
v SRNĚ, dne 1. května 1915,

ZE"Ě"ĚŘlě~KÝ uĚ~TníK
Příspěvek ku posuzová.ní trigonometri-

ckých sítí pražských.
Přednesl Ing. J. P e tří k na sjezdu čes. přírodozpytců a lékařů v Praze r. 1914.

(Dokončení.)

Je zřejmo, že tyto převedené souřadnice, ač jsou to body
identické, nebudou se shodovati s hodnotami xS .vS , které máme
dány v původní soustavě Sterneckově,
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I '1'
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Nazveme-li tyto rozdíly
(J Xi = Xs - iXO
o' Xk.= XS _ kXO

r) yi = yS _ iyo
r)' Yk = yS _ kYO

.můžeme z nich vypočísti průměr (,) Xi ) a (r) yi )
[ r) Xi ] . [r) yi ]

(r)Xi) = -'-~=-O'467m;((JYi )=----=+0'128111
n n

" [r)Xk] _ ,[(}Yk]
(r) Xk) =----. = - 0'320 m; (r) y k) =---- = - 0'059 m. n n

načež všecky převedené souřadnice o tento průměr opravíme
a dostáváme do systému Sterneckova pře poč ten é souřadnice
i/-,s = i\)s =

i/-,s = iXo + (o' Xi ) j\)S = iYO+ (o yi )
ke = kXO+ (,)Xk) k\)s = kYO+ (r) Yk)

Z rozdílů původních Sterneckových a ze souřadnic J iittne-
rových do Sterneckova systému přepočtených (převeden~'c11
a opravených) dostáváme opravy (tab, IVa, IVb),1915/18



iVx = XS _ j~5

kVx = XS _ k~s

iVY = yS _ j\)S

kVY = ys _ k\)5

Těchto oprav možno použíti ku vyšetření prúměrné chyby
v J iittnerových souřadnicích přepočtených

1
/ [ ivx. ivx]

n-l

katastrálnich

km = + 1-' J kvx , kvx ]
x -. n-l

+ (lvY. jvY]
I/-n-l--

Vložíme-Ii číselné hodnoty (z tab. IVa, b) pro oba systémy,
dostáváme následující hodnoty,

imx = + 0'288 m
kmx = ± 0'412 ln

imy = ± 0'406 m
kmy = ± 0'350 m ,

Z těchto hodnot možno dále odvoditi prúměrnou chybu
v bodovém určení v soustavě J iittnerově

[ j VX , ivx] + [i vY • ivY']_~~_------- =+ 0'498 m ' ± 0'5 m
n-lMi = :±: I

Mk = + --I;1kvx , kvx t±_ LkV~k\,_~] = ± 0'541 m c_'= 0'5 m
. n - 1 .

Výsledky tyto odpovídají očekávání.

Podobně možno přepočítati bod Ďáblice ze soustavy Jiittne-
rovy a z katastrální do Sterneckovy a dostáváme následující
hodnoty

XS - 0'000 yS .- 0'000- --
i~s -+- 68'47 m j\)S + 25'80 m
k~s - + 70'79 m k\)5 - + 29"74 m- -

Z těchto výsledků lze souditi, že Sterneckovy Ďáblice
které jsou stabilisovány -- se odchylují od bodu Ďáblice obou
druhých soustav a že pravděpodobně bod Ďáb1ice v soustavě
J iittnerově je totožným s bodem katastrálním.

Podobně bod livězdárna je shodný v soustavě J iittnerově
katastrální

+ 5494'42 m
+ 5494'59 m

il)S = + 3435'46 m
k\JS = + 3434'94 m,
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Knihy železniční se stanoviska evidence katastru.
Přednesl dne 29. března 1914 v České technice v Praze soudce zemského

soudu K are I V e i t h.
(Dokončení.)

Učelem jeho jest zk,oumati správnost nabytí držby pozemků, urče-
ných ku provozování dráhy, jakož i věcných práv, nabytých podnikatel-
stvem dráhy a dále pečov'ati o to, aby práva tře,uch o'sob odpisem pozem-
ků pro dráhu z knih pozemkových nebyla poškozena. Soud okresní má
vyhledati v první řadě tak zv. p o zem k y žel e z nič n í, jichž pojem
byl shora vy,tknut, 3'le musí míti zření též ku všem změnám katastrálním,
sta vbou dráhy nastalým (jsou to: přeložení, zrušení a vznik nových cest a
silnic, dě,lení parcel těles,em dráhy, opravy hranic, změny toku vod veřej-
nJ"ch a pod.) - Řízení provádí se na ž á d o s t podnikatelstva, nikoliv
z povinnosti úřední. Zádost tato musí býti doložena určitými přílohami,
z nichž pouze o některých nutno vzhledem k účelu této přednášky po-
drobněji pojednati.

Z úředních formulářů uvésti jest především s e z n a m 'e n á n í o
o z nač e n í k a t a str á ln í m a o pře d c h ů d c í c h d r á h y v drž e-
n í - 'tak zv. for m u I á ř č. 5. Jest to sice seznam pomocný, ale jak pro
soud, tak pro geometry velmi důležitý. Jeho forma jest následující:

Záznam o poznačení katastrálním a o předešlých
drž itel í c h.

, Královstvi České.
Soudní okres: Rakovník.

je: Číslo katast.
jp Poznačení pozemku Předešlí držitelé
j0: staré

843/1 l 993 pozemk. pa rcela želez. \ Josef Čihák
2 843/2

t
f

3 857 stp. stavební parcela želez. Max Egon
přiiímací budova č. p. 63 z filrstenbergů

4 .31t1 311/1 služebnost přejezdu veřejný statek
1

5 879 •..
I obec Závidov

994 pozemková pa rcela želez.
6 894 fara Závidov

atd.

Jak ze vzorce jest palrno, jest seznam tento jasnÝm obrazem vznik!l
tělesa dráhy ze starých parcel. Parcely železniční postupují v něm ve
směru arithmetickém, stavební parcely uvedeny jsou 11 parcel, z nichž
vznikly, přerušení drahou patrno z uvedení služebností. Jest samozřejmo,
že parcely staré musí se ,srovnávati s poznaóením jich v knize pozemkové
a se stavem katastrálním, jakož i s mapou žele,zniční. Nesmí se tedy v
tomto seznamu vzíti ohled na dělení parcel, způsobené teprve tělesem
dráhy.

