
ZEMĚMĚŘI&SRÝ vĚsTníH
Hospodáfsko" tecbnické úpravy pozemkovébo
majetku v republice československé se stano-

viska celostátníbo.
Ing. Vlad. B a ň o c h.

Pod tímto titulem vydal Ing. Edua,rd K o r s e I t, honor.
dlocent vy,~oké škoJy zemědělské v Bruě" "Referát pro ~táloil
delega,ci zemědělských rad" *).

A,uto,r podává! zdie s,vé myšlenky ve formě zhuštěné o' po-
stupu při hosp'odMsko~technlckých úpra.vách pozemkového ma-
jetKu, myšlenky v'el'korysIÉikOolli0epc'€I,pozoruhodné a eminentní
dlůleži>t,ost,ipro sobě'Sta,čnos,t,státUl. PřicházÍ s t,ěmito myšlenkami
u ná,s první. Dosud: nikdo neměl odivla,hypoukáiz,at na nutnost
provádění různých zemědělskýchrukcínajedlnou a současně, aby
dodllena byla co n:ejvětší hospod~most piodniku. Cá,st hOlSiDOdáÍ'-
sko-teclhnický,ch úpraV! pTO'váiUěj)Ídn,es agrámí úřady podle zá-
konu z let osmďelsált,ých,ale v nepomémě menším mi',řítku než si
autor přeďst,avujea za púsobnoslti omle'zené.

Ing. KorseU, opímje s,e o s,y'édiloiun,oiletépraktické poznatky
při agrárních úřadech a o Sltudl,Elho:s:podářsko-t.echnických akcí
v 'SlÚusedníchstátech, jlelslttoho ná,zoru, že olbtecve scelova,cí akci
sk;ýtá jedinečnou příl'ežitost, kdy možno vš'echny akutní hospo-
dářsko-teohnické úpTa,vy řešit.i sou'casn,ě a t,aik dodli:ti co nej-
pronika:vějš:ho efektu. Pro zdů:",odinJěnísivé snahy a ná,zorů, týka.-
jíc,rch s,e a-grámich l'eforem, snes,lautor s nev;šedni pílí výroky
vyn1kajících odhorníků. a znallCll.koma.sac!e, nejen na,šich, ale i
cizích, a 'Správno.grt,svých ziávěrů oduvodiíUQleJpřelsvěd'c~vými cla,ty
z výpočlt.ů' siVých i jiinýchl•

Všimněme Sil bWž.en!ěktl8T'Ýlchdalt, úvah a závěrů autora,
které by čtenáře na,še za,jímati měly!

Dle starší .sltaltis.t.ikyministel'stva orby bývalého' Rakollsk::t
jest rozkouslIDovan,ois,tv' zemích hÍist,oricklých = 68 % " na Slo-
vensku a Podkal'patlské R,UlSijes,t tomu hůře. U náJs nai Moravě
najdeme used'los,t,i o 15ha a o 120 až: 180 parcelích, širokých
někJdy jen 3 m a, pře's 1 krnJ dlouhých, hadioviJtÝ'chtvarů, na, Slo-
vensku na,jde'ill!eus'ed:1Oistit.éž'e výméry o 800 paJrce!1'ích,s' prů-
měrnou plochou 2 a.

Jak možno na těchto c,himerických t,vaJ181chpoužit,i k orač-
káJm traktoru a jiného hospod~,řského sltrojového náiřadí" jak

*) Nákladem Českého odboru zemědělské rady moravské. Brno.
Cena 10 Kč.
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llllů':Lnozdie prováJděti křížovou orbu, jak hnojiti umělými hnojivy
.a jruk brániti vyčřštěné pole před ple:veli souseda,? Na těchto
podivných tvare'ch jest jakýkoliv z,emě<1ě,lSkýpokJrok! nemožný .
.Jak~ pocit má t,ak.ový ná,Š z,emědělec, jehož ml3AjetekskLíicláJ.sa
z částk nezrpŮlS.obilýc:hke su-odorvé práJci, slyš,e výroky s,vých
úrganisac::: "zradorna.1isujte výrohu, 3Abyste mohli čeliti 112-
dosta,tku prac.ovních si! Zlelmědě~S1kýcha mohli pla.tit,i daně!"

Plooha půdy ke ISiclello'v.árllliv našem sltátě obnáiší 6,030.168 ha.
Scelením zvýší se produlme na 1 ha o 2'18 q Z,rnJía o 0'62 q slámy.
Počítáme,..li 1 q zma a 170 Kč a 1 q ,sllámy a 151Kč, zvýší se
produkc1El o 13,145.766 q a 170 Kč =2.234,780220 Kč,

o 3,738.704q a 15 Kč= 56,080.560 Kč,
celkem o 2,290,860.780 Kč,

čili o 131.457 vagonůi ZTIÚa 37.387 va,golIlu slámy, v C'eně,přes
2 millardly Kč.

Pro sro'vnání u'váldíSlBl,žle I'Iok:u1924 bylo ďovezeno do re-
PUJblik~asi 100.000 va,gonů různých velffi!ěldiěl:skýchplodin a
mouky.

Počitám:e-li dnes na s,ce~ení 1 ha půdy 400 Kč, vyž;adovalo
by sceLení 6,030.168 ha půdy nákll3Adal2.412,067.200 Kč. Na.
s celo vá n í i li, ves t o van Ý k a p i 'I.á 1 z a p 1a t i 1 b:y s e
tUldíž' b'ěhem jednoho roku!

Již takové scelování poz,emkíi podle záklonu z letosmd'e,sá-
tých, kiteré prováJdJí:~ dn,e,spod názvem' .",agrární opea-ace"a lqe,ré
nazýv,ají na,ši zleměd!ělci "c,elko'vání" a -také "ce~ováJní", úska.ly
by se miliardoy;él obnOlsymčně, a, tím zvýšilo by se národinl jmění
l'e'Publiky, jehož dusledkJy by se j,evily i v sociálních poměl'e1i'h.

To,to s;celov1ÍJlli.nelní kionelčnýt~ cHem:au~o!rai,kte!l'ý j,0'stpře-
svědčen, že &0e,lo'váJnískýt<ái j,eidiine'čnoupříle~~tl()lSIt,kalY mo,žno
v obci provés,ti jin.éaki\lltní úpr,avy :Eloučasiněa ,sice da,leko ho,sp'a-
dárněji a jleldnodušeji JleiŽ mohlo by tomu brýti, kldyby j:edlna akce
hospodářská po l8,t,e,chná:sledov:ala dlruhólu.

Takdoporuouje Ing'. KOIrselt pro~áJděti souča;sně sel scel~-
ním melio,ra,r;e, regulac,e mís,tních t.ratí (regulační plán) a rozšířiti
působinOls,t,sceilováJIliÍna úpravu hm:sKých pa:sitvin a v dus,led'ku
této uspo~áJdání statku úd:oiLníhoa horského, na úpravu malo-
se]ských lelsu, na vy~az,ení" úp!l'aiV'Ua nlovoúpravu lesních a
pa&tevn&chsluž,eibruos,tiÍ,na ú)Eavy le~níc.h enkláva zá:kliČ:í.Při-
rozeně, žleJpro tyto Viš0lchnyhos:podáiiisko-technické aikce nestačí
autoru ná,z,ev ".sc0'lováJní" n0llJ "a,grární opeTaice" a proto' ozna.-
čuj1e je pod: názvem "hospodMskb-techIliÍcké úpravy pozemko-
vého majetkiUl".

Nělkdo namítiIle, jak možno žádlati takoviÉ!finančlI1íoběti na
provediení vse,ch hOlspodáiřsko"1telChniÍck',ýchúprav najeďnou?

Neza.pomeňmel, ŽIElvšechny tyto úpra,vy dle piíedemJ vyho-
tovených projektů jsou subvenc'ovány, jedn~lo by s,e jen o to,
aby vla,stnr práce sCleloiVac:ib'Y11yS:ubViBíIlJCO'vány.

že možno pI1ové'stiV'šechnyaJkutní úpraiV1Yv obci, jak si t,o
a,utor předlstavuje, toho duka,zem: jest na př.obec VŠlet.uly n
Roleš,ova, kde ve sce,lováJnípro;ved:eny ha:rmonicky všechny toho
~.asu žáJdiané úpravy: reglJ1aice po'tůčkJu, pl'ošná meHoraice, regu-

1929/120



l:we Rusavy, k~nali$liClo, regula,ční plán ohc,el,mzšfřent ,a úp~'a,va
silnic vzhlediem' na po,tliíeiby3JUltomohilismUl,pfe,lože:rú s,lolUP'Ůsí'",ě
-elektrického primérního vediení do nových ee,st" přeložení pře-
jelzdu žiHlezničnÍch n~ nové cesty, J'lozlšífení nádraží, založenlí
d'ruž:stevní pa,stviny, k niž vedení hos;podáJřského vodovodu nemá
po ,slcelování nijakých př8'ká~ek, zaJoŽlelI1íremisu, výběhu atd.
'Zde v:šechny kompet,entní úřad,~šly rukU! v mc,e" dík vzá,cnému
porozumění přod'nosltu úřadu i podniku,co~ jako operujícÍ tech-
nik! v této obci rádi potvrzuji. Bude tomu však vždy tak?

V obci Tluma,oově u K;rome,říž,epmvedooa v rámci s,celo-
vá1ní plošná! me,lioifa,c:e,regulwoo mÍ'stní tra.tě a kanaJHs.ac~ Z3Jne-
<libY0e~nětěžkých piOdmilllelkJ.

Možno...:1i}WováJděrtihOSlpodáJřskio-t8lchni'Cl'lélúpravy ,současně
v celém komple,xu sou;Siedí'cíchobcí, mo'žno docíliti zvláJště přízni-
vých výsledku. Poďobmá úprav,a provedena byl3J již předl váilikou
na Hole,šovlsku, kde reguJováil1 potiÚk SvodJniee s přítoky za sou-
,calsného sc,elení obeí Miškovi o, Myslooovic, M3Jc:hJové,HOIS'tišové,
'Žera,noviCi,Ra,cko,vé, Franckovic" Sazovic a čá,stečně Ma,rtinic a
Rot. La,paič1e.Ve,šk,e1rétyto ob'cle naJéz,aJí se v povodí pOltoka
'Svodnice. Souč'a,sně proved!em:a zde pLošná melior3Jce" společná
z3Jřízení vzhlediem k! celému komiplexu a reguJaee katalSltrálních
hranic: ohcL

PodlohnéiBnaJ1y jlevi se v: jiných obcrch poslledn~ dobu
'Scelov:anýich. Tyto úpra.vy Mší 'SlevelIkému porozumění venk:ova,.
'Ve smy's,lu referáJtu ohsa,ž:enů jesit puv:odlní pOlslání agrárních
lÍ'i\aidil, kt.e'rém~ Višak! nová připravovaná! O'snov~ záklonu ne-
vyho~Uljle:.ByLo by si skutečně přáJti, aby byly t.yto problémy
znovu proddskutová:ny za účalst,i rozhodujic,i,ch činitelu, od!bmníki'I
:a v,enkova. Jinak marna byla 401e'tá prukopná prálc,e těchto
úřailŮ!, pozbudou na s,vém puvodním poslán,Í ai zaniknou brzy.
Nutno říci, že ki podobným hospodá:řisko-t:echnickým úpra,vám
při .sce~o,vání na, MOira,vě d:all pQ'vní iniciativu aut,or refe,rM,u
"Holspodá:řsklo-technické úpravy ... ", jako sprá,vc,e t,echnického
,odděliení agTárních úřadu. Někt,eré' z técihto prací přes,ahují rámec
ďnešn'ch agrá,rní'ch operací &, bylo miož'no je pvovést,Í jen z,a sou-
hlasu v,šech intel'!els.entu'.CH,ÍInl'e,že nový sc,elova,cí zákon měl by
umožňovat,i tyto vrelkorys:é:práice neden technicky a prá,vně, ale
.i finančně.

Z nedosta,tku mísit,aa pro v,ě,cuouobsáhlost re.feifá,tunemohu
zde se obímti pl'oti své vúli podrobněji jednotlivostmi: ar proto
'Zmíním ,se ještě toliko o úv:ahách a.utiomvých, pokud by měly
z3Jjímati ziedména z,eměměfiče.

Seelová'ni poziemků bylo by čálStí hospodáiisko-technÍ'Ckých
úprav pozemko,véhio majetku:. Do pomě,ru: jeho k! po,z,emkovémn
k3Jtastru vnáJšJiautor některé po,zrOTuhod!némyšIe,uky ob'oustran-
ného prolSPěchu, jich~ by s.i pov:olaní činitelé měU v:šimnouti.

Nač nov:éiměření sta.rého sltavu celých! obcí? Vžd~ť skoro
'stejný:m náJklooem s,cielímeO'bec. No~é měřeni obc,e Hostěhrádek
na Mm-a,vě vYŽ3Jďo;valonákladu 110.000: Kč, z,a teil1it,ýžobno,s
mohly by SI8/ v této, obci vyty'čí:t:i!'celkiy. (My1sHIse tu souhrn
všech teclhnircký'ch píf3iClz,a: účolemi V)"PO,čtua vY't,yěení celku
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be,z úpravy spol. z,a,tízení, kte:rálžt.o prálce jest vícerprruciínového
m1ě,řeníi.)

A nehyl hy zde vět,ší ,efekt také pro pozemkový katastr?'
Byly by zde nové mapy, t,ři 6t,vrtiny pa,rclel by zmizelo azhý-
vrující by byly ttvaru rovnohěžníko'V'ých. Jak! z,j1ed!Iwd!Ušilaby se
evidiernce,lZamě,řenímJ 81tarého s:ta,vu obce se jí! hospodáiísky ne;.-
pomfU:ž~.Nově zRmeřená obec podle st,arého stavu slcdovati ko-
n:ečm!ěmlUiS,í,donutí ji k tomu racronallisace, prvovýtroiby oboi
scelených:. Nové mapy katasm-ální, tak j,a,k je no,vý zákon O po-
zemklovém k,a,tast,ru předpisuje, zhotovily by se nejholspodárněji
při sc,elování, nebo,ť byla by k di:sposici hustá siť t.rigonometric-
kých a polvl!onálních bodů. StačiLo by' z tě,chto ztaclhyme:tmvati
území obce. Na podklad1ě tohoto :mě:ření zhotovil by&e úplný
VT&tevnicový pláln připojený na SJtahmso'V'anéibody státní nivc-
lace,. Mapy mohly by se při sc,eloiVáníd10plniti ješ,t,ě zakresleným
rozvrstvením pudy, prová:<1ěnýttn!pm:Heodihadlu pozemků' při scelo-
vání, a slloužily by po'zBmikJoiVémukatastru ku piiedepisová:ruí
spravedlivé daně M základě čis,tého výnO'SU.

