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ROČNíK VlIT.

ZEMĚIĚŘltSHÝ··VĚBTftíu
Pfesnost zamHenípftmifení
Ing. Teyssler,

Vr~tislav,

úblovém v dolem.

docent vys. školy báňské v Přibrami ..

První pokusy o přesnosti při zaměření úWovém provedeny byly proL
Stampfrem r. 1833 a uveřejněny v Prechtels Jahrbiicher des k. k. poly·
technischen Institutes, Bd. XVIII, S. 230 a násl.
Při těchto pokusech dospěl prof. Stampfer k výsledkům, na základě
kterýchž se takto vyslovil:
.
"Při dobrých achromatických dalekohledech a nejpříznivějších okolo
noStech, totiž těch, že (mezilehlá vrstva vzduchová mezi dalekohledem a
cílem nemá žádného rusivéhó vlivu na zaměřování, jest přesnost zaměření
přibližně úměrná zvětšeni dalekohledu, předpokládáme·li, že zvětšeni daleko·
hledu je s rozměry a dokonalóstí objektivu v náležitém poměru. M1Íže
tudiž býti stanovena chyba v zaměření přibližně tak: že chybu zaměření
pouhým okem zatěchže
jinak okolností dělíme zvětšením dalekohledu."
Výsledky jeho pozorování jsou uvedeny v následujicí tabulce:
Zvětšení.
dalekohledu
tp

Chyba
v zam~ření

.

I

0'72"
O'M"
0'26"
0'22"

5
1~
26
28
29
64
13

006"
0'11"
0'45"
I

Průměrná
hledu ep=l

chyba

Chyba v zaměření
pro zvětšení
dalekohledu tp=l

l

3'6"
6'5;'
6'8"
6'2"
I
7'5"
7'0"
5'8"
střední hodnota 6'2"

I
1

I
I
I

v zaměření

byla

by tudíž

pro zvětšení

daleko-

PozdějI našel Wagner (Zeitschrift fur Vermessungswesen 1886, S. 99}
při zkoušeni meze dosažitelné přelinosti při za~řování
Reicbenbachovým
daIekoměrem pro zvětšení dalekohledu tp = 1 hodnotu průměrné chyby
v zaměřeni

D.=5·4".
Pro libovolné zvětšení dalekohledu vypočte se chyba v zaměření dle
vzorce

Oz
Otp=-.
rp

(1)

Při obojich pokusech byla buď.šířka zaměřeného cíle nebo zvětšení
dalekohledu měněny, vzdálenost při pokusech Stampferovýchbyla
stálá,
při pokusech Wagnerových proměnná a pohybovala se mezi 50 až 100 m.
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ptesnosti

zal11ěrení pti měření úhlov~m .v dolech.

Pro použití důlních fheodolitů jsou vzdálenosti" na něž se vyšetřoyání
- Stampferova a Wagnerova vztahují,. jednak příliš veliké vesrovJ1án,íi~
vz4áltnostmi,,:'}f_,' pij ~řent,
dilnlm' p~hál':ejL vi,ÚV4hU, .~ d~M';jbflla
kQJ1á9ai~Z~()"íf;ýšezmí!lQl'rýcllp.a'
sťětle,den.rúm.;'
.,'".; .•.i'ij,
'" li; P'iQloiUvti.~val:j~
vz(fáI$os~ pól!' 50ni,- a;.v Mlech, 1'.li 'ollvětIe$
u.lIiěJAm.. >t
;I,-,~ t':'
V
,. '. '.'
"'.'
,.,2:a,c:íl slouži~ důlní signál firmy Osterland a k .arněřování 'U·žitobylo
mikZ'oMóvéh<> theodolitu firmy Bamberg v Berlíně,'
,
;lbych ď~ohI stanovitI chybu v zaměření, bylo nutno vyloučiti nejdřív
ehybů'v
zastavení nití mikroskopových na děleném limbu_ To bylo proi

"i");'

,",,-'

vedeno úkto:
···.Na
I. mikroskopu zmměného theodQlitU, byl zastaven určitydllek:
limbu a na bubínku mikroskopu odečteno udání. Po zcela malém otočení
bubínku byly nitě mikroskopu opět přivedeny souměrně na obě strany od
uvažovaného dUku limbu a na bubínku provedeno odečtení znovu_
To se opakovalo vždy' 20kráte, a provedeno pětkráte pro osvětlení
denní a pětkráte pro osvětlení v dolech revírubřezohorského_
Z těchto 200 pozorování (z 'nichž 100 bylo při denním světle provedeno
a 100 při světle umělém) určeno bylo W středních chyb, 5 pro světlo denní
a 5 pro světlo umělé v dolech,
V následující tabulce uvedeny jsou údaje bubínkové stupnice při
osvětl~ní umělém - jakož i z údajů těch vypočtené ~dní
chyby v iI!lstavení
mikroskopovýCli nití na, děleném limbu_
.

R
,

PO"O-

ti

rování

.
.

21"5
21'6
2O'Q
195
20'0
21-5
22-0
22-0

-0'08
-0'18
+1'42
+1'92
+1'42
~O-o8
-0'58
-o-58

I

.

VV

a d· a

II rovánÍ
PO"O-j

0-0064
0-0324
2-0164
3-6864
2'0164
0-0064
0-3364
0-3364

I

23-5
22'0
22'0
23'5
22-5
22-5
21'0
19'5

m=

ti

I

-~08
-0'58
-058
-2'08
-1'08
-1'08
+0-42
+1-92

V ;:66
29

I
f1V

t

II rování
PO"O-I

4'3264 22-5
0-3364 19'75
0'3364 21'5
4-3264 20-05
1'1664 ml=
1'1664
0'1764 21:'24
3'6864'

ti

,
-1'08
+1-67
-0'08
+1'37
[V] =.'1-

-ID-U
+10'14

I

Vtl

1-1664
2'7889
0-0064
1'8769

[v"J==
29,7966

= 1'2Q23",

Podobným způsobem určenO bylo v řadě druhé m"':"'1'33675",
v radě třetí .111 = 1'367", \;" řadě čtvrté.' 1'48675" a v řadě páté 1'5478"_
Rovněž na tomtéž principu' provedeno bylo vyloučení chyby v zas'llavení
nití při světle umělém, při čemž, určeny střední chyby tohoto zastavení
hodnotami
1'706'!, 2-000", 2-1587", 2'441" a 2'7111".
Tím jsou dány tedy střední chyby \- zastavení nití mikroskopu na.
dělící dávky limbu_
.
Váhy těchto středních chyb vypočteny byly dle vzorce
71-1 .

P = --2-' kde 11. značí počet pozorování jedné řady_
m
Takto. stanovené váhy středních .chyb obou skupin pozorováni
pro světlo denní:
p\ -12'12
P2= 10'68

pro světlo umělé:
p\- 6-53
P2=4-75
P3=4'06
P. - 3'19 .
Pa - 2'58

P3=10-17
P. = 8-59
115

= 7-93
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Sestavime,li nyní údaje tyto do tabulky, jak níže provedeno, můžeme
'1Počísti střední chybu skupin pozorování dle rovnice

M= +l/[pm'].
Skupina
p

I

12-12
10'63.
10'17
8'59
7'm~
49-44
pm2] je v

- Ir

při světle denním:

m

I

1-2523
1~33675
1-367
1'48675
1'6023

m'

I

p.m'

[p]
Skupina při světle umělém:

6'53
4'~
4'
3'19
258
21'13
obou přípa,dech = 95 a dle toho je
1'568
1'7869
1'869
2'211
2-3957

19'00
19'00
19'00
19'00
19'00

M pro skupinu prvou

m

m'

p'.m'

1"706
2-000
.2'1587
2'441
2'7111

2'9104
4-000
4-66
5'9589
7'35

.' 19.00
19100
19,00
19-00
19'00

p

II

= + 1/.
-

95
V49-44

li'

.

