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.ZEMĚMĚŘIČS HÝVĚSTnÍH
Evidence vyměřovacího a odhadního katast~u
bosensko"he~cegovského v SHS.
Tnž. J. Ba šev

Bratislav •..

Zakládání evidencí postupovalo rovnou měrou s otevíráním pozemkovýchknih
toho kterého okresu. Evidenční geometři, jakž v minulých
odstavcích vysvětleno, vybíráni byli ze řad honorňrních geometru zakládání
pozemkových knih. Na rozdíl od rakouských evidencí katastru daně pozemkové nebyly a nejsou bosenské evidence samostatné úřady, podříi~né
přímo zemskému středisku, nýbrž tvořily spolu s berními, lesními, stavebními,
lékařskými a politickými úřady soui\ást okresníeh úřadů (kotarskí ured), v jehož
i\ele jest okresní přednosta (kotarski predstojnik) a jehož prostředriictvím
vchází jednotlivý okresní referent, .tedy i evidenční geometr ve styk se
zemskou vládou, v našem pak připadě s katastrálním ředitelstvím u zemské
vlády se nalézajicím. Do roku 1907 byly dokonee i soudy podřízeny okresnim úřadilm a teprv od zmíněného roku k vůli vyprostění justice z politických vlivll. organisovány byly soudy nezávislé.
V těchto me7<ichorganisovana byla evidence vyměřovacího a odhadního katastru Nejvyšším rozhodnutím z.e dne 27. července r. 1886, k němuž
vydána prováděcí instrukce i celá řada vice neb méně důležitých nařízení
zemské vlátly. Jak' již z úředniho titulu vyplývá, nejedná se zde o katastr
pozemkový,
neboť z di"tvodů v odstavci o pracech odhadních a oceňovacích vyložených, nesloužil bosenský katastr k odměřováni a vybírání
daně pozemkové, nýbd úloha jeho byla skrovnější i pozllstávala:
I. v sestavení evidenčních operátu a
II. ve vedení evidence o všech evidenčního operátu sé týkajících
proměn, jakož i v udržování shody s knihou pozel;:nkovou.

f. Evidenční operáty.
Základním evidenčním operátem jsou reambulované mapy pro pozemkové knihy.' Katastrální. mapy jsou vlastně jen kopií map knihovních
a shotovovaly se již při dkončování zakládání pozemkových knih následujícím zpllsobem:
Duplikát původní vojenské mapy položil se s odpovídajícím mu reamb]llovaným listem. ze spodu na okenní tabuli, tak, aby se starý stav
vzájemně kryl. Oba listy slepily se na rozích drobty nahřátého vosku, aby
se nel'ošinovaly a při docílené průsvitnosti proti světlu okopíroval se reambulací vzniklý nový stav ostře tužkou, načež se červeně vytáhl, parce··
loval a vt1bec totožně s původní knihovní mapou vypracoval. Okraje byly
v pozdějších dobách ještě plátěnými pronžky vyztužovánY, aby se tím zabránilo častému natrhování listů při častějším upotřebení.
Druhý díl operátu pozůsMval z pozemkových archů (posjedovni list).
Zařízení jeflO jest obdobné, jako u rakouského katastrn s tím pouze roz·
dílem, že titulní list bosenského .pozemkového archu obsahuje přede jménem
vlastníkovým ještě jméno kmetské usedlosti. Sloupec pro čistý výnos uvnitř
archu jest pouze jeden všem kulturám společný ll. nikoliv za sloupcem každé
jednotlivé kultury jako u archů rakouských.
Dle obsahu svého byly pozemkové archy pouhým opisem osnovy II zakládání po?,emkových knih po
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vypuštění údajů majících význam pouze pro pozemkovou knihu (služebnosti,
závady, břemena atd.). I.Číslování pozemkových arehů musilo úplně odpovídati příslušným knihovním vložk!ím, pročež i výkazy I (veřejný majetek),
II (železniční kniha), III (důlní kniha) a IV (seznam pozemkli patřících
k usedlostem sousedních katastrálních ohcí) nedostaly běžných ěísel, nýbrž
se vedly jako takové i v katastrálním operátě. Shoda s pozemkovou kniholl
šla tak daleko. že i parcely výkazu IV se pr'ipisovaly ke svým usedlostem
v -cizích obcích .. ale aby se tím nezvětšila omylem obecní plooha, zanášely
se v těchto cizích obcích modře.
Třetí díl operátu představuje ~summarium pozemkových archů", jež
obsahovalo tytéž sloupce, jako pozemkové are}Jy samy a kromě toho běžné
číslo ardlU a jméno vlastníkovo.
,Po uzavření arehů přine"ly sc jejicll
summy aritmetickým pořádkem do summaria, pročež součet summaria musil
se při .;právné práci shodovati s úhrnouplochou
katastrální obce.
,
CtvrtÝm dílem operát.u byl "parcelní registr", jenž neobgahoval nic
jiného, nežli běžné číslo, číslo li,tu mapy, číslo parcelní. číslo archu pozemkového a poznámku, Slonžilf tento operát pouze k vyhledávání parcel
a jest proto proti rakouskému
"parcelnímn pI'otokolu" poměrnp velmi
jednoduchý.
•
P,ítým dílem ·operátu byl "abecední sezIiam jmen" obsahující kromě
jména vještě číslo domovní, bydliště, Hslo al'chu pozemkového a poznámku.
Sestý díl operátu přerlstavoval "třídní výtah", do něhož se zanášely
parcely ve skupinách dle kultur tak, že plocha a čistý v,ýnos psaly se do
příslušného sloupce odpovídajícihO třídě té které parcely. Za každou kulturou
vyšetřila se pomocí rekapitulacc jednotlivých snášek summa plochy II ěistého
výnosu kultury, Ke konci sestavily Re od daně osvobozené pozeJllky (stavební
a"rea, c'esty, potoky a. r'cky, hřbit.ovy a neplouné plochy). Fhmný součet
třídního výtahu musil se ovšem shodovati se součtem summaria a celkovou
plochou katastrální obce.
.
Hlav):lí summy třídních výtnhfl sestavené v abecedním pOl'ádku obcí
celého okresu zanái:ícly se do .okresního přehledu". jenž byl tak sedmým
dílem katastrálního operMu, Opis jeho 7.'lslal evidenčn; geometr zcmské
vládě do Sarajeva, kd~ž byl uložen u mapovniho archivu.
'fímto Zpflsobenl sestavil eviqenčni geometr spolu s pl'iui',lenými mu
písaři evidenční oper,Ít; o postupu t;;chto prací podá.yal zemské vlá.dl·
(katastrálnímu
řed itelství) měsíl'ni výkazy dle předepsaných formuláh"t,
v nichž uvedl"ny shotóven{' katastrální ohce, jakož i operáty, které byly
.bphem měšÍce vypracov~íny.
f

II. Udržování evidence.
I. Předmět

evidence.

Pl'edmětem evidence katastru jsou ná21edující případy:
1. Změna rozsahu katastdlní
obce, pokud byb spnívními ú{'ady
povolena a schválena;
2. změna osoby vhstníkovy:
3. změna poulěru kmetského;
'i.
4. změna předmlotu pozemkové držby:
5. změna kultury;
6. chyby v písmě;
7. chyby výpočetní a
.
8. chyby v zaměření aneh ve výpočtu ploch .
•Jak vidno, souhlasí až na číslo 3 tyto hody s příslu?inými místy
evidenčního zákona rakouského a omezím se tudíž na popsání pojmu změny
. v poměru kmetském.
.
_
,.
Tato změna IUtstád, -přejdc -li buď celá kmetská. n.sedlost. neb ně~lik .jejichparcel,
po pJ:oípadě díly paJ;cel v držení jiné kmetské rodiny.
lhostejno, zdali k tomu došlo vzájemnou shodou agy a kmeta, nebo rozsudkem politického úřadu. jemuž přísluší pravomoc v kmetských záležitostech (nikoliv tedy soudum) .. D,ile stm patří z}íni~ kmetského poměru při
cel~ usedlosti (vymr'ením rodin)' po meči, amovisaeí kmeta rozsudkem
okresního Madu k vůli zan~dbáviíní hospod,íJství, zpronevěr'ení haku atd.),
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ueb dílech jejích a konečně dosazení kmeta nll dosud volnou agovu usedlost
(beg:luk), to jest vznik nové kmetské usedlosti.
Dělení kmetské usedlostí
mezi členy rodíny jest možpé jen tehda, dlí-Ii aga k tomu u polítíckého
(okresního)
úřadu své svolení a patří k prvnímu pHpadu změny kmetskébo poměru.
.
'
Všechny pHpady pak přellpokládají
ke svému provedení v katltstru
výrok (odluka) ·okresuíhoúřa<iu.
Reflektují-li totiž strany nl,!-knihovní provedcní změny. přednesou svoji žádost okresnímu úřadu, jenž obsah její protokohí ruč zjistí a oclpovídá~1i zákonit)~ln podmínkllm, vydá stranám' svůj
výrok, 8 nímž strany zažái\>ljí u souclu za knihovní provedení.
.Je-Ii se
změnou spojeno děl'lní,\ vydá okresní přednosta rozkaz eviclenčnímu geomet1'ovi k .zaměření
dělení. lt dle doclanébo evidenčního
pHpadu vyd:t
.gv(lj výrok.
Pojem chyby v zamHení a ye výpočtlj ploch kryje se sice s ustano·
veními rakouskými,
dovolené Ij1eze chyb jsou u bosenského katastru však
daleko širŘí, jak lze po yylíčení vyměřovací
metody prVního odstavce
snadno pochopiti.
Hranice chyb pH měření llélek činí rozdíl mezi délkami určenými
velkým stolem pl'i grafické triangulaci (obecní, okresní hranice, komunikace,
vodstvo atd.) a délkami určenými odkračováním pomod skizzoVllího stolku .
. V prvním pl-ípadč platí následující
tabulka dovalených chyb mezi
··délkhu skut,e('nou a v mapě znázorněnou:
do 100 ln dovolena 1/20 cel,; délky,
od HlO do 200 ln dOVcoleno 5 Ul,
'
od 200 do 600 m dovoleno 6 m a přes
600 m dovolena 1/100 celé délky.
V drnhém případě jest hranice širší i to:
do 60 m dovolena
1/10 celé délky,
0,1 60 do lľQ m dovoleno
6 lit,
.
011 100 do 200 lit dovoleno
8?n,"
od 2CO do 500m dovoleno 10 m a přes
50011l dovolena 1/50 délky v rovině a 1/40 délky ve
,sk.!onu.
'pr'i plochHch json n'\roky přesnosti rovněž velmi shovívavé,;A:ak
pE yýměře až do
200m" dovoluje se 20"10 celp plo~hy,
3(X) m"
~ 15°Lo
'
;')01J mí
lOOOm"

10%
8%

"

2000111"
ti °/0
30001/."
5%
5000 m"
~
4"10
" " W.OOO 1112
3"10
li pl"es 10.000 m'
2%
.Ježto dovolenI: meze JSOll vůbec měřítkem hodnoty dotyěm;ho vv'm,~l·oV<iní. l'~e' srovmÍ,ním s odpovídajicími
tabulkami rakouského
katasti-u
,1'elativně cenu bosenského katastrll ustanoviti.
2. Ohlašování

změn.

