
ZEMĚMĚŘIČSHÝ vĚsTftía
Ant. Pro k e 13.

Na V}TZVUk podání návrhů *) na vydání nových předpisů
měI-ických nedošlo bohužel z řad interesovaných odborných
kruhú, pokud jsem mohl zjistiti, žádných příspěvků. Jest však
všeobecným názorem, že nějaké instrukce je již nezbytně třeba.
Hakc/uská instrukce z roku 1904 jest úplně rozebrána. Nedostává
se jí úřadům evidenčním, oddělením pro nová měření, na Slo-
vensku, nemluvím-li o tom, že jí nemají civilní geometři, úřady,
provádějící pozemkovou reformu atd.

N(lVOUinstrukci je za dnešního stavu prací měřických těžko
vydati. Nemůže přinésti nic nového, poněvadž musí basírovati
na starých základech. Vpravdě nová instrukce může býti se-
stav.:ma, až bude rozřešena otázka nové projekce a měřítka.
Určité stanovisko musí zaujmouti tato instrukce k otá,zce nového
dělení kvadrantu, k optickému měřeni délek, ta.chymetrii, foto-
gTametrii letecké i pozemní. .Metody tyto nesmí se odsouditi,
dokud jimi nebudou provedeny příslušné zkoušky. To vše si
však vyžádá větší práce a více času.

Kedostatek měřických předpisů nutí však k okamžitému
řešení otázky. Nezbude nic jiného, nežli vydati provisorium., za-
kládající se na dOlsavadních měřických předpisech, přizpůsobené
dnešním poměJům (Jůzné soustavy souřadnicové, provádění veli-
kých změn v operátech katastrálních, vzniklých prováděním po-
zemkové reformy, nová měření na Slovensku).

Není třeba se tohoto provisoria lekati. Je to jistě nejvhod-
něj.'ií způsob řešení této otázky. Získá se času k zhodnocení do-
savadních prací měřických za účelem výpočtu středruích chyb
jako základu dovolených mezí odchylek, provedou se zkoušky
s nejnovějšími typy strojú úhloměrných a dálkom€rných (Zeiss,
''''ild), bude pOJovnána přesnost s hospodárností tachymetrie a
fotogrametrie, jich užití pro účely katastru, bude zatím pro-
vedena pozemková reforma, jejiž výsledky budou míti značný
vliv mj další operace, neboť tak veliké zrněny jistě ceny nepři-
dají operátu katastru daně pozemkové. Nové dělení kvadrantu
bylo by tak možno zavésti cestou vývojovou, aniž by pak bylo
tř,~ba revoluce. Nové stroje byly by kupovány již jen v novém
děleni. staré by se při generálních opravá,ch daly předělit.

*) Referát tento nepovažuje autor za hotový návrh. Účel jeho jest
vzbuditi v kruzích odborných 'zájem o řešení této ve]mi akutní otázky.
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· Tím vším by se připravil příchod nové, definitivní "In-
strukce pro provádění prací měřických v československé
r~publice", která by. byla moderní v, užití měřických metod a
hověla by i .moderním požadavkům ekonomickým, kladeným zá-
sadami vědeckého řízení práce. Požadavky přesnosti i hospodár-
nosti měly by zde býti vyrovnány.

V následujících řádcích uvedu některé věci, které mi na-
padly pří listování v instrukci z roku 1904, nebo zá,sady, na
které jsem příšel praxí.

K §18., bodu 4. bylo by dlužno dodati:
Není-li však žádným způsobem možno kratší straně se vy-

hnouti, jest nutno S3 zkrácením délky stupňovati přesnost
v uSlhdění stroje i zaměření (ostré označení). Ustředění budiž
provedeno co nejpečlivěji, označení zaměřovaného bodu co nej-
ostřeji. Není-li ostře viděti spodní hrot výtyčky, budiž zaměřeno
na nit přesně centricky zavěšené olovnice.

l'oslední dva řádky § 18 (str. 20) bylo by lépe vypustiti,
než počet bodů polygonálních tímto způsobem předpisovati.
Počet těchto bodů jest dán podmínkami výše uvedenými a může
se od tohoto velini značně lišiti.

K § 21., bodu 1. Měření stran polygonálních v rovinném
terénu provede se ocelovými pásmy 20, 50 a 100 metrovými.
Posledních dvou smí se však užíti v terénu napws,to rovinném,
prostém překážek. Při pásmech, zakončených kroužkem pro na-
pínací tyče, nesmí býti nulová a koncová značka na kroužku.
Značky tyto buďtež vždy na vlastním pá,smu, před kloubovým
závěsem kroužku. Pro přesná měření (v měs,tech) budiž použito
pá,sem průběžně dělených na centimetry, délky buďtež měřeny
na milimetry a teprve po provedení aritmetického průměru za-
okrouhleny na centimetry.

K bodu 3. bylo by tř,eba dodatí, s jakou přesností jest srov-
nání délkového měřítka s měřítkem normálním provés,ti, jaká
jest dovolená odchylka v etalonáži latě a pásma různé délky,
poněvadž na ní závisí též dovolená mez pro měřenou délku.
(Ohyba v délce měřítka jest při měření délky chybou systema-
tickou. Přenáší s,e do výsledku plnou hodnotou úměrnou délce.)

Nbjlepším vodítkem mohly by býti předpisy cejchovního
úřadu. li

§23. jedná při výpočtu polygonálních pořadů o pořadech
táhlých a zalomených, avšak blíže tyto dva druhy pořadů ne-
definuje" takže by mohl být spor o to, pokud jest pořad ještě
považova-ti za přímý a kdy již za zalomený.

Hranice tato by se dala určiti velikostí obvodových úhlů
nebo poměrem vzdálenosti počátečního a koncového bodu po-
řadu L k součtu měř,ených stran polygonálních [s]. Na příkla-d :
Zalomeným jest považovati onen pořad, který má alespoň jeden

3
úhel obvodový (orientační nečítaje) menší než "4 n (větší než

~ ,n), nebo pořad, jehož poměr L: [s] < 1: 1'5 (přibližně jako

průměr kruhu k jeho polovičnímu obvodu 2 r : n r).
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Nalézti vhodný způsob rozdělení odchylek souřadnicových
na jednotlivé body polygonální, jest jednou z nejtěžších úloh.
Jest třeba voliti empirický způsob, nevyžadující složitých m6lzi-
počtů. Pro pořady táhlé bylo by snad nejvhodněj.Ší rozdělení od-
chylek poměrně k délkám stran, a,čkoliv tento způsob má tu
vadu, že celá hodnota odchylky (J - a' připadne na první (resp.
poslední) úhel v pořadu, tedy na úhel orientační, kterému vlastně
přísluší největší váha (nejmenší oprava) *).

Nedostatek tento část,ečně odstraňuje užití poměrných
čísel z a rozdělení odchylek dle vzorců

fy fx
0J=~8 [zs] a o. = zs [zs]'

Pro rozdělení odchylek u pořadů zalomených jest třeba
najíti způsob, kter)T bYTco nejméně deformoval směrníky (resp.
vrcholové úhly)**). Dosavadrií způsob (dle délek stran) může
vésti k takovým deformacím, že je nemožno, při orientaci
na polyg'onální strany (jichž směrníky jsou vypočteny ze souřad-
nic, dosáhnouti i s absolutně přesnými hodnotami úhlů vrcholo-
vých, předepsané přesnosti.

Prakticky snad nejlépe docílí se vyhovujících výsledků při
pořadecMj velmí zalomených rozdělením odchylek poměrně
k v-elikosti jednotlivých přírůstků souřadnicových (jich absolut-
ním hodnotám).

Z teoretického stanoviska jest tento způsob nesprávný,
avšak pro svou jednoduchost a dobré výsledky našel použití i
v některých cizích instrukcích. Naprosto se však nehodí tento
způsob pro pořady přímé, poněvadž při event. rovnoběžnosti
pořadu s esou X neb Y vede k zcela nemožným výsledkům.

Při výpočtu polygonálních pořadů bylo by záhodno šetřiti
těchto zásad:

Počáteční bod polygonálního pořadu jest voliti vždy tam,
kde jest směrník strany z něho vychá,zející lépe orientován.
Při orientaci na triangulační neb polygonální strany na obou
koncích polygonálního pořadu, tedy tam, kde jest připojen na
delší stranu; je-li na jednom konci strana polygonální, na druhém
triangulační, jest voliti počátek pořadu při této. Spojuje-li pořad
polygonální bod hlavní s vedlejš,m, orientujeme pořad na hlavní
stranu polygonální a pod. Převládají-li v jedné čáJs,ti pořadu
strany delši, v druhé strany kratší, jest postupovati od delších
ke kratším, aby tak vliv chyb úhlových se redukoval na nej-
menší míru. Voliti co nejvíce uzlových bodů..