No,v.enťěření ve slcelovanýicht obcích! za úč'ellelmlvyho:tovenf
no'vých map podle nového zákona proválděl by poz,emklový ka-
ta&tr, j1ehož pUlsohnos,t započa,la by současně' se zahájením! scelo-
va,cích prací. Tím by operující inž:enýr byl podslŤlMněodilehčen R.
věnoval by se výhr'adně hospoidářSikol-techn,kk)"m vě'c,eml.Pozem-
kový katalstr měl by hned mapy ll'o,vélhost.a,vu. Event.uelní změny
v řízeni &c,eIovae:'m, kterých j'eld'nes poměrně málo, dodal by
operujicí inženýr s příslušnými náčrlky ku Pl'olvedenr.

Jak. prováděti hos,podáJiiskio~telchnickéúpravy p()~emkovéh(}
majl8ltku? Aurt:m vidí jasně' napro~toUJ, org.a.nickou siQuvisJ.o&t
těcht()l úprav, a provádění předistavtuje sr[ takto: Do, úprav po~
jaly by se ve,ške~é pozemky ka,t,astll"U,žádné nevyjímaje. Ne,j-
prve by se regulolvaJa, mís:tní t.ra,ť (tegukLčni plán), při tom
určily by se nej,vhodnéj,ší výjle1zdryz m:;s,tní t.ratě. Zd1elÚisWy by
hlavní spojovací cest,y se sou\8edními obc'emi a s náJd:ražím, pak
hlavní ho,spodářské c,esty. Vzhledem k těm projleiktovaly hy se
ri'ťzné voCLo'Íokyumělé (drenlližnf odpady, příklopy pro povreho,"olI
vodu) a na, tyto přičlenily by se hospodářskJél cel&ty dle záJsad
lwma.salčních. Lels by s,e arondiorv:aila&cellil. Pastvinm by se, od
lesa trvaLe vylíšila. Vypra,wval by se hOlspodáliískýplán k racio-
nelní\mlui'uži:\rání lesa,.

Past,viny stávající by SEl melio~ovruly a nové b~ se za-
kládaly přeměnou poH nevýnosných, nepř:í.stupných: ne:JYyzdále-
nýlch, naopak! pole poo1ložiloby .s~ nru přirozené &tanoVÍště. Singu-
lárni ma:j.etek by s'e ro~děIila souč,asněs,c,elil sJe soukromými po-
zemky. Vodo,hospodářské pom!ěrry by s,e upravilly. V horských
krajinách převedl by se s,tat:ek na racionelní soustavu horského
hospodářství, omezilo hy se olbilnáiřst,víve pro,spěch plÍcninářství,
a, ťm by se přechod! k racionelnfunu cho'Vu kvalitniho,dobytka
usnadnit .

Tyto dalekosáhlé, vesměs Vlšak rOOltahilní úpravy mohl by
provM'ěti! jen jeden j e di n Ý úřad, vyhavenv ~vlálš!tnípravo,mOlcL
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Úpra,vy mají význam ve,řejný i soruk~omý a proto iIlJV'estiěThí
hpitáll oifl~"t'řillry:sM,t, zeméa účaBtnícL Tak t,omu jest skutečně
-v někt,erych pokiročilých státelch IsoulSlednÍch,proč nemělo by
'tomu být,i tak i u náls?

Pro tyto dalek'osáhlé úp'ra,vy jels1ttřeba vychovati dorost
-na V'ys.okýdh školálch tec,hnických a zemMělských, a, proto IlJe~
stačí přednášky omez.iti pouze, na "s,c.eloV'rurupozemků". O orga.-
miÍiSlacipro,váděóch úřadů podává náJm anlltor výls1ledk'y svých
kritických úvaih slorvy, která dosud u ná,s nikdo nedovedl tak
určitě, bez obalu, a:le věcně podati. Zde za:bušilo ls.rdiCietelchllika,
iádllLjící mJÍlStona slunci, pa,ŤJříeí:n1lUza jeho rykon. s,tať tut,o
-nelze zlde obs,aheml pOldiatiz obavy, 8Jbyneib,yla 'skreslena, a proto
poukazujiÍ na referáJt sám. P'odohně p01Uika~uMi nastať "Osnova
"Zákona 00 úpravě po'z:emkového, ma,je.tku".

J,ak zúčastnil by se, zeměměřič na těchto
-velkory,sých úpravách?

"Zvlálštní povaha ře,šení těchito s:102itých úprav vyžad:uje
-součinnols,ti více do podstat,y problému vzájemně zasvěcených
'Ddbloiflliků technicklý"ch, zv;lá,ště kulturn:ě-telchnických, hos.podář-
~kých, le,snických, pas.tvinářských, kat3Js,tráJlnich i právnickvch."
(Refe-rát st['. 55.)

"Nlegdůle1žitějlšívýkonný orgáJn, na kterém spočívá již dnes
největ,ší ZOdlpovědillO'st"tvořiLo by hos.podáfsko-technické od-
-d!ěleru s technikem v' čel,e. Jemu by byli pHděleni o.pelr'ujltClí
inž:enýři, púmocni technikové, a, ka,llIcehí,iíš,t.íúředníci, zaměs,tnaní
,dle od:bomé zprilsoibiIosti: kuhurni, ~elS,ní,hospodářští, země-
.mIěři6tí inže1nýři atd!. (Refe'l'áJt sk 59.)

Twk auto'!' uznÚivá zemlěmlě'řiče jako s,polupracovník'a na
'hospodlářslm-technických úpravách pozemk'ového majetkiu.

Všechny hOlspo.aá,řsko~te'c.h;nickéúpravy prováděny sou-
easně malji za ná,s,ledek nové měřeni azm:ěnu mla,jetkorych
llranic, zajistiti tuto pře,sně a d,le novodobých požada,vků bude
~o~elll zem!ěmě~iael.

I kdyby byl jediný úřad pro popislov'ané úpravy vyhudo-
-ván, nebude :s to "\čše~hny p'l'á,ce v d1oh1ediné dohě prov'ésti sám,
·č.áJsttěchto úprav' bude nutno z,adati civilním technikům, kte:ří
by za dohledu úřadu provádMi tyto úpravy.

"Civilill inženýr byl by vázán určitými podiminkami, které
by mimJo jiné\ byly: slo2'80nírte'o'!'etické IzkoUlškyna vysoké škole
a praktické zkoušky před specielná zkušební kowsi, dGrlší, víoo~
le,tá pmk's,e u zem1ěděJ'ských úřadů." (Referát str. 75.)

Tyto podminky mrůž·e splniti i z,eměměřiča jako civ1lní
inželnýr mohl by přervútí proV'edlem hospodáJřsko-telchnických
úprav ve funkci opel1U(j:ciho,zejména v obcich rovinných a bez-
les,ýchr,kd,e za s,polupů!sábellJÍiholStJl0diářsikéhoa kflll1turniho inže-
nýra provedl by !sclelo;ya~ipláln. Účelná děllba práce a přátelská
součinnost všech techniků bude Vlžd~c:harakteristickýrrn: rysem
Više:cihhos.pod!ář8ko~teIChnickýchúpra,v: ,a také zárukou jich správ-
ného pmvleid!eni, kde uplatni sle zeměměřič jako složka nepo-
stráidJate,lná. .
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Ve Švyc.ar:sku, v této z,emi klalsic.kJý'chúprav půdních, pro-
váděnísvě,řemn j,est odbomě vynikajíc,íiIlll,zIDUlšenýma nezištným
civilním t,echniků!ffii.Neziš1tnýttn-objekt,ivním - bez výhrady.
I li nás nalezneme zeměmě,řiče těchto lwalit.

Brn o, dne 30. kvě,tna 1929.

Jsou civilní geometři a ostatní civilní tecbnikové
o~gány ~epubliky ve smyslu jazykovébo zákona 1

Na otázku tuto OdipovMělo ministellsrtvo veřejných pra.cí
v řadě případů kladně, vY's,loviv;ši,že civilní geomertiřia ostatní
civilní t,echnikové jlsou povinni znáM jazylk srtáJtnía v něm: úřa-
dovati a že mu..s.ejizkouškou prokázati Z,OO~OSltsrtá:ímihojazyka.

Ce'stou správní žaloby diosrtalaSievěe lta,to před forum nej-
vyššího sprrávního ,soudilI],k:tery s!V'ýminooez,y z 18. 'biřezna a
11. dubM 1929 rozhodnut:i mini'stev.Sltvaveřejných pr3Jcízrušil a
vy,slovil, že civilní technikové (ve'sp. zeměměřiči) nejsou orgány
republiky ve :smyslu jazykového zákona. V důvodech UlVedl,ž,e
ani jazykový zákon, ani jazykové nařízení nedefinují pojem
"orgán republiky", a že j.azykový zákon sám poskytuj'e pro tento
pojem jen jakousi oporu po s,tránc,e neg-3Jtivnía positivní potud,
že rozeznává jednak úřady, soudy, ÚJs,ta,vya podniky, jednak -
V1edlenich, tedy jako něco odlišnlélho- orgány republiky, dále,
že v § 2, ods.t. 2, předpokládá nejen ul s.oudů a úřadu, nýbrž,
také u orgánů jÍJstoum::stní a věcnou kompetenci (slova,: "s·oudy,
úřady a orgány, jichž působnos,t vZitahuj,e:se na okres Sioudní...•
jlsou ve věcech, jichž vyříz,ení náleží jim na základě toho, že
působnost jejich vztahuje se na ,tento okre!s.... ). Na základě
těchto "positivních a negativních momentů ze zákona ,S:8' podáva-
jících" dospěl N1ed'vyššísprávní soud k závěru, že výrazem "or-
gány republiky" rozumí jazykový zákon t,rva,lé státní instituce
Jako takové, jež jsou rozdílnyod! lS,ondu,úřadů, ústavů a, pod-
niků republiky, a které jsou s,t,ejně jako soudy a úřady vy-
baveny určitou mí,stní a věcnoU: kompetencí. Jedno.tliV1ec,-
fy'sická osoba. - je orgánem republiky jen t,ehdy, soust,ředí-li se
v jeho osobě veškeré výkony funkce, ls,věř,enéorgánu (jako in-
stituci) v okreiBumU.přiděleném".

Nál,ezy tyto vzbudily všeohecnou pOlzornosrt:.a zavdaly při-
Lelž1tostpanu Drn Vlad. Lep a ř 01 v i, odborn,éirnupředJno,srt:.ovimi-
nist:erstva veřejných prac,í,ahy k: nim zaujal pos.tavení, IDteróž
U/V1eřednilv časopise, "Česka ,adwka,cie", roč,.XV, Č,. 4. Vývod,y
tohotoodhorníka jsou takového rázu,žedJokonce Nálrodní rada
čelskos:lovellJ'lkávydala o tom zvlášrtni leták a pochopiltelně nH-
mohla ani n,aše rediakce ZŮ!sltartis,l:epoua h1u'Chouk! otázce, jez
sle týká životních záJmů v'ětšiny OOIŠehootenářsrt:.va..zajistivše
si proto souhlas redakce ca,sopisll "Č8Iskiáadvoka,cie", podá.v'ám<o-
níže plný doslov zaJím:avých a plně pres,viědčujLcílchVýVodů..
_ 1. Zabýváme-li se podrobněji uv,edenými nálezy nejvyš.šíh0'
s.práJvtn::ho:soudiuJ,- kÚ~ré platí sice jen pro připad jilIlli roz-
hodinutý, a,v'š,aikprávn,ím: názo-rem v niclh projeveným j8iSlt, úřad:
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váz,án i v jÍJllý,chobdobných případech, - musíme především kon-
statovati, že zná jazykový zákon nejen "orgány republiky" (§Ř 1 a 2),
resp. "veřejné orgány" (§ 8), nýbrž mluví v § 7 též o státních orgá-
nech dohlédacích, kterými na tomto místě nerozumí něco odlišného od
soudů a úřadů, nýbrž přímo úřady a soudy, pokud jsou povolány
k činnosti dozorčí. Mohl tedy Nejvyšší správní soud, uváděje příklady,
v nichž zákonodárství též úřady a soudy označuje pojmenováním "or-
gán", uvésti příklad nejbližší, totiž jazykový zákon samý (§ 7).

Nálezy nahoře uvedené vztahují se ovšem na "orgány republiky",
resp. "veřejné orgány" ve smyslu §§ 1, 2 a 8 jaz. zákona, jichž defi-
nice v tomto zákoně nepřichází jakož se zákony vůbec právem vyhý-
bají, pokud možno, všem definicím. ,Jazykové nařízení (čI. 2, odst. ~),
vypočítává demonstrativně některé kategorie "orgánů republiky ve
smyslu jazykového zákona" (t. j. §§ 1, 2 a 8 1. c.), zároveň ale prohla-o
šuje za ně ,i jiné osoby, pověrené státní správou pro svůj úřadane1J
svou s~užbu nebo pro obstarávání 'prací vlády ve veřejném zájmu".
Obratem tím nahrazuje jazykové nařízení definici pojmu "orgán re-
publiky". Po stránce negativní vymezují tudíž jazykové nařízení i ná-
lezy Nejvyššího správního soudu pojem orgánů republiky stejně.

