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BRNĚ, 1. října 1925.

ZEMĚMĚŘIČSHÝ VĚSTHÍa
Neuvěřitelná zpráva roznesla se po
našich pražských úřadech v úterý ráno,
dne Ba. června t. r., že ministerský rada
Ing. Leipert není již mezi živými.
Ještě v sobotu zasedal ve zkušební
komisi pro státní zkoušky zeměměřické,
poté pracoval ve své kanceláři. V neděli
odpoledne si postěžoval na nevolnost,
ulehl a v 9 hodin tiše skonal, raněn
srdeční mrtvicí.
Narodil se v Rakovníku dne 1. června 1859. Maturoval na vyšší reálné škole
ve svém rodišti roku 1876, v letech
1876-1879 studoval na české vysoké
škole technické v Praze odbor pro vodní
a silniční stavitelství a vstoupil nato
do soukromé praxe. V roce 1890 stal
se úředně oprávněným civilním geometrem, ale již následujícího roku vstoupil do státní služby u evidence poz.
katastru.
Pi'r.sobU v Liberci, Domažlis-ích,
Děčíně, Ceské Lípě, Litomyšli, Zamberku a Rychnově nad Kněžnou, odkudž pro své vynikající schopnosti a
neúnavnou pili byl roku 1907 povolán
k dozorčí službě u zemského finanéního
ředitelství v Praze. Jeho jasné a logicky uspol'ádané revisní nálezy s iniciativními a propracovanými návrhy záhy upoutaly pozornost generálního
finančního ředitelství katastru daně pozemkové ve Vídni, kamž byl také
roku 1912 povolán v hodnosti vrchního evidenčního inspektora.
Po převratu byl již od roku 1918 Činným v ministerstvu veřejných
prací na přípravách pro uspořádání zeměměřické služby v československé
republice. Od roku 1919 pokračoval pak v ministerstvu financí, kde dosáhl
r .1920 hodnosti ministerského rady a stal se přednostou ústřední správy pozemkového katastru v oddělení III/6 b ministerstva financí. Dá le byl povolán
za místopředsedu zkušební komise pro státní zkoušky zeměměHcké na českém
vysokém učení technickém v Praze, byl členem meziministerské komise pro
udílení inženýrského titulu a po ustavení skupiny zeměměřické při pražském
odboru spolku československých inženýri'r. byl zvolen jejím prvním předsedou.
Prostých nčkolik dat a co je v nich skryto úmorné práce zeměměřiče
starého dobrého jádra.
Po celý svůj život překonával všechny útrapy kočovného života
měřického úředníka s obdivuhodnou svěžestí a bystrostí duševní, kterou si
zachoval až do posledních okamžiků. Ryzí jeho charakter, nepl'ístupný
jakýmkoliv vnějším vlivům, nezdolaly ani doby válečné ani poválečné. Jen
vlastní úsudek, k němuž dospěl po nestrafiném prozkoumání všech důvodů,
byl rozhodujícím pro jeho počínání.
Není asi mnoho známo o tom, že ještě za bývalé vlády rakouské
ve Vídni zúčastnil se četných tajných schůzí národně uvědomělých českých
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měřických úředníků, kde se konaly přípravy pro organisaci státní zeměměřické služb;r v toužebně očekávané příští republice československé.
Po státmm převratu vrhl se s mladistvým zápalem do práce a takřka
bez pomůcek, čerpaje pouze ze svých bohatých zkušeností, tvoHI skutkem
i radou. Mnohé z předsevzatého bylo již pod vedením zesnulého provedeno:
Vybudováno no~é ústředí měřické 'kat!1st1';ilní služby, opatřeny str9je a
pomůcky k povznesení evidenční sr~by katastrální ~ technickém' sm'ěru,
sestaveny směrnice k uspořádání a unifikaci katastrů a položen Základ
k domčření republiky. Tvrdý osud nedopřál mu však, aby uviděl dokončené
celé dílo, které si uložil za svůj životní úkol.
Zvláště otázka prohloubení studia pro výcho~ příštího dorostu vždy
znovu a znovu zaujímala jeho mysl. K jejímu rozřešení působil celým
svým vlivem a přece zůstala nedořešena.
•
'
Odešel z našich řad vzor poctivého, svědomitého a pilného úředníka,
který vždy a všude a to i nad zájmy své vlastní kladl zájem státu a blaho
republiky, kterou vřele miloval.
Rodina, s'pjatá něžnou páskou vzácné a nevídallé rodinné lásky,
ztratila starosthvého a pečliveho manžela a nenahraditelného otce.
Stav zeměměřičů zachvěl se nad ztrátou svého předáka, který viděl
blaho celku v činorodé práci a v morálním i vědeckém povznesení každého
jednotlivce.
'
Jé na nás, abychom v duchu těchto ideí, v nichž nás ze3nulý vždy
vychovával,
spěli dál, pracovali k povznesení stavu, k dobru státu
a lidstva.
Ing. Bednář:

Pozemková reforma a úkoly evidence katasb:u.
Ing. Hugo Šr ů t e 1<.

