ZEMĚMĚŘIČSHÝ VĚSTHíH
Stručný vývoj katastru daně pozemkové na
Slovensku, jebo bodnota a dnešní stav.
A. vývoj všeobecně.
Katastr daně pozemkové na území dnešního Slovenska byl
součástkou katastru bývalého království uherského, s nímž až do
roku 1918 sdílel společné osudy.
Prvopočátky,katastru daně pozemkové v Uhrách, pokud lze
vyšetřiti, sáhají do doby panování Karla I., který dekretem XIX.
z roku 1342 za každý pozemek, náležící k určitému domu, vyměl"il poplatek 18 haléřů.
Tato daň zvána byla "Lucrum Camerae" a byla králem
libovolně vyměřena.
Kromě této daně byla ještě i daň vojenská, zvaná "Subsidium",
která však pouze se svolením sněmu mohla býti vybírána.
'l'yto obě daně byly v roku 1593 sloučeny v daň jednu,
která pak od té doby vyskytuje se pod jménem "Subsidio" neb
"Contributio". Válečná doba koncem 17. a počátkem 18. století
vsak vymáhala, aby vydržováno bylo stále vojsko. Poněvadž na
jeho udržování nebylo dostatečných hotových peněz a daň vybrati hotově také nebylo možno, ustanovil na návrh vojenských
kruhů tehdejší sněm v roku ] 715, aby počínaje tímto rokem až
do roku 1722 daň "Contributio" nebyla vybírána v hotových
penězích, nýbrž aby zaměněna byla za určitý počet koní neb lidí,
které by země dostala k disposici; počínaje však rokem 1722 daň
měla Re vybírati opět v hotových penězích.
Šlechta od daní byla osvobozena, a pouze v případech výjimečně naléhavých ustanovil sněm, aby na doby, pokud nutnosti
tyto stávají, byla jí daň vyměřena.
Daň byla od času do času určována sněmem, a vyměřená
částka pro celou zemi rozvržena byla dle jednotlivých "dvorců"
na župy (komitáty) a města.
Pojem jednotky daňové ,;dvorec" v různých dobách byl
různý (stanoven potřebným potahem).
Způsob tento zachováván byl od polovice 17. století až po
rok 1849, t. j. do doby, kdy Uhersko ztratilo svoji samosprávu.
Tehdejší vláda vídeňská zavedla zde systém katastru rakouského, t. j. katastr stabilní, který pro země uherské nařízen byl
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císařským patentem ze dne 20. a 31. fijna 1849 a byl v platnosti
až do roku 1875.
'
Poněvadž ihned po vydání patentu k detailnímu měřeni přistoupeno nebylo, bylo již v následujicich letechzřejmo, žepatfiě,tlY
Il1apovj ,základ pro operát katastru daně pozemkové nebude možno
tak brzy sdělatL
V dusledkutoho,
až do roku 1869, t. j. až po dobu kdy
ukončeni praCí měřických v celých Uhrách bylo očekáváno, uvedeny
byly v platnost pod jménem "provisorium daňové" zásady katastru
,;rfereziánsko-J osefinského".
Jak to však z dalšiho bude patrno, ukončem těchto ptáci,
jež stanoveno bylo na rok 1869, bylo dosti ilusorni.
S triangulaci v Uhrách započato bylo v roku 1853, s měřenim detailnim pak v roku 1856.
Poněvadž však nedostatek vyškoleného personálu rok od roku
stále se zvětšoval, bylo definitivni dokončeni detailniho měřeni
ustavičně oddalováno tak, že v roku 1867 tehdejšivláda uherská,
jsouc toho syta, ustanovila, že detailni měřeni ~ době jak možno
nejkratši má býti dokončeno a nový operát, vyhotoven.
Tehdejší parlament schválil rozhodnuti vlády a ji uložil, aby
mu předložila návrh nové úpravy katastru daně pozem.kové.
Provisorium daňové, jehož pusobnost již v roku 1869 měla
přestati, bylo ustanoveními zák. čI. XXI. (sankci obdržel 28. července 1868) a čI. XXV. z roku 1868 (sankci obdržel 4. srpna
1868) doplněno a prodlouženo až do roku 1870, t. j. po dobu,
do které bylo možno určitě očekávati, že detailni měřeni definitivně hude již ukončeno a předloha nového zákona o katastru
daně pozemkové vypracována.
Mezitim v roku 1868 nastoupila ýšák úplná správní odluka
Uher od celku bývalého státu rakouského, čimž definitivni úprava
katastru daně pozemkové ·v Uhrách opět se o několik let ~ddálilá. Samozřejmo, že "provisorium daňové" bylo" opět prodlouženo.
,
Teprve v roku 1875 vydala vláda unerská zákollllý článek VII.
(sankci obdržel 21. března 1875), na jehož základě v letech 1875
až 1883 byl pak katastr daně pozemkové upraven.
Pusobnost nové úpravy katastru daně pozemkové začiná již
však rokem 1875.
Jestliže při všech úpravách katastru daně pozemkové v Uhrách,
jež před rokem 1869 uvedeny byly v život, brán byl zřetel na
podobné úpravy v zemich předlitavských tím, že jim byly přizpusobovány, jevi se ve vydaném zákonném článku VII., resp. na
základě tohoto článku vydaných průvodních nařizenich a instrukcích již podstatné rozdily.
Rozdíly tyto přičisti dlužno s jedné strauy na vrub odlišných
hospodářských poměru země, a se strany druhé pak snaze, aby
upraV-ou rozdilnou od úpravy katastru rakouského i zde zduraz'něná byla úplná samospráva Uher.
.
Rok 1875 jest tedy vlastně meznikem,od něhož katastr daně
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pozemkové v Uhrách začíná se samostatně vyvíjeti, pouštěje ěast!'J
se zřetele dobrý vzor katastru zemí předlita.vských.
Měření detailní, jak to puyodně bylo očeKáváno, do roku
1869 dokončeno nebylo (ani později) a k pořízení operátu katastru
daně pozemkové použito bylo částečně map do roku 1867 zhotovených, částečně map nacházejících se v soukromém držení aneb
i map, které v měřítku 1 : 14.400 neb 1: 28.000 narychlo byly
·zhotoveny (mapy konkretuálné čili daňové).
Jestliže mapy, které byly v soukromém držení jednotlivcu
(velkostatků, obcí), při zhotovování operátu neb při vceňování
pozemků měly snad aspoň orientační význam, nelze o mapách
konkretuálIlých ani toho připustiti.
Mapy konkretuálné jsouce zhotoveny v měřítku příliš malém,
kromě hranic obecních obsahovaly pouze obvody celých jednotlivých trati bez jakéhok.oliv znázb'rnění a označéní .parcel.
Zhotoveny byly pouze pro obce v nichž nestávaly ani m.apy
soukromé (velkostatkářské, obecní).
Pouze tímto. způsobem lze vysvětliti, že právě celá žlipa
trenčínská, turočská a zvoleňská, větší neb i menší části všech
ostatních žup (vyjma bratislavskou, nitranskou a komáreD;skou)
mapy katastrální vůbec postrádají, a že pro velký počet obci stává
pouze mapa konkretuálná.
Plošná výměra při vyhotovených katastrálných operátech vypočtena byla v dolnorakouských jitrech a až podnes se jí používá.
Vcenění pozemku provedeno bylo dle zásad uvedených
v zák. článku VII. z roku 1875 souhlasných s předpisy o vceňováuí
v zemích předlitavských a potřebné operáty pro vedení evidence
založeny byly dle instrukce z roku 1865.
