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ZEMĚcMĚŘIČ&HÝ VĚ&TRía
Stručný vývoj katastru daně pozemkové na
Slovensku, jebo bodnota a dnešní stav.

Ing. Jos. Ci n g l' o Š.
(Koneo.)

Kontrola komasačních prací vztahovala se nejen na práce
přípravné, nýbrž ina práce definitivně již ukončené, a byla jí
zajišťována správnost nového operátu komasačního, který převzat
byl pak jako základ pro novou knihu pozemkovou i pro katastr
daně pozemkové.

Prozkoušením operátu byly pověřeny dva inspektoráty, a to
pro Sedmihradsko inspektorát v Kluži, pro Uhry inspektorát
v Budapešti.

Úřední~i takového inspektorátu musili míti však kromě
zkoušek předepsaných pro zemské katastrální měření, ještě i zvláštní
zkoušky pro úpravu držby a komasace.

Jako vodítko při přezkoušení uvedených operátu slouží
v r. 1918 pod čís. 126.524 'ze dne 27. srpna ministerstvem financí
vydaná instrukce.

4. Technické vedení katas'tru daně pozemkové.

Technická evidence nastalých změn vykonávala se pouze
v oněch obcích, pro které založeny byly nové vložky knihovní;
.změny oznamovány byly soudem knihovním. .

Oznámeni změny dálo se prostřednictvím "vedení katastru
-daně pozemkové v evidenci" (odd. :finančního ředitelství), načež
vykonaná technická oprava operátu (u inspektorátů) touže cestou
byla soudum knihovním sdělována.

"Vedení evidence katastru daně pozemkové" bylo tedy styč-
ným úřadem mezi, soudy a inspektoráty, při 'čemž ovšem sou-
časně při této příležitosti vykonávalo opravu písemního operátu
katastrálného.

Podrobný zpusob technického provádění změn i inspektorátů
uveden jest v čísle 7 Zpráv veřejné služby technické z r. 1919.

Technické práce normovány byly instrukcí ze dne 9. dubna
1894, která pod čís. 9324 vydána byla ministerstvem :financí (viz
reambulaci, část B, III., 3) a jest dosud v platnosti.

Tímto odstavcem byl by stručný vývoj katastru daně po-
.zemkové na Slovensku částečně vyčerpán a nezbývá nežli při-
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hlédnouti k jeho vnitřní hodnotě a k jeho stavu, v jakém s~
dnes nalézá.

C.,Hodnota uhel'ského katastl'U a dneěníjeho stav.
Chtějíce náležitě oceniti vnitřní hodnotu bývalého uherskéhO'

katastru, musíme jej posuzovati ve dvou zvláštních skupinách tak,
jak (dle zák. čI. XXI. a XXV. z r. 1~68) zákonný článek VII.
z r. 1875 katastr daně pozemkové rozdělil, a to: zvláště operát
mapový a zvláště pak operátpísemni.

I. Operát mapový.~

Jak přirozeně z předcházejících částí 1. a 2., odd. III.
(triangulace a detailní měření) vyplývá, původní operát mapový,
vY.itmaje ovšem mapy konkretuálné (daňové) jest témuž operátu
v Cechách, na Moravě /1 ve Slezsku úplně rovnocenný,. a to nejen
co do il'iangulace, nýbrž i co do detailního měření.

O tom, že uherský původní operát jest technicky správný,
přesvědčil se zajisté každý technik, který měl příležitost mapy
původní si prohlédnouti.

To dokazuje i odborný posudek, který vydal přednosta
katastrálného odboru generálního finančního ředitelství vrchní
měřický rada Jan Ba še, jenž na III. sjezdu slovenských práv-
níků (dne 25. a 26. března 1922 v Bratislavě) vyslovil se takto:
"Původní mapy katastrálné 'na Slovensku a Podkarpatské Husí
sdělány byly na společném základě jednotné, vojenským ústavem
zeměpisným založené síti, a detailní měření vykonáno dle SQU-

hlasných instrukcí, platných i v býv. ~,akousku; původní operát
mapový jest témuž operátubýv. Rakouska rovnocenným. Při této'
příležitosti nemohu také zamlčeti, že v pozdější době býv. vláda
uherská vládu rakouskou i mnohem předstihla, zavádějíc totiž
důkladnější systém kartografický, kdežto vláda rakouská zůstala
ještě při metodách, které zavedeny byly počátkem 19. století."

Ovšem značně pochybné technické hodnoty jsou však mapy
reambulované, které jsouce zhotoveny pro účely založení nových
vložek knihovních, byly později cestou· technické evidence doplňo-
vány, a pak jsou to dále i takzvané komasační katastrálné mapy,
t. j. mapy, které pro účely katastru daně pozemkové byly katastrem
převzaty a na jichž základě po případě i nové vložky knihovní
byly založeny.

aj Jakkoliv snad předpisy o vykonávání reambulace byly
dosti přesné a obsáhlé, nutno konstatovati, že skutečné zaměření
a provedení změn v původních mapách jest někdy velmi povrchní.

Toto zlo zvýšeno bylo pak dodatečným vedením technické
evidence, jejíž slabé stránky uvedeny jsou podrobně v čís. 7. Zpráv
veřejné služby technické z r. 1919.

To bylo a jest příčinou, že stávající reambulované mapy
vykazují citelné mezery, neboť, inspektoráty v poslední době na
technické vedení změn zapomínaly, a od r. 1914 až do r. 191~
namnoze ani je neyykonávaly.
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Tím nejen že mapy přestaly býti věrným obrazem skutečnosti,
ale přerušen byl také souhlas s novou vložkou knihovní.

7) Katastrálné mapy komasační. zhotovovány byly techniky
civilními, a to až do r. 1908, bez technické kontroly vlády uherské
a teprve pak zák. čI. VII. a XXXIV. z r. 1908 zavedl kontrolu
těchto prací (viz reambulaci, část H, III. 3).

Z těchto komasačních map bývaly pak některé (těch obcí,
v nichž na základě těchto map založeny byly nové vložky knihovní)
převzaty pro účely katastru. Zde nutno poněkud vysvětliti praksi
tohoto řízení.' • .

Celé jednání komasační vedl soud (sedrie) a technické práce
vykonal civilní technik samostatně, s přibráním půdoznalců.

Správné rozdělení půdy a sdělání plánu záviselo ovšem vždy
nejen od odborného vzdělání dotyčného technika, nýbrž také od
větší nebo menší pružnosti jeho svědomí stran rozděleni ploch a
vytyčení definitivních hranic jednotlivých majetků ve skutečnosti.

Dle sdělaného plánu a výpočtu ploch tímto odborníkem, jenž
někdy zván mohl býti správněji neodborníkem, převzal tento operát
soud knihovní a dle něho založil nové vložky knihovní, při čem
vcenění pozemků provedli lokalisační inspektoráty.

Dle zásad o zaldádání vložek knihovních, plocha jednou
v nové vložce poznamenaná byla plochou všeobecně uznávanou, a
mohla býti opravena pouze na základě dalšího dělení neb jinou
změnou,

A to bylo příčinou dalšího zla.
Knihovní soud zaslal totiž komasační mapu inspektorátu, aby

inspektorát pro účely katastru provedl i opravu mapy původní. '
lnspektorát, jenž práce podobné zval také "novým měřením",

vzal je do svého pracovního programu a na místě provedl pak
celé detailní měření dle stávajících technických předpisů a instrUKcí.

