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ZEMĚMĚŘIČSHÝ vĚsTnín
Odbad půdy p~o scelování bospodářskýcb
pozemků.
Dojde-li se ku konci chodu, pak postoupí třídníci v prodloužení posledního hlášení o 200 m na následující chod v téže trati a sice tak, aby
vedle třídníka E v posledním chodu nastoupil 40 m od téhož ve zpátečním
chodu třídník A. To má za účel, aby operující technik porovnával hlášení
třídníka A s. hlášením třídníka E v předcházejícím chodu a pří vyskytnuvších se pochybnostech upozornil úředního odhadce, aby správnost mohla
býti ihne~ na místě zjištěna.
.
Kdyby boníta půdní v některém chodu značně se měnila, na př. že
by vedle. 3. bonitní třídy následovala ihned třída 6., má úřední odhadce
6. třídu od 3. třídy v přírodě správně ohraničiti a operující technik její
skutečnou výměru do indikačního náčrtku zakresliti.
Ku' konci každého chOdu mají býti porovnány záznamy třídníků se
záznamy na indikačním načrtku, aby se mohly vyskytnuvší chyby ihned
napraviti.
•
Uzké meze a bezpečnostní pruhy mezi rolemi odhadují se jako přiléhájící pozemek a to proto, poněvadž jejich plošný obsah je tak malý, že
by se nedal na mapě přesně znazorniti.
Po skončeném třídění provede operující technik na indikačním náčrtku
ohrani{~eníjednotlivých bonitních oddělení tím způsobem, že modrou tužkou
rozpůlí ekvidistanty mezi jednotlivými bonitami. Jednotlivá bonitní oddělení
na indikačním náčrtku u všech druhů kultury se pak postupně číslují ve
způsobu zlomku, u něhož čitatel značí bonitní třídu, jmenovatel odhadni
oddělení a zanesou se postupně s udáním druhu kultury do klasifikačního
protokolu.
.
Po skončeném třídění provede se pak revise odhadu, při níž se zjistí.
že souhlasí vzorné pozemky v přírodě se záznamy v odhadním obrazci,
porovnají se dále správnost odhadních oddčlení na indikačním náčrtku
s klasifikačním protokolem a vyřídí se ještě ony případy, které během
třídění nemohly býti rozhodnuty.

B. Odhad luk.
Odhad luk je daleko jednodušší nežli polí. Sondování půdy zde
zpravidla nehraje tu úlohu jako u rolí. Rozeznaváme sice též louky jílovité,
hlinité, písčité a slatinaté, avšak důležitější pro určení bonity louky jest
jakost lučního drnu, vlhkost, poloha a možnost zavodňováni.
Rozeznáváme louky s výhradně sladkými travinami, louky s převážně
sladkými travinami, dále s převážně kyselými a konečně s kyselým travním porostem. Mimo to třísečné, dvousečné a jednosečné. Při třídění nutno
tudíž v úvahu vzíti množství a jakost sklizně sena a otavy, po případě též
výnos pastvy po sklizni otavy.
.
Louky, které neleží ve větších souvislých komplexech, se zJlravídla
. pří třídění projdou a místa horší jakostí vykolíkují a zaměří. V oněch
tratích, ve kterých se nalézají t. zv. louky střídavé mezi rolemi, a tyto
louky občasně se orají, občasně jako louky ponechávají, odhadují se tyto
zpravidla jako role. Souvislé rozlohy luění odhadují se podobně jako role
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v ekvidistantních vzdálenostech, při čemž sondování píídy používá se jen
ojediněle ku zjištění charakteru půdního.

C. Odhad pastvin.
. Pastviny vyskytují se ve scelovacíchobvodech
na Moravě jen po
různu. V katastru jsou sice úváděny pastviny. Tyto užívají se zpravidJa
jako louky jednosečn~, a proto je třídíme jako louky horší jakosti.
Při
odhadu pastvin hraje půda větší úlohu než u luk a tu opětně při třídění
bereme v úvahu, zdali se hodí pastviny přeměniti bud na louky neb dají-li
se zorati. T-a.kové pastviny ovšem jsou daleko cennější nežli suchopáry na
stráních.
'
~
Naproti tomu uměle založené pastviny mají cenu značnou a vyrovnávají se často cenou s nejlepším polem.

D. Odhad vinic, sad6, špargloven, chmelnic a les6.
Tyto jsou dle zákona ze scelení vyloučeny. Pakli přece se souhlasem
majitele nějaký zákliček pojme se do scelení, pak odhaduje se pouze půda,
kdežto porost podléhá zvláštnímu ocenění.

Tarifovánf.
Po skončené~ třídění přikročí se pak ku třetímu oddílu odhadu,
a to ku tarifování.
Pod tarifováním vyrozumíváme vyšetření ceny 1 ha každé bonitní třídy
v každém druh~ kultury ..
Tarifování je důležitou složkou odhadu a záleží velmi na úředním
odhadci, aby sestup v propočítání čistého výnosu v poměru ku třídě první
co nejlépe vykalkuloval.
Odporučujese při stavení ceny první bonitní třídy přiblížiti se dle
možnosti kupním cenám místním a to z toho diivodu, aby onen účastník,
jemuž nebylo možno celý jeho nárok v půdě obdržeti, neutrpěl značnější
škody, kdyby v zákoně stanovená plošná úchylka byla jemu částečně
v penězích nahrazena.
.
Při přidělování
náhradných
pozemků nemožno vždy každému
účastníku přiděliti v náhradných pozemcích tutéž plochu v jednotlivých
třídách, jakou měl ve starém stavu. Dostane ku př. v první třídě něco
více, v ostatních něco méně a,nebo naopak a proto je správné propočítané
tarifování na místě, aby každý účastník svůj nárok v penězích správně
mohl obdržeti. Nutí k tomu též malá úchylka zákonitá, která smí býti při
přidělování překročena.
Tato odchylka co do plochy obnáší jednu pětinu,
cd do ceny pouze jednu čtyřicítinu, výminečně jednu dvacetinu éelkového
nároku každého účastníka.
Z důvodů těchto nutno na správné tarifování
klásti značnou váhu.
Jako podklad pro tarifování má sloužit dle jednací instrukce (k provedení zemědělských operací) ěistý výnos normálně pěstované stébelniny
v desetiletém průměru. Pětadvacetinásobná
částka čistého vynosu bere se
pak za kapitalisovanou hodnotu a zaokrouhluje se na celé koruny za hektar.
S prospěchem možno použíti při tarifování návodu na třídění půdy
dle jednotek, což ::Jevšeobecně odporučuje a je podobné, jako se užívá :při
vyšetřování dojivosti u bav v alpských zemích, po případě při zjišťovaní
jakosti ovčí vlny.
,
Tento způsob taxace spočívá v tom, že nejlepší půda v' určitém
scelovacím obvodu dostane 100 jednotek, kvalitativně horší půda jednotek
méně. Připomínám ovšem, že ·tento způsob t&ltace není pravidlem, nýbrž
jen příkladem a provésti správně tarifování vyžaduje vždy znalostí nejen
teoretických, nýbrž hlavně i místních zkušeností.
Z těchto 100 jednotek případá při nejlepší půdě na:
1. druh půdy . . . . . . . . . . . . • . . . . . 25 jednotek
2. hloubku ornice .
10
3. spodinu • . . . .
15
4. množství humusu
5
5. sklon . • . . . .
5
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6.
7.
8.
9.
10.

vzdělavatelnost
. . . . . . . . . .
5 jednotek
chování se půdy k vodě a vzduchu
10
poloha oproti stranám s'tětovým . .
5
osev hlavních plodin. . . '. . . . . . . . . . . 10
kulturní stav (dobře propracovaná, plevele prostá) 10
'"
Celkem. . 100 jednotek
Kdyby byla na př. 1. třída bonitní li rolí vyceněna na 6000 K, stála
by jedna jednotka 60 K a půda mající jednotek méně než 100, byla by
Q zmenšený
počet jednotek násobeny 60 K lacinější.
Jako příklad sestaveného vzorného obrazce a cen při tarifování vykalkulovaných
budiž uvedena obec Kralice u ProstěJova.
Katastr této
obce měří přes 1100 ha a rozprostírá se ze 2/3 v hormm a z 1/, v dolním
poli. Horní pole je výborná hlinitá pfrda útvaru diluviálního, dolní pole je
alluvium řeky Valové. První tři. třídy zastoupeny jsou v horním, ostatní
v poli dolním. Třída 8.,9., 10. zaujímají níže uložené pozemky v inundaci
řeky Valové, která mezi katastry obcí Bedihoštěm a Kralicemi není zregulovaná, následkem čehož trpí tato místa častěji záplavou.
Charakteristické známky jednotlivých třid bonitních jsou tyto:
a) Role.
1. třída: Omice hlinitá, . humusem bohatá, přes 50 cm hluboká; . spdlina
zdravá, propustná žlutka. Poloha rovina.
2. třída: Omiee hlinitá, humusem bohatá, se stejnoměrně dozrávající spodinou. Poloha pozemku v m(mé pad lince, následkem čehož tato
níže položená místa bývají na jaJ:'e vlhká.
3. třída: Ornice hlinitá, humosní, 30 cm hluboká; spodina propustná žlutka.
Poloha méně nakloněná k severozápadu.
.
4. třída: Velmi dobrá, hlinito-jílnatá,humosní
omice, 40 cm hluboká; spodina
jílovitá, poněkud propustná. Poloha rovina.
5. třída: Ornice ~dobrá, jílovitá, humosní, ..40 cm hluboká; spodiná těžší
jílová. Zádoucno odvodniti. Poloha rovina.
6. třída: Ornice jílová, humosní, 20 cm hluboká; spodina těžký méně propustný jíl. Nutno odvodniti. Poloha rovina.
7. třída: Ornice těžká, jílová, humosní, 20 cm hluboká; spodina těžký nepropustný, vazivý jíl. Nutno odvodniti. Poloha rovina.
8. třída: Popis jako u třídy 7 při pozemcích uložených v padlinkách,
kterými voda při povodních proudí.
9. třída: Pozemky ležící v nižších polohách zaplavóvaného území řeky
. Valové a trpící v mokrých létech skoro stálým mokrem.
10. třída: Výpomocná třída pro ocenění pozemků břehovitých, zmolovitých
a stálých bahnisek, které se pro polaření již nehodí.
b) ~ouky.
1. třída: Dobrá louka jílovitá na rovině, dvousečná, dávají,.cí seno dobré
jakosti .
.2. třída: Prostřední až dobrá louka na rovině, dvousečná, dávající seno
prostřední až dobré jakosti.
3. třída: Zamokřená louka na rovině, dvousečná, dávající koňské seno
dobré jakosti.
4. třída: Značně mokrá louka v nížince, dvousečná, dávající kyselé koňské
seno.
5. třída: Zbahnělá louka v nížiMe, dvousečná, dávající seno skrovné"jakosti.
Při tarifování byly následující ceny za 1 ha propočítány:
1. třída 6000 K, 2. tř. 5500 K, 3. tř. 5000 K, 4.tř. 4000 K, 5. tř. 3500 K,
6. tř. 300YK, 7. tř. 2500 K, 8. tř. 1500 K, 9. tř. 1000 K, 10. tř. 500 K.
Louky:
1. tř. 3500 K, 2. tř. 3000 K, 3. tř. 2500 K, 4. tř.l500 K, 5. tř.1ooo K.
Ohraničením odhadních oddělení na indikačním náčrtku nebývá vždy
,odhad ukončen, nýbrž má býti dle okolností hospodářským posudkem do.plněn. Při odhadu pozemků v horských krajích shledáváme se zpravidla
'S dvěma typy půdními. Dle prvního přechází hlinitá půda přibýv'áním písku
'Role:
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v písčitou, dle druhého opětně přibýváním iílu v půdu jílovou. Vzorný
obrazec udává tudíž v každé třídě bonitní dve různé charakteristiky půdnÍ,
které dle jednotlivých tříd mají stejnou cenu, ale v přírodě nutno na každé'
z obou dle různých osevních postupů hospodařiti. Na odhadní mapě je odhad
správně proveden, ale při přidělování riáhradných pozemků nemá operující
technik žádnou opěrnou pomůcku, dle níž by přiděloval půdy písčitější
menším rolníkům, pěstujícím více brambory a žito, naopak zase půdu.
jílnatější rolníkům větším, kteří mají silnější potah a pěstujíce více řepy
a pšenice, na této raději by hospodařili.
Scelovací výbor bývá sice vyslechnut o hospodářských poměrech vescelovacím území než se přikročí ku přijímání přání, v kterých tratích
jednotliví účastníci své náhradné pozemky si přejí. Poněvadž ale projektováním nových společných zařízení (cest a příkopů) scelovacího území dostane
úplně jiný vzhled,' nebývají vždy výpovědi scelovacího výboru úplně jisté,
zejména když již ve starém stavu jednotlivé trati vykazovaly různé cbarakteristiky půdnLA
tu se stává, že operující technik, když eventuelně při
odhadu nebyl přítomen, neuspokojí přidělením náhradných pozemků jednotlivé účastníky tak, jak by to mohlo býti, kdyhy menší pl"ehledný náčrtek
od úředního odhadce doplnil odhadní mapu, kde by jednotlivé typy půdní
z ohledu na vzdělání půdy a eventuelně mokrá místa určená k odvodnění
byly zakresleny. Tento náčrtek mohl pak slóužiti jako pomůcka pro nový
rozvh náhradných pozemků.
Vítaným by též bylo, kdyby pozemková daň rozvrhovala se vescelených obcích podle nového odhadu, poněvadž původní odhad nebyl
vždy správným.
Zemědělskému pokroku posloužilo by se též značně, kdyby odhad
ve scelených obcích byl agronomicko-pedologickým mapovváním na útraty
státní doplněn (dle VZOlll prof. Kopeckého na Velvarsku v Cechách). Dosud
scelené obce na Moravě zaujímají již celé souvislé okrésy a možno je počítati k nejpokročilejším
obcím na Moravč.
Agronomicko-pedologický
vý'zkum měl by jistě pro intensivní hospodaření v těchto obcích značný
vyznam.
V B ~n ě, dne 31. ledna 1921.