Přesto, že zásady ocenění pozemků (dle článku VII.) i založení potřebných katastrálných operátů (dle instr. z r. 1865) přibližně souhlasily se zásadami . zbudovaného katastru zemí předlitavských, přece jen správné vedení evidence při chybném a.
v některých obcích, ba i celých župách neuplném základu mapovém
nebylo možné (viz část C. II. 1, 2, 3 a 4).
Aby vedení evidence dána byla další známka nezávislosti
na katastru rakouském,. tehdejší ministr financí (Koloman Széll)
výnosem č. 37.143/1876 nařídil, aby vedení evidence rozděleno
bylo na dv.ě hlavní části, a to:
1. Udržování katastru daně pozemkové v evidenci,
2. katastrálné zemské měřeni.
Pro obě zde uvedené části utvořeny byly zvláštní, na sobě
nezávislé uřady, jichž činnosti vykonávány zvláštním personálem
a byly taktéž i zvláštními zákonnými články a instrukcemi normovány, čímž pak nepříznivý stav ve vedení katastru ještě více
se zhoršil.
B. vývoj zvláště.
I.
Poněvadž uprava daně pozemkové byla definitivně ukončena
v roku 1883, mohl býti. zákonný článek XXII. vydán teprv
v roku 1885 a přistoupeno k sestavení "insttukce pro vedení
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katastru daně pozemkové". Nařízením ministerstva financí pod
čís. 45.055/1885 zřízeny pak byly následující úřady:
1. Evidenční komisaři a archivní úředníci,
2. lokalisační katastrálné inspektoráty,
3. ředitelství katastru v Kluži.
Kromě těchto úřadů zák. čI. XXII. uvádí ještě:
4. inspektoráty pro udržování katastru daně pozemkové
v evidenci, a
5. městské a obecní evidenční úřady.
Evidenční komisaři a archiváři, jichž předběžné vzdělání
bylo nižší (od školy obecné až do 4. třídy měšťanské neb reální
školy), podřízeni byli inspektorátům pro udržováni katastru daně
pozemkové v evidenci. .
.
Úředníci lokalisačního katastrálného inspektorátu, ředitelství
katastru a inspektorátů pro udržování katastru daně pozemkové
podléhali přímo ministerstvu financí. Od" těchto požadováno bylo
vzdělání bud právnické, nebo maturita a absolutorium hospodářské akademie, anebo v některých případech pouze delší služba
při úpravě pozemkového katastru (v !etech 1875 až 1883).
Úředníky městských, případně obecních evidenčních úřadů
byli notáři, a podřízeni byli úřadům politickým (županským).
V městech se samostatným statutem (municipálních) vedení
evidence spravoval zvláštní daňový úřad, který zván byl nměstským berním úřadem".
Podmínkou přijetí do tohoto úřadu bylo úspěšné absolvování
notářské školy a v některých případech jiné vyšší anebo i nižší
vzdělánl (práv. stud., měšťanská škola, nižší reálka, gymnasium).
a) Úkolem archivářů bylo vedení archivů a vykonávání
jiných, s rozmnožováním katastrálných operátů spojených prací.
b) Evidenční komisaři vykonávali na základě nařízení, které
jim přednostou inspektorátu pro udržování .daně pozemkové v evidenci byla udělena, kontrolu prací notářských. případně městských
berních úřadů, pokud tato práce týkala se přihlášek a vedení změn
v operátech katastrálných, správného předpisu daní a přirážek,
a pravidelného předkládání žádosti reklamačních.
Na místě vyšetřovali veškeré ohlášené změny, pokud měly
trvalý aneb jen dočasný vliv na zdanění a nevymáhaly katastrálného měření, určovali třídy rozdělených neb změněných pozemků.
Po vykonaných komasacích podávali na základě místního předběžného vyšeti'tlní lokalisačním inspektorátům příslušné návrhy na
roztřídění pozemků.
Evidenční komisaři zároveň s archivními úředníky vykonávali veškeré písemné práce, které se vztahovaly ke změnám,
majícím vliv na čistý výnos katastrálný, resp. na kvotu zdanění,
tudíž opravovali písemné operáty katastrálné i po zakládání nových
vložek knihovnich (viz reambulaci).
Přiděleni byli finančnim ředitelstvím co zvláštní oddělení a
až dosud zvány jsou: nEvidencemi katastru daně pozemkové."
c) Revise u nevidenčních oddělení" vykonával ninspektorát
pro udržováni katastru daně pozemkové v evidenci", jehož sídlo
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bylo v hlavním městě (Budapešti), a o výsledcích re,isí podával
zprávy přímo ministru financi.
il) Lokalisační katastrálné inspektoráty utvořeny byly pouze
tam, kde to ukončení detailního měřeni neb ukončení prací komasačních vyžadovalo.
Úkolem jich bylo, aby vykonali roztřidění a vcenění pozemků
v nově změřených obcích.
Personál inspektorátú skládal se z přednosty úřadu a náležitého počtu vceňovacích komisařů. (Činnost těchto úřadů podrobněji uvedena byla ve "Zprávách veřejné služby technick~" v č. 7
z r. 1919 [zpráva vrch. měř. rady Ing. Hajného D.
e) Katastrálné ředitelství bylo v Kluži a kromě ředitele mělo
jednoho inspektora, jednoho účetního úředníka a náležitý počet
vceňovacích komisařů.
Úkolem tohoto úřadu byla superrevise všech prací, vztahujících se k novému roztřidění a vcenění pozemků, tudíž k činnostem
evidenčních komisařů.
f) Největší část všech prací byla však vložena na evidenčni
úřady obecní, t. j. na obecní, okolní a městské notáře, případně
městské berní úřady.
K jich úředním činnostem patřilo nejenom přijímáni a vedení
všech změn v evidenci, provádění vyšetřených a eviden~ním neb
lokalisačním komisařem případně katastrálným měřením zpracovaných změn v arších pozemkových, leč i předpisování (na základě
kontingentu stanoveného finanč: řed.) a současně i vybírání všech
daní a přirážek.
II.
Poněvadž po delší d.obě nastalo ve způsobu obhospodařování
jednotlivých pozemků mnoho změn, bylo nutno, aby kultury pozemků a jejich čistý výnos byly 0fraveny.
V důsledku toho vydán by r.1909
zákonný článek V.
(sankcionován dne 18. března 1909), jímž nařizena byla revise
pozemků a oprava jich kultur.
Úkolem tím pověřeny byly zvláštní komise, a to:
1. "Župní komise pro daň pozemkovou" na území každé
župy (stolice);
.
2. "Krajská komise pro pozemkovou daň" v sídelním (hlavním) městě Uher, a
3. "Zvláštní městské komise pro daň pozemkovou" pro ona
města, jichž katastrálné území přesahovalo plošnou výměru 50.000
dolnorak. jiter. (Komise městské zřizovány byly jen se zvláštním
svolením ministra financí.)
ad 1. a 3. Župnía městské komise měly po 12 členech a
toIikéž náhradnících, kteří voleni byli župními, připadně městskými
zastupitelstvy. Voleni byli poměrně, a to z řad velkostatkářů,
středniho stavu rolnického a malorolníků. Z jich středu zvolen byl
předseda a jemu jako referent přidělen byl jeden úředník od
úřadu vedoucího daň pozemkovou v evidenci.