= -+ 1'39"

d~uhou = +
95 = + 2'12",
-:- 21'13
Určením těchto středních chyb nebyla dosud skončena předběžná
úvaha, neboť aby bylo možno zjistiti ťhybu v zaměřéni na signál, bylo
zaměřeno dalekohledem na signál li. provedeno odečtení na bubínku, Poté
vyšinut. byl dalekohled z původní polohy. a zaměřeno na signál znovu, a
provedeno příslušné odečtení na bubínkovéstupnici
mikrometrového $rouhu.
Takovéto zaměření bylo provedeno vždy 30 až 40krá~ a z odchýlek' jednotlivých pozorování od arithmetického průměru určena byla totální chyba,

t=+

JIn[::Ji'

kterážto totální chyba se skládá z chyby v zamerem na. signál
r zastavení nití mikroskopu' M (prá~ vypočtená).
Podle zákona o šíření chyb je

a.

chyby

t'= V2+M2
je známo (možno je určiti).
je V=±vt'-M'.
, (S)
Tato chyba zaměřovací měla býti nyní vyvozena pro různé vzdálenosti
signálů od přístroje záměrného - a podle provedenÝi:h pozorování možná
říci, že chyba y zaměření je funkcí:
\
1. vzdálenosti signálu od přístroje záměrného,
2. jakosti' prostředí, jímž paprsek záměrný prochází.
Pro stanovení závislosti chyby v zaměření se vzdáleností signálu od
přístroje záměrného bylo mnoU použito následujícího postupu:
Signál firmy Osterla.nd postavil jsem po řadě do různých vzdálenosti
od stanoviska stroje zaměřovacího. Délky nejsou na celé metry z toho důvodu,
protože vzdálenost byla podmíněna možností visury v křivolakých ,;hodbách
17. obzoru Rudolfovy jámy v Bohutíně.
Výpočtem provedených pozorování na dole jsem shledal, že chyba
T zaměření se zmenšuje se vzdáleností signálu od přístroje zaměřovacího.
Chyby, jež jsem vypočetl, vzdáleností, měřené přesně ocelovým pásmem
visutým, a váhy pozorování, uvedeny jsou v tabulce, jak následuje:

11

protože caM

Vzdálenost )
2'823
3-762
7-689
13'l59
30'421
48155

I

Chyba
v zaměření

+

Váha
pozorování

I

+ 5'05"

, 3-36
3'49
2-69

+3'96"
+'2'74"
±O'97"

0'95
0'86

8'28"
+7'21"
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Zpt'ávy titet'ámí a odbot'né.
Referát Ing.Žurka z Jičína o zeměmětíčích
evidenčních.
Předneseno

8. března

1919 v Praze.

Kolegové, evidenčIÚ geometři, vznesli na mne úkol, abych ve dnešním
vzácném shromáždění promluvilo jejioh služebních a stavovský~hpoměrech.
Úkol vysoce čestný, ale také vysoce' zodpovědný - a jestliže jsem
se ho' ujal, učinil jsem tak jednak u vědomí organisační povinnosti, jednak
v pevném přesvědčeIÚ, že není k tomu potřebí žádné obratnosti řečmcké;
která bohužel nenI mým údělem, nýbrž že postačí uvésti pouhá fakta, abych
přesvědčil slavné shromáždění o nutnosti nápravy poměrů tohoto stavu.
Neboť, byl-li stav technický rakouskou státní správou vůbec přezírán,
byl sta," náš v tom ohledu pravou popelkou.
Instituce evidenčních 'geometrů vešla. v život na základě zákona
z 23. května 1883, trvá tedy již téměř po 36 let.
Přes to vše je širší veřejnost o jejich úkolech a služebních poměrech
tak málo informována, že nutno nezbytně předmětu toho poněkud šíře se
dotknouti.
'Máme-li na mysli původIÚ interici cit. zákona doplněného v některých
směrech' zákonem ze dne 12. července 1896, je evidenční geometr v prvé
řadě úředníkem technickým, povolaným k tomu, aby mapový materiál vzniklý
na . základě patentu z roku 1817, neustále jednak na základě výsledku
vlastnílió měření, jednak výsledků měření civilních techniků doplňoval
ohledn?: veškerých změn, které nastaly v obcích jeho okresu následkem
dělení pozemků, stavbami budov, drah, cest, silnic a vodotoků.
Jemu přísluší však také vyšetřovati a nově vceňovati pozemky, jichž
kultura úplně nebo z části se změnila, \':Yšetřoyati rozsah škod způsobenýcb
živelními pohromami, jako na př, inundacemi, sesouváním půdy atd., po
případč u vinic mšicí révovou.
On musí také vésti v evidenci veškerý majetkový pohyb půdy a
pomocí všech tak.to získaných dat utvořiti podklad pro správný předpis
pozemkové daně.
Jeho povinností' je dále, veškery tyto změny, pokud nejsou již na.
základě práVIÚch jednání v knihách pozemkových nebo deskách zemských
a knihách železničních provedeny, příslušným soudům náležitou formou
phlásiti,. potřebnými kopiemi mapy katastrální a- výpočty ploch doložiti.
jakož i vésti v neustálé evidenci provádění těchto změn u příslušných soudů
tak, aby nutný souhlas me?i operá.ty katastrální~i a knihou pozemkovou
byl udržen...
.
Za tímtéž účelem musí také veškery soudem poV'Olenézměny, pokud
mění se jimi konfigurace parcel, i do map soudních zanášeti.
Obor působnosti evidenčního geometra šíří se však tllLkem poměrů
daleko za hranice citovaným zákonem vymezené.
Mapový materiál (tak zvané mapy katastrální), jenž tvoří předmět
péče evidenčního geometra, vznikl, . jak již řečeno, na základě patentu
z r; 1817 grafickou triangulací a měřickým stolem a ačkoliv musí býti
nazván vzhledem na tehdejší pomůcky a okolnosti, za nichž vznikl, velmi
dobrým, :přecenemohl na trvale postačiti nárokům, které na něj kladla naše
doba, zvláště tam, kde rychle vyrůstala velká města. Tu bylo nutno pro. vésti měření nové, methodami moderními, odpovídajícími všem požadavkům
vědeckým, kterážto práce rovněž svěřěna byla jedné části evidenčních geometrů.
Jiná. část kolegů našich přidělena byla v triangulačním ústavu vídeňském a bncre po nutném zřízení tohoto ústavu v republice I;eskoslovenské
v činnosti své i zde pokračovati.
Opět jiní pověření jsou prováděním geodetických pr~cí, souvisejících
!Ie stavbami vodními a regulacemi zemských řek.
Vytčené zde úkoly ukazují zřejmě, že je evidenční geometr důležitým
ěinítelem v oboru státní správy a' že je mu zapotřebí nejen vědomostí. čistě
geodetických, nýbrž' i kulturně - technických, veřejno- a soukromoprá7IÚch.
Slu~ební poměry všech evidenčních geometrů jsou podstatně stejny
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jen k vůli jednoduchosti a vzhledem k tomu,' že evidenční geometři po;
věřeni správou jednotlivých měřických okresů tvoří velkou. většinu veškerého
personálu, přihližeti budu v podrobnostech k této posléze jmenované kategorii.
Úvodem připomínám, že veškery, z povinností výše vytčených plynoucí
práce, kromě čistě manipulačních, vykonati musí každý geometr ve 8.'~m
měřickém okrese zpravidla sám,neboť
při panujícím nedostatku personálu
nucena je státní správa elevů, tu a tam k výchově přidělených, .používati
již po krátké době přidělení k náhradě za síly onemocnělé, zemřelé atd., což
ovšem očividně není ani ku prospěchu dotyčného eléva, ani služby samotné.
, Uvážíme-li však, že přemíru své práce, kterou je nucen takto geometr
vykonávati sá{n a kterou stěží zdolává, pokud je v plné duševní a tělesné
Svěžesti, zdóláti nemůže potom,když'.námahy
,li. věk síly jeho podlomily.
což však dosud od něj přece jen se požaduje,.oéitii jsme se u prvního bodu,
kde třeba jak v zájmu stavu, tak. služby samotné domáhati se nápravy.
A nyní musím obtěžovati slavné shromáždění prosbou, aby provázelo
evidenčníhc geometra na. cestách, které podniká, aby úkoly. své mohl splniti.
Počátkem měsíce dubna ka:ždého roku vyhotoví cestovní plán pro
dobu od začátku května do konce října, jehož dodržování zůstává pro něj
přísně závazným.
V každém z těchto šesti měsíců určeno je pro nepřetržité polní práce
22 až 24 dnů, bez ohledu na počasí, které při sestavování cestovního plánu
geolnetr samozřejmě nemůže předddati.
Pro tuto dobu každého měsíce musí sestaviti se zřetelem na nejmožnějši. úsporu časovou obce svého okrel;lu, v nichž úřední řízení má
konati. tak,' aby cestovní pohyb a následkem ·toho cestovní útraty byly. co
nejmenší. Po celou tu dobu není mu dovoleno vrátiti se do úředního
sídla, nýbrž má dle stávajících předpisů nocovati v obci, kde právě působí.
Zd.ali je tento způsob cestování úředníka důstojným, ano zda je vzhledem
ku poměrům, jaké vládnou v našich hornatých anebo chudších krajích, vůbec
.lidským, ponechávám úsudku slavného shromáždění.
.
Evidenční geometr nejen že nucen· je takto nocovati v každé sebe
bídněiší vesnici, jemu však při tomto způsobu cestování odňata je i možnost,
aby aspoň jednou za den - večer - mohl řádIlě' se najísti.
Neboť, kde, prosím, po celodenní únavě tělesné i duševní práci, a to
teprve po západu slunce - neboť slyšte, pánově, "od slunce východu do
slunce západu" je platným dodnes ustanovením vyměřena jeho pracovní
doba -, kde, pravím, má vzíti čas a sílu, aby pěšky vážil ještě cesm do
místa. často hodinu, dvě i více vzdáleného, kde by řádně mohl jísti a spáti,
nehledě k tomu, že časně ráno čeká ho 'zase cesta zpáteční.
,
Povozem, i kdyby v řídkých případech byl k dostání, ba namnoze
ani dráhou cest těch konati nemůže, ježto cestovné do místa přenocování
stát nehradí a úředník ze své diety hraditi je nemůže, nebot tato je vyměřena
tak, že 'nestačí ani na řádné stravování. Požívá totiž evidenční geometr a to
nikoli jen ve svém vlastním okresu, nýbrž na rozdíl od všech ostatních
státních úředníků i kdekoliv jinde, v obvodu celé země, diet tak zvaných
restringovaných, které se dnes i s drahotním přídavkem pohybují mezi
7 K 50 h a 12 K 60 h dle hodnostní třídy, do níž. je dotyčný úředník zařazen.
Abych byl úplně spravedlivým, musím dodati, že od dob zavedení
nedělniho klidu smí se i evidenční geometr navrátiti na neděli domů, avšak
nesmí se vzdáliti z místa svého působeni před sobotou večerem a musí se
do něho vrátiti ještě v neděli večer. Nejedná-li tak, vydává se všanc
disciplinárnímu stihání a eventuelnímu potrestání. Při tom přímo klasickým
je ustanovení, že náklad na obě tyto cesty musí hraditi z vlastních prostředků.
Jedinečným je však také způsob, jakým vyměřuje se evidenčnímu
geometru cestovné. Děje se tak, přese všechny naše dosavadní rozkl.ady a
žádosti pod zastaralým titulem přípřežného, ač dodávání přípřeží u obcí a
o.kresu dá'vno bylo odstraněno - a vyměřováno je následkem toho obnosem
téměř o polovičku menším, než .všem ostatním kategoriím státního úřednictva.
A zase chci býti' spravedlivým I I jemu dovolila státní správa, aby
účtoval cestovné v té výši, jako jiní státní úředníci, avšak jen tehdy, když
povozu skutečně použil a když prokáže okolnost tu - horribile dietu potvrzením dotyčného povozníka!
Slavné shromáždění I Je třeba, abych dokazoval podrobně, jak takovými
li
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P9měry podrýváno je soustavně zdraví dotyčn~ho úředníka, je třeba, abyc~
yáín líči~, jak vypadá jeho život rodinný, když po dobu celého půl roku je
've svém .domově pouze hostem a to hostem, který přichází znaven a nervově
vyčerpán, je třeba konečně, abych šíře rozváděl, jak poměry těmi trpí jehG
prestýž úřednfka?
.
. Nechci Vás unavovati. Byla by to dlouhá a bolestná historie a lze
ji vystihnoutI krátce: Nebylo v Rakousku úI'adu sebe podřízenějšího, k němul
by se bylo mluvilo tak tvrdou řeč!, jako v nesčetných výnosech k nám:
Rak<lUská státní správa neopomemila jediné příležitOsti, aby nás finančně
nepoškodila, a - což .bolestnější - ani jediné, aby nás mravně nepokořila.
Ne lepšími jsou bohužel také naše poměry postupové.
Zákonem z roku 1873 umožněnp bylo evidenčnímu geometru ve službě
výkonné dosáhnouti nejvýše 9. třídy, hodnostní. Za těchto poměrů nebyl()
ovšem naděje, že hlásiti' se bude do služeb evidence dostatek odborně
vzdělaného personálu a proto přikročila vláda v roce 1895 ku částečnému
zlepšeni těchto poměrů tím, že učinila evidenčnímu. geometru ve službě
výkonné přístupnou třídu 8. a zároveň vyzývala opětovnými vyhláškami
vysokým školám technickým v roce 1895 a 1896 dodanými ku vstupu do
služeb. našich,slibujic
všemožné výhody. Aby rychleji získala potřebný
akademicky vzděla.ilý dorost, zřizovala zároveň, od roku 1896 .počínajíc.•
postupnl~ na některých vysoll:ých technických učilištích tak zvané geodetické
kursy - dvouleté, zakončené státní zkouškou a slíbila absolventům těchto
kursů výnosem ze 16. června 1899 brzké zrušení 11. třídy a takový postup,
ahy od doby svého jmenování úředníky ve 12 letech dosáhli 8. hodnostní třídy.
Až na to, že třída 11. nebyla úplně zrušena, nýbrž jenom silně
restringována, takže pobyt v ní trval asi 11/9" nejvýše 2 roky, plnila vláda
celkem tyto! sliby,' takže až do vydání služební pragmatiky dosahovali
evidenční gll<>metři 8. třídy průměrně po celkové služební době 14 let.
Avšak prováděcí nařízení ke služební pragmatice vydané v roce 1914
bylo; pokud ·se· týkalo zařadění stavu našeho, přímo úderem ve tvář veřejné
mravnosti.
Nebol, kdežto závazným prohlášením vládním. z roku 1899, o němž
jsem .se již zmínil, slibováno bylo nám zrušení třídy 11. a dosažení 8. třídy
110 12 letech, kterýžto slib do vydání služební pragmatiky vláda aspoň
zhruba plnila, kd~to dále vláda ve svém exposé, kterým předlohu zákona
o služební pragmatice doprovázela, slavnostně prohlásila, ze pragmatika má
přinésti všeobecné zlepšení, n'esmí však. vésti v žádném případě ku zhoršení
stávajících poměrů, vřaděni byli tímto prováděcím nařízením evidenční
geometři do kategorie B, v níž nejen že ponechána třida 11., ba pobyt v ní
prodloužen, ale v níž dosahuje se platu třídy 8. teprve po 18 letech.
Když o věci té bylo ve státně. zřízeneckém rakouském výboru- jednáno,
hájil zástupce vlády své stanovisko tvrzením, že vzdělání absolventů tak
zvaných geometrovských kursů nelže považovati za plné vysok~kolsk:é
vzdělání.
Necítím se povolán úroveň tohoto 'vzdělání sám holfu.otiti a proto
dovolte, pánové, abych dal za sebe mluviti autoritě jistě povolané, jakou je
pan profesor vy·soké školy technické inž. Hráský.
Ve schůzi státně zřízeneckého výboru konané dne 23. května 1910
ujal se jmenovaný pán, tehdy poslanec na radě říšské, při projednávání
našich požadavků slova a pravil mezi jiným: "Rád bych poukázal na to,
že u geometrů nejedná se o kurs, nýbrž o dokonalé systematické technické
studium. které je jedinou státní zkouškou zrovna tak ukončeno, jako v ostat,
ních odborech dvěma. Celý studijní materiál vyčerpán je během studijní
doby úplně a je pouze chybou, že doba ta vtěsnána je do dvou ret;
z toho plyne přétížení posluchačU, jehož výsledkem je často nemožnost
složiti státní zkoušku v předepsaném termínu. Nebol co se zde na máthe·
matických vědomostech v exaktní formě vyža:duje,překročuje
rozsah dvou
státnlch zkoušek. Toho však nejsou si ani vyučovací správa, ani ministerstvo
veřejných praci vědomy a ministerstvo financí ještě méně, neboť toto spatřuje
v . geometrech pouze dozorčí orgány. Studium geometrovské je jedno z nejtěžších na "lS0kých školách technických .a jediná tam zavedená státní
zkouška těžší, nežli každá jiná v ostatních odborech, nebot mnGŽstn
theoretických předmětů je přímo dusivé."
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Než