Je pak zcela přirozeno, že výsledky dosažené inspektorátem
lišily se značně od výsledků operátu komasacního, a to nejen co
do tvaru jednotlivých parcel, leč i co do velikosti ploch.

Byly tedy v tomto pÍ'Ípadě dvě možnosti: buď výsledek
katastrálného měření byl nesprávný a operát komasační byl dobr,)',
anebo opačně.

První případ. jest však vyloučen již z toho důvodu, že detailní
měření vykonávalo více úředníků inspektorátu, a to po'd dohledem
inspektorů (při dodržování všech návodů a pokynů předepsaných
v instrukci) a lze tedy v úvahu vzíti pouze případ druhý.

Tu zdálo by se úplně přirozeným a logickým, že dle správ-
ného operátu opraví se operát nesprávný a tento uveden bude ta
v souhlas se stavem ve skutečnosti.

Leč inspektoráty, držíce se přesně měřických instrukcí, které
při přezkoumání ploch v komasačním úze,mípřipouštěly velmi široké
hranice chyb, nedbaly správných výsledků jich měření a upravily,
co se plochy týče, operát katastrálný dle operátu komasačního.

Přijaly tedy pro účely katastrálné mnohdy nedokonalý operát
komasační, zejména však mapu nazvanou dle toho "katastrálnou
komasační mapou".
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Jest samozreJmo, že i další technické vedení změn v těchto
mapách, které vykonávalo se způsobem pod aj již uvedeným, mapu
komasační neopravilo.

Ocenění pod a) i b)uvedené vztahuje se i na indikační skizzy
(pokud zde možno mluviti o nějaké technické ceně), které nacházely
se u evidenčních komisařů neb v případě potřeby i u lokalisačních
katastrálních inspektorátů.

Tyto úřady, nezávislé od inspektorátů, pro jich úřední potřeby
přečíslovávaly, doplňovaly a opravovaly indikační skizzy tak, že
jich souvislost (zejména pokud se týká očíslování parcel) s mapou
původní, jest mnohdy dosti problematická.

Z uvedeného jest patrno, že pravou technickou
hodnotu mají tedy pouze mapy původní, pokud ovšem
pozdějšími změnami nebyly snad nějak znehodnoceny.

II. Operát písemnf.

Operát písemni skládal sez více části, z nichž však uvádím
pouze ony, které mají přímý vliv na oceněni vnitřní hodnoti'eče-
ného operátu.

J sou to archy pozemkové, parcelní protokol a sestaveni
kultur a tříd.

Změny v arších pozemkových vedeny byly u notářů, případně
městských berních úřadů, a změny v druhých zde uvedených
operátech u finančních ředitelstev.

Způsob vedení změn ufinančníchředitelstev podán jest v čís. 7.
Zpráv veř~iné služby technické z r. 1919, a zbývá tedy nastíniti
ještě stručně způsob· vedeni změn v arších pozemkových u notářů
a pak bude lze provésti celkový posudek o vnitřní hodnotě kata-
strálného písemního operátu.

1. Archy pozemkové.

Vedení změn v arších pozemkových vztahovalo se na všechny
změny buď v osobě držitele, nebo v předmětu zdaněni.

Změny prvé oznamoval soud prostřednictvím finančniho
ředitelství a zpracovaný materiál pro změny druhé (evidenčním
komisařem, lokalisačním inspektorátem, zemským katastrálným mě-
řením [inspektoráteml) dodávalo finanční ředitelstvi.

Změny, jichž provedeni finančním ředitelstvim bylo notáři
nařízeno, ve vložce knihovní byly provedeny již předtim.

Na základě sestavených zvláštních výkazů změn opravil pak
notář archy pozemkové, a dle opravených i nezměněných archů
pozemkových vyhotovil "lajstro daňové".

Toto "lajstro" ověřilo ·finanční ředitelstvi a notář pak vybíral
daň (i s přir8žkami).

Kontrolu všech prací u notářů vykonával evidenční komisař
od finančního ředitelství.

A nyní přihledněmež ještě i k základu řečených písemních
operátů a jejich pozdější opravě, abychOm tak mohli lépe a ne-
stranně posouditi činnost notářů.

1923/20



Původní písemní operát založen byl na základě mapovém
rozličné technické hodnoty (viz část A.).

Aby se různé nesrovnalosti v katastru, zejména roztřídění
kultur a vcenění pozemků, odstranily, vykonána byla později dle
zák. čI. V. z r. 1909 revise katastru.

A zde vězí také jedna příčina nesprávnosti operátu písemního,
neboť tehdy se vloudilo, mnoho nelSrovnalostí v očíslování parcel
v operátu. . .

K vysvětlení této okolnosti dlužnDsi však uvědomiti následující:
Dle § 47. instrukce čís. 53.501/1909 (k zák. čI. V. z r.19OD),

měla se konati současně ,se vceňováním i revise pozemkové držby.
Avšak potvrdil-Ii obecní úřad, že katastrálný operát, jenž byl

majetkem obce, po té stránce jest v úplném pořádku, nebyla revise
držby vceňovacím komisařem vykonána.

Tím se ovšem značně zkrátila činnost komisařova a což bylo
pro obce nejdůležitější, .zmenšily se i obecní náklady se vceřlOváním
spojené.

Poněvadž pak dle § 49. téže instrukce bylo obci přiznáno
právo zadati opravu svého operátu i soukromě, jest na bíledni, že
toho obce využily a k ukrácení vceřlovacich praci zadaly tyto komu-
koliv, kdo se jim zavázal dáti operát "do pořádku".

A tak se stalo, že dotyčný písař rozdělil dle ideálních dílů
vlastníků každou jednotlivou parcelu, aniž by změny byly v jaké-
koliv souvislosti se stavem v přírodě a na mapě.

Tím vysvětluje se neblahý rozpor v číslování jednotlivých
dilů operátu a to v prvé řadě archů pozemkových.

Finanční správě i toto nevadilo, poněvadž byla pro ni roz-
hodnou suma čistého výnosu a obecní plochy, .jež se ovšem mani-
pulací s parcelními čísly neměnila.

A nyní, po uvedení předchozího, můžeme poukázati na to,
jaké byly důsledky toho postupu: *

a) Okolnost, že při revisi katastru, která vykonána .byla
k účelům výhradně dařlovým, zapomnělo se úplně na stávající
protokoL knihovní, byla příčinou, že parcely v novém písemnim
operátu katastrálném obdržely očíslování nesouhlasné s označením,
které v protokolu knihovnim bylo .uvedeno.

b) Nemístná setrvačnost při nesprávném postupu prací revisních
i v oněch obcích, pro které stávaly mapy původní, byla pak příčinou,
že označení parcel v novém-pisemnim operátu katastrálném nesou-
hl.asilo ,mnohdy pak ani s protokolem knihovním, ani s mapou
puvodm.

c) Okolnosti té, že při vceňování pozemků jak původním tak
i v době vykonané revise nebyl súčastněn úřednik technický a
příslušné náčrty honů a parcel zhotovoval pouze "od oka", a nikoliv
snad v určitém přesném měřitku tak zvaný "krokár", přičistidlužno,
že mapy staré knihy pozemkové, pokud to nebyly kopie mapy
původní, zobrazují všechno jiné, ale nikdy to, co na katastrálné
mapě původní jest zobrazeno.

dJ Pti mým důsledkem okolností pod a) a b) uvedených bylo
to, že notář, maje dle rozhodnutí (usnesení) soudního převésti určitou
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parcelu s majitele jednoho na majitele druhého (označení parcely
udáno bylo dle mapy knihovní), parcelu tuto v příslušném archu
nikdy nenašel.