Vyskytne-li se na některém konci pořadu strana příliš
krátká (s těmito jest nutno v praxi počítati), takže by vliv chyb

*) Při grafickém vyrovnání klade instrukce (str. HjO) důraJz na to,
aby se uhly na počátku i na konci pořadu měnily co možno nejméně,
kdež'to tímto 'způ,sobem mění se tyto uhly ze ,všech nejvfce\ ,při pořadu
přímém, ,prok:terý .jest tento~p'ůsob 'především určen, dostáJvají tuto
odchylku -celou.

**) Vycházím ze zá,sady, že úhly měříme (zvláště Ipři použití moder-
Idch strojů úhloměrných) s mnohem větší přesností ne@ délky. Rovněž
vněj,ší vlivy (terén, povětrnost, 'P,řekážky) nepůsobí takovou měrou na
měření úhlová jako délková.
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v ustředění stroje a v zaměřeni mohl vésti k velikým diferencím,
jest uspořádati výpooet tím způsobem, aby tato krátká strana
byla na konci pořadu. Vyskytne-li se taková strana uprostřed
pořadu, byl by ne<jvhodnější postup při výpočtu z obou konců
ke krátké straně a určiti souřadnice podobně jako při uzlovém
~odu nebo pfi připojení na· nepřístupný trigonometrický bod.
Uhlovou odchylku pří uzávěru, která v těchto případech snadno
muže překročiti dovolenou mez be~ újmy přesnosti, doporučoval
bych ne,rozdělovati na jednotlivé úhly. Menší chyby se dopustíme,
když ji vubec zanedbáme.

Jak bychom si však počínali, vyskytly-li by se v pořadu
dvě tak krátké strany? Pak by bylo nejlépe, vypočísti Bměrník
některé z obou stran po krátké následujících z předběžných
souřadnic jejího počátečního bodu a souřadnic některého vidi-
telného bodu trigonometrického neb polygonálního a měřeného
úhlu orienta,čního (obr. 1.).

Mohou se však vyskytnouti takové poměry území, že i
tento zpusob selže. Pak jest nutno ustředěni stroje a zaměření

A
(signaIisování) na obou koncových bodech krátké s~any stup-
ňovati na nejvyšší možnou ostrost a omeziti se na ostrou zkoušku
grafickou neb pod.

Přichází v úvahu zpusob rozdělení odchylky úhlové při
uzávěru polygonálního pořadu:

O=(JOD-(JAB- (~a-nn') (obr. 1).

Instrukce předpitmje rozdělení její na jednotlivé úhly
stejnomě:rně, dokud délka některé strany tohoto pořadu neklesne
pod čtvrtinu délky jiné strany, kdy nastupuje zpusob rozdělení
této odchylky dle poměrných čísel, zvratně úměrných délkám

stran dle vzorců (~+~).,(~+ ~), .....
SAl S12 S12 S23 .

Způsoby tyto k zlepšení výsledku (zmenšení odchylky
souřadnicové pří uzávěru polygonálního pořadu) valně nepři-
spívají. V některých případech (když je úhlová odchylka
v uzávěru téhož smyslu jako desori,entace pořadu (J - a') se vý-
sledky zlepší, v ostatních případech se ještě zhorší; lepších vý-
sledků bychom dosáhli se směrníky pozorovanými než vyrovna-
nými.

V pořadu, který má někt€rou stranu příliš krátkou (malá
~váha přilehlých úhlů), jest chybou, rozděliti odchylku na všecky
úhly stejnoměrně. .
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Rozdělení odchylek v poměru

(S~l +s~J: (S~2+8~J:...
jest zavržení hodné, poněvadž vede k úplně nesprávným vý-
sledkům.

V těchto případech, kde není možno přikládati všem úhlům
obvodovým stejné váhy, jest lépe počítati se směrníky pozoro-
vanými, předpokládáme-li, že bude přísně šetřieno nahoře uvede-
ných zásad. .

K §32., bodu 2 a), bj. Délka kolmice, vytyčené bez úhlo-
měrného přístroje, mohla by býti zvláště při přesných měřeních
více omezena. Zádný praktik nemůže se odvážiti na centimetry
zapsati patu kolmice 4 m dlouhé, bez užití zrcáJtka neb hranolu.

Co se týoe použití přístrojů k vytyčení pravého úhlu,
myslím, ž,e by bylo dobře rozhodnouti se definitivně pro hranol.
Rektifikace a opatrnost, jaké zrcátko ustavičně vyžaduje, ne-
přispívají ani k přesnosti, ani k hospodárnosti měření.

Obtižno jest zaujmouti určité stanovisko k bodu 3. Aby-
chom neprodlužovali měřickou přímku, pomáháme, si obyčejně
rayonem nebo otevřeným polygonem, což jest v podstatě totéž
jako prodlouž·ení měřické přímky. Namítnouti se může dokonce,
že jest výsledek zhoršen chybami v měření úhlů. S jakou přes-
ností měříme polygonální pořad (,t. j. prodlužujeme jeho první
stranu nastavováním dalších), přesvědčíme se jeho uzávěrem.

Prodloužení měřické přímky nebylo by tedy třeba v tako-
vém poměru k její délce omezova,ti I; předpokládá s,e však pro-
dloužení způsobem a s přesnosti, jakou provádíme měření
vedlejších pořadů (vytyčení dalekohledem).

Ustanovení tohoto bodu konečně odporuje ustanovení před-
cházejícího odstavce, kde délka kolmice není omezena poměrem
k délce základny.

Důležitá jes1t otázka dovolených odchylek a tabulek. Na-
prosto nevyhovují jedny dovolené' odchylky pro v,eškerá měření.
Měříti pole, lesy, pastviny a močály s takovou přesností jako
města, bylo by nehospodárné nebo i nemožné (vzhledem k ne-
přesnosti označených hranic). Pro plány měs,t v měř. 1:500 až
1 : 1000 jest přesnost, předepsaná ínstrukcí z roku 1904, ne-
dostačující.

Poněkud přehnané jsou snad údaje tabulky I c: Dovolené
odchylky pro měřícké přímky. Jen pří poněkud pečlivém měření
nemusí se níkdy překročiti mezí, stanovených ,tabulkou I b. Pro
měřické přímky, spojující dva body polygonální, mělo by se
vlastně užívatí tabulky I b. Teprve pro měřické přímky (a ovšem
i vedlejší polygonální pořady), vycházející z bodů měřických,
zařazených na straně polygonální, měly by býti odchylky větší,
poněvadž tyto body jsou zatíženy dalšími chybami, hlavně
chybou v zařazení, která ale nikdy nemůže dosáhnouti takových
rozměrťl, aby bylo třeba zvětšovati údaje tab. I b o celých 10 cm.
Pak bylo by vhodno, rozlišovati měřické přímky neb pal. pořady
(vedlejší),spojující jeden bod měřický a jeden polygonální,neb
dva body měřické.
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Tabulky dovolených odchylek daly by se přehledněji
upra,viti co tabulky gra.fické (zvláště tab. IV. Váhy souřadnicové

pro uzlové body, čímž by se získaly váhy sou~adnicové PJ=~:r
a Px = ~:fpřímo, aniž by bylo třeba dodatečně hodnoty pry
a prx číselně děliti součtem [sD *), nebo ve formě geometrov-
ského pravítka **).

Tabulku X. (zkouška výpočtů polygmlálních pořadů) po-
kusil jsem se uspořádati na způsob, jakým jsou uprav€llY tabulky
trigonometrických funkcí, s vypočtením číselné diference pro
každou úhlovou minutu a vteřinu a zařadil jsem je do polygo-
nálních tahulek, upravených pro počítací stroj.

x

Zmínil jsem S13 o některých jen otázkách; ale vznikne-li diskuse
aspoň o námětech tu podaných, napravíme tím pasivnost, kterou
v tak důležité otázce bylo pozorovati.

Réjumé. L'autellr étudie ľinstrllction sUr les mesllrages polygonaux
dll 19040 en la prenant point par point et indiqlle les principe. qu'il faudrait
soulever si 1'0n se prJpo.ait confectionner une instrllction nouvelle. Ensuite,
ľauteur traite les tolérances dues aux angles, aux cotés et aux coordonnées,
les modes de leur dinstinction et propose-t-il la division des cheminements
en ceux parcollrant lellr itinéraire le long de la ligne réllnissant les
points donnés et ceux faisant les détours.

Cena přeJímací (náb~adová) a cena přídětová
při p~ovádění pozemkové ~efo~my.

Měř. rada J. Hau k.

