ZEMĚMĚŘIČS HÝ vĚsTníH
Ke změně zákona o evidenci katastt'u pozemkové
daně.
Ing. Jar. l' ej Ie k.

:l\Ioravská odbočka čs. geometrů. zabývala se ve své schůzi
dne 7. listopadu 1921 změnami některých paragrafů zák ona ze dne
23. května 1883, ř. z. čís. 83, a dospěla přičiněním několika
pracovníků k názoru, že jest potřebí technickou službu měřickou
úplně osamostatniti. Vycházejíce z této zásady, navrhuji moravští
geometři vydati měřický zákon, jenž by obsahoval ustanovení
povšechně technická, a ustanovení, týkající se pak úžeji daní,
přeneseno by bylo na berní správy (berní úřady).
Je nesporno, že osamostatnění mlWieké služby mělo by blahodúrný účinek na její prohloubení a rozšíření, vedle ohodnocení
veřejností.
Dosavadní činnost evidence katastru daně pozemkové se týče
z větší části praoí rázu písařského a počtářského k účelům daiíovým;
technické službě je vymezena vlastně ta nejužší hranice.' Přidělenlt kancelářská síla stěží by zastala práce netechnické, kdyby
měřický úředník, jsa zodpověden za včasné ukončení pracovní úlohy,
nevypomáhal ve velké části písařské agendy. Že toto zaměstnání
není na prospěch technickému vzdělání geometra, jemuž se pro
omezení a vytyčení úlohy dosud naň kladené nemůže plně věnovati,
a na prospěch technickému zpracování elaborátu, na nějž se kladou,
dnes všemožné požadavky, o tom nelze pochybovati.
Z toho důvodu není myslitelno, aby nový zákon ustanovoval
nadále provádění změn v operátech dle dosavadních norem, nýbrž
aby vlastním zákonem o evidenci daně pozemkové byla vydána
ustanovení zvlášť a provádění přiděleno úřadům, kde se i ostatní
daně předpisují, tudíž úřadům berním.
Při značném počtu personálu berních úřadů neutrpí tím, že jim
budou k provádění předány daiíově operáty, dosavadní jejich činnost, vždyť by převzaly buď celou, povšechně však jen polovici,
snad jednu třetinu práce, již dosud za přispění měřiekého úředníka
konají kancelát,ští úředníci vyměřovacích okresů, které se skládají
ze dvou i více okresů berních. Výhoda pro předpis daní byla by
v tom, že by mohly berní úřady započíti s prováděním změn až
po uplynutí správního roku, aby veškeré v tom kterém roce v pozemkové knize provedené změny držby byly provedeny i ohledně
dani a daň za uplynulý rok předepsána v roce, v němž se změny
provedly v operátech.
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I v připadě, že by byla pozemková daň zrušena, měřické
úřady již v technické činnosti vykrystalisovány, neměl by stát
starostí s vhodným umístěním kancelářského úřednictva, dosud
evidencím přiděleného, a změna agendy berních úřadů byla by
i v tomto ohledu snáze převoditelná. Podobně se již stalo s vybíráním daní, které převzala vlastně poštovní spořitelna.
Zodpovědnost za předpis daně na skutečného držitele závisí
od správné evidence i od správné repartice. Padá tudíž zodpovědnost dosud na úřady dva, na geometra a na berní úřad.
Dosavadní způsob provádění změn v pozemkovém operátu
je těžkopádný pro složitost uspořádání pozemkových archů. Mění-li
se plocha, čistý výnos, kultura, třída bonitní, některé částice, nutno
opraviti plochu a výnos v pozemkovém archu dvakráte u částice,
,dvakráte pak ve snáškách.
K vůli zjednodušení provádění změn v pozemkových arších
doporučuje se zavésti pozemkové archy s jedinou rubrik.ou pro
"způsob vzdělávací", v níž by se u každé částice poznačilo nejen
věnování (parifikát), nýbrž kromě kultury též poznačení "cesta",
potok, stavební plocha, říšská silnice a t. p.
Do tiskopisu pozemkového archu takto upraveného:
~

>,
A.

oS

'"

ClI

•• .-.!<I

.•.

:;

·U

11 2

5 102

I' výn?sovy

:Il

Kultura, :s
~
'E,J.i
druh
'8
''Q" .~
oj ."~ vzdělávací I~

~ ~'"
.g "<Il
,,,'"
~ o
'...•
oU

"

"D
.•• N

ClI

'"

s:l

••.••

"o

'"

s:l

věnování

~§
I

3
B

I ~o

I

Výměra Inásobi- změny
tel ---=' -..c:
.... ='
I (čistý .!<I
.&..c:
výnos) o::''" Q
•• E8
>,oj

Iha

II

4

11511

Obecní
pastouška

-

Poznačení

ra
6

1-

..:; ce
>S,.l':

Im i K Ih
i

li

2 07

II

7
-

-

:g,g

Poznámka
(zda osvooj
bozeni.
z které
oj ='
.!<I
"
,,, oj
částice
o.!<l
povstane
- ->,
~;.
a pod.)
~

>~

~
;;;