Povinnost oltlašoV>Ínízm('n pHsluší:
1. držitelům (vlastníkum
i kmetům) pi'tdYi jestliže všaf strany za.kročily o provetlení změny n knihoYllÍho nebo okresního.úřadu,
jsou této
povinnosti zbaveny;
2. .politickému úřa,lú pH změmích v poměru kmetském. Okresní úl-ad
zašle evidenčnímu geometru kdtkou
cestou svůj výrok V dané záležitosti;
,.
3. ,k.~ihovnílI}u úřaclu při .změ~áchv v~astnjctYí. K ~om,u cíli ods~oupí
kmhovm Hrad cely tMhulárm SpiS eVldencmmu geometru, Jenz obsah kmbovníbo usnesení zanese do svých' záznamů j
4. betníinu úřadu, 'pokud z berních přihHšek lze souditi na změnu
,evidence se týkající;
5. lesním orgánům, kteří mlljí obzvláště změny kultury lesní v polni,
/pak uSI1if!pace eddenci oznámiti;
I
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6. krajským úřadům, jež maJl nové cesty, regulalle i'ek, sta ,by že~atd. evidencím oznamovati;
7. okresním cestmistrům, do jejichž oboru působnosti náleží povolování soukromých staveb; po svém vyi'~zení: odstoupí. sta,veb11í. dovolení'
evidencím. jež si ,změny zaznamenávají: Y městech se samospráv.ou přísluší
tato povinnost městskému stavebnímu úřadu.
'
Z tohoto výpočtu vysvítá, že všechny změny lze slfrDOuti ve dvě
skupiny: zmčny, které nepotřebují mí~tního šetření (ohlášk:y pod čís. 2 3,
event. 4) ft změny spojené s místním šetřením (všechny' ostatni.J.
Ohlášky druhé skupiny zanslší se do "záznamu případů potřebujících
místního.šetI·eni".
jež .fest osmerkového. kapesního formátu a obsahuje'
sloupce pro datum přihlášky. Mslo úřední.knihy,
pozemkoveho archu,
jméno strany, "islo parcelní. označení druhu změny a poznáinku. Záznam·'
tento vede se pro každou obec zvláštX a poskyt.uje evirlcněnímu geometru.
úplný přehled práce. jež ho v té které katastrální obci oěelťává.,
Svědomit·, vedený záznam o místních setřeních je výhodnou pomůc-·
koUl, při .sestavování "letního pracovního programu".
Evidenčnígeomrtr
zanesl do něho pOJ,lzejména obcí, jež vykazovaly nějaké přihlášky, a doplnil dotyčné rubriky součtem .pádu; r'ubriky ty odpovídaly jednotlivý in .
předmětům evidence, jak b~10 na svém místě uvedeno.' Do obcí. jež ne-vykazovaly žádných přihlllsených změn, se necestovalo, neb evidencevyc
měřovacího a odhadního katastru neznala periodické revise.
Nařizuje
~ice § 22 uvedeného
nejvyššího
rozhodnutí
ze dne'
27. července 1886. že zemsk,í vLhla V potřebných intervalech časových dá
jisté okresní okrsky evidenčním /;eometreni důkladnč zrevidovati; a ačkoliv
zmíněný par~af
výslovně podotýkÁ, že kažtlá. obec pcjuién(' jednou,
v pěti letech musí býti revisi podrobena, přece provádi"cí instrukce nevydala
Mdných pollrobných n'ívodlo[ a ani zemská vláda cestou sv)'ch nářízení"
neuznala uspořádá.ní periodických revisí nutnýín:
Pracovní program předkhídal se ze~ské. vhídě do konce února
k schválení, ježto polní pdce, jestli výminečně po(,así nekladlo :r.na'·n}'ch·.
překážek, po!\ínaly již 1. dubnem a trvaly do konce října Přídavkyeyil1eIl"ní1oo'
geometra při polních pracích jsou poněkud odlišm\ji ustanoveny
neZlí
v Rako.usku. Cestovní výlohy, jakož i figuranty platí evil1en(,ní Íl-I'edníksám,
za!\ež je Q,gškodněn "cestovním a díetnÍr,\ plluŠ'Ílem",jenž obnáší'do X. hodnoti·.
~oěně SOOK a od IX. výše roěnč 1000 K. Tento pauš'íl vrplácíse v dntnácti'
měsíčních obnosích, kdežto diety ve výši 6 nebo 7 K dle rozsáhlosti okreslu
vyplácejí se na z'ikladě' "cestovního účtu" po jeho schvlilení.
leinic

3. Vyšetřování

změn.