Pozemkovou reformou zabráno bylo v republice celkem
3,963.064 ha pudy, čili 28'2 % rozlohy státu. Z rozlohy všech
velkostatku nad 200 ha v zemích českých jest asi 86 Ufo zabráno.
,Zbývající velkostatky (nezabrané) náleží obcím, okresu, zemi anebo
státu 1).
'
Tato data bylo nutno uvésti, aby jasněji vypočetla se práce
tímto záborem pro úřady katastrální připravovaná.
Ovšem pro
nás by bylo nutno, aby vydána byla statistika podrobnější, aby
uvedeno bylo kolik půdy bylo nejen zabráno a odevzdáno novým
držitelům, ale hlavně kolik nových dilců - parcel - z velko'statkářských latifundií povstalo. Tato data udržují se však v tajnosti, aniž by bylolz e konstatovati z jakých důvodů.
Rozsáhlost pozemkové reforny nejlépe poznáme ze slož~ní stát.
poz.úřadu, který měl v r. 1923 celkem 58 komisariátu, z toho v Cechách
24 - na Moravě a ve Slezku 12 - na Slovensku 18 - a v Podk.
Rusi 4. Vedle těchto byly t. zv. stěhovavé komisariáty, kterých
bylo v době největšího pracovního napětí (r. 1922-23) 80-100.
1'akový komisariát sestával z 1-2 zeměměřičů, 1-2 agronomu
a 1 síly kancelářské. Do roka přidělil novým držitelům 500-2000 ha
pudy. Poz. úřad koncem r. 1923 zaměstnával celkem 908 osob,
z toho 360 definitivních a 548 smluvních. Z těch bylo geometrů 68,
ostatních techniků 161. V zájmu veřejnosti i nás, bylo by správné
konstatovati obor působnosti těchto ostatních 161 techniků a měly
by zvláště kruhy odborné o činnosti těchto techniků podati obšírnou
zprávu. U vážíme-li, že vedle tohoto úředního aparátu jest v Čechách
1) Dle přednášky, proslavené 8. března 1925 na valné hromadě .Spolku
státních měř. úředníků v Praze".
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-':parcelací velkostatků zaměstnáno na 120-150 techniků civilních,
můžeme teprve nyni přikročiti k oceněni a rozsahu práce úřadů
.katastrálních nebo-li evidencí kata!!tru daně pozemkové.
Jest dobře hned s počátku konst~tovati, že evidence od svého
.založení r. 1883 nedoznaly žádné reorganisace. Pouze úměrně se
.stoupající agendou byl rozšiřován počet okresů a tím také sil tech.nických i kancelářských. Ustálil se však zvyk, že v jednom okrese
měřickém není více než jeden technik a jedna !'líla kancelářská.
·Jsou-li v některém místě p.va teGhnikové jest to jenom dočasně,
poněvadž jakmile uprázdní se pensionováním neb úmrtím n~který
-okres, přirozeně, že přidělení oň žádají a nejstarší z nich st~vá se
:samostatným, přednostou úřadu. Při projednávání zákonů o poz.
reformě nikdo ani evidencí nevzpomněl. Y jednom zákoně o dlouholetých pachtech jest- sice zmínka, že evidenční geometři mají je
také zaměřovati, ale, aby tato práce byla nějakým způsobem
.organisována, blíže' určena a rozdělena, toho nikdo si nepovšiml.
A tak stojíme dnes v kulminačním bodě pozemkové reformy a
jestliže nikdo jiný - tážeme se my, měřičti úředníci, jak před~
:stavuje si státní správa provedení pozemkové reformy v katastrálních operátech.
.
Věc není tak snadná jak na pohled se zdá. Dotazy u evidenci
.podařilo se mi opatřiti si data, jak stojí si naše úřady v tomto pracov.ním roce v 6echách. Minulý rok zaměřeno bylo evidencemi 88.000
parcel, plány civil. techniků (tedy hlavně poz. reforma) obsahují
152.000 parcel. Jest tedy počitati kolem 240.000 parcel. Písep:1ná
úloha (práce hnc. úředníků) čítá 200.000 případů s 350.000 par·celami. Před válkou zpracovala průměrně jedna síla technická 1600
geometrických parcel a 3600 písemných na jednu sílu kancelářskou
při osmi hodinné době pracovni. Převedeme-li tento počet na dnešní
·dobu pracovnísedmihodinovou, dostaneme p,1:ůměrJ 400 parcel geo. metrických a 3.150 písemných. Jest tedy práce více o 100.000 parcel
:pro 6echy a přibližně o 1000 parcel více pro jednu evidenci. Aby
tato práce byla zdolána v normálních hodinách, bylo by třeba pro
jednoho geometra času 9 měsíců 20 dní, anebo po 6 luěsíců muselo
by pracovati 183 úplně zapracovaných techniků, čili to znamená
zvětšiti v 0echách počet technických sil o 79, čili o 73 %.
Tato data ovšem předpokládají normální práci předválečnou
:a není vzata v úvahu daleko těžší práce spojená s prováděním
velikých dělících plánů o poz. reformě. Z uvedených dat jest však
patrno, že provedeni poz. reformy v kat. operátech stává se tvrdým
-oříškem pro státní správu a že tato v každém případě musí hledati
východisko a rozluštiti, jakým způsobem bude lze veliké dílo
-o poz. reformě řádně dokončiti.
Až dosud státní správa starala se o nás velmi málo. Když
loúského roku Národní shromáždění vyžádalo si statistiku státních
zaměstnanců, přišel ke mně jeden poslanec a projevil ob~iv, že
my, geometři, děláme stále rámus, ač jsme pry úplně komplet jak před válkou. To PFÝ soudcové jsou na tom daleko hůře. To
my připouštíme, ale nemůžeme souhlasiti, aby Národ. shromáždění
pouhým počtem úřednictva bylo uváděno v omyl. Ze zodpovědných
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činitelů nikdo neprohlásil pp. členům zakonodárných sborů, že
30 kolegů z Óech zaměstnáno jest pracemi u delimitačních komisí měřením státních hranic a že tito zapracovaní a hbití pracovníci
nemohli býti nahrazeni. Úbytek 30, vyškolených pracovníků jest
u 100 evidencí počet tak značný, že překvapuje, jak při informaci
poslanců mohlo toho býti opomenuto.
Rakouský stát v době doválečné počital se vzrůstem agendy
jednotlivých katastrálních úřadů a dle potřeby zřizoval každoročně
2-3 nové okresy. Za republiky nebyl zřízen ani jediný nový
okres, ačkoliv agenda stoupla ve všech evidencích dvojnásobně~
Přesun půdy majetkové způsobuje častější ústní dotazy v úřadech a
bylo by dobře, kdyby naše organisace provedla v této otázce řádnou
statistiku. Zkusil jsem tuto statistiku provésti aspoň v lednu letoš.
roku ve vlastním úřadě a spočítal jsem, že za měsíc leden navštívilo úřad 263 stran. Ovšem číslo to nemůže být směrodatným procelkový průměr, poněvadž v jarních a letních měsících při pracích
polních navštěvy jsou slabší, ale jest nutno se zvýšením návštěv
stran počítati, protože počet nových držitelů stoupá.
Dotazy u některých evidenci zjistil jsem přírůstek na počtu
držitelů a sice od r. 1919 do r. 1924. Na př. v Novém Bydžově
činí tento přírůstek 1548, v okresu Pardubice 1024, v Plzni 915,
Vysoké Mýto 1223, KoHn 2171, Žamberk 552, Poděbrady 2623~
K těmto číslům nutno podotknouti, že dosud provedeny jsou jen
dlouholeté pachty, které na přírůstek počtu držitelů neměly buď.
žádného vlivu, anebo jen vliv nepatrný, poněvadž většina z nových
nabyvatelů měla již svou držbu. Pozemkovou reformou přírůstek
nových držitelů však hodně stoupne a pohybuje-li se dnes mezi
8-15%,
stoupne dle přibližných odhadů v některých okresech až
o 30l)/o'
••Jest přirozeno, že pak nemůže zůstati při dnešní organisaci
našich katastr. úřadu a že nutno již dnes pomýšleti jak pomoci
úředníkům měřickým, aby řádný chod evidencí byl zachován. Že
dosud ničeho se v tomto směru nestalo, nutno přičísti na vrub
špatné finanční situace republiky. Zákon však pamatuje na výlohy.