1~li

8
-

.!<I
o ~

-

-

Hl

II

-

I

I

I

II

Zanáší se obsah knihovních vložek listu A, titulní listy (záhlaví) číslují se pak čísly knihovních vložek dle daňových obcí,
takže nově vyhotovené pozemkové archy vyznačovaly by položku
(číslo archu) shodnou s knihovní vložkou. Je pravda, že by tím
byl majetek držitelův zanesen na více listech poz. archů, jak tomu
je dosud, ostatně tak, jak tomu je v poz. knize. Představíme-li si
provádění změn v takto nově vyhotovených arších pozemkových,
shledáme nepřirovnatelné ulehčení oproti dosavadnímu způsobu:
Majetek zanesený v několika knih. vložkách (v několika poz.
arších) přechází na dva nabyvatele tak, že ku příkl. tři vložky
obdrží nabyvatel A, pět vložek nabyvatel B. Na poz. arších
nutno opraviti pouze jméno a nemění se obsahy (součty) archů.
Případů, kdy celá knih. vložka přechází na nového majitele, je
poměrně nejvíce. Přepis částice, jež přechází z jedné vložky do
druhé (i nové), provede se v jednoduchých poz. arších velmi snadno.
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Tak tomu je i při změně plochy a obnosu výnosového té které
částice. Uzávěrka, čili sestavení pozměněných archů pozemkových,
bylo by jednoduché, poněvadž by přicházelo nejvíce poz. archů
v úvahu, jichž obsah se nemění.
Přeměna nynějšího systému poz. archů v archy vložkové je
nevyhnutelna v okresech, kde pro velmi čilý stavební ruch a pro
parcelaci majetkovou jsou nynější poz. archy pro další evidenci
vůbec již nezpůsobilé a bude nutno k vyhotovení nových archů
zřejmě přistoupiti. Zavedou-li se vložkové archy pozemnostní, odpadají práce s opravou knihovních vložek. ("Výpisy z poz. knihy".)
V}'pisy z poz. knihy byly by identické s vložkovými archy.
Za to nutno zavésti seznamy držitelů domů aneb seznamy
.domovních čísel dle vzoru:
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Tyto seznamy bylo by nutno zavésti u měřických úřadů,
ježto tvoří důležitou přílohu k plánům.
U berních úřadů s oper~ítempoz. archů vyhotoveny buďtež
,abecední seznamy držitelů, jež mají obsahovati:
,
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Tyto abecední seznamy tvořily by velmi důležitou pomůcku
pro sestavení "kontových listů", které se zavádějí u venkovských
herních okresů a mají vykazovati majetkový součet, všech členů
rodiny dle abecedy.
Změny hlášené u berního úřadu a týkající se rozsahu částic
(dělení pozemků), změny v předmětu novostavbami, odplavením,
,naplavením, změny kulturní, opravy chyb co do čísla bonitní třídy,
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výpočtu výnosu, sepíše berní úřad v ohl a š ov a cíl i s t a hhísí
měř. úřadu, kde slouží za podklad k dalšímu jednání. V obci
sepíše měřický úředník takové změny, jež nutno za účelem souhlasu daňového elaborátu s poz. knihou hlásiti soudu k provedení
knihovnímu do ohlašovacích listů p r ú p i sem. Prúpisu použije
berní úřad pro zanesení změn do v Ý k a zu o zrn č n á c h, pro
zpoplatkování a zašle knihovnímu soudu, u něhož průpis ten tvoři
listinu pro zavedení knihovního řízení. Průpis po ukončení řízení
netřeba vraceti bernímu úřadu. O všech změnách držby provedených
u soudu ve veřejných knihách vydá soud usnesení, kterit doručuje
měř. úřadu za účelem srovnání správného provedení změn jím
hIúšených a bernímu úřadu za účelem provedení změn daiiových.
Měřickému úřadu došlé výměry soudní o provedených,
změnách v poz. knize se zkoumají co do změn y rozsahu částic
provedených, o vyřízených ohlaš. listech vydané V)'lllčry zanáší se
do záznamu "B·'. jako dosud. V tomto záznamu jsou přirozeně
zaneseny jen čísla ohlaš. listů, jež měřický úředník vyhotovil a
předal bernímu úřadu za účelem provedení změn v poz. knize
neb jiné veřejné knize (horní, vodní a pod.).
Za účelem souhlasu daúového operátu s poz. knihou (veřejnými knihami) porovnává berní úřad operát s knihou pozemkovou
u té obce, v niž se má vykonati, občasná přehlídka držby. Nesouhlas sepíše v dosavadní výkaz nesrovnalosti mezi pozemkovou
knihou a daúovým operátem a přiloží k operátu pro vyšetření stavu
věci v obci. O výsledku šetřeni sepíše měřický úředník ohlašovací
listy, neb výkazy diferenci a zašle je prostřednictvím berního úřadu
okresnimu soudu knihovnimu.
S o u P i s č á s t i c (parcelni protokol) vede v patrnosti ~ěřick)'
úřad z důvodu, že v něm zanesené částice tvoří důležitou přílohu
k plánům. Aby pak bylo možno opravovati jednotlivé snášky
z důvodu změny ploch a výnosu, nutno jest snáškovou část patřičně
zvětšiti. Součet snášek vede se jako samostatná příloha k soupisu
částic.
Résumé. Ing. Fejlek.
Sur la modification
de la loi
concernant
la conservation
du cadastre
foncier.
Le renouvellement du cadastre exige la discrimination entre
les travaux techniques et les travaux administratifs relatifs aux
impóts; ces derniers travaux sont déja exécutés par les aides du
bureau del:! géometres et doivent étre transférés au bureau des
impóts directs.
Le bureau des géometres est donc déjá préparé a la possibilité de la suppression des impóts fonciers et a l'installation d'un
bureau technique purement géodésique.
On propose quelques modif1cations aux modeIes des feuille&
foncÍeres correspondant aux registres du livre foncier puis l'établissement suivant l'ordre alphabétique des propriétaires, suivant
les numéros des parcelles, ainsique la modif1eation du rapport sur
. les changements fonciers quideviendrait annuel.
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Vr stevnicový plán Lázní Lubačovic.
Geometr

Emil F a I t u s.

Výškově určena stanoviska nivelací ze středu až na několik
bodů v prudkém svahu, určených tachymetricky se vzájemno u
kontrolou; mimo toho určena stanoviska situačně. Stanoviska tvoři
celé polygony nebo aspoň mezibody navázané a vyrovnané na
původní výškové značky.
Je-li situační měření ve větším rozsahu pro jediného geometra
obtížné, tím spíše je tomu tak při výškovém měření najmě tachymetrii, kde dva měřiči v zájmu hospodárnosti a správnosti jsou nutni.
Zkušenější určuje figurantům (zpravidla dva) stanoviska latě
a dbá o vypravení náčrtku (skizzy) měření. Vystihnouti správně
tvárlivost terénu nejmenším počtem bodů, jest vzácnou schopností,
ba uměním. Qdporučuje se naznačiti v náčrtku, mimo stanoviska
jich spojení, prudké spády šrafováním a také průběh vrstevnic.
Druhému měřiči, čtoucímu u stroje, ulehčí značně hbitý zapisovatel
- zbylý figurant.
.
Zdálo by se řečené samozřejmým a přece často není tomu
tak. 'rak v našem případě povolen úředně, přes učiněné rozklady,
pouze jeden technik (geometr) a tento byl nucen uspořádati postup takto:
1. Číslovanými kolíčky označena stanoviska latě a proveden
náčrt měření i terén;
2. figurant obešel s Jatí znovu kolíčky a geometr provedl
u stroje nutná čtení.
.
Později, když získán bystrý figurant, který si dobře pamatoval
ukázaná stanoviska latě, upuštěno od kolíkování.
Určitý čas, ke konci prázdnin roku 1919 a 1920, pomáhali
dva technikové z Luhačovic, kteří ukázali pohotovost ve čtení latě
.a úhlu u stroje a tu mohlo ovšem odpadnouti i dvojnásobné obcházení detailních' bodů (stauovisek latě) zaměřovaného úseku.
Nejvíce obtíží bylo samozřejmě v porostech a skutečně lá:zeúský obvod Luhačovic je na ně bohat. Ještě nejpříjemnější byl
vysokokmenný les listnatý. V jehličnatém lese, nemluvě o houštinách, bylo nutno si pomáhati za bílého dne ve větší hloubce netoliko vytrvalým kýváním latě, ale někdy dokonce osvětlením latě
(elektrickou lampičkon či zápalkou) při značném zvětšení dalekohledu stroje.
Při měření užito hlavně dobrého Fričova tachymetru snonií
na 30" (čteno na 1') se zvětšením 30 X. Později použito též dvou
typu busolních stroju od stavební správy pro hrazení bystřin s nonií
na l' a zvětšením 25 X.
U strojú přezkoušena, předem multiplikační konstanta, a index
u výškového kruhu uveden v souhlas s dělením kruhu (00-1800).
I před každým měřením kontrolována poloha indexu při urovnané
libele a případné odchylky poznamenány v zápisníku; vysvětlení
jest nasnadě: při středních vzdálenostech (kol 100m) činí l' výšková na 3 cm rozdílu výškového.
Orientační visury na pevné body brány zpravidla dvě.
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Čtení latě zaokrouhlováno při detailních bodech na celý centimetr, neboť pro výšky jest čtení milimetrů bezvýznamné a situačně
znamená největší chyba 5 mm - 0'5 m na 100 m, kterou možno
s ohledem na měřítko plánu a ještě více na daný účel klidně
opomenouti. Důležitější zůstává kontrola svislosti latě pro správnost
čtení a tu mimo olovnice nebo libely osvědčilo se zak)'vání lati
vpřed a vzad, kdy nejmenší čtení jest nejsprávnější.
Dle možnosti ustavena střední niť kříže na přesnou neboaspoú přibližnou výšku stroje, aby ulehčeno počítání zápisníkú.
Příležitostně užito i nivelace.
Při detailních bodech čten pouze jeden nonius.
Výsledkem polního měření bylo zaměření celkové plochy
v rozloze 184ha se 4400 body z 98 stanovisek za 76 pracovních
dnů, t. j. 24 bodů na hektar a určení 60 bodů na pracovní den..
Počet bodů na hektar jest zajisté dostatečný, ale zdánlivě malá
výkonnost jeví se v počtu bodů připadajících na den pracovní
(průměrně 6 hodin měření).
Jest třeba však tu vzíti patřičný ohled na práci jediného
technika, předání a dvoji přerušení měření, práci s jednou latí, na
tvárlivost terénu, až neproniknutelné porosty a tím také vyvolanou
nutnost husté sítě stanovisek (98) mimo obtížné stanovení jich výšek
nivelacL Odečteme-Ii dobu věnovanou na nivelaci (332 přestav)
a situační zajištění stanovisek, zvýší se počet bodů určených za
den na 80 a pouze dle zápisníků posuzováno přes 100.
Za nepříznivého počasí pracováno v kanceláři stavební spr,ávy
pro hrazení bystřin na doplnění materiálu náčrtkového, vypočteny
výšky stanovisek a tato zanesena do příslušných katastrálních
plánů, majetku obce Luhačovic.
V brněnské kanceláři (ze~lský stavební úřad) vypočteny
tachymetrické zápisníky pomocí J ordanových tabulek, kterými též
kontrolovány zběžně výsledky docílené použitím tachJ'metrického
pravítka.
Vypočtené body naneseny valivým vynášečem firmy Starke
a Kamerer z Vídně (lepší jest kruh 1). Vrstevnice provedeny
metrové, vyjímaje prudkých svahů, kde vytaženy jen pětimetrové;
to vše dálo se nesmazatelnou sepií a obyčejným pérem od ruky.
Různé dolíky, jámy, strže naznačeny šrafováním slabou tuší,
zpravidla s vynecháním vrstevnic, ale s vyznačením výškových
bodů; obdobně stalo se u píikrých, krátkých svahů cest. Osvědčilo se velmi dobře šrafování ku zvýšení plastičnosti plánu, taktéž
vytahování od ruky, ale nejméně použití sepie, jež přiliš ztemněla
a kryje situaci více než třeba.
Kancelářské práce zabraly více jak dvakrát tolik času jako
polní měření.
Výsledky osmiměsíční práce jsou uspokojující.
Vrstevnicový plán zasahuje do 13 katastrálních listů v měřítku 1: 1000.
V zájmu věci jest želeti, že regulační komise Lázní Luhačovic·
nepřistoupila na řádné provedení reprodukce plánu a vypstmÍ
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veřejné soutěže na upravovací (regulační) plán, nýbrž spokojila
se opatřením ruční kopie a přímým zadáním prací pro plán
upravovací.
Résumé: Le plan des courbes de niveau des Baignes
Luhačovice.
Par Mr. Géom. E. Faltus.
Les travaux sur le terrain sont exécutés par deux employés
du burreau technique de la Diete de Moravia au délai de 8 mois
et sont :6nis en 1921. Le terrain et assez pitoresque avec les forets.
Sur toute la surface de 184 ha, on a mesuré 4400 points tachéométriques détaillés de 98 station tachéométriques.
Le réseau de nivellement de précision avec 140 réperes formait la base des hauters et le plan cadastral a l'échelle 1: 1000
la base de la situation.
Tout le plan est confectioné sur 13 sections cadastrales
(50 X 64 cm) avec les courbes de niveau de la différence 1'00 m.
Les détaillés des troux et forsées sont désignées par hachesse,
le plan sert comme base pour la régularisation des Baignes.