Pomě~y

V

katast~ua knihácb pozemkovýcb
na Slovensku.
Napsal

Rudolf

Hanák.

Letos započne na Slovensku čilejší činnost zeměměřická. Přikročuje
se k ream,bulaci katastru. Práce, které u nás v zemích českých zapoMly
v letech sedmdesátých minulého století začínají se teď na Slovensku.
Mapy katastrálné na Slovensku vyhotoveny byly asi před padesáti
lety stolovou metodou dle instrukce z roku 1865 v měřítku 1 : 2880. Pro
daňové účely se začal nový katastr používati až v letech 1883, když byl
zjištěn i čistý katastrální výnos pozemků. Tehdy začalo se i s evidencí
katastru. Prováděna byla však většinou jen v pozemkových arších a v "lajstru
vyrubujícím daň pozemkovou". V mapách změny zakreslovány nebyly a tak
dnes, po padesáti letech jsou mapy, zvlášť v severním Slovensku, ve stavu
původním. 7.de bulle nutno změny zaměřiti a v operátech katastrálných
řádně provésti.
Loňského roku v létě provedeno bylo hlavně na severním Slovensku
šetření o počtu změ.n v jednotlivých obcích a letos v letě se přikročuje
k jich zaměřování. Ceká tu na geometry ohromna pdce. Ani za tři desítiletí nebude možno přivésti zdejší kata str do stavu, aspoň přibližně takového,
jaký je v71emích českých.
Možno směle' říci, že Slovenský katastr v té formě, v jaké dnes je,
nemá pro širší veřejnost valného významu.
Rolníci i jiní zájemníci málo se obracejí s důvěrouna katastr; ačkoliv
jsou katastrálné (pozemnostní) archy u každého notáře (u nás obecní tajemník).
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Ani o výměry parcel, ačkoliv jsou zjištěny z map, nMí zájmu, ježto
ve starých pozemkových knihách rovněž jsou zapsány' výměry ovšem při·
bližně. Na r.ozdíl od katastru jsou v pozemkové knize udány výměry ma~
jetkových celků, tvořících v katastru třeba dvě i více parcel, dle způsobu
obdělání.
Nutno také poznamenati, že zde na Slovensku bylo s katastrálnýrti
vyměřováním započato asi za 10 let po založení pozemkových knih. A je' zajímavé, že katastr šel svými vlastními cestami; volildoce.la jiný způsob jak
tvoření tak číslování parcel, takže dnes po padesáti letech shledáváme
naprostý nesouhlas katastru s knihou pozemkovou.
Podle tehdejších názorů na daň pozemkovou, bylo hlavní věci ka~
tastru zjistit způsob obdělání každého kusu půdy. Každý takový kus ob·
držel v katastru svoje parcelníčíslo. Majetkové celky, totiž pozemky jednoho
majitele. obsaho\l'aly i více katastdlných
parceL Za to při zakládání po·
zemkových knih bylo přihlíženo jenom k celkům majetkovým a ty dostaly
také vždy jen jedno číslo t. zv. místopisné. Je tu tedy podstatný rozdíl
mezi parcelou pozemkovou a katastrálnou.
'
Přihlížíme-li k dnešním poniěrfim a praksi jeví se číslování' ve starých
pozemkových knihách účelnějši. K tomuto názoru došlo se i v rakouském
katastru a bylo krátce před válkou pro obnovu v katastru navrhováno,
číslovati parcely dle majetkových celku jenom jedním číslem.
Císel parcelníchby
bylo méně. V katastrálných mapách byly by vyznačeny jenom majetkové hranice plnými čárami, hranice kultur pak čárkovaně nebo tečkovaně. V každém ohledu a hlavně se stanoviska právního
nabyly by majetkové hranice většího významu. I rolníkovi se přehled usnadní,
neboť on jinak své parcely nevyjmenuje, než jako celky v určitých tratích.
Reambulace map katastrálných provede se obdobně jako se prováděla
kdysi. Nutno jíti od parcely k parcele, srovnávati mapu se skutečnosti'
a případné změny zaměřovati. Doplnění map je práce velenutná.Map
je
potřeba všude. V prvé řadě pozemkové knihy je potřebují. Dosud jsou při
nich nMrtky sdělané od oka jen k vfiJi přehledu. Svého času také dostačovaly; dnešní doba žádá už řádných ,map. Dále potřebují mapy obce
a školy. Nedostatek jich se dnes' pociťuje.
Jednou z velmi palčivých ot'ízek pak bude, jakým zpíisobem zjednati
nápravu v pozemkových knihách. K zápisům do knih není podle uherského
knihovního zákona nikdo nucen. Proto jsou tam dnes ještě na listě vlastnickém zapsáni majitelé, d~ivno už zemřelí. Případů těchto je mnoho všude.
Vinu na tom nesou nedokonalá ustanovení zákonitá. Na novém knihovním
zákoně se v ministerstvu spravedlnosti již pracuje.
Jiný nedostatek pro pozemkové knihy jeví se v tom, že není žádného
zákona pro udržování vzájemného souhlasu katastru a pozemkových knih.
Dnes kvlltastr vlastně provádí jen to, co provedeno už napřed v pozemkové
knize. Ze katastr 5 kniha pozemková ,jsou pak hodně pozadu za skutečnými
poměry, je ,jasno. V tom směru také dlužno čekati na úpravu zákonem.
Při súdné tabuli v Bratislavě je zřízeno ředitelství pro zakládání
nových pozemkovt,ch knih. Uherská vláda započala zakládati nové knihy,
na podkladě noveho operátu katastrálného, po novém vyměřování nebo po
provedeném scelování pozemků.
Také my podle všeho budeme tak postupovati. Staré knihy, pokud
tu jsou, dají se docela dobře vésti v duchu nových knih pozemkových a také
se tak vedou. V nových pozemkových knihách není vlastně mnoho nového
až na nové parcely (dle katastru), přesnější plochy a udání čistého výnosu
katastrálného nllilistu A, kterýž ve starých knihách samozřejmě býti nemohl.
Listy A, B, C jsou jako u nás pouze s tím rozdílem, že zdejší list A nemá
dvě oddělení a změny na parcelách, zapisují se tudíž spolu s vlastníkem
na listu B, což nijak k přehledu nepřillpívá.
Rejstřík osobní a reální jako u nás. Na saírku listin se neklade taková
váha jako u nás; není vlastně samostatných sbírek listin, nýbrž žádosti
o zápisy knihovní spolu s originály právních listin ukládají se společně
do archivu.
Rozdílné číslování parcel v kfl,tastru a knihách pozemkových vedlo
nutně k tomu, provésti Srovnání obojích ěíslování, aby se pak mohlo pokračovati dále.
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V uplynulém zimním ,ohdobí prováděna v mnohých okresech taková
identifikace. Ukázalo se, že: by, bylo možno, někdy docela dobře přijati
číslová!1í parcel z knihy pozemkové pro kata str, když by 8e ovšem 0pu8tilo
čÚJlován~dle kultur a, zavedlo číslování dlecelkťi majetkových. Cesta tato
by byla pro účely daňové mnohem jednodušší a souhlasu obou oparátu by
bylo nejrychleji docíleno k prospěchu všeobecnému. Starý, zpťisob dělení
parcel v po~mkové knize na a, b, c, d atd., jako sedělo
kdysi i u nás
před sedmdesáti lety nic by katastru nevadil. Bylo by jen třeba z.vésti
od nynějška nový způsob dělení.
"
,
Provadění evidenčníchzměll
v operátech katastrálných je svěřen()
zmíněným jižokolným notárom.' Lze si učiniti lehce předst",vu o tom, jak
těžká je taková evidence, když ve výměru soudním je řeč vždy jen o parcele knihoyní, nikoliv o parcele katastrálné.Vyhledávání
odpovídající parcely v katastru -je mnohdy značně obtížné. Proto se také jen raději opraví
a doplní zmíněné "lajstro pro dllň pozemkovou".
,
Několika slovy bylo by třeba ještě zmíniti se o o~ganisaci vyměřovací a evidenční službl' Maďaři, soustřeďovll.li vyměřování do větších měst.
Zřizovali t. zv. měřick . inspektity
v Bratislavě. Nitře, Trenčíně, Košicích
atd. U nás by bylo záhodno zřk :i ,pro každou. župutakový Iněřický úřad,
v němž bY''tedy všechno měření se koncentrovalo. Orgáuťim tohoto úřadu
přiděleny by byly rayony působnosti. Vypravény by byly po každé stránée
lépe, než mohou býti vypraveny Inalé evídence katastru ve venkovském
městečku. Kdyby se časem jevila y některém kraji zvýšená činnost, možu()
teprve zříditi tam odbočku.,
'
Bylo by si velice přáti, aby vyměřování na Slovensku bylo řízeno
jednotně a účelně s ohledem na všechny potřeby státní a zájmy veřejné.
Budou tu vyměřovati orgány lesní, železniční, stavební, regulační a j. Harmonickou součinností všech, zúčastněných 'orgánd našla by se zajisté" nejlepší cesta k plnému využitkování každé práce jimi provedené.