ani

tato

slova

plná uznání, za která stav geometru zůstane

Ji: prof. Hráskému povždy vděčen, neIllěla kýženého výsledku: M;lmě. p.Djlkazovali, také jiní naši zástupcové ve státně Zřízenecké komisi-u;\, ,okolnost,
že evidenční úředník po svém jmenování geometrem. stává se, zároveň před.
nbstou technického státního úřadu a že již v zájmu prestyže .tohotoúhl.du
samotna nelze připustiti, aby. přednostou byl úředník ll. hodno~~í tfídy.
inaI"J1.ěpoukazováno na závazné dřív,ější vládní sliby, a na dosavadní daleko
lepší ,postup,?vé p0ll).ěry, marně připomínali, že, ku práci duševní p.ojí se
u ,evidenčního geometra také veliká, námaha tělesná. Vláda jich neslyšela,
poněvadž slyšet! nechtěla, což nejlépe vidno je z toho, že pojistní mathe·
matikové, jiéhž studiUIll rovněž zabírá rozsah pouze dvou let a ukončeno
je jednou státní zkouškou, zařaděni byli. be~ všeho ,do skupiny.
,
A vláda neslyšela proto, poněvadž - j~správně
vystihl' podsfatu
jejíllo odporu ve své řeči pan prof. inž. Hráský ---., spatřovala v nás pouze
dozorčí orgány. Jak vážně pojímala naši odbornou činnost, toho důkazem
nejlepším je okblnost, že úřady katastrální jsou téměř beze všeeh techniekýeh
pomůcek: planiillet.f" kružítfo, 1 až 2 ocelová pásma-a tři měřické tyče je
veškeren jejieh technický. ,inventář. U jednotlivý~h zemskýchředitelstev
je
kromě toho k disposici několik málo úhloměrných strojů, které může si
geometr v čas, potřeby vypůjčiti. Vše ostatní musí si opatřiti ze svých
vlasmích prostředků - s~t mu k tomu přispívá dvěma, pravím dvěma
korunatni, měsíčně.
Nelze mi pominouti mlčením, že vinu. na nepříznivých poměrech našeho
stavu. a neúspěšíeh llaŠiehdosavadníeh snah nese z valné části okolnost, že
dozorčí orgánové, naši bezprostřední. představení, ,z. řad 'našieh ,vyšlí, nejen
že nemají v otázkáchstavovskýeh
žádného práva iniciativního a rozhodu·
jícího, ba namnoze ani ne" poradního.
Slavné shromáždění I Domáháme·li se dnes'nápravy
těchto bědnyeh
poměrů. jak rozmnoženHn personálu a změnou dosavadního způsobu cestovánío
tak zr{lvnoprávněním s osta1ním úřednietvem státním eo do požitků eestovních,
a 'vybavením našich úřadů potřebnými technickými pomůckami a konečně
zařaděním do skupiny A státního úfednictva, činíme tak nejen
zájmu svého
stavn, nýbrž i v .zájmu spořádlUlésprávy
státní, neboť jen .tehdy, 'bude:1i
llOCiálnínaše postavení upraveno tak, aby plně odp6vídalo požadovanému
vzdělání a důležitosti úřadu, který zaujímámě, jen tehdy, bude-li nám
umožněno pracovati tak, jak toho na vědecké bási spočívající úkolyuaše
vyžadují, jenom tehdy, bude-li způsob naší práce upraven tak, aby odpovídal
tomu, co každý po lidské stránce požadovati smí, jenom tehdy, bude-li v první
řadě hodnocena kvalita a nejen kvantita naší práce, jenom potom budou
výsledky její takové, aby mohly býti tím, čím býti mají, totiž pevnbu oporou
pro značný díl občanského práva.
.

