hodnotái'i't od agrárních
operací), že naši kolegové zdárně a pilně zúčastňují se řešení problému
výstavby měst a že u drah pusobí všude jako znalci při výkupu pozemki't.
Informační spisek Dangeruv, vydaný pod titulem Lescarrieres
dans la topographie
v Librairie de l'enseignement technique Paris.
Rue Thenard 3 (cena 1frank), je hřejivou- knížkou: čtenáí' poznává., jaký
zájem má francouzský profesor o své 7áky, jakou lásku chová k stavu
a jak s ním cítí, proň pracuje, jej vede, hájí a podporuje. '
Ri'tžička.

Zptávy spolkové.
Z odbočky Spolku státních měř. úřednfkii pro Slovensko a
Podkarpatskou Rus. Na poslední řádné valné hromadě Odboř,ky byl
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vygloven jednomyslnč požadavek jednotného statutu pro celoure, publiku
českoll19v,enskou. ' .
: ,
ď/',.
1
Rádná valná hromada Spolku.'čgI. 'měř •• úředníkií'\'
Praze, kona1lá
dne 25. br'ezna t., X'r usnesla; se ',vrátiti 'tento pozad~vek slovenské.Odbqčee
k vypracování podrobnéfi(Jnávrhu .• H1a.vní podmínkou návrhuješ& určení
pořa(]í ve sloučeném statUtu I., 'II., UliJ, III. b JlI IV. s ohledám 'na skutečnou dobu slu?~bnI a dobu jmenování. Zadáme Vás, kolegové, byste podali samí své ná~hy" na utvoI'ení jednotného stathťu..
'
:Druhýmrpožadavkem
bylo pHznáni válečných půl1iltíitěm
státtfím
zaměátnancum .. kteH, slouživše v IIrmlÍdě čsl. po 28. ří.lnu1918, byli zdrženi
v nastGupení státni,Blu~by.
'
, Bylomím uloženo, abychom zjistili konkretni případy. Kolegové: kdo
byL válkou zdržen, hlaste svuj případ s podrobnym vypsáním;:dat studií
(státnice zeměměřičské) a dat vojenských, jednateli, Trenčín, Palackého 242,
aby Vaše pHpady mohly býti hlášeny ústředí, které je přednese ve stavovské radě.
Na mimořádně valné hromadě byl koL Hrstkou přednesen návrh na
vzájemnépójišt~ní
pro případ' úrmtL Každý jednotlivec odvedl by určitou
kvotti podle do.konaných služebních let do fondu (na př. kdo slouží 20 let,
z~pla~ilby 20 X 20 ~O()l\é Jl~bo I více), mimo to ,platil by určitý rogni
pmpevek"sll4d20,
az 30 ,Kč. ..'
"
'.
Z tohóto f\ln,~~ h)'l& ;by', F.~z1'ts~ll:lim
"vy:placl;lua.oU:~'~itáčil.!!}~a,Jídící
se počtem CIellu V21HJenulého~OJlstěIlJ" Cím,Vlce členu, tun VY"Sl by byla
částka .. Kolegové, k.do 'áoú~ll,lálte,s 'touto 'myšlenkou, podejťe.přlidběžn~ přihrášky,' aby vY-bor měl podklad k jednání s brněnskou odbočkou a úst~edfm
které by pro tuto myšlenku získal.
'
Kolegové, zodpovězte náš dotazník co nejdříve a zášlete odpověď
písemně jednateli Trenčín, Palackého 242.
Trenčín,
10. dubna llJ24.
Za Odbočku Spolku stát. měř. úředníků pro Slovensko
a Podkarpatskou Rus:
v

c
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.'
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,
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,"

:."

<J

Ing. Rudolf Kli m e š,
pI·edseda.

Karel R o sen b a u m,
-----

jednatel.

Zákony a nafízení.
Vyhláška

hlavního

fin. ředitelství'

v Podkarpatské

Rusi

ze dne 18. října 1924 čís. 46 784}831-V b, týkající se o d vol á n í výnosu
čís. 37.204/357- Vb ze dne 20. srpna 1923.
,Všem sborovým soudům, okresním soudům, evidencím katastru,.c\aně
pozemkové, oddělení pro nové měření v Mukačevě, dozorčímu úředníku
pozem. k,atastruhlav.
ředitelství, archivu map 'katastrálních V Užhorodě:
Ježto vládním nařízením ze dne 12. května 1922, čís. 148 Sb. z. a. n,
bylo dosaženi zeměměl:-ičského oprávnění při úpravě držby na Slovensku
a Podkaxpl!otské Rusi pT!Ívoplatnč rozřešeno, o d vol á vám e svŮj výnos ze
dne 20. srpna 1923, čís. 37.204/357-Vb o výše uvedené záležitosti.
President: v z. Juza.
Tento výnos dovoloval, by dipl. inžl)nýři naPodkarpatské
Busi,
i když nebyli civil. geometry, zhotovovali oddělovací plánky pro knihovní
účely. Protože výnos byl v rozporu s vládním nařízením čis. 148 Sb. z. a n.
z 1922, byl nyní odv()lán.

nu.