V případě, že byl notář úředníkem svědomitým, hleděl danému
nařízení vyhověti, a za každou cenu se staral, aby nějakou parcelu
převedl. I skutečně parcelu převedl; ovšem, že nikdy tu správnou .

. Daným příkazům vyhovuje, postupoval tak celou řadu let a
zašel již tak daleko, že mnohdy v archu držebnostním ani držitel,
ani notář, ba ani nejdovednější katastrálný úředník se nevyzná,
neboť nesouhlasí ani počet parcel, ani jich označení a plošná výměra
diferuje mnohdy i o několik jiter.

2. P arcelní protokol.

Dle uvedeného v předchozím i tento operát stihl podobný
o'lud; neboť okolnosti, mající neblahý vliv na vedení archů pozem-
kových, vztahují se i na protokol parcelní.

3. Sestavení kultur a tříd.

Okolnost, která v části C. a na počátku dílu ILl. jest uvedena,
byla příčinou, že sestaveni toto, jsouc po revisi katastru v souhlase
s archem pozemkovým (někdy také s mapou původní), a nepod-
léhajíc později žádným aneb jen nepatrným změnám, v důsledku
nesprávného vedení .archů pozemkových mnohdy značně se od
těchto liší.

Pouze v případech, kde při revisi katastru přidrželo se mapy
původní, s touto souhlasí.

4. Výpočet ploch.

Aby celkový posudek v písemním operátu bylo možno pronésti,
upozorňuji ještě na způsolt přibližného výpočtu ploch jednotlivých
parcel v oněch obcích, pro něž stávaly pouze mapy konkretuálné a
který uveden jest v seš. 8. Zpráv veřejné služby technické z r. 1919.

Dle uvedeného v části II. oddílu C. můžeme tedy s určitostí
tvrditi, že

Písemní operát katastru uherského jest úplně
technicky s prá vný jen potud, p oku d op erát p ů vo dní
sdělán byl před revisí katastru v r.1909, a to výhradně
na základě map původních (vyjma konkretuálných).

D. Závěr.
Poněvadž již známe vnitřní hodnotu operátu katastrálného a

to jak mapového, tak i písemního, můžell,lepřesně vymeziti rozsah
úlohy, kterou na Slovensku jest vyšetřiti, aby katastr daně pozem-
kové přiveden byl do stavu, jenž vyhovoval by podmínkám správného
a řádného vedení jeho evidence.

. K vymezení této úlohy· nutno si však uvědomiti, co máme
zde správného, co máme nesprávného a co nám úplně chybi.
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1. Dle referátu vrch. měř. rady inž. V. Hajného (Zpráv
veřejné služby technické z r. 191D čis. 8.) celé Slovensko obsahuje
asi 1000 čtverečných mil rozlohy, čili die pozdějších statistických
výkazů asi 49.000 km2 se 3600 obcemi katastrálnými o úhrnném
počtu asi 11,000.000 parcel.

2. Z této rozlohy 1/4 postrádá mapy původní (jsou pouze
konkretuálné neb soukromé), 2/4 územi má mapy původní, -které
pro účely založeni knihy pozemkové neb evidenčni nutno bude
úplně reambulovati, a pouze pro 1/4 územi jsou reambulované mapy
původni (evidenčni), které snad cestou pouhé evidence (revisi) bude
možno doplniti. .

3. Jelikož dle části C písemný operát jest částečně technicky
nesprávný a možno přijati, že pouze u posledni 1/4 (v bOQU2.)
uvedeného mapového operátu dá se cestou evidence poněkud upraviti
a přizpůsobiti, lze tvrditi, že 2/3 pisemného operátu nutno pude
vyhotoviti úplně nanovo. .

Z tohoto jest patrno, že celková úloha, vztahujicí se k obnově
katastru daně pozemkové na Slovensku, jest:

aj zaměřeni (nové měřeni a reambulace) 1/2 celého území
(při poměru nového měřeni k reambulaci jako 1: 2) čili 24.500 km~
rozlohy s 5,500.000 parcelami a

bJ zhotoveni úplně nového pisemniho operátu pro
:3/4 území, čili pro územi 39.000 km~ s 7,300.000 parcelami.

Jestliže za základ pro obnovováni operátů vezmeme jednotku
100 technických sil, jimž přiděleno bude 50 sil pisařských pro vy-
hotoveni písemního operátu, a výkonnost jich v časovém prostoru
jednoročnim bude 300 km2 a 60.000 parcel, tedy celkovou úlohu
odhadnouti možno přibližně na 60 let.

Tento výpočet jest však jen potud správný, pokud béřeme
v úvahu pouze běžné práce (nové měřeni, reambulaci a založeni
písemního aparátu).

Jestliže si však uvědomime, že s každým úplně vyhotoveným
opel"Útemnastane současně i povinnost, operát ten doplňovati (aby
snad s prací nebylo nutno začínati nanovo), a že práce tyto 'absor-
bovati budou značnou část uvedené pr-acovni jednotky (100 sil
technických a 50 sil písařských), pak lze určitě tvrditi, že vy-
budováni správného katastru na Slovensku nepotrvá pouze 60 let,
nýbrž 80 až 90 roků.

Tedy úloha zajisté ne nepatrná, která kromě času vymáhati
bude i ohromných finančních obětí se strany státu.

nč"lánek tento jest dopliikem referátu měř. vrch. rady Ing. V. Hajného
{otištěn ve "Zprávách ver'ejné služby technické" ročník 1919, seš. čís. 6, 7
a 8), referátu měř. vrch. rady Ing. J. Bašeho, který byl přednesen dne
25. března. 1922 na III. sjezdu slovenských právníků v Bratislavě (uveřejněn
v "Právnom obzore", roěník V., seš. 3), s nimiž stanoví struěný 'sice, leč
úplný celek .

. Popisná část látky pro článek čerpána byla ze všech stávajících
maďarských zákonných článků, instrukcí a nařízení v článku uvedených,
a kromě toho jako dalšího pramene bylo použito bývalého niaďarského
"Zeměměřického věstníku" ("Kataszteri KozUmy"), jehož dlouholetým re-
daktorem byl měř. vrch. rada A. Gánoszy, který některé, k doplnění článku
potřebné části do němčiny přeložil a lllnč dodal.
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Prohlédnutí rukopisu vykonal měř. vrch. rada Ing. J. Baše a konečnou
redakci s některými malými změnami provedl prof. dr. A. Semerád.

Clánek approbován byl gp,nerálním finančním ředitelstvím v Bratislayč
a jeho uveřejnění povoleno bylo rozhodnutím ze dne' 10. července 1922,
čís. 933 p. p. .

Za účinnou pomoc P. T. pánilm zde jmenovaným vzdávám tímto díky,
zejména také tehdejšímu presidentu gen. fin. řed. p. O. Kvěchovi, kter.Ý pH
prohlédnutí článku jednotlivými odbory, při opravě a approbaci s nevšední
blahovůlí a ochotou vyšel mi vstříc." .

L'auteur décrit l'histoire de l'évolution du cadastre tech-
nique en Slovaquie; il complete cet article par la critique estimante
ľétat récent de ce matérie1.

Naše požadavky a ostatní stavy tecbnické.
Píše vrchní měl'. komisař H. Š r ů t e k, Hradec Králové.