A'

v

. CeskoslovellŠtí geometři všech kategorií věnují dnes zvýšený zájem
různým stavovllkým otázkám a pracují úsilovně o povznesení svého stavu,
o odstranění jeho bolestí. Náprava' nebyla by úplnou, kdyby byli při tom
opomenut,i báMtí měřiči, tato význačná as
hlediska národohospodářského
pro náš, uhlím a rudou bohatý $tát, neobyčejně důleiíitá kategorie
technická.
Není. potřeba snad podrobněji dokazovilti, že prací svojí řadí -.
těsně po bok ostatnímkategoriímgeometrovským:
vždyť práce její .--,.
až na malé ;výjimky' - shoduje se, nebo aspoň děje se na témž pod·
kladě, jako měřické práce povrcb.ové, jen podmínky, za nichž se provádí, jsou jiné. Nejen zájem báňských měřičů, ale zájem celého stavu
geometrovského velí, aby kategorie tato přimknulase
k ostatním odvětím
geometrovským; povznese tím zajisté sebe, ale posílí zároveň počtelll
svým, "iznamem své práce celý stav v boji o jeho, opráyněné požadavky.
A . povinností. ostatn,ích kategorií geometrovskteh je. podati kpllegiálně ruku
báňilkým geometrfun, přes ..to, že dosavadní vzdělání jejich nebylo dnešnbn
požadavkům vyhovující. plužn() j/l ceniti především dle práce, kterou
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konají; n. tu možno ffci,že
přes nedostate~né vzděláni odborné stav tento
plni , v§ooky, požadavky na něj kladené'uspokojivouměrou'
a udržuje 9&
cel~m na výši, doby zásluhou řady jednoUivclÍ, 'kteří domohli se vysoké
úrovně odborné soukromým studiem, neúmotnou, vzornou pjlí, podepřEmoll
nadáním a skutečnou zálibou ve svém' povoláiú. Budoucnost však budl:'
činit stále vyšší a vyšší nároky a je nezbytuo starati se o zfepšení,
Nelze pochybovati. že spole~ným úsilím všech skupin geometrovských zdaří
Be povznésti úroveň i télo kategorie a že veškerá činnost jejích pří sluš'
níků přiřadí ,1leoostně k práci ()statníchgeomettů.
Požadavky báňských měříM týkají se především úpravy jejich vzdělání
a·\lptavy·hmotného
posta~ni.
Oprávněnost požadavku hmotných plně je odůvodněna 'význmleln
práce jejich. Bez báňských měřičů. nelze si hQn;J,ictví vů.bee p~stariti.
Báňský . měřič určuje ,vzájemnou polQhu dulníchchodeb
1- objektů' ná po.
vrchu země, jednak aby chráněny byly povrchové objekty' před) poddolo.
v~
nebo naopak,- aby dobývání minerálu pod 'zemí a osoby při tom
zaměstnané nebyly shoraohroženy.
,
.
Báňský měřič zhotoYuje a doplňuje důlní a geologické mapy, provádí orientaci sítě nadzemní i podzemní,ur~uje
'směr veškerých důlních
cho'deb, usměrňuje prorážky, pJ1>jektuje těžné dráhy, zjišfuje dislokace ložiska a vů.bec všechny poměry týkající ,se uložení, minerálu>, vyšetřuje
nebo odhaduje jeho zásoby, podáva návrhy k prozkumu ložisek v neodkrytém území, obstaravá výkup pozemku, vytyčuje hranice nových závodních objektů, zjišfuje; poklesy půdy způsobené dolováním, je poradcem při
sporech vzniklých z titulu kutišf atd.: krátce' je inženýru řídícímu provoz
dolu prvni a nezbytnou ,oporou a zá.tukou bezvadného a bezpečného provozu celé těžby. Práce °báňského měřiče stáva se tím neobyčejně zodpovědnou a je také kromobyoojně namáhavou, ježto je zpravidla prova·
děna v temných, stísněných prostorách důlních za nedostatečného přístupu
yzduchu a při vysoké Jtemperatuře, tedy za svízelných, zdraví a často i
životu nebezpečných podmínek.
.
Pokud se týče požadavku o úpravě vzdělání baňských geometrů,
dlužno uznati, že dosavaďnizpůsob
napcosto nevyhovuje a nelze čekati
zřetelné náprav~ ani zřídil-li by se nějaký krátkodobý kurs. Má-libá.ňský
geometr býti prvořadýll) odborníkem, širokého ro21hledu, který by byl s to
prováděti dokonale v~hJlY úkoly svého zodpovědného povoláni, který však
by nebyl jen prostou vykonnou silou, nýbrž který by měl dosti iniciativního ducha nezbytného v jeho povolá,ní, je nutno, aby se mu .dostalo
téhož vzděláni,' jakého domahají se ostatní kategorie geometrovské, t. j.
vzdělání vysokQškolského. Při tom ovšem je' nutno; aby na starší generaci
bá.ňských geometru pamatováno bylo vhodnými usfanovenfmipřechodnýIl),i.
Poslední, třetí ,požadavek vyplývá '. z přání, aby dosfthlo se jednotnosti a souladu 'všech geometrických prací pod zemí i nad zemí v rozsahu
celého našeho státu.
'
Krátee shrnuty, zní požadavky báňských měřiM takto:
l.Pokládá.me
za nutno,) aby v budoucnosti bá.ňským geometrům
dostalo se vzdělaIÚ vysokoškolského stejného, jakého domáhají se ostatní
kategorie geometrovské; úprava jeho staniž se po dohodě profesorských
sborů vysokých škol technických a vysokp školy báňské.
2.. Báňští geometři. buďtež vzhledem ke své namáhavé a zodpovědné sl'Jžbě, vyžadujíCÍ důkladných odborných vědomostí, přiměřeně výše
(nejméně' 0 25 0/O) honorová.ni než úředníci spravní. Dóba pracovní nebudiž delší 7 hodin denně, služba. přes čas budiž zvlMtě honorována. Po
skončené 35 leti: činné službě budiž jim přiznán narok na plné (100 0/O)
výslužné.·
" .
.
3. Pro důlně měřické ,práce buďtež vydány jednotné předpisy, zejména pokud se týka mezí přesnosti, úpravy důlních map ap.,
jež by měly býti v souladu s předpisy platnými pro povrchová měření
stanovenými úřadem pro veřejna vyměřováni.
.
Kromě těchto základních požadavkťt vyslovujeme, přáni tYkající. se
označení služebního. Techničtí úřednici pro důlní. práce' Iilěříckéoznačo
váni byli na dolech úředním nazvem "M a r
h e i der",Místo
něho
doporučujeme zaváděti české jednotné označeni ,;b a ň s ký ge o IIi e tr",
o,''
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Referát inž.lÝiik~ z Prahy ogeometrecb železili6ticb.
Služba zeměměřičská u drah vyvíjí se v speciální odbor železnič·níhQu inženýra: a obor působnosti a zvláště zodpovědnosti se rozšiřuje
každým rokem.
Se vzrůstem zodpovědnosti vyvíjí se také snaha vyhověti plně po;žadavkům ve stav náš kladeným a chceme využíti J'ro nás doby nastalého
státní IlO převratu a pevně 'doufáme, že nám naše nadřízené úřady dají
příležitost plně up!lttniti naše vědomosti i zkušenosti ke blahu' a idarn
naší Cesk(lslovenské republiky.
",
,Pro (ldměřený čas nemohu a bylo by snad i zbytečn(l opakovati
všecky ty 'známé nedostatky, s nimiž je všem geometrům zápasiti při
výkonu jich služby a zdůrazňuji jen, že tyto, nedostatky
byly-zaviněny -z části byrokratickými předpisy a z části úřednictvem, jež postrádalo odborného vzdělání.
Jelikož se očekává čilý železniční-stavební
ruch, je třeba v odboru
zeměměřičském, aby na vedoucích místech byli theoreticky
i prakticky
vzdělaní geometři, kteří by také výchovně působili, na .odbornou zdatnollt
geometrpvského dorostu U' železmcanebrali
těžce nabyté zkušenosti s sebou
do hroJ)u.
1'řidnešním
stavu, kdy se· provádí reorganisace drah, je nejvhodnější ~as k úpravě služby geometrovské a možno také při té 'přfležitosti Ódčiniti křivdy, jež se stavu geometrovskému staly .
.Jelik(lž jsou zajmy železničního geometra úzce spojeny s požadavky
geometrů všech ostatních kategorií,připójujeme
se plně k vývodům pánu
pfedl}ečníkůa shrnujeme naše požadavky v následující resoluci-:
Jiři' nové úpravě úřadů -pro veřejnou dopravu, kde př'Í stavbách
a udržováni drah hraje moudrá politika pozemková,změny
'katastrální a
knihovní nemalou úlohu, přicházejí železniční geometři s následujícími
p(lžadavky:
.
1. U ministerstva železnic zřízen buď úřad zeměměřičského inže~ýra, jep.ž 'by _již ..při velkých pracích likvidačních mohl zasáhn(luti svojí
~dbornoú znalosti.'
2. U každéh(l ředitelsh-í drah v Cesk(ls\(lvenské republice zřízena
buď samostatná skupina pro výkup pozemků •• jejimž přednostou buď jmenován cestou k(lukursu zeměměřičský inženýr s uk(lnčeným .odborným 'vzděláním vysdk(lškolským a náležitou praxí odbornou -u' dráhy .
.3. Zeměměřičtí inžentři s ukončeným vysokoškolským 'vzděláním
huďtež zařazeni' do statusu úředníků s vysokoškolským vzděláním.
4. 2ádáme organísační zastoupení při reorganisaci úřadů, dotýkajíc~ se zájmu železničního geometra. _
_
5. Diety buďtež. upraveny bez (lhledu na vzdálenost :(ld místa úřadu
s pllfcentu álním přídavkem
při výkonu
pracfměřických.
.
.