Zp~ávy 1ite~á~ní.
Recense.
Přednášky Prof. Ing. Jos. Petříka z praktické geometrie. Kromě
obsáhlého díla Prof. Fr. Miillem a Prof. Fr. Novotného "Kompendíum
geodésie a sférické astronomie" máme v češtině ještě tři knihy, významné
zvláště pro praxi, a to: Prof. Dr. Ing. AI. Tichý, "Praktická geometrie
hospodářská" a roku 1912; Prof. Ing. Jos. Petřík, "Základy nižší gendésie" z roku 1914 a nejnovější Prof. Dr. A. Semerád, "Přiručka praktické
geometrie" z roku 1921.
Prof. Petříka "Základy nižší geodésie", jako jeho dříve známé
"Předpisy měřické", ceněné zaslouženě praktiky, jsou žel již v 2. vydání
rozebrány a těžko bude možno v krátké době nově je vydati. Spolek
posluchačU inženýrství na české technice v Praze vydal mimo zmíněných
dvou publikací je,ště "Užití metody nejmenších čtverců prří výpočtu nivelací" od téhož autora.
Přednášky Prof. Ing. Jos. Petříka, pokud jsou již litografované vydány (ponejvíce nákladem Čes. matice technické), nemají pouze významu
pro posluchače techniky, ale rovněž zasluhují plně pozornosti praktiků.
Jsou to: 1. Ú v o dd o k at a str u d a n ě p o zem k o v é. 2. Z á k o n
evidenční
z r. 1883 s jeho doplňky. 3. Úvod do polygonálních
a t r i g o n o m e t r i c k Ý c h v Ý poč t ů. 4. N a ř í z e n í z r. 1 89 O (dílčí
plánky) spolu s "Návodem pro vykonávání prací měiiických" z r. 1907.
5. Agrární
operace
- 1. část:
Scelování
pozemků.
Jsou
to pomůcky studia a praxe nevelkého rozsahu, ale nepopiratelné ceny.
Prof. Petřík zůstal si i tu věren jasnému a obsažnému výkladu na praktickém základě.
Ú vod
d o k a t a str u d a n ě p o zem k o v é" počíná ot<iZKOU
úhrady veřejných potřeb a roztříděním daní, vystihuje kriticky vývin,
podstatu a účelnost katastrálních operMů, jak u nás tak v cizině a končí
nynější praksi v předpisování daně pozemkové.
•
"Z á k o n o e v i den c i k a t a str li d a n ě p o ze m k o v é
z r. 1883 spojen netoliko s příslušným narřízením, ale i pozdějšími zákonými předpisy, podává tak žádoucí přehled konečných ustanovení.
"Ú v odd
o P o I y g on á ln í c h a t I' i Ir o n o m e t r i c k Ý c h
v Ý poč t ů jest kriticky sestavený
souhrn základních
pojmů, rovnic
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a. především

vyskytujících se úloh s počty vyrovnávacími;
dostatek vhoclných nákresů zvýšuje názornost.
"M in. na ř í ze n í z r. 189 O" (viz zevrubnější posudek Prof. dra
Fialy v Z. V. č.6, roč. 1921) a ,.Návod
pro vykonávání
prací
měř i c k Ý c h a pro v á o. ě n í z měn v k a t. o per á tec h z r. 1 9 O 7"
(spolu s výtahem instrukce z r. 1904) opatřeny taktéž hojnými kresbami
a obsah podroben kritice. Nařízeni z roku 1890, týkající se díl čich plánků,
vyloženo v souvíslosti s výkladem o instituci civílnich techniků, najmě
civ. geometrů. Méně známý "Návod (pokyny) k měření z r. 1907" třeba
oclporučiti bedlivé pDzornosti všech ~olegů, jak v úřední tak ještě více
v soukromé s,]užbě.
Velice zajímavým jest svazek "A g r á r ní oper a c e - 1. část:
S celo v á n í p o zem k ft." Schází tu sice nejnovější nařízeni z r. 1911
mímo jiných drobností, ale celkem nemožno za.příti obdivu nad přehledným
a kritickým sestay;ením výkladů, které vyjadřují autorovo uznáníhodné
pochopení pro důležitost prací zahrnutých pod jménem agrárních operaci,
jež v Čechách posud nezahájeny.
Zrcadlí se tu vývoj a výsledky agrárních operací, hlavně scelování
pozemků jak v našich zemích, tak v cizině, zvláště v Rusku. Zákonná
ustanovení a postup prací pos'ouzen ze stanoviska účelnosti, a praktické
náměty přičiněny. Patřičný důraz klade se na společná zařízení (nejvíce
cesty a p'říkopy), kde návrhy objasněny nákresy.
Ke konci probrán:,'
běžné námitky pmti scelování pozemků. Maně vybaví se otázka:
Byl
Prof. Petřík pozván k spolupráci .pro návrh nového scelovacího zákona?

Zorávy veřejné služby technické 1922:

F.