Pořádkem svého schváleného pracovního programu vydal se tedy
evidenčni úředník do jednotlivých katastdlních
obcí. Interesenti zpraveni
byli věas okresním úřadem prostřednictvím
muktara nebo kneza o jeho·
příchodu, neb byl každý. kdo změnu přihlásil, povinen" pi'i měření' býti.
přítomen a dávati potřebná vysvětlení.
K polní práci vzal s sebou evidenční úředn ík detailtlÍ stolek·, busolu,priíhledítko, pásmo. měřítko, pichátko a z operátu pozemkové archy, pokud
byly k dělení potřebny, jinak však jen parcelní registr, summarium pozemkových archu,
abecední seznam držitelů a ovšem záznam příl?adů
vyžadujícíc h místní~o šetření. Dle tohoto ,rozvrhl si práci v obCi samé
a provázen jsa obecním muktarem neb knezem, zaměřoval ohlášené případy.
Cestou oď místa k místu a pokud vyměřenÝ čas připouštěl; revidoval stav
mapy vl1či skute!\nosti a zaměřoval i neohlášené změny; V ·nedostatku
času zaznamenal změnu pouze do' polního záznamu pro příští r<ilk.Zaměřování
samo dálo se stejným způsobem, jakž u vojenského k"atastru a jeho reambulace'
ua svém, mÍstlí bylo popsá.no.
:\Iimo pl-ípadůdo evideněníslužby.přímo náležejících vyřizoval evidenční
úřednik i všeehny.oošlé žádosti o koupi, nájem neb darování· erární půdy.
Tak zejména zaměi-il žádaný pozemek, vyšetřil vlastnosti půdy, hospodářské'
a rodinné poměry žadatelovy a námitky obce i sousedů.
Koncem každého měsíce vracel se s vypracovaný-m materiálem jedné·
nebo víM obcí evidenční úředník do sídla svého o&>resu.Úlohou tétb přeatávkr
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',by loúpln.e ",-pracování vyšetřených případů,
v čemž spočívá opět jeden
1'ozdíl od rakouského katastru,
kdcž kancelářský
díl měřických prací
zůstavuje se prozimuí' období.
První věd bylo sestavení "evidenčního případu" každé jednotlivé
změny, 'Vypočteny néjdŤÍve ploGhy a výsledek zanášen do ,"protokolu
o výpoč'u pLO'Ch",-tedy obdobni". jako v Rakousku, s tím pouze rozdílem,
že v Bosné se nevede tento protokol pro každý ro~ník zvláš.ě, ~ýbrž jest
'pro tutéž obec založen dosti silný sešit, do něhož se bez ohledu' na ročník
výpočty za sébou nepřetržitě
zanášejí.
ZaHzení jeho je~t podobné jako
v Rakou"ku.'
.
výpočtu ploch následovalo sl,otovení kopie zmtny z knihQvní mapy,
jez se vypracovala 'tuší a nový Btav rumělkou ponejvíce od ruky, ale přes
to pi'ece věrně dle originálu .• Ježto se v poli vnejhuBtších případech zamě·
řovalo rayonem ajeho odkročením, kterlÍžto data.se bezprostredně i nanášela,
odpadlo shotovování u rakouského katastru .zavedeného polního manuálu,
Koueč,ně se přistoupilo k sEl-staveníevidenčního případu do tak zvané
"Meuní knihy" (uredovlla knjiga, Amtsbuclú
Úřední kniha byl tvrdými
.'deskami opatřeny svazek formátu rakouských ohlašovacích listtl. čítající
as 1000 "tran ru)lri1tovaných skoro totožně jako zmíněné ohlašovací listy.
Nejlépe by ,se mohla úřední kniha srovnati s rakouským výkazem změn,
.'8 tím však rozdílem, že se v Bosně nevedla
úřední kniha pro každou obec
zvHště, nýbrž se do ní zanášely všechny v jednom roce došlé změny bez
ohl"un n>l katastrální obce., Každý případ měl obyčejně pro sebe jednu
,str:íllku a jest J?a snadě, že se plochy a čisté výnosy starého a nového stavu
nesčítaly - zkdtka
rakouský výkaz změn jest elabodtem
kontrolním,
"kdežto bosen~k:í 'úřední kniha elabodtem pouze záznamovým.
Do úřední knihy zanášel každé evidenci přidi',lený písař během
'celého roku. došlé výroky okresního úřadu a usnesení okresníh'o soudu
.jakozto knihovního úřadu podobným zpilsobem, jako se zalllíši tyto změny
v Rakousku ,do výkazu změn.
'
Evidep.ční případ sestavil tedy evidenční úředník taktéž v úřední
knize, nličežshOtovil na zvláštní, s Mední knihou identický tiskopis opis
,'připadll,jem.uŽ
přiložil .iko}J:i z katastrální (= knihovní) mapy. Tento
~opi~ skopiizastllpoval
vlastně rakouský ohbšovací list, . jmenuJe se však
"výtah z úřední knihý evidenčního úředníka" (izvadak iz medovne knjige
činovnika za evidenciju katastra)
a jest určen pro okresní soud jako
knihovní úřad, 'jenlUž byl ihned po vypracování předán .• Jak "idno, pi'eskočil
se tn vilči t'akouskému katastru berhí úřad a to ,z dvoji příčiny: Především
jest berni 'uřad za"toupen jedním úřeuníkem při knihovJ?í komisi (jakž na
svém míste výloženo) a jest tedy o odměřeni příslušných poplatků postaríino.
protože všechny evidenční případy geo~etrem předané musí projíti knihovní
komisí. Druhý dil vod jest ten, že v Bosně a H~rcegoyině neplatí strana
'měrné, nýbrž p()platek za zhotovení skízzy. N:íčrtkový pak poplatek řídí
se dle starého stavil dělené plochý a platíjej
strana kupující.
Vyměřuje
tie pak
"
do
10 dumunů 1'00 K
od 500 do 600 dumunu 8'80 K
od
1050
lilO
60)
700
9'60
50
,100
l'80
700
800
10'40
100
lfltl
:1'40
8UO"
900
11'20 "
150
200
3'20 "
900
1000
12'00 "
200
250
• ,"
400
'1000
1200
.12'80 ",'
250
3(1)
480
"1200
1400
13'60 "
14-40
300 ", 350
5'60
1400
1600
"3:>0
401)
6,4,0
1600
1800
15'20 "
16{)() "
400 • 450
7·20
1800 " 2000
450 .. 500
800
2000
2200
16'80
a za každých dalších. 200 dumunů o 40 h více.
"Vystav! tedy evidenční úředník straně tak, zvan)' "náčrtkový účet"
(račun), v něm;'; uvedeno jméno strany, ěí;;lo úřední knihy,' obec, čísla
dělených pareel, Jejich plocha li vyměřený obnos. Tent() účet předá bernímu
,úřadu, který buď u knihovní komise, neb svym exekutorem poplatek od
strany vybere li obnos v kolká~h do pozn:í.rnkové rubriky uCtu přilepí,
i
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načež jej vrátí opět evidenci. }::videnční úředník vede pak tak zvanou
"konsignaci
náčrtkovfch
účtů.", do které účty pořádkem jejich dat
l7.anášía den vdcem jich herním úřadlJm červeně poznamená.
Koncem
každého měsíce sepíše všechny vrácené účty a předloží je S příslušnou
konsignací
účetnímu oddělení zemské vlády. Konllem září každého roku
prohlídne evidenční ú\'edník svoji konsignaci,
vypíše dosud nevyrovnané
účty a phdloží jich' seznam rovněž účetnímu oddělení, jež pak pobídne'
berní úřadl v případu potřeby i k exekutivnímu vymáhání.
K vulí úplnosti sluší ještě p1-ipolllienouti,. že všechny evidenční případy zanHšejí' be ještě do "záznamu nevyříl'Jených evidenčních případů."
(Riickstandsvormerk),
který odpovídrl as nejlépe' rakouskému seznamu
ohlašovacích archt"" s tím zase rozdílem, že se nevede dle ohcí, nýbrž
chronologicky 8le evidenčních případlL Záznam ten obsahuje krom běžného
čísla a čísla úřední knihy,ještě jméno obce, strany, čísla dělených parcel
a rubriky pro datum, kdy byl případ předán knihám; kdy se vyřízen vrátil
a kdy 'byl n evidence proveden v operátech a'v mapách. Umožňoval tudíž
tento záznam stálý př.ehled vyřizování ;je strany knihovního úřadu .• Težto
pak evidenční geometr nemá vlivu na zrychlení vyřizování u knih, vy;psal
během ledna všechny v minulém roce knihám předané, ale dosud nevyřízené
případy g, předložil je do konce téhož měsíce zemské vládě, jež se o jejich
vyřízení sama postarala.
Tím by bylo vyšetřování a ohlašování změn prolmlno.
Zbývá jen
podotknouti, že dle předpisu neměl evidenční úřední-k dříve odejíti k polní
prácí míijledujícího měsíce, dokud nebyly všechny jím vyšetřené případy
měsíce předcházejícího úplně vypracovány. Sem patří též vyřizování lesních
žádostí pozust:ívajíci
v hotovení, skizzy zažádané plochy a sestavení
návrhu pro udělení neb odmítnutí dle okolností, které již v poli protokolárně
zjistil. Konečně vyřídil i ostatní, okresním úřadem mu přidělené referáty.
'Veškerá práce, která nebyla přímo předmětem evidence a nepatřila tedy
do úřední knihy, zanášela se do "exhibitního protokolu",
obsahujícího·
běžné číslo, číslo okresního úřadu. jlI\é.nostrany neh úřadu. bydliště a sloupce
označené druhem kusu ~ádosti o udčlení,prodej, nájem státní pl'ídy, usurpace.
komis~. jiné s polní prací spojené případy a referáty), datum vyHzení
i ódeslrí.ní jakož i poznámku. do které se psal krátce obsah podání.
V ~ávorce' uvedené pojmy byly během líčení již popsány, zbývá jen
se zmíniti o komisích. V Bosně a Hercegovině nebyla totiž za dob vyměřovacího a odhadního katastru instituce civilních geometru ještě 'známa
- byloť vykonávání civilněgeometrovské
prakse zavedeno teprv nal-ízením
společného ministerstva:f:inancí
ze dne 18. března 1906, Čís.'12.383/B. H:
ex 1905. Pří spor,ech o hraníc~,neb
pH nuceném oddPlení ideálního dílů,
vlastnictví byly tedy soudy, dále při rozličných kmetských pozemkových.
sporech okresní úřady a konečně 'při všelikém místním šetření vojenská
správa nuceny, obrátiti se na evidenčního úředníka. Poněvadž tyto pníce
vesměs nepatHly do kruhu jeho úředních povinností. předkládal příslnsným
úřadům za svou práci zvláštní účty. Počet komisí se musíl, jak svrchu
uvedeno, v exhibitním protokole vykázati .. Jest to něco ob(robuého, jako
při soukromých objednávkách
stran svého času v Rakonskn. Rozdíl jest
ten, že měřický úl'edník rakouský musil 50 nlo súčtovaného obnosu odvésti
státní pokladně, kdežto v Bosněpřináležel
celý obnos evidenčnímu geometru.'
Poměry ty trvají dodnes všude tam, kde není j~ště civilního geometra;
kdežto však dříve sestavoval si evidenční úředník účet dle vlastního dobrozllání, jsou uynípl'o
soudní
politické komise vládou nstanovené sazby,
ktere se nesmí překročití.·'
'

a

4. Provádění

změn.