1923/5

Ild 2. Členové krajské komise a jich náhradní<}ivoleni byli
částečně župními neb městskými zast\lpitelstvy, částečně magnáts~ou sně1povnou a částečně jmenováij.i byF ministrem ppanci, a to
následovp,ě:
Sněmovna magnátská zvolila 10 členů a 1Q páhradnjků,
ministr financí jmenoval 20 členů 11 tolik,éž náhradníků a dalších
11 členů a 11 náhradníků zvolila zastupiteJstva ~upní a městská.
Ministr fin~ncíbyl předsedou ~éto komise, /1" zp;J:áva o její
čipnosti podávána byla každoročně sp.ěmovně.
Postup prací těchto komisj byl tento:
a)' Župní, případně městská kolIlise učiJ;lilalllivrb. lJ.,azměnu
stuppic čistého výnosu jedpotlivých ~ultur, :neb po přÍpll-děpouze
projekt nového roztřídění kultur a předlq'žila to mip.istru financí
k prozkoumání.
b) Po prozkoumání a opatření elaborátu případnými návrhy
postoupil jej ministr financí krl}jské komisi k definitivnímu ustálení.
Jestliže župní neb městská komise ve svém návfP..llus~o:vill}, by. změněny byly stupnice ,čistého yýnosu části některého
bÝyí,tlého (dle článku VII. utvořeného) vcejíovacího okresu, a
krajská komise to schválila, vztahovaly se pak práce revisní na
celý vceňovací okres.
V Pl?padě však, že krajskou komisí ustanoveno bylo pouze
nqvé roztřídění kultur, tu revise vztahovala s~ pouze na určité
části území, obcí neb jednotlivých tratí, pro které to bylo nařízeno, a oprava vykonala se výhradně na základě starých stupnic
čistého výnosu.
.
Veškeré práce na místě vykonány byly z,a součinnosti evidenčních úředníků a místních znalců lokalisačními inspektoráty.
Výsledky této revise lišily se co do vypočteného čistého
výnosu' značně od výsledků, kterých dosaženo bylo při úpravě
katastru z r. 1875 až 1885, a daň pozemková, resp. její procento
bylo sníženo.
Při tehdejší konečné úpravě (v r. 1885) ustálen,. byl čistý
katastrálný výnos na částku 303,579.782 kor., z niž čistá daú
pozemková stanovena byla na 17 '5%. K těmto procentům' bylo
ještě připočteno 8·4% na tak zvaný "vjvazovací fond" čili daň
pozemková stanovena byla 25·9 % čistého výnosu, t. j. okrouhle
částkou 75·6 mil. korun.
Na základě revise (1'. 1909) čistý katastrálný výnos stanoven
byl částkou 370 mil. kol'. a daň pozemková včetně s příplatkem
na vyvazovací fond určena byla 20 % čistého katast. výnosu,
t. j. okrouhle částkou 74 mil. kol'.
Po ukončeni revise a vyhotovení všech potřebných operátů
byly komise rozpuštěny a operáry předány příslušným evidenčním
komisařům a evidenčním úředníkům (notářům) k dalšímu jich
vedeni.
III.
Práce měřické jak při zakládání operátů katastrálných, tak
i při dalším jeho vedení, vykonávaly zvláštní technické úřady,
pojmenované společným jménem "zemské katastrálné měření".
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V čele tohoto úřadu byli ústřední inspektoři, kteři vykonávali kontrolu višech měřických prací} kdežto vlastni měřické práce,
prováděli:
.
vedoucí měřičti uřednici, katastrálni geometři a prozatimni
katastrálni geometři a diurnisti (práce pisemni).
VedeIÚa správa celého zemského katastrálného měření spočivala .v rukou ministra :financi.
.
O úrovni vzděláni, výchově teoretické a praktické uvedeného
te~hnického personálu, jich pracovnim programu a spolupráci obci,
blj~ši data nvedena byla v čis. 6 "Zpráv veřejné služby technické"
z"r. 1919 (zpráva vrch. měř. rady inž. V. Hajného) a uvádim
zde tedy pouze hlavni činnost katastrálného zemského měřeni,
která rozdělena byla na čtyři hlavni části:
.
TriangulaGi, nové J,ratastrálné podrobné měření, reambulaci,
a technicke vedeni katastru daně pozemkové.
1. T r ian gu la c e.
Triangulace v býv. Uhersku prodělávala vice období, které
poděliti možno na šest důležitějších.
První takové období bylo od r. 1853 až do r. 1856.
Tehdy vyhotovená triangulační síť má název "stará hlavní
síť" a obsahovala župy (stolice) po severni straně dunajské a
kromě toho ještě župy Mrskou, hontskou, turočskou, liptovskou,
zvoleňskou, užhorodskou, ugočskou a marmarošsihotskou.
Souřadnicový systém byl tak volen, že osa X ztotožĎovala
se s polednikem probihajícím Blocksbergskou hvězdárnou v Budap.!lšti, a osa Y ji v tomto bodě kolmo protínala.
V téže asi době provedena byla triangulace Chorvatska a
Sl~v9P~k~ i Sedmihradska.
Jako zá~ad l;lYEitémusouřadnicového pro Chorvatsko a
Slavonsko zvolen byl klášter Ivanič, souřadnice pro Sedmihradsko
staženy byly na Sibiň.
K měření detailnímu potřebná síť IV. řádu určena byla
graficky a to na papíru, který byl napnut na skleněných deskách;
síť zhotovena byl'!, v měřítku 1 : 14.400.
V roku 1860 přistoupeno bylo k výpočtu jednotné trigonometrické sítě, a to pro dosud uezaměřené části Uher, což v uherské
tri!1pgulaci znamená druhé její obdobi. Tato triangulace provedena
byla .yedenim českých geodetů: Hors1>.ýho a jeho žáka Marka.
Viz Osterr. Zeitschrift fUr Vermessungswesen Nr. 19.
. K těmto pracím použito bylo založených základen u Vídeňl;lkého Nového Města, Svaté Anny u Aradu, u Radovcu
v Bukovině a Partiny v Haliči.
Při výpočtech vzat byl zřetel na měření triangulační, které
bylo vykonáno vojenským zeměpisným ústavem a jimž byly
jednotlivé základny spojeny.
.
Práce tyto, které až podnes jsou největšími pracemi tohoto
druhu v Uhrách, ukončeny byly v r. 1864, t. j. během čtyř roků.
Úhly vyro.vnány metodou nejmenších čtverců a to ve třech
skupinách.
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a) První vyrovnávací sknpina obsahovala řetěz trojúhelníku,
který od vídeňskonovoměstské base přes Budapešt spojen byl
s basí svatoannenskou, a počínaje u Budapešti měl větev, která