Technika
v sociálním
vývDji
jest předmětem zajímavé
úva.hy ministra veřejných prací AI. Tu č n é h o, uveřejněné
v čís. 1.
letošnjho ročníku časopisu "Zprávy veřejné 8lužb~? t·echnické". Autor dovozuje z příkladů velikých národů, že nejvyšší stupeň vědy a technik:,nebyl s to zachrániti národy před úpadkem, když nedovedly uspořádati
své poměry sociální. Proto každý prawvník
na poli kulturního vývoje
národa musí pamatovati na základy, jež umožňují jeho trvání, a těmi jest
rovnováha lidské společnosti, spočívající v sociální spravedlnosti,
t. j.
rovnoprávnos,ti politické a hospodářské všech vrstev. Aut01' považuje
za nejvhodnějšího
propagátora
hospodářské
rovnoprávnosti
technika.
inženýra, neboť z řad vzdělancll nikdo není tak blízkým duši dělníka
jako inženýr, jenž v dílnách, na staveništích, v dolech a hutích je sám
nejkvalifikovanějším
dělníkem.
Vyšlé knihy.
1. Zehnstellige Tafeln der Sin, Cos u. Tang fur die dezimale' 'reilung
des Nonagesimalgrades. Vídeň 1920. Vydáno od Bnndesvermessun/2;samt, Wien.
2. Tafeln fUr Berechnnngen in konformen Gauss'schen Meridianstreifen
mit Beníitzung der Rechenmaschine.
Vídeň 1920. Vydáno od Bundesvermessun~samt, Wien.
..
3. Mitteilungen der Generllldirektion des Grnndsteuerkatasters.
Seš. 5.
Osterreichische Staatsdruckerei.
4. V. Láska:
Počet pra vdépodobn(lsti. Sv. 17 . Svět a pdce. N fíldadem
Matice technické. PralJa 1921.
5. Astronomie (Díl III. od. lIL Sv. 3. díla" Kultur der Ge/2;enwart").
Spracoval L. Ambronn, Fr. BoU,. A. Flotow a j. Lipsko, B. G. Teuhner 1921.
Cena R4 M.
6. J. Petřik:
Základy nižHí geodésie. Třetí vydání. Praha 1921.
Nákladem Matice technické.

v

Články časopisné.

Časopis čs. inženýrů a architektů
Str. 189. Ing. B. KJ:'ivanec:
vensku dříve, dnes a v budoucnosti.

1921:
Organisace silniční

správy

Zprávy veřejné služby techniCké 1922:
Str. 10. AI. Tučný:
Technika v sociálním vývoji.
Str. n. Prof. A. Smrček:
Dunaj a nábřeží v Bratislavě.
Str. 18. Arch. Zákrejs:
Plán regulační a veřejné zájmy.
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na Slo-

Věstník inženýrské
komory
1922:
Tohoto roku založen jest nov.ý stavovský technický časopis. Věstní!>.
inženýrské komory vytknul· si za úkol hájiti zájmy civilních technikU. a
přinášeti články a zprávy odborné práce, hlavně civilně-technické. Vítáme
jeho kulturní a stavovské poslání, jež přispěje k povznesení stavu a doporučujeme jeho četbu civilním zeměměřičllffi.
Sborník
čs. společnosti
zeměvědné
1921:
Str. 75. Dr. Jos. Dobiáš:
Příspěvek k výkladu mapy Ptolemaiovy.
Journal
des Géometres,
experts
franyais
1921:
Str. 324. G. Lemaire:
Probleme de la carte.
Str. 327. Alhidade holométrique du colonel Goulier.
Comptes
rendus:
1921, čís. 14. Šesté všeobecné shromáždění mezinárodní pro míry a váhy konalo se 27. září 1921 po delší pi'estávce od
roku 1913. Novým 1'editelem mezinárodního ústavu pro míry a váhy jest
1). E. Guillaume. Počet přináležejících stát II vzrostl z 18 na 28.
Zeitschrift
flir Instrumentenkunde
1921:
Str. 299. H. Boas: Untersuchung iiber die Feinbewegung an einigen
J\liIuoskopen.
.
Str. 281. Dl'. H. F u s s: Bambergscher Registrier·Theodolit.
Mathematische
Annalen
1921: Sešit 1/2. Str. 117. L. Neder:
Zur
1'heorie der trigonometrischen Reihen.

Zpl:ávy ze sbol:ů zákonodál:ným ·a úřadů.
Čís. 409 Sbírky zák. a nař.
Nařízení
vlády
republiky
Československé
ze dne 20. října 1921
o zvýšení
tax na zkoušky
pro uchazeče
o autorisaci
civilního
technika
(civilního
inženýra
nebo ciYi lního
geometra).
Dle § 27 nařízení
čís. 268 i,. z., se nařizuje:

státního

ministerstva
§

ze dne 8. prusince

1860,

1.

Zkušební taxy, které dle § 13 vyhlášky ministerstva vei-ejných prací
ze dne 5. června 19Lt, čís. 127 1'. z., jsou povinni zaplatiti uchazeči o autorisaci civilního technika
(civilního inženýra nebo civilního geometra).
z,-yšují se o 200'/0, takže na předsedu neb spoluúčinkujícího člena zkušební
komise pHpadne napříště (§ 13, odst. 4., cit. vyhlášky) odměna 90 K;.
§ 2.
Zvýšené zkušební taxy, uvedené v § 1 tohoto nal-ízení, zvyšují se
ještě o další částku 45 Kč., jež připadá státní pokladně k úhradě výloh
ncházejících
státní správě.
§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Výkonem nařízení
pověřuje se ministr veřejných praeí.
Dr. B e n e š v. r.
Ua.ržal v.r. Cerný v.r. Srámek
v.r. Habrman
v.r. Dr. Srobár
V.r.
Dr. Dolanskýv.
r. A. Novák v. r. L. Novák v.r. Staněk
v.r. Tučn:f
v. r. Dr. Vrbenský
v. r. Srba v. r. Dr. Dérer
v. r. Dr. Mičura
v. t.
v

v

v

Vyneseni
ministerstva
financí
v dohodě s ministerstvem
vedlnosti
ze dne 2. prosince
1921, č. 118828/13742=21,
o

vyhotovování
snímků
soud a evidenci

situačních
katastru

nákresll
pro
daně
pozemkové.

spra=

knihovní

Ze zpráv dohlédacích úředníkfl o přehlídkách evidencí katastru daně
l'ozemkové bylo seznáno, že vyhotovení snímků situačních nákresů o dělení
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katastrálních parcel, určených ve smyslu cís. nařízení ze dne 1. června 1914
čís. 116 ř. z., pro knihovní soud a evidenci katastru daně pozemkové, děj&
se též světlotiskem na cyanotypickém a negrografickém papíře.
Dle získaných zkušeností jsou snímky vyhotovené takovýmto způsobem často nejen velmi nezřetelné, ale mají zejména tu --'Vadu, že svojí
přesností kresby, následkem výrobního procesu na mokré cestě a nestejnoměrné srážky papíru, nevyhovují ustanovením nařízení bývalého rakouského
ministerstva spravedlnosti a financí ze dne 9. února 1907, Č. 29 ř. z., bod 7.
Mimo to nehodí se řečené snímky ani jako listinný doklad pro
sbírku listin, poněvadž jejich kresba delším účinkem denního světla mizí.
PNhlížejíc k těmto závadám, rozhodlo se ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem
spravedlnosti, že snímky vyhotovené na m o k r é
c es t ě (světlotiskem a pod,) jsou pro účely uvedené v bodu 6. cís.
nařízení ze dne 1. června 1914, č. 116 ř. z., nepřípustny a současně stanovilo,
že snímky ty musí býti vyhotoveny na snímh vém plátně, nebo na zvlášť
silném průsvitném papíře nejlepší jakosti, buď ručně nebo reprodukční
metodou litografickou, zinkografickou, fotolitografickou, nebo jinou takovou,
která by skýtala Zlí ruku, že na jejím základě vybotovené snímky budou
v každém směru odpovídati podmínkám pr'edepsaným nal-ízeními býv. rak.
ministerstva spravedlnosti a financí ze dne 7. i'ervence 1890, i'. 149 ř. z.,
li ze dne 9. února 1907, č. 29 ř. z.