,

Požadavky civilnicb geometrů.
Referá~ inž. Parýzka z' Kladna.
Zák(lnem o inženýrských komorach byla civilním geometrům vyhraní. čena určitá působnost, naší snahou jest tut(l působnost civilním geometrům
také sk~tečně zajistiti- a tím, celý stav hmdtně i mravně posíliti.
~rQto hlavním p(lžadavkein civilních geometrů _ pro dobu nejblíže
příští Jest zřrz.ení· civilních vyměřovacích obvodů, 'v nichž by civilni geo·
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metti jako civilní zeměměřičtí inženýři byli ustanoveni a. vypra.veni pro
vyměřovací práce autoritou úřední jako- notáři.
.
Obvody vyměřovací buďtež rozvrhnuty dle povahy kraje a místních
poměr1l a potřeb inženýrskými komorami, které. budou:· orgállem dozíracím.
Obvody tyto musí býti vhodně ustanoveny, aby umožňovaly existenci civil!Úho měřičského inženýra a zároveň zabezpečovaly poplatnictvu odbornou.
práci za přiměřený honorář inženýrskou komorou: pevně stanovený. Civilní'
měřičský inženýr byl by jako technik potřebám venkovských obcí nejbližší
v oboru své pusobnosti technickým rádcem. venkova, kterého jest nevyhnutelně třeba v dUležitých otázkách měřičských a výstavby měst a venkovských
obcí.
.
Pro. obvodní civilní inženýry měřičské budiž stanoveno výhradní opráv.
uění prováděti veškeré soukromoprávné práce měřičské ve smyslu hOJ;izontálním i vertikálním s vyhotovením příslušných plánů, výpočtů a technických listin a kopií, pokud nejsou vyhraženy ku provádění úřadům státním
neb samosprávným v oboru jich vlastní pusobnosti, aneb pokud nespadají
do působnosti ostatních kategorií civilních techniků.
.
Kromě toho dožadujeme se pro civilní geometry oprávněné. spoluúčasti při měřičských pracích při novém měření katastrálném za kontroly
st.átních .dozorčích orgánů, rovněž tak i při arrondovánía
scelování pozemků a zhotovování melioračních a inundačních.. katastrů.
V odborech ministerstev, jednajících o pracích spadajících do působnosti civilních měřičských inženýrů buďtež po návrhu inženýrské komory
přibráni zástupéi tohoto stavu: jako konsulenti. Za soudního znalce v odboru
zeměměřičském budiž brán zásadně jen úř. aut. civilní geometr resp. civilní
zeměměřičský inženýr.
Aby .umožněna byla práce úř. opr. civilního měřičského inženýra
-jest nutno, aby státní, zemské i obecní úřady umožnily uvedenému jakož
i jeho ověřeným zástupcům přístup k mapám, plánům a veřejným listinám,
jakož aby nová nařízení a zákony jich práce se týkající jim byly doručovány.
Požadavky tyto jsou předmětem pilného jednání v představenstvu
Inženýrské komory ·a v Jednotě československých civilních geometrů, kde
jest organisační práce civilních geometrů celé Československé republiky koncentrována. Jest to orga.nisace čistě stavovská, nepolitická. Po dohodě 8 organisačními pracovníky moravskými bude uspořádán dne 19. března sjezd
kolegu moravských v Brně, kde budou všechny stavovské otázky projednány
za účelem jednotného. postupu za - stejnými cíly v celé' naiíí republice
Československé.
Pokud tyto požadavky nebudou provedeny jest nutno, aby vzhledem
k nezam~stna.nosti civilních geometrU byla: .zjednána okamžitá odpomoc tím,
že by veškeré práce měřičské pro soukromé potřeby stran neb úřadu,
které geometry ve sVých službách nemají, byly civilním geometrUm ponechány a nebyly práce takové ani státními ani autonomními geometry
aniž jinými geometry-úředníty vykonávány.
.
.
2ádám veškeré kolegy, aby tyto naše snahy úsilovně podporovali,
abychom brzy vytknutých cílů dosáhli a tím celý náš stav hmotně i
mravně povznesli.
'

Požadavky zeměměřičů ag~á~níd> přednesené
inž. Jánským v P~aze.
1. Úprava- cestovních pažitkU analogicky s ostatními technickými
staveni na roveň ostatním techtJ,ikům (kúltu;rním a lesním) v ohledu mllterielním i morálním.
;.'
2. Možnost dosažení vťldoucích míst (správců technických oddělení)
tak, jak: tomu jest u jiných technických úřadů, které zeměmětiče 'zaměstnávají.
,
3. Úprava titulu odpbvídající jiným technickým kategoriím.
4. Úprava služebního poměru, tak, aby zeměměřiči agrární by~i
úřady státními.
5•. Zařazení do kategorie A služební pragmatiky.
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~. Započtení lrojenských a provisorních iet do pense i postupu,.
7. Obsazování vedoucích míst (správců. tec4nických oddělení) pouze
úředl)Ík,'Y,,~ řa4 agrárilích rechniků.
ti. Rovněž tak ,obsaz:ování míst revisriío!lzemětněřičů úředníky z řad
~1'(trIlfeh' techniků.

Požadavky

posavadních

zeměměřičů

zemských,

jež k návrhy p. hd. Kaluse z M9r. Osttavypfečteny
byly
z"Memorandabrntlnské odbočky spolkuCeských Geometrií".
Při zemském stavebním ředitelství budiž vybudován samostatný měřičský úřad ze zeměměřičů a kancelářských sil pro tyto ,práce:
'
1. Přípravna práce měřičské při stavbác4 veřejných, zvláš\ě vodních.
2. Měřičské práce a jednání se zájemníky za účelem výkupu a vyvlastnění pozemků k zmíněriým stavbám, pokud nebudou civilním zeměměřičům vyhraženy.
'
"
3. Knihovní provádění vždy za součinnosti zeměměřiče.
4. Přezkoušení a schvalování polohopisnýcll plánú.
5. Meliorační a inundační katastry.
Měřičský úřad přičleněný zemskému stav~nímUi ředitelství bude zaji~é •
podléhati odborné kontrole Ustředního úřadu pro veřejIlé vyměřování pii
ministerstvu veřejných prací.-V čele odboru buď přednosta zeměměřič, jenž jen přlmo od Z(lmskébQ
stavebního ředitelství bude přejímati práce pro celý měřičský úřad.
Přidělení dostatečného počtu kancelářských sil dlužno již z úlIlporných důvodů žádati.