K tomuto seznamu přistupuje s e z n a m č. 3. neb 4., jenž shledá-Ii
se správným, voří ve vložce železniční I i' st pod 's ,t a ty žel e z nič n í
1. odd. Jest to 'st, obdobný listu A I. odd. pozemkové knihy, t. j. zapisují
se v něm vyhle ané poz,emky že le z nič n í a to ne1jprve parcely sta-
vební (s uvedení event. čísla popisného a inaedifikátu) a pak parcely
pozemkové, seřazen' ve smě'ru dráhy v pořádku arithmetickém. Sestaven
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jest dle obcí, jež obdrží k vůli přehledu čísla římská, postupující dle
směru dráhy. Totéž číslo římské má obec v seznamu č. 5., 6. a 7. a v ma-
pě železniční. Vzorec jeho jest:

Zem ě: království Ceské.
I Soudni okres: Tábor.
1 ~~~-=c_c-=C'---

1 Cis!~ \1 Cislo ,1
i po!oz·lkatastraJ..i
1_-

Katastrální
II. Bechyně.

Iob e c: I

-I
I

sta vebni parcela: prmmaci budova čís. pop. 25
stavebni parcela: remisa lokomotiv

stavební parcela: hlídačský domek č. pop. 26
těleso dráhy
těleso dráhy

s e z n a m č i s I o 6. jest, shledán-li správným I i s t pod s t a t y
železniční, druhé oddělení. Jest to seznam věcných práv, SP'O-
jených s držbou jednotlivých pozemků železničních, zejména tak zv.
seznam a k t i v nic h s I u že b n o stí d r á h y na jednotlivých pozemcích.
Vzorec jeho jest:

Zem ě: království Ceské.
Soud ní okres: Beroun.

Katastrální obec:
Beroun.

Císlo
polož.
i=~={-
, I

1

Císlo
mapy

Podle prohlášení .... poznamenává se služeb-
nost spoluužívání cesty č. kat. .364 v Berouně, zapsané 364/1
v seznamu veř. statku č. I, kat. obce Berouna, jako
pozemku služebného, za účelem položení kolejí a pře-
jezdu se železničního pozemku č. kat. 385 na železnični
pozemek č. kat. 386 v km..... jak tato služebnost
v mapě železniční světlemodrými čarami jest ohraničena
a světlemodrým zlomkem 364/1 jest označena, ve pro-
spěch železničních pozemků č. kat. 385 a 386 co pozemků
panujícich.

o tvoř,ení zlomků a ohraničení služebno'stí pojednává se doleji.
S e z n a m č. 7. jest, shledán-li správným, 1i s tem z á' vad II. odd.,

do něhož zapisují se závazky železnIčních pozemků vůči parcelám sou-
sedním, tedy věcná práva třetích osob z rozděleného vla,stnictvi neb spolu-
vlastnictví (ku př. dvěma drahám náleži část pozemků železničních, bu~
dovy st3'niční a pod. společně) a služebnosti ve prospěch pozemků s drá-
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hou sousedících. Připomenouti jest, že zápis zástavního práva za určitý zá-
vazek na jednotlivém pozemku dráhy jest nepřípustný. Zapisují se sem
hlavně př'e'jezdy přes dráhu, podjezdy, přemostění dráhy atd. Na tomto
listu se zápisy dějí ve formě v k I a d u, kdežto na Ustu podstaty železniční
ve formě p o zná m k y, neb pouhého v y z nač e n í.

Vzorec tohoto. listu jes't: --- --------- T
f

Zem ě: král. České.
SO;UQni okres: Beroun.

!(atastrální obec:
!(onětopy.

-~~----

Číslo I

běž. I

Sine praes.

Podle úmluvy ze dne ... vkládá se na železniční
pozemek č. kat. 720 v!(onětopech jako statek služebný.
služebnost přechodu a přejezdu ve prospěch pozemků
č. kat. 31 a 42/1, zapsaných ve vložce Č. 2. pozem.
knihy kat. obce !(onětop jako pozemků panujících a to
v místech, jež v mapě železniční svět1emodrými čarami
jsou ohraničena a světlemodrou barvou napsaným zlom-
kem 720/1 vyznačena.

Seznamy tyto předkládá podnikatelstvo okresnímu soudu již vypl-
něné a musí se ovšem ve všech datech úplně shodovati s mapou, přílo-
hami a stavem knihovním a katastrálním.

Nejdúležitějším bodem tohoto pojednání jest pojednání o m a-
p á c h žel e z nič n í c h se stanoviska praxe soudu knihovního.
Mapy železniční tvoří součást knih železničních a musí proto
býti naprosto věr o hod n y, pře h le dny, Í1 p ln y a ves tál é
s hod ě s map o u k a t a str CI ln í. Podnikatelstvo musí předlo-
žiti jako mapy železni'ční a d j u s t o van é o t i s k y map y k a t a str á l-
n í, jež tisk'nestátní ústav pro litografii map ve Vídni na pevném k r e-
s líc í m papíře. S mapy musi bJ"ti ·kromě tělesa dráhy patrny i sousedni
parcely s ozna'čením katastrálním. Měřítko map jest 1 : 2HHO, ač dte uvede-
né již instrukce z ť. 1907 může býti mapa předložena i v měřítku větším.
Naprosto nestačí předložení kopií map katastrálních na vos k o van é m
plátně, poněvadž kopie taková není zpúsobilá dle rozhodnutí vrchního zem.
soudu v král. Českém ze dne 1. února 1908 č. i.R· IV. 27/H k pozdějším do-
pliíkúm a k uschování do sbírky map soudních. Co se týče a d j u s t o v á n í
map. jež provádějí evidenční i civilní geometři, neh inženýři drah. jest
uvésti:

Tdeso železnični zakresl'cno hudiž přesně dle hranic katastrálních,
jež jsou červenými čarami vytaženy, a označeno čísly katastrálních parcel
pozemkových (červená čísla), a stavebních (černá čísla), - Tato
čísla buďtež n á pad něj š í nežli červená resp. černá čísla katastrálních
parcel sonsedních. Zásadně tvoří těleso dráhy v katast. obci' je ci n u
par c e J u, označenou nejblíže volným číslem IHlt. Od této zásady jsou
odchylky tyto:

I. s t a v e b n í par cel y žel e z nič n í obdrží samostatná či:sla. kat.
sta vebních parcel;

2. je-li těleso dráhy pře ruš e n o, rozdělí se na tolik samostatných
parcel železničních, kolikráte přerušení toto nastane. To se stává buď, že
do obvodu obce zasahá území obce jiné, ta'kže těleso dráhy, přestoupivší do
cbce sousední, zase se do původní obce vrací. 'aneb jest dráha přerušena
veřejnými komunikacemi neh vodami. Na místech tohoto přerušení vznikají
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shora zmíněné a k t i v ní s I už ,e b n o s t i dr á h y. Dle výnosu min. lin.
ze dne 20. října 1895 č. 22.004 nemá totiž dr~ha vykoupiti příslušnou část
ve ř ,e j 'n é h o statku, jíž projíždí, ale má zřídi'ti na ní služebnost pře-
jezdu, přemostěni a p·od. Tímto přerušením vznikne event. více parcel že-
lezničních, jež obdrží čísla kat.. postupující v nepřetržité, vzestupné řadě.
Rozvětví-li se těleso dráhy na více ramen, obdrží všechna ramena totéž
označení katastrální, není-li tu př'erušení dle hořejšího výkladu.