Cílem stavu zeměměřického jest dosažení.rovnoprávnosti
i rovnocennosti s ostatním stavem technickým. 'l'ato snaha odů-
vodňována jest odborníky s hlediska teoretického i prakťického.
Provisorní studium zeměměřické, zavedené na vysokých školách
technických v r. 1896, uznáváno všeobecně za nedostatečné. Svědčí
o tom nestejná osnova učební na technikách i doporučování studia
předmětů nad předepsanou osnovu. Říšský spolek geometrů pro
bývalé Rakousko již v r. 1900 po praktické zkušenosti, nabyté
u prvních absolventů geodetických kursů, navrhoval rozšíření studia
zeměměřického na čtyři roky. Neuskutečnění tohoto návodu dlužno
přičísti jen kulturně zaostalým poměrům v zemích jižních l\ Haliči.

Po prohlášení samostatnosti zemí československých ucbopili
se čeští geometři znovu práce a zahájili energickou akci za kulturní
i sociální povznesení svého stavu. Hmotné požadavky, opírající se
o známý slib bývalého rakouského ministerstva :financí o rovnocen-
nosti geometrů s ostatními techniky a mlčky praktikovaný v postu-
pových poměrech do doby zavedení služební pragmatiky, vyvrcholily
v akci o přeskupeni do kategorie A státních úředníků. Zdálo se,
že povolaní činitelé, uznávající těžké a zodpovědné postavení stát-
ních geometrů, rozřeší tuto otázku spravedlivě. Usnesení tohoto
sociálně spravedlivého zákona se dosud nestalo.

Druhá akce za prohloubení a rozšíření studia našeho se právě-
projednává. Sotva však počne jednati se o geometrech, objevují se-
nepřátelé a pracují so:fisticky konstruovlmými důvody proti nám.
Máme řadu přátel, ale více nepřátel, a jak poslední pracují, vidno
z následujícího:

Odbor spolku architektů a inženýrů v Hradci Králové obrátil
se na své pražské ústředí za požádání intervence u ministerstva
.vyučování o rozšířeni našeho studia a své prohlášení náležitě odů-
vodnil. Pražské ústředí podalo návrh k posouzení jednotlivým
odborům. Nevím, jak tyto odbory rozhodly, ale dvě prohlášeni,
kterých dostalo se mi do rukou, jsou typickým dokladem neznalosti
poměrů i služby zeměměřického stavu. Ukazují však také, že nutno
napnouti všechny síly, abychom své tužby a'potřeby přivedli k cíli.
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Odbor spolku architektů a inženýrů v Olomouci vyslovuje se
zásadně proti rozšiřeni našeho studia. Vyslovuje se pro dosavadni
dvouleté studium a pro specielni pracovniky, aby byla jim
poskytnuta možnost rozšiřiti kvalifikaci a navrhuje absolvováni
dalšich specielnich předmětů a zavedeni druhé státni zkoušky. Zde
olomoucký odbor potirá sama sebe. Doznává potřebu rozšiřeni
i prohloubeni studia, ale jen (I) pro specielni pracovniky.

Utvořeni odboru na čtyři roky mělo by prý za následek
zřizeni středoškolských kursů zeměměřických pro obyčejná měřeni,
která prý z 90Ofo pro praxi civilni i evidenčni úplně postači, čimž
prý by jediný obor technický, v němž má technik dosud výlučné
postaveni - toto ztratil. V zápěti však olomoucký odbor dokazuje,
že obává se, aby rozšiřenim studia našeho nevzešel mu nový
konkurent v jeho praksi,. v niž mu dnes zápasiti jest se staviteli,
mistry zednickými, lukařskými atd.

Odbor bratislavský zaujal stanovisko k návrhu odboru hra-
deckého i olomouckého a vyslovuje se zásadni\ pro rozšiřeni našeho
studia na čtyři roky pouze v tom připadě, jestliže tyto dalši dva
ročniky vysokého učeni by byly vědeckým vybudovánim a speciali-
saci studia dosavadnich dvou ročniků.

Zamitá -zminěný odbor - rozhodně rozšiřeni studia na
čtyři léta v tom připadě, že by studium rozšiřeno bylo encyklo-
pediemi věd inženýrského stavitelstvi a žádá, aby uváženy byly
následujici důvody:

aj Studium kursu zeměměřického je specielni pro práce
zeměměřické a také při řádné úpravě osnovy studijni může po-
skytnouti teoretické i praktické základy, jež ž i v o tni p l' a k s í
m ož n o p l' ohlo u bit i.

b) Rozšiřením studia zeměměřického na čtyři roky zabránilo
by se chudšim a nadaným absolventům středních škol dosáhnouti
vyššího vzděláni, které pro určitý odbor státní služby je jistě
dostačujici (evidence). Nebylo by spravedlivým, ani ekonomickým,
aby na budouci absolventy kladeny byly vyšši požadavky pokud
se doby studii t)~ěe.

Jsou však prý i jiné důvody, které mluvi proti rozšiřeni
studia. V našem malém, chudém (?) národě najde semálo jednotlivců,
kteři by studovali vědu pro vědu (l'art poUl' l'art). Pro většinu
znamená věda - studium - eksistenci. 'l'ěch, kteří by na základě
svého studia nepovažovali též rozšiřeni oprávněni, těch
by nebylo.

Zde jsou tedy důvody, kterými maji naše snahy po vyššim
vědeckém vzděláni býti paralysovány.

Kdo analysuje důvody odborů olomouckého i bratislavského,
neubráni se faktu, že všechp.y tyto důvody vyplývaji z egoismu
·a strachu před novou konkurenci. Budiž jednou řečeno, že nikomu
senechcerne plésti do řemesla, že touha naše jest stav zeměměřický
vyzbrojiti teoreticky i prakticky tak, aby z toho měla prospěch
republika i j~ji obyvatelstvo, ale také si nepřejeme, aby ti, kteři
studov.ali odbor jiný, v nedostatku svého zaměstnáni zasahovali
do oboru našeho. Věřime, že snadněji se žije z živnosti dvou než
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z jedné, ale pak nutno přiznati práva toho každému druhému a
nikoliv jen sobě.

Domnívati se, že absolventi středních škol mohli by službu
zeměměřického stavu zastávati tak dokonale, jako dnešní absolvo-
vaní technikové, jest při nejmenším naivnosti. Tuto praksi prodělal
již stát rakouský a byl nucen od ní upustiti. Také kvalita práce ~
z těchto dob jest důkazem nemožnosti podobného zřízení a pánové
ze stavebních odborů měli by o ni věděti a dle toho své rozhodování
zaříditi. Také samo Rusko podává nám doklad rozdílu prací
absolventů kursů zeměměřických a akademicky vzdělaných geo-
metrů. U nás dok8zal pozemkový úřad důležitost geometrovských
praci, povolav k nim ze 70 OlG kulturní inženýry.

Konečně jest pozoruhodno, že nám, geometrům, kteří snažíme
se všem ostatním technikům připraviti precisní a dokonalý podklad
pro jejich práce, brání se v budování správných, moderním poža-
davkům vyhovujících a technicky elaborátů dokonalých.

Z uvedených projevů odboru architektů a inženýrů Jest patrno,
že stav náš musí spoléhati jen na sebe a bezohledně jíti kupředu.

Za tim účelem jest nutna nejvyšší kolegialita a jednota
s kolegy z civilních řad. Poslední jsou nejvíce povoláni před veřej-
nosti zdůrazniti svoji životní úroveň oproti absolventům průmyslových
škol. Bude dobře, když svolávány budou společné schůze dvou ai
tří žup a na nich rokováno o našich požadavcích. Ohceme-li stav
náš sociálně povznésti, jest nám zanechati všeho škorpení a pěstovati
nejtužší kolegialitu v našich řadách. Poněvadž v dnešní moderní
době kolektivni zasahování jest nejmocnějším argumentem v pro-
sazování požadavků, jest nám vybudovati pevnou organisaci, která
v každé době a na každém místě neústupně bude hájiti zájmy
našeho stavu.