I v provádění vyšetřených zmčn vykazuje hosenský vymerovací a
odhadní katastr několik odchylek od pozemkového katastru rakouského.
Letní měsíce patří v Rakouskn hlavně polní práci: v kanceláří vyřizuje se právě jen to nejnutnčjší. Každé evidenci přidělený písař zhotovuje
PQuze výkazy změn. předává ohlaš.ovací archy a seznamy měrného berním
úřadům. V'ýpočet ploch, provádění v mapách ft V operátech jest úkolem
zimního období, následkem čehož možno i s pracemi postupovali a operáty .
nzavirati dle obci.
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Jinak bylo však v Bosně: Již v předešlém cdsta,,~i bylo zdůrazněno,
že evidenční geometr byl povinen vyšetřený materiál úplně vypracovati.
Taktéž i evidenční písař zanášel došlá soudní i politícká (kmetská) usnesení
nepřetržitě do úřední knihy, ale dříve nežli pHstoupil k druhému případu,
musil prvý všude provésti. Co se pak provádění evidenčních případů týče,
rozeznávaly předpisy dvojí druh těchto p:Hpadů i to:
1. Případy, jež'se prováděly dříve,nežli
je knihovní úřad provedl.
K těm patří všechny, změny, jež i knihovní úřady' provádí bez souhlasu
stran, tedy změna předmHu, kultury, chyba v písmě a ve výpočtu, jakož i
ehyba v zaměření, vesměs pl-ípady, které nevyvolávají knihovního odepsání
neb připsání.
.
•.
2. PHpady, jež se pr~vád(~ly teprv po vyřízeni knihovního úřadu
Byly to změny, které se mohly jen za, souhlasu záj~mcfl provésti, tedy
změny osoby vlastníkovy, .eb poměru kmetského.
Jak vidno, nesmělo se v katastru nic provésti, co bynehylo provedeno v pozemk.ovýeh knihlich, ta~ že tímto způsobem docílena nejúplIlťjší
shoda katastru s,knihami. Při té okolnosti, že katastr nesloužil ke zdanění
pozemkového majetku, byla jeho jediná úloha sloužiti výhradně pozemko+ým knihám.
.
První druh případl't byl tedy ihned proveden, kdežto s provedením
druhého druhu. se čekalo, až se s příslušným usnesením vrátí od soudu.
Výtahy z ,úřední knihy nepatřily jako rakoueké ohlašovací listy evidencím,
nýbrž zflstaly jako příloha .tabulárního
spisu ve sbírce Jistin; čímž bylo
Soudl~lmuspořeno jich opillování.
Provádění samo týkalo se pak všech opedtů:
map, pozemkových
archl~, jejich summarií, parcelních registrd, abecf'dníe h seznaml't jmen i
třídních výtahů, jež se ovšem v Rakousku .v době patnácti let nemění.
Způsob prováděni jest s rakouským obdobný a bylo by zbytečno tedy,
pouštěti se do jehopod)"obnébo popisování. Nepatrná změ.-a týče se pouze'
pozemkových archu. V případech toti~, kde se niěni 'pouze plocha pareelý,
při čemž' ostatní údaje parcely se týkající zllstávají nezměněny. nebylo
dovolenostaJ:OU plochu přeškrtnouti a nový stav zanésti shora, nýbrž celá
parcela se červeně přeškrtla; do poznámky se napsalo číslo úřední knihy
a krátký popis změny, načež se celá parcela dle novi'ho stavu přenesla.
za pQsledni parcelu v archu obsaženou.
1'ímtozplhobem pohybovala ~e evidenční č,innosli,po celý rok. Koncem
roku ncb začátkem roku následujícího počalo se s uzávěrkou., Jakq kontt'olní pomůcka složil k tomu" výkaz změn", jejž možno srovnati s rakouským sro,vnávacím sestavením změněných archu pozemkových.
Byl to
vlastně tiskopis totožný s archem pozemkovým, s tím pouze rozdílem,že
každá kultura, jakož i sloupec pro čistý výnos pozl'tstávaf ze' dvou stejných sloupcfi pro starý a nový stav. Kromě toho obsahoval pI'ed zmíněnými sloupci jeětě běžné číslo a číslo úřední knihy dotyčné změny. Do
výkazu změn zan~šelo se současně s provádč'ním a ježto sloužil ke kontrole uzávěrky, vedl se dle obcí.
Výkaz změn se tedy seěetl a vypoHly se v něm příl'1htky a úbytky
jednotlivých kultur: Za tím následovalo uzavření 13ummal'Ía a třídního vytahu, jež Ovšem musily vykazovati tytéž změny ploch i čistého výnos~, jak
byly výkazem změn vyšetřeny.
.
.
Po uzavření všech obcí jednoho okresu přene,sl se nový stav konečných sončtu do okresního přehlédu, jen~ se opět seěetl. Výsledek se vypsal na zvláštní list téhož tiskopisu a předlo:W se do konce bI-ezna zemské vládě. Byla tedy lhflta pro uzavření obcí následkem toho konec
měsíce -března .
. Celý technický a písařský personál evidenci povinen by'lkaždodenně
množství vyklmané prlÍce přesně zall~seti do "pracovního denníku" (8eschaftigungsjournal),
jenž se mčsíčnó uzavíral.
Sečtením denniků všech
členľi evidence obdrželo Sl! měsíční množství prRce, jež se zanášelo do
"pracovní zprávy" (Arbeitsrapport).
Sestavení této pracovní zprávy se
během času měnilo, zpráva sama pak byla velmi komplikovaná, neb katastrální ředitelství chtělo býti zasvěceno i do posledního tahu 'péra, pročež
od podrohnějšího popisu upustím. Pracovní zpráva pf'edkládala se zemské
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vhídě měsíčnč a ustoupila bohuJíky se zfínikem yyměi'ovacího a odhauního katastru jednoduššímu tiskopisu, při jehož vyplňovfíní liemá evidenční
úředník pOéit, že se přemrštěně podrobná zpráva vyžaduje z lltIdůvěry
k jeho svědomitosti.
(Koneo pHH<'.)

,

K zemědělské

~efo~měv

Rusku.

Sdělllje ev. v. 'geometr K. Rykr.
Větší část plldy v Rllsku do bolšeYického převratll byla v, rukou
stitní.ch, carské rodiny, velkost~tkáHi, klášleri"i a vojskových fondů (kozácké
.kniby"), menší Mst v rukou' selských kolektivll. (obščín) nebo selských
jednotlivců. Jednotkou přídělu bylo tu množství phdy pHpadající na jakou~i
teoretickou .duši" a bylo toto množství v růz~ch krajinách n'lzné. Qtázky
pll.d,r p:1třily V Rusku vždycky k nejnaléhavěJsím
a stíly v popl'edí snaželll politických stran z prava na levo - od ~vazu "pravých ruských lidí"
(černá sotňa) až' do sociali~tů revolucion iřu - a hlavně byly hluboko
vryty v mozku ruského mužíkll, kterému nepomáhalyžádJlé
malé reformy
u~ proto, že byly přováděny neschopnými a úplatnými úředníky.
Proto
byl po revolJlci hlad po plldě tak nena,y~n)' a rlivoký a jeho ukojování
bylo provilzeno svárem, bitvami, ničením v)'robních prostředků a ho~podářskébo inventáře a zvířeckým vražděním.
Kerenského ~vláda se snažila
prováděti agrární program "llocialistB. revolucíonářfl", jenom že byla bezmo~na proti anarchii na místech, kde vLídla síla a surovost. Po' říjno~ém
převratu v Petrohradě l\ Moskvě přišla yláda ~bvětll (selských, dělnických
a vojskových deputátů) - bolševiklol. Její mol'. vztahovala se na střední,
severozápadní a jihovýchodní
Rusko, při čemž hranice tohoto území se
měnila téměř denně. Jednou z prvních věcí, na kterou se sověty .vrhly";
byla agrární otázka .• Je otázkou, zda zpfisob,jakým
řeší bolševici otázku
půdy, odpovídá psychologii rusk()ho mužíka na jedné straně' a zda mfiže
zajistiti hladovícím měótll.m a prfimyslovým střeniskllm dostateliné množství
selsk)ch výróbku na druhé straně. Jedno je jisto, že provádění tohoto
programu stálo a bude ještě státi potoky krve, kt'lré mohlo býti ušetřeno,
kdyby se vývoj nebyl lámal přes koleno. a z~olila se cesta ne tak přímočad. P~ychologie zeměd{,lce je jiná než dělníka prťlmy,slového. ať u nás,
ať v Rusku, a socialista, který chce jistě dosáhnouti svého cíle bez velkých
ztrát a otřešll, musíB ní poHtati.
.
,
'
První paragraf 'agrárního zákona stanovil: všechna země (až na
jmenovité vyjímky) patří pracujícímu ,lidu a sice tak dlouho. dokud na ní
pracuje.
Z tohoto zná'rodnění pudy vyjmuty byly lesy které měly připailn)1iti státu, vinice, zahrltdy a arhuzové plantáže, které. byly předávány
'děla;ck~'m kolektiVllm a pokusné zeměděl,ké ú~tavy a školky.
Každému, kdo chce se státi zemčdělcein dostane se tolik pudy, kolik
m"zc se svoji ;rodinou bez námezdných dělníkú obdělati. Toto mn'žství
tv"foj t. ZY. pracovní normu a její rozměr pro každou gubernii, po pHpadl,
ú jc"'!. stanoví zeměděl ;ký komitét. Při nedostatku plldy p'·O uchazllče
stan.lveno jisté poi'adí, jakým zpllsobem budou lIkojováni (zemědělci, venkovdké nezemědělské obyvatel~tvo, městské obyvatel8tvo, zajatci .... )
a o zbylé uchazeče mělo býti postaráno přesídlením na reservní 'pfidu
~akti\'ní" gubernie.
Hospodářské
stroje měl (a také z!!-čal) dodati stát,
]'ovn''\ž výpomoc pro inventář.
Počet míst zemčděl~kýehporadcfi
(agronomu.. li nichž bylo mnoho Cech~ lIajll.tcl0 rozmnožen.
Obchod plodinami
byl stitním monopolem a ceny měly bytiodstupňov1Íny
s ohledem na
v)'xouní podmínky, na vzdálenost k dodávkové ústředně atd.
Ke všem tčmto úkolům bylo potřeba především důkladné přípravy,
urěit:fch přechodních 9patření, úplně nového rozdělení půdy a současné
provídtmí meliorací. Ze ze značné části tyto práce spadají do ob(}ru
pťlsobl).ostí geometra, je samozřejmo.
Všimněme si specielního případu. zaČlÍtku .těchto prací v astrachanská guhernii. který mčl podepsaný příležitost blíže poznati:
l. Pl'IÍce přípravné.
ZemědělsH pudcwa a výrobní statistika,
k.c;·: mčla býti podkladem pro určení ,;pracovni normy", btanovení inven-