Cena přejímací jest náhrada, která se zaplatí vlastníku
velkostatku za převzatý majetek. Od této ceny se odvozuje
cena přídělová, za, kterou se státem převzatá půda přiděluje
novým nabyvatelům. Obě tyto ceny jsou velmi důležity při pro-
vádění pozemkové reformy, neboť od nich závisí též zdárné
dokončení této velké reformy půdy. Aby se kvalifikovaní
drobní zemědělci o zemědělskou půdu hlásili, bylo nutno cenu
příděloVDU tak upraviti, aby byla hluboko pod cenou běžnou.
Jinak by převzatá půda nešla na odbyt a pozemková reforma
by byla neproveditelná. Na druhé straně se měla opět nahraditi
vlastníkům velkostatků za převzatý majetek obstojně slušná
cena přejímací. Ke stanovení těchto cen přispěla válka sama
tím, že v době poválečné všecky životní potřeby, tedy i půda,
přidra.žily 61!2 krát, po připadě i více, oproti době předválečné.
A proto bylo náhradovým zákonem, vydaným dne 8. dubna
1920, č. 329 Sb. z. a n., stanoveno, že náhradou, t. j. přejímací
cenou za převzatý pozemkový majetek má býti cena před-
válečná, vyplývající z průměru cen, docilovaných v letech 1913

*) Kladivo, Pře'dná.šky o graf. počtářství na české technice v Bmě.
**) Kladivo.
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až 1915 při prodeji hospodářských celkťl z volné ruky v roz:
loze přes 100ha. Na podkladě tohoto zákona bylo vydáno
vládní nařízení a předpisy, závazné pro určování a vypočítá-
vání přejímací ceny.

V Ý poč etc e n y pře jím a c í: Základem k výpočtu
ceny přejímací jest čistý katastrální výnos celého přejímacího
objektu. Čistý katastrální výnos dělí se počtem hektarťl zelÍlě~
d8lské pfldy objektu a obdržíme prťlměrný čistý katastrální
výnos z 1 ha pťldy. Nyní možno z tabulek, zvlášť k tomu se-
stavených, vyhledati a propočítati prťlměrnou přejímací cenu
za 1 ha pťldy, a to buď přejímací cenu ishospodářskými bu-
dovami, anebo přejímací cenu bez hospodářských budov a bu-
dovy se ocení zvlášť. U objektťl s výměrou přes 80 ha a s hos-
podářskými budovami prostředně velikými a dobře udržova-
nými, počítá se přejímací cena celého objektu i s budovami
najednou, kdežto u hospodářských jednotek, kde hospodářské
budovy jsou velmi rozsáhlé anebo ve velmi špatném sta,vu
udržované, anebo u objektťI s malou výměrou a velkými in-
vesticemi stavebními, počítá se zemědělská pUda zvlášť a bu-
dovy se oceňují též zvlášť. Dále má vliv na přejímací cenu ob-
lasť, ve které se oceňovaný objekt nalézá, a vzdálenost v kilo-
~etrech od otfbytiště nejbližší nákladní stanice dráhy. Oblasť
'se dělí na řepařskou, obilnářskou, obilnářsko-bramborářskou a
pícninářskou. S ohledem na oblast a vzdálenost od odbytiště
vyhledá se v tabulkách pro průměrný čistý katastrální výnos
z 1 ha pťldy příslušný koeficient, kterým se pak násobí prů-
měrný čistý katastrální výnos z 1 ha a obdržíme prťlměrnou
přejímací cenu za 1ha pťldy. Násobíme-li tuto prťlměrnou cenu
za 1 ha počtem hektarťl zemědělské pťldy oceňovaného objektu,
obdržíme cenu celého dvora. K ceně té se mťlže připočítati
přirážka při pťldě bez budov 5%, při pťldě s budovami 10% a
při budovách bez pfldy až 15% základní ceny přejímací, je-li
majetek v blízkosti větších měst a středisk průmyslo,vých
v nadprůměrném vzorném stavu hospodářském, náležitě scelen
a snadno přístupný od veřejných komunikací. Stejně tak se
mťlže od propočítané ceny odpočítati srážka od 5% do 15% ,
jsou-li pozemky dvora rozptýlené, nesnadno přístupné od ve-
řejných komunikací a je-li dvůr i s budovami v chatrném cel-
kovém stavu hospodářském. Dále nutno nahraditi vlastníku
ovocné stromy, stojící na přejímané p'ůdě, po případě i divoké
stromy, jsou-Li tyto ve skupinách. Mimo to se zvlášť hradí sta-
vební investice, provedené po 1. srpnu 1914., a meliorace, jest-
liže užitek z těchto investic a meliorací v době převzetí ještě
trvá, a krom toho ještě hradí náklady, vynaložené na docíleni
nové úrody a umělá hnojiva. Odhadují-li se budovy zvlášť,
nutno tyto nejdříve řádně zaměřiti a deta.ilně popsa,ti, zhotoviti
půdorysy, nárysy, řezy krovů atd. v měřítku 1: 200, 1: 100,
1 : 50 a propočítati zastavenou plochu jednotlivých budov.
Každá budova se klasifikuje a zařadí zvlá,šť do příslušné kla-
sifikační třídy (I. stav velmi dobrý, II. dobrý, III. průměrný,
IV. podprůměrný, V. špatný, VI. velmi špatný) a stanoví se
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cena za 1m2 zastavěné plochy dle stavitelských tabulek z roku
1913 až 1915 s ohledem na budovy přízemní a na budovy pa-
trové. Cena za 1m2 násobí se počtem čtvero metrů zastavěné
plochy u každé budovy zvlášť a obdržíme cenu jednotlivých
búdov.

Z celkové propočítané ceny všech objektů sráží se ještě
vlastníkovi s výměrou přes 1000 ha a těm, jichž majetek byl
státem převzat po roce 1923, určitá srážka ve prospěch fondu
kolonisačniho. Srážka tato roste s velikostí majetkové vý-
měry až do 40 %. Touto srážkou nezlevní se však půda novým
nabyvateltim.

Cena přejímací platí se majiteli buď přímo hotovými
anebo zápísem do' náhradové knihy jako dluh státu.

Výpočet ceny př.ídělo!v'é: Cena přídělová, t. j.
cena, za kterou se půda přiděluje novým nabyYateltim, se vy-
počte snadno, známe-li průměrnou cenu přejímací za 1ha ze-
mědělské půdy. K této průměrné ceně se připočte 42 % (15 %
do fondu k01lonisačního, 15% na dávku z majetku a 12% slouží
k úhradě správního nákladu S. P. Ú.) a dále se připočtou in-
vestice, připadající prtiměrně na 1ha, a obdržíme průměrnou
cenu přídělovou za 1ha zemědělské půdy.

Všecky přidělované pozemky se předem j)onitují a tato
prtiměrná cena se přisoudí oné bonitní třídě, l{te;rá je v pře-
jímaném komplexu zastoupena výměrou největší. Od této
střední ceny se odstupňují vzestupně ceny pozemků bonitních
tříd lepších a sestupně ceny pozemků bonitních tříd horších.

Mímo této ceny za půdu se připočítává přídělcům zvlášť
cena ovocných i divokých stromů na přidělované půdě se na-
cházejících, dále příplatek na společné cesty, měrné a 5% úrok
z nezaplacené přídělové ceny ode dne předání přídělů do
užívání.

Ovocné stromy se oceňují zvlášť a zařazují se dle druhu
do čtyř tříd (I. tř. nenosné sazenice, II. tf. mladé od 4 do 7 cm,
III. tř. plnonosné, IV. tř. staré, určené k vykáceni).

Měrné se počítá příd~lcflm 150 Kč od 1 ha přidělené
pfldy.

Se všemi těmito přirážkami jsou ceny přídělové země-
dělské pfldy ku porovnání k cenám běžným velmi nízké. Může
se téměř všude tvrditi, že ceny přídělové jsou tři- až čtyřikrát
nižší než ceny běžné a pwto je dosud při nynější příznivé hos-
podářské konjunktuře tak velká poptávka po přidělované pfldě
i ze řad nezemědělských anebo se smíšeným zaměstnáním.

Résumé. En compensatioll des hielns prit par I'Etat ,pour l-a rMorme
fonciere on paye ft l'ancien propriétail'e du 'domaine le prixďindemnité
qui sert de hase ft la ,diéterminaHolll des prix ,d'a,cquisition lesquels les
nouveaux propriétaires doivent a I'Etat. La lai ďindemnité de 1920 eon-
tient les reglements eoncernam les prix ďindemnité pour les biens fon-
ciers prU par l'Etat et le montant de ce prix es,! déduit clu moyen I;evenu
touché pendant les ans de 1913 ft 1915.