Zp~ávy odbo~né.
Hospodářsko-politická knížnice, svazek 20: Jak se bude
postupovati při parcelaci panské půdy?
Hospodářsko-politická
knižnice jest sbirkou časových přiruček, vycházející za redakce Jaroslava Marchy v Bmě, Starobměnská
13.
Od roku 1911 vydávaná, přinesla v 21 svazcích, do konce roku 1921
vyšlých, pěknou sbírku brožur rázu jak politického' tak hospodá.řského.
Vyjímaje posledních dvou svazků jsou také všechny rozebrány. Dostati
lze ještě z ročníku X., 1921, svazek 20: "JaK se bude postupovati při
parcelaci panské půdy?" (15 Kč) a svazek 21 : "Zákon o stavebním ruchu
s příslušným prováděcím nařízením"
(8'80 Kč).
V roM 1920 vyšlý svazek 19: ,,20 zákonů a n3Jřízení, týkajících
se pozemkové reformy a půdy vůbec" jest již také rozebrán a tu tím více
přichází vhod pozdější svazek 20 z ročníKu 1921, který jest výkladem
a ukazovatelem nejdůležitějších ustanovení a otázek ze souboru pozemkové
reformy. PŤi značném počtu zákonů a nařízení, vzájemně se doplňujících,
ale také ustanovení zrušených, jest zmíněná knížka znamenitým průvodcem pro každého, jenž s' parcelací zabrané půdy a pozemkovou
reformou vůbec má co čínítí!
Vřaděna tu také důležitá stať o vyměřování aohraničování
po'zemků, již mimo výkladu zákona přídělového zpracoval kol. inž. Josef
BaTtůněk.
Na 200 stranách, ve 140 kapitolách a 14 dílech seznamujeme se postupně s příčínami a účelem reformy pozemkové, prvními jejími počátky
a postupem při provádění parcelace ; čteme jasné výklady ze směrodatných
zákonů a nařízC'ní, zvláště zákona zábol'Ového a přídělového, výtah
zákona úvěrového a náhradového.
Prozatímní nájem půdy dle § 63 přídělového zákona, dále příděl
půdy rozptýlené a stavební, posouzen již s ohledem na prošlé lhůty.
lJpozoměno na důležitoU: otázku parcelace státních statků a možného
přídělu půdy z těchto dle zákona o stavebním Tuchu z 11. března 1921.
Tak'též vzpomenuto osudu obecních pozemků (hlavně les,ů) a parcel jednotliV'cu, jež zabrány ne právem velkostatky
v dřívějších dobách. Výklad
zúkona o obecním statku obsahuje i odůvodnění a důsledky jeho.
Různé seznamy a. tabulky jako statků státních, oblastí bonitníeh
a j. doplňují dobře celé dílo.
Při kapitolách o vymě:řování a ohraničování pozemků (díl XIIt)
dlužno především uznati chvályhodnou snahu pisatele, aby udělil ven-
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kovu dostatek dobrých rad a ušetřil jednotlivcům zbytečné výdaje. Látka
I-'robrána a přehledně sestavena v 10 kapitolách. V zájmu věci bylo by
žádoucno, aby "některé věty - třeba dobře míněné - nevedly k nedorozumění, ku př.: "Proto,' kdo zjistil chybu ve výměře svých pozemkťl,
obrať se na evidenc.i katastru
daně pozemkové a tam žádej o její
opravení. - Mylně je rozšířen názor, že geometr je oprávněn ohraničovati pozemky." Celkem však nutno vítati, že projeveno otevřeně míněni
v choulostivé otázce a majitelé pozemků bU!dou se zajisté těšiti z výhodných pro ně pokynů.
.
Prohraná kniha "Jak se bude postupovati
při parcelaci panské
půdy?" psána v prvé řadě pro naše venkovany;
bude však výbornou
příručkou pro každého zájemníka, kolegy geometry, především na venkově působíci, v to ovšem počítaje. Nestačí zajil>té znáti jen !iteru zákona,
ale více jasný výklad jeho a tím zjednati si možnost, abych poraditi mohl
bez obtíži každému a vyvarovati se omylů, v zájmu jeho i svém.
F.