Pokud jde o positivní momenty, podávající se pro vymezení po-
jmu "orgány republiky" z jaz. zákona samého, dovolává se Nejv. spr.
soud §§ 2 a 8, pokud předpokládají jistou kompetenci těchto orgánů
v soudním okrese. Právě citovaný § 8 mluví však v poslední větě
1. odst. o úřadech a veřejných orgánech, jež nemají vůbec svého zvlášt-
ního obvodu. Z toho vidno, že předpisy §§ 2 a 8 pojaty byly do jazyko-
vého zákona. proto, aby rozvrhly "úřady a orgány republiky" ("veřejné
orgány") k účelu úpravy užívání jazyka menšin národních na dvě sku-
piny, a to: 1. na ty, jichž působnost se vztahuje na soudní okres, a
2. na ty, jichž působnost vztahuje, se na menší obvod, nežli je soudní
okres, nebo jež vůbec nemají svého zvláštního obvodu.

Z §§ 2 a 8 nelze však vyvozovati, že podstatným základním
rysem pojmu "úřad" nebo , orgán republiky" jest působnost, vztahu-
jící se na zvláštní obvod.

Na jiná ustanovení jazykového nebo jiného zákona se Nejv.
správ. soud neodvolává, a nelze proto seznati, jakým způsobem dospěl
- ovšem teoreticky a bez zvláštního dalšího odůvodnění - ke své de-
finici pojmu "orgán republiky", z níž jedině pak vyvozoval důsledky
pro své rozhodnutí o podaných stížnostech.

II. Není třeba opustiti reálnou půdu zákonů, abychom zcela bez-
pečně dospěli k vymezení pojmu "orgán republiky". tak důležitého pro
výklad jazykového zákona., Nutno jen přezkoumati vedle jaz. zákona
též ony zákony, jež byly vydány o. těch institucích, které se již zcela.
nepochybně uznávají za orgány republiky, zjistiti z těchto zákonů cha-
rakteristické společné rysy, činí!lí je orgány států, a vyšetřiti, zdali
event. pokud tytéž rysy přicházejí též u instituce cívil. techniků, po-
čítaje v to zeměměřiče. Již jaz. zá)'wn sám uvádí takový další spo-
lečný znak, mluvě v § 1 o ,úřadování" soudů, úřadů, ústavů, podniků
a orgánů republiky, tedy o takové činnosti těchto "orgánů", kde ob-
starávají státní záležitosti jménem státu (jednají za stát). Jiné zákony,
k nimž dlužno přihlížeti, jsou not~řsky řád z 25. červencc 1871, č. 75
ř. z. a zákon z 21. července 1871,č. 77 ř. Z.oo působnosti horních úřadů
a báňských inženýrů, neboť i notář,i i báňští inženýři uznáni byli též.
Nejv. spr. soudem, pokud "úřadují", za orgány republiky ve smysltt
jazykového zákona, a to oni nálezem z 18. března 1929, č. 5468, tito ná-
lezem z 16. záři 1926, č. 18.532 (Boh.' 5872), na kteréž oba nálezy se tu

poukazNuje; b d b" v.. 'ň t' d"'t' č' t' t 'Vůetre a se z e o slrneJl Zml pva I o vOJle mnOSl no ar ,
, úřední" a neúředni, o eventUj:llnÚp periodickém vykonáváni "úřednt
správy" v okrsku mimo "úřední" sídlo, o funkcích jejich jako soudních
komisařů, o rázu notářských, li,stin náležitě zdělaných v okrsku jako
listin veřejných, o jmenování notářů, Oí povinnosti znáti zemské jazyky
v obvodě, pro nějž chtějí býti jmj:lnov;ip.i, o přísaze a pečeti jejich atd.
O báňských inženýrech (měřičích), ,stlj.noyí § 1, odst. 2, zákona z 21. čer-
vence 1871, č. 77 ř. z., jednající.!,Ó zříz,ení a působnosti úřadů horních",
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~e se "zřídí za pomocné orgány úřadu horních zkoušení a přísežní in-
ienýři (měřiči) báňští, a v § 15, že se vydá nařízením instrukce o řízení
II horních úřadů jakož i o ustanovování báňských inženýrů. Tato in-
strukce byla vydána nařízením ministerstva orby z 23. května 1872,
oČ. 70 ř. z. Dle § 2 této instrukce pohlíží se na práce, jež provádějí báň·
ští inženýři ku přikazu hornich úřadů tak, jako by byly vykonány pod
úřední autoritou od báňských úředníků. Báňští inženýři jsou povinni,
kdykoliv je horní úřad vyzve, vykonati všeliké práce svého povolání
v úředním okresu revírním, v němž mají své stanoviště. a nemůže se
na nich žádati, by konali "úřední práce" mimo zmíněný obvod (§ 4).
Před zahájením své činnosti berou se horním hejtmanstvím, jež jim
()právnění udělilo, do přísahy (§ 9) a podléhají jeho disciplinární moci.

Není to jistě pouhá náhoda, nýbrž je v tom úmysl, že jako byla
instituce báňských inženýru jakožto pomocných orgánů úřadů horních
.zřízena přímo v zákoně o organisaci a pusobnosti úřadů horních, tak
došlo ke zřízení instituce autor. soukromých techniků nejen v časové
s kausální souvislosti, nýbrž přímo v zákoně o "organisaci státní sta-
vební služby".· Bylo totíž v , zásadách" pro organisaci státní služby sta-
vební schválených nejvyšším rozhodnutím (tudiž zákonem) z 6. října
1860 a vyhlášených nařízením ministerstva státního z 8. prosince 1860,
Č. 268 ř. z., v § 27 nařízeno, zříditi, kteréhož výrazu užívá též § 1 zák .
.z 21. července 1871, Č. 77 ř. z., <5zřízení instituce báňských inženýrů,
nezávisle od státní služby stavební, civilní inženýry jednak k obstará·
vání technických záležitosti obcí, korporací, obecenstva atd., jednak
aby se jich, pokud nutno mohlo používati pro státní stavební věci,
resp. jednání. Tato instituce měla se upraviti zvláštním předpisem. Stalo
se tak třetí den po vyhlášení zásad o organisaci státní stavební služby
- opět v souvíslosti s touto organisací - nařízením stát. ministerstva
z 11. prosince 1860, č. 36.413, kterým byly vydány nejvyš. rozhodnutím
(z 29. listopadu 1860) schválené zásady o uvedení v život úředně
autor. soukromých techniku. V předpise tom, výslovně označeném za
provedení § 27 nařízení, resp. zákona č. 268/1860, tedy za jeho doplněk
a součást, stanoví posud platný § 5: "V předepsané formě vyhotovené
listiny o úkonech předsevzatých civilnimi inženýry .. , a geometry při
výkonu jejich povolání, a jejich vysvědčení, výkresy, výpočty a dobrá
zdání o skutečnostech a otázkách, k jichž posouzení je třeba odbor-
ných vědomostí jimi prokázaných, budou pokládány administrativními
úřady týmž zpusobem, jako by byly vyhotoveny zeměpanskými staveb.
úředníky pod úřední autoritou."

Platný posud § 6 zní: "K soudním měřením, odhadům a odborně
"Vědeckým dobrým zdáním mohou býti oprávnění technikové jednou
provždy vzati v povinnost podle uvážení příslušných soudů, nebo býti
k tomu ustanoveni od případu k případu."
. § 7 praví: "S vlastností oprávněného technika nemůže býtí slou-
;čen placený státní úřad. Avšak přes to je povínen o techníckých zá-
ležitostech vládě k vyzvání oprávněných úřadů poskytnoutí žádanou
-výpomoc na místo státních stavebních orgánů. Tato může záležeti
"V tom že se předsevezmou jednotlivé úkony, nebo že bude technikovi
svěřen: trvalý dohled, stavební správa atd. Odměna za úkony oby-
čejně se vyskytující bude ustanovena podle tarifu, který každý zemský
úřad zvláště ustanoví vzhledem na místní poměry. Úřední zaměstnání
mimo stavební okres, kde civilní inženýr ... nebo geometr má své
bydliště, nesmí býti požadováno a nesmí jej proti jeho vuli zaměstnati
'Více nežli 30 dní v roce."

§ 8 zní: "Aby někdo dosáhl oprávnění civil. inženýra... nebo
geometra, vyžaduje se" kromě svéprávnosti, státního občanství a za-
chovalosti [podmínky a), b), c)]

d) "znalost zemských jazyků ve správním obvodě, pro který se
:.za koncesi žádá". (Německý autentický text mluví o Landes spr a-
lf) h e n v plurálu.) .

Dle § 12 z~počne samostatná .• p!axe o~rávněné~o. tecJ1I!i~a slo-
žením přísahy. JeJí deJ! a ,stálé .bydh~te techm~!!, vyhlas I vereJ!1e. z~m:
ský polit. úřad. TechI!:~o,ve opravněm poq~éhaJI, ~le § 17 d!sclplmarm
moci poI. úřadu. PeneZlte pokuty mobou Jim by ti uloženy Jako donu-
covací prostředky bez zvláštního 'discíplinárního řízení.

1929/126



Dle § 19 může zemský polit. úřad vyřknouti ztrátu oprávnění
mezi jiným a) následkem těžkých neb opětovných, bez výsledků po-
trestaných "služebních" přečInů.

Zřeknutím zanikne oprávn.ěllí dle § 20, lit. a), pouze, je-li zem-
ským polit. úřadem přijato.

V zákonících jednotlivých:,'zemí byly pak veřejně vyhlášeny ne-
jen nařízení - resp. protože: bylO schváleno nejvyšším rozhodnutím -,
zákon z roku 1860 Q "zřízen.í "In~tituce opráv. soukromých technikll,
nýbrž i tarify poplatků, jež smějí požadovati v obvodě zemských
úřadů "pro případ, že se. jich použije pro účely úřadů" (na př. vy-
hláška místodržitelství v Praze z 21. prosince 1860, č. 1 z. z. z roku
1861, resp. ze 27. března 1862, Č. 8 z. z., vyhláška místodržitelství
v Brně pro zemi moravsko-slezs~ou z 3. dubna 1861. č. 12 z. z.). vý-
nosem stát. mínisterstva z "5. února 1863, č. 26.003, bylo nařízeno, že
vzhledem k tomu, že se' výnosem téhož ministerstva č. 36.413 z roku
1860 zavedla instituce civil. geometrů, nemají se jíž dále jmenovati
zeměměřiči političtí (Landmesser) podle dekretu dvorní kanceláře
z 1. května 1834, č. 10.103. "

Výnosem místo drž. v Praze z 3. září 1881, č. 50.728 (norm. č. 73
z roku 1881) bylo vysloveno, že se mají přibírati k zasazování normál.
znamení podle vodního zákona,' statní technikové nebo Med. autor. ci-
vilní technikové.'" .

Výnosem z 8. listopadu 1886, č. 8152, prohlásilo minísterstvo
vnitra za žádoucí (wiinschenswert zum Zwecke der Entlastung der
Staatsbauorgane), aby se vydatněji užívalo úředně autor. soukromých
techniků ve smyslu § 7 miníst." nařízení č. 36.413 z roku 1860 i pro
státní věci (Staatsgeschafte), a uložilo okresním hejtmanům, by o to
dbali, aby se zvláštěťam, kde v úředním obvodě není žádného staveb-
ního orgánu, zato má však v něm sídlo úředně autor. soukromý tech-
ník, byl tento přibírán na místě stát. technika ve všech případech, kde
půjde o přípravné technické vyšetřováni pro nějaké rozhodnutí. (Norm.
místodržitelství v Praze č. 224 z roku 1887.)

Týmž ministerským nařízením z 8. listopadu 1886, č. 8152, a dal-
,ším nařízením ministerským ze 7. května 1913, č. 77 ř. z., byla některá
ustanovení nařízení č. 36.413 z roku 1860 změněna, při čemž ale §~ 1}
až 8 incl. a 12 až 20 incl. tohoto nařízení, které jsou nahoře již uve-
deny, zůstaly v platnosti. Od účinnosti nařízení Č. 77/1913 zvou se
"vládou" oprávnění soukromí techníkové v celku civilními techniky a
jsou roztříděni v několik skupin, z nichž devátou tvoří civilní geometři.

V § 1 císař. nař. z 1. června 1914 č. 116 ř. z. (novela o dělení
parcel), stanoví se, že se knihovní rozdělení katastrální parcely může
státi toliko na základě geom. plánu, který je zdělán od některého
civilního geometra, nebo civilního inženýra v jeho oboru, některéh(}
měřického úředníka katastru neb od některého státního stavebního
místa. vybaveného staveb. technickými orgány v jeho působnosti.

N2, roveň staví působnost civil. geometrů s činností státních
úředníků v určitých směrech výnos min. financí v dohodě s minister-
stvem spravedlnosti z 11. října 1924, Č. 35.935, o plánech k dělení kata-
strálních parcel, určených pro evidenci pozemkového katastru.

Také v nařízení uher. ministra pravosúdia z 5. ledna 1909, Č. 4(}
J. M., stanoví se (v § 16), že zeměměřiči, kteří mohou dle tohoto před-
pisu obdržeti oprávnění k pracím při úpravě majetkových poměrů,
musí prováděti, dokud "neprestala" platnosť oprávnenia, vo všetkých
tých záležitostiach, v ktorých dostali poverenie, dané súdné rozkazy
ako aj, jestli jich úradne ako odborného znalca použijú, znalecké práce
vykonávať. Musí tedy nejen fungovati jako ad hoc přibraní znalci,
nýbrž i jiné soudní rozkazy, dané jim na základě jejich ověření, vy-
konati, a to .za soudně přiznanou odměnu. Berou se do přísahy a pod-
léhají v příčině disciplin. "přečinů" soudům, ",ako disciplinárnej vrch-
nosti" a též pořádkovým trestům (§§ 17, 18, 19, 22 až 33 incl.).

Rovnocennost geom. plánů soukromých techniků (civil. geo-
metrů) s plány zhotovenými od oprávněného měřického úředníka nebo
některého státního úřadu, vybaveného stavebními technickými orgány,
v jeho působnosti zdůrazňuje vládní nařízení z 12. května 1922, Č. 148
Sb. z.a n., vydané" k provedení § 56 c) min. nař. z 15. prosince 1855,
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č. 222 ř. z. a podle § 4 z. čI. XXXIX. z roku 1908 a článku V. zák.
z 5. dubna 1922, č. 126 Sb. z. a n., s účinností pro Slovensko a Pod-
karpatskou Rus.