s prováděním poz. reformy spojené a hradí finanční správě tyt()
výlohy. Jest to zákon č. 77 Sb. z. a n. z r. 1922. § 14 praví: Přirážky 35 % k náhradě za parcelu podle § 8 budiž použito k úhradě
nákladu zpusobených státu prováděním tohoto zákona a k úhradě ztrát
na dávce z majetku a z přírůstku na majetku podle zák. z 12. srpna,
1921, č.323 Sb. z. a n.a přísluší 2/7 přirážky poz. úřadu pro
fond dle § 79 náhrad. zákona, 317 poz. úřadu pro finanční správu
na účet dávky z majetku a 2/7 finanč. správě k úhradě nákladů
způsobených státu prováděním tohoto zákona.
Nár. shromáždění se tedy o financování provedení poz. reformy
postaralo. Poz. reforma jest v proudu pátý resp. šestý rok, dosud
však jsme nikde neslyšeli ani nečetli, komu ony 2/7 byly vypláceny.
Při dávce z majetku zúčastnění .úředníci dostávají pravidelně
každoročně remunerace.A to remunerace dosti značné. Znám pří~
pad, že u druhé instance dostal úředník 20.000 Kč odměny. U nás
byly remunerace po prvé vypláceny loni v nejvyšší míře 3000 Kč
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- kdo ovšem vykazoval kvalitativně i kvantitativně největši práci.
Řekl-li jsem, že před válkou byl průměr 1600 parcel na jednu
.silu technickou a byly-li vykazovány vykonané úlohy až 3000,
pochopi každý, že přimo jen s nadlidskou silou byla práce louské
zimy zdolána. A tu nutno podotknouti, že většina evidencí již před
válkou byla nucena pracovati přes čas.
Mnohý z vážených pp. posluchačů se domnívá, že to vše
uvádím proto, abych dělal náladu pro zvýšeni remuneraci. Já
loni ve své přednášce vyslovil jsem se proti všem remuneracim
a dnes chtěl bych spíše upozorniti přislušné činitele, ,že jest nutno
práci o poz. reformě lépe organisovati. Jestliže dnes pracuje se
u nás s bezpříkladnou píli a svědomitosti, nejsou tu fedrovatelem
vyššího výkonu remunerace, ale zakořeněná hrdost geometrů nad
samostatným vedením úřadů. Odejměte evidencím samostatnost
a máte katastr zničen.
Ovšem, za dnešních bídnýeh platů státnich úředniků nelze
žádati, aby úřednici věnovali státu celé své "já". Státni statistický
úřad dokazuje, jak poklesla výživa v rodinách úřednických. Jest
pak samozř'ejmo, že chce-li státní správa výkon o 30-40 % vyšší,
že musi sáhnouti k remuneracim a umožniti svým zaměstnancům
snazší život. Nutno však zdůrazniti, že výše loni udělené remunerace
neni úměrna vykonané práci a že v tomto zimním období kolegové
'Odhodlali se k nové práci jen u vědomí, že odměny letošního roku
budou značně zvýšeny. Přes to však musí naše centrální úřady
uvažovati o tom, jakým způsobem odměniti měřické úředníky
v přítomné době, aby tím zabezpečen byl práci oddaný dorost
technický v budoucnosti.
To je nutno řici dnes zvláště, kdy evidencim každý se
vyhýbá. Dnešni posluchači zeměměřičstvi na vysokých školách
jsou daleko lépe informováni o budoucim svém povoláni než jsme
byli my. Proto k evidencim hlásí se jen tehdy, když jinde místa
není, anebo přicházejí ti, kteři jinde př~jati býti nemohou. V prvém
i druhém případě přichází ku škodě stát. Kat. operát v republice
možno odhadnouti hodnotou nejméně tří miliard. Jej udržeti a zachovati jest nejvýše nutným. Nikdo nedovedl si ani přestaviti, že
tento operát bude konati nejdůležitějši služby státu. Pozemková
daň ustoupila daním výnosnějším a pozbyla svého významu. Ve
válce však operát byl nejdůležitější pomůckou při soupisu sklizně
a po válce byl nezbytnou pomůckou při výměru dávky z majetku .
.Jest pochopitelno, že státni správa již z těchto důvodů musí starati
se o jeho udržení a zachování zdárnými silami úřednickými.
Nemůže vBak správně vykonávati službu ten úředník, který
nemá lásky a nadšeni ku práci. Že služba u evidencí má nyni
špatný zvuk mezi techniky, toho příčinou jest pracovní zatiženi, jež
nesnese přirovnáni se žádným druhým resortem a také podřadné
postavení, které úřednici mezi ostatními skupinami zaujímaji.
Všechno to volá po plánovité organisaci práce. Naši páni představení
musejí počítati s tím, že máme nejen povinnosti ku státu, že také
máme povinnosti k sobě, ku svým rodinám i společnosti. Že jako
inteligenti potřebujeme také času ku svému doplňování vědomostí
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odbornýcb i kulturních. Proto jest nutno - když není možno,
přijati nových sil technických - určiti povšechnou práci s pozemkovou reformou spojenou a rozpočísti ji na řadu let. Omezovati
polní práce bude velmi těžko. Za Rakouska cestovali jsme šest
měsíců, nejméně pět a půl. Při tom však úředník na dovolené byl
vždy substitován. Dnes polní práce omezuji se na čtyři - nejvýše
čtyři a půl měsíce a v době dovolené substitucí není. Omezovati
práce polní více není možno, neboť stavební ruch nabývá velikj'ch
rozměrů zvláště v místech průmyslových, Také zimní práce jest
takové povahy, že není ji možno prováděti déle než dosud. Zimni
práce ze šesti měsíců rozšířena na sedm až osm měsíců. ,
Z toho lzejiž posouditi; jakým radikálnim způsobem zasáhla poz.
reforma v chod naší agendy. A tu nutno ještě doplniti, že takOvého,
rozsahu práce katastrální úředníci nezažili. Vždyť obrovské parcelace
vyžadovati budou v mapách několikaměsíční práci a jest otázkou, jak
zaměstnáyati po dobu provádění technické práce přidělenou sílu
kancelářskou. Proto plánovité řešení, naší úlohy, představoval bych
si tak: nejprve Ilaše úřadymusí zjistit př,esnou ag~ndujednotlivých
evidenci. Musí se uvážiti, jaké síly vté které evidenci pracují: jsou-li
tam lidé mladí, staří, zdravinebo Ilemocní: nutno vyšetřiti, jak
který kanc. úředník vypomáhá v pracech technických. Rekněme
si upřímně, že do dnešních dob jest v těchto otázkách úplný chaos,
že se počítá sice s jednotlivci, ale velmi málo s kvalifikaci. Budou-li
centrální úřady míti náležitý obraz o všech evidencíyh a znáti
úlohu pozemkové reformy, stanoví provisorní provedení všech
změn. Během provisorniho provedení rozvrhne se celá. úloha dle
počtu sil na řadu let tak, aby vedle pravidelné úlohy zdolána byla
postupně úloha vyvolaná poz. reformou.
.
Ujišťujeme své pány představené, že jsme si plně vědomi obrovské práce, která. nás očekává. Jsme vš,aktaké přesvědčeni, že jen
láska a .oddanost k národu, jemuž vraéÍIq.e násilně o,dňaté bohatství půdní, jest s to dodati nám posilu a nadšení ku překonání všech
obtíží. Na druhé straně však požadujeme, áby zodpovědní činitelé,
k;onečp.ěpochopilina~i situaci, uznali naše spravedlivé požadavky
stavovsM a přispěli tak k utišení rozbouřených vln našeho stavu.
" Jeú úředník spokojený, všech hmotných starostí prostý, může
vykonati ~~dnorp1ální práci, nespokojený á starostmi obtížený
úřydnik j~l't bálastem státúí adininistrativy a jako pracovník
pozbýyá významu. "
. ' ,
, A že v našem stavu jest nespokojenosti více než dosti, o tom
může ~aždý se přesvědčiti.
"
My máme jen jedno ptání: a.by tato nespokojenost brzy
zmizela a my mohli oddati .se klidné, plodné a pro náš stát.
a hospodářský život významné praci.