Při označování parcel žellezni6ních budiž se vyvarováno z lom k ů.
§ 7. minilst. nařfz'C'ní o knihách železniičních mluví výslovně o t v oře n í
železničních parcel a jest předpis ,ten ve spojení s ustanovením § 10. téhož
nařízení zcela jasný, neboť dle všeobecných předpisů katastrálních možno
použíti zlomků jen tehdy, když se parcela již stá v a j í c í rozdělí na více
dílů. V našem případě však s'e parcella nově tvoří a musí se tedy pro ni
užíti též nového čísla katastr. Nařízení ministerstva financí ze dne 22.
dubna 1898 č. 14.231 mluví sice o tom, že se má parcela železniční tolikráte
děliti, kolikrát jest přerušena veřejnou komunikací neb tekoncí vodou,
ale v naříz·cni tom se nejedná o předpis ohl'eldně čís lov á' ni par cel,
nýbrž o f a k t i c k éro z děl e ní pozemkít kommunikacemi zmíněnými.
NeI'ze tedy pojem »dě'l'ení parcel« zaměňova,ti pojmem »děl'ení čís·el kat.«

Při vstupu dráhy do obce má míti parcela železniční číslo katastru
nejnižší, při výstupu z ní číslo katastru nejvyšší. Oddělí-li se od parcely
železniční později část, jež se stane samostatnou parcelou než e I e z n i č-
Il í, není radno ani v tomto případě označovati obě parcely zlomky kat.
čísla původního, nýbrž je lépe pro novou parcelu neželezniční zvoliti
samostatné nové čísIo kat., neboť pro číslování parcel železničních platí
zvláštní, právě vyložené předpisy a nemá se k vúli jedné parcele neželez-
niční celá řada parcel žellezničních př,erušovati. Dělení bylo by na místě
pouze tehdy, kdyby se parcela ~elezniční rozdělila na 'vice parcel opět
žel e z n i ě n í c h.

Dle ustálené praxe geometrú v královstvi Českém pokládá se těleso
dráhy, o níž se jedná, barvou s vět leč e r v en o u, tělesa drah jiných,
na téže mapě zakreslena a s vyhledáváním nesouvisející obdrži pozna-
čení barvou odlišnou, aneb vúbec barvou s,c nepokládají. Parcely stavební
položí se barvou tma v o č e rve no u. IiranÍ'Ceparcel, z nichž dráha
vznikla, se červ,eně škrtnou, ale jest nutno hranice ty (černé) v mapě
ponechati, nikoli zakresliti těleso dráhy jako sOHvi'sIý celek, neboť ,staré
hranice jsou nutny ku prozkoumání otázky, zda skutečně dle mapy použito
bylo ku stavbě dráhy částí těch parcel, jež jsou v seznamech a listinách
uvedeny. Z téhož důvodu nutno ponechati v mapě i hranice starý·ch
parcel, jež cel é splynuly s tělbsem dráhy.

Na přerušených částech dráhy zakreslí se s lu ž e b n o s t i. Jak slu-
žebnosti aktivní, tak passivní, ohraničí se dle § 12. cit. min. l1ař. mo-
drými čarami a označí se zlomkem, jehož čitatelem jest v každém případě
kata st. číslo pOZiemku s 1 u ž e b 11i h o, třebas by bylo již samo zlomkem
a jmenovatelem jest obyčejně arabski 1. Někteří geometři postupují ve
jmenovateli při služebnostech na r ů Z '11Ý c h pozemcích od 1 vzhi'lru, ale
praktičtější jest, pro každou služebnost užíti jmenovatele 1, leda že by na
témže pozemku bylo služebností několik, kdy postup uvedený jest nutný'.
Služebnosti vodovodu, zásněžek, elektrického vedení atd. mohou se v ma-
pě vyznačiti pouze modrou linií, nikoliv ohranióením oelého služebného
pozemku. Číslo služebností uvádí se v textu knihovního zápisu a vyznačí se
k viII i přehledu též v rubrice »čisI1o mapy« příslušného listu knihy želez-
niční, kdež s,e uvede též římské číslo mapy. Označovati služebnost v mapč
kromě zlomku též slovem »služebno'st«, ja'k uváldí profesor Novotný- ve
svém spise »Nauka o rakouském katastru a kniháich pozemkovS'eh« od-
poruje zásadě přehlednosti map.

S mapy ž·elezniČIlí musí býh kromě zakreslení tělesa dráhy zřejmy
i o s ta tn í zrn ě n y, jež v k a t a oS t r u s t a v b o u d r á h y n a s t a 1 y.
Tyto změny týkají se hl':wně zříz,ení nových cest a příjezdních silníc, pře-
ložení, rozšířeni 'neh súžení cest, silnic a potokÚ. Změny ty provádějí se
v mapě železniční zakreslením nových hranic červenými čarami, při čemž
nové cesty a silnice, dále předložené jich díly, díly, jež cestu rozšířily a
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pod., položí se v mapě tma v o h n ě d o u bar vou, aby byly na první
pohled patrny. Přeložení neb rozšíření potoků a řek vyznačí se položením
příslušných nových díků barvou tma v o m o d r o u. Touž barvou položí
se nově vzniklé vodo,teče. Podnikatelstvu konečně mohou po stavbě dráhy
zbýti části pozemků, jichž nepoužije ku provozování dráhy; jsou to tak zv.
p o zem k y d i s p o s i ční. Ty označuje praxe barvou žlutou a podni- .
katelstvo dráhy dává si je zapsati do knih pozemkových. Sous,edí-li více
takových zbytků přímo na sebe, buď,tež k vůli jasnosti mapy sloučeny
v jedinou žlutou parcelu. Podobně budiž se vyvarováno zbytečnému tvo-
ření nových cest tam, kde se nový díl cesty dá sloučiti s cestou již
stávající.