Rilzné zp~áVY.
Fond ~Památce prof. Líčky" rozmnožen v době tI'ech meSICll
pouze o jediný příspěvek Ing. AI. Krejcara per 20 Kč. Je tedy stav jmění
celkem JG\ 3554'78 (viz č. 8 Z. V.1924)
20 Kč = Kč 3574'78. Kdy přihlásí se ostatní kolegové?

+

Komise pro zkoušky k dosažení autorisace civil. geometra
na Slovenska a Podkarpatské Rusi má pro r. 1924: Za předsedu Dr. Vlad.
Fajnora od soudní tabule v Bratislavě, náměstkem Ad. TUl'llei"a, tabnUr-
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ního soudce v Bratislavě, a či'eny:'Štěp:Í'Ila'Linksze,
tab. soudce u sedrie
v Nitře, prof. Ing. Petříka,
Dr. fng.A.
Seméráda, Dr. lt,<Kladivo, In,g.
a.RašelIn, vrch. m'ěi', radtt,·. Ifig<.Frant..FILbiil.nllo;,.měř. ~l."adu ·IÍIlg. Václ.
Spitálského,nlÍn• radu:ve Stá't: 'pozeÍn/úřBdú, Ing .. Jat". Paveloej úřéd. aut.
c!v., ~eo.m~tray; Bratisl~v;ě, Ing. Kornela Ritt8áRSzkého,dipl,'stav.in~.
a
CIV'. gooJl1iV ·Žthněl a;
··Jar.Horáka,<;hbuLéou~jt!
v: Brati5h~'V~"
-:Spofet6~š.
'in~enÝriJotiskl
-v:!íís/tQ'Téchnlck'ého
obol'll ohsáhlou
zprávu o poslednim svém sjezdu v Hradci· Králové.
Přédsedo\i 'Zvolen
Dr. V. Býkora, místopředsedy arch. Nekv3'dill\ Dr.'Peteri!.
ČlenY' výboru
jsou inženýři: Rass. Hromčík,~ K1J,van,. prof . .KIíJ'i- LQm~akov, J\lácháěek,
Nosek, Pičman, prof. RYdka, Sumandl a Dr. Zika. Ze zprávy je patrno,
že výlohr za vydávAní časopisu obnáší asi 400.000 Kč; Fond na dam
čs. inženyra dosáhl 200.000 'Kč.
_
Vysoká
škola báňská V Ptibrami
slaví létos 75tileté jubileum
svého trvání.
: .", ':'.: ."."
.: :t; . ;.
,
Konference
duševních
p~~óvn.kÓ
~ČSR.. byl ustavcn 26. října
letošního roku. Kolegové hlaste se za ěiEínytéto dJ1ležité instituce a zúčastněte se jeji práce.
Největší teleskop
nacházi se v N,Rabelsbergu
u Berlín~. Prt1měr
hlavního zl'cadla měří 1'25 m. Vedle toho má ještě dvě pomocná zrcadla,
takže ohnisková vzdálenost obnáší 8'4m až 240 m, dle toho užije.li se dalekohledu dle systému Newton(jva ·čf Cas!!~gl'l,l:inova.· .
Do obvQdupracovni
sekcelnženýrsl<é
komory v Brně patřilů
dle stavu z '10. listopadu t. r. 147 člena národnosti české, 118 německé
a 5 židovské.

pí:.