III. Z uvedených zákonů, cisařských; ministerských a vládních
nařízení, výnosů, instrukcí a normalií, jichž řada může býti ještě do·
plněna, plyne, že již způsob, ja,kým, a důvod, pro který byla zřízena in·
stituce úředně autorisovaných soukromých techniků, později v celku,
i se soukromými geometry, civilními techniky pojmenovaných, jest
stejný jako u instituce báňských inženýrů. V době jiných úsporných
akcí vládnich v oboru státní správy a soudnictví (ku př. zrušení. zem-
ské vlády v Opavě roku 1860, vydanínotářského řádu v témže měsíci,
jako zákon o horních úřadech a báňských inženýrech) zřízeny byly,
aby se .tak ulehčilo státním úřadům, obě zmíněné instituce přímo
v zákonech o organísaci těch úřadů, jimž měly vypomáhati.

Báňští inženýři byli zřízení (bestellt) s výslovným označením
jako pomocné orgány úřadů hornich;' ,autor. soukromí technikové pak
se závazkem, poskytovati "vládě", t. 'j. úřadům a soudům, všechnu po-
žadovanou, resp. nařizovanou nutnou "výpomoc". Vláda nejen mlHe,
nýbrž i má jich používati "pro státní' stavební věci" "na místo stát-
ních stavebních orgánů", mají tedy y, takových' jim svěřených záleží-
tostech jednati za stát a doplňovati 'službu státních stavebních úřadů,
aby se tak těmto odlehčilo.

Zamýšleného ulehčení nebylo by však dosaženo, kdyby jim sou-
časně nebylo v zákoně jednak uloženo prokázati - jak se to í od stát-
ních úředníků žádá - potřebné odborné znalosti a jazykovou způso-
bilost, jednak nebylo vysloveno, že na uložené jim výpomocné práce
a úkony jest tak pohlížeti, jako by byly prováděny státními úředníky
pod státní autoritou.

Též dvojí ráz působnosti autor. soukromých techniků (§§ 5, 6 a
7 nař. č. 36.413 z roku 1860) jest stejný jako, u báňských inženýrů a
podobný dvojité působnosti notářů.

Civilní technikové mají totiž:
1. obstarávati stranám na jejich' požádání ,na podkladě smluvním

technické záležitosti za smluvenou odměnu a za smluvených modalit,
jichž nedodržení by se jevilo jako porušení soukromoprávní smlouvy
(činnost výdělečná), jednak

2. obstarávati "vládě" za odměnu tarifem stanovenou "státní
stavební věci" (činnost úřední) k danému příkazu, jehož nesmějí od-
mítnoutí, vyjma v případech § 7 nařízení č. 36.413 z roku 1860, a jehož
nedodržení se označuje v § 19 1. c. za určitNh podmínek jako "služební
přečin".

Povinnost aut. soukromých, resp. civilních' techniků proti vládě
(úřadům a soudům), státi jí k disposici a poskytovati jí "místo stát-
nich orgánů'~' nutnou výpomoc (odborné úkony, práce, stálý dozor na
práce atd., tedy více než znalecká dobrá zdání), plyne právě tak, jako
u báňských inženýrů, přímo ze zákona. Také povinnosti a práva no-
tářů jsou zásadně stanoveny již v zákoně.

Jako báňští inženýři, podléhají též aut. soukromí technikové
disciplinární moci úřadů (resp. soudů u geometrů *), a pořádkovým
jejich trestům. Před početím praxe berou se, do přísahy. Oprávněni ne-
zaniká již resignací, nýbrž teprve, je-li přijata zem. polit. úřadem, který
může v případech uvedených v zákoně vyřknouti ztrátu oprávnění.

Právního nároku proti úřadu neb' soudu na přidělení určité práce
technik nemá. Vedle práva na odměnu v tarifu ustanovenou za "úřední
'zaměstnání" a právního nároku na titul a na užívání státního znaku
v pečeti záleží právo jeho hlavně v tom, že pokud úřaduje, čili jedná
za stát, t. j. pokud jde o "státní věc" jemu~v:ěfenou čili o "úřední za-
:městnání", pohlíží se na jeho úkony ,a' práce tak, jako by vycházely
oOdstátních úředníků pod autoritou státní. (,;Werden in derselben Weise
.angesehen, als ob sie ... ")

Toto přednostní právní postavení, odlišné naprosto od postavení
pouhých znalců, nezůstává ovšem bez vlivu na jeho neúřední soukro-

*) Pokud nejsou podrobeni podle § 19"dkona z 18. března 1920,
ě. 185 Sb. z. a n., discipl. moci čestné rady Inžen. komory.
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mou. (výdělečnou) činnost, poskytujíc mu po morální a finanční stránce
faktIcké výhody oproti takovým soukromým technikům, kteří nenabyli
nebo již pozbyli oprávnění autor. soukromých techniků, protože mu
strany spíše a za podmínek prq něj příznivějších svěři svoje technické
záležitosti. .

V něčem liší se ustanovénio povinnostech a právech civil. tech-
niků od předpisů o báňských inženýrech. předně v tom, že jsou tito
v zákoně č. 77 z r. 1871 označeni přímo za "pomocné orgány" úřadů.
Výraz "orgán úřadů" nepřichází sice u autor. 'soukromých techniků,
ale "úřední" jejich "výpomocná" činnost má úplně týž ráz jako "úřa-
dování" báňských inženýl'ů jakožto úředních "pomocných orgánů".
Ano, mnoho ustanovení o báňských inženýrech z roku 1871 a 1872 ja-
kož i předpisů notářského řáduzl1á se nasvědčovati tomu, že přihlí-
želo se při nich k analogickým předpisům o autor. soukromých tech-
nicích z roku 1860.

Další rozdíl záleží. v tom, že u báňských inženýrů nepožaduje
zákon průkazu znalosti zemSkých jazyků, kdežto hned § 8, lit. dl, zá-
sad o zřízení autor. soukr. techniků předpisuje pro ně znalost jazyků
zemských ve správním obvodě, pro .který se za koncesi žádá. Z §§ 12
2, 15 vy svítá, že tímto správním obvodem míní se obvod místodržitelství,
jakým byly roku 1860 jednak Čechy, jednak spojená tehdy země mo-
ravsko-slezská. Z toho. že zákon Č. 77 z roku 1871 prohlašuje báňské
inženýry za "pomocné orgáni'úřadů, vyvozuje nález Nejv. správ.
soudu z 16. září 1926, č. 18.532, že jsou tito inženýři orgány státu ve
smyslu §§ 1, 2 a 8 jazykového zákona, a že jsou tudíž povinni znáti
nyní v čs. republice jazyk státni. Zajisté lze i naopak z toho, že roku
1860 Rakousko, které věru nikdy nepropagovalo znalost českého ja-
zyka, zejména ne roku 1860 a ne v zemi moravsko-slezské, požadovalo
nicméně od uchazečů za oprávnění autor. soukromého technika v Če-
chách,na Moravě a ve Slezskuználost jazyka českého, vyvozovati, že
je pokládalo již tehdy za pomocný orgán státu, jak tomu naBvědčuje
též zřízení této. instituce v § 27 zákonních předpisů o organisaci státní
stavební služby *)" '

Další rozdíl spočívá v tom, že autor. soukr. technikové nesmějí
býti proti své vůli "úředně" více zaměstnáni než 30 dní v roce. Ko-
nečně je třeba zmíniti se o tom, že instituce báňských inženýrů i no.
tářů zřízeny byly zákony, instituce autor. soukromých techniků ale
nařízeními státního ministerstva z roku 1860, ale rozdíl tento je pouze
zdánlivý, protože zásady o organisaci státni stav. služby jakož i o zří-
zení autor. soukromých technikíl' byly schváleny nejvyšším rozhodnutím,
a měly tudíž roku 1860, byť i byly vyhlášeny nařízením státního mini-
sterstva, povahu zákona..

IV. Srovnávajíce a rozebírajíce ustanovení o autor. soukromých
technicích, báňských inženýrech a notářích co do obsahu i historického
vývoje, seznáme, že jde tu ,vesměs o ně, jako příslušníky institucí zá-
konem zřízených (trvalých) a nejen od úřadů, soudů, ústavů a podniků
státu odlišných, nýbr,žpovolaných přispěti k tomu, aby se, pokud
možno, odpomohlo nebo předešlo právě přetížení úřadů a soudů.

Činnost jejich "úřední" jest také odlišná od úkolů znalců. V pří-
čině autor. soukromých techniků ,vidno to již z § 27 nařízení č. 268/1860,
jenž užívá obratu ,,konnen fUr die Staatsbaugeschafte in Anspruch
genommen werden", dále i nařízení č. 36.413 z roku 1860, zejména
z § 7, jenž mluví o pOeskytovánl y,ýpomoci vládě na místo státních sta.-
vebních orgánů za odměnu 'tarifem' stanovenou, o svěření trvalého do-
hledu, stavební správy ,atd. 'a stanoví, že,úřední" zaměstnání mimo
stavební okres, v němž má aut. soukromý technik své bydliště, nesmí
býti požadováno a Msmí'teehnika proti jeho vůli více než 30 dní ročně
zaměstnávati.

*) J'akou váhu kla8lo RákQUSko u aut. soukr. techniků na zna-
lost zemských jazykfJ, 'Plyne jil".' í&bo, že ji požaduje roku 1860 v témže
paragrafu, v němž phdpis"~' pro· ně též svéprávnost, státní občanství
a zachovalost, tedy náležitosti základní - a že ponechalo § 8 až do
převratu beze změny, kdežto následující §§ 9 až 11 o odborné kvalifi-
kaci byly opětovně přizpdsobeny .potřebám doby.
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Za znalce může se proti tomu přibrati vkonkretním případě i bez
zvláštního zákonního zmocnění každý nepředpojatý odborník i mimo
~kres svého bydliště bez ohledu na ztraceriý' čas, a jeho činnost ne-
označuje se jako "použití pro státní věci" *), za "úřední zaměstnání",
.,výpomoc", "na místo státních orgánů", "pod státní autoritou". Nejsou
tedy autor. soukromí technikové, pokud úřadují, ani úředníky (výpo-
mocnými nebo stálými) ani znalci, a protože struktura jejich instituce,
'Soubor jejich práv a především povinností proti státu jest týž, jako
li báňských inženýrů, dlužno je pokládati - stejně jako notáře - za
zvláštní útvar, pro nějž vytvořil zákon č. 77 z roku 1871 termín: "po-
mocný orgán úřadů." Tento orgán stojí sice mimo vlastní organisaci
'úřadů a soudů, ale jest těmto stále. k disposici, aby ho mohli podle
potřeby a podle volného uvážení svého použíti. V tomto smyslu do-
plňuje tedy tento orgán jaksi organisaci těch úřadů, v jichž organisač-
ních zákonech položeny jsou pro něj, základy':, resp. pokud jde o no-
táře, organisaci soudní. Takové útvary· míní' § 1 jaz. zákona, když
uvádí v zákoně všechny faktory, které povolány jsou za stát - třebas
výpomocně - jednati, resp. úřadovati.Podle pojmových znaků spo-
lečných všem třem institucím, jichž tato úva.ha se týká, a vyšetře-
ných na podkladě zákonů, nikoli teoreticky, dospěli bychom k závěru,
že za orgány republik.y pOKládají §§ 1, 2 a. 8 jazykového zákona patrně
též příslušníky zákonem zřízených institucí, odlišných od úřadů, soudů,
ústavů a podniků státu, kteří musí vedle své výdělečné činnosti ob-
starávati v mezích zákonní povinnosti. k příkazu soudu neb úřadu na
místo ních ve stanoveném obvodě uložené jím .státní věci. Za orgány
republiky možno je považovati ovšem jen: pokud tyto státní věci ob-
starávají, tedy pokud úřadují. Z ťoho plyne, ,že též autor. soukromí
technikové, čili, jak nyní se nazývají, civilní technikové (i s civilními
geometry) jsou, pokud "úřadují", orgány republiky ve smyslu uvede-
ných ustanovení jazykového zákona, za něž je čI. 2., odst. 3., jazyko-
vého nařízení také výslovně označuje.

V. Svými stížnostmi domáhali se stěžovatelé u Nejv. správ. soudu
vlast~ě osvobození, od. povi~.nosti, prokáz.at~ ~nalost státního jazyka
zkouskou, a dovolavah se pf! tom ustavlll hstmy a smlouvy St. Ger-
mainské, jako by nebývala již za Rakouska nejvyšší rozhodnutí
z 29. listopadu 1860 a nařízení státního mini~terstva z 11. prosince 1860,
č. 36.413, daleko více než půl století před vypuknutím světové' války,
před znovuzřízením českého státu a před mírovým jednáním, vyžado-
vala od uchazečů o oprávnění autor. soukromého technika znalost ja-
zyka českého, a jako by šlo nyní o nějakou změnu dřívějších předpisů
v neprospěch stěžujících si příslušníků jazyka menšinového.

Jak zpředu bylo uvedelllo, neměl aUJtOir.soukromý technik, re~.
nemá civilní technik žádného právního nárok!l.na to, .by mu iířady,
resp. soudy obstarávání státních věcí přiděIily, byť í měl plnou jazy-
kovou kvalifikaci. Úřady tak učiniti mohou, ale memusí. Možno se na-
.díti, že některý úřad nebo soud podle· svého práva svěří obstarávání
státních věcí takovým technikům, kteří nemají potřebné jazykové způ-
.sobilosti, by na místo úředníků pod státní autoritou tyto věci obsta-
rali? J e s t t o v ů be c z v I á š tn í" '\T ji n Ý c h st á tec h s o t v a
možná m e n t a I i t a, že se někdo z nač n Ý mú s i I í m a
j i stě s e z nač n Ý m i v Ý I o h a mi do m á,h á .n i k o I i v r o z š í-
ření svých práva výhod, nýqrž'n;tCwak výroku. z ně·
hož prakticky vyplývá ne'bo vyplynouti může ome-
'z e n í j e h o čin n o s t i a mé n ě cen n o s t j e,4 o p r a cíli. Ú k o n ů
" r ů z n Ý c h srně rec h **). , . ' :" .. ,'. .