Pour fixer l€i prixďindemnité on se sert du rovenu cadastral
concorna.nt les biens de terre que I'Etat prend dans sa 'possession et
aussi on s'a.pplique au décret gouvernemental tO!ll'chantla loj ďindemnité
,mentionnée plus haut.
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Le prix ď,acquisitit)n est fixé pa,r le prix d'indemnité mo'yen
auquel s'ajoute encore 42 p. c. (15 p. c. aux fonds colonhux, 15 p. c.
aux fonds pour l'impót des biens et 12 p. c. servent ft la compensation
des dépenses de l'Administration fonciere ďEtat.

Stav pozemkové ~efo~my a p~ací zemiměfič.
skýcb v sovětském Rusku.

Rusky narpsal B. E. (Dokončení).

Zákon ze 27. června 1920 je význačný t&m, ,ž.e ukazuje tendenci
vlá,dy ukončiti všeoonJo s es-eroVls<kými,,s'tanovami o sooialisaci půdy".
Proto dovoloval v hos,poOOd'stv]chse s,pelCiáJlníkuIt1lJrou (len, tabák a pod.)
ponechání veškeoré množství půdy, :používané ,dříve, původním majitelům,
nezá,visle od norem a rovnosti. Jediná podmínka ·pro to nutna byla - aby
hospodář-majitel také pracoval, t. j. aby Višechnu prálCi nevykonávaly jen
najaté síly.

Z působnosti tohoto zákona bohužel byla vyňata ive\Škeorámísta,
kde parcelace již byla provedena "vytyčením hmnic v přírodě" ... , tudíž
skoro celé Rusko. ,Prá,vě proto neměl zákon tento 'žádného pr~tÍ'Ckého
významu. Avšakbolše,vici chtěli jím dosáhnout,i moráJního eofetku a zmen-
šiti vliv es-erov'ský,eh ipdncipů n~ sovětStké zákoood~ll'ství.

Již během Ipráce pro "zaokrouhlení" velmi Č3Jsto se pozorovalo, že
zeměměřiči ne1egá,lně pa,rce,lovali "zaOlkrouhlené" již 0000 na "ohutor",
třebas toto zákonem se tresta,10.

Čím dále,tim více ·se zvětšovalo množství ,sedláJků, žá,da,jícich, by
mohli .hosrpooda,řítina "chutorá1ch". Již roku 1919 nažupnim "sjezdu"
pozemkových úřadů ze ,dvou set zástupců obic,í skoro vš,ichni dožadovali
se provedení ,přechodu k hospoda,řeni na "l'hutoráJch". Bilo to tak do očí,
že jeden ze zástupců vláJdy v župě ostrýlffii slovy vyrtkl obecním zástwp-
cům, že se na'cházejí na sjezdu ípozemlkových úřadů v ,sovětském Rusku
a ne v sini ,pozemkového nárčelní.ka *).

Mezitím sedlá.ci odc,háze.Ii samovolně do "chutorů", třebas to s nLmi
,skoro vždy ,špatně ,skoThČiloa pak cítiH se UfRiže:nýmia nespokojenými.
Je'žto oďc~h;á,zeníhy},o nezá,konné - počínaly se soudní :p'fOcesy, které
v,edly k úlplnému znÍočení selského hospodálřství.

Současně v tuto dobuvlá,aa :p,řiš,la,na,to, že koleMivní hospodaření.
které dle jejího dřívě'jŠFho mínění mělo z.pŮJsobHiúp'lný .převrat v hospo-
dářství polním vůhec -, nepřineslo pmktiocky Illiocjiného než ztrá,ty.

Však vládě bylo ·souzeno udělati ještě jed:en pokus - "společen-
ské obdělávání půdy". Předpoklád.alo se to,tiž, že je třeha odstraniti roz-
kous,kovanost parcel téhož uživatele. proto Ipřišlo Ise s návrhem na, zrušení
hranIc. 'parcel; ,sedláci rrněIi ,společně koupiti stroje, zorati půrdu, s<pole'čně
za,set síměa jen úroda měla 'se l'ol'Jděliti dle množství "jedlíků". Tato
utopie zůstala však jen na ;papíře.

Po nepokojí1c,h v KronštadM nastala v ná,zorech vůdců strany ko-
munistické zllla,čná změna .. která 's počá,tku rdku 1922 dozráb, ta,kže na
jaře téhož roku již nastala všeobe'cná ZIIIlooa vni,třní poHtiky bolševiků.

Pod heslem .,znov'llz,řLzení hoslpodámství" učiněn byl však velmi
znl\lcný krok zpět; jelikož hlavní jeho odvětví je,sit hoslpodářstvi 'polní -
loglckys.p'rávně nuceni byli bolševici uděhllti v pozemkové politice ještě
větší kmk zpět: dne 22. kivětma 1922 vydán byl zákon o používání po-
zemků pmcujicimi os'obami.

Nejdůležirtější jeho článek byl 32., dle kterého "obyva,teIŮJm zů-
stávalo veškeré množst,ví půdy, které oni falkrticky :používaJi a které
dostali dle zákonů". Tím deďiniti.vně se 'octli v koncích ,sezása,dou
o úplné rovnosti. Na doruhé ,s,traně vša,k zna,čně ol'Jdm.věly Ipozemkové

. poměry. neboť zákon 'tento rosltrauil velké množlst.ví p·roce,sů soudních.
Druhým důle1žřtýlffičlá,l}Ikem zákona tohoto !bylo uznání práva volného
výběru ve způsobu Ipouží'vání půdy, t. j. kolektivnéhlo neb soukromého.
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SedJád užili svého Iptl"ávaa počali tl"ychle odcházeti na "chutory".
Rozhodova!ly zde samozřejmě výhody ekonomického hospoda.ření jednot-
li,"ce nrud spoJečenským hOSlj)odařenim. K tomu pnsipěla také domněnka
sedláJků, ze kite:rých 60 % <1ostaJovíce 'P.ůdy ne·ž měli dříve, že rozdělením
půdy a vedením soukromého v:lastního hos.podá.řství nabývají na púdu
většich ,práv, 'pro ten .přípa,d, kdyby nastal ně:i'akým .způsobem obrat ke
starému ,staV'U.

Z této snahy sed'láků vláda udělaJa si výhodný důchod. Všechny
zeměměřické výkony hyly iprohlášenyza práJce, které musí zaplatiti
zá.jemnki. Za úplnou pa.!'celaci v různý·ch obvodech Ruska mělo se p.Iatiti
z jedné de,s.ja.tiny od 1 d·o 2 zlatých rublů. při čemž 45 %z platů těch
přiJpadlo ve pros~ěch státu, třeba že ,žádné práce při tom nevykoná,val.
Při hromadnémcha.rakteru parcelace činilo těiCJlto 45 % dost značný
ohnos.Mimo to vláda nk nepla,wa zeměmě<řičům, kteří d,ostávali jen
zbývajících 55% .

Tímto zp.ůs.oibemod 22. května 192'2 alž dO'P,olsudprováJdí se usídlení
sedláJků do "chutoru" a 1Jřeba míti za to. že sotva se to uk·onČí v hrz'ké
dohě. V poslední době vláda sna.žila se OOleúti tento ruch, a.by měla
možno3t 'PO zlepšení půdy náJsledkem hospoda,ření jednotlivců, prohlásiti
veškeré hranice za zrušené a zase zavésti formy kolekHvního hospoda-
ření. Zdá se v,šak, že taito myšlenka nep,r·ovád'ěla se vá,žně, nýbrž hlavně
pro úlevu komwni,stilClkémuSlVěc1omí.

Zá.kon 22. května 1922 obsahoval ještě některé důle~ité články:
oficiálně dovolo·vala se - pmz,wtímně - P'l"áce pla,cených dě,lniků v hos-
podářství .polním, dáJle pacht ;půdy na lhůty nepřevy.šující devět let a
vymezovaly podmínky nabývání a pozbývá,ni :práv na půdu a pod.

Krártce po tOlIllbyl vydám ,stručný "POIZemkový kodex", jenž usna·d-
nil - třebas že byl krátký - ,práJce zeměměřičů. neboť dodal jalsnosti
a určHosti otáJz·ce sovětského uspořádání pozemkové držby, Meré před-
tím mělo za .podklad jen ",sociaJLsticlké právorozumění" osob, nachá'zejÍJcích
se v čelle po,zemkový'ch úřadů.

Co do tec lb n i (',k é stráIllky lp·rá.ce,měla tat.o, s malými odchyl-
kami. odpovídati požadavkům staré insltrukce je!š,těz roku 1913.