Od organisace vnitrostátní přejiti musíme k organisaci vše-
evropské a jednotnost studia akademického hájiti a žádati ve všech
státech. Neboť jenom tak staneme se vědecky schopni konkurovati
s kolegy ze zemi, v nichž studium zeměměřické postaveno jest na
základě moderních a pokrokových požadavků na roveň ostatnímu
studiu technickému. K tomu cíli bylo by -dobře svolati· po dohodě
se spolky geometrů ostatních zemí kongres do Prahy, zde stanoviti
společné požadavky a o uskutečnění jich ve všech státech sou-
časně se přičiňovati.

Tato všestátní akce j.est nutna vzhledem k poměrům v našem
státě, kde každý stav snaží se býti chráněn zákony a nařízeními,
a jen z materielních důvodů, puzen jsa svojí setrvačností, brání
ostatním v jejich vývoji. v

Osud svůj máme ve vlastní moci. (Jím pevněji se sdružíme,
tím snadněji dojdeme cíle a čím energičtější bude naše vystupování,
tím snadnější odzbrojování našich nepřátel.

L'alJteur prend part pour approf9ndre les études des géometres
sur les Ecoles polytechniques a ľEcole spécial des ingénieurs-
géometres équivallantes aux autres Hautes études des ingénieurs.
II plaidoie poUl' une enquéte des toutes les catégories des géoinetres
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(ln Tchécoslovaqnie. Les enquétes précédantes ont préparées le
. matériel suffisant pour cette réforme, qui doit étre mis en existence
l'année prochaine.

Zprávy literární.
"Zprávy veřejné služby technické." Vydané 1. číslo, jímž tento

úřední odborný časopis zahajuje V. ročník svého vycházenf, přináší vedle
části úřední řady zajímavých odborných článkfi a zpráv. Uvodní článek,
z péra ministra veřejných prací Ant. Srby, zdůrazňuje význam technické
civilisace pro kulturu duševní i mravní. Z dalších statí sluší uvésti článek
prof. Smrčka "Laboratoř vodních staveb při če,ké vysoké škole technické
v Brně", v němž autor I!0pisuje tento v našem státě jedinečný ústava po-
ukazuje na nesmírný vyznam pokusfi ve vodních laboratoHch pro i-ošení
rfizných otázek vodního stavitelství.

Z článku "Hangáry na státním civilním letišti ve Kbelíchu Prahy"
dovídáme se o provedenych stavbách hangárfi· ze železového betonu a jich
konstru,ktivních detailech. .

.Uřední činnosti se týkají stati o vývozu a dovozu uhlí, o nynějším
stavu silničních staveb nouzových, prováděných k čelení nezaměstnanosti
a o reformě studia pojistné techniky.

"Zprávy veřejné služby technické" vycházejí pra~idelně !. a 15.
každého měsíce a lze je pi-edplatiti v nakladatelství Solc a Simáěek
v Praze II., Jerusalemská 11. Roční předplatné činí nyní Kč 120'- (půl-
letní Kč 60'-). Státní úředníci a členové technických spolklI platí snížené
předplatné ročně Kč 70'- (pfilletně Kč 35'-).

Redakce Věstníku inženýrské komorr pro ČS. R. započala
právě s vydáváním II. ročníku, v jehož jednotlivych číslech budou nadále
projednávány otázky, týkající se celého technického stavu.

Jako prfikopník pro uznání práv civilního technika nabízí sloupce
své všem odboril.m a jednotlivcil.m •. kteří hodlají pracovati pro blaho stavu,
aby týž zejména v nynějŠÍ kritické době nedoznal vážných otřesfi.

Z obsah ti čísla 1. uvádíme mimo pozdravného přípisu pana ministra
veř. prací Ant. Srby, články: Ing. A. Kalbáč, Po prvém roce; Prof. Ing.
J. Hýbla, Věda v technické praksi; Ing. L. Karpe, Ein Weltbund der
Techniker; Prof. Ing. Dr. C. Krauze, Prakse pro vědu, či věda pro praksi?
Ing. M. Stange, Der beratende Ingenieur; Doc. Dr. Ing. V. Verunáče,
Technik a hosp. krise a min. taj~. Ing. J. Vrby, Výchova dorostu tech-
nického na vysokých školách v Cs. R.

Zprávy odborné.
Činnost nivelačního (XIV b) oddělení v min. veř. prací

v r. 1922'1. období: leden-květen.
1. Pokračování ve výpočtech a vyrovnání uivelací, provedených nivel.

odd. min. veř. prací v r. 1921; jsou to nivelace tratí:
a) Ražice-Tábor-P!lcov;
b) Zvoleň-Brezno-Cervená Skála-Pusté Pole na Slovensku.

(Viz zvl. otisk Zpráv veřejné služby technické.)
2. Zpracování (zhodnocení) a vyrovnání nivelací, zaslaných riiznými tech-

nickými úřady. Jsou to:
a) nivelace podél Bečvy na Moravě - provedl moravský zemský

staveb. úřad;
b) nivelace podél Labe v úsecích - od ústí Vltavy k Neratovicfim a

dále na východ přes Hradec Králové k Jaroměi'i - provedlo
ředitelství pro stavbu vodních cest;,

c) nivelace podél Labe z Mělníka do Ustí a k zemským hranicím
provedla komise pro kanal. řek Vltavy a Labe v Cechách;

d) nivelace podél pril.plavu dunajsko-oderského - pokud probíhá na
území státu českoslov. (od mor. hranic přes Hodonín-Pi·erov:-Mor.
Ostravu-Hrušov) provedlo ředitelství pro stavbu vodních cest;
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e) nivelace: Česká Třebová-Litomyšl-Zámrsky u Chocně;
f) nivelace: Mor. Budějovice-Telč-Tl'ebíč - provedl prof. dr. Jar_

Pantoflíček.
II. ob dob í: čel' ven -1"1 ] e n: P o I n í p I'á c e.

PrOvedeny nivelace tratí:
1. Telč-Slavonice:
2. Pacov-Jihlava s kontrolami; v

3. P!orní Dvořiště (na hranici českosl. rak.) přes Cártle- -Vyšší Brod-Zel-
navu-Volary-Vimperk--Kašp. Hory-Dlouhá Ves s přísluš.kontrolami_

III. období: listopad-prosinec.
Kontrolní výpočty polních zápisníků, začato s vyrovnáváním nivel. po-

řadit Kromě toho vyměneny staré tabulky výškové (s n~pisem Hohenmarke)
za nové po Praze a okolí. Cinnost administrativnÍ. Cinnost organisačni.

Anketa o presných nivelacich. Nařízením veškerého ministerstva
ze dne 20. ledna 1920, čís. 43 Sbír, zák. a nařizení, byla v ministerstvu
veřejných prací zřízena ústřední nivelační služba v oddělení XIII b.

Ministerstvo veřejných prací vydalo: Soupis výškových značek, dále
Nivelační instrukcc - oddíl - Polni práce, aby podalo podklad pro nově
organisované práce nivelačnÍ. Provedené jím nivelace byly uvel'ejněny a
látka došlá z jiných úřadů. vzata do zhodnocení pro jednotnou síť.' (Viz
Zprávy veřejné služby technické r. 1921 a r. 1922.)