Zp~ávy spolkové.
Zápis

o valné

schůzi

Odbočky Spolku čs. zeměměřičů

v Brně. Valná hromada zahájena v 10 hod. dopoledne proslovem předsedy
p. prof. dra. A. Tichého. Nato promluvil p. prof. dr. A. Semerád na thema
~Rozhraničovací práce", ve kterém nastínil obecnou činnost našich delimitačních komisí. Poněvadž přednáška bude uveřejněna samostatně v "Z. V.",
poukazujeme kolegy, by sledovali v časopise obsah zajímavého a ěasového
tohoto vylíčení. Po přednášce, navštívené 56 členy spolku, prohlédli kolegové výstavu amerícké techniky a soutěžné plány na. regulaci okolí mostu
v Bratislavě, čímž zdařilá dopolední část valné hromady ukonč~a.
Odpoledne o 14. hod.pokračovano
v sále "u Hochmuthů" ve schtlzi
za přítomností 48 člena. Předseda spolku uvítal s potěšením přítomné členy
všech kategorií zeměměřičských, přečetl pozdrav kol. Doležala z Plzné
a přikročil ku. projednávání vlastního programu.
Bod 1. Ctení protokolu o poslední valné hromadě Odbočky odpadlo
na návrh kol. Faltuse, ježto zpráva o ní uveřejněna v "Z. V.".
:ijod. 2. Podal I. jednatel Odbočky:
Cinnost Odbočky pohybovala se jednak ve směrnici takřka už historických požadavků zeměměřičských, jednak dána byla časovými mívrhy
koleg& a členů výboru.
K podstatným úkolům svým považovala Odbočka spolupůsobení na
pro v e den í r e for m y našeho studia. V přítomné době lze konstatovat,
že ministerstvo školství a profesorské sbory vysokých škol technického
směru chovají přesvědčení, ze reforma je nutná. Jsou však rozdílná nazíl'liní
o tom, jakým způsobem reformu provésti, což prá vě jest příčinoll, že otázka
reformy šla dosud hlemýždím krokem vpřed. Pro naši veřejnost je dllležito·
připomenouti si usnesení ankety zástupcu profesorských sborů na technikách,
vysoké škole zem~dělské a báňské ze 4. a 5. července 1921, kde přijat
názor, že příští studium zeměměřičské má býti připojeno co třetí směr
inženýrského stavitelství, aniž by mělo býti identicky organisováno se
směry A a B, Naše pražské vedení svolalo za účelem získání názoru svého
členstva k dosavadnímu vývoji akce členskou schůzi, která zdflraznila
naše požadavky zeměměřičské a přiklonila se k názoru, by "p l-i č len ě n í
odboru zeměměřiěského
inženýrství
provedeno
bylo případně
v souladu
s dosavadní
organisací
jednotlivých
vysokých
škol technických".
Jak poměry poslední ukazují, je těžisko celé záležitosti přesunuto do profesorských sborů vysokých škol technického rázu,>
ježto ministerstvo školství jest vázáno do jisté míry autonomií vysokých
škol. Doufáme však, že vysoké školy technického směru nedají nyní již
otázce - v zájmu cti stavu vysokoškolských techniktl - usnouti a v brzké
době podají ministerstvu školství žádané návrhy, berouce při tom zřetel
na požadavky přednesené našimi organisacemi a praktiky, takže ministerstvo
školství (referát p. min. tajemníka inž. J. Vrby) bude snad s to, po čtvrtstoletí první
reformu zeměměřiěského studia konečně uvésti ve skutek
studijním rokem 1922/23.
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Otázce přeřa,z;ení
měřických
úředníkfl do skupiny A, jíž vede
bratrská organisace Ríšského spolku státních měřických úředníků, věnovala
-Odbočka členy svého výboru a jednotlivými kolegy v ní ':>rganisovanými
podporu získáváním parlamentáTních ěiniteliL Akce ta není dosud skoněena,
ač návrh zcíkona jak ve výboru rozpoětovém tak i sbítně zřízeneckém byl
pí·ijat. V poslední chvíli zdá se, že i ministerstvo financí upustilo od svého
·odporu, spolehneme-li na významná slova, kerá )?ronesl v rozpočtové debatě
s~Lmp. ministr financí A. Novák. Příčina, proc do poslanecké sněmovny
návrh se nedostal, leží v tom, že politická Pětka nepřipustila
té doby
k projednání žádný návrh, který by znamenal platové zlepšení úřednictva
vůbec. Dftvody krnté redukce platové, kterou postiženi veřejní úředníci
zákonem z 21. prosince 1921, nejsou však v žádné vnitřní souvislosti
s požadavkem měřických úředníků o Pl'eřazení do skupiny A a jsme
proto pi'esvědčeni, že akce ta znovu zahájena bude, jakmile takticky to
bude možno.
.
Třetí ďt"lležitý bod činnosti Odboěky jest o t á z k a a g r á r n í c h
k o leg ft se týkající, t. j. jejich Pl)stupové poměry, jmenování na místa
vfidčí a. přijímáni absolventll zeměměřičských
kurst!. Odbočka prostřednictvím jednatele intervenovala
v této věci v ministerstvu zemědělství
(p. sekční šéf Jánský, p. min. rada Traitner) a dom'Í11ala se nápravy. Zkoumati p()žadavky geometrů. bylo přislíbeno, ale máme po ruce dilkazy, že
nezaznamenáváme změnu kursu. Zftstává tudíž tvrdou pravdou, že i dnes
jeví se proti geometriim zaujatost: snad proto, že tak dobře vždy pracovali a že vychovali dorost, dostávají tento vděk!! OtlÍ.zky agriÍrních kolegů
nepustí Ollbočka se zřetele, ale doufá, že i agrární kolegové nezaleknou se
a neustoupí v boji za svá práva a svou stavovskou čest. - V souvislosti
s touto činností zakročila Odbočka u Zemědělské jellnoty v ziležitosti
mivrhu nového scelovacího zákona a docílila toho, že jí zajištěna spoluúčast v anketách, která pak pro snazší jdniní
přenesena na p. prof.
Ing. Jos. Petříka.
.
Otázce návrhu nového zákona
stavebního
věnována patřičná
spoluprlce s ostatními interesovanymi kruhy. Přesné n4vrhy Odbočky, vypracované p. ]1l·9f.drem Tichým a kol. Peňázem, p,)dáuy na ministerstvo
veřejných prací a Masarykově A. P. V obllobně významné záležitosti,
kter,.u jest návrh zákona na zřízení státní regulační komise v Brně, vypracováno příslušné pod:iní a zodpovčděn dotaz mor. zemské správy politické (techn. oddělení).
.
Otázkou stavovského
označení
.Ing"
zabývala se 01bočkai
stejně intensivně. Při intervenci u p. referenta ministerstva veřejných prací
sděleno bylo zástupciím Odbočky, že nelze nyní měnit zísadní ustanovení
dotyčného cís. nařízení a že nová jeho úprava je možná jen no.velis!!;eÍ
z\Íkona. Nutno telly žlÍ.dosti přesně instruovat dle nař. vlády rep Cs.
z 10. listopadu 1921 (viz čís. 1. "Z. V." ročník 1922). Považuji za úkol
příštího výboru Odbočky zakročit o novelisaci zákona, aby přiznávání
názvu "Ing" kolegllm naším dálo se snazší cestou a poukazuji na úmysl
ministerstva
veřejných prací vyslovený
ve výnosu téhož ministerstva
z 31. srpna 1920, č. j. 20.563-XIV. a proslov p .. vrch. stavebn. rady Dittrlcha
učiněný v zastoupení ministerstv~ veřejných prací na ustavující valné
hromadi'l Inženýrské komory pro Cs rep. dne 14. března 1921, jež možnost
příznivi\ji<ího posuzování pro udělení n'Ízvu "Ing" kolegům naši,? slibují.
Dl\ležitým projevem činnosti Odbočky bylo také snažení o dobré
rozřešení otázky členství
a ode~írání
"Zeměměřičského
Věstníku"
kolegy
sdruženými
v Ríšském spolkyu stRt. měř. úředníkíL
Doufáme, že výsledek těchto snah uspokojil členy Ríšského spolku a ukázal
naši dobrou vůli,yobecným stavovským zájmům dle možnosti prospěti. Bude
však účelJlO, by Ríšský Spolek i spolek čs. zeměměřičf! v Praze věc novč
projednaly a propilovaly, aby nabyté zkušenosti z minulého roku byly
'Zkoumány a otázky rázu finančního oboustranně tak zrevidovány, by neutrpěl tím miš jediný stavovský list.
Odbočka, stojíc na stanovisku, že geometři
co vysokoškoláci
patH
do celé
inženýrské
rodiny,
všímala si v)leho, co ve Spolku
inž. a arch. o našich otázkách konáno. Předložila pak" konstatujíc sympatické projevy jednotlivců i vedoucích činiteIíi tohoto spolku, u příležitosti
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Valného :jezdu Spolku inž. a arch. v Bmě 1521, podání, by kolegové,
co absolventi technik, byli pl'i,iímáni za rovnoprávné
členy. Záleútost
příznivč vyřízena a dnes možno konstatuvat, že se tvoří zájmové skupiny
"inženýrů. geometrů"
ve Spolku ínž. a arch. Odbočka cení si vysoko
tento fakt a doufá, že i kolegové pochopí význam a cenu tohotu činu se
vztahem na možnost vlivu našeho na rozhodování o našich požadavcích
v inženýrských organisacích.
_
Z,íjem o dobrý chod administrace
"Z. V." vedl někter(; člen}'
výboru ke spolupráci. Výsledkem snah těchto, podmíněných občta vostí
hlavně kol. Faltuse a Veverky, je okolno.st, že získáno mnoho nových
odběrateHL Bližší detaily obsahuje zpráva administrační.
Veškerá činnost Odbočky sledoVlína členstvem ve schlIzích členských,
jichž bylo celkem 10, proti 8 schl1zím výborovým. Návštěva členských
schůzí byla na naše poměl'y velmi pěkná. Nejvíce navštívena
,~Ienská
schůze spojemí s přednáškou p. prof. dra Tichého: O grafickém vyrovnání
a sice 45 členy a hosty. Další přednášky, připojené k členským schúzím,
přednesli:
Kol. BarHměk: O ohraničeni a obnově branic hospodářských pozemků.
Prof. dr. Kladivo: N omografie v geodesii.
Kol. Kožoušek: Společná zařízení u agrárních operací.
Potůček: O užití Horského diagramu.
Rflčička: O letecké fotogrametrii.
Baar
: O úpravě katastr,ílní mapy.
"
Doležal: Výkup a odhad pozemků u železnic.
"
Faltus:
V rstevnicový plán lázní Luhačovic.
Nové přednášky slíbili kolegové: Matyáš, F. Mátl, Bartt'l.něk, prof.
dr. Kladivo, Peňáz, Kostelecký a Krátký. Pl'ednášky budou odbývány
v zimním období pokud možno každý druhý ětvrtek v sále "u Hochmuthll",
Tivoli 48, o pfll 8. hod. večer.
Zmiňuji se též o pohybu členstva Odbočky: s pr-ibylými novými
ěleny jest počet členstva koncem správního roku 259 (Morava se Slezskem
154, Slovensko s Podkarpatskou Rusí 79, Jugoslavie 6).
Kolegové! Budiž mi' na konec dovoleno několik upřímných slov všeobecného rázu-o Snahou předsedy a výboru Odbočky bylo vždy. hájiti
zájmy našeho stavu těmi prostředky, jež náš malý spolek má k disposici
a s vědomím, že kroky naše musí býti promyšleny a opřeny věcnými
důvody. Víme, že nezdařilo se mim dosíci tolik, oč jsme bujovali, ale nutnopoukázat na to, že příznivé výsledky našich akcí podmiňují v prvé řadě