Zeměměřičům vedlo se '" nejtěžší mky revoluce materielně lé.pe
než jakýmkoliv jiným s~tním zaměstnancům, náJsledkem přímého styku
s hospod.áiř'stvÍn1 polním!. Po stráJnce morMní hyla však prálc,e j.ejich velmi
těžká, jak jsme s'e již ,zmínili. Zeměměřiči byli je,š,tě ve stálém podezŤení
u hol,ševické vlády jako l:idé neu'znáva.jicí Ip.rincipu reďo·rem. Náhlé
zlepšení .poměru příslušníků 'sta,vu zeměměřického na,stalo roku 1922.'
když mohli !počíti svou ,obvyklou p,rád az.ískati mě,s,íčně od 50 do 150
zlatých rublů *) dle okolností a mÍ's,t. Plat tent·o dostávali, jak bylo
zmíněno, od klientů-sedláků. Nevýhody příslušníků s,tavu zeměmMičů
byly následujkí: žili výhradně z akordniho ,platu, nedostá,vajíce ničeho
v ·zimních měs~cích, k,dy ,Slitmucebyla mnohdy 'velice nepříznivá. V dohě
mého odje~du z Ruska vyp·racován byl návrh na vyplá1cení odměn 'země·
měřičům a to ve fonmě měsičního platu, neboť dosava·dní a,kordní systém
měl nehla,hý v:liov na nutné Iz.rychlení ip'rací, na její přesnost a kva1itu
likutečného uspořádání pozemkové držby.

A,ž do roku 1920 exils,tovaly středni školyz,eměměřkké, zřízené na
starých předre,v,olučnkh zálkladech. Koncem roku 1920 byly změněny na
tedli1lhkum se !studijním programem mezi středni a vys,o.kou školou tohot.o
rázu. Studovati na teclhniku mohly osoby obou pohlaví se st,ředoškol-
ským VlZdělánim. Roku 1921 byla tec'hnika změněna v "Instituty pro
uspořádání 'pozemkové držby". avšak jako taková existovala velmi
krátký čas .

. Pod V'livem v,šeobe'cného nediostatku :pmst,ředků zmenšil stát značně
kreditYPtl"O národní osvětu vů,be·c, takže skoro všechny znovu založené
vysoké školy a též. některé ~ze starých by~y buď 1!'~V'řen.y,. a'!1eb. zase
přeměněny v techmkum\ ·oozse ,s,talo take. :s·e zmmovanyml mstltuty.
Posln<;hae'i technÍJka, třebas vždy mě1i vážný ti,tul, vycházeli ~ ~~.n-
šími vědomostmi a iprakti'ckými zkušenostmi než zes.tarých zememenc-
kých ,škol (s programem stJřední školy).
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Zajímavé je podotknouti, že ta!k zvaná "čis,tka" *) vyJsoký,ch škol
byla Iprovedena také v rtechnikálch a při tom veJice hrwbě. iMně ,samému
je známo. že mllwzi, krte'ří Ulk;ončili s proElpě'c.hem techni!kum, hyli pro-
puštěni a nedostalo 'se jim plřílslušného vysvědčenÍ.

O sta.vu yY1soké šk'oily "Zeměmělřický Lns,titut"**) jest mí bohužel
málo známo ; ip,řiněm, jako při všech jiných vy;solkých ,školw0h, byla ta.ké
založena "děilinická fa:kuJta".

Zeměměři'cké zaměEltnání bylo jedním z nejvýhoooě;jšich v Sovět-
ském RUElku,proto vždy bylo hodně lidi, žádDucÍiChzeměmilřiCJk:ého vzdě-
lání, a tD ,se stávalo nejen vystudováním technika. nýbrž také pomoci
různých krátkodobých kursů a pod., ,takže odborná kvalifikace jednot-
livců a kvaIitakorpomCÍ zeuOOmě~ických stáleznaooě se ,snižuje. Při-
spívá k tomu, že množství osob různého ,technického vz,dělání a řada
t'Olpogra,fůpřichá,zí do z,eměmě6cké praoce.

Zčeštil Ing. C. .8ergěj Kuličkov.

Zpt'ávy litet'át'ní.
Recense.

Právo soukromé se zřetelem na potřeby zemědělců a lesníků.
Napsal dr. Fr. BHovls,ký, prof. vysoké školy ,zeměďěiLské v Brně. V ko-
misi knihilmp.a nakl3!d. St. Kočí v Bmě, U raooice. Cena. 13 Kč.

Jde o 'P'0můc,ku učehní o p'rávech Ipro nelprá,vníky. Taková musí
právní instituee vyložiti neodhomi,kům od-.samÝ'ch zá,kladů do nejprak-
tičtější použitelnosti, nejstmčně1ji, výstižně a bez chyb. Správné vy-
řešení tohoto úkolu jest velice zá.služno, ale také obtižno. pož3Jdujic od
autora nejen 'poznání, ale i dokonalé strávení p,ředmětu a dar výkladu
př'e'sného, ,souměmého a nerozběhlého.

Břítomná kni'ha.splnila svůj úkol velmišťa.stně a uV'Qmíná na
úroveň skvělých přednášek Randlových pro 'zaMtečníky poV'olání práv-
nickýc,h, zejména i v obHžný,ch oddílech o držbě, vlastnict.ví. věonýich
právech k cizí věci a jinýcJJ,

Brác,e jedná na 126 'Eltránkálch o nejrůmě,j,škh ohorech rozsáhlého
práiVa soukromého, osobách, věce{)h, prá,vních skut,ečnostech, držhě,
vlast.nict.ví, .služehnost.ech, Q právuzásta:vním. 'záva,zk'ovém, dědickém,
o sooooím ří!zení, !směnečném právu a ,lmihá,oh ,pozemkových. Pojednání
je,st. velmi zdař~lé a zejména prosté jakýchkoli ,chyh. Přirozeně je<s,tjen
stručnou :pomůckou, rvyžll!ďujfcí ,znaleckého a plři veške,ré 'stručnosti nej-
svědomitějšího dop,lnění, iP'ři studiu Iprofesoi1'em,a při praktickém použití
právním záistupcem.

Kniha zasluhuje v·řelého doporučení ,studujícím 'praktikům
k osvojení 1l,pTá:vnýchzá,kladních pojmů prá,vnich.

JOOT. Václav Pokorný.
Sbírka zákonů a nařízení o piOzemkové reformě. část IV. - Cena

8'- Kč. úřední 'vydání Státniho Ipozemkového úřadu. Redigoval JUDr.
Edvll!rd Vondruška, m~n. rada S. P. Ú.

Tato čá:st shírky, kt.elfá vyšla v I. čtvrtletí r. 1926 nákladem
Stá,t.ntho pozemkového úřadu, obsaJJuje zákony a na.řtzeni, jelž byly vy-
dány Vi dohě po 17. únoru 1923 askytá, velmi úče~ně ses'taiVený p,řehled
z:ikonodámst,ví z oboru pozemkové reformy. Svým oihsahem, zvlá,ště
pokud: '00 jedná o z.ákony a vy,hláš,ky k přídě'lovému zákonu, ,stává se
tato kniha. nez·byooou 'P'říruč'kou jaiK pro civilni. tll!k pro v,šechny země-
měřiče zaměstnané ve veřejných úřadech, jimž jest spolupůsobiti při
provádění výEl1ediků pozemkové reformy.

Z bohatého ohsahu vyjímáme zejména vyhlášku mintstra Slpravedl-
nosti ze dne 8. 'bd'·e'zna1923. Č. 56 Sh. z. a n., o ,prozatímním dělení
ka,ta,strálnich rparce;!, V dallším má čtenář moižnost Iseznámiti 'se se zákon-
nými()lpatřeními, MeTá p,řiléhají k zllikonu náhiradovému, k zá,konu
úvěrovému. k otázce zaměstnanec,ké, k ochmně urohných pa,chtů a pod.

*) Vyloučení posluehačů neproletMského původu ze školy.
**) Vysoká š1k,ola.

1926/111



Obsahem a dodatky jes-t velmi přehledně -znázorněna sWe VZ!l'ustajíci
ag-e,nda Státního Ipozemkového úřadu 'po I&tránc,e teoretkké i praktic-k'é.

Sbírku nutno doporučiti v,šem, kdož jeví zájem o poz.etmkovou
reformu, o jeji wzma{~h a její výsledky, zejména však těm 'PIl'. ko1.země-
měřičfun, kteří s,e ji'ž podrobněji obeznámili B obsahem Ipředcházejicích
dílu 1., II. a III. Současně upozorňujeme na úřední -věsblÚ!kStát. pozem.
úřadu, t. j. ča,sopis "Pozemková reforma", jehož informativní a vy-
světlující články výborně doplňují poz<natky o .pozemkové reformě, z'e-
jména po st.rá.nce ,zákonodárné. Krátký .

.Die photogrammetrischen Appal"aite. Vyd.ala 'SlVýimnákladem firma
H. Wlld v Heerbruggu (Š'vý'ca:ry) r. 1926.