Zprávy literární.
Zprávy veřejné služby technické, r. 1921:
Čís. 6: Pokyny k provádění zákona o propočítliní služební doby
státních zaměstnanců resp. nařízení vlády republiky Cesk,oslovenské ze
dne 22. prosince 1920, čís. 666 'sbírky zák. a nař. (pokračování v čís. 7., 8.).
Vynesení' ministerstva
veřejných
prací ze dne 15. února 1921,
čís. 8179/XIV" kterým se vydávají pokyny k předpisu ministerstva veřejných prací ze dne 15. září 1920, čls.43;392/XIV,
o stavebních přídavcích a odměnách za správu a dozor při státních stavbách a za obdobnéúřední výkony.
Oznámení výzllačllějších zájwnů a nařízení: Cís.53 sbírky zák. a
nař.: Nařízení vlády republiky Ceskoslovénské ze' dne 21. ledna 1921,
jímž' stanoví se podle § 41 náhradového zákona závazné stupnice cen pro
uměření
náhrady
za zabraný
majetek pozemkový státem převzatý.
Čís. 59 sbírkY' zák; a nař.: 'Zákon ze dne 8. února 1921. kterým seměm
ustanovení § 24, odst. 2. zákona ze dne 18. února 1878, čís. 30 ř. z. o
sestavení seznamu znalců v řízení, týkajícím se vyvlastnění k účel&m
vystavění a provozování železnic.
'
.
~práva o činnosti vládného referátu pre yerejné práce za rok~1919.
·Cís. 7: čís. 54 sbírky zák. lt nař.: Nařízení~ vlády republiky Ceskoslovenskeze
dne v27. ledna 1921 o zřízení "Ceskos~ovenské ústřední
rady železniční" a "Reditelství rad železničních".
Čís. 87 sbírky zák.a nař.: Zákon ze dne 17. února 1921, kterýmž!le
mění § 54~od,8t. 1., zák,ona ze dne 23. května 1883, čís. 83 ř. z., o evidenéi
katastru (laně pozemkové.
' v'
Čís. 93 sbírky zák. a nař.: Nařízení vlády republiky Ceskoslovenské ze·
dne 4. března 1921, o zřízení nových úřadu k provedení stavby železných
drah dle zákona ze dne 30. března 1920, čís. 235 sl>írkyzák, a' nař.
Vynesení minis~erstva veřejných prací ze dne 8. března 1921,
čís. 1.1.56I/XIV, o povolení užívati titulu "inženýr" (Ing.).
v
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Vynesení minís~m.
-financí čís. 122.515-j13J501 z r.1920 o změně
sazby cen a poplatkdlí, • tiS evidenčního zákona.
Zápis lY Jednání státtU regulačtU komise jakožto'poroty
k· posouzeni
soutěžných prací tla. úpravu a zastavění pláně Letenské 8. okolí. (Pokračování v čís. 8.)
.
.
'"
.
(
.
Inž. J. Mazáč: Novodobý vodní řád. (Pokračování v~Čís. 8.)
Ustavující valné shromáždění inženýrské komory pro CeskoslovenSkoti.
republiku.
'
'.
."
"
'J;echnické zveraden.ie llOdy na Slovensku pr8..cami melioračnými.
Ustřední technická kmhovna a čítárna.
Cís. 8: čís. 100 sbírky zák. a nař. Zákon ze dne 11. března 1~1
o stavebním ruchu.
.
Ukoly vodního hospodářství' a nutnosť zřízení ústředního Úřadu
říšského pro tyto účely v Německu.
.
- .
Pruplavové spojení Rýnas Dunajem.
Mehorace pddy v Tyrolsku.
,
Z činnosti t~chnického attaché při vyslanectví Č. S. R. ve WllIhingtonll:
Stálé mezinárodní sdružem silnič"ních kongresd.'·
.
Časopis českosloven~kýchinženýrilÝ
a árchitektilv,
r. 1921.:
Čís. 9: K otázce titulu' "inženýr".
Dr. Inž.J. Vojáček: Konec válečných výhod pro majitele patentd
a znáIJ!,ek.,
.ď...
.,
•
Cís. 11: Inž. Křivanec:
Jak organisovati
etátní stavební slUžbu
v republice..
v..
/
Ustavující valná hromada inž. komory proCeskoslove~kou
republiku.
~eitschrift
fiir Vermessungswesen,
,. 1921:
Cís. 7: P. Gast: Gewichtsverhaltnisse und Ausgleichung des "polygo .•·,
nalen" Dreie~ks.
.
A .. Spamer: Wer solI das Grundbuch fiihren?
t\,lIgemeine
Verrnessungs-Nachrichten,
r. 1921:
Cis. 9: Schliiter: Das Nachbarrecht.
(Pokračování v. čís. 10., 11,)
H. Blattau: Die An.teilnahme der Katasterangaben
an dem offentIichen Glauben des Grundbuches. (Pokračování v čís. 10., 11.)
Ahrens: Wiederherstellung
der Polygonpunkte
der kl1rhes~ischen
Rutenmessung und Entwicklung des kurhesslschen Katasters. (Pokračován
v čís. 10., 11.)
Einrichtung
eines Lehrganges
fur Vermessungstechniker
an der
staat1. Baugewerkschule in Konigsbergi.
Pro
MiBbrll.uchliche Verwendung des Grundsteuer-Reinertrages.
Z letecké fotogrammetrie.
I.(Grundlagen
der Photograminmetroie aus Luftfahrzeugp.n.)
Napsali dr.R. Hugershoff a dr. H. Cranz.
- Vydal Konrad Witwer ve Štuttgartu. - Za 18 M.
Autoři snaží. se podati ve své knize základy letecké (aeroplánové)
fotogrammetrie. opírajíce se hlavně o praktické své poznatky učiněné při
meření územi 150 km 2 velkého při Wendischcarsdorfu u Drázďan, kde použili nových stroju. a· metod. Výtah, jejž předkládámej ukáže význam
reforem, jak autoři je navrhují a doufáme, že tím vzbudí se i v našich
geometrovských kruzích zájem o topografická měření na základě letecké
fotogratnmetrie.
..
V krátké předmluvě. oceňují autoři dosavadní výkony stolové fotogrammetrie a stereofotogrammetrie vterénu p,ř e h led n é Dl •.. Pro nepřehledné
kraje je výhodnější letecká fotogrametrie. Ze dosud tento nejmladší výhonek
geodetické vědy nevzrostl jak zasluhuje, byla příčinou nesnadnost v určení
stanoviska létadla s přesností dostačující. Ač teoretické. základy jsou již
zn.a,čně vybudovány pracovníky jako jsou: Finsterwalder,
Tiele, Ranza,
Scheimpflug, Fuchs, Pulfrich, Uljanin a j., přece jen použití metod dosavadních v praxi jest naprosto nehospodárné. Okolnost tato vedla autory k podstatnýmreformam,
jež popisují v oddílu I.-IV.
cenné své knihy.
Oddíl I. obsahuje
popis specie,lníeh
přístrojd,konstruovanýelJ, firmou Gustav Heyde v DrážďaJ?ech, a.to: aparátu
fo'tografického,
komparátoru
a fototeodó1itu.Ap~át
~á za objektiv nejdokonalejší čočky firmy Zeiss a' Goerz, jako jsou dvojitý amatar .a dvojitý
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geotar, jichž zkreslení
nesmí býti větší než střední chyba ve stanovení
obrazových souřadnic. Vykazuje totiž amatar vyjádřeno úhlově ...."..
střední chybu +12",
.geotar dokonce jen'!- 2'5", tedy daleko menší
ještě než komparátor, jenž udává obrazové délky přímo na 001 mm; autoři
z příkladů vypočetli střední chybu komparátoru:
vyjádřeno úhlově + 25",
lineárně od + 0'0131 mm až + 0'041 mm. }'ototeodolit, jenž není V knize
dosti obsažně popsán, je zdokonalení typu Koppe-Ponova a tak konstruován,
že lze před jeho objektiv postaviti do nosiM. k podstavci stroje přimontovaných 'fotografickou plotnu ve vzdálenosti hlavního bodu, jež se ,?,počítá
ze tří bodů na plotně a sice v poloze, jakou měla při fotografovám, takže
úhly horizontálně i vertikálně měřeny j~ouna snímku fototeodolitem s přesnosti""+ 20" až + 30".
.
.
Krompopisu
nástrojů obsahuje oddil I. udání způsobu, jak lze jich
užít kti'výpočtu elementů vnitřní
oríentac.e
(souřadnice hlavního bodu
a obrazové. vzdálenosti).
Oddil II. obírá
se teorickými
úvahami
o určení stanoviska
fotografick,éj.w aparátu v prostoru a elementů, t. zv. vn.ější
ol"Íentace,
jimiž jsou hlavní směr fotografování, dále· otočení a sklon plotny; autoři
poukazujíce;; že teoretiky udávllný způsob počítání prostorových souřadnic
stanoviska, kde pi-icházejí i rovnice čtvrtého stupně, nemá pro praxi významu. Z grafických metod zůstává však. metoda Finsterwalderova
velmi
důležitou pro přibližné určení stanoviska.
Zjednodušení výpočtů docílí se
měř e n í ID Ú h I iiI? o s i ční C h fototeodolitem, dále odečtením úhl& horizontálních a vertikáh,llch jednotlivých základních (trig.) bodů pHmo na snímku;
grafickým zplisobem Finsterwalderovým
určené přibližné souřadnice slouží
pak co základ pro výpočet. definitivních, což děje se pomocí l·ad.
Pokud se týče oprav definitivních' koordinit přicházejí autoři podle
svých úvah k výsledku, že netřeba zpravidla brát zřetel na vliv refrakce
a zakřivení země. Vliv refrakce lze zanedbati, neboť je rovna asi 10"-,.15"
a způsobuje 'chybu souřadnic od 0'1-0'2 m přif= 165 mm a výšce aeroplánu
až 1500 m. Oprava následkem zakřivení země je~t při největší tu užívané
výši stanoviska (1500 m) rovna 0'5'1n (pro f = 165 mm).
Od díl III. pop i s uj e p r a cep o ln f a k a n cel á ř s k é. Nutným předpokladem jést hotová triangulace.
Fotografování
z aeroplánu
děje se pro měřítko 1: 10.000 tak, že apal'átem za'chytí se pruhy asi 2 km
široké, což odpovídá intervalu v letu piH minuty při rychlosti 30 m za
sekundu. Každý pruh fotografuje se dvakrát a sice zlÍ letu tam i zpět.
Prlimčiná výška jest 1000 m a volí se co možná stejná p'ro každé fotografování; určuje se aneroidem. Směr záměrný, t. j. odchylka optické osy
aparátu od roviny horizontální volí se asi 30 0. Body sloužící ku doplnění
triangulace netřeba stabilisovat, neboť se volí dle' snímku teprve, načež se
potřebným. měřením k síti připojí. Ku doplnění karakteristiky
terénu a
situace užije se fotografií uči9ěných se svislou osou záměrnou.
'rím jsou polní práce vlěerpány. Kancelářská činnost počne vyvoláním ploten a tříděním snímku, na nichž se vyznačí body zvolené k doplnění
~ítě. Na to odečtou se úhly posičnÍ' teodoIitem, určí dle Finstel'waldera
grafick:y přibližné souřadnice bodfi a pak ,vypočtou definitivní, čemuž ovšem
,předchazelo stanovení elementfi vnitřní orientace a změření plotny v komparátoru. Vynášení situace i kot výškových děje se za pomoci aparátu,
který si autoři prakticky pro svfij účel zkonstruovali a sice vynáší se kol
stlUloviska na obě stran: zaměmé osr a současně na přístroji odečtou
jednotlivé výšky. Tím zpusobem v~počte a nanese se asi 120 bodli za jednu
hodinu a rychlost tato se ještě zvýsí použitím vrstevnicového aparátu a 180
Orelův stereoautograf,. který spisovatelé co se přesnosti týče zkoušejí
a..později slibuJí. předložit vei'ejí:losti 1).
Oddíl IV. zkouší
přesnost
výpočtli
fotogrammetrickych.
Má·li se určit stanovisko. v pro~toru z více než tří základních (trig.) bodit,
nutno užít počtu vyrovnávacího. Po prvé tak učinil Finstel'walder. Autoři
majíce jeden bod IV. řádu.a šést ostatních v.fibec nevyrovnaných,
dosáhli
ve svých přesných
pozorováních
a výpočtech
tyto lltřední chyby:
mf) = + 1'25 m, mg = ± O'6Im, m. - + 1·34 m.
(Finsterwalderliv
případ
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o 13 základních bodech, z topografické. mapy co dobré vzatých, měl střední
chyby daleko větší: m., = + 20 m, my = + 25 m, m. = ± 23m.) Není však
třeba volit počet vyrovn~vací, stačí rozhodnout se pro výhodné jen směry
a stanovit z nich souřadnice jednoduchým prostorovfm protínáním vzad
a výsledky jsou stejně dobré. Konstelace
základmch bodll se zřetelem
na polohu stanoviska je velmi důležitá. Jako ideál platí zásada: v popředí
buďtež dva body trig., bod zadní budiž co možná v symetrále obou. Nevezme-li se na to zřetel, není vyloučen případ
l'leurčitého
řešeni,
jež
nastane v onom případě, Kdy stanovisko je na ploše v..tilce,který je kolmý
k rovině základních bodů a prochází kružnicí, jím op.nou.
Kontrolou
v přesném
určení
stanoviska
dle
metody
autorů
byly tyto vysledky:
A~toři
postavivše
se na a Sněžku
a volným
aparátem,
fotografovali
uzemí
pobliž
ni. Ze sedmi
základních
bodů určili
letecko-fotogrammetricky
souřadnice
stanoviska
na Sněžce
a zjistili'
tyto
diference
proti
datům
trigonometrickým:
pro x=+O'59m,
pro y=+0'67m,
pro z=
=-O'80m bez ohledu
na zakřivení
země a s přistoji,
jež by
nebyly
dnes již t,y nejlepší!1
.
Pro detailní body terénní, vzaté ze tří stanovisek, shledána střední
chyba na jednom příkladě: 'mli! = + 0'7 m, my = ± 1'3 m, m. = + 1'0 m,
což odpovídá.přesnosti
stereofotogrammetrických
údajů.
Odd íl V. z a b Ý v á s e o t á z k o u h o s pod á r n o,s t i letecké
fotogrammetrie
a v něm obrazí se pravý význam její pro účely topografické. Výsledky o rychlosti, polních i kancelářských pracech a o nákladech; jež jsou spojeny se zhotove~ím 1k1Tf2 situace i terénu, čel'pali autoři
z měření u, Drážďan. Trvalo totiž zaměření a mapování. 120 km2 plochy
a) v poli 65 dní (inkl. triangulací, klasifikace cest a pod.), b) fotogmfování
i s vyvoláním ploten 5 dní, c)práce kancelářské (výpočet stanovisek, mčeni
situace i výšek jednotlivých bodll., pak- vyhotovení vrstev nic) 135 ~ni, dohromady 205 dní. Pracovali celKem dva geodeti, dva fotografové, jeden
letec se. třemi- mechaniky.
Výlohy obnášely - dle mírových poměra -'5400 M za 120 km2, čili 47 M za 1 k11l2, který vyhotoven za 1'64 dne. v měřítku 1: 10.000, při čemž pHpadlo na 1 km2 100 bodů výškových.
Doba fotografování z aeroplánu trvala asi dvě hodiny.
Samozřejmo, že při pracech v měřítk~ 1: 25.000 se výlohy za 1 km2
ještě více zmenší a. doba pracovní zkrátí; fotogrammetricky elab6rát je přesnější než onen vyhotovený map érem, je o polovinu lacinější a nejméně
,0 jednu třetinu dříve hotov.
Resumujeme-li, pák nutno uznat, že při srovnání letecké fotogrammetrie
s pozemní stolovou fotogrammetrií a stel'eofotogrammetrií jes.t letecká z důvodů hospodárných na místě prvním, ač přesnost jejich jest' stejná, nehledě
k stereoautogrammetrii, jejíž přesnost dosud nebyla zjištěna spolehlivě. Proti
stereofotogrammetrii má letecká fotogrammetrie výhodu tu, že prázdná místa
nikde !,lemohou vzniknouti a tudíž odpadá doplnění mapérem. Co se výdajů
týče, je letecká metoda nejlacinější. Co rychlosti se týče, lze se nadít ještě
většího zkrácení pracovní doby v nejbližším čase. Možno tudíž tvrditi, že
letecká fotogrammetrie bude v brzku jedinou ekonomickou a všeobecně
s úspěchem uŽÍvanou metodou pro zhotovení topografických plánů v mě'. řítku rovném a menším než 1: 10.000.
II.: (Uber Photogrammetrie
aus Luťtfahrzeugen.)
Napsal
prof. dF. C. Pulfrich. - Vydal G. Fischer v Jeně. Cena 5 M.
Kniha ta vedena je polemickým tónem' proti některým nlÍzorům
spisu Hugershoff-Cranzova.
Dr. Pulfrich vytýká auťorům .Zá.kladů letecké
fotogrammetrie" chyby optického karakteru, jichž' se dopustili konstrukcí
svého fototeodolitu, ač přiznává, že poslední typy již jsou lepší; tuto však
okolnost přičítá Pulfrich svým dřívějším krItikám.
Uváděti výtky Pulfrichovy, neshledáváme zde účelným a odkazujeme interesované
J9:uhy
k četbe spisku, jehož druhou podstatnou částí je popsání nové metody
letecko-fotQgrammetrické, jak ji navrhli inženýr T. Fischera geometr F. Armbruster.
Dr. Pulfrich ji propracoval, zjednodušil matematickými úvahami
a vyličuje ji dost diikladně ve spisku.
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Základ Fischerovy m'etody je asi tento. V terestrické fotogrammetrii
jest výška stanoviska dána při pozorování zenitových vzdálenosti třemi
stejnými výsledky. Je-li pak stanovisko ve vzduchu, a tudíž 'sklon a otočení
komory není známo dostatečně přesně, nedostaneme
pro jeho výšku tři
stejné
hodnoty. Tyto rozdíly jsou totiž zatíženy vlivem sklonu.a otočení
plotny 8 dr. Pulfrich udává tyto vztahy matematickjmi
formulemi z přibližně známých (ve fototeodolitu měřených) nadirovych vzdáleností daných
tří bodů základních a příslušných úhHl.horizontálních, jakož i z horizontální
vzdálenosti stanoviska od jednotlivých bodíl., jež určuje se přibližně graficky.
, Dle patřičných vzorců vypočtené o.pravy sklonu a otočení slouží ku
novému postavení Plotni, ve fototeodolitu a tudíž i pro druhé měřeni nadirových vzdáleností a uhlů horizontálních, ale jen v onom případě, když
při prvém výpočtu sklonu a otočení výsledky pro výšku stanoviska. diforovaly mezi sebou. Praxe ukázala, že při druhém opakování výpočtu byl
výsledek již koneč.ný.
Kontrolou dokonalosti této metody byla měření provedená inženýrem
Físcherem a geometrem Armbrusterem v Jeně, a sice tím způsobem, že stanoviska volena na kopcich známých výšek. Fotografování provedeno leteckou
komorou, Zeissův model 1918, jež řízena byla volnou rukou a pak výpočet
proveden shor3 naznačenou cestou. Výsledky ukázaly, že Fischerovou