N~kfeté

typy

nOmO~~a'mů pio tacbyfflttHcké
vzo~ce.

Dr. F.

}<'

ia 1 a.

\Dokončení.}

Tímtéž způsobem se sestrojí nomogram pro W.
Zavedením vhodných modulů, třeba 0'01, 4, 0'04, bude
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0'01 (c

+- C L)

+ 0'04 W = O

. - 4 . sin22 a

+

ft (il) = a'Ol (c
CL)
f2(Zj) = - 2 sin 2,a
fs (zs) = 1.

gs(zs) = O,
ks (zs) = 0,04

W (obr. 2.).

, Volíme-li průměr kružnice d = 400 mm, lze pro LI D až do
1000 cm čísti na nomogramu s přesností nejméně 2 cm, W lzeurčiti do výše 25 m s přesností 5 cm; pro malé hodnoty LI D
a

W lze ovšem čísti mnohem přesněji.

>

Pro LI D
1000 cm, ~sp. W> 25 m lze ke zvýšení přesnosti sestrojiti nomogram pro, úvažovanou rovnici, jíž dáme jiný
tvar, a to
10
1000
- 0'01 (c
CL). LID
100 . 2
O, resp.

-+

-+

-0'01 (c+

CL).

a

SIn

95

lY +

-o

0·25

sin 2 a -

-~2-

+

a dle p~edešlého zobraziti. Stupnice pro (c
CL) a LID budou na
téže kružnici, kterou je výhodno voliti o jiném průměru, třeba
d = 500 nim a málo změněném středu, stupnice pro a je ná ose x,
kterou výhodn~ voliti kolmou na osu x v předešlém případě. Za
zvolených předpokladů dá se dosíci téměř přesnostL nahoře zmíněnl3. Pro tento případ jsou stupnice označeny 1. Ctení provádí
se nomografickon. přímkou. Ku př. (viz obr. 2.)

c+ CL-185'7m,

a=6°35',

AD

= 244 cm,

W

21'15m;

(nomogr, pHmky a, h)

užití stupnic 1.

c

+ CL=

127'4 m,

a=19032',

LID = 1420 cm,

(nomogl'. přímky

W

40'15m

aI, hl),

II. typ nomogramu, velice snadno sestrojitelný, poskytuje
řešení pomocí dvou přímek na sebe kolmých." Opět uvažujeme
soustavu pravoúhlých
souřadnic a rovnice přímky procházející
dvěma body (Xl' YI), (X2' Y2) je

Y-

Yl = Yl - Y2 (X - Xi).
Xl-X2
Rovnice přímky jdouc! body (xs, Ys), (X4, Y4) je
,

ÓrtogonaÍita

(Yl-Y2)

Y-Ys= 'lh-'lh (X-Xs' )
XS'-X4

těchto dvou přímek

(Ys - Y4)

je dána vztahem

-+ (Xl -X2)

(4.). ..

= O.
= 1 aŽ 4:

(xs - X4)

Dosaďme za Yk = fdZk) , Xk == gk (Zk) pro k

[tl (Zl) -/2 (Z2)] [f~ (zs)- 14 (Z4)]

a je

+ [gl(Zl)- Y2 (Z2)] >ť

[g~ (Zs) - g4 (Z4) ] = 0,
která se dá zobraziti čtyřmi
dvě přímky na sebe kolmě.

stupnicemi
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a řešení její poskytují

Při upotřebení poslední rovnice na náš případ napíšeme
rovnici pro LI D ve tvaru
[O+ (0+ CL)] (100 sin2a +0) + (-LI D + O)(0+ 1)=0,
neb zavedením libovolných modulů, hovících jen té podmínce,
aby se neporušila předložená rovnice

[0+ 1 mm.(o+ CL)](25.mm100sin2a+0)+

(-

~ mm.LlD

+

+ O}

(O
125 mm)=O.
Pak srovnáním srov. (4.) je
1

Yl=O,
J

,

t.v.
"Dem = (e
W=(e+
Kl'~
Je

A.Q...

+-

I.

I'

..,

xl=---;:;-mmLlD,
:)

•....I
«l

OL) m .100 .'in'.1.

OL)sin2a
8j~d

:><...

Dtld.-,s--2(r

Osin' a (e + OL)
I",D I~in'a.
tfs~oCL!

od"

·O'-S'

Y2=-1
mm.(o+ CL), X2=0,
Ys=25,mm.100 sin2a, XS=O, .
y, = 0, X, = - 125 mm.
Dle toho LI D (obr. 3.) se zobrazuje jako pravidelná stupnice
na negativní ose X, (0+ CL) na negativní ose Y, sin2 a na positivnÍ ose Y a čtvrtá proměnná jevzde nahrazena bodem o souřadnicích Y4 ' 0, x4=-125
mm. Rešeni se provádí pomocí dvou
na sebe kolmých přímek, jež si narýsujeme na průhledném
papíře. Je patrno z povahy nomogramu, že stupnice Zl a Z2' případně stupnice Zs a Z4 dají se současně posunouti ye směru osy X
nebo Y, k vůIi lepšímu uspořádání nomogramu.
Podobně lze sestrojiti rovnici TV = ~(o

+ CL)

sin 2 a, na-

píšeme-Ii ji po zavedení modulů
[O+ 1 mm. (o

+ CL)] ( 1000. sin: a + °) +
(0+200 mm)-O.
-

136 -
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(-5 mm. W

+ O)X

Zavedením modulů zde uvedených se dá čísti Ll D s přesnosti
asi 2 cm, výšky s přesností asi 5 cm. Chceme-li zvýšiti přesnost
LlD pro hodnoty a od 00 do 5°, které nejvíce přicházejí, můžeme
sestrojiti stupnici 1. dle modulů
[O 1 mm.(c
CL) ](200 mm.l00 sin2 a O)

+

což má

+

(2 mm. -LlD+O)

výhodu, že řešící přímka protíná stupnici
Hešení je dle klíče, naznačeného na obr. 3. Jest
ku př.pro(c+CL)=185·7,
a=6°35', LlD=244 cm. Pro úhly
menší než 5° upotřebíme pro stanoveni Ll D stupnic označených I.
Srovnáme,li oba typy nomogramu, je konstrukce druhého
značně jednodušší, avšak.. za to čtení na prvním je mnohem rychlejší a zaručující větší přesnost, neboť čteme pouze nomografickou přímkou, která může býti representována jemnou černou
nití. Konal jsem různá čtení na obou nomogramech
a trvalo
100 různých řešení pro Ll D na prvním typu 26 minut a na
druhém pak 72 minuty. Z toho vidno, že trochu větší námaha
při sestrojování nomogramu je vyvážena velikou jednoduchostí
řešení a téměř trojnásobnou úsporou časovou. Nomogram kruhový
z toho důvodu se tedy sám odporučuje.
(c

zvláště

tu

+ +

(0+ 100 mm) =0,

+ CL) příznivěji.

v

Resumé. Quelques types des abaques á la solution des équations
pour les opérations tachéométriques.
(Extrait de l'article précédent.)