Těleso dráhy rozdělí obyčejně mnoho sousedních pozemků. Též tyto
změny musí býti s mapy železniční patrny. Na tomto místě jest se zmíniti
o četně se vyskytující nesprávnosti, jež vadí přehlednosti mapy a správ-
némuděJ,ení parcel. Geometři totiž vyznačí díly, jež z téže parcely při-
paidnouti mají jednak ku tělesu dráhy, jednak k cestám, veřejným vodám,
pozemkům disposičnÍm a pod. zlomky původní celé parcely od 1 počínaje
a pokra'čují při skutečném dělení parcely zbývajíCÍ ve jmenovateli. Při
tom opomíjí toho, že mnohé zlomkem označené díly zmizí v tělese dráhy,
v cestách, vodách atd. již stávajicích, takže zlomky ty v mapách se škrt-
nou. Nehledě k tomu, že mapa stává ,se tím nejasnou a nepřehl,ednou, nehoť
zbytečně zlomky jsou často vepisovány do nepatrných dílů parcel. zll-
stanou dílce parcel, drahou s k u teč n ě rozděIené, označeny zlomky se
jmenovatelem vysokým, takže řada čísel ve jmenovateli původní parcely
jest zbYltečně neúplná. Příklad to lépe objasní: Geometr označí ku pL
díl parcely č. kat. 430, jenž připadne ku dráze číslem kat. 430/1, díl, jenž
připadne k ce'stě, číslem kat. 430/2, díll, jenž připadne k potoku, číslem
430/3 atd. a kromě toho skutečně rozdělenou parcelu čís]'em kat. 430/4 a
4.30/5, což jest zajisté nesprávno.

I opravy hranic následkem stavby dráhy vzniklé musí se v mapě
železniční červenými čarami a škrtnutím hranic červenými škrty provésti.
Má-li se se železničním pozemkem sloučiti nějaký pozemek, jehož přímém a
sloučení jiný pozemek (ku pL cesta) překáží a jest jisto, že dráha pozemek,
stojící v cestě sloučení, během času vykoupÍ, vyznačuje praxe toto sloučeni
tak zv. při k J i č k o v á ním, t. j. smyčkou mezi parcelou železniční a
p07)emkem, pro dráhu nabytým. Tento případ jest častý hlavně při doda-
tečném nahývání pozemků železničních.

Dle min. nařízení ze dne 31. května 1874 Č. 87 ř. z. již vícekrMe cito-
vaného mají se zvolená čísla kat. dáti do závorek a nové hranice čer-
veně vytečkova'ti a teprve po dobwzdání c. k. evidenoe katastru tato pro-
visoria odstraniti. Změny ,ty oznamují proto podnikatelstva evidenci ka-
tastru v tak zv. sestavení změn katastrál'ních. V poslední době však sle-
dován jest pmxí jiný zpúsob dorozumění se s úřadem katastrálním. Pod-
nikatelstva do map železničních n ,e z a k r e s lu j í pro v 1 S o r i a, jež jsou
.přehlednosti mapy na újmu (škrtání závorek činí mapu nejasnou) a jež
přejdou i do zápisů knihovních, nýbrž opatří si souhlas evidence katastru
ještě před zakreslením do mapy železniční a dají si' tento souhlas přímo
na mapách evidenCÍ katastru potvrdHi. Tuto cestu pokládám za správnější,
nežli §em 16. cit. minist. nařízeni zavedené ustanovení, dle něhož evidence
katastru má tep rve zem s k é m u s o u d u oznamovati správnost map
a soublas s katas'trem. Tím bylo by celé prozkoumání operátu železničniho
postaveno na vnatké nohy, neboť zemský soud by kona'l šetření pouze o
provisoriu. Tento postup jest proto nanejvýše možný pouze při' do dat e č-
n é m zakreslování do map ;Qelezničních, ač ani v tom případě se provisor-
ního označení čísel kat. v závorkách neužívá.

Jsou-li něktrré partie mapy ne j a sny, buďtež vykresleny na
prázdném místě příslušného listu mapy v měřítku většít:1 od ruky, aby
soud přezkoumací a kaŽJdý interesent mohl si utvořiti o ne'jasné partii mapy
jasný ohraz. Mapy opatří se podobně jako shora uvedené seznamy želez.
pozemkll č. 4, 5, 6 a 7 římskými čísly. Každá obec dráhy obdrží tudíž své
římské číslo, jež počíná I. a postupuje ve směru dráhy, bez ohledu na
okresy soudní.
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Je-li pro touž obec více archů mapy, obdrží každý arch její kromě
příslušného římského čísla je!ště arabské číslo od 1 počínaje. Tak ku 'Oř.
obec Louny má číslo XX, map jest pro tuto obec tré, obdrží tedy mapy
ty číslo XXI, XX" XX.. - Toto čí'slo mapy zapíše se pak do rubriky
"číslo mapy« shora uvedenÝch seznamů.

Mapy musí býti 'Oř e h led n é. Nedoporučuje se tedy v mapě obepi-
sovatí jednotlivé dílce písmenami, čísly pomocnými a pod. Ohledně zby-
tečného označování dílců zlomky původní parcely bylo již promluveno. Pro
označení dílců stačí položení jich barvou (červenou, hnědou, žlutou atd.).

Nabude-li podnikatelstvo později to I, ,;;, 110 \'}' li pozemků, že nutno
předložiti mapy nové, aneb vyměniti staré mapy Z,a: nové, neoznačují se
n o v é z měn y v mapách starých, jež se založí.

V mapách železni'čních u zemského soudu provádějí se i pozdější
změny, vzniklé připisováním neb odpisem částí tělesa dráhy, zakreslení
služebnosti a pod. Tyto změny prováděli až do r. 1905 technióíí úředníci
drah neh civilní technikové pod dozorem 'soudce, avšak dle výnosu mi-
nisterstva: spravedlnosti ze dne 7. dubna 1905, Č. 7657., provádí je nyní
Íl ř e ci ní k k n i h o v n í, ježto prý úředníci drah mohou býti p'ři zakreslo-
vání předpojatí. Nestačí-li úředník kníhovní na zakresl!ení změn, mají býti
provedeny změny znalcem. Tímto míněn jest c. k.evidenční geometr.

Podnikatelstvo musí dále předložiti soudu okresnímu řád II é I i-
s t i n y na b Ý v a c í, opatřené příslušnými plánky. Konečně se předklá-
dají pro evidenci ka'tastru zmíněná již s es t a ven í z měn k a t a str á I-
ní c h. (Zusammenstellung,en.) Ý jednotlivých jejich rubrikách uvádějí se
parcely původní s čísly vložek, změny vlastníků a výměrou ploch, použi-
tých od těchto parcel k dráze, cestám, diSlposičním pozemkům, pak po-
značení nových parcel, z tčchto dílfl vzniklých. Poznačení nových parcel
múže si ustanoviti v závorkách podnikatelstvo neb soud ohesní a pošlllu
se pak tato seznamenání a mapy evi,denci katastru za účelem deiinHiv-
ního označe,ní. j,ak již podotknuto, opatřují si nyní podnikatelstva deiini-
tivní označení na m a 'Oá c h žel e z nič n í c h sama, poněvadž evidencím
katastru, dJ.e nařízení ministerstva iinancí ze dne 7. červenoe 1900 č. 149.
ř. z., musí zaslati se seznamenáním pouze plány se zakreslený'mi změnami
pro každou obec zvlášť, nikoliv mapy ž'elezniční.