metodou s použitim Zeiss-Pulfrichových strojii dostaneme rovinné souřadnice stanoviska létadla na zlomky I m, výSku pak
okrouhle na, I m přesně..
Letecká komora i fototeodolit pro užití této metody konstruované
firmou Zeiss, jsou zlepšením balonových modelů z roku 1911. Komora má
zevně přimontovaný úhloměrný kruh pro hrubé odečtení sklonu, krom toho
libelu ke hrubému určení otočení plotny, resp. ku přibližnému dodl"Žení
x-osy plotny v poloze horizontální při fotografování. Cardanův závěs užitý
při modelu z roku 1911 odpadl.
Fototeodolit umožňuje vložení diapositivu či negativu do držadel
k němu přimontovaných v poloze té, jakou měla plotna při fotografování,
aniž třeba bráti zřetel,' by vzdálenost hlavního bodu od průseku osy vertikální a horizontální byla rovna .obrazové vzdálenos~i. Tudíž netřeba ji pro
každý případ počítati naseti~y
milimetrů, jako je tomu při HugershoJfově
fototeodolitu, neboť .Zeissův fototeodolit má správný základ Koppell.v. Uhly
měřené čtou se přesně z plotny, ježto dalekohled je zařízen na aJ a otázka
zkreslení objektivu vůbec nepadá na váhu. Aparát má zařízení kontrolní
za. účelem tím, by optická osa dalefohledu splynula v jedno s osou komory.
Dr. Pulfrich uzavírá svůj spisek úvahou zahrocenou proti Hugershoffově optimismu, že letecká fotogrammetrie v brzké budoucnosti předstihne
terestrickou, neboť je přesvědčen, že přesnost terestrických prAcí je dána
absolutní možností určiti bezvadně všechny souřadnice pevného stanoviska.
Potírá názor Hugershoffův ohledně ned~onalosti
stereoautografu Orelova
a slibuje si, že i pro letectví 'stereofotogrammetrie bude dobře upotřebitelnou,
ač nesouhlasí s mnoha jinými,' kteří očekávjl.jí od stereofotogrammetríe naprostou soběstačnost.

*

*

*

Objektivního pozorovatele, který význam obou metod ocení dle konečného efektu, nemůže strhnout polemický ráz knihy dra Pulfricha. Z obou je
patmo, že pro úč~ly topografické pracují neobyčejně přesně, neboť vedou ku
krásnému výsledku: Obě docHují přesností + 1m. Jest tedy otázkou času
zjistit,' která z nich jest více ekonomi.ckou,
nejen pokud se týče prací
polních ale i kancelářských. Pokud se týče tvrzení Hugershoffova, že letecká
fotogrammetrie je hospodárnější proti pozemní stereoftm, můžeme je jen
přijmouti za správné, uvažíme-li, CO útrap fysických a duševních a co ztráty
času je zapotřebí ku výstupu na stanoviska v horách a přec jest nevyhnutelno počítati s plochami, jež stereofotogrammetrie řádně či vůbec nezobrazí.
Doplnění prázdných ploch terestrickou fotogrammetrií
nezměřenýcb, je
ohromným balastem této metodl a mapeur, který je musí vykonat, potřebuje k tomu nepoměrně .mnoho casu.
Za to však letecké mapy nepotřebují doplnění prázdných ploch;
nutná klasifikace detailů, cest a pod. je snadná a rychlá ze snímk1l. .pořízených fotografováním při svislé OS6 aparátu.
c
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Blízká budoucnost ukáže význam a praktickou Mnu obou popsaných
metod pro měření topografická.
Inž. Jos. RŮŽička.
Daň z ceny pozemkti. (Viz: Der Landmesser 1914, 21. u. 22. Heft:
Die Besteuerung von Grund und Boden, von Becker. - Soziale Zeitfragen 1920: Ein Weg aus der Finanznot, von A.Damaschke.)
Zbědované finance našich obcí zvláště měst, vyžadují rychlého ozdra vění.
Jedná se o nové' dávky, které, správně rozvrženy, nebudou brzditi vývoje.
Znám jest všeobecný úkaz, že zatím, co města tonou v dluzích, ..obohacuji se spekulanti 8 pozemkY, bez vlastního přičinění. Každá nově založená
ulice, nádraží, veřejná budova., továrna, zamýšlený park a j. zvyšují ceny
okolních pozemků ve prospěch jednotlivců.
Daň pozemková, která posud se platí dle čistého výnosu, ustoupí
zajisté dani spravedlivější,
t. j. dani z ceny pozemků. Každá půda i neplodná, skalisko nebo močál, má určitou cenu dle místních okol.!!ostí a účelu.
Urve-li někdo pustině políčko, musí býti za svou námahu potrestán zdaněním
výnosu a jiný za lenost odměněn? Ne co někdo z půdy vltěží a do ní vloží,
má býti předmětem veřejných dávek, nýbrž cena té pudy, která se mění
bez přičinění jednotlivcova.
Podni!mvost a píle člověka musí býti spíše
odměněna, než zdaněna.
_
V Němeflku (Prusku) přes 1000 měst a městeček zavedlo již daň
z ceny pddy a co svědčí nejlépe o její životnosti, nikde nebyla zrušena.
Jest třeba ponechati obcím úplnou volnost v rozvržení a odstupňování
této daně· dle místních poměrft a tak vymýtiti co nejvíce nesrovnalosti.
Pravidelně rozeznávají se plochy zastavené a nez8.stavené. R&zné zp&soby
zastavení pro méně.a více majetné přicházejí
v úvahu; při plochách
nezastavenych jsou to vyslovená stavební místa, jež nejvíce jsou zdaněna
a plochy věnované zemědělství, zahradnictví,
parky a vůbec zeleň měst
pak nejméně. Jednotlivá města berou dále ohled při odstupňování daně
z ceny ..pozemků na vzdálenost od centra, od novych ulic, rozeznává se
majetek, v rukách původního majitele či zcizený, jenž se výše zdaňuje a
konečně\béře se za daňovy základ čisti cena půdy.
Jest nesporným pokrokem při dani z ceny pozemků, když od obecné
ceny pozemků odečte se vše, co prací a vložemm kapitálu vzniklo a tak
dostáváme se k čisté ceně pozemků, která jedině jest předmětem zdanění.
Ceny půdy odhaduje majetník sám pro každou zaměřenou parcelu
zvláště. Není-li odhadní úřad srozuměn, může pozemek odkoupiti. Neprovede-li
odhad majetník do určité doby, platí pak odha.dní cena stanovena úřadem.
Udaná cana pozemků jest také základem pro případné vyvlastněni.
Daň bývá odstupňována od 1%0-15%D z čisté ceny pozemků. Cizinci
platí o 50% více. Osvobození od daně vztahuje se na veřejný majetek.
Majetníci pozemkových částic věnovaných zahradnictví zavážou se
zápisem v knihách pozemkových
k trválému
hospodaření;
povolení
k stavbě mohou obdržeti jen po doplacení příslušné dávky.
Ceny pozemků se pravidelně přezkouší po třech letech. Prodá-li se
zatím pozemek za značně vyšší <lenu, slouží tato za další podklad zdanění.
Netoliko však v Německu, nýbrž i v jiných státech věnují zdanění
ceny pozemků zaslouženou pozornost. Jest to především Australie. Vroku 1916
zrušilo dokonce město Sydney (750.000 obyvatel) všechny daně z pHjmů,
výdělkovou,
domovní atd.. a nahradilo je jedinou daní z pozemků
(p:Jzemkové :centy) a tos dokonalým úspěchem.
'
Zbývá tu ještě daň z přírůstku hodnot, která ale často se obchází
udáním nižší kupní ceny. Tu třeba zajistiti pro každý prodej nemovitosti
předkupní právo státu, které může býti přeneseno na obce a případně také
na vi!eužitečné společnosti jako stavební družstva.
Posud nepomohlo úředníkům, zřízencům, dělníkům, žádné zvýšení
platu, neboť obratem působilo zdražení životních potřeb a také daň z příjmu.
Třeba hledati daně sociálně spravedlivé, které by nebylo možno přenésti
na slabší, ~ takovou daní jest bezesporně daň z ceny pozemk&. Tu hudou vážně
potírat jen lichváři s pozemky, ale nikdy opravdoví zemědělci, ji<ťhžvýtěžky
bude chránit.
.
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A součinnost geometra? Mimo zaměřováni a evidence pozemkového
vlastnictví bude - jako jinde - nápomocen při odhadech jednotlivcům a·
pracovati v odhadních úřadech, zvláště městských.
Geom .. Emil Faltus.