činitelé, jsoucí mimo náš stavovský vliv. Setkáváme se často s neporozuměním.
překážkami, ba s vážným odporem silných jednotlivců a organisací, uad
něž nejsme s to. Tvoříme jen složku hospodál-ského, technického a kulturniho života v naši republice a proto musíme hledat opory u osob a sdružeuí.
jež dovedou naše požadavky podporovat a hájit. Chopme se tedy pomocné
ruky a podejme naši ke spolupráci těm kruhům, které s námi sympatisují.
- Je však třeba, bychom se v naší organisaci tím pevněji stmelili a pracovali intensivněji ještě než dosud. A tu třeba ukázat ještě větší smysl pro
solidaritu, vice družnosti, ozbrojit se auto kritikou v osobním jednání, míti
shovívavost v posuzování řlidných kolegů svých z různých oborů praxe
měřické, vštípit si dobrou vůli a chuť ke spolupráci ve společných zájmech
stavovských - krátce řeěeno -, osvojit si v prvé řadě lásku k celému
stavu a jednotlivým složkám jeho.
Té nezištné, bez:náročné práci každého jednotlivce z vás, kolegové,
již vnuká poctivá vůle prospět celku,' volám "Zdar".
K rozpravě o jednatelské zprávě předčítá kol. Krátký obsah dopisu
od kol. Sůry ohledně zařazení měřických úředníků státních do skupiny A.
Předseda Odbočky stručně zmiňuje se o osobním svém dojmu z ankety
o reformě geodetického studia a je přesvědčen, že min. školství otázky
reformy vřele se ujímá, zvláště svým referentem Ing. Vrbou.
Nato schválena jednomyslně zprávvl1. jednatelská.
Bod 3. Pokladník Odbočky kolega Seránek referuje o příjmu a vydání
Odbočky a administrace časopisu. Veškerý příjem Odbočky byl 1628'48 K.
Ježto vydání pro Odbočku činilo 936'75 K a na administraci 461'60 K,
zbývá v pokladně 230'13 K.
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Zpráva pokladníka. kterou revisoři koJ. Brychta a Bílek shledali
ypořá~ku úplném, schválena jednomyslně valnou hromadou a vzata na
vedorm.
Bod 4. Kol. Veverka podává zprávu o administraci, kted musila
poHditi nové seznamy odběratelů, při čemž vypomohl zvláštní ochotou kol.
Peňáz, přednosta měř. oddělení města Brna. Vyřizovány četné reklamace
a získána řada předplatitelů, za čež hlavní zásluhu krom kolegy Veverky
má kol. Faltus a Růžička (viz zvláštní zprávu).
Zpráva administrace,jež vlastně týká se činnosti Spolku čs. z. v Praze,
vzata s pochvalou na vědomí; udělení absolutoria, patřící do práv našeho
:ústl'edí, vyhrazeno je Praze.
Bod 5. Volby předsedy Odbočky a výboru byly dalším bodem jednání.
Předseda p. prof. dr. Tichý přimlouvá se za to, by zachovány dosavadní
'principy a voleno krom pJ:'edsedy 10 členů výboru a 8 náhradníků. Poměr
jednotlivých kategorií nelze dodržeti v zastoupení výboru, neboť pak by
·odpadlo zastoupení malých skupin. Kol. }<'altus poukazuje na to, že ve
výborové schlízi dne 14. ledna bylo o kandidátce po dorozumění se zástupci
jednotlivých kategorií a k vůli rychlému tempu projednávání tohoto bodu
ve valné hromadě jednáno a proto navrhuje, by kandidátka výboru vzata
za podklad, auiž by se vylučovala možnost změn v osobách. Kol. Janč
'zastává zisadu svobodné volby.
Kol. Faltus konstatuje, že jeho návrh neodporuje stanovisku kol.
.Janě.e, neboť výběr členů výboru Z civ. technikft brněnských je omezen:
Přikročeno pak k volbě aklamací a zastoupení ve výboru provedeno
.takto:
a) Členové výboru (kol. evid. a pozemk. úřad): Baar, Neduma, Krátký,
(kol. civilní):
Janč, Beneš,
(kol. agrární):
Kubín,
(kol. železniční):
Kostelecký,
(kol. zemští):
Růžička,
(kol. městští):
Peňáz,
(kol. posluchači):
Maťa;
b) n~hradníci: Trávníček, Horný, Vejmělek, Pala, Marek, Faltus,
.Čtvrtlík, Va řeka;
c) revisoři účtlí: Brychta a Vyroubal.
li volbě předsedy prohlašuje p. dr. Tichý, že ze zdravotních diivodů,
pro nával prací a svůj pobyt mimo Brno nehodlal volbu předsedy přijmouti.
.JelikoŽ však ve výboru byl o to žádán, by volbu v případě zvolení přijal,
mohl by tak učiniti jen tehdy, že zvolený místopředseda mu vykonávání
funkce ulehčí svým případným zastupováním.
K vývodiim p. dra Tichého poznamenává kol. Faltus, že p. profesor
dr. Tichý přes to vše může býti jediným kandidátem našim, neboť jeho
osoba zaručnJe nám dobrý vývoj spolku a nezištnou spolupráci ve věcech
zeměměřičských.
Pak provedena volba předsedy, jímž jednohlasně zvolen prof. dr. Tichý,
což s potleskem všeobecným přijato bylo.
Bod 5. Volné návrhy, ač měly býti do 13. ledna písemně podány,
jsou pHpustné, ježto o termínu tom zvěděli kolegové Z' časopisu opožděně.
Z došlých návrhů předčítá p. předseda dva návrhy kol. Faltuse: 1. Pokla§ník Spolku čs. zeměměřičů budiž (v Bruč) tam, kde je administrace "Z. V."
2. Clenský příspěvek ať obnáší pro rok 1922 obnos 35 Kč; za časopis pro
cizinu 40yKč, jednotlivá čísla 4 Kč; posluchači techniky platí 10 Kč příspěvku. Clenové Říšského sJlOlku státních měřických úředníků jsou zároveřt
členy Spolku čs. zeměměřiču. v Praze a dJlstávají spolkový časopis "Z. V."
prostřednictvím příslušné administrace. Ríšský spolek zaplatí za každého
svého ohlášeného člena, dostávajícího "Z. V.", roční příspěvek 28 Kč Spolku
čs. zeměměřičii a to ve čtyřech splátkách během roku. Dohoda uzavírá se
~atím jen pro rok 1922, kdy vyjde deset čísel časopisu.
Kol. Faltus odůvodňuje svůj návrh a uvádí, jaké zjednodušení by
to bylo pro administraci a pokladníka, zaručuje se tímllpravedliv!íjší rozdělení nákladu a zmenšuje se tak rozpětí mezi příspěvky kolegií. Ríšského
spolku s ostatními členy.
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Kol. Bartfměk varuje před touto změnoJl a dovozuje, že k tomu potl-ebí je schválení valných hromad odboček Ríšského spolku, tedy průtah
<celé věci. Staví se zásadně proti jakémukoli fixnímu údaji za číslo nZ, Y."
3 hájí zásadu: Krytí režie časopisu
4 Kč.
Nato konstatuje
kol. Faltus, že dohoda byla uzavřena jen pro
rok 1921 a že je nutno, by valné. hromady se tím znovu obíraly v obou
spolcích. Rozpětí platové je nespravedlivé, ježto evidenční kolegové za
rok platí jen 22 Kč, ostatní pak 40 Kč. Při n'Íkladu 10 čísel by letos měli
dle návrhu platit 28 Kč, tak~e by platili o 7 Kč méně než ostatní členové
3 nikoli o 18 Kč jako roku 1921. Fixní cena má ten účel, že se zaručí tím
pravidelné vycházení časopisu, o jehož existenci musí míti všichni geometři
stejný zájem.
I'ředseda uděluje slovo kol. Bartůňkovi, který prohlašuje, že hájil
vždy jednotnost a zájmy spolku z přesvědčení. Spolek čs. geometrů jest
spolkem humanním a ne výdělečným. Jest proti pevné cifře a soudí, že
prosazení lllivrhu mohlo by zadati příčinu k rozkolu.
Prof. dr. Tichý žádá, by někdo z neutrálních osob zaujal otevřeně
stanovisko a prostředníka v různých těchto názorech. Prof. dr. Semerád
dovozuje, že spolek je sice také humanní tendence, ale že časopis - hlavní
to pojítko členů - musí býti zabezpečen finančně. Varuje před roztříštěností,
která by nám uškodila společensky a stavovsky a měla pak i vliv na ohrožení
želané studijní reformy.
Kol. Páleníček praví, že co<nestranný by navrhoval vstup Odbočky
. do Spolkn inženýrfi a architektfi, čímž by dvojí placení odpadlo.
Prof. dr. Semerád objasňuje, z jakých důvodů vznikl náš Spolek
čs. zeměměřičfl v Praze a jeho Odbočka v Brně a upozorňuje, že toto
osamostatnění spolkového života našeho za spoluúčasti všech kolegfi ZPllBobilo rozkvčt zeměměřičské věci a příznivé stanovisko inženýra ke geometru. Netřeba předbíhat událostem a spěchat tam, kde je tak vysoký
pr-íspěvek, ale držet se svého spolku, dokud reforma studia nebude hotova.
Kol. Faltus reaguje na vývody kol. Rartůňka, nač'ež prof. dr. Hruban
navrhuje, by návrhy a názory protichůdné rozřešeny byly valnou hromadou v Praze. Předseda dává pak hlasovati o návrhu kol. Faltuse jako
nejdříve podaném. Návrh přijat velkou většinou, neboť jen dva hlasy vy.slovily 'se proti. (K vfili orientaci uvádí se, že většína kolegů z Rísského
spolku zdržela se hlasování.)
Další návrh podal pan prof. dr. Tichý na změnu stanov pokud se
týče vedení redakce (redakční rady). Dovozuje, že redakční rada, loňského
roku v život uvedená, se dosti neosvědčila, aniž se mohla scházeti. Nayrhuje, by po vzoru .Zeitschrift fur Vel'messungswesen" byl jeden redaktor
theoretik a jeden redaktor praktik a žádá p. prof. dra Semeráda o projev.
Prof. dr. Semerád praví, že nutno prve zabezpečiti finanční základ
pro vycházení časopisu a chválí proto snahu kol. Faltuse, pak zvoliti
pokladníka v sídle vycházení časopisu a za třetí zajistiti kruh přispívatelfl.
Redakční rada měla redaktora podporovat příspěvky z kruhů svých kategorií, což však se dělo jen velmi zřídka a vítal by proto, by .opravdoví
interesenti sami se přihlásili, aniž by měli býti voleni.
Prof. dr. Hruban soudí, že redaktor měl by si kruh redakční sám určiti.
Předsedající doporučuje pak, by redaktorem byl p. dr. Semerád a spoluredaktorem kol. Hanák, což dle názoru p. dra Semeráda bylo by v odporu
se stanovami.
Proto kol. Faltus navrhuje, by redaktorem byl p. dr. Semerád a spolupracovníky dr. Tichý a Ing. Peňáz. Po pozmímkách p. předsedy a dra Semeráda
sloučeny návrhy v toto znění: Re:iakce skládá se z prof. dra Semeráda jako
šéfredaktora, dra Tichého a kol. Peúáze co spolupracovníků a důvěrníků
redakce. Tento návrh pak jednomyslně Odbočkou pHjat a doporučuje se,
by valná hromada Spolku čs. z. v Praze o něm definitivně rozhodla.
Tím volné návrhy vyčerpány.
Kol. Faltus vítá posluchače země'měřičství a klade jim na srdce, by výhody a postavení, které jich před-
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chůdcové si vydobyli, uurželi a zúčasti'iovali se IJilnó našeho spolkového
života. Konči upozorněním na píednášky prof. dra Zavadila ~O_obóhu vody
v přírodó" a vybízí k jich navštěvování.
Pooě vadž program tím vyčerpán, ukončil předseda valn')u schůzi
výzvou u další spolupráci v novém obdob!.
Zapsal Ctvrtlík.