Jest však přihlížeti ještě k jiné. velmi důležité okolnosti. Jazyko-
vou normu § 8, lit. d), zák. z roku 18'60 o autor. soukr. technicích
dlužno podobně jako jazykové normy notářského řádu, pokládati za
zrušeny § 9 jaz. zákona. Notáři·' uZcliIávají se' 'za orgán r.epubliky ve
:smyslu §§ 1, 2 a 8 jaz. zákona, jehož: ,l.l.o~~jazykové předpisy tedy pro
ně platí. Nejsou-li ale civil. technikové:,~()vně~, orgány republiky, byla

*) Protiklad: věc stran.
'**) Brolož·eno red.aJkcí Z. V.
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,dřívější rakouská jazyková norma zrušena zcela bez náhrady, a nastala
.by změna nikoli v neprospěch příslušníků jazyka menšinového, nýbrž
v neprospěch jazyka českého, dříve zemského, nyní státního.

Je myslitelno, že by národ český, nabyv opět státní samostat-
nosti, dávaje si podle své vůle ústavu (jazykový zákon tvoří součást
ústavní listiny) a povyšuje český jazyk ze zemského na státní, býval
sám naprosto zrušil sporá práva, která Rakousko na český jazyk tak
nevraživé, patmě nahlížejíc tQho praktickou potřebu, roku 1860 při-
znalo a až do převratu přiznávalo českému jazyku jako jazyku zem-
.skému? Nelze věřiti, že by český národ nenahradil dřívěj.ší jazykovou
normu, zachovanou v platnosti až do účinnosti jazykového zákona, no-
vou normou. kterou možno a nutno hledati jen v tomto jazykovém
zákoně samém. Tato nová norma skutečně tam je, zaujme-li se věcně
-odůvodněné stanovisko, že oni technikové, pro něž zákon o zřízení je-
jich instituce z roku 1860 požadoval výslovně znalost českého jazyka,
-a kteří mají všechny charakteristické pojmové znaky orgánů republiky,
jsou, pokud úřadují, právě tak orgány republiky, jako notáři, pro něž
notářský řád z roku 1871 rovněž předepisoval průkaz znalosti jazyka
.českého, a jako báňšti inženýři u nichž se tato znalost v zákoně sice
výslovně nevyžadovala, u nichž se ale předpokládala, protože byli v zá-
koně označeni výslovně za pomocné orgány úřadů a patrně platily
pro ně v tomto směru tytéž předpisy. jako pro homí úřady samé.

Poněv:illž ani ná~6'zy ll!e~VJ1ššíhosprmvniho /lIorudruIlI~jsou
nemIliěrnirj)elnlé,lze Ise nadíti, že i tato Oitázka bude přHežliitos,tn~
uvoo1ena opět do prorudua žie hohdru příšti rozhodnutí biuide vy-
dáno s ohledem na úřední pos,tavení civilnfch techniku msp.
zeměměřičů a v zájmu s,tátního jazyka. L-

'Činnost lnžený~a zeměměřiče u samosp~ávnýcb
úřadů.

V juhne:jrniÍ:mčísJle Z. V. (č. 8, ročiní:k:XVI) pojednal kol.
Ing. Fr. ČtvrtEk a činnos,ti zeměměřÍČ!ea jeho způsohilosti pro
prruce spojené> s výstavbou měst.

Ohcise prorto zminiti o 'Osrtat,níčinnos,ti měs,tsk,éiho inženýra
-zeměměřiče, jeiž j;eopra,vdu veLmi oblsálhlou.

Povrulečná bytoivá nouz,e z,pŮ!sohila kvapný vzrůst měst.
'Tento VyVolal pak celou řadu Il!o'Výlchprohlémů. Jledním z nich
je komunální po<litika pozemková, kiterá pro budlování m:ěst
vůbec a ve,lkiomest zvláš,ť má dJaLekol~hlý význam, je..J.i dobře
provruděnaa cílevědoma. Z,',skanrupůda pro st.'Lv,ebinírozvoj měst
dle modernícih 'zásQ(}JU1rbanismu vyžaduje pak: řádnou sprá.vu
a dobré ho,spodařem. Vžd'Yť .i'edinásle o 's,t:atek nejcennějlší.

Již z tohoto základního úkolu vyplývá a,genda pro od-
borné měsvs,lCéúřad'Y, zejména měř i c k ý:. Jí81 nespomo, že žá-
douc,ím od!borní~el!Il!je moderní i n žen Ý r - zem ě měř i č, dobře
vyzbrojený znalostí všech potřebných nauk pro výkon takové
~lU'žby v ce,lélmjejím rozsahu. .

. Toho· dokladem jsou řrudfnlěorg-a,nis,o,vané 'ln!ě,řické úřady
rovnocenné s ostatními ,odbory stav .. Ú'řadJ1', jejichž odborní
úředníci mají právem: vážné slovo při řešení v;šech otázek sou-
visejících s městským pozemkovým hospod1ařenim a budováním
měst vů!be,c.

Výstavba měst vyžadruje předev~'m úpravu ulic a veř.
prostranství, t. j. s,ta,vbu kanrulových 'stok a potrubí vodio,vodd
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a vš,ech oSltatnÍch po'zemních za,říz.ení p~ed úpra,vou povrchu.
Proto jelst nutno předem vytyčiti a me1zníky Oizna.čovati nejen
jieidno,tlivé sta,viební skupiny, ale i celél velké pozemkové kom-
plexy určené k zas,ta,věni. Takorvé vytyooní je jedině sp[álvným
zálkladem jednotlivý'ch,st,avehních črura niv:ellet a ulehčuje při
č~lém staveib~tm mchu: tyto obsáihlé práce.

Podrobné zamfiřování pro prodej stavebních skupin i jed-
notlivÝ'ch .stav~miš·t z obie'cnich po·z.emků, vyhotoveni potřebných
oodělovacich plánů kle kupnú:mJsm~otUválmije dalŠL s,lo,žk:ouroz-
sáhlé odbo,rné měřickéagendy, jíž pfiroz mlěl předcháizejí návrhy
ro~dělovaiCÍcih (parcela.čnÍ'ch) plán.ua jich vyplI'~covánií pro pří-
slušné říz,ení.

Další činnosti inž'ený-ra zeměměřiče j'espráva obecn~ch po-
zemků: a velkostatků, a.ť jednál s·e O> VIlastni hOtspoda,řen,íči pro-
náij<em.Součinnost při d(:jMedu nadi ná,jemci umo1žňuje i nutnou
stálou revisi hranic ohecního pozlermikového,ma,je.tk'u a jeho zna-
čení mezn'ky, jimiž předejd1e se llt8lv'írt.anÝ\Ill!sporůml. (Příorky
z obecních po·zemkůdtosahu:jí mnohdy velkých rozměrů.)

Rovněž pro. plá:n:obce (plán polohy d:le chystaného no-
Vié\hostav€bního řádu) a jeho udržování jest zapotřebí odborně
k'valifikovaných inž,enýTů zleměměřičů. Jde t:u: {) rozsáhlé nové
i evidenční měřické prácle polohové i výlškové, albyl pláin vy-
hovovail a odpovídal všem' požad:avků'rn, ti. j. zejméll2, též, aby
v každém čalse odpovídal skutečnému současnému s,tav~h S ta-
k;ovou €viďencí jde ruku v mce ťwidi8tll'cea oibno'\Čování s,ta,bili-
sačn'chzna,ček pevných boiďu pol'OhovýC<llJavýiš!kových.

Zanedbáni tě<chto úkolů vedle k mnohým! obtížím a, tudíž
i nákladům. Plány zast,aralé a neuldlfŽ!ů'vanérychle pozbývaJí
cleny a významu pm ~š'8icky t,elchnickéi úk:oly mělsta.

PráiCIi:l,o niiclhž j'en stru.čniě se zmiňuji, jsou s.tejně na,-
máhavé jako veliee zod1povědné, ·cožijisttěl nenmsli zde býti odft-
vod:něno.

K nim druž,í se další sprá,vní agenda popisnál, t. j,. ze:iména
udě,lování čí,sel pop~sných novos,taVOOlrlll,s.potjen,é\s reVi'Si!plánů
ciV!. zeměměřičů, j.ejíž význam nemě,l by býti p,řehlížen.

K,e kouci pak dlulŽnol sle ještě zmúnitii O' all1chivu map a;
plánů a informační službě pro ,st,rany. Arcihiv' malp, plánů a po-
zemkových knih v:zlrostl zejména v Praze po ohTomném po,čtu
schválených Ilelgulaci a pa,rcela'0i t,ako'\ČOU!měl"ou, že jenom tato
správa vyž.aduje četného p8lrsoná:lu, v'ed:enéhoodiborll)'ln! úř,'Cld-
níkem zem!ěměřičJemi.

O~eňování pozemků ~o úřady jak samo8ip[ávné, tak i
ve-rejné, jakož i dobmzdání o pozemkOtvýJch.vě'c8IChdaňových
i dá'vkových, vyžaduje zkulšlené odborníky, kt,eří sNoji dlouho-
letou pra,ksí nalbyli potřebných. zna,lostí a zkU:š€noistí a zaručují
obci spolehlivá! diobrozdán,í a návrhy k řádnému Viedení přísluš-
ného obom obecni správy.

I pod,roblné a, přesné vedení inve,n,t,áře po.zemko,vého ma-
j.etkuoibiecniho ai veřejného statku ve sprru"'ě OtbC81,jakož, i vedeni
pK.s.lušných kniho právech a povinnosteClh (zálvaiz.eích),vy'Žaduj0
odborně vzdělaného zeměměřiče.
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Již z tohoto stručnélho přehled'UImožno posouditi význam
1\, roz'sah 'slu~brymlě,řické, při Vlelřeanésprávěl vůbec a obecním
majetku poz,emkovém zvlášť. Spolupůsobení při vypmwváni
regUllačních plánJŮi,při s,tavbě cest" silnic" při plwjektech na, zá,-
sobovruní vodou,. při odvodiIlěIlliaM" je diOb["ýmprávem moderního
inž.enýra z,em:ěměřiče, jemuž Gostáváse nyní potřebného teore~
tického vzd:ě,láníve vš,ech přislUJšnýjchnankálch.

JIEl na pro,zira,véoibe,cllJisprávě, alby všude 'tam, kde po~ha
prálce vyžadJUje kvalifikovaného z,eměmě,fiiSe,bylo jehq" s14~eb
použito, ačkoliv dnes s,e tak bohu:ž,el ješt,ě všude - a tw'ke
šlwd'ě obcí - neděje. lng. Jar. Pudr.

Zp~ávy 1ite~ámí.
Recense.

Izvěstija Geodezičeskogo Komiteta za r. 1924. IIaBecTIIH reop;eall-
"'leCKOro KOMllTeTa aa 1924 rop;. IIap;aHlle reOp;ealI'IeCKOrO KOMlITeTB
BCHX.-CCCP. MocKBa 1927.

Díl I. Sv. I. Moskva 1927. 225 str .. 52 topografie, 3 schem. mapy
~ 8 obrázků. '

Jsou tu uvedeny referáty Astr. P. D o I g o v a, prof. K. C v ě t-
k o va, Ing. Astr. A. Fr o lov a, Ing. Astr. N. P a v lov a, Astr. P.
V j u š k o v a a Astr. B. I van o va o provedených jimi astronomic-
kých určeních základních bodů v Uralské oblasti roku 1922, na západní
hranici SSSR. roku 1923, po ř,e,cllJAganu v záJplddmíSibiři roku 1923,
v Přívolží na koncových bodech Rjazanské základny roku 1924, po
řece Lozvě v sevemím Rusku roku 1923-24 a, v Tomské gubernii
roku 1924. Zeměpisné šířky určovány dle způsobu Pěvcova pozorováním
4 až 6 párů hvězd se strední chybou ± 0"-22-0"'45; určení času pro-
vádělo se dle způsobu Zingerova s použitím přenosných chronometrů a
s,kontrolou rozdílů zeměpisných délek koncových (nejvzdálenějších) bodů
telegraficky (příp. radiotelegraficky) se záměnou pozorovatelů, středni
chyba±0·032saž±0·04!'ls. Nejltěžším úkolem byLo určení bodů po řece
Aganu, kde jediným dopravnim prostředkem byly loďky při celkově
dé'lce expedice as 700 km, a to tam a zpět. Zde nebylo možno kontrolo-
vat.i vý'sledky přenosem t.elegll'afických signálů, a proto IStřední chyba
v určení času obsahllje až ± 0'32 s, což znamená chybu v sitlUaci (uvažu-
jeme-Ji při tom střední chybu v šířce a,s ±1"'5) až několik desítek melrn.
Přesnost ta ale pro účele kartografické při měřítku 1 : 200.000 byla úplně
dostačující, t,ím fVlÍce,že dosud exístující ma\pR t.ohoto území, sefltavwll.
dle bmdních maršrutních (po chodových) pOlřadů, vykazovala odchylky
proti nově určelllým hodnotám až do 50 km. Jako strojů používalo se
skoro výhradně universálních strojů fy Bamberg a malých vertikálních
kruhů od Repsolda a chronometrů Ericsona, Wirena, Favarrgera a
Langea; výšky určovaly se barometricky. Autoří uvádí vzorce a postup
svých výpočtů a fotografie všech určovaných bodů.