Zp~ávy stavovské.
O titulu inženýrském - stavovském označení "Ing.". Otázka
inženýrského titulu nepřestala býti pro geometry do dnes časovou, ač se
zdálo, že cis. nařízení ze dne 14. března 1917, ř. z. č. 130 problém ten do
jisté míry rozřešilo.
Avšak od r. 1919 marně se domáhali geometři přiznání tohoto titulu,
neboť min. veř. prací odmítalo pHznivé vyi'ízení jejich žádostí, zabývajíc
se myšlenkou zrušiti § 3. a 5. dotyčného válečného cís. nařízení, které
vídeňskou vládou vlivem protekce vysoké šlechty, kléru a voj. kruhů tak
často bylo zneužito. Pokus zrušiti cís. nařízení, stal se výnosem čs. min.
veř. prací ze dne 31. srpna 1920, čj. 20.563-XIV, který odvolává se na
zákon čs. republiky o zrušení šlechtictví, řádů a titulů ovšem zcela
neprávem a nelogicky.
,Nepředpojatého
nepřekvapilo
tudíž nikterak,
že nejvyšší správní
soud v sezení ze dne 2. března 1921, uznal neodůvodněnost předpokladů
a za vlasy přitažených úvah, jež dotyčný min. výnos obsahuje a že vyhověl
stížnosti odmítnutých žadatelů, kteří prostřednictvím právního zástupce proti
min. veř. prací zakročili cestou soudní. Dnes je tedy faktem, že loňský
výnos min. veř. prací je co nezikonný zrušen, a že cis. na ř. z r. 1913
platí
celém
rozsahu.
Jest však jisto, že mÍn. veř. prací bude ve
výkladu jeho postupovati rigorosněji než vláda vídeňská a v zájmů vysokoškolského světa technického
bude žádosti zkoumati sice přísněji, ale
spravedlivě, tak jak cís. nar·. a dodatky k němu vydané předpisují.
Pokud se týče geometrů, chováme pevnou naději, že vyjde se jim
v otázce tito inž. vstříc aspoň do té míry, by ona zákonná prak se, která
vůči nim u vid. min. veř. prací byla zavedena, byla i pro Prahu směrodatnou.
(Dotyčné předpisy a dodatky prováděcí jsou obsaženy v ročníku 1917
a 1918 "Zem. Věst.", kamž všechny interesované kolegy odkazujeme.)
Vyzýváme kolegy, kteří splnili podmínky cis. nař. z r. 1913, by o .
přiznání stavovského označení "Ing." zakročili co nejdříve. Nejedná se
tu snad o akt milosti, ale máme právo tohoto titulu nabýt a proto ať každý
geometr s ohledem na celý stav náš o titul požidá, i když třeba jeho osobní
názor s názorem pisatele se plně nekryje.
. Že naše min. veř. prací k přání geom. o nabytí titulu "Ing." m~
příznivé
stanovisko, o tom podává pádný důkaz již citovaný výnos
z roku 1920, totiž jeho dva předposlední odstavce. Prvnější mluví o inž.
titulu geometrů, kteří budou míti státní zkoušky na příštím odboru zeměměřičském, druhý pak praví doslovně toto: "0 hledn ě geometru,
k terí
absolv!ují
před
zmíněnou
úpravou
odboru
a zkoušek
geom e t r o v s k Ý c h, bud e nu t n o d o p 1nit i no v e 11o u § 2. cit. c í s. n 8řízen í, čímž vyhověno
bud.e námitk ám v tom to o hled u z ru zných stran
činěným."
.
Dle toho můžeme tedy býti klidni stran stanoviska našeho min. veř.
prací k otázce titulu "Ing." pro geometry, neboť tak jasně jsme stanovisko
toto nikde dosud. nečetli a neslršeli projeveno a. proto si takovýto slib
ministerský, co čestný závazek tlm častěji na mysl uvádějme.
Ke konci považujeme na ptospěšno uvésti poslední vynesení
min.
veř. prací
ze dne 8. března
1921, Č. j. 11.561-XIV, o povolení užívati
titulu "Ing.".
.
Dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 2.března t. r. (rozsudek
nebyl dosud uveřejněn) nebylo cís. nař. ze dne 14. března 1917, ě.• 130,
ř. zák. v republice čsl. změněno a platí. v plném rozsahu dále, takže přiznávání titulu "inženýr" jest dosud přípustné.
Tím pozbývá vynesení min. veř. prací ze dne 31. srpna 1920,
č. j. 20.563jXIV o přiznání práva k užívání titulu "inženýr" platnosti.

v
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Vzhledem k tomu, že praxe rakouského ministerstva. veř. prací v tom
směru byla nestejná a neudržitelná, a vyvolala v našem státě řadu opravněných
stížností, nutno vydati podle § 8. cís. nař. s největším urychlením bližší
nařízení k provádění tohoto cís. nařízení.
Dále je nutno, by ke zjištění osob, jimž byl již právoplatně titul
"inženýr" přiznán, jakož i s ohledem na ustanovení § 7. cís. nař. o trestu
při neoprávněném užívání titulu "inženýr", aby všechny tyto osoby se
přihlál5ily písemně u min. veř. prací a předložily rozhodnutí dotyčné buď
v originále, nebo v úředně ověřeném opisu.
Přihlášku nutno podati nejdéle do 31. května 1921. Povinnost tato
nevztahuje se na osoby, jimž bude titul přiznán po 2. březnu 1921.
R&..
Náš obor působnosti aagrárnf operace. Když jsem v. roce
1906 vystoupil od agrárních operací v Brně, nenadál jsem se při loučení se
s kolegy, tvořících tehdy většinu kvalifikovaných technik&., že po 15 letech
se zde mají geometři státi popelkou, a že budou odstrčeni úplně stranou,
aby nestáli v cestě paprsk&.m hřejivé přízně, linou cích se z rozhodujících
míst na vyvolené kulturní a lesní techniky. Tíž pracovníci, kteří jako
operující technici zapouštěli kořeny po našem Venkově agrárním operacím
úspěšnými výsledky :wé úmorné práce a krajní obětavostí při malé úplatě
a v těžkých začátcích organisace nového aparátu umožnili dopracovati se
dnešního rozvoje úřadu, jsou dle úsudku některých kulturních a lesních
technik&., jimž mnohým byli jejich praktickými učiteli u agrárních operací
nejen zbyteční, ale na tyto práce nestačící. .
Snažíť se kulturní a lesní technici prosaditi, aby novým scelovacím
zákonem pro celou republiku bylo jednak znemožněno jmenování osvědčených, oproti kulturním a lesním technik&.m služebně starších geometr&.
~~ v~doucí místa, jednak zastaveno další přijímání geometr&. k agrárním
uradum.
Tyto okolnosti musí vyvolati náš protest, krajní roztrpčení a neblaze
pil.sobiti na dO$avadnisouruěenství
geometra s druhými techniky, z nichž
pouze ne mnozí znají z vlastního názoru jak pracně dosahujeme přesných
výsledkil. své práce. Nem&žeme klidně přihlížeti k zamýšlenému bezpráví
na jedné kategorii koleg&', kteří přes nepřízeň doby s vokornou odevzdaností
nezištnč se podvolují obtížné a složité práci, jež svym zdarem utvrzovala
a utvrzuJe náš venkov ve staré a důvčry plné tradici vyměřovacího umění
geometrova, ale musíme též neústupně hájiti a proti oklešťování střežiti obor
naší p&.sobnosti, na nějž se útočně vrhá kde kdo, a jenž nejnovějším útokem,
nasazeným u brněnských agrárních operací, je krajně ohrožen na úkor
a existenci geometrů vůbec.
Tradice a zákon jsou jediní činitelé, jimiž docházíme posily ve své
lopotné práci. Oba ukládají nám povinnosti, ale zákon nám nahradou zaručuje opět práva na existenci. Všechna vyměřování rovinná i vertikálna
a s tím souvisící technické práce a projekty bez objekt&., dělení, ohraničováni,
arondace a scelování pozemk&., abych krátce shrnul jeho ustanovení. Tent@
obor vymezuje též již samo označení: zeměměřič. Pracovní obor jiných
technik&. je vystižen rovněž jich pojme_ováním.
Dosud platný moravský scelovací zákon pověřuje důsledně geometra
prováděnimscelovacích
prací a "doporučuje" při brání znalc&': kulturních
a lesních technik&. a hospodářských odborník&. "toliko v případech potřeby".
Uherský zákon scelovací platný na Slovensku a Podkarpatské Rusi přenechává
provádj\ní těchto prací vůbec civilním geometr&.m.
Zádají-li tedy kulturní a lesní technici od aíšrárních operací na Moravě,
aby pro příště byla agenda spojená se scelovámm hospodářských pozemk&.
a dělením společných pozemk&. vyhrazena pouze jim, vědomě se domáhají,
.jak pa~rno, poškození jiné kategorie techniků, ať již z d&.vodůjakýchkoli.
Dotyční impirátoř~ jež přezirajíce ještě jinlÍ. .fakta jim dnes jistě lépe známá
než mně, odhalují svoji kulturu: Místo vděku obětavým předchůdc&.m, rádc&.ma koleg&.m spolupracovníkům tonou proti nim v nenávisti a chtějí ve
své zaujatosti geometry přímo připraviti o jediný výsledek dlouholeté jejich
činnosti: radosti z úspěšně vykonané práce.
Od mého vystoupení z úřadu, kdy se teprve de facto počalo s přijí.
máním kulturních te·chnik&.,uplynulo 15. let. Nej~em informován jaké práce
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svého oboru provedli tito pam, ale vím z bývalé své působnosti u agrárních
operací, že práce tam je převážně povahy geodetické. Potvrzuje to i fakt.
čerpaný z nedávné zprávy, že geometři provedli z celkového počtu 95 obcí
scelených před válkou celkem 84, t. j. 88"10 I a to s nepopíratelným úsppchem.
vývoj a rozkvět agrárních úřadů na Móravě jest jim tudíž při tomto procentu
skvělým vysvědčením způsobilosti. Zaujatost proti nim vězí tudíž jinde.
Ač se maně nabízí srovnávati výkonnost, domnívám se, že neustále se opakující nájezdy na geometry hned s jedné hned s druhé strany, vyvolává
jen agilnost příslušníků tohoto stavu, kteří přes nedostatky ve studijní
osnově dovedli při příslovečné a tradicionelní houževnatosti po dosažení
výsledků co nejpřesnějších
(z nedostatku znalostí věci druhými techniky
označovanou piplavým puntičkářstvím) ještě soukromou pílí nahraditi mezery,
aby se uplatnili a došli uznání ve všech stavebních oborech (státní,'městské,
zemské, železniční stavební úřady, zemědělské, lesní a báňské úřady, soukromá podnikatelství a vojenské ústavy), kde pracují na záldadech, na nichž
pak jiné kategorie techniků budují a právníci rozhodují. Je na snadě, že
každý zkušený praktik nejen vítá spolupráci geometra, ale dožaduje se
v daných případech sám jeho rady, jelikož není při dnešní dělbě práce
mezi techniky universála.
Scelování a dělení pozemků spadá též bezvýhradně do oboru působnosti úředně oprávněného civilního geometra (nař. min. ze dne 7. května1913.
ř. z. č. 77) a tu jistě ohradí se též zájmová skupina prostřednictvím inženýrské
komory proti útokům, ohrožujících její existenci.
Není vinou geometrů, že se kulturní technici nemohou uplatnit čistě
ve svém oboru v takovém množství, v jakém vycMzejí z technik, i je proto
na nich, aby starajíce se o provádění dalekosáhlých programů mohli při
provádění přehrad, průplav1l., regulací, vmeliorací, kanalisací a vodovodů
uplatnit svou teorii a velkou koncepci. Ci dávají přednost drobným-pracem
u agrárních
operací, jež spojeny s vyměřovlÍním odvlÍdějí je od prací,
pro něž jsou vzděláváni a chtějí dáti dorostu příležitost k zakrnění v úřadě?
Je to sice systém dosud jedině obvyklý, ale pro republiku velmi drahý.
Ustanoví tudíž zákonodárce v příštím scelovacIm zákoně nejen přijímání geometrů k agrárním úřadům, ale zajistí jim i jejich vzdě13ní a práci
úměrné postavení. Musí však i pamatovati na zadávání prací úředně oprávněným civilním geometrům, aby bylo co nejdříve dosaženo co nejintensivnějšího hospodaření, pro naši soběstačnost tolik nutného.
.
Geometři uznávají rádi a kolegiálnč nutnou součinnost s kulturními,
lermími a zemědělskými techniky i praktickými hospodlÍři, ale musí nevěcné,
neoprávněné a nespravedlivé nekolegiální a deprimující požadavky kulturních a lesních techniků od agrárních operací důrazně odmítnouti.
Postupem po vzoru zmíněných dvou kategorií nedosáhne se mety moder~
ního rozvoje technických skupin. Podejme důkaz, že technik je sociálně
vyspělý. Mějme se rádi, poznávejme a oceňujme se vzájemně, silnější pomáhej slabšímu. Jsme všichni stejného základního vzdělání, pO,uze na technice jsme se specialisovali. Neznehodnocujme se tudíž proti sobě pro vlastní
obapolnou škodu k radosti a užitku nepříteli, ktert je na číhané.
Inž. L. D o lež a I, vrchní měř. komIsař státních drah, Brno.