Zptávy osobní.
'z ministerstva financí. Vláda republiky Československé jmenovala.
technickými finančními rady v VII. tHdě hodnostníad
personam pro
správní obvod zemského finanóního ředitelství v Pr~ze vrchního roěřického
komisaře .Jana K a valí r a měřickým radou pro litografický ústa v ministerstva financí, měřického komisaře .Josefa B a a ra vrchním měřickým
kOmisařem.
Přeloženi: Měl'. asistent Bruno Mel c h a r, dosud přidělen evidenci
katastru daně pozemkové vo Vyškově, byl přeložen k odděleni pro nová
měření v Bmě.
Zpráva

administrace

"Zeměměřičského

Věstniku"

za rok .921.

Pdce, spojené s administrací, byly v minulém roce velmi obsáhlé.
Hned na počátku roku bylo nutno sestaviti nové seznamy ělelilo[dle
zemí, jelikož staré byly jíž změnami přeplněny. Všechělení't i s odběrateli
bylo 70S. Seznamy tyto byly pak litograficky rozmnoženy, při čemž nám
s nevšední ochotou vyšel vstHc kol. Peňáz,začež
mu zde vzdáváme
srdečný dík.
Další prací bylo vyřizování reklamací a objednávek starých čísel
(starších ročníkfl), a zanášení hlášených 7.měn. Byl to zvláště kol. Faltus,
který se administračních prací čile úiiastnil a dále jednatel spolku kol. R{lžička.,Možno Hci, že tito dva kolegové vykonali dobroú polovici administraě.ních prací. Kol. Faltus staral se kromě administrace též o finanční stránku
spolu s pokladníkem odbočky.
Starší ročníky (od r. 1913) byly přeyzaty od redakce "Zeměměřičského
Včstníku" ze zdejší vysoké školy technické a uloženy. Starých čísel jest
tak velký počet, že by.la potíž s jich umístčním; zapiijčením vhodného
etažéru umožněnoroztHditi
všechny rOl:níky dle jednotlivých čísel, čímž
docíleno pěkného přehledu.
Čísel bylo tisknuto 750 (700 s obálkami a 50 bez obálek). Prvního
čísla se bohužel na některé později přihlášené členy nedostalo j stalo se to
tím, že jsme získali řadu členu až po vyjití prvního čísla a dále hlavně
tím, že se právě toho čísla mnoho na poště ztratilo.
Aby ulehčeno bylo přetížené administraci a !aktéž, by bylo odstraněno nedorozumění, týkající se reklamací kolegii v Ríšském spolku státních
měřickfch úředníků organisovaných, jednáno o odděleníadministrace
pro
iileny Říšského spolku státních měřických úředníkU. Dohody dos:íleno a
počínaje letošním rokem zasílá se ~Z. V. \' pro evidenční kolegy v Cechách
hromadně na adresu kol. Náhlíka v Praze, na Moravě a ve Slezsku na
kol. Baara v Bruč a na Slovensku na kol. Hrabovského v Trenčíně. Jmenovaní kolegové obstarají rozeslání čísel na jednotlivé kolegy a vyřídí taktéž
reklamace.
Administrace pro všechny ostatní členy Spolku čs. zeměměřičů (počítaje z evidenčních ty, kteří členy Spolku státních měřických úřední1di
dosud nejsou, ale našimi členy jsou), dále pro předplatitele věstníku a
objednávky starších ročníků, zust,ívá jako dříve: Brno, Zemský dům II.
Ke konci upozorňuje administrace, že staré ročníky (od 1'. 1914-:J9~O)
jsou v dostatečném počtu na skladě a mohou býti za puvodní ceny s mihradou poštovného přenechány.
Za redakci zodpovída Dr. A. Semerád. Nakladatel: Spolek československých

Tiskem Polygrafie v Br&ě.
zeměměllčft v Praze.
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