připojena byla na základnu u Partiny v Haliči.
Tento řetěz obsahoval 100 trojúhelníku a koncová difference
úhlová vykazovala střední chybu 0'93", a střední chyba úhlu po
vyrovnání byla 1'3".
b) Druha vyrovnací skupina dána byla řetězem trojúhelníku,
který začínal se od základny u Partiny v Haliči a připojen byl
na základnu u Radovcu v Bukovině, odkudž vycházela opět větev
trojúhelníku, která připojena byla na základnu svatoannenskou
u Aradu.
V tomto řetěze trojúhelníku po vyrovnání ukázala se střední
úhlová chyba 1'7". Podrobnosti viz J. Marek, Technische Anleitung etc.
Při výpočtu souřadnic skupiny a) i b) byl již vzat náležitý
zřetel na kulový tvar země, a dle zásad stereogran.ckých bylo vše
převedeno do projekce rovinné,. a jako počáteční bod systému
souřadnicového vzata byla Blockbergská hvězdárna u Budapešti.
3. Poněvadž v r. 1874 byla základna u Radovcu v Bukovině
znovu změřena, při čemž se shledalo, že měření v r. 1818 vykonané bylo nedostatečné a nesprávné (byla změřena jednou a
chybně), byla tato partie při pozdější triangulaci župy szatmarské, t. j. v r. 1890, znovu přepočtena a vyrovnána.
Samozřejmo, že prázdné mezery, které tím zpusobem povstaly, byly po vyrovnání dotyčného řetězce trojúhelníku doplněny
a s hlavním řetězcem pak v souhlas uvedeny.
Toto by bylo třetí období triangulace v Uhrách a tehdejším.
přepočtením a vyrovnáním upravená síť trigonometrická nazvána
pak byla "novou hlavní sítí".
Všechny body IV. řádu, které se v této sítí nacházely,
měřeny byly teodolitem a určeny byly nejméně čtyřmi visurami
a to tak, že body IV. řádu bylo možno vždy z dvou trojúhelníku
vypočísti a nejméně jednou visul'OUkontrolovati.
4. Roku 1901 započato bylo s měřením částí Uher, které
ležely na druhé (jižní) straně Dunaje.
Poněvadž se zdálo,. že ;,stará hlavní síť", nebude tomnto
účelu vyhovovati, předsevzata byla nová triangulace, která byla
čtvrtým obdobím triangulačním.
Výsledky, které při této triangulaci byly docíleny, srovnány
s výsledky stupňového měření, které vykonal vojenský zeměpisný
ústav a bylo shledáno, že stará hlavní síť jest správnou, a že jí
ke všem dalším pracím možno použíti..
5. Pro četné komasační práce, které se v Sedmihradech vy.
konávaly, nutno však bylo dáti také přiměřený triangulačnízáklad.
Síť:ltiangulační pro tyto práce vycházela od nově zaměřené
základny radovické, brašovské a svatoannenské, při čemž použito
bylo výsledku měření, které roku 1880 vojenský zeměpisný ústav
v celém Sedmihradsku vykonal.
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K vyrovnání použito bylo metody nejmenších čtverců a výpočet souřadnic převeden. byl do projekce rovinné.
Projekční rovina dotýkala se zemské koule na vrchu Kostej
u Marmárosvasárhely.
Práce tyto byly pátým obdobím triangulace.
6. Posléze rokem 1908 počíná se šesté a poslední období
triangulace uherské.
Dle výnosu ministerstva financí ze dne 3. května 1908,
čís. 35.965, bylo nařízeno, aby kromě uvedených dosavadních
stereografických projekcí byla zaváděna projekce nová, "válcová".
Viz Zeměměřičský Věstník.
Současně však ministerstvo financí stanovilo podmínku, že projekcí touto způsobená délková zvětšení nesmí překročiti 1: 10:000.
Vykonáním této úlohy pověřen byl vrchní geometr bývalé
uherské .triangulační kanceláře dr. A. Fasching *), který při
sdělání těchto prací celé území Uher rozdělil na tři pásma, a to:
severní, střední a jižní.
a) Severní pásmo jde od rovnoběžky 47 ° 55' severní šířky
na sever, osa X jest poledník jdoucí přes hvězdárnu Blocksbergskou u Budapešti, a osa Y jest kolmice v 48 ° 40' 2" sev. z. šířky
k poledníku tomuto vedená.
b) Střední pás jest území mezi 47° 55' a 46° 22' sev. z. šířky,
osa X jest táž jako v pásmu severním, a osa Y jest kolmice
v 47° 6' sev. z. šířky k němu vedená.
c) Jižní pás jest území od 46° 22' sev. šířky na jih, osa X
jest táž jako v předchozích pásmech, a osa Y jest kolmice
v 45 ° 31' 59" sev. z. šířky k ose X vedená.
Podrobné vypracování projektu nové válcové soustavy pro
býv. Uhersko sestaveno jest v knižním vydání vrch. geometra
dra A. Faschinga, které dle nařízení ministerstva financí z 3. listopadu 1909, čís. 115.007, bylo téhož roku v Budapešti vydáno.
Tímto posledním krokem byl by vývoj uherské triangulace
ukončen, při čemž však nutno se zmíniti i o tom, že od r. 1911
počínaje, uherská triangulační kancelář částečně súčastnila se
i mezinárodního stupi'lového měření.
Podotknouti také třeba, že při všech dřívějších pracích
triangulačních grafické body řádu IV. stabilisovány nebyly.
Z těchto až do roku 1867. stabilisovány byly pouze body
důležité, a teprve počínaje tímto rokem stabilisovány byly
všechny body.
Od roku 1877 počínaje body I. až III. rádu stabilisovány
byly kameny a body IV. řádu pouze koliky; teprve v roku 1904
bylo nařízeno, že i body IV. řádu mají se stabilisovati kameny.
Z některých větších prací triangulačních spojených s podrobným měřením, dlužno uvésti: zaměření 888'7 km dlouhého
Fásma hraničního mezi Sedmihradskem a Rumunskem (od roku
1894 až do roku 1899), 60 km dlouhého pásma hraničního podél
řeky Mury mezi Uhrami a Chorvatskem (od roku ::.899 až do
,.) Dr. A. Fasehing jest nyuí též spolupraeovníkcm při státním vyměřování král. S. H. 8.
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roku 1901), zaměření dunajského inundačniho územi255'2 km
dlouhého mezi Děvínem a Simonem (v roku 1899 a~ 1904) a
435 km od Budapešti až po Titel (v roku 1900 až 1904)~
2. Nové katastrálné

podrobné

~ěření.