Ustavující valná hromada "Inženýrské komory" pro Československou republiku konána byla dne 14. března 1921 o 9. hod. dopol.
ve Smetanově síni "Obecního domu" v Praze.
Schůzi zahájil ministr veřejných prací Dr. inž. Jos. Kovařík.
Uvítav přítomné vyznačil v krátké řeči dll.ležitost a význam n1nž.
komory" a nastínil její úkoly v budoucnosti.
8končil s přáním všeho zdaru k práci v nové, pro technický svět tak
důležité instituci.
Za povstání všech přítomných přečten pozdravný telegram presidentu
republiky '1'. G. Masarykovi a ihned odeslán.
Volby představenstva i další vedení schfrze řídil pak pan sekčnÍ přednosta inž. Václav Roubík s :po vrch. st. radou Dittrichem.
Inženýrská komora ma členů
. 928
poštou volilo.
.
.376 členů
osobně volilo.
.
. 277
n
voleb se nezúčastnilo
. 275 n
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~ Do p ředs tavenstva
zvoleni:
Boh. Bo,řkovec,st.inž ••Vinohrady,
~. (Cech); Bronislav Albert, st. inž., Vinvhrady, č.; KalbáčAnt.,
st. inž.,
Praha L, Č. j K~trpe Ludv., st. inž., Teplice;Sanov, n. C~.ěmec); Stieber V ~c.lay,
arch., Karhn,c.;
Payr Arthur, arch., SmlChoy, n.; Possner Josef, stroJ.lllz.,
Vinohrady, č.; Stange Max, stroj. inž"vTeplice~Sanov, n. j Dr. Pařízek Vojtěch,
elektrotechn. inž., Karlín, č.j Dl'. Stastný Václav, kult. inž. a civ. geom.,
Jičín, č.;, Trollhann Hermann, lesní inž.a,
civ. geom., Chomutov, n. j
5trs,chota Eduard, inž;chem., Vysočany, č.; Zuklín František, civ. geom.,
Zižkov,č.; Fiirst Bedřich, civ. geom., Benešov, č.; Kodl Cyril, st. inž. a civ.
geom., Smíchov" Č. ;~Parýzek Karel, civ. geom., Kladno, č.; Franzelin Karel,
civ. geom., Teplice-Sanov, n.; KuliCh Rudolf, civ. geom., Most.n.:~ Moučka
Ladislav, horní inž., Praha L,č.; Schon Bedřich, horní inž., Teplice~Sanov, n.;
J!romčík František, stav, inž., Brno, č.; Fiala Ludvík, arch." Vítkovice, n.;
tIiHer Vojtěch, stroj. inž., Brno, n.; List Vladimír,elektrotechn.
inž., Brno, č.;
Stábla Matěj, kult. inž. a civ. geom., Brno, č.; Dr. Angerholzer František,
lesní inž. a civ. geom., Opava, n.; Lichtenstern Karel, chem. inž., Mor.
Ostrava, n.; Mátl Julius, civ. geom., Brno, č.; Okrucký {uraj, stroj. inž.,
Lučenec, slov.; Hora Alois, kult. inž. a civ. geóm.,Zilina, Č. j Stěpánek Frant.,
dv. geom., Bratislava, Č.
N}íhraqníci
představenstva:
Dr. Viktora' Edvard,' st. inž.,
Praha II., č.; Cerný Jan, civ. g!l0m. a kult. techn., Lysá n/Lab., č.; Sehottak
Alřred, civ. geom., Opava, n.; Cervinka Vlíelav, horní inž. Slez. Ostrava" č.; ,
Diamantová Eisa, st.inž., Nové Město n./V., n.j:BurjaR Jan, arch., Ružomberk, slov.
Revisoři
účtů:
Dr. Rosenberg Viktor, arch., Vinohrady, c.; Pusch
Karel, horní inž., Zastávka (Mor.), n.; Talaš Prant., civ. geom., Bratislava, Č.
Náhradníci
revisoru:
Mrkvička František. horní inž., Most, n.;
Hradecký Joséf, stav. inž., Brno, č.; 13atis Ladisl., kult. inž., Bratislava, sl.
l,{ozpočet na rok 1921 činí asi 300.000 Kč.
Clenský příspěvěk na rok 1921 stanoven obnosem 400 Kč.
Stávající minimální tarif "Inženýrské komory" se všemi dosavadními
přirážkami uznán valnou, hromadou za právoplatný a pro všechny členy
závazný do té doby, nežli představenstvem nové "Inženýrské komory-'" vypracován bude novýňplný
"Honorární tarif Inženýrské komory pro Ceskoslovenskou republiku".
.
Usneseno vydávati časopis a provedení uloženo představenstvu.
Po valné~hromadě komína ustavující schůze předstávenstva "Inženýrské
komory" pro Ceskoslovenskou republiku a zvoleni předsedou: Tnž. Boh.
Bořkovec, T.. místopředsedo.)l: Tnž. Hromčík František z Brna a II. místopředsedou: Inž. František Stěpánek z Brlltislavi.
Tnž. Zuklín.

Prvá schtize pracovni sekce Brno inženýrské

komory pro ČSR.

se konala dne 29, března t. r. za předsednictví p. předsedy inž. Frant.Hromčíka a byly projednány následující z:íležitosti:
V pracovní sekci Brno, kteráž má číslo telefonu 1724, za vedeno
úřadování pro všechny všední dny od 9. hod. dopol. do 1. hod. odpol. a
od 3. do 5. hod. odpol.
Usneseno písemně uvědomiti všechny členy, že jsou povinni dodržovati
minimální honorářový tarif, vydaný tiskem bývalou českou sekcí inženýrské
komory v Praze, i se všemi dodatky. Všichni členové ať si 2iaopatří tarify
s dodatky u· inženýrsKé komory v Praze.
Schválen dosavadní postup inženýrské komory moravské, že i za
dobu konání vojenské služby jest nutno platiti členské příspěvky, a usneseno
všechny nedoplatky vymáhati.
.
Zvoleny byly tříčlenné likvidační komise pro inženýrskou komoru
moravskou a slezskou.
Usneseno podniknouti potřebné kroky, by stát, země a obce neprováděly inženýrské práce, jakož i by profesoři vysokých a odborných škol,
obecní a zemští technikové nezhotovovali neoprávněně projekty pro strany
a neprováděli je na úkol' civil. techniků.
.
Doporučeno oněm civil. inženýriim, kteří vedle oprávnění pro stavební, kulturní a lesní inženýrství mají také oprávnění civil. geometrů,
by neprováděli práce geometrovské, pokud na ně nezbytně odkázáni nejsou,
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na. úkor civilních geometra· a nezaměstnávali proto také výhradIlě civil.
geometrovských asistenta.
'.
,
Usneseno .požádat~ opětně finanční ředitelství, by evidenčním geometriim nebylo povolováno provádění prací zeměměřičských tam, kde vykonány býti mohou civilními geometry.
Usneseno obrátiti se na zemský výbor, by k zadávání větších prací
na základě ofertního řízení byl přibrán také zástupce inženýrské komory
s hlasem poradním.'
.
Usneseno zasaditi se"o to, by podmínky zadávání staveb' státem byly
přiměřeně znovu upraveny, zvláště pak by se nepožadovalo složení vadia
od autorisovaných inženýrských firem. .
,
Všichni členové pracovní sekce pak byli požádáni, by oznamovali
každé zasahoVlÍní do práv civil. technikii, by inženýrská komora mohla
tím zpiisobem účinně liájiti zájmy svých členii.
lnž. Hromčík.

Zp~ávy spo,lkové.
. . Zápis o tádnévalné schůzi Spolku ěeskoslovenských zeměměřičů, konané dne 6. března 1921 v budově české vys. školy technické.
v Praze, za přítomnosti 48 členů.
Předseda prof. P etřík zahajuje valnou schiizi uvítáním přítomných.
Vzpomíná, že loni zahajoval schůzi referátem o refórmě studia zeměměřičského j poměry nejsou dosud t.ak vYjasněny, aby mohl říci něco podstatně
nového.
.
Zápis. o loňské valné schůzi schválen na návrh geO!D.Faltuse beze
čtení - vzhledem k tomu, že všichni členové si jej v "Zeměměřičském
věstníku" jistě přečetli
.
Jednatel dr. R y Šil.vý podává zprávu o činnosti spolku, jež schválena. I).
.
Zástupce spolku posluchačů zeměměřičství na české technice v Brně,
kolega K Iu s á č e k, informuje o' činnosti jejich sekce, vzniknuvší na
troskách dřívější kulturně-geom. sekce spolku posluchačů techniky. Pracují
ruku v ruce s brněnskou odbočkou Spolku československých zeměměřičd,
a snaží se - nyní ~ dle sil svých přispěti k příznivému rozřešení otázky
geodetického studia. Děkuje všem, ltteh je podporovali mravně i finančně
v těžkých začátcích.
Na návrh kolegy Faltuse bude tato zpráva připojena ke zprávě jednatelské.
Pokladník inž. Mikš sděluje zprávu pokladní, dle níž jeví se stav
jmění koncem r. 1920 takto:
p'říjem 11.166 K 76 h, vydání 6986 K 31 h, tedy zbývá 4180 K 45 h.
Učty revidovali inž. Kr.ejza a inž. Zuklín
a shledali vše v úplném
pořádku. Zpráva pokladní i revisorská ~chváleny.'
Následuji volby čleJlů výboru. Za členy vYstupuj{cí: Holuba, Brandla,
Součka, Prinkeho a odstěhovavšího se Roziňákllo tvoleni jednomyslně
aklamací: Fritsch,
Brandl,
Souček,
Prinke,
Hauk;
za asistenty
KormundL
.
Redaktorem zvolen znovu prof. dr. Semerád,
do redakční t:ady
zvoleni kolegové Hanák
a Tichý (Morll.va), Baše (Slovensko), z Cech
za civilní geometry Zuklín,
za evidenční Brandl,
Za vojenský zeměpisný
ústav nadp. Klega.
.
'
'.
Pokladník
navrhuje
zvýšení členských příspěvků;
po ciferném
odůvodnění dochází k částce 40 Kč; pro posluchače zíistane 10 Kč. Návrh
po qebatě přijat..
'
Prof. dr. Tichý
odůvodňuje nutnost, aby všechny organ~sace geometrovské soustJ'edily se v nynější době; aJi'eluje na evídenční geometry, aby
každý člen Ríšského spolku měřických uředníkíi .se stal současně členem
Spolku československých zeměměřičii, při čemž by říšský spolek platil za
své členy režijní příspěvek na časopis, a 2-4 Kč na běžné vydání, celkem
nyní asi 26 Kč. Práva by měli tito členové úplně stej~á. V tomto smyslu
čini návrh.
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Vrch. měř. kom. Veverka
přimlouvá se vřele za tentlJnávrh a doufá,
že říšský spolek měřických úředníkll toto řešení přijme.
Inž.Zuklín
prohlašuje, že učiní analogický návrh na 'valné schůzi
Jednoty civ. geometru. Návrh přijat.
'
.
Geom. F.a1tu s činí návrh, aby i předplatitelé platili 40 H:č~ Návrh
schválen a přikázán redakční radě.
,
Kolega F.altu s apeluje na geometry, hlavně civilní, aby ~ice, ,při. stupovali za členy spolku, a snažili, se nejen finančvě, ale i literárnímí příspěvky zvýšiti úroveň časopisu. K tomu cm navrhuje také věnovati pozo~
nost agitaci pro čilejší inserci v čllsopisu.
Po. vysvětlení inž. Z u kl í n a návrh tento 8chváien a přikázán
redakční radě.
.
,
Další návrh geom. F. 801 t u s e týká se zvýšení příspěvkll členll zakládajících. Po debatě, jíž se súčastnili pp.: Petřík, F.altus, Tichý, Pudr, Semerád,
Mikš, Beneš, formuluje kolega F.altus návrh tak, aby členové zakládající
jednou. pro vždy platili 500 Kč. Návrh se přijímá a výbor se zmocňuje
aby p,odnikl potřebné kroky k změně stanov v tomto smyslu.
:Qr. Tichý
upozorňuje na potíže, s nimiž jest pracovati redakční
radě. Ciní návrh, aby valná hromada zmocnila členy redakční rady, a.by
spolu s redaktorem vypracovali jednací řád, závazný. pro redaktora
i členy rady.,
,
Návrh povysvět1ení prof. Sem er ád a přijat.
Dále přijata resoluce, na vržená inž. R 11 ž i č k o u: '"Valná hromada
Spolku československých zemčměřič/l zmocňuje výbor, by neochvějně trval
na bezodkladném provedení žádané reformy zeměměřičského studia v trvání
osmi semestrll a v tomto smyslu aby zakročil na příslušných místech".
Podobně při)ata resoluce navržená geom. F.aItusem:
"Valná hromada
pověřuje spolkovy výbor, aby se vší rozhodností stál za požadavkem, že
1 nadalemají
býti přijímáni geometři k agrárním operacím. V dohodě
8 agrárními
'~e9metry vypracována
buďtež podání na příslušná místa
o nutnosti a. učelnosti geometrll u agrárních operací a taktéž o oprávnění
agrárních geometrll na místa přednostu. Projednávání nového scelovacího
zákona nechť věnuje výbor bedlivou pozornost".
Následující volné návrhy:
1. Kgy. Pudra
na občasné svolávání členských schllzí. Schválen.
2. Kgy. Klusáčka:
a) Zástupce posluchačll zeměměřičských, budiž volán k anketám, týka-'
jícím se reformy studia zeměměřičského. Schválen.
b) Výbor S.ČS. Z. zakročiž u ministerstva školství a národní osvěty,
aby absolventam zeměIl!ěřičství byla k doplnění studia udělována vládní
stipendia ke studiu ve Svýcarech, Jugoslavii a Francii. Po debatě, do níž
zl!oSáhli: Sara, Petřík, Ryšavý, Beneš, Tichý, návrh schválen a výboru
uloženo, aby učinil náležité kro~y.
c) Aby výbor S. ČS. Z. měl v patrnosti úpravu' platll asistentll civilních geometra. Návrh po vysvětlení inž. ZukHna. schválen.
,
Dále vzat v' úvahu návrh kgy; F. a1tuse,
aby vzhledem ktomlJ, že
valná hromada odbočky má býti v lednu, konala se valná hromada S.Cs.Z.
v únoru; v dobách pozdějších doporučuje konati valnou hromadu střídavě
v Praze, Brně a Bratislavě.
.
Kap. Bauk
podávávysvět1ení
o vojenském zeměpisném ústavu
a žádá o podporu snah geometrll v něm činných, což slíbeno, a zpráva
jeho's povděkem vzata na vědomí.
.
" Po vysvětleních, jež podává předseda na dotaz inž. Kr ej zy o titulu
inženýrském, kgy. Kepky
oreformě studia a po zprávě inž. Růžičky
o intervenci ve věci reformy geodetického studia u rektora brněnské
techniky" kqnčí před~da valnou schůzi poděkováním přítomným za účast
a vybídnutím k další práci.
.
V Praze,