O vyhledávacím řízení samotném zmíním se vzhledem k účelu tohoto
pojednání jen krátce. Soud okr. prozkouma v žádosti s přílohami a mapami
a svým stavem 'knihovním a mapovním, buď vrátí ji k doplnění, aneb
vydá hned e d i,k t, v němž vyzývají se všichni oprávnění (i hyp. věřitelé),
aby proti odepsání pozemků podali odpor do IhiHy, jež se stanoví mezi
6 neděl,emi až třemi měsíci ode dne vyhlá§ení ediktu. V ediktu uvede
soud všechny změny, týkající se nové dráhy a dále z ohledů praktických
i změny, týkající se cest, potoků a pozemkůdi'sposičních, čímž ušetří
provádění řízení zvláštních (vyzývacího, silni'čního, doplnění pozemkový':::h
knih). Edikt vyvěsí se u okresního soudu, ve súčasltně'llých obcích, u soudu
desk zemských a event. knih horních a vyhlásí se jednou v úředních no-
vinách. Po uplynutí lhůty ediktální, jedná soud o event. odporech a není-li
jich, odepíše z 'Oo v i n n o s t i ú ř e dní po'zemky, jež přip<l!dly k tělesu
dráhy, neóekaje zvláštní žádosti. Při tom z dúvodů shora uvedených roz-
hodne ii o odpisu pozemkú k cestám, vodám a disposičním po.zemkúm,
o rozděhe!llí parcel, o opra1vč hranic, o zápisu služehností a jiných změ-
nách katastrálních a dá event. své usnesení vykonati u soudu desk zem-
ských, jde-li o pozemky deskové, k dráze použité. Odstraniv pak všechny
vady, event. se ještě na'skytlé, po právopla'tnosti svého usnesení odepi-
sovacílJo předloží celý operát soudu knih žel'ezničních.

Tento prozkoumá operM co nejpodrobněji. Shledá-li vady v řízení
neh přílohách, dá je soudem o'kr,esním odstraniti a schválí-li řízení, založí
operát do pro z a tím n í vložky. Přijme-l'i tímto postupem operáty všech
okresú soudních, jimiž příslušná dráha probíhá, změní prozatímní vložku
vde i i nit i v n í,již dá vázati, doplniv ji před tím listem přehlednÝ'm a
seznamem č. 8., jenž jakožto list podstaty ž,elezni'ční 1. odd. iorm. č. 8.
má tutéž působnost, jako list A II. knihy pozemkové. Zde vyznačují se
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totiž slovně všechny změny na tělese železničním nastalé, na př. poznám-
ky odepsání čá'stí i cellých parcel železničních, odpisy těchto, pnpsam
nových dílcli po'zemkli, změny kultury, zápis nových parcel stavebních,
jich číseL popisných atd.

Ohledně detailtl, dáťe vzorcli selznamů i celé vložky definitivní a
vzorce mapy upozorňuji na sVÍJj spis: »K ni h y žel e z nič n í a ř í ze n í
z a ÍI čel e m vy h led á n í p o zem k li žel ,e'z nič n i!;: h u s o u d 1'1
o k r e sní c h«, jenž vyšel r. 1913 a jenž doporučen byl soudlim praesi-
diem vrchního soudu zemského a úřadlim polítickým a evidencím katastru
c. k. místodržHelstvím pro král. Ceské v Praze.

Zprávy literární a odborné.
Články čas opisné.

Oeodetická pojedná1ní v programech českých
středních škol ze šk. r. 1913/14.

Š a Ia m o n Bedřich: Zobrazovací methoda rakousko-uherského vo-
jenského mapovánÍ. Praha, c. k. vyš. reálka v Ječné ul.

Š pač e k Václav: Kyvadlo horizontální a slapy kMy zemské. Roud-
nice, c. k. vyš. real. gymnasium.

Mi t t e i lu n gen der k. k. Oe ne I' a Id i rek t io n des O I' U n d-
st e u e I' k a t a s t e r s. Seš. 1., cena 2 K. Seš. 2., cena 1.50 K a sešit 3.,
cena 1.50 K. VídeI! 1914. Nákladem c. k. st~tní tiskáruy ve Vídni.

Tyto ),Mitteilungen« obsahují doplňky díla »Zusammenstelluug der
Otsetze und Vorschriften, betrefíend der Orundsteuerka'taster lInd dessen
[videnzhaltung etc.«, vydaného r. 1912.

Zprávy ze sborů zákonodárných, úřadů samo-
správných a zeměpanských.

Vyhláška ministerstva veřejných prací ze dne 5. června 1914.
týkající se konání zkoušek uchazečťt o oprávnění civilního technika (civ.

inženýra neb civ, geometra).

I. Zkušební komíse.

§ 1.
Ke konání zkoušky dle § 12. minist. nařízení ze dne 7. května 1913,

ř. z. I. č. 77., uchazečú o oprávnění civilního technika stanoví se pro
jednotlivé odbory zvláštní zkušební komise.

Takové zkušební komise dosadí se ke všem politickým zemským
(Iřadúm, v jichž sídle jest technická vysoká škola.

Zkouška uchazečů o oprávnění civilního inženýra Dro stavbu lodí a
stavbu lodních strojl' koná se až na další ponze před zkušební komísí,
dosazeno u pro tento odbor při místodržitelství v Dolních Rakousích.

§ 2.
Předsedou ve zkušebních komisích jest přednosta státní stavební

služby a v případě jeho zaneprázd.nění jeho náměstek.
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Členy těchže komisí jsou: jeden zkoušející z předmětů národohospo-
dářství a rakouského správního prá'va a tři zkoušející ze zákonů a naří-
zení do odboru kandidátova' spadajících.

Jako zkoušející z národního hospodářství a rakouského práva správ-
11ího působí profesor nebo docent některé technické vysoké škoIy, který
leden neb oba z těchto předměti't učí.

Jako zkoušející ze zákonú a nařízení pľlsobí:
1. vyšší státní technický úředník, a to:

aj pro civilní inženýry stavební, pro architekturu a vysoké stavby,
pro stavbu stroji't, pro elektrotechniku a pro kulturní techniku vÝšší
úředník příslušné státní stavební služby, pokud možno dotyčného
odboru;

lJ) pro civilní inženýry pro stavbu lodí a lodních strojů vyšší úřed'1ík
inspektorátu pro vnitrozemskou plavbu v c. k. ministerstvu obchodu
ve Vídni:

() pro civilní inženýry lesnické vyšší úředník státní lesnické služby:

d) pro civilní inženýry technické chemie vyšsí úředník státní stavební
služby nebo jiného státního služebního odvětví, a

e) pro civilní geometry vyšší úředník evidence katastru daně po-
zemkové;
2. jeden civilní technik, vykonávajíCÍ svoje oprClvnčni v příslušném

odboru nebo při nedostatku takovéhoto případně přibraný jiný odborník, a
3. jeden profesor nebo docent technické vysoké školy, jenž ,lejmene

jeden z hlavních předmětft příslušného technického odboru učí a jest po-
kud možno civilním technikem.