Brožura 'podálvá krátký popi,s nové garnitury fotogrametrické,
kterou nedávno zkons,truovaila mladá, ale Iproslulá jižšvýca~ská firnla Ipro
přesnou mec,haniku. H. WHdt, uživši ,dříve nové aparáty vJ)raxi.

Piředem zmíněna je v ní výzbroj pro práce po.zemní. jež ses,tává:
a) z fototeoďolitu, b) příslušných součást'~K (stativu, dáHwměrné, vodo-
rovné latě a pod.). Stavba universáilního fototeodolitu 'připouští upotře-
bení fotokomory. jejíž velmi 'slvětelný objektiv má ohniskovou vzdálenost
f rovnou buď 165 mm nebo 240 mm. Plotny mohou býti postaveny buď
v ipolo'ze svislé. neb s'kiloněné do 35 g a to buď s optkkými osami paralel-
nimi, či 'paraJelně stočenými. Celková váha fot,oteodolitu. 's' všemi zctří-
zeními ostatními iIllkl. 24 ploten a bedny pro transport. obnáší 62 kg.

Další čá:s,t textu zhruba na,s,tiňuje popi-s nového aut-omatického p,h-
stroje pro využití ste,reosnímku k sestrojení plánu a map (měř. 1: 100 až
1 : 100.000), který naziván a u t o g r a f. Jim ziská,vá 'praxe fotograme-
trická k dosavadním přístrojům podobného úče[e (autoka,rtograf, stereo-
planigraf, fotokartograf. dvojitý lp'Foj.ektor Gasserův, případně '8tereo-
autograf a 'stereoto<poll1'etr) nového zd~tného 'pomocníika. Jméno kon-
struktél'ovozarwčuj.e, že ·zbudován byl apará,t, který úspěchu docílí.
O přístroj jeví zájemte'chn~cké kruhy, jaJk patrno je -z náJvštěv interesentl1,
mezi jiným i z Č. S. R.

Názorné fotografIe pHstl'oju ,doplňují 17 stránkový text brožury,
jež byla odborníky očekávána. Doufejme, že ,hrw budou následovati
zprávy {) výkonnosti ahospodám,ém užití autog-raJfu. Fakt.,že opět zkon-
struován automatický a:parát rprozlpracování p,lánů a m3ip v cizIně, bude
vzpruhou ke zvý,šení praxe i hadaní ve fotograme~rii ;poz·emní i letecké
i u nás, kde hohužel k,rom a,utokall'tog-ra,fu,který je, v majetku p'l'řvá:tním,
neexistuje ani jediný podobný přístroj v civilnich úřadech státníc}~..v

RU:7.lcka.

Zp~ávy spolkové.
Výtah z j.ednatelské zprávy, přednesené na valné hromadě

Spolku čs. měř. úřed. stát. a státních podniků v Praze dne 28. března
1926. Závažná o t á z k are for mys t u d i a zůstala bohužel ranou
otevřenou i bolestnou. Není bez zajímavosti komentovati vesměs kladné
přípovědi rozhodujících činitelu i interesovaných korporací o nutnosti
reformy studia. které po 30 let nedoznalo změny v oficielním rozpětí
studijní doby, ač ve skutečnosti nelze ho dnes zdolat za dobu mnohem
delší. Sám pan referent prohlásil otevřeně na schuzi klubu inženýru
při republikánské straně dne 24. dubna 1925 - což budiž s povinným
díkem kvitováno -, že "je zbytečno pořádati schuze a manifestace
pro reformu zeměměřického studia,. ježto nutnost této reformy je
samozřejma a není potřebí ji dokazovat". Obdobně vyjádřili se i nej-
vyšší representanti ministerstva vyučování. pro reformu vyslovilo se
ministerstvo financí, úřad nadřízený valné části příslušníkl't měřického
stavu, jinak velmi skoupý a odmítavý k různým reformám z důvodu
fiskálních. a durazně vyslovilo se pro skoncování této záležitosti mi-
nisterstvo veřejných prací. Inženýrská komora. jejíž váhu i vliv jistě
nelze přehlížeti. se vzácným porozuměním podpoří rovněž snahy země-
měřických příslušníků atd. Přes to vše je tato záležitost na mrtvém
bodě.

Otázka tato byla již prodebatována z mnohých hledisek. Po-'
ukazováno na škody, v prvé řadě morální. které vznikaji tomuto
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stavu u nás a chci jenom ještě poukázati, jak trapný je tento stav
pro nás i z hlediska celostá,tního. .

Starému Rakousku jen válka znemožnila dokončiti studijní re-
formu, kterou chtělo - nehledě jenom k vlastní potřebě - uchrániti
prestiž a konkurenční schopnost vlastního dorostu též vůči cizině a
i v cizině. Tuto nutnost pochopilo i malé, finančně zubožené Ra-
kousko poválečné, když reformovalo měřické studium aspoň na šest
semestrů s právem promočním, líaison v ril;0rosních předpisech jistě
dosti neobvyklé a zřejmě prozrazující charaKter provisoria - až do
dob příznivějších.

Před Vídní již provedly reformu Jugoslavie a Polsko. Všichni tři
naši bývalí spolufaktoři zltšlé monarchie vyrovnali hladinu měřického
studia k niveau ciziny (Německa, Švýcarska, Ruska atd.), jen jediný
- a jaká ironie - národ Komenského, jehož zrození dnes 28. března
vzpomínáme, zůstal pozadu za všemi státy, i za bývalými spolučl~my
rozpadlé říše. Dnes jsme mezi všemi nejposlednějšími, znehodnocenými,
méněcennými. Toto znamení méněcennosti poneseme ovšem i ve sty-
cích mezinModních a kdekoliv jinde, kde střetneme se s kolegy se
studiem reformovaným. Dvojnásob trapné a i hospodářsky nepřijemné
jest pro nás, že v slovanské cizině (Jugoslavie, Rusko, Polsko) nejsme
dosti konkurence schopnými a jsme u porovnání s tamními země\-
měřiči elementem druhořadým, podprůměrným a ovšem také pro futuro
méně honorovaným. Vzájemná výměna studentů, z mnoha důvodů žá-
doucí, je v našem oboru nemožná" ježto absolvování našeho nereformo-
vaného studia a získání naší odborné státnice je pro cizince bezcenné
a tudíž neláká. Je známo okřídlené mínění, že Bulharsko rozhodlo
se pro vstup do čtyřspolku a pominulo čtyřdohodu, ježto Bulharů, stu-
dujících na německých vysokých školách, bylo více než těch na do-
hodových.

Je nemyslitelno, že by tyto těžkosti byly rozhodujícím činitelům
neznámy a zůstaly nepovšimnuty a neuváženy. Výrok předního po-
litika a znalce poměrů dra Milana Rodži, že budeme vyvážeti inteli-
genci, platí i o nás. A nebudou to jenom měřiči; i ostatní kategorie
techniků budou produkovati množství těch, ,jimž osud přidělí dobývati
si tě'žce chléb v cizině. Jenomže o ostatní odbory je mateřsky po-
staráno: absolventi jejich, šťastnější nás, odcházejí opatřeni dokladem
rovnocenného vzděláni s cizinou; proč má se jen jedné kategorii tech-
niků ztrpčovati, ba úplně znemožňovati boj o existenci u drž o v á ním
disparity mezi sevřeným studijn ím programem
na š í m a v hod Děr e for m o van Ý m ves tát ech s o u s e d-
nic h? Přicházejí tu v úvahu zvláště slovanské státy. Během posled-
ních let doznaly mnohé obory podstatného rozšíření, zjev jistě zcela
přirozený a pochopitelný při rozmachu technických věd. Vždyť i u ne-
dávno založené vysoké školy obchodní jevi se snahy o rozšíření stu-
dia, kteréž jsou od kompetentních činitelů příznivě posuzovány a
k uskutečněni připravovány. Kulturní inženýři slavili minulý týden
35leté jubileum založení kulturně-technického odboru a mohou býti
zcela spokojeni s jeho rozvojem. My mohli bychom obdobně vzpom~-
nouti založení našeho studia, ale nevím, co bychom při tom oslavova!l.

Sledujeme se zájmem pokroky ve všech oborech a těšíme se
z nich opravdově. Máme stále na paměti výrok Palackého, že "jen
v práci a vědění jest naše spasení" a jiné, pro malý národ velmi vý-
znamné doznáni, ,že ,.kdykoli jsme vitězili, dálo se to vždy spíše kul-
turou ducha nežli mečem".