dne 6. března 1921.
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Zapsal: Švec.

Zpráva jednatelská S. ČS. Z. za r. 1920.
Vážen

é shromážd

ění!

Mám-li vám vylíčiti činnost spolkovou v právě uplynulém roce, nemohu se zhostiti málo uspokojivého dojmu nad jejími vysledky. Přes to,
že činnost tato byla značmí, větší snad než v létech předchozích, nejsou
výsledky dosažené nijak úměrné vynaložené práci. Výbor spolku velmi
bedlivě sledoval vše, co dotýkalo se zájmfi našeho stavu a ~akročoval všudé
tam, kde by těmto zájmům se mohlo prospěti nebo kde by tyto zájmy mohly
dojíti újmy. Se zvýšeným úsilím snažil se skoncovati rozřešení otázek, které
jsou od let bolestí celého stavu zeměměř~čského. Není jeho vinou, že přes
veškeré toto své usili mllže vykázati málo úspěchů, aspoň ne takových,
jež by značily skutečný polnokj spíše dlužno říci, že mnoho námahy bylo
třeba vynaložiti, aby stav dosavadní se nezhoršil.
Spolek náš svými zástupci zak1'očoval všude, kde toho se ukázala
potřeba; bylo to zejména v ministerstvech, u úřadů státních i samosprávc
'ných, v profesorských sborech, v poslaneckých kruzích li. kromě toho rozeslal
bezpočet podání, memorand, žádostí a p.
•
Nejvíce pozornosti a práce vyžádala si otázka
reformy
studia,
která po příznivém výsledku ankety z 8. dubna 1920 již měla býti skoncována dle našeho přání.
'
Zakročením Z'Ístupc& jiných technických odvětví bylO' však řešení
zddeno, oddáleno, a bude vyžadovati další houževnaté a svorné práce všech
organisací zeměměřičských, aby bylo přivedeno k zdárnému konci.
V ti t u lov é o t á z c e zakročil spolek náš stejně jako ostatní kolegiální
spolky. Výsledek však je Vám znám: vydáno naHzení, jež lze pHznivě
aplikovat na příslušníky zeměměřičského stavu za předpokladu,' že bude
provedena reforma studia. Nejnovější v této věci je nález správního soudU;
jímž se zrušují rozhodnutí ministerstva veřejných prací a dosavadní prakse
uzmina za nezákonou.
D,íle věnoval a věnuje výbor pozornost přemístění úředníků vyměřovacích do k a t e g o ri e A; i l'ešení této věci by uspíšilo provedení
reformy studia.
V ot:ízce o r g an isa c e mě ři č s k é sl už b y podporoval spolek snahy
směrující k soustředění vyměřovací služby v ministerstvu veřejných prací,
k čemuž by podstatně přispělo, zejména pHpojení evidenční služby k tomuto
ministerstvu. Věe slibuje příznivě skončiti.
Kladného výsledku 'dosáhlo se po několikerém zakročení u předs t a v i tel ů ob cep l' a Ž s k é, kteří konečně prohlásili, že na místa geometrovská u obce pražské budou opětně přijímáni geometH.
Otázka kolegů
v Jugoslavii
působicích vyHzena tím, že řada
našich příslušníků, nespokojených s tamními poměry, přijata byla do služeb
naší republiky. Zbylí kole{fové v SHS. tím ovšem jenom získali.
Ve věcech od b orny ch zabýval se spolek resp ..někteří jeho členové
otázkou
projekce
pro území
čsl. republiky, a dále má v patrnosti
chystané VYdání nov)Tch instrukcí katastrálných.
Výbor věnoval pozornost i věcem týkajícím se geometrovského stavu
",a hranicemi.
S kolegy francouzskýmí,
kteH v minulém roce sloučili
své tři dosavadní organisace zájmové v jedinou "Union des GéometresExperts
Franl(ais~
obnoveny přátelské styky při zájezdu předsedy a jednatele do Paříže a Strasburku v září 1920. V PaHži prof. a inž.-geom.
D anger, místopředseda "U nion" a ředitel časopisu "J ournal des G.-E.",
starý příznivec styků česko-francouzských přislíbil nejrozsáhlejší podporu
oněm z mladších geometru československých, kteří by hodlali v Paříži,
resp. ve Francii, prohloubiti své vědoml)sti v oboru geodésie tím, že jim
vypracuje program teoretického i praktického vzdělání a umožní přístup
do všech ústavů a technických kanceláří státníéh i soukromých. Bude nyní
úkolem dalším opatřiti nadaným jednotlivciim dostatečné stipendium státní,
aby věc nabyla praktického významu.
Kolegové vEl s a s k u, kdež katastrální operáty patří ,k n.ejlepším,
v Evropě, dle vylíčení čelného jich představitele insp. kat. Sitze teprve se
znovu urga..nisují - což souvisí s novýmipolitickým.i poměrya již nyní
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věnují největší péči otázce vzdělání zeměměřičů stejně jako' kolegové
pařížští.
Z Jugoslavie
došla potěšitelná zpráva, že dík úsilí našeho krajana
kolegy Filkuky,
profesora geodésie na záhřebské universitě, podařilo se
vybudovati za, podpory ministerstva školství, financí i vojenství čtyřletý
odbor zeměměřičského inženýrství tak, jak asi 'my si jej představujeme.
Zajímavé jsou i snahy směřujícÍ k povznesení geometrovského stavu
vNě m e c k u. Tam došly ve vládních kruzích příznivého porozumění požadavky, jež lze shrnouti krátce: v celé říši budiž zavedeno jednotné
a ú p 1n é vysokoškolské 'vzdělání pro zeměměřiče a budiž jim přiznána
úplná rovnocennost s ostatními kategoriemi technickými (dosud to bylo jen
v některých státech německých, v ostatních byly poměry namnoze horší
než u nás).
Z drobné kroniky spolkové uvádím: Schůzí výborových konáno 12.
Došlo schválení změny stanov, dle něhož dosavadní název "Spolek českých
geometrů" mění se na "Spolek
čsl. zeměměřičů".
(Výnos ministerstva.
vnitra z 26. dubna 1920, čís. 35.850, výnos zemské' správy politické
Č. 8-A, 946/1 z 1919
.)
.
c. z. sp. p., 198.449 z 1920
.
Za redakce prof. Sem e rád a vydáno šest čísel "Zeměměřičského
Věstníku", .v nichž největší část místa zabraly články z praksezeměměřičské
,
a články stavovské. Administrace byla účelně oddělena od redakce. Kolegové
moravští, ['pověření jejím yedením, věnovali s naším pokladníkem zvláštní
péči členskému seznamu administračnÍiI)IU a odstranili z něho všecky nedokonalosti zaviněné válečnými poměry.
Od b o č k a br n ě n s k á konala svoji valnou schůzi v lednu; zvolený
předseda prof. Tichý
s ostatními výbory jsou zárukou intensivni činnosti
ve prospěch našeho stavu i v příštím správním roce. Při této příležitosti
musím poukázati na obětavou spolupráci brněnské odbočky a účinnou podporu všech kroků ústředí, jakož i na vlastní její úspčšné snahy směřující
k zlepšení spolkových' financí a k získání nových členů.
Rovněž spolky
posluchačů
zeměměřičství
vPraze
a Brně
vyvíjejí činnost doplňující vhodně práci ústl-edního spolku.
Otázkou sloučeni všech spolků zeměI1)ěřičských ve "Svaz" (kromě
našeho spolku s odbočkami jde zejména o "Ríšský spolek měřičských úředníků" a "Jednotu čsl. civilních geometrů") zabývala se zvláštní komise.
Nedospěla však - stejně tomu bylo i v Bruč -'I. k jednotnému mínění
o řešení této otázky. Spolek onáš přiklání se k myšlence "Svazu" v zájmu
celkovém, bylo by mu však prozatím vítáno i řešení, kdyby každý československý geometr stal se buď přímým (t. j. jako člen spolku) nebo nepřímým (jako člen jiné kolegiální korporace) odběratelem časopisu. Nepřímé
odebírání časopisu však by nemohlo přinésti nikomu výhod, ježto dosavadní
. příspěvek našeho spolku rovná se přibližně režijní ceně časopisu, jehož
vydávání jest ostatně možno jen s podporouml.nisterstev
školství a veřejných prací.
'
,
Než ukončím, chtěl bych někol,ika slovy vyznačiti, co asi mi tanulo
na mysli, když jsem sestavoval tento přehled letošní činnosti spolkové.
Nelze zatajiti, a bylo by ostatně zbytečné tak činiti, že přání
a požadavky stavu zeměměřičského nenalézají ohlasu na rozhodujících
místech, a to ani u činitelll, u nichž by se dalo očekávat lepší porozumění
pro ně a podpora jich.
. .
Spíše opak se děje a jsou to zejména příslušníci příbuzných odvětví
teéhnických, kteří kladou nám největší překážky.
Mají proto důvod;r
ryze sobecké, domníva.jíce sc neprávem, že jde o poškození jejich zájmu
stavovských.
Situace dnešní více než kdy jindy V'olá po semknutí a tuhé
organisaci všech příslušníků zeměměřičského stavu, neboť jedině při jednotném vystupování všech příslušníků zeměměřičského' stavu a účelnou
spoluprací jejich mohou se prosaditi různé požadavky.
A také potom nepfijde vše na první ráz, nýbrž bude se musiti krok za krokem vydobýti
sebe opráV'něnější požadavek. Není-li pro okamžik možný~Svaz", pak bude
nutno aspoň:
1. Aby jako dosud upřímně a svorně pracovaly všechny naše skupin
geometrovské.
v
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2.· Aby žádný československý zeměměřič nevym;rkal se z řad ostatních
svj'ch kole~d, byl členem spolku a podporoval jediny náš časopis odborový
a stavovsky, a to jak finančně, tak i literárními příspěvky.
Konče svoji zprávu děkuji .všem, kdož· jakkoli přispěli spolku v jeho
snahách směřujících ku povznesení našeho stavu. Dík náš patří ministerstvu
školství a ministerstvu veřejných prací za udělení podpory na vydáváuí
"Zeměměřičského Věstníku", tisku za uveřejňování zpráv a rektorátu za
propdjčení místností.