Soutěže •.
Ide,ová soutěž
na regulaci
vnitřnfhoBrna.
Soutěž tato byla
vypsána dne~l. února 1924.PBvodní lhata k podání návrMbyla
stanovena
do 1. června 1924 a dodatečně byla prodloužena až do 15. 7Já.ří.
Soutěžné pomacky a plány byly tak sestaveny a provedeny, 7.6
v četných odborných časopisech a vyjádřeních. odborníkt1 byly kladeny za
vzor. Pr'es to však soutěž úplně zklamala. V ustanovené lhůtě došlo pouze
osm ná~rhů, z nichž ani jediný nevyhověl zcel'a podmínkám sontěžným.
Celková úroveň došlých projektB, vyjma dvo.u poetěných tr'etí cenou, jest
na výši studentských programů školských -z.oboru vÝstavby měst a svědči
o tom,'"že návrhy tyto nevyšly od vážných pracovníků.
Soutěž měla. vyřešiti hlavně brněnský problém nádražnLa v to~tosměru zklamala p,ejvíco
- šest projékt& vt1bec se touto otízkou nezabývalo.
Prvá a druh1\, cena
vt1bec uděleny nebyly. Uděleny byly pauze dvě ceny třetí po 20.000 Kč
11 ani ty nebyly usneseny jednohlasně.
Kromě toho navrhla porota oněm
třem projektantt1m, kteří "věnovali značnější manuelní práci této soutěži,
anebo vykazují alespoň pokusy v rámci soutěže" , zakoupení po 5000 Kč.
Autory dvou cenou poctěných projekt& jsou architekti Max Urban a A. Kubíček
Prahy (heslo "Střed republiky") a prof. arch. Vincenc Baier z ně.
mecké techniky v Brně (heslo "Oja").
Otázka regulace Brna je vlastně opět tam, kde byla před v;Y'psáním
této soutěže. Nyní snad bude nastoupena cesta, kterou podepsany od počátku zastává, aby totiž před . celkovou soutěži byla vypsána sontěž výhradně nádražní a železniční.
Aby pak byla skutečně záruka k získání cenných projektů, měla by
tato soutěž býti vedle ver'ejné též užší za přibrání skutečných odbornikfr
železničních.
.
PeiílÍz.
Návrhy
na regulační
plán Kutné Hory zaslalo šest projektantů ..
Porota :ne~děli1a první ceny, ale poctili dva návrhy cenou II. a ]2.510 Kč
(arch. M. Simaček,Praha,arch.M.
Urban, Praha) a dva cenou III. a 7500 Kč
(Ing. E. Snízek s arch. J. Hlaváčem, Praha, a arch. J. Chochol, Praha, se,
sochařem Z, PeŠlinkem).
..
.

z
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·Zp~ávy osobní.
.

Ve státní niěř. službě jme~oýán Jos. 'Bl'osche
měř. as.istentem.
Oprávnění
civilního geometra
nabyli:.:-Kal'cl Lenk, v Ustí n, L.,
Jo~. Falb
v Ústí n.L., Jinnřich Němec .v Zižkově, Evžen Richtel'
v Žatci, Roman Basler
ve Velké Byteši,ll1g.Fl'ant.
Kokešv
Nitře.
Oprávnění
civilního geometra
se v:zdal:. In~. Jindřich. He in z.
Zemřeli: Ant. Eu e lman,civ. geom. v Teplicích:Mnově, Ing. Tomáš
Lehovec
v Chl~mci n.C.
.
Právo k užívání stavovského
označení
"Ing." pl-iznáno kapitánu Karlu Javll.rkovi
v KníJ. Vinohl'adech.

SÍfBEH.
Generálné finančné riaditelstvo pre Slovensko v Bratislave
vypisuje vo stavu mernickýchúradnikav na Slovensku (stat.III)

verelný súbeh na mlesto druhého
archlvára katastrálnfch map
v VII., prip. VIII. hodnotriede pri archivu map katastrálných
V Bratislave a to kvalifikovaným mernickým úradníkom
evidencie katastru dane pozemkov~j.
Prednost majú žadatelia s praxou u daktorého archívu
map ~atastrálných.
Ziadatelia zo služeb evidencie katastru dane pozemkovej
v Cechách, na Morave a vo Sliezsku v páde obdrženia miesta,
na čas ich výkonnej služby na Slovensku obdržia d:a kvalifikácie
postup v požitkoch až o jednu hodnostnú triedu a to vo forme
poskytnutia požitkov vyšej hodnostnej triedy alebo vyšších
stupnic platových.
.
Riadne doložené žiadosti o horeuvedené místo nech
sú podané prostrednictvom nadriadeného úradu U ceneral.
v

nébo Ilnančnébo riadUelstva pre Slovensko
v Bratislave a to najneskoršej do 15. dec:em·
bra 1924.

B I' a t i s 1a va, dňa 10. novembra 1924.
Generálné finančné riaditelstvo pre Slovensko.
President: Dr. Václav Brachtl

V.

r.

Předá se

kancelář

zeměměřičská

po zemř. úř. aut. civ. geometru, v nové vlastní vile, u rychlíkové stanice, pří
hlavní silnici. Inventář k převzetí, byt volný, podmínky mírné.
Bližší udá:
J o s e I Š rám, strojvedouci
Vlkava
u Nymburka.
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