Poněvadž používání přesných úhlových strojů nebylo tehdy
dostatečně známo, cena pozemků byla velmi nízká a majetkové
hranice jednotlivých pozemků zhusta i chyběly, bylo k dt;ltailnímu
měření použito měřických stolů, jichž výsledky, jak bylo seznáno,
v plné míře vyhovovaly a dosud i vyhovují.
Měření se vykonávalo s počátku dle instrukce, která byla
vydána na základě CÍs. patentu z 23. prosince 1817, a která pod
jménem "instrukce z roku 1818" (vydána byla teprve v roku 1820)
upravena byvši v roku 1824, definitivně a v nové úpravě vydána
byla v roku 1865. ••
Postup prací technických upraven byl v roku 1869 a v roku
1876 (instrukcí vydanou pod čís. 37143/1876) vydanými instrukcemi
a normován byl později čas od času vydanými oběžníky a
nařízeními.
Instrukce pro práce technické byly pouhým překladem všech
v Rakousku vydaných instrukci a výsledky uherského detailního
měření se tedy neliší ničim od výsledků rakouských a to tím
více, že vykonávány byly mnohdy týmiž osobami (jména geometrů,
kteří zhotovili mapy v zemíchpředlitavských,
nacházejí se
i na vypracovaných mapách uherských). Na podobném katastrálném
vyměřování Uher mají největší podil čeští geometři. Vedouci hlavou
byl Čech Jan Marek. Z výsledků prakse, která byla při detailním měření získána, vydána byla pod čís. 1583 ze dne
17. prosince 1904 instrukce o detailním měření stolovém, a pod
čís. 129.588 ze dne 6. prosince 1908 instrukce o měření polygonálním.
S počátku podrobnému měření nebyl snad' přikládán tak
velký význam; teprve, když byly uvedeny v život zák. články
XXIX. z r. 1886, XXXVIII. z r; 1889 a XVI. z r. 1891 o zakládání nových vložek knihovnich, mínění kruhů jak technických,
. tak i širší veřejnosti se podstatně změnilo a dalekosáhlý význam
těchto pr~cí byl náležitě· pochopen.
Katastrálné zemské měření nemělo však tehdy náležitého
množství dostatečně vyškoleného (technickými studiemi) personálu,
jenž by měřeni detailní, namnozei
značně komplikované, vykonával, sáhlo se tedy později k. § 10 ustanovení kvalifikačního
zákona z r. 1883 a za kandidáty přijímáni absolventi gymnasií
neb reálných škol, kteří pak byli prakticky a teoreticky náležitě
. vyškolováni.
, Bližší podrobnosti o způsobu jich vzdělávání a pracovním programu uvedeny jsou ve Zprávách veřejné služby technické v čis. 6
z r. 1919.
Kromě toho od vlády rakouské převzata byla· část tamního
vyškoleného zeměměřického personálu, který, jsa postupně do~
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plňován silami domácími, v poslední dohě (před válkou). značně
početně vzrostl a seskupen byl v 24 inspektorátech (z nichž tři připadaly na Chorvatsko a Slavonii) s 750 měřickými úředníky
(z nichž 79 připada.1qna Chorvatsko a Slavonii).
Detailní měření vztl}hovalo se na měřeni jednotlivých ohcí
a vykoni\no hylo většinou metodou grafickou.
. Vyskytují se však i případy, při kterých použito hylo metody
polygonálné. Jsou to zejména města na Slovensku.
3. R,eam bulace.
Úlohou reambulačníčh prací hylo, aby všudy tam, kde jest
toho potřeba, starý operát katastrálný byl doplněn aneb případně
i ob:ooven.To se. týkalo hlavně oněch obci, pro něž měly býti
založeny nové vložky :knihovní, aneh kde niěla býti vykonána
úprava držhy a komasace.
.
..
a) Staré vložky knihovní, zvané "pozemnoknižní protokoly",
zhotoveny byly v roku 1855.
Protokoly, které neobsahovaly žádných spolehlivých údajů,
staly se časem úplně nespolehlivými tak, že zák. článkf;lmXXIX.
v roku 1886 bylo ustanoveno,' aby založeny byly vložky nové.
Bližší podrobnosti o starých knihách pozemkových uvedeny
jsou ve Zprávách veřejné služby technické v čís. 8. z roku 1919.
Při těchto pracich hlavni zřetel vzat byl k tomu, aby těleso
určitého majitele v nové vložce zapsané, bylo v souhlasu (očislováni
parcelniho, plochy, kultury a čistého výnosu) se záznamy téhož
tělesa a majitele v operátu katastrálném.
Kopie reamhulovaillých map katastrálnýc11 prohlášeny byly
soudy za mapy nové knihy pozemkové.
Poněvadž při zakládáni nových vložek knihovních přih~íženo
bylo hlavně také ke stránce právni, hyla veškerá nařízení vydávftna
ministerstvem spravedlnosti, ovšem že ve srozuměni s lllinisterst, e!Ll
financí.
Se zakládáním vložek započato bylo ihned po vydáni zákon'.
Tyto prvni práce byly však rázu vice pokusného a teprve pozd"';,
po nabytých zkušenostech vydán byl v r. 1889, zák. čI. XXXVIII.,
v r. 1891,zák. čI. XVI. a v r. 1892, zák. čI. XXIX., jimiž zakláM :i
nových vlože~ bylo definitivně v Uhrách upraveno. Přislušná
instrukce vydána byla dne 26. května r. 1893, pod čís. 19.665/1898
m. spr.
Opraveni pisemnich operátů katastrálných vykonalo li vedení
katastru daně pozemkové" a to dle reambulovaného operátu
mapového, jehož opravu provedlo "zemské katastrálné měřeni"
resp. jeho "inspektoráty" (viz detailni měřeni část B. III. 2).
Postup při pracích technických sestaven byl ve zvláštni technické instrukci, která nařizenim ministerstva firranci ze dne
9. dubna 1894 pod čis. 9324 byla vydána a která zároveň sloužila
a:dosud ještě slouži k technickému vedeni kAtastru daně pozemkové.
~e v uvedené instrukci obsažen jest i návod pro technické
vedeni ~atastru daně pozemkové, má příčinu v tom, že v některých
případech použito bylo metody úplné reamhulace. (v připadě
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komasaci, velkých parcelaci), v jiných (jednotlivá děleni) pouze
technické evidence.
Okolnost, že působnost zemského katastrálného měřeni časem
značně se rozšířila a instrukce svrchu uvedená byla mnohými
nařízeními doplněna, bylo příčinou, že ministerstvo financí instrukci
z roku ]894 dodatečně upravilo a v roku 1910 opět nově ji vydalo.
b) Zemské katastrálné měření mělo při pracích reambulačních
však i ještě jeden a dosti vážný úkol; byla to úprava držby a
komasace.
Zákonný článek IX. z roku 1848 roboty zrušil a sedláka
učinil neomezeným pánem jeho držby.
K dovršení selského osvobození bylo však třeba právo
sedlákem již před tím nabyté, totiž právo užívání pans}:ých par;tvin
a částí lesů od držby panské nějak odděliti a k usedlosti selské
připojiti.
S počátku to bylo praktikováno povšechně tak, že každý
sedlák obdržel část půdy horší a část půdy lepší, takže ji neobdržel
nikdy v části jedné, leč ve dvou a i více částech.
Tento způsob přídělů byl však příčinou značné nespokojenosti
zejména v Sedmihradsku.
Aby se tomu odpomohlo, vydán byl v r. 1880 zákonný
článek LXV., jímž způsob přídělů byl v Sedmihradsku částečně
upraven.
.
Poněvadž však v Sedmihradsku nebyio tehdy ještě všudy
provedeno katastrálné měření, práce technické, které se vztahovaly
na tyto příděly, byly někdy nedostatečné a nespokojenost stavu
selského trvala tudíž dále.
Následkem toho byl pro Sedmihradsko r. 1892 vydán nový
zák. článek XXIV. o úpravě držby a komasacích.
Zásadní myšlenkou tohoto článku byla snaha, aby práce
zemského katastrálného měření s komasací byly tak spojeny, aby
stanovily jakýsi organický celek, při čemž zemské katastrálné
měření mělo míti dohled nad pracemi komasačními a mělo je
ověřovati.
Účelem toho bylo, aby v případech, kdy se komasace vztahovala na plochu větší (celé obce), mohla se opříti o triangulačni
operát katastrálného zemského .měření, a všechny byť i nejmenší
komasační operáty mohly býti zhotoveny dle zásad a předpisů
katastrálných.
Kromě toho' měl tím býti zamezen i zlozvyk vyhotovování
map komasačních v měřítkách malých, jako na př. 1: 5760,
1 : 7200 a pod.; mapy měly se pak zhotovovati jednotně, a to
v měřítku 1: 2880.
Stát na technické práce komasační měl připláceti určitou
peněžní kvotou a kopie mapy komasační v náhradu za to přejímati pak co novou mapu katastrálnou.
Poněvadž při komasačních pracích v Sedmihradsku způsob
tento se osvědčil, vydán byl v r. 1908 zák. článek VlI. a XXXIX.,
jímž úprava držby a komasací byla pro celé Uhry jednotně upravena, a přijata byla zásada, že všechny po roku 1908 vykonané