L'auteur applique les abaques a échel1es circulaires et les abaques
a la solution des équations tachéométriques
D=(c+CL)cos20.
et

W=;
Le premier
e3t tres simple.

abaque

a équerre

(c+CL) sin 20..

est plus pratique,

car la solution des équations

Investice jako odpočty pfi dávce z pfí~ůstku
bodnoty nemovitostí.
JUDr. V. Pokorný,

vrchní

rada

zem,kého

správního

výboru

v Praze

V každé obci československé republiky vybírá se nuceně
a dle totožných pravidel, vyhlášených
vládním nařízením
z 27. dubna 1922, pod číslem 143 Sbírky zákonů a nařízení,
dodatkem III., pří převodu nemovítosti za plat, dávka z tak zvaného nezaslouženého čili konjunkturního přírůstku hodnoty nemovitostí *).
Pří r ů s t k e m hod not y ne m o v i t o s ti je rozdíl obecných hodnot to jest obecně dosažitelných cen téže nemovitostí
jednak při jejím převodu posledním a jednak při jejím příslušném převodu předcMzejícím
to jest obyčejně předposledním,
stal-li se však příslušný předcházející převod již před 1. lednem
1914, tedy mezi obeenýrni hodnotami téže nemovitosti jednak
v den posledního jejího zcizení a jednak v den 1. lodna 1914.
*) Redakce pokládala za vhodno požádati za zprávu dávce z přírůstku,
hodnoty nemovitostí, ježto civilní z~m3měřič bývá o ni dotazován svými klienty,
a je žádoul:í, aby je mohl včas upozorniti na zákonné předpisy.
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Na okolnost, zdali a pokud jest rozdíl obou hodnot téže
nemovitosti zpúsoben pouze znehodnocením oběžných peněz ve
státě, dávková pravidla n'ehledí, znajíce jen početní (aritmetický) rozdíl obou sum a nemajíce nikde v zákoně připuštění a
přesného, závazného určení rozdílu mezi vnitřními hodnotami
oběžných peněz dle rúzných dob, zejména před válkou na rozdíl
po válce.
.
Avšak jeden dúvod, tvořící nebo zvětšující rozdíl mezi
zcizovací a nabývací hodnotou nemov,itosti, je respektován dávkovými pravidly, která přece chtějí postihnouti dávkou jen n ezasloužený,
konjunkturní
rozdíl
ObOll hodnot. Jsou
to i n ves t i c e, které v době nabytí n'emovitosti na ní ne by ly,
které tedy mezi posledním a předcházejícím převodem, ne však
před 1. lednem 1914, na nemovitost byly vynaloženy, a které
ve z výš e n é hod not ě n e m o v i t o s t i při ..jejím posledním
zcizení jsou spolu zahrnuty.
Ovšem dávková pravidla přes to, že v z á s a d ě investic'e
respektují, nezapírají svého fiskálního poslání.
Především stanoví si pojem investic u ž š í, než jest obecně,
takže ne k a ž d á h o s pod á ř s k y nes por n á i n ves t i c e je
též investicí
podle
dávkových
pravidel.
Nadto pravidla ukládají poplatníku
povinnost,
aby
uváděné í n ves ti c e sám v č a s o zná mil a pro k á z a 1, že
se staly, jakým nákladem s'e staly a jakou peněžní částkou jsou
obsaženy v hodnotě nemovitosti v den posledního jejího zcizení.
K o zná m e ní a pro k áz á n í investic stanoví pravidla poplatníku přísné lh ů t y, jichž nezachováním ztrácí nárok na uznání
investic.
Konečně i při splnění obou hořejších podmínek není z ásadní
respektování
investic
dávkovými pravidly tak
bezvýhradné, že by takové zvětšení hodnoty nemovitosti, které
bylo způsobeno investicí, muselo vždy a naprosto zůstati nepostiž'eno dávkou. K nabývací hodnotě nemovitosti připočítávají
dávková pravidla na prospěch poplatníkův 10 % z ní, jako náhradu nákladů spojených s nabytím nemovitosti, naproti tomu
k investicím nepřipočítávaji
na prospěch poplatníkův
nic;
stoupne-li snad hodnota učiněných investic ke dni zeizení ~lepšené nemovitosti vůči dnu, kdy investice byly vynaloženy, odrážejí dávková pravidla od zcizovací hodnoty zlepšené ner\lovitosti jen niž š í ho dno t u i n ves ti c v den jejich vynaložení,
naproti tomu klesne-li, odrážejí zas'e jen niž š í hod not u i nves t i c v den zcizení zlepšené nemovitosti.
Předem objasníme si pojem investic podle dávkov~·ch pravidel. Jejich § 8, odst. 1., zní:
"K na b Ý v a c í ceně, případně hodnotě nemovitosti jest
pro vyšetření přírůstku hodnoty dávce podrobeného připočítati
veškeré prokazatelné náklady, které zcizitel nebo jeho právní
předchůdeové učinili k trvalému zvýšení hodnoty nemovitosti
v době, která je vzata za základ k vyměření dávky, pokud nejsou kryty 'subvencemi nebo jinými bezplq,tnými věnováními a
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pokud se předmět tohoto nákladu ještě na nemovitosti nalézá,
a jen do výše jeho hodnoty v době zcizení."
Investice zmenšují tedy připočtením svým k hodnotě nemovitosti v den jejího nabytí přírůstek poplatný, to jest rozdíl
mezi hodnotou nemovitosti v den jejího zcizení a hodnotou v den
jejího nabytí, případně v den 1. ledna 1914. Protože na prospěch
poplatníkův připočítávají se k nabývací hodnotě nemovitosti,
nazývány jsou v dávkových pravidlech přípočty, a poněvadž
vlastně odčítají se od rozdílu mezi zcizovací a nabývací hodnotou nemovitosti čili od přírůstku hodnoty, možno je nazvati
io~oč~
.
Pojem jejich nejpřesněji vykládá z četných nálezú nejvyššího správního soudu v Praze nález, uveřejněný ve sbírce
Bohuslavově, č. 24, jenž praví:
"N ákladem k trvalému zvýšení hodnoty lze rozuměti jen
takový náklad ~apitálový, který se vtělil v nemovitost prodávanou a měl v zápětí, že podstata nebo jakost její se natolik
zlepšila, že náklad tento dochází výrazu ve zvýšené její hodnotě
hospodářské. "
Podobně znějí nálezy téže sbírky č. 114, 158, 22G, 235 a
zvláště Boh. 256, jenž dí :
"Dávková pravidla pokládají jen ty výlohy za sloužící
k trvalému zvýšení hodnoty, za něž dostalo se bezprostředně
nemovitosti samé takového stavu nebo takových vlastností, že
poskytuje nyní pravidelně objektivně sama ze sebe bez ohledu
na kapitálovou sílu svého dočasného vlastníka vyšší prospěch,
než tomu bylo bez oněch nákladů, anebo že aspoň objektivně