Vzájemné zápolení na foru mezinárodním čim dále tím vice s~
přiostřuje, a máme-li obstáti, je nám nutně třeba, abychom se mohlI
rovnati technikům zemí ves f éře na š i c h z á j ID Ů. Již z těchto
důvodů - a jsou ještě jiné - i my dovoláváme se stále, bohužel dosud
marně téže mateřské přízně, které se v takové míře těší odbory jiné
silnějšÍ a' které bychom si též trochu zasloužili a jí si vážili, snad
právě proto, že jsme slabí a pomoci potřební. I nám náleží místo na
slunci. Mám za to. že zaslouží si ti, jimž nebude osudem popřáno
čerpati z fondů nabyté~o v ,:zdělání ve prosp'.ěch své vlas~i, kd:yž v se
jim doma nedostane umlstem a chleba, aby .lIm bylo aspon umozneno
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vybu~ov:áním ro~~~cenného st,!dia, ucházeti se o živobytí jinde, ob-
dobne, Jak to uClmly sousedm státy pro dobro svých občanů a jak
velí širší, skutečně státnické uvážení celé otázky.

Nadprodukci techniků všech oborů neodpomůže několik uvolně-
ných míst ve státní službě a civilní služba všechny neumístí a ani
neUJživí.' '

Neseme těžce tuto naši stavovskou bídu a nezasloužené ponížení,
které palčivě cítíme obzvláště při srovnání s těmi, kterým jsme se
dříve v bývalé monarchii při nejmenším vyrovnali, ba nad které jsme
byli vždy výše hodnoceni a kteří dnes, šťastni ve vlastních státech,
v prostředí vzá.cného pochopení a dobré vůle, dopracovali se bez přt-
koří žádoucího pokroku. •

Vztahy naše k ostatním organisacím, zvláště ke Stavovské railě
a Vysokoškolskému Svazu, byly přátelské a těšili jsme se často je-
jich účinné podpoře. při čemž nelze též nevzpomenouti podpůrných
zákroků německých vysokoškoláků. V přátelské shodě a rádi pracujeme
s ostatními měřickými spolky. Spolek náš zesílil přistoupením znač-
ného počtu nových členů a nemálo zpevnil agilností odboček, kolegů
důvěrníků a několika kolegů, kteří zájem svůj prokázali obzvláště při
těžkém boji požitkovém. Všem vyslovujeme náš srdečný dík. Přáli by-
chom si, aby počet takových spolupracovníků, dosud ještě velmi
skrovný, stoupl, aby každý pochopil význam a nutnost spolupráce, ne-
boť názory mnohých, jak jsem zaslechl, "že nestaráním se o věci ušetří
se aspoň různá nepříjemná překvapení a zklamání", působily by fatálně,
kdyby se ujaly u nás všech. Jen při zvýšené intensitě vše c h možno
se nadíti dosažení cílů. k čemuž podotýkám ještě. že nestačí pouze

. peněžitá podpora, je třeba též morální podpory. zvláště informování
veřejnosti o naší těžké službě a nepatrných požadavcích.

S potěšením sledujeme stoupající hodnotu i úpravu ,.Zeměměřič-
ského Věstníku". Rádi poskytneme pomoc redakci i administraci
v obtížné prácí. Prosím pány kolegy, aby hojnými příspěvky kolegovi
redaktoru ulehčili. Bylo by pro nás zahanbujíci, kdyby naši příslušníci
nedovedli nebo nechtěli napsati nějaký článek. ať ze svých zkušeností,
nebo poskytli recensí z cizích děl a pod. Kdyby každý z nás, státních
měřičů. jen jednou v roce učinil pokus. zajistí to kol. redaktorovi na
400 příspěvků ročně! .,Věstník" jest naší navštívenkou. Věnujte mu
tedy, prosím, vaši podporu.

Tak, jak je těžká naše služba, stejně těžce probíjíme se sucho-
párem nepřízně a nepochopení. Proč - těžko říci. Snad vězí to v tra-
gice všeho malého, jehož osudovým symbolem zůstane vždy bezbranný
Benjamin, pocíťující všude sklony silných k utlačení slabých. Tím víc
je nutno pracovati semknutě, podpořiti jeden druhého a mít na zřeteli
jen prospěch celku, při čemž vše osobní musí jíti stranou. K dosažení
této nejvyšší míry discipliny a sebeobětování ve prospěch celku nám
vBak chybí ještě mnoho. Přesvědčili jsme se, že jsou i mezí námi dobří
obětaví jedincí. Kéž jsme tací všichni ke cti nám a k prospěchu na-
šeho zneuznávaného stavu. Gd.

Zp~ávy stavovské.
Služné zeměměřičů švýcarSkých je jiBtě řádill'ou odměnou jich

prá,ce. Dokladem Je nedá;,né 'YJlp'sání kon~IU:.su na ohsaženl ~IÍsta zeilllv~-
měřiče měBtského 'stavehmho uradu v BasileJ], kde se zarucuJe uchazOOI,
jenž nabyl patentu civilního geometra (Grundbuchsgeometer), roční plat
t)600 až 8000 švý·c. framků.

Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu platového zákona, kte'ré
podal Vy:sokoško~~kýsvaJz obsa,hují, p'okud našeho Btavu se dotý'kají,
v podstatě toto zle'pěení. ' Syswmisace mist budiž p'fOvedena do 3 let
zvlášť IPro 'kllJždou úřednickou katego·rii a to tllJk, by vp,IllJtový;('.h stup-
n~ch 6--3 bylo ,sy,stCilllis·ovánopo pětině z ce1kového počtu nIÍBt a ,zbytek
roz'vržen na ZJbývajkí 'Platové Btu'Pnice. Bři nedostatku SYlstemilsovaný,oo
míst nechť se kvaJifikova-ní úřeooki povýšíad ,per,sonllJlll.. 'v v

Adjutum ,služebnitřidy I <budiž zvýšeno, 'a to pro I c) (kup'r. zeme-
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měřiči) aSlpoú tak, hy bylo uprOEMed adjuta ,služební třídy I b) a služební
tří,dy II.

Služné služehní třfdy I a) nechť ,počíná stupněm 6 c), tř. I b) stup~
něm 6 b),služ. tř. I c) ,s,turpněm6 a) (14.400 Kč). Pro 6. platovou stupnici
nechť se z,řídí 5 náslužný1ch přida",ků ;po 2700' Ko, v 5. plat. stupnici
3 násl. ;přídavky po 3000 Kič a, ve 4. plat. ,stUiIJnicinechť se zavede
jeden :přídavek MsIužný ,po 4000 Kč. K zákla,dnfmu SI1užnému budiž
nově zavedeno pro služ·ehní třfdu 1. funkční <s.J.užnéanalogicky jako
u soudců.

Svaz navrhuje 'z'vý,šení ,činovného a žádá" hy činovné pro I a) až
I c) bylo stejné "jíž z dů'vodu zá,s,adního ho.dnocení vysokoškolského
<studia a vY'konané rprá'ce".

Ohledně tl1vání doby, ztráNené v náslužných pNdavcíc~, usiluje Sva.z,
by čtyřIetá poSltupová lhůta 'pro služehní tf'. I c) 'b~Ia obmezena, po u ze
na 6. pbtehní stupnici, "je'žto jina,k hy tato s:kwpina byla nepoměrně
sražena ke s'lužehni tHdě II.".

P,ro ,s,lužehní ,tř. I navrhuje Svaz z,výšení dovolené o jeden týden.
K přechodnfun ustanovením budiž v zákoně 'připojeno ustanovení, že
úř,edníkům ,s,lužehní ,tř. I a), lb) dostllJne se z'vláš<tního do pensezalpoči-
tatelného přJiprratku v obnosu 3000 Kč, pro I c) v obnosu 1500 Kč ve
'Vše-ch platovýc-h stupnidch. Dále se navrhuje úředníkům VIII. hodno H.
ve 'skupině A, B, .přidati ,pří převodu jeden platový stupeň, úředníkům
X. a IX. hod. t,ř. 2 léta.

VY's.okoš,koIský íwa,z pOďáiVá tyto návrhy 'z,a předpokladu, že pro
služební tř. II.-IV. nebude nic zlepšeno. Chcezachovatí tím rozpětí
dané IpTagmatíkou rz r. 1914. Rů.

Zeměměřiči jako přednostové kulturně-technických úřadů v Ně-
mecku. V Němeclm usilují a'g'I'ál1llítechnikové o odstranění vlivu práv-
níků z veďeni úřadů s'celovadch. Akce parlamentární, již vede posl.
Meincke, má 'prrozatim 'tento vý:s,ledek: Hlavní vý1bor pro ~O'zpočet min.
zemědě,j,stvi mmeí3l 'se požádati ministeJ~s,tvo, by obsazovaIo uvolněná
mista přednostů z Ipr a v id I a měři<ckýcmirady (Vermeslsungsrate).