Pracuje se ve smyslu svrchu zmíněného nařízení !,l:. tomu, by úřady
a orgány nivelace provádějící dodržovaly dané pokyny zásadně zmíněným
nařízením předepsané, by se docílilo jednotnosti a možnosti zhodnocení
nivelací pro celou technickou veřejnost.

Aby odstraněny byly některé nesrovnalosti, svolána byla na 18. ledna
t. r. do ministerstva veřejných prací meziministerská anketa, jež by pro-.
hl?u?ila součinnost na tomto důležitém sjednocovacím technickém díle nive-
lacnlm.

Ankety zúčastnily se mimo ústřední orgán zástupci ministerstva
národní obrany, financí, železnic, školství a zemědělství. .

Probrány byly znovu jednotlivé body nařízení a .provedena byla
debata o nich k získání názoru na praktické provádění součinnosti vnive-
lačních pracech. Veškeří členové vyslovili souhlas s unifikací vtšek a po-
stupu ústředního orgánu. Poněvadž předtím byly se strany csI. země-
pisného vojenského ústavu proti plnění nařízení o jednotných nivelacích
v jednotlivých bodech odchylky, bylo žádáno vysvětlení stanoviskil, před-
ložena meritorní otázka, zda čsl. zeměpisný ústav po daných připomínkách
podrobuje se zákonitým ustanovením o nivelacích co do stabilisace, pro-
vádění nivelací a dodání výsledkll měřických k shodnocení pro jednotnou
síť a sdělování výsledků veřejnosti.

Tyto otázky zodpověděny byly kladně. Usneseno přesně dbáti nařízení,
že veškeré dotazy o udajích výšek mají býti zodpovídli.ny ministerstvem
veřejných praci a v tGm pHpadě, že dotaz dojde do jiného resortu, má
býti předán nivelačnímu od lělení minist. veřejných prací.

Aby se docílilo hospodárnosti a účelnosti pracovních programfl, jest
kaidého roku před započetím polních prací na meziministerskéanketě
schváliti programy nivelací interesovaných ministerstev - kteroužto
anketu svolává ministerstvo veřejných prací. Letošní anketa svolána bude
počátkem února t. r.

Jest apelovati na technické orgány, by spolupůsobily k tomu, by se
tato hospod:írná a důležitá instituce jednotné služby nivelační záhy vžila
k ozdravení poměrů. zeměměřických. Dr. A. Semerád.

Využití vodnich sil v Podkarpatské Rusí. Nejvýznačnější vodní
síly tohoto území jsou v oblasti řek 'l'erešvy, TerebJje, Tisy a Riky, jež se
pramení na l'ozvodí Karpat východní části čsl. republiky. Ve čtyřech vodních
elektrárnách pH těchto l'ekách u Hustu, u Vulčan-Nižní Bistré au Bedevlje
bylo by možno získati prilměrnč 64.000'ttoň. sil; připočtou-li se k nim na-
vrhované menší hydrocentrál;: na ostatních podkarpatských řekáeh, dosáhlo
by se pruměrně 68.000, nejvyše však 90.000 koň. sil, odpovídajících 250 mil.
1(, "\V. hodin elektrické energie. 'fím by se přivodil rozhodný obrat v hospo-
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-dářdkých poměrech Podkarpatské Rusi. PH malé zalidněnosti tohoto území
byla by však spotřeba elektrické energie pro osvětlov,iní a pohon pouze
asi 17 mil. K. W. hodin, takže k využití shora označených vodních sil bylo
by nutno zakládati nové průmyslové podniky, jež by zpotřebovaly tuto
energii. ZvHště bude výhodným založiti u těchto hydro centrál chemické
závody na výrobu karbidu, chlorového vfÍpna, hliníku, dusíkatých hnojiv,
1ouhového kamene, elektrolysu solí, dřevařský průmysl atd. (Zprávy veřejné
služby technické č. 22.)

Spolek československých zeměměřičů
koná

řádnou valnou schůzi
v neděli dne 4. března 1923 ·0 81/2 hod. dop. v přednáškové
síni číslo XVI. v hlavní budově české techniky v Praze.
Nesejde=li se v ustanovenou dobu potřebný počet členu,

koná se valná schuze o pul hod. později.

L Zahájení.
2. Přednáška prof. dr. J. R.yšavého "O některých nových

typech stroju fy Zeissovy v Jeně" (s demonstraci strojů).
3. Zprávy činovníku.
4. Volby.
5. Volné návrhy. (Buďtež předloženy výboru osm dní před

valnou schůzí.) v· •

Predsedmctvo.

Zpráva o členské schůzi "Odbočky říšského spolku měřič.
ských úředníků státních a státních podniku pro· Slovensko a
Pod karpatskou R.us, konané v Bratislavě dne 7. ledna 1923.

Předseda kol. Sojka zahajuje schi'tzi ve 3/410 hod. a vítá kolegy,
kteří v počtu 43 dostavili se z různých částí Slovenska, aby projevili SV,!
přání i stížnosti o otázkách stavovských a současně podali návrhy a ná-
mčty, které má propracovati a hájiti výbor odbočky.

Z p I' á v u j cd n a t c 1 s k o u v zastoupení kol. jednatele podává před-
seda odbočky.

Některé body memoranda usneseného na poslední valné hromadě
byly gen. fin. řed. v Bratislavě vyplněny:

a) uskutečněna změna názvu úřadů měJ-ii!ských; .
b) opravené cestovné účty jsou zasíláJlY k nahlélJnutí úi!et kladoucímu.
Z p I'á v u p o k 1~ dni předčítal kol. Cermák. Učty pokladní revido-

vány kol. Szittou a Stísem. Kolega 'ťůma navrhuje, aby výbor vyžádal
si bídného a pravidelného spojení v agendě spolkové (zvláště pokladní)
mezi ústl'edím v Praze a odbočkou pro Slovensko a Podkarpatskou Rus.
{) tom budiž vyrozuměna i odbočka v Bruě. Návrh přijat jednohlasně.

Zpráva jednatelská i pokladní se nato schvaluje.
O 11.hod. řídí předseda kol. Sojka volbu nového výboru na základě

ohhišených kandidátních listin a sice hlasovacími lístky. Členové zvolení
.do výboru usnášejí se na· následující volbě funkcionářů:

předseda: E. Blavíčekj pokladník: F. Tůma;
jednatel: V. Stís; náhradník: J. Hrstka;
člen výboru: R. $limešj F. Nedbal.

" F. Stěpánek;
" " L. Szitta;

Zvolení přijali naznačenou funkci členu výboru odbočky. Předseda
Jlotom přerušuje schůzi na dobu polední, t. j. do 14 hod.

Po polední přestávce pokraěováno ve schůzi. Předseda kol. Sojka
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ohlašuje nově zvolený výbor, preJe mu mnohozdaru a předává předsed-
n ictví kol. Slavíčkovi, který se ujímá vedení schfize.

Nový předseda děkuje za dfivěru, která volbou členťlm nově zvole-
ného výboru byla prokázána a prohlašuje, že živost spolkového žívota
závisí značně od spolupráce všech členfi odbočky s nově sestaveným vý-
Qorem. Dále děkuje odstupujícímu předsedovi kol. Sojkovi, pokladníku koJ.
Cermákovi i všem bývalým členťlm výboru odbočky za obětavou činnost
spolkovou a přechází k dalšimu programu. .