Ve Vídni mohou pľJsobiti za těchže předpokladll jako profesoři nebo
docenti technické vysoké školy také profesoři nebo docenti vysoké skoly
zeměděl,ské jako členové zkušebních komisí.

Při zknšebních komisích pro civilní inLcnýry lesnické mimo Vídeň
přistoupí v tom případě, nejsou-li na příslušných technický:h vysokých
školách zastoupeny lesnické hlavní obory, na mísI.) jinak patřL:í stavu
profesorskému nebo docentskému další svoje oT)rúvnční jako cÍ'lilní les-
nick:(' inžen:\T vykonávající nebo jíný odborník.

Pro ony kandidáty, jimž jest dle ~ 12. miaist. nanzení le dne
7. května 1913, ř. z. 1. č. 77., pwminuta zkouška z ohou předmětil ná-
rodního hospodářství a rakouského práva správního, skládá se zkušební
komise z předsedy a z členll nahoře ph bodech l., 2. a 3. o7.nal'en:\·ch.

Pro kategorie zkoušejících, označené v ~ 2., jest stanoviti po uvou
nebo více zkušebních komisařú, kteří se mají pravidelně střídati při
zkouškách.

Členy zkušebních komisí jmenuje představený země na dobu Pet!
Toku. Jmenování č\elllt příslušejících stavu civilních inženýrů, jakož í od-
borníkú, eventuel>ně je nahrazujících, děje se po návrhu inženýrské komory
v sídle zkušební komise, která při tom však není vázána na svľtj obvod.

Schválení zkušebních komisí přísluší předsedovi, po případě jeho
záslUpei (§ 2.), který při tom má se říditi pokyny předpisľt ~§ 2. a 3.,
po případě 12.
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Aby se mohla zkušební komise usnášeti, jest nutna přítomnost před-
s,edy a všech jí příslušejících členú.

§ 6.

Zkoušky odbývají se dvakrát v roce, a sice pravidelně v dubnu
a říjnu. Pro, opakování zkoušky platí tytéž termíny'-

2ádost za připuštění ke zkoušce má se podati i s přílohami o vy-
konaném studiu a praktické činnosti, a sice pro termín dubnový nejpozději
<10 15. února, pro termín říjnový do 15. srpna u politického zemského
úřadu v § 1. označeném, který o ní rozhoduje po vyjádření inženýrské
komory v sídle zkušební komise a započítatelné praktick é činnosti ucha-
zeče zkoušky. Je-li uchazeči zkoušky připuštění odepřeno, múže tento do
čtyř týdnú podati rekurs u přísl1ušného politického úřadu zemského na
ministerstvo veřejných prací, které rozhoduje o tom s ministerstvem Grby,
pokud by se uchazeč. domáhal oprávnění civíl. inženýra pro kulturní tech-
niku nebo lesnictví.

Při opětování zkoušky dostačí oznámc'ní předsedovi zkušební ko-
mise, s dodržením termínu.

Kandidátu, připuštěnému ke zkoušce, po případě k opakování zkou-
šky, oznámí předseda zkušební komise ueb jeho zástupce den a hodinu
zkoušky.

Kandidát má se v určenou dobu představiti opředsedovi zkušební
komise a vykázati, že zapravil zkušební taxu. (§ 13.)

Zkouška děje se ústně s každým kandidátem zvlášť. Zkoušku řídí
předseda; tento má právo, ale ne povinnost, klásti kandidátu otázky. Čle-
nové zkušební komise mají se súčastniti zkoušení v pořadu, určeném
předsedou komis,e.

Posouzení výsledku zkoušky děje se hlasováním. Rozhodnutí o pří-
znivém výsledku zkoušky stane se většinou hlasů. Při stejně rozdělených
hlasech platí ono hlasování, k němuž se přiklonil předseda, který se sílčast-
nil hlasování. Výsledné hlasování má vyjádřiti, zda zkoušenec jest uznán
»způsobilým« nebo »l1e'způsobilým«. J e-H zkoušenec uznán »nezpÍ!sobi-
lým«, má zkušební komise též o tom rozhodnouti, má-li složiti opětova-
nou zkoušku v plném l1eb omezeném rozsahu, po půl neb celém roku.

Proti rozhodnutí zkušební komise nelze činiti námitek.
O zkoušce 2" ujednané poradě zkušební komise vede zápis nej-

mladší člen.

Usnesení zkušební komise oznaml předseda zkoušenci před shro-
máždčnou komisí, při čemž kandidátu, uznanému za »nezpůsobilého«, ozná-
mí se podrobnější okolnosti o opakování zkoušky.

O příznivě vykonané zkoušce vydá předseda zkoušenci vysvědčení,.
podepsané súčastněnými členy komise. Toto jest opatřeno kolkem 2 K,o
zkoušencem doloženým.
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o reprobaci, pokud nejde o stavbu lodí neb lodních strojů, jsou
vyrozuměny všeichny zemské úřady, v nichž mají sídlo zkušební komise.

Zkouška se muze opakovati zpravidla jen jednou. V případě, že se
opětovaná zkouška nezdaří, jest opětné opakování zkoušky přípustno na
návrh příslušné zkušební komise schválením ministerstva veřejných prací,
u civilních inženýrů pro kulturní techniku a lesnictví ve srozumění s mi-
nisterstvem orby.

Opakování zkoušky, pokud jest to potřebné, děje se před toutéž
komisí, která reprobaci nařídila.

Děje-li se opakování zkoušky v omezeném rozsahu, pak platí ná-
sj'eduiící ustanov,ení;

1. Při odpadnutí zkoušky jednoho z předmětů národního hospodářství
neb rakouského správního práva, nenastává ve složení zkušební komise
žádná Z!měna.

2. Odpadne-li zkouška z obou předmětů, národního hospodářství a
rakouského správního práva, súčastní se mimo předsedy jen tři zkou-
šející jako členové komise, v § 2., bod 1., 2. a 3. označenÍ.

3. Odpadne-li zkouška ze zákonů a nařízení do odboru kandidáta
zasahujících, súčastní se mimo předsedy a zkoušence z národního hospodář-
ství a rakouského správního práva, ještě jeden další, v § 2., bodě 2. ozna-
,čený zkoušenec jako přís,edící člen zkušební komise.

Před připuštěním ke zkoušce mllsí kandidát, a sice nejpozději 3 dny
před zkouškou, u ředitelství pomocných úřadú příslušného politického
zemského úřadu, zapraviti zkušební taxu v obnosu 150 K. Je-li zkoušenci
odpuštěna zkouška z oboru předmětů, národního hospodářství a rakouského
správního práva, sníží se taxa o 30 K.