tu zl1stává jakýsi v penězích oC'enitelný, viditelný ekvivalent
těchto nákladů."
Příkladem, tedy ne vyčerpávajícím způsobem možno jako
investice uvésti: výlohy na novostavby, přístavby, nástavby a
přestavby, na podkrovní místností, sklepy, studny, žumpy, záchody, kanály, žlaby, požární zdi, komíny, chodníky, na zavedení vody, plynu, elektřiny, na přeměnu místností k jiným
účelům, u hospodářských pozemků vykopání a odvezení balvanů
z neplodné půdy, navezení ornice, ohrazení pozemku, zlepšení
kultury, na př. přeměnu pole v zahradu, zařízení drátěné chmelnice, odvodnění nebo zavodnění pozemku, vkupné pro vodovouy,
příspěvky na zřízení silnic a vodních staveb a j.
Přípočtem může býtí i právní, třeba ne hmotné zlepšení
nemovitostí, na př. zproštění její nějaké služebnosti nebo naopak
nabytí nějaké služebností pro ni nebo právní povahy parcely
stavební, či konstatování možnosti výnosného dolování na ní.
K objasnění investic čili přípočtů uvedu náklady, které
dávkovými pravidly za investice se neuznávají:
1. Osobní práce zcizitelova, třeba odborná, na zvýHení
hodnoty nemovitosti vynaložená. O ní prohlašuje nález Boh. 24 :
"Přípočtem jest jen náklad kapitálový, kdežto osobní pracovní
výkony zcizitelovy, jež na zvýšení hodnoty nemovitosti byl vynaložil, honorují se (podle § 11, odst. 3.) paušální, dávce ne-
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podrobenou položkou 5 % z nabývací hodnoty zvětšené o pnpočty." A souhlasně praví nález Boh. 158: "Odměna za vlastní
práci zcizitelovu na melioraci pozemku není nákladem (podle
§ 8, odst. 1.) k nabývací ceně připočitatelným. Přípočty zmenšují hrubý rozdíl mezi hodnotou zcizovací a nabývací o výdaje
na nemovitost k a pit á lov ě a věc n ě' vynaložené. Od tohoto
takto vyšetřeného přírůstku hodnoty odčítá se pak (podle § 11,
odst. 3.) 5 % hodnoty nabývací, zvětšené o přípočty jako část
dávce nepodléhající a právě tímto odečtením má býti odměněna
vlastní práce majitelova na zvýšení hodnoty spolupůsobíeí."
Když držitel práci na zv)"š'ení hodnoty nemovitosti nekoná sám, nýbrž opatří si ji od jiných svým kapitálovým nákladem, tedy tento náklad kapitálu při splnění dalších všeobecných podmínek se uzná za přípočet podle § 8, odst. 1. Při
tom paušální srážka 5 % podle § 11, odst. 3., za vlastní práci
zcizitelovu odráží se bezvýjimečně vždy, ať držitel sám práci
na zvýšení hodnoty nemovitosti konal. větší nebo menší nebo
žádnou.
Dobré postavení při vyměřování dávky má zcizitel, jenž
pra.covní úkony k trvalému zvýšení hodnoty nemovitosti dal
svým kapitálovým nákladem vykonati od třetích osob a sám
na m'eliorování nemovitosti nepracoval. Kapitálový náklad za
práci cizích osob uzná se mu za přípočet a paušální 5 % srážka
za práci držitelovu přizná se mu též. Stejně dobře je na tom
zcizitel, jenž pracovních úkonů na meliorování nemovitosti ani
od jiných neobjednal, ani sám nekonal. Přípočet kapitálového
nákladu se mu ovšem nepovolí, poněvadž ho neučinil, ale povolí
se mu 5 % paušální srážka na odměnu vlastní práce držitelovy,
ačkoli žádné nekonal.
Nevýhodné postavení má zcizitel, jenž práce na meliorování
nemovitosti sám vykonával. Přípočet nemůže mu býti povolen,
poněvadž kapitálu nevynaložil, a za práci zcizitelovu, ať je sebe
větší nebo žádná, poskytne se mu právě paušální srážka 5 %
z nabyvací hodnoty zvětšené o přípoČty.
Tyto nesrovnalosti způsobuje p a u š á ln o s t v odměňování prací zcizitelových, vždy stejná a tedy nutně někdy příliš
štědrá a někdy příliš skoupá. Vyvolána byla a udržuje se obtížností oceniti a prokázati vlastní práci zcizitelovu a tím, že
dávková pravidla nepřipouštějí soudního odhadu pro zjišťování
meliorací na rozdíl od přípustnosti zjišťování obecné hodnoty
nemovitosti samé ke dni nabytí i ke dni zcizení soudním odhadem.
Při tom nečiní se rozdílu, vynaložil-li držitél na nemovitost
práci nekvalifikovanou či odbornou, na př. navezl-li si sám
materiál stavební, či vykonal-li si sám nějakou práci řemeslnou
(zednickou, tesařskou, zámečnickou aj.) neb odbornou, na př.
stavitelskou. Když za práci tu zaplatil, třeba stavitel svému
personálu, tedy Se za přípočet uzná, jako na př. režijní výlohy
za návrhy a zhotovení plánů a zavedení a řízení stavby (Boh. 24).
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2. Přípočtem není náklad, třeba kapitálový, jenž ne v t č I i 1
e do nelIJ o v i t o sti. Sem náležejí náklady na vJ'pfljčení nabývací ceny (za odhad nemovitosti, kolky, právní zastoupení
při tom, za vklad úvěru stavebního), dále úroky interkalární
z vypůjčené kupní ceny držitelem zaplacené anebo z vlastní
kupní eeny jemu ušlé, vymazání zaniklých břemen a konverse
hypotekárních dluhů na nemovitosti knihovně zapsan)'ch.
Tyto kapitálové výdaje nevynakládají se totiž na nemovitost
samu, nýbrž jen kupní cena vypůjčená nebo vlastní, třebaže náklady na opatření výpůjčky a interkalární úroky zatěžují subjektivní konto držitelovo (Boh. 24, 114, 1013, 1130). Vymazání
zaniklých břemen nemění hospodářskou hodnotu nemovitosti a
konverse hypotekárních dluhů nesouvisí objektivně s nemovitostí,
nýbrž subjektivně s dočasným vlastníkem a s jeho kapitálovou
silou (Boh. 256).
Stejně nejsou přípočtem podle § 8, odst. 1., kapitálové
náklady .•spojené s dřívějším nabytím nemovitosti, které honorují se paušálem 10% z nabývací hodnoty, jako jsou poplatky
převodní, odměny za zastupování a za zprostředkování a j.
3; Přípočtem není náklad, třeba kapitálový, který se vtělil
do pří s Iuš e n s tví nemovitosti, nikoli do nemovitosti samé.
Příslušenství n'emovitosti je v praxi při vyměřování dávky velmi
závažno. Jsou to věci svou podstatou: m o v i t é, určené občanským zákonem nebo vi!lí vlastníkovou ke srolečnému užívání