Honorář za soq<iní měření', t\ dobrc>zd.ání.
IIlg. J. Škach~U~hQšt.
V čísle 5. Zeměměřického věstníku r. 1919 otišlěn byl článek nadepsan~ "Soudní znalectví", v němž je vystižně charakterisováno přímo nedůstojn3 ocenění práce civ. zeměměřiče jako soudního znalce, jemuž dostává
se výrazu tím, že předložené vyúčtování' bývá po llOúdním upravení značně
zredukováno.'
,
Domnívám se však, že nevýhoda tato souvisí úzce s povoláním civ.
zeměměřiče, a že nelze ji tak lehce liIetřást, jak se v článku doporučuje.
Považuji za zcela správný názor, že soudnímu:vyzvaní, aby vykonáno
bylo soudní měření nebo podáno' dobrozdání, vyhověti se musí, a ~ice bez
výhrady.
.
Ohledně povinnosti, podati znalecký nález nebo posudek, a odměny
za to, jsou v platnosti zákonné předpisy, a sice:
1, § 6. dodatku k zákonu o civ. technicích ustanovuje: "Podle uv.žení
příslušného soudu 'může se zmocněnému techniku buu na vždycky povinnost
uložiti, nebo v každém případě zvláště naříditi, aby vykonali. soudní měření,.
odhady a podávali odborná yědeckádobrozdání."
.
2. § 7. t~hož zákona ustanovuje, že: •.•Civ. tec!mik je povinen, aby
přispěl vládě žádanou pomOcí v záležitostech technických, a to ke každému
vyzvání úřadu k tomu povolaného. "
Ohledně tarifu, který jest pro státní úřad:! směrodatným a pro civ.
techniky závazným, platí zákonné předpisy, a sice:
.
1. Odsfavec 2. § 7. dodatku k zákonu o civilních technicích: "Odměna za obvyklé výkony ustanoví ,se sazbou, kterou vyměří zemská správa
s ohledem na místní poměry."
2. Sazba tato byla vyměřena vyhláškou místodržitelství ze dne
27. března ,1862, č. 9200, jako zem. zákonem ze dne 25. dubna 1862,
částka II, č. 8, kterážto vyhláška ustanovuje v oddíle závěrečném, že:
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;,podl\Y••~lé. pa.rtikul~
~ • .#' ~' tomu podrobiti, aby počty jejich zkoušeny
byly."
.
-,
.,.
.
. Se zřetelem na citov3J),!Í,zákonné předpisy neshledávám postup v článku
"So\ldui zn.alectvi" doporučQÝ'aný.za. správný a vhodný, neboť státní úřadJ,'
ať správnI či soudní, mohou civ. technika donutiti ve smyslu § 17. dodatku
k zákonUo o civ. technicích, aby svrchumíněó.á ustanovení statutární byla
zachovávána, Sl viděly by v aplikaci doporučované taktiky škodlivou ne·
informovanost.
.
.-Nejleplííin opatřením proti tomuto zastaralému ustanovení zákona jeví
se vyptaoov,ál:ú nové' sazby, která by brala spravedlivý zřetel k. dnešnímu
význaibu dv. zeměměřičů a k změněným podmínkám studijním a poměi'ům valutárním, a předložení této sazby k posouzení a k schválení
zetns~é . správě politické.
'..
Neto se toto stane, nezbývá než poukazovati na neobvyklost výkonu
znaleckéhQ, na pracné vykonávání prací připravných, . a co. hlavního,
Y seznamu odm~n a výloh zvláště o sobě \-ykázati každý výkon a každý
vydej, který při znaleckém výkonu přichází v úvahu.

Zp~ávy spolkové.
Zápis O řádné válné schůzi Spolku ěeskoslov. zéměměřiěů, kGnané v' Praze, dne 14. března 1920:
'Je~toY 9. bod. se nesešel dostatečný počet členů, konána schůze
o půl hodiny později.
.
,
J>tellseda zahajuje schůzi krátkou řečí, v níž - po uvítání přítomných
- líčí, jakého úspěchu dosáhly dosud snahy spolku. (Nejde vše takovýin
témpem, jak bychom si přáli, ale jakýsi úspěch je přece patrný, aspoň
v otázcQ refOrmYstudia.) Postaví-li se v tomto s~ěru letos úspěch opravdový,
není tím nde práce ukončena. Naopak, bude třeba další součinnosti všech
geometrů, seskupených v jeden šik. Přeje si proto, aby příštím rokem
tvotili geometři jedinou organisaci s přislušnými odbočkami, neboť jen tak
dá lIle dosíci nejlépe úspěchu.
.
Během roku zemřeli členové : pp. Komárek, Poniatovski, Suchý. Povstáním vz\lali přítomní čest jejich památce.
Po té čte jednatel dr. Ryšavý zápis o poslední valné schůzi, a
Zpr~Vll jednatelskou (viz násfedující článek). Obé se schvaluje. Kolega
$těpánek sděluje zprávu pokladní. Je to vlastně zpráva za r. 1918 a 1919,
ježto loni nebylo možno v důsledku onemocnění tehdejšiho pokladníka inž. Poniatovského - zprávu pokladní přednésti. Pon~vadž nikdo nežádá
VJllvětlení, uděleno slovo revisorům účtů, z nichž inž. Zuklínsděluje,
že
pl'ovédeny revise dvě: jedna za rok 1918, druhá za r. 1919 a nalezeno
vlíe v úplném' pořádku. Navrhuje tudíž absolutorium, které uděleno. Před-.
sada děkuje jménem spolku za skutečně velkou a obětavou práci pokladníkovi, jakož i revisorům.
.
Přistoupeno k návrhům, podaným brněnskou odbočkou spolku:
.
1. návrh žádá, aby stanovy byly .podrobeny revisi a utvořen 'Svaz
. spolků' zeměměfičských.
.
.
K tomu poznamenává mž. Veverka, že je třeba vyžádati si SůUr
hlasu spolků v úvahu přicházejících (Jednoty civ. geometrů, úřednického
'ří~ského spolku evid. geometrů, Spolku posluchačů zeměměřičství), pak přepracovati stanovy a činí tedy návrb, aby Emocněn byl výbor k jednání
se zúčlUltněnými o statními spolky zeměměřičskými o podmínkách, za kterých
bylo by možno přeměniti Spolek čs. zeměměřičů na Svaz zeměměřiČŮ. V případě pří2;nivého výsledku nechť výbor připraví návrh na změnu stanov,
který by pak byl předložen mimořádné valné hromadě ku schválení. Návrh
tento přijat.
2. návrh: Výbor spolku se vyzývá, aby podal návrh na zvýšení
spolkových příspěvků.
Po debatě, které se zúčastnili: Stěpá.iJ.ek, Ška.ch, Gallus, Roziňák,
Veverka, Trži~ký, Faltus, Zeníšek a Sůra, usneseno, aby předpd.atn.éa členský
příspěvek činil 20 K, z čehož posluchačům vysokých škol bude sleveno
500/0, tedy činí 10 K.
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o činnosti kondičního odboru re:féru~' jl\lli1áte.. PoměryjtloOu v pfítomnosti takové, že pro civilní praxi Jev!,' se'. nedostatek dorostu geom.
Také z Jugoslavie dOéhází zpráva, že jéď~Spotřebf
geometrů. Získané.
ihfó'nnace o' poměrech tamních nejsou nijak :uspokoji.vé li spolek ,:ledoporučuje, aby kolegové přijímali tam místa bez záruK, zajištědých nejvýš
opatrnou smlouvou. Pro informaci čte úryvky dopisů ,kolegů v S. H. S.
působících, a upozorňuje na provolání, otištěné v T. O. č. 6. ·1920.
,
Kolega Faltus navrhuje po té resoluci:
. "Vláda Čs. republiky se žádá, aby se' dohodla s vládou králo.ntvi
S. H. S. o převzetí čs. geometrů do služeb republiky."
Schvaluje se; přésná stylisace přenechána předsednictvu. Následuje
doplnění výboru volbou nových členů. Po debatě provedena volba lístky
a zvoleni nově do výboru pp.:
Mikš 34 hlasy, Roziňák 28, Ryšavý 33, Svec 33, Zuklín 83 hlasy.
Za revisory zvoleni pp.: Krejza a Pašta.
Následují volné návrhy:
Na dotaz kol. Pudra o legitimacích sděluje kol.Stěpánek,že
"letos
budou vydány legitimace těm členům, kteří mají zaplaceny příspěvky:
Kolega Faltus činí návrh, aby byli zvoleni důvěrníci apolltu: za
Ostravsko Kallus, za Jugoslavii Filkuka, za Slovensko Stěpánek. Ptijato.
Na návrh kolegy Skacha, aby Věatník VYéházel pokud možno často
a př~ná.šel sdělení l'ázu praktického, odpovídá prof. dr. Semerád,. že ó
počtu čísel rozhoduje valná hromada a finanční· stav spolku; články uveřej.
ňuje v tom pořadí, jak dochá.zejí.
.
Další návrh kolegy Faltuse týká se redakční rady.
Schváleno, aby redaktorem byl prof. dr. Semerád, členové z Moravy:
Hanák, Peňáz, Tichý, z Cech: Zuklín' a .Novák.
~
.
Následuje debata o postupu ,Ministerstva veřejných prací při' udě·
lování titulu inž., jíž se zúčastnili: Skach,Stěpánek,
Sůra, Galiu s, Petřík.
Schválen návrh, aby výbor byl pověřen učiniti potřebné nejen v o~zee
titulové a započítávání doby do zákonem po~adovaných osmi let, Ill~ i
ý otázce započítávání
doby ztrávené ve válce. do praxe nutné .pro· autqrls,aci.'
Kolega Faltus vyzývá přítomné, aby nepřestali pilně pracovati; úspěchy
se jistě dostavi,' třeba pomalu. Nynější .doba, přející. více práci fysické,náa ne·
smí zarážeti .
.V Praze, dne 24. března 1920.
Zapsal Svec.
Zápis o řádné valné hromadě odbočky spolku česk08lov. geometrů