Opakuje-li se zkouška v plném rozsahu, platí tatáž ustanovení, jako
pro první zkoušku. Taxy pro opakování zkoušky v § 12., postední odstavec,
bod 1., 2. a 3. označených případech, obnášejí 150, 120 a 90 K.

Taxa náleží předsedovi a súčastněný'm členúm zkušební komise
stejným dílem.

Zapravená taxa propadá, když se kandidát bez náležité omj,uvy
ke stanovené zkoušce· nedostaví nebo během zkoušky odstO'upÍ.

Kandidátům, kteří svoje nedostavení dostatečně omluví, a' ti, kteří
před početím zkoušky z ohledu hodných důvodů, jako na příklad násled-
kem nemoci odstoupili, může býti polovina taxy vrácena.

O platnosti omluvy, po případě o správnosti, rozhodují zkušební
komise většinou hlasú, a sice ana,logickým způsobem jako o výsledku
zkoušky.

Členové zkušební komi,se , kteří nejsou usedlí v místě zkoušky, ne-
dostanou mimo zkušební taxy žádného odškodnění.
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Nařízení ministra spravedlnosti ve srozumění s ministrem veřejných prací
ze dne 10. února 1915 (XVII. ř. z. č. 37.).

Na zák'ladě článku 1., § 1. odst. 2. cís. na'řízení ze dne 1. června 1914,
ř. z. č. 116. se nařizuje:

Situační plány městského stavebního úřadu kráL hL mě'sta Prahy,
zhotovené pro účele vlastního okruhu působnosti. prohlašuj! se až na další
za zpúsohilé, by sloužily za podklad knihovního dělení parceL (T. O.)

Novým opatřením o vyhotovení plánů dilčích pro zřízení soudní
o knihovním pořádku zasahuje se těžce do práv geometrů a bude třeba
spolku našemu v normálních dobách učíniti příslušná opatření ku hájení
stavu. Nejméně bude žádoucno, by technické korporace, které dosahují
toho práva, zaměstnávaly úředně oprávněné geometry a jich kvalifikaci
akademickou respektovaly v důsledcích zákonem jim autorisací civilního
úředního zmocnění a práva.

Zápis O II. valné schůzi spolku českých geometrů~
konané v Praze v budově české techniky dne 14. března 1915.

Jelikož se nedostavil v určený čas dostatečný počet členů. konúna
druhá schůze za púl hodiny po ohlášené hodině.

Pře d sed a zahajuje valnou schůzi o půl 10. hod. dopoL, požádav
civ. geometra Ing. Hor u, aby se ujal zapisovatelství, asi těmito slovy:

"Zahajuji dnešní valnou hromadu za mimořádných poměrú, kdy
jednatel, pokladník a účetní povoláni byli k vojenské službě, takže zprávy.
které by zajisté rádi byli Vám přednesli, uslyšíte, vyjma pokladníka, z úst
členú výboru, kteří ochotně jich zastupování na se vzali. Mnoho nového
Vám sděliti nemohu, ježto ve hlavním bodě našich snah, o ú p r a v ě st u-
d i a pro g e o m e t r y nemožno zaznamenati pokroku.

Výbor od počátku spolkové činnosti zabývá se touto důležitou otáz-
kou a již v r. 1913 po řadě debatních schúzí sestavil program čtyřletého
studia zeměměřič. se 2 stát. zkouškami. Nenáležím k zastancllm dlouhého
studi,a, poněva,dž zastávám názor, že student má si osvojiti z řady rúzných
oború určité vědomosti a zručnosti, aby v praxi vyhovoval požadavkúm
na něj kladeným. Každý zbytečně ztrávený semestr je ztrátou národního
jmění. Spíše bych se přimlouval za občasné kursy pro praktiky, ahy se-
znali nové a novější věci a byli tím povzbuzováni ke studiu a dalšímu
sebevzdělání, jakož i p'řizpůsobování novějším požadavkům. Proč jsme
zašli tedy až na 4 roky? Bylo to v dohě přípravy pragmatiky služební pro
státní úředníky jednak a kromě toho třlletý kurs pro vzdělání geometrú
a kulturních technikú jsme měli (po smyslu nařízení z r. 1886), leč bylo
kulturními techniky žádáno rozšíře'ní na čtyřletý samostatný odbor kultur-
ně-inženýrský. Tento požadavek splněn, takže geometr a kult. technik byl
na dále nemožný, poněvadž se pro něj žádala II. státní zkouška kulturně-
inženýrská. Proto rozhodli jsme se a přÍ'jaIi za zásadu spojení c i v i L
g e o m e t r a a s t a v i tel e, které již po smyslu naříZ!ení z r. 186f1 bylo
dovoleno. Je to obor púsobnosti technické, který naše města nutně potře-
buji pro svou agendu, kromě toho mluvilo se o reformě daně domovní,
při čemž by geometři, kteří by byli současně staviteli, našli výhodné pole
púsobnosti.

Nebyh nás ovšem nikterak taj no, že snad ministerstvo financí ne-
uvítá podobný počin se zvláštním nadšením.

\
Vypracován studijní program tak, že již od prvého ročníku vedeno

'stavitel~tví pozemní a geodesie paralelně se všemi předměty příprav-
nými PI čtyři ročníky se dvěma státními zkouškami.

1915/30



Program rozmnožen a rozeslán spnznenym korporacím se žádostí,
aby se o něm usnesly a provedení vlastním podáním u mzhodujících či-
nitelů vymáhaly. Leč akce nenal'e'zla ohlasu ani u nejbližších korporací. Po
nezdaru tomto přikročili jsme znovu ku práci, ovšem za zcela a
zásadně Ziměněných poměrů, poněvadž me'zi tím uzákoněna byla služební
pragmatika a vydáno nové nařízení Ildnislra vei"e'iných prací o organisaci
civilních techniků, z níž vyšli civilní geometři nejchuději, ježto požadavek
vyšší geodes~e př'ijaIy všechny spi"ízněné obory mezi tím do učebné osnovy
a do stMních zkoušek.

Výbor pi"es t,ento neúspěch pracoval dále a shledal, ž,e by snad pi"ece
bylo možno učiniti krok vpřed tím způsobem, že bychom se dočasně
spokojili s rozší'i"ením studia zeměměřičského na tr-i roky a snažili se dosíci
toho, aby zavedeny byly dvě státní zkoušky.

Je to oběť, kterou budou studenti phnášeti, poněvadž nikde nepo-
skytne jim ani uznání ani výhody, jak ve státní službě tak v civilní praxi.
Leč musíme počítati s tím, že nd dojde k novým úpravám, musíme míti
zabezpečenu již půdu, abychom mohli v době pi"íští podepříti slvé poža-
davky určitými prokázanými íakty. Výbor odhodlal se k tomuto kroku po
mnohých úvahách a po prostudování poměirů ve Švýcarsku a Německu,
kdež pracuje se k tomu, aby se studium zeměměřičské rozšířilo na dobu
3 let. Proto výbor se rozhodl vypracovati osnovu studijní tříletou se dvě-
ma státními zkouškami a začal již tím, že návrhy některým korporacím
zaslal, ale události válečné všecku činnost prozatím soustřeďují jiným smč-
rem, takže nemohu s Vámi nějakých zásadních úspěchú sděliti.