Aklamací zvoleni 'za delegáty do Unie čs. st. a fin. zaměst. na Slo-
vensku kol. Hrstka ~ do Svazu organisace čs. st. a žel. zaměst. na Slo-
vensku kol. Hrstka, Stěpánek a Nedbal.

Kolega Hrstka jako delegfít do Unie referuje o slovenské výhodě
a podotýká, že vypracovaný návrh v Unii nevyhovuje našim požadavkfim.
Pí'edseda děkuje kol. Hrstkovi za spravedlivé zastupování měř. úředníkfi
v Unii a žádá ho, aby stesky pronesené členy odbočky na schfizi vzal
v úvahu a řídil se naprostou rovností práv i povinností všech měř. úřed-
níků různých kategorií na Slovensku.

Kol. Klimeš poutavě a jasně líčí obtížný p~echod českých mcEčských
úředníků z Bosny a Hercegoviny doyslužeb R. Cs. Opozděné přestoupení
ze služeb král. SHS. do služeb R. Cs. bylo zaviněno, nebo l"pe řečeno
podmíněno úmluvou diplomatickou mezi oběma státy. Proto udělování slo-
venské výhody má se říditi dle doby, kdy se pOypOprvé do služeb Čs. R.
hlásili, nikoli dle doby, kdy nastoupili službu v Cs. R.

Kol. Fárka navrhuje, aby kolegové jednotlivých skupin na Slovensku
vyvolili sobě dfivěrníka, který by přednesl celkově vypracuvané požadavky
a data nutná pro sestavení pamětního spisu s příslušnými diagramy, které
by jasně a názorně vystihly nerovnust a nespravedlivost propočítání služeb-
ních let i přiznání slovenské výhody dle stávajících zákonů a zásad.

Za dfivěrníky jednotlivých kategorihiřed. měř. na Slovensku ayPo<l·
karpatské Rusi zvoleni: za skupinu kolegů převzatých do služeb Cs. R.
ze služeb král. SHS. kol. R. Klimeš;

za skupinu kolegfi převzatých do služeb Čs. R. ze služeb bývalého
Rakouska kol. P. Nedbal; y

za skupinu kolegfi převzatých do služeb Cs. R. ze služeb bývalého
Uherska kol: V. Seiler; v

za skupinu kolegfi přijatých do služeb Cs. R. z civ. služeb soukr.
a veř. kol. V. Fárka; v

za skupinu nově přijatých do služeb Cs. R. kol. A. Pejchota.
Návrh, aby výbor společně s důvěrníky vypracoval "Pamětní spis",

byl přijat .iednohlasně.
Předseda referuje o podobné akci státních stavebních inženýrfi na

Slovensku a navrhuje dobrovolné zjištění dat služebních měř. úi-edníkůna
Slovensku a Podkarpatské Rusi pro účely diagramu.

Kol. Hrstka referuje o otázce daně z příjmu. Návrh kol. pokladníka
Tfimy, aby zaveden byl výhodný systém placení příBpěvkll šekem pošt.
spořitelny byl schválen. Kol. Císař dokazuje potřebu vydání nové instrukce
v státním jazyku československém.

Předseda předčítá písemný návrh kol. Rykra: y
a) na zavedení stálých figurantfi na Slovensku dle vzoru v Cechách,.

na Moravě a ve Slezsku;
b) aby bylo zjištěno, zdali udělena byla remunerace za mimořádný

pracovní výkon měř. úředníkům na Slovensku;
c) na zavedení pracovního přídavku, pracuje·li měř. úředník v kat.

obci, kde je zároveň sídlo stát. zeměměř, úřadu.
Kol. Markalous navrhuje, aby se učinil dotaz gen. fin. řed. v Brati-

slavě, budou-li remuneráce vysokoškolákfiudělovány i za rok 1923.
Předse d ů v' ná vrh, aby hou ževna t ě bylo po žadov án o od

příslušných stát. úřadfi zavedení jednotného statutu měř.
úředníků v celé R. Československé na místo dosavadních
pěti, dál e a by ote vřen byl po čá tkem školníh o ro k u 1923-1924
Hdný osmisemestrový odbor zeměm. inženýrů na vysokých
školách technických v Praze a v Brně, byl jednohlasně
BCh válen po krátk é de b a tě.
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Kol. Klimeš doporučuje, aby kol. .měř. úředníci vstupovali v hojp.ém
počtu do spolku vysokoškoláku v městech Slovenských a Podkarpatské
Rusi. Kol. Fárka navrhuje, aby služba měř. úředníku i jejich pracovní
výkony měřičské byly vnovinách publikovány odbornými i zábavnými články.

Předseda, po 10min. přestávce vítá p. vrch. r. inž. Bašeho, přednostu
odb. XV. gen. :6.n. řed. v Bratislavě, který byl o:6.cielně pozván zvláštními
delegáty odbočky do právě pořádané schuze členské. Prosí ho, aby sledoval
vývody řečníka, podporoval naše požadavky stavovské a tlumočil naše
stesky a .přání na místech vyšších. Vrch. r. inž. Baše odpovídá jasně a
obsažně na otázky, které mu' předkládá předseda a duvěrníci jednotlivých
kategorií měř. úředník1i na Slovensku.

Za měř. úředníky, kteH nastoupili službu státní ze služeb civilních
věřejných neb soukromných referuje před. E. Slavíček a poukazuje na ne-
spravedlnosti, vyplývající ze zákonu a ustanovení "Zása<l":

1. Pro ně není ustanovení ve služební pragmatice r. 1914.
2. Jich týká se zákon č. 541/20 jen částečně.
3. Pro ně neplatí celé výhody ze zákona č. 230/20,
4. ani plná výměra slovenského přídavku dle zásad 27. července 1920.

Všechna tato ustanovení platí jen pro úředníky státní, kteří měli možnost
sloužiti býv. Rakousko-Uhersku. Zákonodárce neměl ceniti státní úředníky
dle toho, komu dříve sloužili, ale dle toho, co dnes konají.

Kol. Klimeš jménem kolegů z Bosny a Hercegoviny přišlých kate-
goricky předná.ší žádost, aby slovenská výhoda u této lsategorie měř.
úředníku udělována byla dle přihlášení v se do služeb R. Ceskoslovenské
a nikoliv dle dne přijetí do služby R. Ceskoslovenské (nastoupení) a do-
kazuje p. vrch. radovi inž. Bašemu spravedlivý- tento požadavek.

Za skupinu měř. úředniku, převzatých z bývalých uher. služeb, táže
se duvěrník kol. Seiler, zdali i tato skupina muže počítáti na slovenské
výhody. }\o1, Pejchotu, d1ivěrnika za kolegy nově nastouplé do státních
služeb R. Ceskoslovenské, p. vrch. rada inž. Raše ujišťuje, že všem těmto
měř. úředníkum nastoupivším po 1. lednu 1921 dostane se výhody slovenské
třI let.

Předseda, když na jeho dotaz se nikdo k slovu nepřihlásil, děkuje
p. vrch. r. inž. Bašemu za jeho účast i za odpovědi na dotazy muv ve
schuzi kladené a končí zdařilou členskou schuzi. S.