1920/56

ta:i ilních potřeb, odhad očekhané produkce. Vypracováv,ína byla v j~dno~livých obcích, po případě u jednotlivých kalmyckých a kirgizdkÝch rodu
místnimi zemědělskými komitéty, jimž přidělen byl jako sestavovatel 1,1.
ol'ganisator práce "instruktor agnírní reformy". PovoHním měl býti země~
měřičem. jenom že většina' jich byla t. zv. "praktiků", t. j. lidí, kteří
uměli zacházeti s trojúhelníkem
(venkovští učitelé, bývalí kněží, poštmistři a jistá č~st polských dobrodruhů bez určitého vzděliíní a znalostí).
Jejich zprávy byly v gubérnském komítétu při komtsal'iátu zemědělství
v. Astrachani spracováv:iny statistickým oddělením (25 úředníkll II. úřednic)
II sloužily za podklad jednání
gubernského .sovětu "krjestjanských,
rabočí~h, soldatských i 10VéCkých deputitů".
2, Pr'echodná
opati·eni.
S~movolnýmzabdním
velkostatkářské
pi'ttly něktel'ou obcí byla zkrácena jiná obec, která si na pudu rovněž
·d(·lala nárokr . Kromě toho nezabrané. jenom 'obrané v inveutíř statky
·bylo nutno priděliti rovněž. aby ose\'ní plocha byla pokud možno využitkována, Tyto .prozatímní rozdělovací práce prov,ídi'l v konečné indtanci
guhernský zemelný komi~ét prostřednictvím
komitétll. místilfch. u nichž,
ják V'ý70enaznačeno, byl "instruktor agrární reformy", který provád(~l tyto
phbližné měřické operace. Pomocným materiálem mu k tomu 810užily
.mapy "dač" (území) velkostatkll, selské a vojskové (koZ'ÍcJ-é) pudy, ,zhotovené v dřívějších dobách .s prarůznou přesností, v nichlf. hl'anice byly
stanoveny namnoze skoro tak, ja.k Gogol líčí v "Mirgorodu" ("hranice jde
od zadní kolny dvora až k ttJmu místu u potoka, kde baby perou prí.dlo")
a v nichž půda úrodn'i od stepi zakreslovana byla mnohdy podle náčrtkl1
"geometra". zhotovených
pH jízdě' na k.mi. Znovu podotýkám, že tyto
přlisuny byly, provAdčny jako opatření přechodná.
.
3. Definitivní
rozdnení
plld5' mělo !.Jjtí proveueno po kooe:;uém stanoy-ení jejího mnoístYi a pracO'vllí normy. Tomu mělo předcházeti
nově provedené přesné m('ření a provedení meliorací. K mi',ření bylo potřeba především odborníků. Rusku dodával ml'1'i('ké inženýry Konstantin'ovský institut a měřiče s nizším vzděliním řada kursů' úrovně asi našich
ni?šťanskych skol. Takovou školu z'í-izoval v Ast,racháni při zeměměřickém
odděleni gllbernského komisariátu zemědělstvígubernsk,ý
sovět 8. nutno
;přizhatt, že na' ni nákladů nešetřil.
Vyučování bylo bezplatné a v době praktických llvičení platilo se
·posluchačih:n, pro n;;ž byl zřízen intern:lt, denně pět rublů stravného ze
státních prostředků.
O výzbroj bylo p:Jstaráno přímo skvi\le. Universálních měřických
stro,Ff, nivelíru, pantografů a pJčítacích stroju byl v astrachanském archivu
dostRtek. Hliře bylo s kreslicími pom1ickami (kaliko, papíry a barvy),
J>teré byly siCe"v),o.rné kvality.(z 'Japonska), za to však těžko k dQstiní.
:Skolu, k níž přípravy v roku. 1918 byly ;v.plném proudu, veUlo. zeqtě·
měřickéoddělení
kOlni~ariátu zemědělství.
V čele tohoto oddělení stál
jmenovaný sovětem Illčřičský inženýr a dva volení zeměmWči.
'.
Ačkoliv v lutrachanské gubernii bylo svého čas~ provedeno měření
.zikladny, bylo pravděpodohno, že projektované nové měl'eni ~ubernie asi
na mezinárodní síť připojeno nebude z nedostatku odborníku li naléhavosti prací.
.
4. Mel io l' ac e a v yu žití přírodní
c h b o ha ts t ví. Astrachanská
gubernie měří asj'19 mil. desjatin.
SeveL'ozápad je úrodný, jij:J. a východ
přev.#ně stepnatý s ohromnými plochami pohyblivých i sHlých písků,prostoupený opuštěnými úrodnými koryty volhkých
ramen, ohromnými (namnoze radiolMebnými) bahQ.y a solnými plochami. Hlavní dopravní tepnou
je Volha a její nesěetná ramena.
K VY\lžití a zlep~en'í !lyní skoro ladem
ležících ohl'omných prost.-anství mA býti přikroceno k vypěstění vegetace
na pískách. z nichž zmizela hlavně bez~tarostným, po věky trvajíéím kočovným hospodářstvím Kalmykli, Kirgizů a Tatll.rli s jejiclJ stády hovězího
dobYl ka, koní, ovcí a v.elbloudu, váziním pohyblivých písků a započatým
již zalesňováním ve velkém slo.hu. Pnlce spojené s využitím bahen a zlepšení pitdy odstraněním solné vrstvy. D>Íle využiti skoro nevyčerpll.telných
. na povrchu ležících solnýchpolí
v okolí jezera Eltonského a Baskunčak.ského.· Všechno toto byl zatím pl'ogram, z části sioe jíž zapoěat)\ avšak
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přece; jenom program
p,o dalekou budoucnost
a - pro ~izí lidi .acíú:
~apitál (hla,:uč . pokud se ttče využití prlirpyslové~o).
Jed,no je však jisto,
ze tyto, kraje JSou nekonecným
polem pusobnostl pro vsechny technik,..
A z nich v první řadě. mueí pHjíti geometr~ který abych tak řekl musí
t01lluto program,u dáti rozVl'h hodin.
"
,

Zp~ávy stavo~ské•
. Kolegové evidenčn.i zeměmčfiči z Čech se pl-átelsk:r žádají,
aby případllé pokyny k reformě a zjednodušení
mčřičské služby směřující,
ua nížeuvedenou
adresu ěeskoú ódbočkou nstanoveného
delegáta pro ministerstvem financí zřízenoukomisí
pro reformu finanční správy p. l<'rantíška
.J ans k é h o, evid. vrchního geometra I. .tř. v Praze III., Karmelítská
ulice·
čís. 5 nové, I. patro, s největším
urychlením
laskavě odeslali. Podotýká se, že dle vÝJJosu minis~erstva financí ze dne 31. 'rpna 1920, číslo
jedno ~O.622/20, hodlá naše ministerstvo co nejúspornějším
zmodernbováním
3 zreorganidováním
finanční správy vzniklé režijní úspory za Bpolupusobení
"úřednictva do cílené, věnovatí ku zlepšenímateríelního
postavení úřednÍctva.
Provolání vlády SHS. k jugoslavským geo~etrům.
Spolek srbských geometrů.'
Bělehra(l, v kvftnu r. 1920,
'Čís. 35.
Kolego' V nejkratším čase :tayočnoll s' práce s !-,rQvisol'llím lmt'!.strálním "~opiselll pozemků v Srbsku, Tato ~ráce pozůstává v oby~ejném
croquoválll.a
Výp02tu plochy na' základě pasmem zaměh~ných ~ementů,
ktel<Í jsou potřebny. dle geometricktch
pDllVldel k určení p~OC:1Y,'na, př.:
., pl8.cha trojúh(~lníku rovná se základně násobené polovičnj vý~kou; tedý,
jde-li o parcelu t\;aru trojúhelníka, ,zaměH se na místě pásmem základna
a jeho výška a z těchto elemeritu vypočítá se pak jeho plocha a 7,apiš~
se do formuláře 'Ir. tomu' účelů nrčeného; nebo, jde-li o pafC'~ln IwpraVldelného
tvaru, rozdělí se na libovolné pravidelné geometrické tvary a
v' každém tom tvaru se zaměN ony elementy, které JS01 k ur(';cní plochy
poti'ebny. Polohi a přibližny tvar parcely. zakresli \:lB od ruky do ná~rtku.
Veclh) této práce' prováděli se bude současně i klasifikace' f'ozemkil dle
i1ávodu, pi'edepsaného. generálním ředitelstvílI). katastru..
.
Po předepsa.ny.ch. in:strullccíclt budou zřizovány okresní. a "krajsk:l
kataf'otl'ální úiady. a jakmile bude jeden okre's dokončen, ustanovj se šéf
takoveho ťtradu. za účelem udržování evilence nynějšíhó poiemkoyé'ho, po·
JlÍsu i. pczdějšiho katastrálního
měřeni.
•.
.
Generální
i-editelství katastru, nemajíc' dostatek domácího personáh!)
zamý~lí . opatřiti si jej z .Jugoslavin. i z cizozernska. Avšak spolek je toho
náhledu, že by tyto práce měly zůstati v rukou našich (do Srbskapřísluš'
ných) gel'm!'tl'Ů a -,ie by místa šéfů okresních
a. krajských uÍ':.tdů n~měla býti obsazována
clul1énty do Srbska n"přísJlľšnými a z toho dů'
vodu se rozhodlo, obráti(j se tímto dopisem, na všecbny naŠ3 kolegy;
kteří by chtčli a ktei'i by se cítili ještě zpúsobilými k poJ!li. prác( so
žádqsH, aby se piihlásilispolkúa
předložili zároveiipředepsanoil
žádost;
(kol1wvanou)'gcnHáJnírnu
řoditelství katastru, v níž btld~ uvedeno: kdy
abooh-oval dolYÚlý zememeřičskou
školu.zdaJi
po ukončellí' studií byl
čillnýru ph vy-rn<'\řť}v;í.ní,kelik lI1-Uje nyní let, v kterém je nyní postavmí
i s jakýr,n platerÍl; kolik !Dá služebních do pellS3 započítate.1nýcll jel: a
k9nečn(~,kterýpl~t
by žádal.
Spolek pak předá tyto žádosti se svým dobrozdáním
gener{tlnínm
j"editelstvi katastru. \
"
Zárovell Vás, kolego, spolek žádá o za~lání členského příspěvkL'l.
18 . dinarů' za· prvních' šest m~síéŮ běžného roku a: pě(j dinarů zápisného
naad1'1é)su p~na Drag. Nikoliča,. předsedy' spolku, jenž Vám také vyclá
spolkovou leglt:maci.
Pi'cdseda spo:ku~.
llrag. Nikclič, m. ~.
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1.'. S. KoJ~~! I 'onévadz nám není známu. kd~ .se kazdý jednotlivý'
kolega na~hiLzí, prosíme Vás proto, abysb v kruhu Vašeho úřadu
doruc~il toto psaní v(~ vl\wém opisu každému z nich. Žádosti by měly
býti zde do f>. (~ervna t. 1'•.
l\drC'sa spolku: P. Drag. :\'íkoli{, Vřldse a spolku srbských geometrů,
Generál ni l'Ildite!ství katastru, ministerstvo linancí, Bělehrad.
To!." prohlášení ilustruje špatné vyhlídky (~eskoslovenskýcl). geo,
meelrir v .Illgoslavii a úpozorňujerne pp. kdlegy, by v pI-ípadě úmyslu, ~do
Jug"f'lavip vs!.oupiti, db,alí přesně pokynů Spolku ceskoslovenských geo,
!1l"ln\. ;1 jen jeho prostreduictvím tu jednali. 'POZU. n'd.).·
ni;;