1923/12

technické práce pro úpravu držby a komasace, které provedli
civilni technikové, podléhají kontrole zemského katastrálného měření.
(Pokračování.)

P O zná m k a. Ke článečku vrch. měř. komisaře Karla Trefného
"Nová konstrukce vynášecích trojúhelníků", uveřejněnému v Zeměměřičském věstníku, roč. X., čís. 9, dovoluji si poznamenati, že trojúhelníky téhož typu byly vyhotoveny dle mého návrhu pro potřebu
triangulační kanceláře min. fin. již v ún o ru 1922 firmou Ing. Barvitius
& Adamec, Král. Vinohrady, Komenského 21, kterážto firma má je
na skladě.
Žádám proto, aby tento fakt byl v poznámce redakce ke zmÍněnému článku dodatečně připojen.
Ing. Jos. K ř o v á k.
Od p o v ě ď. Na svrchní poznámku sděluje p. Ing. K.. Trefný, že
trojúhelníky na stejném principu řešené sestrojil již v roku 1913 a
dal k disposici v použití přikatastru
v Bosně a Hercegovině a u
oddělení pro nové vyměřování v S a r aj e v ě.
Redakce.

Zp~ávy ze sbo~ů zákonodá~nýd> a úřadů.
Vynesení ministerstva financí v dohodě s ministerstvem spravedlnosti ze dne 27. listopadu 1922, č.93221/11494-22
o vyhotovování

plánů

civilními

geometry.

Dodatkem k výnosu ministerstva financí ze dne 2. pr<Jsince 1921,
čís. 118828/13742-21a shodnému s ním výnosu ministerstva spravedlnosti
z 9. prosince 1921, čís. 57096 věst. minister. spravedlnosti 1921, č.35, pokud
se týče nařízení z 12. května 1922, č. 145 Sb. z. a n., bylo po dohodě
s tímto ministerstvem stanoveno, že pro zhotovování plánů civilních geometrů o dělení katastrálních parcel, jsou-li tyto nákresy větší obyčejného
kancelářského formátu (21 X 34) a je-li tedy nutno je pro spisy přeložiti,
jest dovoleno použiti jen průsvitného plátna.
Plány, které nepřesahují rozměry obyčejného kancelářského formátu,
mohou býti i nadále vyhotoveny též na silném pril.svitném papíru.
Toto ustanovení platí pouze o plánech, :ryhotovených v měřítku
mapy, kdežto k objasnění situace nutné snad zvětsení neb obrys (manuale)
možno jako přílohu ku plánu vyhotoviti buď na témž materiálu jako plán,
aneb na tuhém kreslicím papíru.
Za ministra financí: Ing. Lei per t v. r.

Zp~ávy lite~á~ní.
Nové knihy.
H. R o U s il h e: Emploi de la photographie
aérienne
aux levés
cadastraux et aux levés géographiques. (Referát v Révue générale des
8ciences 1922, str. 310.)
G i n o L o I' i a: Storia della geometria descriptiva. (Referát Boutroux
v Révue générale des Sciences 1922, str. 277.)
J. G e ffr o y: Traité pratique de Géometrie descriptive. (Referát
Richard v Révue générale des 8ciences 1922, str. 403.)
Bigourdeaux:
Gnomonique ou Traité théorétique et pratique de la
constructione de cadrans solaires. (Referát Richard v Révue générale des
Sciences 1922, str. 484.)
.
P. Gruner:
Leitfaden der Geometrie, Optik und ihre Anwendung
auf die optischen Instrumente. 148 str. Beru 1921. P. Haupt.
.
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.Články časoplsné.