Výhradnost pra<CÍ zeměměřických. Dle na,řízeni wťirtemhers:kého
stá1níhO' ministerrs,tva, z 19. hřelzna 1926 j:e8lt oBohám., které vystudrovaly
odbor zeměměřick'ý ve 8tuttgartěo, dos,áhly diplomu na tomto odboru
a ,složily (státní) zkoušku autorisační, vy hra z e n o konání pracÍ
llpjatýchs mělřením 'zemským (LandesvermerSlsnng) a změnou držby po-
zemkové. Složení aUJŤmisační 'zkoušky předchá.'lÍ: Il'O'k praxe odborné
pi'ed vykonánímz'koušky dÍJp'IO'Illové,,od'bývané IpO ahsolvování tříletého
odboru. a t,říletá lJaxe zeměměi'íc,ká. po dosarženÍ diplO'mu; z toho musí
býtí při kaJtaSltrá~nrmměřeni ztrá,veno nejméně 3, nejvíce 18 měsíců, rok
p'ří detailnim měření a 3 měsíce u triangwla,ce a ,polygonisa1ce.

Zákony a nařízení.
o udržováni výškových značek přesné nlvelace.

Výnos ministerstva veř. praeíz 2. rprots.ince1925, č. G-8/194-1925/67.666-1925.

Mínisterstvo veřejných pmcí v do.hodě s ministel'stvem železmÍC a
přťslušnýmí samosprávuými úřady na,řÍ'zuje ve ismys,lu vládního nařízeni
ze dne 20. ledna 1920, č. 43 Sb. z. a n., toto:

A. Aby zachovány byly ~škové značky přesné nivela,ce v řádném
stavu, by 'se jích 'použíti mohlo i v budoucnu prro různé tec,hnieiké pro-
jekty a sta'V'by, ja,k wřejné, tak ,soukromé, pověřují se dále s'oukrOlmé
úřady a orgány udržovámirrn vý<škovýc,h zna,ček, ,tichž seznamy a popi!sy
zalšle ministell<stV'o veřejný'ch pr,ad Ipříslušnému úřadu.

1. P,o,kud vý,škové zna,čky pře,sné nívela,ce jsou umístěny na o<bje,k-
tech sílníčnfch nebo 'podél 'S/Ílnic (s,tátnich, .z.emskýcll, župnlich,okresníCJh,
ow,enf.ch, vicmá;lnich atd.), případně ulic, !p~)Věřujese udržováním výško-
výchzn8lček přÍJSI1u.šnýdozmči úřad s1lniooí (státni neb autonomní s'prrá.va
silnic), kt€'rý uděH též da,lš,í I1O'zikazyohledně natřelllí značek a jich
ochrany. Hlá'šeni o stavu z,naček pro'V'ede se cestouslužehní mini,sters,tvu
v~řejných Ip'l':licí.
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2. Pokud se týče značek, umiměný,ch podél ,ř,í,čnich tratí, poveruJe
se uiWžováním 'rn3JČe,kpřis<!lllšná Ipoříční správa, která nařídí da1ší oWedně
náJtěru a. opralv značek poříčním d:oZiQll10ům.Hlášení ° sta,vu značek pro-
vede se opět cestou fl1uže,bni lIIliIDís:ter&tvuve,ř,e'jných prací.

3. Pokud se tý'če ~štk'ových znaOOk, umJÍS>těných na ohjekte0h dráhy,
obstará udržováníznač€lk 'Plřis!lUŠ!1ýod!om pro uddovánÍ dráhy (spráNa
;provozu), 'ktery 'zaioklí další svými. traťmtistry. Na zákla.d'ě hlá,šení trať-
mistrů naiídí oo'OOry pro ud!TŽO'Vlánidráhy (správa tpi"ovozu) ptřís:lušné
opra,vy 'pod~e 'Odst. B., ad 1. a zaiŠlou 'plTOstřed!nktvím nadřízených ředíte!!·
stev čs. státních drah zrprá,vu o stavu výškových znaěetk: mínisterstvu
veřejl!lých prac:í.

B. Výšilwvé znaěky jest t,řeha nejméně jednou z,a rok prohlédnouti
a zjištěný stav oznámit,i služeibnÍ cestou minis~l1stvu veřejných prací.

1. Pokud zna,čky jsou v do,brém ,stavu, t. j. pokud ne'jsou uvolněny
neoo ura;ženy, buďte,ž kova,né čálstky značek natieny dobrým nátěrem,
případně do'plněn cement,ový tmel k,oJem rnač,ky, hy tato časem se ne-
uvolnila.

2. Je-li značka buď ura,žena neb uvolněna talk, že z původní výšky
je vychýlena, nehudiž zatím nově ·osazo,váruL. Po hlášeni pOiŠkozené
značlky zařídí ministerstvo veřejných pr:wí, podle druhu a výzm.mu
zna:čky, případně její nové osazení a ,sta,rwvení výšky, k čemuž zmo'cní
od 'případu k případu buď o,rgány vlastní neb úřadů j,emu podřízený,ch,
ue,b se vyžádá součinno,st jiných odJbtornýich úřa;dů, .FLko žele,zniČn'kh.
vojenského zeměv,isného Úistavu a ,pod. Za ministra: R o ub ík v. r.

t Ing. František Mátl. Konáme velmi smutnou ,povinnolst., oznamu-
jíee úmrtí milého kolegy Fr. Máttla, Ikomisa,ře Státního pozemkového
úřadu, pilného sl])()lupra1cio'vníka "Zeměměď'1č,sikého Věstníku", člena Spolku
čS.zeměmě,řičůa Spolku čs. inženýrů. Mamě hledal po~dmv;e'ní ze' 'své
choroby, již jsme neznaH,kJdyžz brněnslkého prostředí od'chálzel do ~ifaxe
na ISlovensko. Ta,t,ranské sanatorium ho neuz,dravilo. Zemřel doma
v Pří'znět1ckth na Moravě,opbkáván svými příbuznýmí, želen všemi
p'řárteH a rná.mými, kteří ho milO'vaJi pro jeho sympatické počínání. Kruhy
odhomé, zvlášť brně,nské, 'V'á,žily ,si mladého, 'snaživéhO' tehdy asisltenta
vysoké školy 't,elchni~k'é v Bmě, :který ,s.Jibo'Va,1úspěšnou činno,st v obÚ'ru
vymMovadm, nejen v teorii, a:le ív praJl:i. Ji,ž za srv'é asístentské činnosti
'Při ge'odetickém ú:sta!Vu profe'sora Dra A. Semeráda' byl ,značně inte,re-
sován na rozvoji ..Zeměmělřičského Vělstnfku" a 'budilzáj€m kolegů
o při.sp'ívání do jediného našeho odhOTného listu. PTI) ,.Z. V." Č. 8 a 9
z r. 1923sepsa,1 samostatné poje,dnání "Grafioké sta.novení polohy bodu
metodO'u Engelovou", TeCeD8e a refe,ráty. Úča'si jehonas1poHwvé činnosti
byla příkladná a zvtlášť vÝ'znamná, neboť dov,edl připoutati dO'TOst ke
spolkům zemětměii1cikým.

Byl vz,orným kO'legou, ,dobrým člověkem, žel, že zemřel tak mlád.
Čes,t budiž jeho světlé vamátce'!

Rektorem Českého VYSiOkéhoučení technického v Praze pro rok
19.26/27 zvolen řáJdný profesor Iprwktické geometrie Ing. Jos. Pe tř í k.

Osobní změny ve státní měřické službě. U evidence kat,aJstru po-
zemkové daně byli zemským finančním ředitelstvím v Bmě ustanoveni
měřickými e1lévy: Freda Alfred pro mělř. okres Kroměřrž, E:slchner Josef
(Přerov), Janošek V'oj>Ních (Moravská. Ostra.va), Potužák Pavel (Tišnov),
báňs1ký inženýr K:la.nj,c OSiku (Litovel), Če1lechovský Vilém (J1hlava).

Od ředitelství ,stMnkh drah Praha-seVi6IT piieV1zat, byl a přidělen
evidenci ika.tastru Brno II měř. rada Ota:ka,rŠabMa.

Oprávnění k používání stavovského označení "In~" 'získali kole-
g\(wé: Bárta Fr., Slarvkov; Cvach JOlsef, Horažďovice; Dvořák Fr., Ra-
kovník; Janský Fr., Písek; Mrkvič'ka Jo's., Č. Budějovice; Pásek Fr.,
St,rážnice; Pudr Jaroslav, Pra,ha; Roztomilý AdO'lf, Č. Těšín a SO'kol
Ant., Piraha.

Za r~dakci zodpovídá Ing. Jo •. Rftžlčka. - Tiskem Polygrafte •• Brné.
Nakladatel: Spolek če.koRlovenokÝch zeměmě!ič& v Praze.
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