Zpt'ávy školské.
,

V Jugoslaviiztízen

čtytletý odbor geodetiékého inženýrství:

Casopis geometrů jugoslavských
"Glasilo geometara" přináŠÍ v čís. 3 a 4,
ročníku 1920 pro nás radostnou a významnou zprávu, že zemská vláda
v Záhře-bě nařidila,
by dasavadnÍ dvouletý geom. kurs byl přeměněn
počátkem roku llJ20/21 na řádný odbor geodeticko-inženýrský
s trvhÍm.
osmi semestrů, který'v každém ohledu staví se na roveřl ostatním odborům.
techniky v Záhřebe.
Všichni geodeti, v prvé řadč geometři. republiky československé;
gratulují z plná. srdce jugoslavským kolegům k jich úspěchům!
K ideálu zřízení osmisemestrov~ho\ odboru geodetického pracovali.
pilně všichni kolegové tamní, k praktik trn v oberu vyměřování (civilním
a vojenským) přidružili se kruhy vědecké (prof. J<ilh.ka, inž. P. Horvat,
pluk. ínž. Boiikovié a jiní) a svorným úsilím přesvědčili z:jhřebskou zemskou
v!lidu, že bezodkladně vybudovala oůbor geodetického inženýrstvi u pevném vědomí, že l'eforma studia' geodedckého stala ilenyni'jšírni poměry
kritickou.
.
...Motivy, jež udávány v podfní na vltádu, by zřízen osmisemestrový
odbor geodetický, jsou téměř ony, jež my v republice československé celkem.
llnalogicky v nekonečné řadě memQrand návrhů, anket tolikrát jsme už
t.himočili: 1. Ulohy, na geometra jugoslavského vznášené. jsou denně těžší,
zodpovědnějilí a rozmanitější.
2. Zrušení víd. geogr. institutu musí mít za
následek vybudování instituce, kde by dobře školení geodeti zdokonaliti
mohli dosavadní výkony rpzu astrollom.-geodet., kaltograť. atd. 3. Dosavadní
studium ani pro praksi úřadll vl,bec nestačí, tím ménč pro rl.zné privátni.,
kanceld'e
technické,
tak že absolventi v praksi musí doplúovat svým
soukromým studiem znalo,t př<.:dmčtů, jež v kursu nebyly pl·ednášeny.
4. Agrární reforma. v .Iugoslavíi a provádčníagr:írních
operací předpokládá
-geodety co celé, spnostatné pracovníky. 5. Jugoslavió nabyvši ll1wých zemí
bez triangulace, ni-velate ma,povního a geografického matel'iálu, musí počítat
s tím, že potízení těchto chybujících technických pomůcek může být,svěřeno
jen specielně vzdělaným geodťtům,kteří
osvojili si i přehled
ostatních
nauk inženýrských atak I}lOhouopravdu ú~ně a ekonomicky tyto předůležité,
fundamentární práce provést.
VUdaz,íhřebská
uznala 'všechnY" předn" šené dlhody za rozhodující
a přistoupila ku zI-i:i\ení osmisemestrového odboru geodetického,
aniž by
ob:ivalase, že zrušením kursů klesne z:'jem o studium geodesie a že dvouaž třiletý interval, kdy nebude vůbec absolventů. pÍ'Ínese stHnímuhospodářství
snad škodu. Vl:ida raději ihned zrušila kurs a ~ečká, až vyjdou noví
-geodetičtí inženýři, by pak jiIl,l svěřila pnici tak důležitou jako je technické
řešení agrární reformy, nová mčření státu a mčřické detailní práce pro
technické potřeby civilní i vojenské.
I
i
Bylo tedy zřízení oSl1lisemestrového odboru geodetíckého vllÍdou
zá,hřebskou pozorovf'no. se tH hledisek: 1. Studium geodetické nutno r o zš íř i t onové, nejmodernějšípoznatky
v oboru užité geode~ie (fotogrametrie,
kartografie a reprodukce pilinu, důluí měiictví, astroncmie atd.). 2. Jest
nezbytno je do p I nit i tak, by in~.enýr geodesie znal pod s t a t u ínženýrskýcb
prací o8tatllÍch (meliorace, stavba silnic a železnic atd.). 3. Prohloubiti
I
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'připojením nauk, Jez v praktic"ké činnosti v civilních kruzich jest potfebí
, :znát (výstavba měst, .politicklí ekonomie atd.).
Jakým zpflsobem se~tavena učebni osnova nového čtyřletého odboru,
přesně není mIm známo, ale předpoklád:íme, že vláda přidrží Be úplně návrhu
'goometrovského
spolku jugoslavského
a sboru profesorského zíhřebské
'techniky,
když totiž v zlísadní otázce,
zrušiti kursy,
vvšla rychle
;interesentum vstříc *).
.
Prozrazujeme,
že spolek geometr;'l v .J lJgoslavii použil kusestayení
učební osnovy geodetického odboru, návrhu jenž vypracován spolkem C. G.
'Dkolnost tato vede nás k úvaze o situaci naší se zřetelem na reformu geom_
studia v republice československé.
Situace dnešní; není-li pro n:ís momentánně smutnQU, je~t jistě starost
"budící: Pozorujeme nejen" rozpor v nizorech o zp(lsobu provedení rerormy,
ale jest jižp:ILrný otevr-ený boj.
'
Přiznltváme loyálně, že nejsou to snad celé korporace inženýrské,
,jež proti n:ím nyní se staví - neučiní tak a nemohou, neboť neočekáváme,
že by byli schopni n'ís zaskočit, když po převratu všude s našimi požadavky
'projevovali, úplný souhlas -', nejsou to tedy korporace, ale vlivní jednotlivci,
:kdoil nepřejí, by reforma provedena byla dle našich návrhu.
~
Bylo, by od funkcion~.ří't geometrovských hříchem stavovským, kdyby
svým kolegum roztroušeným v dalekých oblastech republiky, kteří napjat{,
očekávají splnění l'eformy, neoZll'im;ji ver'ejně, kde v prvé řadě jest pHčina,
'proč kurs letos nezrušen, a~ reformy studia stavebního a kulturního inženýrství letošním studijním rokem provedeny.
ProhUšení o reformě studia z Oné strany dané jest ndokumentpro
:příští dobu". jest od na" ,až do "z" snůškou upřílišněných, . předpojatých
a malicherných nizod't, jež lidé znalí opravdově potřeby nynější geodetické
,prakse snad no a pr'esvědčivě vyvrátí.
Toto" l'rohld.šeuí" jest kuriositou
našeho vědeckébQ světa, neboť jednčch a těchže duvodů užívá pro i proti.'
oChabost jeho zobra~llje se jasně v nOJpovědi", kterou spolky geometroyské
. dne 28. dubna 1920 podaly ministerstvu vyuěovánI, y níž konstatováno hned
v úvodě velmi šetrně,
že "ProhUšení
je založeno
na řadě
ne{}o patř e n í a o my I u", v textu dalším pak musilo b.fti jedno z tvrzení
,dokonce odmítnuto příznačnými slovy:
nizor ten nnení miněn vážně" I
Kolegové!
Ač spolky naše včas zakročily proti našim protivníkflm,
"přec dračí seminko vyrostlo: zabránilo na čas provedení reformy.
My s pomocí poměrl~, jež °d~iny našemu st:ítu politiekým postavením,
agnírní 'reformou a potřebou řádných měřickýchelaborátu,
pro účely
technické i právní, brzo definitivně
vyhrajeme.
V nové době novou úpravou ,lHky ~eodetick~ho vyuěOVitní pro
"II. posluchače inzeuýr;td
obou směrEI dopravního ,i vodního jeví se odborové
studium georlésie nutné a jest tím d{IllO.
Nebudeme se dOHllí.vat vzoru zastamlých na ně k t e r Ý c h n('.meckých
technikách,
ani úzce specialbovaných
škol pro geometry a topJgrafy v~
Francií, jako odplh;cičiní, ale ,vzoru moderních v balkánském~!I) státě: to
jest čtyřldého odboru geodetického inženýrství na zihřebské technice.
V Br J?- ě,dne7.
září 1920.
lnž. Josef B,ůžička.
~) Přinášíme návrh učební osnovy, podaný spolkem geometrů Jugoslavie
°a pl"Oi'esor,.kýmsborem techniky záhřeb.ké, na zemskou vlidu:
Ročník J. Matema~ika I, deskriptiva, mechanika I, geodesie I, geodetické
,počt:'třství, terénní kreslení I, trigonomeLrie, optika.
R o ční k II. Matematika J[ a Hf, geodesie II (metoda nejmen~ícll čtverců),
'terélJní kreslení n. petrografie a geologie meteorologie a klimatologie, fotografie,
fotogrametrie, měření stnpllóvé kar,tografia a reprodukce plánů.
,
R 0<3 n í k II r. JVyiHígeodesie. Ilstronomte, kult. techn. stavby I, půdoeznals:,ví a chemie agrikulturní, stavba silnic a žele:lmic I, důlní měřictví,
technický katastr I, priv'átníprávo,ťlstavuí
a správní právo, anthropogeografie
.J ngo,;lavie.
Ro čn íkl V. Sférická astronomie a fp. geod9sie, techn. katastr II,
agrární operace a refol'ma, měření ;řÍiJ(lía pobřežní, y'ýstavba měst, lesní a polní
;hospodářství, politická ekonomie,finanční věda, sociállií pblitika, pozemní stavitelství.
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Nové ,kniby.
Zprávy veřejné služby technick~ 1920,čís. 14. 8 Q u p is v ý"š e k·
bodli přesn~
nivelace
v republice
Ceskoslovenské.
- Vydáno.
ministel'stvem veřejných prací s předmluvou od prof. dra Semeráda.
Instrukce pro přesné nivelace. Práce polní: Publikace nivelačního odděleni. ministerstva veřejných prací, l;ís. 2. (7,atímní vyd»nÍ,)V tisku.
Přihlášky na zakoupení přijímá nivelační ~ddčlení ministerstva veřejných,
prací "V" Praze, SmícllOv, Preslova ul. č. 6.
Dr. A. Semerád:' Příručka praktické geometrie. Kniha psaná
pro studující i praktiky s příklady a hojnou ukázkou literatury.
V knize·
se zavádí setinné úhlové dělení do příkladu apomucek
matematických,
aby se dal lJávod v nlJ.ší literatuře hospodárnému využiti soustavy úhlové.
, Kníha jest v tisku a vyjde ve Knihovně spisll mHtematických li- fysíkálních
nákladem českých matematiku li- fysiku a subskripci lze Hditi do knih.
kupectví .Jednoty českých matematikll a fysikll, Praha II, Kl:'emencova ul •.
1