Zprávy veřejné služby tecíullcké 1922:
Sti. 676. Jar. T ft ma: Určení smrštění papíru plánu v libovolném
směru.

Révue général des Sciences pures et appliquées 1922:
Str. 230. M. D'O c a q u e: Coup d'oeil sur les principes foudameIitáux
de Ja N omographie.
.
Str. 518. R. S o 1" e a u: Pour servir li l'histoire de la N omográpbie.

Zeitschrift fiir Instrumentenkunde

1922:

Str. 161. Dr. O. Gruber:
Die perspectivell und optischen Verhaltnisse
bei der Entzerrung von Fliegerbildf1rn.
Str. 179. W. S c h w e ydá 1": Die photographische Registriernng
bei
Feldmesslingen mit der Eotvosschen Drehwage.
Str. 201. J. Frank:
Das Be'1bachtungsa ••trolab der Araber.
Str. 243. K. S ii n d e III a n n: Uber die Gto~e der N eigung der Limbus
gegen die Alhidadenachse bei 12 cm Theodoliten aus R~ihelÍerzeugullg.
Str. 280. Kr e b s: Der Hugerhoff- Heydesche Autograph.

Věstník čs. společnosti nauk r. 1921-1922:
Dr. V. Špaček:
Eotvosovými.

Vliv

otáčení

země na

měření

torsními

vahami

Akademie der Wissenschaften, Mnichov, 1919:
Str. 115. Dalwigk:

Formelll ml" die Gelandeaufnahmll aus der Luft.

Zéitschrift fiir' VetniesSuI1j(Swesen 1922i
Str. 610: Eine Instruinentenfrage im Kriegsvermessungswesen (Tachymetertheodolit Sickler).
Str. 613. W e 1" k m e i s tel": Bemerkungen zum Bau geodlttischer
In:stfumente.
Str. 615. Lip s: Sternkarten mH individuellem Ilorizont.
Str. 685. Dr. F. Miiller:
Neue Losung des ebenen Riickwartseinschneidens nach der Friedrichschen Vektormethode.
Str. 711. Ch. Ne i sne 1": Verschiebung der Erdoberflltche.

AII/(emeine VermessungsnachrÍéhten
Str. 859. P. Samel:
Str. 863. P. S3mel:
Str. 864. P. Samel:
barometer.

1922:

ZUl"Theorie des Winkelspiegels.
Die Berichtigung von Mikroskopen.
.
.
Die Temperaturverbesserung
beim Quecksilber-

JournaÍ des Géometres· experts fraI1~ais 1922:
Str. 327. P 1" é d h li m e a ti: Le stéréotopom6tre.

Věstník inženýrské komory pro es. R., ročník 1922.
Čís. 21. Prof. Ing. Pe tří k: Prvé
zeměměřičského.

Zentral-Zeitun~

samostatného

studia

fur Optik und Mechanik 1922:

Str. 389. Dr. K. Kessler:
Kosterschen Interferenzkomparator.

Die Naturwissenschaften
Str. 8!8. li Erfle:
und Strond.

Zeitschritt

čtvrtstoletí

Erdmasse

unď ihre Priifung

mit dem

1922:

Der 30-Meter-Basisentfernungsmesser

fut Feinmechaník

von Barr

1922:

Str. 37. Hugershoff-Heydescher Aútokartograph.
"
Str; 193. Der Hugershoff-Heydesche UniversalcPhototheodolit.
Str. 213. G Io t - Gal" n i e r aCh
e v a li e r: Ein neues FeldmeBNiveiiie,iiristrument (s principem setrvačníku).

Zentralblatt fur Bauverwaltung 1922:
Str. 399. Ein neues optisch-photographisches
fahren (Kontophot. Goerz).
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Verviélfaltigtingsver-

Transactiott 01

tfťé

Optical 80Ciety 1922:

Sti:. 175. Der éinstationare Entfernungsmesser
von Barr und Strond
mit 100 FuG Baslslange. (Zpráva Zentral-Zeitung fur Optik und Mechanik
1922. Str. 39!T.)