Dále uvádí, že výbor usnesl se, aby časopis spolkový vycházel
aspoň každý druhý měsíc.

Zápis o minulé valné hromadě pře čítá kom. Zem á n e k.
Vrch. ev. geom. '2 e n í šek táže se na výsledek podání ohledně no-

vého zaměření drah. Předseda vykládá šířeji důvody, proč podání nebylo
odesláno, ač je vypracováno. - Protokol se schva'luje.

Pře d sed a žádá, aby výbor vzhledem na změněné poměry mohl
až v r. 1916 vybírati členský příspěvek 10 K, ač bylo ve valné hromadě
1914 schváleno, aby ji:ž 1915 se jím začalo. - Schvaluje se.

Jednatelskou zprávu za rok 1914 př,edčítá kom. Zemánek
za jednatele, který dlí v Přemyšlu.

V uplynulém správním roce postižena byla krutě všecka činnost na-
šeho mladého spolku. Hned počátkem ľO'kustávka v tiskárnách znemožnila
nám pravidelné vydávání spolkového časopisu, jediného to pojítka členú
naškh se spolkem. Pozdější krátce na to následující události vál'ečné ome-
zily a: částečně zastavily vydávání časopisu, takže teprve v březnu letoš-
ního roku mohli jsme pomysliti na vydání posledního čísla, kterým by
minulý ročník byl ukončen. Douíáme však, že př'es všecky obtíže podaří
se nám časopis, třeba v nepravidelných lhůtách, vydávati.

Pokud se vnitřní organisace členstva tÝče, rozhodnuto bylo v led-
novém zasedání výborovém r. 1914 'konati v době podzimní, zimní a za-
čátkem jara pravidelné mě1sí,ční schůze čJ,enské, v'e kterých by ku přednáš-
ce připojoval se rozhovor členů, aby tak styk a výměna názorů byla
dosažitelnou. A hned přikro'čeno k dílu, a již dne 17. února' 1914 mohli
jsme ohlásiti členskou schůzi, na které uvolil se přednášeti JUDr. J. L u-
k á š, rada zemského výboru a proíesor čes. vys. školy technické v Praze
»0 p r á v n í 's t rán c e mez n í k o v á n í p o zem k ů«. Jelikož byla při-
hlášena řada PQiznámek a dotazů, bylo pokračování rozhovoru dalšího od-
loženo na 1. března 1914. Hned na to dne 29. března přednášel p. Karel
V e i t h, soudce c. k. z'emského soudu v Praze, »0 k n i h á c h žel e z-
nič n í c h«. Kromě toho zahájil prat Pe tří k dne 15. února cyklus před-
nášek »0 polygonálních výpočtech v theorii chyb ne-
vy hnu tel n Ý c h«, kt,erý konán pak vždy o 5. hodině večerní ve dnech
17., 21., 24, a 28. února a 3., 7., 10., 14. a 17. března 1914 za průměrné účasti
15 až 20 pražsk~Tch členÍ!.
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Pro vyřizo:vání a'gendy spolkové konány 4 schůze výbomvé a 7
porad pražských členů výboru.

Různá usnesení ze schůzí členských byla vypracována, leč nepoklá-
dali jsme za vhodné přeďkláda'ti je v této pohnuté době na místa vyšší,
ježto by dojista vyzněla: bezúspěšně.

Smrtí odňati byli spolku našemu kolegové: K a c á Ie k Jaroslav,
K o ž í k Matouš, Lan d a Karel, Pe k František, a na boHšti padli: C e r-
n Ý Josef, li a vel Jan, S k u p a František, On d r á' k A.

Památka jejich bude v úctě zachována.

Nových čfenů přistoupilo 38 a ke konání vojenské l?ovínnosti povo-
láno bylo 47 členů.

Přes mnohé obtíže můžeme s uspokojením konstatovati, ~e obě naše
pobočky nejen brněnská, nýrbrž i Spolek posluchačů zeměměřičství řádně
se dle stanov ustavily a svoje funkcionáře zvolily na no,vý správní rok.

Podle stanov vystupují letos z výboru pánové: li o I u b, Do š k á ř,
Poniatovski, Špitálský, Ondrák.

Končím zprávu svou díky denní naší žurnalistice za uveřejňování
zpráIV spolkových a sboru profesorskému čes. vys. školy technické v Praze
za pro půjčování místností pro přednášky, ja!kož i všem příznivcům spolku
našeho.

Zpráva jednatelská se schvaluje.

Volby, Do výboru navrženi pánové li o Iu b. Do š k á ř, Po n i a-
t o v s k i, Š pit á Is k Ý a Dr. F i a Ia.

Kandidátní listina se' ,schvaluje akla!mací.
Nově zvolení ponechají si tytéž funkce. Schváleno.

Pře d sed a žádá, aby prof. dr. Se m'e rád opětně se ujal funkce
redaktora. Přijímá.

Předseda vzdává díky prof. dru. Semerádovi za jeho redaktorskou
činnost. Zároveň děkuj>e též p. pokladníkovi, že se ujal funkce účetní a jed-
natelské v roce minulém.

Pokladník předčítá zprávu pokladní a poněvadž nikdo si vysvětlení
ke zprávě poklaClní nepřeje, dává předseda slovorevisorům úČtů, kteří
vše v pořádku nalezli. Navrhují tudíž absolutorium, kt-eTé jednomyslně
přijato. Předseda děkuje jménem spolku pánům funkcionářům a jich ná-
hradníkům za práci, ve prospěch spolku podniknutou.

Volná návrhy, Prof. dr. Sem e rád táže se, zda má býti zahájeno
jednání o reformě studia geometrovského hned či až později.

Předseda podotýká k tomu, by se postupovalo velmi opatrně v této
věci, pokud nehudeme míti většinu spolků a korporací s námi spřízněných
na své straně (souhlas odb. spolků, učilišf atd.). Usneseno tudíž odložiti
jednání o reformě studia geometrovského na vhodnější čas.

Prof. dr. Sem e rád sděluje. že oti'skne seznam padlých a raně-
ných kolegů s upomínkou na ně.

Kol. li e n d r y c h táže se na poměr mezi naším spolkem a mzenýr-
skou komorou a' stěžuje si na vysoký příspěvek v i'nženýrské komoře.

Předseda podav vysvě,tlení končí valnou schůzi s přáním, by na
druh>'· rok byla mnohem větší účast na valné hromadě.
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