v Hrně, ,konané dne 2. února 1920 v' Besedním domě.
Valná hrémada zahájena panem předsedou prof. dr. A. Semerádem
o 1/" 11. tbod. dopolední za přítomnosti 30 členů. Předsedající vítá pří·
tomné a zdůrazňuje v proslovu, že tempo, jímž docházíme vyplnění našich
snah, jest sice pozvolné, ale za to vyvarujeme se chyb, jež provází pttlkotné reformy. Zčelnějších
úspěchu lze zaznamenati zřízení nivelačního
oddělení při ministerstvu veřejn.ých prací.' Záleží jen na členech spol.lrn.
aby žádnými počátečními nezdary nedali se zastrašit, ale šli houževnatě,
cílevědomě' za svými ideály.
.....
'.
.
.
Na to přečtena zpráva o minulé valll,é hromadě, k níž k()lega Faltus
a Bartůněk poznamenávají, že námětd bylo mnoho a pěkných, ale navr·
hovat~lé pramálo přispěli k zdokonalení arealisaci
podaných návrhů.
•
. Na místě nemocného I. jednatele. přečtena zpráva jednatelskáo
čin·
nosti za rok 1919 II. jednatelem kol. Rů!ičkou. Předsedající přičiňuje
poznámku o vydávání spolkového věstníku: Úmrtím pokladníka nastal chaos
ve financích, výše příspěvků je nedostačující a nelze čekat dříve obrat,
dokud na valné hromadě v Praze nebude zjednána žádoucí náprava. Při.
pojiti se na jiný časopis, je sice pohodlné, ale bylo by to velikou škodou
pro odbornou naši činnost.
Na popud kolegy Hanáka zmiňuje se předsedající, že konVse svolaná
"Akademií věd" měla plány ohromné, je~ vyžadují. velkých finančních ná·
kladů a nelze' se proto dinti, když záležitost vybudování úřadu pro Teškerá
měření nepokročila, takže· jediným cenným efektem jest zřízení úřadu pr6
.ninlace.
'
Po BchTálení zprávy jednatel~é
podává zpr~YU pokladní ,6kladaík
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odboč~y ...kol. KrátJ[ý. J;..iČí .. n!jut~.~( •poměry finlmční a net10statek řádD:ého
seznamu člénů, rm\lll!.:činí
l75.·OO J,(, rydání 67'60 K. zpývá, 1QNOK,
jež posláno ústředí do Prahy dne. 3L ledna t. r.
..'
Po schválení ~prl1výpolcl!ldní ptiJqočuje ~~ k volbám, Návrh kolegy
Faltusa na volbu' 10 členů výbol'}I, ·4 náhradPíltii, 2 důvěrníku' pro O.strav&ko
a Jugoslavii mimo 2 revisorů účtů se. přijúná....
. J
Mezitím, co čítány 4lasovaci Hs~.
pfiJuoočeno k volným. návrhťun.
Přijat návrh kolegy Hap.Aka.: :!iudiž. požMán S. Cs. G.j aby spolu
l'i Akademií
věd vypSal soutěž na projekt :rjové soustavy l!ouřadnicové pro
Ceskoslo-rensko.
Dále přijaty čtYři návrhy kolegy Faltus{l., a to:
1. Nov~ úprava členského 'PQměru tf qa.šem spolku:'
a) Budiž změněno jméno spOlku na, "SVl!-l'J čS. goometrů".
hŤ Svaz čs. goometrji zahrnuje v sobě jednak přímo přihlášené členy
a všechny členy spolku $dnitených (Jlldnota úf. opráv. civilních geometrů,
Spolek státních měř. úředníků,
Spolek důlních měříM a Spolek poslucpaMueměměřictvi).
.
.
c) Spolkové příspěvky platí bezprollWední členové přímo Svazu čs.
geometrů, sdružené·· spolky .odvedou pak pfislušllÝ obnos za své členy do
určité lhůty pokladllě ústřellí ,(jlV;l.zu)..
.
Odůvodnění návrhú:
-,.a).. N1JtQ.ost spolllčného časopisu, propaganda
společných požadavM /I. vytoloroání vzájemných neshod. b) Zřízení ,jSpolku
státních měř. úřerlnfků", nutí k novému uspořádání.
c) Spolek (svaz) Získá
na počtu členu a o(jp3dne dvojnásobné
placení příspěvků.
.
2. Výbor llpolku· v Pfil.Ze 1le vyzývá abY v dohodě se zúčastněnými
SPOlky.,připravil ,pro Pfí~tf.val ..no.IJ. h...ro~a:du- n.ávrh na zvýšení spolkových
příspěvků, při čelht budiž v~/!.t zřetel: a)' na, náklad. věstníku, b) na vydání
kalendářů čs.geQnret.ro
pro rok 1921, .e,) drobné a nepředvídané
výdaje.
Při oduvqdnWrl p~ipojena. POzP~p, ~ "Landmesser"
v Německu
platí 50 marek ročně spolkových přisVěv:ků.
3. N~ drobné výdaje brněnské odbočky a taktéž hrazení nutných
. cest budiž. povolena ústředún záloha 500' K, jež sMtována bude koncem
roku. Pokladník odbl;lčkY vydává peníze j~ na poukaz a spoluzodpovědnosti
předsedy odbočky. Dllvodem zdlouhavé jl'ldnání s ústředím.
.
.
4. Návrp. na zvolení redakční komise a vypracování
jejího jednacího řádu ve smyslu 8t.;lnqv. Výbor spolkll v Praze nechť p'ředloží návrh
valné hromadě. Cleriové :redakční komise budtež uvedeny na titulním listě
věstníku. Za Morav:u se· navrhují: Prof.' dr. A. Semerád, prof. dr. A. Tichý
a Rud. Haná!l:, eVld. gOO!lletr.
..
V debatě o nesnázích spolkového. časopisu přimlouVá se kol. Peňáz
za přimknutí k časopisu "Nová práce" Mo A. P., když by vyd~vání vlast·
ního časopisu bylo ~nepl()žněno. .
Kol: Krupica čilÚdotaz, zda došlé odpovědi o otázce účelnosti ústřed·
ního úřadu pro vyměřování budou ve vě8tníku U-reřejněny. Předsedající
poukazuje, že státi se tak mů~ jen svolenún autorů, jež bude vyžádáno.
Kol. FiLltull' přiPQIllíná. dva kormutlivé případy udání mezi kolegy
a upozorňuje dů~ivě
U<J, následky
'Jlro celý $f;av;. rozpory i'ašit patří
především spolku a případn~ inž,mýrské komoře.
.
Prof. dr. Selllerád ~ádá pro příště přísné projednání takových případů
smírčím soudem.
,
Zatím dokon~eno Sčítání hla~u. a mohly býti oznámeny výsledky.
Zvoleni: Předsedpu:Pr9f.
dr. ing . .A.loisTichÝ. Clenové
výboru:
Prof. dr. A. Semerá4, kolegové L. Doležal, A. Krejcar, A. Nedoma, J. ,Jáchymek, J. Peňáz, V. Simeček, E. Faltus, H. Bayer, J. Růžička, A. Seránek a F. Pechr .
N á hra d n ik y: ~olegové F. Bartůněk, J. Sommer, R. Hanák a
J. Konig.
.
D ů věr n í ke m pro Ostravsko kol. Ro KalIus, pro Jugoslavii prof.
V. Filkuka.'·
,
K slovu přihlášený kol. Faltull OCllňujekrátkým,
ale srdečným. proslovem činnost o'dstupujídho před8edy pana prof. dr. A. Semeráda co za·
kladatelea
organisátora
spolku a vyslovuje pevné přesvědčení,
žepaJ:I.
profesor nadále vfnujespolkua staJU nalšemu svoji podporu.
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V doslovu nastiňuje prof. dr. Semeráil,jakvznikla
v něm na horké
půdě, vídeňské, kde praoovalv
ttiangulační kanceláři· a seznal obrovskou
práci vykonánou českými 'geodety Č(ohy. Hor&ým, Markem ll. ostatními, .....
mýšlenka, seskupiti české geometry vllech kategorií ",.jeden šik. Dnes vykonán už kús práce, vše jest již V ohodu a technický svět uzn.ává oprávněnost geometrů a jich význam. Kategorie geometrů zůstane a zůstat musí
á jest pak jen na IŮch, aby pracovat nepřestali jak odborně, tak na ,svém
kárakteru. Přeje libvétnu výboru ~aaru a končí schůzi za potlesku celého
valného shromáždění.
.
Výbor odbočky ustavil Se takto:
Místopředseda:, Ing. Alois Krejcar, evid. insp.
Jednatelé: Emil FaUus, zem. měř. komisař, ing. Josef Peňáz" vrchní
městský geometr.
PokladIÚk: Ing. Alois Seránek, vrch. agrár. geometr. Všichni z Brna..
. Revisoři účtú: Ing. Frant. Pecha, vrch. evid. geometr, Boskovice.
Ing. Hugo Bayet, éiv. geom~tr, Vyškov.