Zp~ávy spolkové.
Zpráva. o členSké schůzi "Jedhoty
čs; úředně autorisov~riých
Civilnfch geometrů",
konané v Brně, dne 17. září 1922. Výbor "Jednoty"
svolal svoji členskou .sch\l.zi do Brna, aby kolegové moravští a slovenští
projevili předsednictvu svá přání a stížnosti v otázkách stavovskýcb a
podidi náměty, jež spolek má propracovati a hájiti.
Praběh četně navštívené séhil.ze byl zdařilý a sledován s obecným
zájmem. Schazizahájil
kiátkjm
proslovem předseda "Jednoty"
kolega
B. Furst a naznačiv její účel 1 program pracovní, uděluje slova referentům
o poměre"ch civilnězeměměřičského
~tavti na Moravě (kol. Janč) a na
Sl9Vé~sku (~oI. R9čák) •. Sloven~ké ~pletité :poměry výstižně vykreeleny
referentem, který poukázal na zbědovanost tamního materiálii mapovniho
a na obtížné vykonávání praxe civiln. geometra. Detailně zmíniti ee o vývodech kol. Ročáka nelze v této stručné zprávě; nutno však zdihazniti,
že věc sama by zasluhovala zvláštního uveřejnění za tím účelem, aby
nejen všichni kolegové, ale i technická veřejnost celá byla informována o
kuriosních poměrech slovenského katastru a včas náprava zjednána ..
V debatě na to se rozvinuvší promluvilo několik řecníkil. '0 privátní
praksi úředníků -:- civilních geometril. u autonomních úřadil., o priv~ítrií
prak si evidenčních kolega a profesoril. vysokých škol (kol. Bíle.k, Faltus,
Novák, Dr. Tichý, Nekvasil a Prokil.pek). PJ:'edseda prohlašuje, že miriist.
financi zodpovědělo zakročení "Jednoty" o dodržování tarifu inž. komory
státními měřickými úředníky záporně, poukazujíc na to, že práce jejich
děje se v zájmu státním. Pokud se týče prakse úředníka civiln. geometril.,
jsou tito povinni v privátních úkonech dodržovat tarif. "Jednota" i inž.
k\im.oražádá od autonomních úřadil., by nedovolovaly praki privátní svým
úředníkil.m s autorisací civiln. technika. Nato kol. Faltus navrhuje konání
aspoň dvou členskýc)J. schůzí ročně, neboť tím skýtá se příležitost odstraniti
rozpory věcné i osobní a umožní. sjednocení názoril. v zásadních otázkách
sti\vQvakých. PorozpJ.'avě o způsobu slušné vzájemné konkurence provedena
volba delegátll,zé.
Mora.vn (Janč, :Růžička), za SlovenskoJTalaš, Ročák)
a členů prae ovníhovýboru
~a Moravu (Novák, Jane, Celechovs-ký a
Vejmělek), za Slovensko (Talaš, Ročák).
KoJ. Prokil.pek refel'Uje o návrhu scelovaefho zákona, jež ministerstvem
zaslán inž komoře k vyjádí·ení. K tomuto bodu promlouvá kol. Faltus, jenž
poukazuje na úspěšnou činnost zeměmčřičů při agrárních operacích na
Moravě a na neskromnou snahu kulturních a lesních inženýril. vyhraditi
si práce komasační, které dle zákona z r; 1913 (ř. z. č. 77) patří do oboru
působnosti zeměměřičské. Je potřebí chrániti zákon, jenž zaručuje nám
práva tato na Mor(Lvě.a zvláště Sloveneku. Kol. Růžička žádli předsednictvo,
by otázku tu sledovalo, bychom nebyli zaskočeni obratnou stylisací nového
zákoná, který pak by byl využit proti zeměměřičům prováděcími nařízeními.
Po vývodech dalších řečníkil. (Dvořáka, Beneše a Dra Tichého, který
navrhuje pořádání rozprav z oboru prakse a tJ1eorie zeměměřičské při schil.zích
"Jednoty") t>rovedena debata o filiálkách (8tábla, Vondráš), načež předseda
ukončil schuzi výzvou ke spoluprlici při řešení otázek stavovských, k zachovávání tarifu, stavovské discipliny a kolegiality.
Členstvo, jež svou neobvykle velkou účastí projevilo živý zájem po
celé trvání schil.ze, rozjíždělo se do vzdálených domovů s pocitem radosti
nad rostoucím pochopením pro společnou věc a myšlenkou, že ilrganisace
civiln. zeměměřičů sílí.
Rů.
Z činnosti Odbočky Spolku čs. zeměměřičů v Brně. Letní venkovská praxe kolegll zpil.sobila - jako vždy - zeslabení činnosti spolkové.
Nový ruch nastal návratem členstva a výboril. do Brna. Již 6. listopadu svo-
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lán a schaze výborová na zprávu, že 15. listopadu 1922 bude se odbývati nová
anketa o reformě studia zeměměřičského v ministerstvu školství. Mimo
jiné bylo usneseno žádati přímo p. ministra (byl svrchovaný čas), aby
mor a v š t í zástupcové prakse zerriěměřičské byli k anketě pozváni, ježto
právě praktikové svojí činností získávají nejlépe znalost nedostatka studia
dosavadního a tudíž že jsou v prvé řadě interesováni na způsobu provádění
reformy.
Této žádosti Odbočky bohužel vyhovčno nebylo, ale nutno zde
poukázati na to, že zástupce inž. komory, zástupce civilních zeměměřičů
a Spolku čs. zeměměřiča v Praze, pozváni k anketě obdrželi a jí se
súčastnili a to jistě na prospěch věci.
Výbor odbočky projednal zprávu o usneseních jednotlivých odbora
Spolku čs. inženýrů a architekta v otázce reformy našeho studia. Pokud
známo přijaly za svůj známý návrh Spolku čs. zeměměřičd dosud tyto
odbory: Brno, Král. Hradec a Mladá Boleslav. Proti vyslovily se odbory
Bratislava a Olomouc. Také odbor Košice původně odmítl podporovati
program navržený Spolkem čs zeměměřičů, což napraveno však novým
usnesením ze dne 6. prosince 1922. Dlužno k tomu uvésti, že vinu na
prvním odmítnutí nese přímo kolega náJl, který svěřený mu referát o reformě
studia zeměměřického odepřel podati. Cilí naši členové Procházka a Vazač
informovali ostatní členy odboru Spolku inž. a arch. a docílili toho, že při
novém projednávání
této záležitosti, kdy věcně naše požadavky byly
předneseny, objasněny a zdůvodněny, opuštěno pavodní stanovisko a odbor
velikou většinou (proti třem) vyslovil se pro podporu návrhu, jak jej
Spolek čs. zeměměřiča podává.
Případ tento zřejmě ilustruje poměry: Kolegové zeměměřiči musí
ve Spolku inž. a arch. dovést zastupovat naše snahy, upozornit na nesprávné
resp. tendenční názory jednotlivců a informovat prostředi inženýrské, jež,
jak vidno z usnesení valného sjezdu Spolku inž. a arch., odbývaného letos
v Plzni, jeví zájem o akce zeměměřičd. Valný sjezd se usnesl totiž navázati
se Spolky zeměměřickými jednání o možném splynutí; v tom lze také
spatřovati projev dobré vftle podporovati činnost zeměměřičů.
Jest tedy na nás samých - po příkladu zeměměřičd v Košicích negativní usnesení odboru v Olomouci a Bratislavě přivésti k revisi,
ukážeme·li otevřeně, co žádáme l'eformou a odmítneme-li nesprávně nám
přisuzované snahy (ku př. že zeměměřiči žádají rozšíření působnosti na
úkor stavebních a kulturních inženýra).
Je jisto, že vždy najdou se
je dno t li v c i, kteří proti nám jednati budou, ale o r g a n i s a c e inženýra
rozváží si v této době utlumiti v zárodku klíčící snahu po sdružení všech
vysokoškolských technika v jednu rodinu nějakým nepřátelským usnesením.
K tomu cíli nutno však, by kolegové větší měrou než dosud do
odbora Spolku čs. inž. a arch. vstupovali, neohližejíce se na výši příspěvku;
tím ukážeme zájem na spolku. tím. nabudeme možnosti lépe naše zájmy
stavovské hájit, tím vyvoláme kritické posuzování našich akcí při schazích
výborových a členských jednotlivých odborů. .
Odbočka uspořádala před Vánocemi přednášku
~O dálkoměrném
teodolitu", již pronesl kolega }<'altus a Mátl. Nové přednášky pro příští
rok jsou připravovány pro další členské schůze. Výbor očekává, že i kolegové
venkovští uspořádají také rozpravu o svých praktických zkušenostech, jež
jinak zůstávají pro obecnou potřebu a informaci ostatních příslušníka
stavu ztraceny.
.
Rů.

Zprávy osobní.
Pro PodkarpatsJwu Rus jmenováni: a) vrch. měř. komisaři: Karel
Růžička,
Stanislav Zdímal, Max Weisel
a Václav Jager;
b) měř. komisaři: Josef Chmelíček,
Oldřich Kadeřábek,
Josef
Smíd, Bohuslav Kadlec
a Jaroslav Koloc;
c) měř. adjunkty:
František
T h á m, Antonín C s e rve n y a k a
Adolf Mauler.
Pro Slovensko: měř. adjunktem Jaroslav B o h á č.
v

Za redakci zodpovídá Dr. A. Semerád. - Tiskem Polygrafia v Brně.
Nakladatel: Spolek československých zeměměličů v Praze.
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