Ing. P ran i s - P ran e v i č a Ing'. Š i r o k o v podávají zprávu
o provedení triang. II. a III. ř. blízko Možajska a v části Moskovské gub.
pro účele meliorativní. Obě tyt.O' 'triangul:lJooí sitě byly samostatnými a
měly se v budoucnu navázati na stávající síť. Základny 'Proměřovaly 8e
Jadermovým přístrojem za ÚČ:lJstJiplOtSIUlclilll!čůlIII. ročníku Moskevského
Meževoho InstitUJtuj titíž posJJuchači za vedení :lJutorů prolVedli měření
vodorovných úhlů v rombických bázových sítích a stavbu signálů a
py,ramid; střední chyba IV zaměi'Cní základny činí 1 : 1,600.000 celkOVě
délky, ,střední chyba ve směru as ±0"·44. Celkem bylo zaměřeno 35
trojúheJniků II. řádu se ,střední chybou v uzá,věru a,s ± 2"'42 a 31 trojúhel-
níků III. řádu s měřením jen 2 úhlů v ,trojúhelníku. Výpočet se prováděl
'2jednodušcným způsobem (dle metody nejmenších čtverců) rozdělením
.eelé sítě ve 3 oddíly: síť základnová, síť hlruvní a síť dodatečná vedlejšI.

Ing. M a c k e v i č a Ing. Vor o ni n podávají referáty o provedení
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nivelace I. ř. po železn. trati v Přívolží v délce 490 km a od st. Moskv::t·
do st. Nižnij-Novg-orod 421 km. Používalo se strojů Kernova a 2 lati s dě-
lením po 4 mm, záměmé nepřevyšovaly 75 m. Nivelolv'aIo s'€ dle způsobu
Seibta, kde střední niť nastavuje se elevačním šroubem na střed dělení a:
odečitá se poloha bubliny libely. Lať se stavila většinou na hlavu kolejnice
při čemž opětovrané zkoušky ukázaly, že změrna výšky této kolejnice přeťt
a po přejíždění vlaku neni postřehnutelmá, j.inak se, p,oužívalo tě.žké (a,s 3
kg) litinové podložky. Výsledky obou !provedených nivelací byly docela
Ulspokojivé: střední kilomeltrová chyba nwvelace v Přívo~ží ČJinila - 0'1T
mmlkm, na dráze Moskva~Nižnij-Novgorod ± 0'97 mmlkm.

Izvěstija Geodezičeskogo Komiteta za r. 1924. D. f. Sv. 2. Moskva,
1927. 315 str., 95 topografií, 4 schem. mapy a 29 obrázků.

E. J ach o n t o vaN. S a m o i lov á referují tu o grav. měřeních
provedených specielní expedicí na UraJu r. 19251, udávají výsledky s de-
tailním rozborem přesnosti a pOlSuzují vliv nepřeSl110sltiv odečtení kyvadla,
změny sta,vu chronometru a anerOldu. Odchylky od tem-etické hodnoty
Go, vypočtené dle vzorce Helmertova, nepřesahuií ± 0'05 cm/sec.2

Pak referují Astr. G i ž i c·k Ý Astr. P. D o I g o v, Ing. N. P a v-
lov, Astr. M. S ev e r o v, Astr.P. V j u š k o v a A. K o že v n i k o v (}
proV1€ď€nÉIIÍr. 1924-25 určová,ní a,str. bodů na 'konc. hod. zlÍ.kladen ŠMké..-
Ranenburské a Armavirské, na Uralu v Irkutské g-ubernii, Kalmycké a
Tatarské republice, v okolí Onežského jezera a Nižeg-orodské gubernie.
P,řístroje a ,způE1obyurčení jsou tytéž jako v letech 1923-24. p,o prvé za,-
"edena jednotná sltabmsa,ce astronomíckýcll bodů pomoc,í dřevěných
sloupů as 50 cm v průměru a 2'3 až 2'5 m vY,Elokých, z níchž je 1 m
v zemí, s nápisem V. G. Ú. a rok; pod sloup dává se láhev s pergamen-
tem, obsahujícím všechna potřebná data" jako spodní centrum. Byly po-
zorovány velké anomálie na bodech Armavírské základmy, dosahujíCí as-
0"'4 v šířce a a,s 0"'25 v délc,e' a azímutu na 10 km délky, což 'se vysvět-
luje vlivem magnetních mas v tomto okolí. Ukázaly stí velké nespráv-
nosti v mapá,ch Irkutské gubernie, kde situa0e m'ámí Tlimsk,é silnice od-
chyluje se mLsty a,ž na 10 km proti st.a,rým mapám, ,tok řeky ,Pajury vy-
zna,čen úplně chybně (a,ž do 50 km) a k,onečně řeka Lem posunuta na:
mapě as na 2 km na východ. CeJé toto území hylo zaměd'ováno dosud jen
busolními pochodo'vými pořady bez navázání na pevnou triangulační
síta nyní se ukázalo, že změny deklina0e nebyly SIP'rávně uvažovány.
. Ing. O. Dit z a Ing. S. L a r i o n o v podávají zprávu o zaměření
základen: I. řádu _. Saratovské as 13 km a Armavírské - as 9'5 km a.
II. řádu: Šacké - as 9 km, Ranenburské - as 6 km, Uralské - as 7'5 km
a De'rgačevské - as 5 km. PoužijtJo vždy 4 in\Varových dráJtfi 24 m dlou-
hých. Zkoušky ukázaly. že 3 dráty býv. Chaharovského topografického
ÚJst.avil, jež se nepoužívaly během 10 let, vykazovaly zna'čně větší
výchylky změny délky (až 43 !J-), než ča,sto používaný dll'át MoskevSlkiého
l\fe~evoho Institutu (pod 10 !J-) a stahilisolValy se jen ke konci měření.
St,řední chyba pm základny 1. řádu rovná se as ±0'0000010, pro II. řád
- as ±O'OOO 0017 celkové délky.

Konečně Ing. P. Vor o n i n, Ing. S. L o š k o v, Ing. V. Den i s o V
?, Ing. S. N i k o n o v ref. o provedených niveI. I. ř. po dráhách: Moskva
-Rjažsk, Gorbačevo-Borisohlebsk, pak po drahách Donecký, a Jižním.
Pou~íval0 se tu strojů Hild.ehranditových a Zeissových p,řesných latí
s invarovým páskem s dvojím dělením po 5 mm, posunutým proti sobě
o hodnotu 2'5 mm, neho latí Hildebrandto!Vých též s dvojím dělením:
jednak po 0'5 cm, jednak po 11/20 cm. Střední chyba nepfesahovala
+ 0'83 mmlkm. .
- Jako příloha jest uveden seznam astmnoITŮckých a IliÍvelUiČních
bodů, určených během posledních 2 let. Ing. Ř. l\f u s o r in.

Nové knihy.
T e y s s 1e r - K oty š k a: Technický slovník naucny, sešit 123

až 128, obsahuje hesla: Fotogram, Fotogrametr, Fotogrametrie, Foto-
katastrální metoda měřická, Fotolitografic, Fotomapa, Fotoperspekto-
graf, Fotoplán, Fotopolární metoda, Fotostanice, Fototachymetrie, Foto-
teodolit, Fotouniversál, Freiberská trojpodstavcová souprava, Gascoig-
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nova křížová značka. Gaussovo počítání metodou nejmenších čtverců,
-Gaussovy konformní souřadnice, Gaussovy logaritmy, Gaussův zákon
-chyb, Gaussův okulár. P.

Dr. K a m i I C z i v i š: Právní úprava a zajištění pozemkové
držby na Slov.omsku. Cena 6 Kč. Zvláštní otisk z č. 10 a 11, roč. XII.
Právního Obzoru.

Travaux de la Section de Géodésie de I'Union géodésique et géo-
physique internationale. Tome 5. Publié par G. Perrier. Fascicule 2.
Paris 1928.

Commandant L a bor d e: Cahiers du 8.'!rvice géographique de
Madagascar. No. 1. La nouvelle projection du service géographique de
Madagascar. Tananarive 1928.

Oscar S. A dam s: Conformal projection of the sphere within a
squar~. Spec. públication No. 153. U. S. Coast and geodetic survey.
Washmgton 1929.

P révo t et M a s s o n e a u: Notitions sommaires sur la théo-
rie des erreurs. Sixieme édition revue et corrigée. Paris 1929.

Handworterbuch der Arbp.itswissenschaft. Vydává C. Marhold,
'Halle a. d. S. Heslo "Landmessung, Grundbegriffe und rationelle Ver-
fahren" zpracoval prof. C. Miiller v 16 sloupcích (formát 17 X 24).

W a I tel' F. R e y n o I d s: "Manual of Triangulation Computa-
1ion and Adjustment." Vyšlo jako zvláštní publikace č. 138 v knihovně:
Department of Commerce U. S. Coast and Geodetic Survey. (Director
E. Lester Jones). Naklad.: United States, Government Printing Office -
Washington 1928; stran VI + 242; cena pro Ameriku - odebírá-li se
celá knihovna - 50 centů, pro Evropu jednotlivě asi 40 Kč.

Doporučujeme těm čtenářům, kteří se obirají triangulacemi vyš-
ších řádů. Štv.

Odborné pojednáni v časopisech.

Stavba měst a obcí venkovských, č. 1-2. Dr. R. Hra ba: De-
finitivní regulační plán města Kutné Hory. Ing. J. Van ě č e k. Krajinná
řešení v Anglii.

Pozemková reforma, č. 2-3. Rozhledy po pozemkové reformě a
pozemkových poměrech v cizině (Maďarsko), pokrač. v č. 4 (Sovětská
Rus). Č. 4-5. Jak čeliti drobení selských usedlostí na Slovensku a
Podkarpatské Rusi? K u n r á t: O italské integrální melioraci.

Vojensko-technické zprávy, č. 5. Ing. Hor á č e k: Aplikace
Hansenovy úlohy v topografické přípravě. S. S o u sed í k: Rychlé
zjištění souřa.dníc základních bodů.

Věstník ministerstva spravedlnosti, č. 4. Změny katastrálního
území, projednávání návrhů a žádostí. Č. 5. Výnos min. spravedlnosti
v dohodě s min. financí z 15. dubna 1929, č. 14.458, o úřed. dnech kat.
měř. úřadů, zakreslování do map a reklamačních řízeních.

Zprávy veřejné služby technické, č. 8. Ne dvě d: Výstava
"Bauen und Wohnen" v Berlíně. Č. 9. R ů ž í č k a: Mezinárodní fo to-
grametrický kongres v Curychu 1930. Č. 10. Let f u s: Některé zkuše-
nosti z úpravy řeky Moravy v Olomouci. Prof. Sem e rád: Hlídka
·zeměměřická. Č. 11. Vyhláška ministra spravedlnosti ze dne 4. února
1929, č. 21 Sb. Z. a n., ktorou sa udeIuje mestu Bratislave oprávnenie
podla § 51, odst. 2 nového kat. zákona. H I o u šek: Sčítání dopravy
na silnicích. M u s o r in: Rozvoj geodetických prací v Rusku od za-
čátku XX. století do světové války (a pokrač.).

Technický obzor, č. 8. S to c k ý: Lepty A. J. Alexe, řada II.
-{s 9 krásnými přílohami). Č. 9. K ř í van e c: Organisace státní sta-
vební služby dnes a v budoucnosti. H I a v i n k a: Technická služba
've veřejné státni správě v zemi moravskoslezské.

PrzegllJd mierniczy, č. 5. K I u žni a k: Novelisace zákona scelo-
vacího. G a I k i e w i c z: O mezníkování cest. G a w are c k i: Vypra-
cování projektu na sceleni pozemků.

Journal d'!s Géometres Experts Fran~ais, č. 103. Ne c t o u x: Ni-
veau a nivelle indépendante ft grande puissance. Traitement et indem-
nités des géometres ... F a nt i : Des tendances dans l'organisation lé-
gale des Géometres (Italie). Č. 104. B o s s h ar d t: La mesure optique
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des distances et le tachéomětre autoreducteur Bosshardt-Zeiss. R, D.:
L(l géo~tre en Pologne. - Création d'un Diplome de Géomětre-Expert._

Mernieclbas un Kulturtechnikas Vestnesis, (o.3-4. R o ma n o v-
s k i s : O aplikaci fotogrametrie v geodesii. Van a gEl: Zákon a území
k zastavení určeném a parcelaci pozemků na místa stavební.

Tijdschrift voor Kadaster en Landmettkunde, č. 2. H.: Padesát
let trváni říšské komise pro stupňová měření a přesná nivelace. R i e I :
O transformaci souřadnic. Č. 3. T i e n s t I' a: O vyrovnání. N u n n i n k:
Poznámky o nizozemském katastru.

Mitteilungen des H. D. 1.: Č. 5. L ti s c hne 1': Ober Herstellung
und Verwendung von Luftbildplanen (dokončení v č. 6). - Č. 6. Ba u-
ma n n: Ausbildung und Bildung der Ingenieure.

Osterreichische Zeitschrift fiir Vermessungswesen. Č. 2. M i I i u s :
Moderne Topographie. Roh r e 1': Der Topographische Dienst in
Niederlandisch-Indien. -L-: Die neuen Fachpriifungsvorschriften.
(Zkušební předpisy pro vyšší a střední službu, pro vedoucí pozemko-
vého katastru a pro vyšší technickou službu pomocnou.)

Schweizerische Zeitschrift f. V. u. K. Č. 4. lm h o f: Die Karten-
frage. A I' e g gel': Das Nivellierinstrument Kern II. K e II e 1': Streif-
zug durch die Geschichte des Vermessungswesens mit besonderer
Beriicksichtigung der Basler Verhaltnisse. - Č. 5. F I u c k: Das grie-
chische Siedlungswerk in Siidmazedonien. B a e s c h I in: ZUl' Theorie
des Wild-Autographen (a č. 6). - Č. 6. B a I' t h e I: Die Vervielfalti-
gung technischer Zeichnungen mittels der modernen Kopierverfahren.

Zeitschrift fiir Vermo>ssungswesen. Č. 8. M a u I' e 1': Loxodrome
und Merkatorprojektiono S c h i II e 1': Hilfstafel zur Hypotenusenbe-
rechnung. W e dem e y e 1': Der Riickwartseinschnitt auf der Kugel.
B I' a n den b u I' g: Ober die Zulassigkeit von Abweichungen eines
rechten Winkelschenkels... atd. S c h o pf: Die Gemeidemarkung und
ihre Grenze (pokrač. a konec v č. 9, 10, 11). D e u b e I: Die Schiitzungs-
werte im Umlegungs- und im Flurbereinigungsverfahren. K I a pp: Die
Holzumlegung in der Altmark. - Č. 9. E g gel' t: Ein neuer Rechen-
schieber. - Č. 10. Ho h e n n e 1': Eine neue MeBlupe ... Li n des t-
r u t h: Das Vermessungswesen im Volksstaat Hessen. Č. 11.
H ti f e 1': Ober die Absteckung von Bogenweichen. - Č. 12. B I' a n-
den b u I' g: Das Abstecken von KreisbOgen... Z e i s s: Die Invar-
nivellierlatten der Firma Zeiss.