Různé zp~ávy.
Reforma studia pro pojistné techniky dostala se' na cestu blíz-

kého uskutečnění. Dosavadní čtyřsemestrový kurs bude rozšířen na. osmi-
semestrový odbor, neboť definitivní usnesení studijní osnovy již dle výnosu
ministerstva školství č. j. 70.322/22 je hotovo. Bude tedy studium pojistné
techniky, jež zřízeno později než "kurs" zeměměřičský a o jehož reformu tolik
let co o reformu zeměměřičského studia se neusilovalo, nově upraveno. Poslu-
chači budou míti krom ryze pojistně -matematických studií řadu encyklopedií
inženýrskýeh (z oboru strojního, elektrotechnického, stavebního, kulturního,
chemického) a též i předměty zeměměřičské. Není nám známo, zda projeveny
byly z kruhu jednotlivých skupin inžei:J.ýrskýchprotesty proti zavádění těchto
encyklopedií - zeměměřiči klidně souhlasí s tím, by pojistný technik slyšel
část přednášek z jejich oboru -, ale zato živě si při této příležitosti při-
pomínáme podkopnou činnost jednotlivých nepřátel osmisemestrového· studia
zeměměřičského, kteří protestovali proti zavedení několika eneyklopedií
inženýrských na příštím odboru zeměměHčském, předstírajíee, že absolvent
tohoto nového odboru bude si vymáhat na základě toho nová oprávnění t

Každý planý pJotest, každý osobně zaujatý názor proti osmisemes-
trovémťl zeměměřičskému inženýrství byl uplatňován a podporován svedenými
neinformovanými kruhy, jen aby usnesení tří českých vysokých škol tech-
nického směru, organisací zeměměřičských a části organisací inženýrských
o 'zavedení osmisemestrového studia zeměměřičskébo bylo .oddáleno. -

'Přejeme pojistným technikům dosaženého úspěchu, opřeného o dobrou.
vaH rozhodujících činitelli. Jich úspěch je nám pobídkou k nové energie-
tější akci o samostatné čtyřleté zeměměřičské studium. . ;Ra.
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Zp~ávy osobní.
Osobní změny ve vojenském zeměpisném ústavě v době od

1. Iist9padu1921 do 1. ledna 1923. Jmenováni: a) majory: kapitáni
.Josef Skroch a František Melicharj

b) štábními kapitány: kapitáni Ferdinand Kudlička a Josef Malecj
c) kapitány: nadporučíci: OldHch A s sma n n, Karel K leg a, Karel

Kopečný, Josef Sochor, Jan Volaňský.
d) nadporučíkem: poručík Augustin K u n s ta d t .
. Přeloženi do zálohy na vlastní žádost byli: Kapitáni Josef

Hauk, Františ!,lk Kriegler (oba vstoupili do služeb státního pozemkového
úí-adu), Josef Cu n á t a nadporučík Augustin K u u s t a d t (oba posledně
jmenovaní vstoupili do služeb ministersti'"a veřejných prací).

Z ministerstva veřejných prací. Č. n/B-13, min. 1346 ai 1923.
S t a v o v sk é hon á z v u "i n žen Ý rU smějí podle rozhodnutí ministra veřej-
ných prací užívati: Ba ň o c h Vladimír, agrární měřický vrchní geometr
v Brně, Ba š e Jan, měřický rada v Bratislavě, B e n e š Antonín, vrchní
geometr města Prahy, Břicháček Antonín, úředně oprávpěný civilní geo-
metr v Kroměříži, Čemus Jag, měřický komisař v Plzni, Cermák Václav,
měřický komisař v Hlohovci, Cu n á t Josef, měHcký vrchní' komisař v Praze,
Doubek Stanislav, úředně oprávněný civilní geometr v Berouně, Dušek
Josef, měřický vrchní komisař v Brně, Ebenho h Richard, úředně oprávněný
civilní geometr \e Staré Dlouhé Vsi, Forlani Ludvík, úředně oprávněný
dvilní geometr v Olomouci, Hájek Bohuslav, měřický komisař v Trenčíně,
Hau ptmann Alfons, měřický komisař v Brně, Hofmann František, mě-
řícký komisař v Kadani, Hrs t k a Josef, měřický vrchní komisař v Bratislavě,
.JaroŠ Josef, úředně oprávněný civilní geometr v Praze, Kettner Josef,
úředně oprávněný civilní geometr v Malenovicích, K Iim e š Rudolf, měřický
komisař v Rimavské Sobotě, K o hl e r Karel, úředně oprávněný civilní geo-
metr v Teplé, K o t e k Bedřich, úředně oprJÍvněný civilní geometr v Hořících,
Kopečný Josef, měřický vrchní komisař v Košicích, Korndorfer Ervín,
měřický komisař v Podbořanech, Krepl Vilém, měřícký komisař ve Vranově,
Malecký Bohuslav, měřický komisař v Levoči, Marek Antonín, měřický
komisař v Olomouci, Marhounek Jan, měřický komisař v Prešově, Mar-
kalaus Jarosla,;;, měřický komisař v Báňské Bystřici, Mrázek Karel,
měřický rada v Ceských Budějovicich, Ne b o Ia Rudolf, pr'ednosta mťřic-
kého okresu v Hodoníně, N ej e d IÝBohumil, vrchní geometr města Prahy,
N osek Jan; měřický vrchní komisař v Napajedlích, Páleníček Josef,
měřický vrchní komisař v Olomouci, P alka Arnošt, měřický komisař
v Mor. Krumlově, Pa II a Emil, agrární vrchní geometr v Brně, P a II a s ek
Karel, úředně oprávy.ěný civilní geometr v Mikulově, Pan t ů č e k Vincenc.
m'ěřický komisař v Ceském Krumlově, Peč e k Rudolf, úředně opnlvněný
civilní geometr v Bílině, Pie kny Jan, měřický komisař ve Vrchlabí. Ptá č ek
Josef, úředně oprávněný civilní geometr v Setesce, Puhony Rudolf, zemský
měřický vrchní komisař v Brně, Rákosník Otakar, úl-edně oprávněný
civilní geometr v Koutu, Růžička Karel, měřickÝvkomisař v Beregsásu,
Rykr Karel, měřický komisař v Rimavské Sobotě, R ež á b Adolf, měřický
vrcbní komisař v Strakonicích, S é k o l' a Otakar, úředně oprAvněný civilní
geometr v Prostějově, Slezák Emil, měřícký r;tda v Hradci Králové, Sojka
.Jan, měřjcký komisař v Trenčíně, S ou k a I František, měřický komisař
v NHře, S p e t k a Karel, měHcký komisař v Senici, Tam c h y n a František,
měři('ký rada v Praze, Tippmann Hugo, úředně opdvněný civilní geo-
metr v Kašperských Horách, Tom a n František, měřícký vrchní komisař
v Mikulově, 'r oms František. úředně oprávněný civilní geometr v RakoT-
níku, Trefný Karel, měřický komisař ve Velké Revuci,Waidhas Vilém,
úředně oprávněný civilní geometr v Trutnově, W e i s s e r Viktor, měřický
komisař v Hustopeči, W e n z e I Otta, geometr stereografického ústavu v Mni-
chově, W i IIi g Emanuel, úředně oprávněný civilní geometr v Novém .Hčíně,
Zbožínek Rudolf, měřický vrchní rada v Brně, Zeman Vladimí!" úředn\'
oprávněný civilní geometr v Hlinsku, Zepeck František, úředně oprávněný
civilnív geometr v Grygově, Z vol sk Ý Josef, měřický vrchní komisař v Tren-
Šíně, Z e I e z n Ý Emilián, úředně oprávněný civilní geometr v ChýnoTě,
Zižka Jaroslav, měřický komisař v Sobranci.

Za redakci zodpovída. Dr. A. Semerád. - Tiskem Polygl'afl.a v Brně.
Nakladatel: Spolek čeFiko"llovenských zerněměřiěfi v Praze.
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