s věcí nemovitou, se kterou sdílejí -společný osud sice dle občanského zákona při prodeji, zastavení a odkazu, nikoli však
dle § 5, odstavce posledního dávkových pravidel při vyměřování dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí, která se z příslušenství nemovitostí neplatí.
Jsou to u zemědělského hospodářství zejména fundus živý
i mrtvý, úroda sklizená, zásoby píce, osiva, saz'enic, zařízení
domácností, u nemovítého majetku domovního a průmyslového
pak zařízení domácí i průmyslové, odstranitelné bez porušení
podstaty své i bez porušení zdiva, topivo, suroviny k zpracování, tovary a j. Pon,ěvadž příslušenství nemovitosti není předmětem naší dávky, neberou dávková pravidla přirozeně v počet
ani nákladů na příslušenství nemovitosti vynaložených. Státní
převodní poplatek vyměřuje se ovšem i z nemovitosti i z jejího
příslušenst.ví a souhrnná jich obou hodnota, tak zvaná reální,
berním úřadem oznámená, mMe se při nepečlivosti poplatníkově
snadno ocitnouti v platebním rozkaze jako hodnota nemovitosti
samotné bez příslušenství.
4. Přípočtem není náklad, třeba kapitálový, a do nemovitosti ~amotné vtělený, který však ne z výš i I hodnotu nemovitosti, a to t r val 'e. Sem náležejí u majetku domovního opravy
~ výměny takových součástek nemovitosti, které sešly obvyklým
užíváním. Tu jde o náklad kapitálový, který sice se vtělil do
nemovitosti, ale ne z výš i I její hodnoty, poněvadž jen u d rž u j e nemovitost v řádném uživatelném stavu (nález z 30. října.
1924, Č. 18.491), i kdyby byl sebe značnější proto, poněvadž proB
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veden byl po trvalém zanedbávání běžných nutných oprav najednou (Boh. 448, 2647). Výměna součástek nemovitosti, zničených jinak než obvyklým užíváním, na př. houbou ve dřevě, povodní, požárem, uznává se za investici. O pojistném, vlastníku
nemovitosti vyplaceném, na př. požárním, učinil § 9 odst. 2. pravidel opatření, aby vyplacená pojistná náhrada neušla dávce,
nýbrž vždy zal}Očetla se do přírůstku hodnoty. Když si ji pohořelý prostě ponechal, připočte se ke zcizovací ceně za prodané
spáleniště, když ji však znovu investoval do nemovitosti, tedy
se odečte od investic snižujících přírůstek hodnoty.
Majetek pozemkový sice nemá těchto nezapočítávaných
nákladů na opravy a výměny sešlých součástek, jako majetek
domovní, má však podobnou skupinu nezapočítávaných nákladů,
totiž výdaje na obvyklé řádné hospodaření.
Náklad
na zpra.cování pozemku, na jeho pohnojení,
zorání, osetí neb osázení jest ovšem nákladem kapitálov)ll1, který
vtělil se v nemovitost a zvyšuje její hodnotu, avšak nezvyšuje
jí t r val e, poněvadž vrátí se hospodáři ve v)'nosu, ať již v týž
hospodářský rok anebo snad v nekolika letech, a ztratí se tedy
z hodnoty pozemku (Boh. 235, 24). Hospodářské připravení pozemku i nesklizené plodiny na pozemku jsou tedy součástí nemovitosti a v trhové smlouvě nelze proti vyměřujícímu úřadu
účinně rozlišiti trhovou cenu za pozemek a zvláštní náhradu
zaplacenou zciziteli za zpracování nebo pohnojení
pozomku,
nebo za spoluprodanou nesklizenou úrodu, či za spoluprodaný
porost v n'evykáceném lese. Takto v trhové smlouvě rozliš'mé
platy sečtou se a vloží souhrnně do platebního rozkazu jako
zcizovací cena téže jednotné nemovitosti.
Při tom však tyto nesporné kapitálové náklady, v ne-,
movitost vtělené a její hodnotu zvyšující, nemohou býti na
prospěch poplatníkl'!v uznány za investice a, odečteny od přírllstku hodnoty čili připočteny k nabyvací ceně nemovitosti,
poněvadž sice již v nemovitost se vtělily a hodnotu nemovitosti
zvýšily, ale nezvýšily jí t r val e. Nicméně však svým spojením
se zpracovaným pozemkem pozbyly hnojivo, osev i sazeniee své
povahy jako samostatná movitá věc, jen určená ke společnému
užívání s nemovitostí, čili pozbyly povahy pří s I u š e n s tví
nemovitosti podle § 296 obec. zák. obč. a § 5, odstavce posledního dávkových pravidel, a tedy i výhody nepodrobeno sti dávce
z přírůstku hodnoty nemovitostí a nepřipočítávání trhové eony
za ně k trhové ceně za nemovitost samu, jak tuto výhodu vidíme
stále u živého i mrtvého fnndu (inventáře) nemovitosti. Krátce:
samostatné movité věci, které octly se v pozemku, na uěm pak
vyrostly a nejsou od něho odděleny, ztra.tily povahu movitostí
a tím i nezdanitelnost podle § 5 odst. 3 dávkov,ých pravidel, ale
současně také nenabyly povahy investic při počítatelných k nabyvací hodnotě nemovitosti, poi1ěvadž nezvyšují její hodnoty
trvale.
Není tedy pro poplatníka. dopoľUčitelno zci7.0vati pozemek
s nesklizenou úrodou na stojatě nebo pozemek s nevykáceným
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lesním porost'em. Tu vzhledem ku progresi sazeb bude mu vyměřena dávka z přírůstku hodnoty nemovitostí nepoměrně větší,
než oddělí-li napřed úrodu nebo porost, čině z nich tak věci movité, dávce nepodrobené, a zcizí pak odděleně holý pozemek
nebo paseku.
O tom, jak i skutečné pravé investice nutno ohlašovati a
prokazovati, a jak se počítají, pojednám jindy.
Resumé. Dan" ľimpót sur la plus-value immobiliere en Tchécoslovaquie
sont reconnue3 pour investitions - abaissant la différ'ence imposable de
la valem' ďaliénation
et celle ďacquisition - les dépenses des capitaux
incorporés dans les immeubles et élevant leur valeur contint'lment et
objectivement ft jour ďaliénation.
Telles ne sont pas: Les travaux de propriétaire,
les dépenses
occasionnées par l'achat, les' capitaux investés non objectivement sur les
immeubles p. e.les interetsintercalaires,
les dépenses concernant l'appartenence
des immeubles, exempte de l'impót p. e. le mobilier 'llgricol ou industrie1,
et les dépenses conservant simplement la valeur des bíUiments comme
réparations, ou disparaissant de bien-fonds dans les récoltes régulieres.