sémerád- Valouch: Trigonometricko-Iogaritmické a polygonáhlé tabulky pro setinné děleni úhlové. Jest to pomucka pro realisaci
zavedení-hospodárného
sptinného dělení do počtu škol i technické prak8e
inženýrské a katastrálné geometrovské.
Kniha jest v tisku a vyjde mikladem Jednoty českých matematiků a fysíků.8ubskripci
lze říditi do
knihkupectví .Jednotyčeských matematiků a fysiků, Praha II, Křemencova ul.

Zp~ávy spolkové.
Spolek čs. geometrů, odbočka Brno. Kolegové! Ze všech sil
jsme se snažili, aby konečně letos uskutečněnabyla
reformanašeho'studia
...
Byla to však předev'ším ta známá nevraú vOst technická, že nebhtbé
kursy zeměn:lěřické posud nezrušeny a na. jich místě nezřízeny řádn~,
odbory vyměřovacího inženýrství.
Nejdříve prý třeba rozšířiti obor pl1sobnosti a pak studium reformovati. Ne tak! Nynější obor l'ůsobnosti, tak jak zákonné předpi~y nám jej'
zaručují, žad'í již sám vybudová.nístudia
oboru tomuto n praksi vyho\"ujícl.
Ta .podezřelá starost o absolventy Mdného oboru vyměřovacího:
inženýrství svědčí jen při nynější pClptávce o neznalosti umístění geometrů.
zneuznání jich nutné existelJce v z.íjmu veřejném a obavě před zdánlivou.
konkurencí.
'Posud zachovávali jsme jednotnou frontu s techniky vysokoškolskými
oproti právníkům ku své škodč, ačkoliv činnost J;laše technicko-právní lil
orga,nisllce úřadll odkazuje nás v takové míře na pdvníky.
, Staví·li se část prOfeSOrlla inženýru z malicherných II osobních příčin
tak Ul~putně proti nám, můžezají.llté dojíti k roztrzce k nemalé radosti
právníNkiL
. . tO'
-...
l'
v k
'
·etrev b a· 1I geome ru, ať vymlZI, JSou- 1 vila
nez b ytnym
cvI' an k em
hospod:írné specialisace technické, jak my tvrdíme. pak pryč s kursy a_
zřízeny buďtež bezodkladné i'idné obory vyměřova<tího inženýrlltví.
Rovnocennost
s ostatními
vysokoškolskými
techniky
je naším základním
požadavkcm!
.
Osm '811me-tl"fla dvč stHní zk9ušky žádáme, byť i v zájmu koneč·
ného uskutečll{,ní jeden semestr zaměněn půlroční ·praksí.
Kolegové, vytrvejme v boji! Xllš dlouholetý požadavek reformy
musí býti uskutečněn!
V· z,ájmu celého stavu je nutno varovati kolegy techniky, před z»pisem na kurs geometriU Nechť zapíši se zatím na bdný odbor inženýrství stavebního a podeprou nás takto v našem snažení.
Výbor Odbočky spolku čs. geometrů v Brně konal v letním
období dvě schuze. Jednáno hlavně ,o dalším postupu, kdy reforma našehostudia znovu odsunuta. V Zeměměř. věstníku má se uveřejniti prohlášeni
ke kolegům o našem stanovisku a noví posluchači na technikách varováni
před zápisem na kurs geometrů.Poslucha.če
zeměměnětí zastupovati bude
ve výboru nOdboi'(ky" pan H. ~lusáček a jeho náhradníJ: E. Proch.áz~a..
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Zp~ávy l~te~ámí.
Zprávy veřejné služby tech l1ické, 1920. Čís I o 11: CIS. 185
sbírky zákonů a nařízení. Zákon ze dne IR. bře:r.na 1920. jimž se zřizuje
inž. komora pro československou republiku.
Číslo 12: Zasílání (}at k opravě map 'u plánů vydaných vojenským
zeměpisným úřadem. C í s I o 12: Silniční tra(;m oblouková v Annales
des Ponta eti Chaussés 1919/1, str. _332 - Ing. Galatoire-M algarie. :Nový
integraphe v témž časopise 1919/1/54 - Ing. Predhumeau.
Číslo 14: :Nivela<:ní služba v ministerstvu veřejných prací.
Číslo
14-15:
Volba projekce pro topografické mapy státu česko8lovens~ho
- Dr. tech. Fr. Fiala.
, Čís I o 16: Status úředníkfl evidence katastru pozemkov? dani:, v československé republice. Sazby cen a poplatkfl za litografické otisky map.
.
Započítání
asistentských
let úi'edníkňm státní stavební sluilby do
časového postupu.
Zeitschrift fiir Vermessungswesen.
Sešít
10-11:
Uber den
mittleren Punktfehler beim einfachen Vorwartsabschnitt.
- Kerl.
Sešit 10:Ůber
den Gebrauchswert
des sťhwenkbaren Mikroskopes'
von Hensodlt-Hildebrand.
- Ltidemanll.~
Seš i tlI:
Erdmagnetische Elemente 19HJ uud 1920. - Observatorillm
zu Potsdam.
Sešit 12: Beitl-ageí ZUl' Vereinheitlichung
im geodatischen lustrumentenwesen .. - Ltidemann.
Seš i t 13-14:
Uber die Genauigkeit
trigonometrisch'er
Punktbe.
stimmungen. - Werkmeister.
'i'
.
Seš i t 14: Wiederherstellllng:
verlorengegangener
dUl'CIt Wiukelm"ssung bestimmter Punkte .. - Rau.
Sešit 15: Abst(lckungen voJ]. Radialrichtllng-en mit Hilfe der Inversion. --'- Ker!.
Seš i t 16: Der Stereoautograph. - Eggert.
Osterr., Zeitschrlft fiir Vermessungswesen. Číslo 1-2:~, Die
.AUllgleichung vónAbschlu.Bfehlern, die Bestimmung der zulassigen II~aximalen
Abschlu~fe~ler in Dreiecken uud geschlossenen Polygonen. - Alexandel"
.Jankó, Selineczbány.a.
,
Číslo 2: Lingenmessungen
'mit lnvarband
anf ebenem Boden. Prof. Dr; H. Loschner.
.
Schweizerische Zeitschrirt mr Vcrmessungswesen
u. KlIlturtechník,
1920. Sešit cLo,Delessert.:Drainaw'o r:'maniemeni parcellaire et ciHbsir,,: --Sommer'
Eini~es iiber Vernll'SslI:'gRweSl'1l in NOld:unerika. IHifhger:
Kurze Mitteiluug iiber priizisiolls-tachYlllet. is 'hl' Dctailaufnal111ll'll im Jnstruk·
tionsgeLie,te, 11. FIllCk: ZWl'ckmiWig" l1imc'llsioJlen dernellen
Grnnd·
stuck" der Giil<'rZJlsamrrJclllcgll:lg<!l.
\
Sest:l\-il Hanák.
Zeitschrift fiirVermesslIngswesef\,
1920.
Cis. 2.: K. Líldelhanll:
Úber den Gang der Oknlarriihre bei einem Nil'ellierinstrlllllent vou M. Hildebrand in Feibi'rg i. Sa.
~
Cís; iL: Halis Jllng: Dbl'r den Punklfnhbr des Zllgl'ndpl1nkl s hei
Theodelit· und' Itil.tin~erziigl'll. - Obersti. z. Il. Ho:'!cke: !Jie Ent.wiekeltmg
des Kriegs\"prrn('ssunswesens. (Kr. Verm. W,). - Geh. l1egierllngsral Wi'rllekke: Das Vennessnngswcsen des eng~ischen Heerps in Frankreich.
(:ís. 4.: C ~1iillrr: Bl'st.iinr1igkpit des KonI'.. rg n,zwinkeis hei DoppelschliffliLellen.
CíR. ií.: K. Liidemanll: ('her dip Gpnauigk it I'on Messllll<;pll mil.
eirtem Wiukplkopf mit 2. Angalw am Nonills, ....,. Hf'rmann Graf: Di,- .;'\()twendigkeit dl'!' Planaufst,ellu'h,g unl[ jhrp .Gpstaltlln;; der Beslp<1lting'. ;!et
den t sclwn odlil mlereien,
Us. 6.: H. Mehmke: Zur lllUnmprisclH'n Aufk\Sllni~ reellpr qlladratischpl' Gleichungen I.nil r(·plh-n \\'nrzpln.
n
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Cis.. 7.: Hiihkilla-Iil:

Di" Hell'('gung dr

Spf'rnnaller

der Golhae,' Ta'·

spE'rre.
t.is. 8.: K. Hauslnallu: Glasdos 'nlihelle Jiir Feldmess'llslrU)JI 'ut('
Čís. 9.: () Egg. rt: Diťfere'1ťa!formelll fur das HUckwiirl3einsdmeiden.
O. EggerL Huck\Yiirtseinschneiden irn R'lllrn.
Us. 10.,; Ker!: Dher den PunktfphLr beirn E';nfaclF'(\ \'orwJrt'i<'JIl'
schnit!. -- K. LCdernanil :iTJlC'r (kn Gebralle1;sll'erl d~s .,schwenkhlren .Mi·
kroskopes"
von IIellsoldt-llildE'hranrl.
Zeitschrift
fiir Instrumentenl,
onde, 1920. SIl'. 1.- Il.: II .. Br,ms:
Zlil' Untersuchnng von Kreispiuteilnngen. - Str.- 3.-15.: F. G<Jpp'[: 1:1131'ferenz-KOIuparator
fur. Endmasse. --- Str. 1.'í.---c20: M. von Hohr: ZUl'
Kenntnis írli her Formen des Er-df'.'rnrohrf'S. Sir. 28.: A. Beck: Das
Nadirinsll'l'lllt'nt
von Beck. He!. Astr, Na3hr. 173, str .. 161. 1907. Hef.
Hammf'L
Str. 29.: Hohenuer:
Der Hohennersche
Priizisionsdistanz·
messf'l' nud seine Verbindnng mit einem TI:e:Jdolit. (Al,Jh. nnd Vortr. alH'
dem Gehi"tf' der Mathematik, Naturwissenschaft
und Technik. Dr. Hohenller). 8°, 64, str. a tab., Leijnig, B. G_ Tenbner, 1919, g2h. :;'20 M.
Hef. ·Hammer. - Str. 42.: Die Nivellements hoher Prazision uud lIie internati(llwJen Vorschrifteu i hrer Fehlerberechnung.
F. 'Baeschlin, S~h weiz, 71,
191i-i. ~(20. str.). Ref. Hammer. _ Str. 44.: Gradnptze zenita!er Karteu
gl'or3en Mallstabs. A. Wedermeyer Annal d. Hydl'ozr. u. marit. lVleterol.
Str. 2fj1·~·344, 1918. Ref. IIammer. ---c 8tr.46.:
W. Breithaupt:
Die Bussolen des -mathematisch-mechanisc!lf'u
Institutes
F. \Y. Brc'ithanp: UJl'!
S. ('asspl .32 str., 191S. !lPI. Hamrner Vlastní náklad

~ěsto
Mladá Boleslav vypisuje veřejnou
soutěž na získání
regulař.niho
a, z.astavovacího
plánu
města
Mladé
Boleslavi'
a ok oJí vš,eobecněpřístupnou
odborníkům příslušnÝm do československé
republiky.
Projekty,
které
obsahovati
musí: 1. ideový náčrtek
plánu
upravovacího
It zastavovacího
v měř. 1; 2880; 2. význačné pohledy archite,ktonické; 3. důvodovou zprávu - butfLež podány nejdéle do 15. Ii s t opa d u 192.0 na městském úřadě v Mladé Boleslavi.
Ceny jsou: 10.000 Ki'"
7500 Kč a 5000 Kč. Soutěžné podmínky
za 30 Kč zašle městský úřad
v Mladé Boleslavi.
Státní regulační komise pro hlavní město Prahu s okolím vypisuje ideovou s'outěž na získání plánfl pro úpravu a zastavení letenské
pláně, okolí hradu a sousedních území. • Soutěže mohou se účastniti odborníci do československé
republiky příslušní.
Za nejlepší návrhy stanoví. se
-čtyři ceny, a sice: 40.000, ap.ooo, 20.QCO a 15.000 Kč. 'Mimo to mohou
další náVrhy .býti státní .regulační komisí zakoupeny.
Soutěžné práce buďtež podány nejdéle do 30.listopadu1920
do
2. hodiny odpolední v podatelně
státní regulačni komise v Nové radnici,
3. poschodí, čís. dv. 405. Soutěžné pomůcky stojí 200 Kč.
Město Bělehrad vypisuje mezinárodní soutěž na získání regulačního a zasta:vovacího
plánu města (bližší oznámeno bude v příštím čísle).
Pc/známka:
Plánovésoutěžné
pomůcky, jíž JSou nezbytným podkladem těchto soutěží, ve většinč případů, pokud se tyče správnosti i vnější
úpravy;, nesnesou ani té nejmírnější kritiky. V plánech schází .celé skupiny
novýcli domů, výškově vyskytují se i několikametrové
bez měření pouhým
pohledem na termin znatelné chyby a j. v. Jest povinností místních kolegll
geometrů, při sestavování podmínek svým vlivem a radou těmto nedostatkflm pl·edcjíti.

Soutěže vyřízené.
Vý~ledek soutěže na ideový regulační plán městaProstějova.
-V ustanovené
lhůtě -došlo celkem jedenáct projekLll. Porota rozhodla jednohlasn('; rozděliti
celkový obnos mezi tři nejlepší práce, a tb : Projektu
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B heBI~m "Prostějovu" a projektu s heslem "Rozkvět" jako rovnocenným
po 8000 Kč a projektu s heslem "Prosti"jov v zahradách" 6500 Kč.
Mimo to navrženy' byly k zakoupení projekty s hesly "Stavitel měst" a
"Forum" po 2500 Kč. Autory prvního projektu jsou inž. Jos. Peňáz a
měst. architekt Jindra Kumpošt v Brvě, druhého projektu architekt Mil.
Kopřiva a třetího projektu architekti J. Stěpanek a Bohuslav Fuchs v Praze.
(Lidové Noviny' dne 29. červeuce 1920.)

Osobní zp~ávy.
Jmenování. Z min'isterstva
finanl"Í:
Vláda republiky československé jmenovala vrch. evi'i. geom. 1. tř. J. Bašeho z Bělehradu vrch. evid.
inspektorem v VII. hod. tl'. pro obvod generálního finančního ředitelstvi
v Bratislavě. Vrch. geom. 1. tř. inž. Rrejcara, Fr. Tamchynu. inž. Jos. Křováka
a Domi ·ika Bukovského vrch. evid. inspektory v~ stavu úředníkl1 evidence
katastru daně pozemkovtÍ a evid. vrc h. geom. I. tř. Fr. Fabia.na vrch. evid.
inspektorem pro obvod generálního finančního ředitelst:ví pro Slovensko.
Zemské nUHnční ředitelství v Praze jmenovalo evid. elévy Jana Mosra,
Jos. Peichu a .Tos.Pražana evid. geom. II. tř. v XI: hod. tř. M.inistr' financí
jmenoval evid. geom. 1. tř. Jos. Baara, Jos. Skrocha, ~Ifonse Hauptmanna,
Karla Lodra. Josefa Procházku, Fr. Mittnera, Anton. Cížka, Karla Pulpita,
Bohuslava Há.ika, Hugona Knéžourka, Vladimíra Crhu, Arnošta Kopřivu,
inž. Ant. Ei§nera, Ervína Korndorfera, Fr. Brabence, Karla Koppmanna,
§tanislava Cecha, Fr. Hoffmanna, Arnošta Pálka, Ant. Macháčka, Karla
SpetIn, inž. Fr. Tippla. Viktora Giinthera, Fr. Jošta, inž.Bedř. Schreiera,
inž. Jos. Krupicu,' Fr. Stěpána, Julia Patáim, Jos. NovlÍ.ka 1'1., Stanislava
Housera, inž. Ant. Frische, .Fr. Dvořáka a inž. Tomáše Klepačka eviď. vrch.
g'eom. n. tř. v IX. hod. tř., dále evid. geom. II. tř. inž . .Jaroslava Fejlka,
Rud. Nebolu a evid. eléva Lud. Franze evid. geom. I. tř. v X. hod. ti'. ve
stavu úředník!:'! evid. katastru dllně pozemkové; jmenovani ponecháni v dosa·
vadních pusobištích.
Z ministerstva
školství
a národní
osvěty:
Dr. techn. Jos.
Ryšavému byla udělena venia docendi z oboru vyšší geodesie na vysoké
škole technické. v Praze.
Z ministerstva
zemědě lství:
Agra,mí vrch. geom. 1. tř. Viktor
Diemaczek vrch. agr. geom. I. tř. v VII. hod. tř.
v

Kole~a Vladimír Fil k u k a byl jmenován řádným profesorem technické vysoké školy v Záhřebě. Všem, kdož se zájmem sledují rozvoj na
poli geodesie a osobní úspě.chy koleg~l doma i v cizině, bude tato zpráva
morálním posílen,im. Jak známo, byl prof. Filkuka po absolvování kursu
geométrovského na, technice v Brně po dvě léta asistentem při stolici geodesie.
načež odešel do Záhřeba co adjunkt a brzo na to profesor geodetickéh.o
kursu. Kolega Filkuka. patří k nejčilejším našim pracovníkům geodetickým
v cizině a ml1že se těšiti dobrému výsledku svých snah a zápaau. Zřízení
'čtyřletého odboru geodetického inženýrství můžeme v prvé řadě jemu
připsati, neboť on to byl, který ve veřejnosti technické'a v časoPise "G1asilo
. geometara", jejž rediguje. agitoval" pro myšlenku zrušiti kurs li, nahraditi
Jej odborem a nyní pak organisuje zápas o centralisaci vyměřování.
.Jmenováním jeho' řádným profesorem a volba děka.nem odboru geodetického, stavebniho a kulturního inženýrství, jest uznáním nejen vědecké
jeho zdatnosti, ale je8t i faktem pro stav geometrovský velmi významným.
neboť tím dokumeJ}tována zásada, že geometru mezi ostatními geodetickými
pracovl)íky patří místo aspoň st.ejně čestné.
.
,
Uspěchy kolegy Fílkuky jsou mu odměnou a osvčžením v cizím
prost'fecli, které, jak známo, má tak málo přitažlivosti.
Těšme se s ním,
ze po úpravě našich stavovských otázek v republice bude pro nás jistě
nepostrádatelným a že se vrátí mezi náš, aby zde pokračoval na dráze
tak dobře zRČaté.
'
Inž. Josef Růžička.
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