Zprávajednatelská

za správní rok 1919.

VáŽ6Jlé shromáždění I
.
Cinnost spolková v právě minulém správním roce byla velmi značná
a vztahovala . se k četným otázkám, jichž rozřešení domáhá se stav zeměměřický již ode dávna.
,.
•
Přes úsilovnou snahu a práci výboru nezdařilo se dosíci vždy výsledku žádoucího, po případě úplně. skoncovati řešení některých 'ota-zek. Ve
svých snahách narážel výbor často na neporozumění rozhodujících činitelů,
zračící se vnedostatetném
oceňování práce příslušníků našeho stavu, mnohdy
i na nepřízeň. jiných tech. kategorií, jichž zájem zajisté ;'jen zdánlivě
-, byl protichůdný, a zručně na jistou setrvačnost zavedeného stavu, jejíž
zákony zdají se ve zvýšené míře platiti tehdy, když geometři domáhají se
nějakého zlepšení. Tím se stávalo, že námi dožadované úpravy jen. sUží
získávaly si půdy, nepo,tupovaly dosti rychle ane úplně dle našeho přání.
Tyto stesky neillOll pracovmkům našeho stavu ničím novým a vysvět1ujípouze,
že výsle!iky nejBO"lltako~ jaké by mnozí čekali. Přes to, aneDo spíše právě
próto., přál bych si; aby byly pobídkou k další neúnavné a houževnaté
práci ve prospěch našeho stavu.
Po této povšechné charakteristice chci zmíniti se o některých podrobnostech ze spolkové činnosti.
.
Především musím konstatovati, že provedení některých volných návrhů
loňské valné hromady, ideově jistě dobrých, léměř selhalo, ježto nesetkalo
se s· dostatečným zájmem činitelů, již by mohli Věci prospěti a naše podání
.v,zata na příslušných místech . prostě na vědomí. Ovšem návrhy některé byly
předčasnými a spíše měly za účel, upozorniti výbor a kruhy zeměměřické
yůbec, aby určité věci vedeny byly v patrnosti.
Zmiňuji se .na příklad ~.podání českým městům, aby zřizovala geo· .
metric~á .oddělení řízená geometry, o vypracování osnovy zákona scelovacího,
o hosf>odíumémměření měst a obcí, o plánech polohopisných a regulačních
a podobné (návrhy kolegy Hanáka).
Napříště bylo by potřebí, aby pp. navrhovatelé sami naznačili, jak
představují si prakticky provedení svých návrhú a po případě aby sé sami
takových prací zúčastnili a věc dále sledovali, je-li potřebí k j\ch provedení
většího časového rozpětí.
\
., ;
I' I
Nedošlo nás také dosud vyříZení na podání učiněné z" podnětu
brněnské .odbočky, aby ministerstvem veřejných prací spolku byly předkládány žádosti o titul inženýrský k dobrému zdání.
Výbor učinil á opětovalněkolikrát
podání městské radě pražské; aby
opět přijímáni byli geometři do městských služeb pražských; vyslal v této
věci po dvakráte deputaci k staiostovi i náměstkům a v nejbližší době
chystá se znovu· ve věci zakročiti.
'.
.
Rovněž .učinil a opětoval podání v zařazování městSkých geometrů
do platební třídy A. V tom ohledu kolegové naši třeba že ne úplně, aspoň
částečně byli uspokojeni a v dozírné době získají, doufáme, 'i \ kolegrtvé
ye státnÍCh Službách jisté materielní výhody, . z podobného poŽadavku vyplývající.
Výbor zakročil dále svým předsedou u ministra N. O., aby při'
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tech. dustojníku byl zdůrazněn a, dodtlaváii' . póMdávek
ab8<l1wvtnf.vy5Óké ,školy technické;
PodporoV'á.oobylo stanovisko a podání odbočky" ~t$lMbaěu země·
měřičstvi ye v~iray:onování pU8Óbnosti civ. geometrU. J;l~eny·
~~enim
u milŮ!!terstva ffňtmeí. potadavky , kQlega působících·...
Wltelskécizjně
i zemích ,německY~libýv.
Rakouska, jakož i kolegů ~ailtchpto,
Slo·
vensko a v někblrýCh pMpallech zvlášt interv~ovánú., ,,',
.
Zástupci spolklln1lŠeho zúčastnili ,se jedn;í.ní' na seMzi s"'ola.né sborem
profesorským české. vysoké školy. technické v Praze, (l, zlWJenf.,lI&IIlostatnóho'
odboru pro techn. školství v ministerstvu školství, jakož i na schi\zí svolaně
lnž. komorou, kdež jednáno o nezaměstnanosti techriikd; a, připojili se'
k projevům tam usneseným..
. ' .
,
Učiněná dvě podání k ministerstvu veřejných prací, a.by byli při.
jímáni geometři do tohoto ministerstva, věc týkala. se jak evidenčních geometrU, tak i geometrů vubec.
,
'
Výbor projednal a zaujal 'stanoviskol:
chystání organisaei státní
služby stavební, pokud se týče úpravy služby evidenční (o tóm referováno
v 6. č. Z. V.).
'
Mnoho času vyžádalo si jednání o reformě studia; věci této věnoval
mnoho práce předseda, který snažil se. odstrá:níti všechny překážky a ne·
unamě staral se,aby otázka ta konečně byla přiznivě vyřízena, což očekáváme
v nejbližší době.
Dále zasláno memorandum Akadeqlii věd, Vi němž vyslovena žádost,
aby Akademie vypsala cenu na řešení otázky nOvé projekce pro katastrální
mapy naší republiky.
Ve smyslu usnesení >l.oňské valné hromady o navazování styku
s kolegy francouzskými, zaslali jsme vhodné podání "Soci'été Nationa.le des
Géomětres" v Paříži, jejíž tajemník, inž. R. Danger, odpověděl prozatím
soukromým vřelým přípisem, jímž vítá styky s čes. geometry, slibuje sám,
že vynasnaží se,ze všech sil je podporovati tak, aby měly praktický vtznam
a předloží valnému shromáždění franc. spolku náš pNpis.'
'
Vnitřní činnost spolková směřovala zejména k urovpáni stavu pokladny
po bývalém, tragicky skončivším pokladníkovi. Práce této, přímo ohromné,
ujal se s nevšední chútí a energií nový pokladník, kolega štěpánek,žel,
že dříve, než mohl skončiti, byl přeložen do Bratislavy a tak celá věc
se protáhla. Přes to, že byl nás vzdálen,neustál
ve své práci a skončil
ji asi v listopadu; v prosinci pak předložil celý elaborát revi!!orlim, kteří
vše prozkoumali a potvrdili, ze v příruční pokladně musilo' zbýti 2049 K;
Výbor po té zahájil s pí P. jednání o vydání, resp. náhradě této částky;
jednání to není dosud skončeno.
'
IDavního vtdeje ze spolkové pokladny vyžadovalo - jako každoročně
- vydávání Zeměměřického Věstníku, který vyšel v 6 číslech v nepraVidelných intervalech, což zpiísobeno rUznými obtížemi tiskárenskými a spolkovými.
Veškeré věci projednány v 10 schůzích výborových, jichž prliměrně
IIe zúčastnily dvě třetiny celkového počtu <!lell1\výboru. Mnozí ze členů
výboru pak ochotně obětovali krom toho čas na deputace a ooobní zQ.króčo·
, vání v různých ministerstvech a úřadech. Na těchto 9ChUzích přijato byloeelkem 48 nových členů, 2 abonenti, 2 členové vystoupili, změnivŠe povolání.
Velmi čile pracovala odbočka brněnská, jež Ij.a své valné hromada
dne 2. února t. r. zvolilll si nový výbor v čele s prof. drem 'fichým a
přihlásila se s nadšením ku spolupráci s ústředím. S 'vel1týnl záilPem
sleduje veškerou činnost spolkovou a při každé příležitosti dává. řadu dobrých
návrhů a podnětu k další činnosti.
Větší interes o věci stavovské než v předchQzích létech a 'značIiou
ehu! k práci, jeví i nový výbor pražské odbočky poslUchačů zemlíměřicství;
jež zvolila na své valné schUzi 12. listopadu 1919 za předsedu'- geom.-cand.
B. Tržického.
I'
Dle stanov vystupují z v)'bóru kolegové inž. Mikš, dr. Pantoflíček,
in7.. Švec, dr .• Ryšavý; kolega inž. Štěpánek se vzdává členství ve výboru.
ježto působí nyní v Bratislavě. Nutno zvoliti tudíž 5 členu výboru 1.2 revisory.
Ku konci děkuji všem, kdož jakýmkbli způsobempracovaii
pro zájmy
stlwovské a podporovaly spolek v jeho snahách, kdož přičinili se o zdarakcí .spolkových a zjednali si tak zásluh o celý stav zeměměřičský. Děkuji
též tIsku a rektorátu vysoké školy technické za propůjčení místnosti.
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