Zpráva Oeom. sekce spolku posluchačla techniky

v Brně

(přednesl

kga Klusáček).
Velevážení
pánové!
Jako zástupce geometrovské sekce spolku posluchaM techniky v Bmě
pokládám za svoji povinnost, informovati vás stručně o našem spolkovém
životě. Když se odbor kulturního inženýrství přeměnil na odbor B. inženýrského stavitelství, rozpadla se i kulturní geometrovská sekce spolku posluch!1M techniky a utvořili jsme - za přispění odbočky Spolku čsl. zeměměřičů v Bmě - na počátku tohot<> školního roku vlastní geometrovskou
sekci, čítající dnes 25 člend.
Pracujeme společně s odbočkou Spolku čsl. zeměměřičů, do jejichž
výborových schdzí vysíláme svého zástupce.
V přítomuosti snažíme se dosíci reformy geodetického 13tudia: začátkem školního roka zahájili jsme s úspěchem akci proti zapisování posluchačd na· dosavadní dvouletý kurs; dále Mdali jsme pražské kolegy
o akci podobnou, leč marně. Na říjnové všetechnic.ké schiízi podali jsme
obsáhlý referát o reformě geodetického studja a docílili jsme slibu alespoň
morální podpory našeho požadavku.
Podobně na studentském sněmu v Praze byla jedině naším přičiněním - pražští kolegové neprojevili vdbec zájmu - přijata resoluce, týkající
se reformy našeho studia.
Mnoho starostí zpdsobila nám otázka finanční. Začali jsme s. několika
haléři a jenom porozumění čs.. geometrovské veřejnosti děkujeme za to, že
do 1. března. sešlo se na příspěvcích 2100 K. Všem příznivcům vyslovuji
zde náš srdečný dík, a slibuji, že splníme naděje, v nás kladené.
Zvláště
děkuji pauu prof. dr. Tichému, který svým podpisem jako předseda brněnské
odbočky dodal váhy našemu prosebnému listu.

Valná hromada "Jednoty čsl. úřed. aut. civilních geometrla

v Praze", kon"ána 13. března 1921 v "Palestině", Grand-Restaurantu
Bohu"
slav v Celetné ulici, o 3 hod. odpol. Hodinu před tím konána výborová
schůze "Jednoty". - Valnou hromadu zahájil za velmi četného úČJlstenství
inženýt Fiirst, vítá přítomné, zvláště kolegy moravské a kolegu Stěpánka
,z Bratislávy. Probírá povšechně činn.ost "Jednoty" za minulý'správní
rok
a upozorňuje. na všechny význačné akce. Ku zítřejší ustavující valné
hromadě "Inženýrské kORJory" připomíná, že civilní geometři p,lně uplatnili·
svojevzastoupení v předStavenstvu "Inženýrské komory", zvlaště pokud se
týče Cech, to jelit čtyřmi členy představenstva za českou národnost, kterými
navrženi byli valnou hromadou "Jednoty" dne 16. ledna t. r. i schůzí
kategorie civilních geometrd téhož dne, kolegové Zuklín, Fiirst, Kódl, Parýzek.
Jednatel inženýr Zúklín podává zprávu O činnosti "Jednoty" zauplynulý rok. Intervenoval osobně s kolegou předsedou v J'říčině titulu "Inženýr"
u ministerstva veřejných prací a·ve příčině otevřem řádné fakulty odboru
zeměměřičského
u ministerstva školství a osvěty. V téže záležitosti, totiž
studia, intervenoval jednatel inženýr Zuklín několikráte společně. s deputaci "Spolku čsl geometrd" u ministra školství a osvěty. Deputaceve.dl
pan profesor Petřík.
.
Jednatel inženýr Zuklín zvolen v minulém roce do výboru "Spolku
čsl. geometrů" a do redakčního výboru "zeměměřičského Věstníku", čímž
.docíleno žádoucí spojení "Jednoty" se "Spolkem čsl. geometra".
Dle zprávy pokladníka pana inženýra Fritsche jest počet člend
"Jednoty" 145. Jeví se tudíž znatelný přírdstek členstva a s povděkem
dlužno konstatovati, že stagnace p..ovstavší válečnými i poválečnými poměry
i v organisaci "Jednoty" ustupuje velmi čilému účastenství kolegů na věcech
stavovských.
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Pracovní výbor ~Jednoty" schází se nejméně jednou do meSICe a
vyřizuje běžné záležitosti, jsa ve stálém styku se svými členy představenstva
"Inženýrské komory~. Nesporným faktem jeat, že jen vlivem organisace
"Jednoty" uplatněn byl vliv náš v "Inženýrské komoře~, takže pro volby do
představenstva "Inženýrské komory pro čsl. republiku~ vyhraženy civilním
geometrům čtyři místa české národnosti pro Cechy.
.
Jednotnou "Inženýrskou komorou pro čsl. republiku" nabývá diUeži-·
toati a významu i "Jednota čsl. úřed. aut. civilních geometrů v Pl"aze", jež
dle stanov soustředuje všechny civilní geometry v oblasti čsl. republiky.
Ve svých pracovních výborech pl-ipravuje pr~lci pro "Inženýrakou komoru~
a projednává podrobně otázky širšího významu pro civilní geometry, jež
nelze v "Inženýrské komoře" detailně zpracovati.
Překá~kou bližšího styku "Jednoty~ s členy a kolegy moravským
byla právě "Inženýrská koIIiora~ pro Moravu, kterj svojí činností daleko
.zi:tstala za českou sekcí "Inženýrské komory~ pro Cechy v Praze.
Ve válce nahražena
piísobnost "Inženýrské
komory" moravské
vládním komisařem, který fungoval však i po v,.ílce a zpiísobil svým
návrhem kandidátů za Moravu do nové "Inženýrské komory~, že kolegové
moravští na svých právech citelně byli poškozeni. Tomu však již bohužel
"Jednota~ zabrániti nemohla.
usneseno tudíž ve valn!! hromadč, by pro příště moravští členové
výboru "Jednoty" byli v neustálém kontaktu s "Jednotou~. Za účelem
organisačním pořádány budou občas buď výborové nebo členské schiíze i na
Morav;;. Kolegové čeští mají za povinnost informovati kolegy moravské
o dmežitosti členství "Jednoty".
Na konec upozorňuje jednatel, by kolegové, kteří dosud' nenabyli
. oprávnění k užívání stavovského označení "Inženýr~, podali ihned žádost
k ministerstvu veřejných prací v Praze s příslušnými doklady.
Inženýr Fiirst končí valnou schůzi s přáním, by všichni přítomní do
jednoho súčastniIi se zítřejší ustavující valné hromady "Inženýrské komory
pro čsl. republiku".
.
V Praze, 26. března 1921.
Inž. Zuklín,
jednatel.

O činnosti brněnské Odbočky S. ČS. G. v zimním období 1921
možno zmíniti se s pocity uspokojivými; třeba že nepodllřilo se rozhodným
vlivem zasáhnouti v řešení našich nejdííležitějších postulátů, přece lze říci,
že v detailech vyvinuto velké úsilí hlavně tam, kde byla toho nalehavá.
potřeba. Tak ku pr·. věnována velká pozornost otázce přijímání geometrů
do služeb agrárnich operací a propiíjčení míst vedouClch v tomto úřadě
zapracovaným kolegiím našim. Intervenováno u příslušného odboru ministerstva zemědělství, kde poukázáno na protizákonné jedl;l.ání, že geometři
nejsou nově do agrárních operací přijímáni; protestoV'áno proti snaze vpašovati
do zákona scelovacího ustanovení, by jen kulturní a lesní inženýři byli
k agrarním operacím jmenováni. Jsme přesvědčeni, že vážní a poctiví pracovníci z kruhů inženýrských, budou pamětlivi solidarity s geometry, a že
též nedopustí, aby výstřelky přepjatých snaživců, kteří Rvoji technickou
"vyspělost~ chtějí maskovat útokem na slabší větev stavu příbuzného, zaséván jen nesvál' do rodiny technické.
V otázce reformy studia zeměmčřičského sledován vývoj událostí
'a požádán rektorllt vysoké školy technické v Brně, by znovu dodán ministerstvu vyučování návrh na reformu studia geometru. Z rozhovorů, jež
kolegové měli s významnými representanty českého vysokého učení technického v Brně, lze soudit, že vládne zde názor o nutnosti reformy v širokých rysech a že tudíž moravská technika česká nepovažuje svůj předposlední návrh na provedení reformy jako na "převratový zápal 1)" , nýbrž
za záležitost velmi vážnou, pro čest a význam techniky viíbec. Chováme
proto naději, že ono vZRcné porozumění, jež česká technika brněnská projevila, přiměje i jednotlivé pány pražské, že zardějí se nad svým kuriosním
návrhem ~reformovati" geometrické studium rozšířením na pět semestrií a že
v důsledcích toho vzdají se vlivu na celou otázku tutu viíbec.
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V záležitosti ustanovení kandidáta za civilní geometry moravské,
kteří jsou bezmála všichni členy "Odbočky", proti návrhu tehdejšího vládního komisaře moravské inženýrské komory, pokusili se brněnští civilní
geometl'i na popud vyšlý z Odbočky, dosíci nápravy svoláním poradni schůze
a podáním protestu na ministerstvo veřejných praci.. Bohužel výsledku ne.
dosaženo a tak nezbývá než spolehnouti se na geometry v představenstvu
pracovních sekcí inženýrské komory, aby svoji. pohotovost a stavovskou
moc patřičně uplatnili .
. Odbočka očekává se zájmem konečnou dohodu 1Ístředí S. Cs. G.
a ústředního ,výboru Spolkú státních měřičských úl'edníku, aby zpB.sob
členství evidenčních geometrů a otázka náhrady za časopis, definitivně
rozřešena ku prospěchu všech skupin geometrovských.
K referátu o činnosti nutno připojiti zprávu o přednáškách, konaných
v zimním. období a navštěvovaných velmi pilně, při čemž potřebno poukázat
na stavovský smysl kolegu posluchačů, kteří ve všcch akcích k nám se
připojují. Celkem konán.o 8 přednášek; návštěvá byla 20 až 50 osob. K vůli
zajímavosti themat uvádíme je všechny títulem: Odhad a tříd§ní hospodářských pozemků. (Ant. Kraus.) Projekční soustavy se zřetelem na Ceskoslovenskou republiku. (1;>1', F. Fiala.) Ohraničení a obnova hranic. (Jnž. J. Bartuněk).
o grafickém vyrovnání. (Dr. A. Tichý.)
užití nomog;rafie v geodésii.
(Dr. B. Kladivo.) "Společná zařízení" u agrárních oper~cí. (Inž. L. Kožoušek.)
Užítí diogramu Horského při novém měření (Inž. J. Potůček.)
letecké
fotogrammetrii. (Jnž. J. Růžička.)
úpravě katastrálných plánu. (Inž. J. Baar.)
Rů.

°

°

°

Osobní zp~ávy.
Président republiky jmenoval měř. radu inž. Františka Mandyse
vrch. měř. radou v VI. hod. třídě.
.
Z mini",terstva financí: Zemské finanční ředitelství v Praze jmenovalo
měřické elévy Václava Hanuše
v Mladé Boleslavi a Aloise Jenčeka
v Blatné měřickými asistenty v XI. hodno třídě.

Různé zp~ávy.
Program
polních
prací nivelačního
oddělení
ministerstva
veř. prací pro rok 1921. Z loňského programu nivelačních prací I'provedeny budou letos zbývající tratě:
.
1. Tábor-Jihlava
o délce 100 km, uzavírající nivelační polygon
J. řádu ovploše 9800 km2•
.
2. Ces. Třebová-Brno-Hor.
Heršpice o délce 95 km, dělící nivelační
2
polygon o ploše 7800 km •
.
K doplnění stávající výškové sítě ve smyslu nařízení ze dne 20. ledna 1920
o jednotné organisaci přesných výškových měření, čís. 43 sbírky zák. a nll,ř.,
jakož ik získání .přesných výškových podkladů pro projekty komunikací,
staveb vodohospodářských a j., provedena bude"dale přesná nivelace tratí:
Ražice-Tábor,
délka 68 km.
Břeclava-Pohořelice,
délka 44 km.
~ové Zámky-Trenčín,
délka 130 km.
Zvoleň-Dobšina,
délka 130 km.
Jedině tímto soustavným a jednotným vybudováním výškové sítě
odstraní se dosavadní zmatek ve výškách a poskytnou přesné podklady
výškové vztažené ua jeden horizont.
Informace o přesných výškách podává min. veř. prací, kde nivelační
služba pro celou republiku je jednotně organisována
Ing. Karel Srba.
Z administrace
~Zeměměřického
věstníku":
Dřívější ročníky
jsou k dostání
za puvodní
ceny a to ročníky
1914-1918 a 8 K,
1919a12K,
1920 a 20K. Taktéž'jednotlivá
čísla (i z ročníku 1913)
lze zakoupiti.
Pro posluchače
- prostřednictvím
jich spolků jsou ceny poloviční.
Kolegové, kterí válečné ročníky (1914-1918)
zaplatili
ale neobdrželi
některá
čísla, mají právo na bezplatné'
doplnění ročníků.
.
Za redakci zodpovídá Dr. A. Semerád. - Tiskem Polygrafte v Brně.
Nakladatel: Spolek československýoh geometrii v Praze.
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