Allgemeine Vermessungsnachrichten, č. 15 a 16. G o I' I t: Luft-
bildentzerrung auf Grund vorhandener Planunterlagen. Č. 17. G a st:
ZUl' Theorie photogrammetrischer Auswertegerate. Č. 18. G ti b e I: Eini-
ges zum Stadtebaugesetzentwurf in der Fassung 1929. K I' a e mel' :
Zeichenplatten aus Zelluloid. Č. 19.. Di e c k: Wohnheimstiittengesetz-
entwurf und Baulandumlegungen. W a g n e 1': Zur Vereirifachung der
Fortfiihrung des Flurbuches. (Pojednává o výhodě systému volných
listů, kterýžto způsob se v Německu pro jeho praktičnost rychle uplat-
ňuje.) Č. 20. L ti s c hne 1': ZUl' dritten Generalversammlung der Union
fiir Geodasie und Geophysik in Prag vom Jahre 1927. - Luftbildtech-
nisches des Stadtvermessungsamtes Essen. Č. 22. L ii dem a n n: Fragen
der Normung im Vermessungswesen. Hes s e I t: Die Arbeit eines west-
lichen Landeskulturamtes. R i e I: Ober die Tagung fur Photogram-
metrie zu Berlin 1928. Č. 23. T h i e: Die Schragmessung und ihre Re-
duzierung mittels Staffelstabs. S c h m i e d e b ach: Innere Kolonisa-
ti on und Kulturtechnik in Spanien. B a g gel' (Blumenberg): Der schwe-
dische Landmesser (a č. 24). Č. 24. S i e I' k s: Die nachste stadtebau-
Hche Aufgabe. B I u m e n ber g: Die Entwicklung der photogra'll-
metrischen Gesellschaften. und ihre Fachzeitschriften.

Vermessungstechnische Rundschau, č. 10. Lip s, Z i mm e 1'-
ma n n, Bit tne 1': pokračování. Č. 11. T h i e I m a n n: Alte nnd
neue Koordinatensysteme. Z i m mel' ma n n: dokončení. W e II e: Der
Interpolator. Č. 12. B o : F. G. GauB und sein Werk. K a den: Die Pa-
rabel als Fluchtlinie. Č. 13. Ha m mel' st e in: Grundbesitz und Grund-
steuer im Altertum. Lip s: Nachtrage zum Aufsatz o,Einwagung(ln".

Zeitschrift fiir Instrumentenkunde, č. 3. H a m a n n: Winkel-
prisma (konec). P. W.: Felderfahrungen mit dem Wild-Theodolit. Č. 4_
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Hec k ma n n: Eine neue optische Teilstricheinstellvorrichtung an
F.einnivellie.ren. O: 5.. L ti dem. a n.n: Die Genauigkeit der A~lesung an
emem Nomus beJ femen Krelstellungen. O. 6. K Ď I z e r: Em verbes-
serter Ballontheodolit. -- Spo _

Geodezist, r. 1929, č. 1-3. G. N i k o I s k ý: Změna konstrukcí
trigonometrických signálů. F. P a v lov: Měření základny pro důlní
triangulaci v Karabaše. N. A dam o v i č: Sedmá generální konference
mír a vah. A. Ber e z e n c e v. Zaměření města Gus-Chrustalný. A.
B r e j v o: Vyrovnání polygonů. Prof. D. E r š o v: Letecká fotogra-
metrie (pokračování). F. Dr o b y šev: Automatický profilograf. V.
K o b z ar: Vyrovnání trigonometrických polygonů. V. K u I a k o v :
Polní komparátor pro ocelová pásma. N. S o k o lov: Vliv teploty na
kolimační chybu. N. B u g o s I a v s k á: Otvrtý astronomický sjezd
v Leningradě. Mimo to přehled odborné literatury.

3eM.lleYCTpOJlTeJlh.(Z e m I e u str o ji tel), č. 1 (leden 1929). Z u b-
ne t o v: Soudobé úkoly melioračního stavitelství. IV. všeruský sjezd
delegátů zemědělských úřadů. Vor o n c o v: Práce zemleustrojitelů
na Ukrajině. N o v i c k ý: Zřízení zemědělských kolektivů. I van o v :
Otázka regulování prací zemědělských úřadů pro melioraci. R o z i t a
Mat věj ev: Soutěž projektů pro organisaci zemědělských kolektivů.
K i b a I č i č: Pětiletí Státního ústavu pro zemědělské meliorace. Ba r-
n a c e VI i č: Pozemková refoll'llla v OSR. M.

Zápis o VI. valné hromadě zájmové skup'iny měřické při S. S. I. A.,
odbor Praha, konané dne 3. června 1929 o 18. hod. v ústa,vu prof. Petříka.

Valná schůze byla zahájena čtením z,ápisu 0' minulé VTaJnéhrO'-
madě, který byl schvá,len. Jednatel Ing. A. Sedlecký čte IPak zprávu
jedoolteJskou, v níž vyličil činnost zájmolvé skupiny za uplynulý rok,
",ejména zmíniJ se 'o činné účasti členů skupiny na VI. Isjezdu čs. přírlr
dozpytců, lékařů a inženýrů. Zprá,VTajednatelova se schvaluje.

DalMm bodem pro'gramu jsou volby. Předseda Ing. Mandys žádá,
aby nebyl navrhován za předsedu. K žádosti prof. Petřika, opřené dů-
vody ,stavovskými i odbornými, uvoluje se však převzíti i nadále tuto
funkci.

Navnženi jsou: předsedou Ing. Mandys, min. rada, místolp,ředsedou
Ing. Zuklin, civ. geometr, jednatelem Ing. A. Sedlecký, měř. vrch. ko-
misař, ,zapisovatelem Ing. A. Fiker, a,sistem techniky, zá,stupcem v od-
boru a v ústředí prof. Petřík. dalšími členy výboru prof. Dr. J. RyšaJVý
a 'VTfch.měř. radové Ing. V. Sů.ra, Ing. J. Souček" Ing. J. Brand!. Volba
byla pmvedena aklamacá, všichni navrž,eni byli zvoleni a vo,lbu přijali.

Prof. Petřík doporučuje pak, aby byli získáni noví členové a sku-
pillla tak rozšiřena. Oznamuje, že v čef1VIlubudle konán v Brat,islavě sjezd
S. I. A., na kterém pmsJ,oví odborné přednášky vrch. měř. rada Baše a
měř. rada Potůček, oba z měřické skulpiny bratislavského odboru. Ing.
Baše přednese zprávu o slovtlIlIském katastru a Ing. Potůček promluví
o "Měře'llí polární metodou s použi,t,im plřesných dálkoměrů". Mluvčí po-
kládá za vhodno, aby měř. rada Ing. Štěpánek promluvil o uherských
silničních knihách.

Pro pHští rok, kdy se sejde sjezd S. I. A. v Praze, bude třeba, aby
zájmová 8kupin~ připravila některé předná,šky. K tomuto sjezdu bude
nutno vypracova,t resoiuci. aby vláda, na základě d,osa,yadních výsledkft
docílených llIa z,eměměřiokém studiu, pomýšlela na roz&:ření studia,
na 4 roky.

Pokud jde o vnitJřní činnost skupiny, blldoo plipnaveny na pod,zim
I'O'Zhovoryo ministenském naiízení k novému kata,strálnímu zákonu a
o zákoně soelovacím. Měř. rada Ing. Hlav,sa bude požádMI, aby ,podal
k pl"Vnímu tématu výklad, klterý by se mohl státi podkladem
k l1o'lhovorům.

DaJ1ších,volných návrhů nelli, pI'olto předseda končí schůzi.
Příprava ku zřízeníěs. fotogrametrické spoleěnoSti. Fottogrametrie

svým hlubokým vědeckým ,významem zasahuje ú&pěŠonědo celé řady
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·vědních oddílů. Má-li býti i u nás úspesne ve svém velikém rozsahu
p.ěstována, jest třeba, by výsledky jednotIl~vých odvětví byly systema-
tlcky sestaveny a zhodnoceny nejen pm užší pO'lJřeby sffitnlí, ale i 'Pro
10tl'um zahranK\ní. .

K tomu cíli hodláme ustaviti českOlslolve!DJskoufatogrametrick,ou
:společnost, jež by se s,tala složkou mezinád"odního fotogrametrického
sdružení.

Většina civilisQvaných států ji,ž národní ,společnosti fotogrl';,-
metrické ustaviila. V r. 1930 se pořádá mezinárodní konference fotogra-
metrická ve Švýcařích. JeSlt třeba, bychom se této konfe!l'ence zúčastnili
·delegací a tudíž čs. fotogrametrickou společ1lJos,t ihnedza,řídili.

Přihlášky přijímá: Zařizující výbOlr, pI'of. Dr. A. Semerád, Česká
technika, Veveř:i 95, Brno.

Zp~ávy stavovské.
Obsazování míst smluvních si[ pre pomocnú technickú službu na

:Slovensku.
Gen. fin. riaditeIstvo pre Slovensko rozeslalo:
."S ú b e h na m i €I S ta smlruvných sil pre pomocnú technickú

'službu u pozemkového ka.tastru na Slovensku.
V obvode gen. fin. riud. pre Slovensko obsadí sa u pozemkového

hutastoo niek,olko miest smlúvných sil pre po moc n ú tec hni c k Ú
s I už b u, a) absolventi 4 tri,ed niž,šíchstrednej školy, b) absolventi
jednooočnJího behu učebného, spojeného 's· občianskou šk,olou a c) absol-
venti občanskej školy a n~ektorej aspoň dvojročnej odbornej školy
majsrterskej smeru stavebneho, s'tI'ojneho, elektrotechnickeho, leho dvoj-
.ročnej odborn ej školy lesnickej, baňskej, lebo lukárskej a melioračnej.

žiadatelia m t1e·to miesta vymenované obdrží smluvný plat [lodla
skupin miest činovného a to ročilte ve skupina: A. 12.900 Kč, B.
12.324 Kč, C. 11.736 K,č, D. 11.148 Kč.

Po dobu polných prací mají nárok na cestovné požitky vo ;vý-
mere, ustálené pre st:í.ltných úradníkov bývalé XI. hod. H. (diety 26 Kč,
nocležné 10 Kč a prípadné ki;lometrovné '8 ostatn$'mi výdavky). Ostatné
práva a povinnOSti bude obSlahovat služ,ebná smlouva" která bude s ka,ž-
dým předpřijetím ujednaná. S prepožičutelným miestem nie spojený
iiadon nárok na trvalé prevzatie do státnej služby. Žiadosti nech >sa po-
dajú do 10. jula 1929, u níže uvedeného úradu, dOlložené doklady.

Generalne fin. riad. pre Slovensko, Bratislava. 12. jÚllia 1929.
Vic,eprelzident Ve n c á I €I k, v. r."

Jak zřejmo, gener. fin. riadiltels,tvo pre Slovensko za,sáhlo do řešení
otázky s,tálých pomocníků zeměměřických, do otázky, kt'erá bývala
oostokráte· přetřásána vodbomých úvahách. Slýcháme stÍ'žnosti na po-
mocníky a nádeníky, kt.eré dodává obec ,plflO měřického úředníka, že to
nebýivají lidé ll8'jčipernějši, často jen hOIŠiÍnebo lidé ne'schopní výnosnější
prá,ce. Gen. riaditelE~,vo řeší otázku tutO' zřízením "smluvných sil pre
POIffiIOcnútechnickú službu". Tyto pomocné síly, až budou zapracované,
mohou ,se státi vyda,tnou podpoI'OU zeměměřiče, klterý se tím uvolní a
bude se moci věnovati účelné di&posici prra,covní s pomoclllíky. Tyto sfly
pomocné orvšem musí si měřioký úředník vychovati a vycvičiti, ale tuto
-prá.ci vykoná jednou s pomocnou silou, ač &e též proslýchá, že bude
výchova 8OIU181tředěnave evičných kursech v Bratislavě. a.hy byla jed-
notná" Tím se měřickému úředníku uleví na ved'lejších pmcech tech-
nických prá,vě tak, jako se mu uleV7llje kancelář.Slkým pomocníkem na
prá,ci p':sa,řské. Myšlenka sama 8IIlH,ž,íse odníti podružné pdee země-
měřiči, a.hy Ise mohl plně věnO'Vati svému úkolu, jistě vyplynuLa z po--
měrů na Slovensku.

Pokud '00 týká platu, bylo generální fin. riaditer1Eltvo jistě ener-
-glické, neboť vymohlo pro smluvní síly roční plat 12.900 Kč, proti čemuž
jistě nikdo nic nenamítá. Představenému tétlo smluvní ffily, měřickému
Iooncipistovi, platí fin. riadielstvo 12.600 Kč a smluvlllímu zeměměřiči
plJatí 13.000 Kč, ač oba mají vysokoiíkolské vzdělání. Jak nevyzpyta-
wlny j&OU cesty fin. riaditelstva? Obyčejný zamě,stna.vatel volil by
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smluvního T-ememeil1.ce,poněvadž by měl kvaHfikOIVallou sílu, která by
vyhověla všem úkolům a jejíž hodno1a. pra(')ovní stále stoupá a přináší.
duc.ha i zisk operátu katastrálnímu.

Doufejme, že se dozvíme (} zkušenostech nabytých s těmito·
smluvními silami dříve, než budou zavedeny také v historických zemích.
Dozajista je to podnět hodný úvahy, jímž má se práce technická hospo-
dárně organisovati a proto třeba věcně uvážiti výhody i nevýhody a
obojí oceniti spravedlivě' a poměrům přiměřeně.

Přijímání posluchačů zeměměřictví do vojenské inž.~nýrské koleje.
MNO. přijme k 1. říjnu t. r. 6 studujících zeměměřického inženýrství, ab-
solventů nejméně 2 semestru, vyka'zujicich řádný prospěch a to pro T-emě-
měřickou službu dělostřeleckou a stavební. Žadatelé, absolventi škol pro
důstojníky v záloze mají přednost. Po ukončení 6. semesku poskytne s~
přijatým chovancům 1 semestr na složení II. státní zkoušky, načež se po-
drobí 3měsíčnímu souvisJému vojenskému výcviku Ve službě vojenských
geometrů. Po složelliÍ důstojnické zkou,šky budou jmenováni poručíky Vtl
skupině dťusltojniků absoIventů vojenské akademie vojenských geometrů.
Přijatí chorvail1ci,vy,studují ve vojenské inženýrské ko,leji na, náklad vojen-
ské správy (byt, strava, ošaceni, denní pla,t 4 Kč, učeb. p,olffiůcky). PřijatI
chovanoi jsou povinni vykázati za ka.ždý seme-str řádný Iplfolspěchnejméné
v míře předlepsané pro osvoboT-ení od ško[crlého. Dále za;vá.ží se reversem
k nejméně 6leté vojenské službě. žádosti (se sloukromou adresou) podá-
vají se příslušnému rektorátu do 15. čevna t. r., u těch, kteří joou t. Č. ve·
škdI::ÍiCh pro důstojníky v zál., pwstJředni(ltrv,ím velitelství podle vzoru,
kte,rý lze dostat,i u velitelstv,i vojenské inženýrské koleje, Praha III., Ne-
rudova 19.

Zeměměřiči - záložní důstojníci mohou býti přiděleni u měřické
roty v Olomouci; také u vúj. staveb. ředitelstev jsou volná místa. Zato-
však u Voj. zeměp. ústavu jsou zeměměřiči přespočetní.

Zákony a nařízení.
o zřlzen( a rozsahu působnosti exposUur ka(as(ráln(c:h

měřic:kýc:húřadů.
A. V zemi Če,ské. Vyhláš1ka mln. fin. z 3. června 1929, čj. 47.807/29-III/6~

1. Podle ustanovení § 5, odst. 1. vládního nařízení ze dne 28. pro-
since 1928, č. 205 Sb. 'z. a n., jímž se provádí hlava 1. zákona o p0-
zemkovém kata,stru a jeho vedeni (katastrální zákon), stanoví minister-
stvo financí, aby v miste,ch, vyznačený1ch ve sloupci 2 "Seznamu expo-
sitUI' kata.strálních měřických úřadů v zemi České", uvedeného v odst. 2.,
byly dočasně do odvolání zříT-eny ex,llositury katastrálních! měřických
úřadu, uvedených ve ."loulPd 3 télhož seznamu, 3J vymezuje roT-sah PŮl-
sobnos·ti těcMo ex.púlBitur olwody berních úřadu, vyzna,čelllý,(lh ve
sloupci 4 téhož seznamu.

2. S e z n a m e x p o s i t u r k a t a str á I n í c h měř i c k Ý h ú řad ů
v zemi ŮtBské.

" Půso bnost expositury~ Expositura katastrál-,'" Sídlo expositury vztahuje se na obvodo ního měřického úřadu působnosti berního-o
I

~ úřadu

1 2 3 4

1 Horažďovice Strakonice Horažďovice
2 Hořice Hradec Králové Hořice
3 Mnich. Hradiště Mladá Boleslav Mnich. Hradiště
4 Něm. Jabloné

I
Liberec { Cvikov

Něm. Jabloné
5 Nymburk Poděbrady Nymburk
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'" Působnost expositury.>ol I Expo~itnra katastrlH- vztahuje se na obvod>Ol Sídlo exposituryo n ho měřického úl'adu působn?~ti berního-O
il<

I

uradu

1 2 3 4,

6 II Podbol'any Žatec II Podbořany
Rakovník Jesenice

{LOmniCe n./P.
7 Semily Turnov v Se~ily

S0.běsl'tV
Zelezny Brod

8 Tábor SoběsJav
9 Tephce-Sanov Óstí nad Labem

I

TepliceSanov
10 Týn nad Vltavou České Budřj ovice Týn nad Vltavou
11 Varnsdorf

II
Rumburk Varnsdorf

3. Expositura výkonného kat.. měřického úřadu vede měř. úřed-
ník, kterého ustanoví finanční úřad II. stolice. Bude-li toho nezbytně
tfubia k OIhsta.rávání úkoHl! expositury, přidě[í mu fin~nčn:í úřad II. sto-
llce ještě da],ší 'personál. Mateřský výkonný kat. úřad, reslp. jeho ;před-
nosta, bude obstarávati, Ipokud jde o expositury, toliko osobní zái1ežitos,ti
pell"SolIlálu expositury a styk expositury s nadří~enými úřady. Všec,ky
osta,tní úIiední úkony v ohvodu expositury, které by jinak nále'žely do
p'ŮiBohnosti matleřs:kého /úřadu, vykooává expos.itura jeíhlo jrnén1em a při-
slušná písemná vyhotovení podpisuje měřický úředník, pověřený ve-
dením expositury ,,'za přBdnos,tu" (přtíslušného kat. měřického úřadu).

4. Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem 1. června 1929.

B. V zemi Mor a v,s ik o sl e z ,sk é. Vyhlá'ška min. fin. z 9. če'rvence
1929, čj. 68.322/29-III/6.

L Podle ustanovení § 5, odst. 1. vládního nař. ze dne 28. prosince
1928, č. 200 Sh. z. a n., jím~ se provádí hlava I. zákona o pmJemkovém
kat. a jeho vedení (kat. zák.) stanoví ministerstvo financí, aby dočasně
do oovOllání:

a) byla úÍ'zlena v Opavě expositura archivu map kat. v Erně a
její IP'vlSOlbnostomeze~ na olbv,oo fin. Iied. v' Opavě,

b) byly zří'ziCny expo,s.itury 'kat. měř. úřadu s místni piisohností,
jak jest vyznačeno v "Seznamu expositur katastrálních měř;ckých úřadu
v 'zemi MOiravskoslez,ské", uvedeném v odst. 2. této vYhláJšky.

2. S e z n a m ex p o s i t u r k a t a str á 1n í c h měř i c ký c h ú řad u
v z'emi Moravskoslez,s,ké.

ol Pil.sobnost expositury.>ol
Sídlo mateřského"" Sídlo expositury vztahuje se na obvodo kat. měř. úřadu-O působnosti bernlho

il< úřadu

1 I 2 3 4

1 Blansko Boskovice R1ansko
2 Bueovice Slavkov u Brna Bueovice
3 Ivaneice Brno Ivančice
4, Klobouky Hustopeče Klobouky
5 Ko.ietin Přerov Kojetín
6 Rýmařov Šumperk Rýmařov
7

\

Strážnice Hodonín Strážnice
8 Telč Daeice Tele
9 Uherský Ostroh Uherské Hradiště Uherský Ostroh

I
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oj Působnost expositul'Y,.!<\
Sídlo mateřského,'" Sídlo exposÍtury vztahuje se na obvodo

'O kat. měř. úřadu působnosti berního
Il.< úřadu

1 2 3 4

10 Valašské Klobouky Uherský Brod Valašské Klobouky
11 Vizovice

II

Napajedla Vizoyjce
12 Rohumín v Fryštát Bohumín
13 Jablunkov Ceský Těšín II Jablunkov

3. Je totožný s odst. 3. vyhlášky předchozí.
Vy,hlá,ška, tato nabývá úč'nnosti dnem 1. červenec' 1929.

Různé zp~ávy.
z české vysoké školy technické v Brně. Na nOlvě zřízeném země-

měříckém inženýrství konala se dne 25. června t. r. po prvé druhá státní
zkouška. Tohoto sLavnostního aktu zúča,stni:l'a se 18 členná komise se
všemi externími komisaři, prokazujícímipmozumění a. obětavost pod po-
řiti nOlvé studium; někteří podnikli cestu i ze vzdálených měst státu.
Na OISlavu této významné události školské byl zNzen "e x k u l' sní
fo n d p l' O' s t li duj í c í zem ě m ě,ř i c k é h O! i TI žen Ý l' S tví" ku
podpoře exkursi doma i y zahraničí lila popud předsedy komise Dra
Sem e l' á d:a, jenž slo@ základní obnos 1COO K:č a p. Ing. Vol e n e c
100 Kč. Členové komise prokázali í finanční obětavost přiJřčením obnosu
př~padných tax lrnmdidá:tů 's úleval!li ve pl'ospěch toho,to fondu. Za to
projevujeme jim povinný dík.

Příspěvky pro eXIDl'sní fond přijímá: Dr. A. Sem e I' á d, Česká
technika, Brno, Veveří 95.

Druhou státní zkoušku na oddělení zeměměřického inženýrství při
-české vys. škole technické v Brn ě dle p,ředpisu ze 14. července 1928
složi'lo d'ne 25. čeTvna 1929 prvních 18 absolventů, a to pánové: Ř. Muso-
rin z Kilmeze v Rusku, J. Vrba z Mladotic, J. Cigánek z Bru.šip'e'rku, J.
Filkuka z Vomic, H. Klusáč,ek z Jihlavy, A. Pejchota ze S,trerovic, E.
Procházka z Brna, J. Skop,a~ ze Savína, F. Sommer z Klobouk, L. Te,sař
z M. Budějovic, O. Viča,r IZ Brna, P. Lešlčenko z Antonovky, J. Vyroubal
z Luké, K. Prusenovský z Přerova, V. Vilímec z Choliny, E. Lupač z H.
Myslové, F. Čtvrtlík z černovíra a M. Dobrovolný z H. Hostěhrádek.

Na téže vysoké škole podle předpisu z r. 1897 podrobili se státní
'Zkoušce zeměměřické dne 18. června 1929 pánové: Jan Vávra z Hýsek
na Mor., Stan. Viaclovský z Thžiče" S. H. S., Lad. Byt,šánský ze Žiliny
na Slov. a ViM. šplíchal z Mor. Budějovic.

Přednostům katastrálních měř. úřadů. V poslední době docházejí
redakci Z. V. stížnosti proti neobyčejnému přetěžování úřednictva ka-
taE\tráJníhio, zvláJšť od zavedení nového kat. zá:k. M'niste,rstvo fi,na,nc,íne-
přiblíží vůhec k naipl'Ů'Btému,stále se zve'Mujícímu nedostaúku měř. úřed-
roků a pokouší s,e vynutiti si, by vyhověno byLo předpi,sůlmi, tlaklffill na
'Osobiní zodp<>věd:nost přednostů, resp. ostatního n€,dQstatečnébo pt'I1sonáJu.

Bude dobře, kolegové, když stylistícky sestavíte své zkušenosti,
stesky, nezdar:' neb reformní návrhy a předáte je Z. V. (v přesvědčení,
že tajnost recensentova jména je zaručena), aby jich otištěním nazna-
'Čeno bylo inte1resoY1anýmkruhům více, ne'ž mo'žu,o j,e,st u,snáš,e,ním ° re-
solucích, resp. podáním návrhů představeným. Vezměte za vzor soudce.
Mí m o odborný tisk plní noviny stále svýmí hlasy o krisi soudcovství
:a přetížení. Kdo wá 1m,tarctTálnípoměry, ví, že toto úříednictvo jepře-
pracováno - ale při tom odkopáváno vždy a všude. Nebojte se hájit
své barvy: bojujíce za usnadnění úřadování nebudete konati útok na
'Státní administrativu, ale práci pro čs. veřejnost. Získáte-li hmotně, po-
dobně jako soudcové, nebude vám to na škodu, ale zasloužíte si to za
llráci, kterou konáte za 60% personálu, který chybí. Věztež, že náprava
nejde shora, ale z dola tedy od vás je odvíslou, od vaší otevřenosti a
'llnahy po zlepšení poměrů.
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Z redakce.

Podepsaný redaktm Z, V. byl z r0'zkazu min. vleŤ.prací
přidělen k pracem komise pm úpravu hranice československo-
německé. Jeho odchodem z Brna doM,en byl pravidelný styk
s přisp'vat,eli Z. V. Na příš,tě - pokud totiž bude mo,cí vésti
redakci bez újmy na vydávání časopisu - žádá, by páni autoři
zasílali příspěvky na níže uvedenou adrelSu.

Krom toho vyslovuje přání, by kolegové posuzovali sho-
vívavě eventuelní poruchy ve vydávání Z. V., pov:s:talé z ne-
pi'edv:daného přeložení redakt,ora mimo Brno.

J. Růžička,
Mezistát,ní kom',se pro úpravu hranice čs.-německé~

Hradec Králové.

~"." PŘESNÉ STROJE1\" I , prOlleodesll

ZALOŽ~::VDYOiO~raz~~n~~:~~trKBrD
Žádný vliv osobnh:h chyb
Neproměnná konstanta
Kompensovaná teplota
NeJvyšU přesnost
NeJvětš( Jednoduchost
Rychlá, pohodlná práce
Normálni teodollt
Nizká cena
Nej~ětš( hospodárnost

Úpravu starýcb teodolltů pro dvoJ·
obrazovou tacbymetrU obstará·
váme rycble a za výhodné ceny.
Reference jsou interesentům k disposicl.

HERH K tis. D. 6. BBHDU (SVÝ&8ryl.
Zástupce: Ing. KAREL l'IUCKLI
1 I i J E·~D!(cbov č.1&49·Tel.42.236

ING. BARYITIUS & ADAMEC,
Praha-Vlnohrady, Belglc:ká 21.

Vyrábi: Nejmodernější a nejpřesnější vynášecí přístroje délkové pro všechny
poměry, - Měř:cÍ přístroje pro meteorologII, hydrologU, geodesll, agro-

pedologii a aeronautlku.
TrasÍrky, pásma a měřlcké pomůcky za továrny ceny.

Za redakci zodpovídá Ing. J08. Ružička. - Tiskem Polygrafie v Brně.
~akt:datel: Spolek československých zeměměr'ků v Praze.
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