FrancoU!',ští kolegové projevili přání, aby naše sdružení zeměměHčskfí - zejména Spolek čs. zeměměHčií, Jednota úř. aut. civ. geometrů,
Spolek stát. úředníků měHčských - zaujala stanovisko k návrhu na zHzení
mezimírodní federace zeměměřičské, přejíce si znáti mínění našich odborných kruhů zeměměřičských v této věci.
V čís. 51. francouzského
zeměměřičského
měsíčníku "Journal des
Géometres-Experts
fran~ais" bylo otištěno provolání franeouzské komise
pro mezinárodní styky. zřízené pl'i největší korporaci francouzských zeměměřičů "Union des Géometres-Experts
fran~ais", v němž se praví v podstatě toto:
"Union des Géometres-Experts fran~ais" a "Fédération des GéométresExperts de Belgique" dávaji podnět ke zHzení Mezinárodní federace zeměměHčské, pI'ipomínajíce s povděkem, že podobná myšlenka byla projevena
i mezinárodním kongresem zeměměřiM ze severských zemí v roce 1924.
Poněvadž by mohlo býti namítlíno, že mezinárodní organisace narazí na
nepřekonatelné
překážky způsobené zvláštním, namnoze zcela odlišným
rázem povolání zeměměřiěského v jednotlivých zemích a státech, jakož i na
nesnáze vyplývající
z rozdílů a protichůdných zájmií národnostních, je
potřebí zdťtrazniti, že navrhovaná federace má sledovati zájmy ryze stavovské
a odborné. Zcměměřiči chtějí - stejně jako ostatní kategol'iě technické p o v z n é s t i s v lij s tav. Prostr'edky k dosažení toho hledají ve vzájemné
výměně myšlenek, v ušlechtilé, věcné a myšlenkově bohaté diskusi o otázkích odborných a stavovských, v purovnání a slcdování zkušeností nabytých v povolání zeměměl'ičském, v posuzování výchovy zeměměřičů a
oceňování výsledků při ní dosažených. Všichni zajisté toužíme rozšířiti co
nejvíce obor svého vědění a prohloubiti své znalosti odborné. Knižní studium
nemůže nikdy nahraditi osobní styk, který zabezpečuje mezinál'Odni federace".
V dalším pak jest otištěn návrh stanov nového mezinárodního sdružení s poznámkou, že účelem jeho je dáti podklad k diskusi a svésti ji do
určitých kolejí, aby dospělo se ke znění stanov, které by nejlépe vyhovovaly odlišným poměri'tm v rtizných státech. Nfívrb ~tanov (ve volném překladě), uvádíme v dalších odstavcích:
"
1. Ú čel s p o I k u.
a) Seskupiti geometry všech zemí, aby zabývali se společně věcmi,
Jez mají všeobecný zájem stavovskÝi b) organisovati styky mezi různými
odbornými organisacemi jednotlivých
zemí; c) sez!\ámiti se se sociálním
postavením a existenčnimi podmínkami stavu zeměměřičského v jednotlivých zemích a usilovati o to, aby zlepšení, v některých zemích dosaže-
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ných, domohly se i zeme Jme; a) povzbuzov.!tti a podporovati finančně
badání a vynálezy prospěšné zeměmčřičflm; e) podporovati výchovu země~ěl-i~& ve v;šech jejich formách; f) usnadniti osobní styk mezi kolegy
ruznych zemi.
2. Program.
Mezinárodní federace - aby přispěla k uskutečnění těchto cílů organisuje:
o) Každá tři leta sjezd, na nějž pozve všechny zeměměřiče a měřičské ú,edníky bez rozdílu původu;
b) každoroční
scht'ize delegátt'i povělených řízením federace;
c) schůze komisí zvlášť pověřených studiem urči·
tých otázek j d) výstavky spo~ené s přednáškami a demonstracemi nových
metod a strojů měHckých; e) vydávání ročních zpráv (bulletint'i), určených
k informování širokého členstva o schůzích federace.
3. O r g a n i s a c e,
I'ř i jím á n í čI e n a. Členem federace maže býti každý, jenž svým
hlavním povoláním vyhovuje této definici:
Geometrem jest ten, kdož dovede - n'l z:l,kladč svých znalostí věd
. technických, právnie~ých
i hospodár'ských - vymeziti pozemkovou držbu
a z'lměřiti ji ve smyslu vodorovném i svblém.
Činným členem může býti každý geometr, ať civilní nebo úřední v postaveni samostatném či podřízeném .- který vykazuje pět ro\ů praxe
l'Íebo studia; všichni 03tatní mohou se sHti .členy dopisujícími.
Cestnými
členy mohou býti jmenovány osoby, které pl"'okázaly federaci platné služby.
Sdružení zeměměřičt1 v jednotlivých zemích podporují federaci a jsou
prostředníky mezi ní a svým členstvem. Geometři nespolčcní mohou býti
zastoupeni jedním delegátem za svoji zemi.
Spr á va. Správa federace je svěřena delegaci složené vždy ze tří
dclegítů za kažtlý n,lrod (»nation") - pojem totožný se souhrnem příslušní Hl jednoho stlítU, jímž rozuml se celek sestávající z jednotlivých krajů
nebo zemí podléhajících jcdné vládě politické a hospodářské.
Federace
vyvaruje se jakémukoli
vměšování do politických nebo
náboženských
zlíležitostí, jakož i do sport'i národnostnich.
V první řadě
bude se mezinárodní sjezd zabývati rozhodnutím o tom, kterým národům,
t. j. státt'im přísluší právo na delegaci; při rozhodování bude nutno - přihlédajíc k nahoře vyslovené zásadě - posuzovati podané přihlášky s hlediska co nejširšího *).
Je. diiležito zajistiti, aby ve federaci byl zastoupen co největší počet
různých útvarů stavovských,
s tou však výhradou, že počet delegací se
zmenší to měrou, jakou hude postupovati sjednocování, při čemž po případč zvětší se zase přiměřeně počet delegátů.
V delegaci každého státu
musí býti aspoň po jednom zlstupci z obou kategorií zeměměřičů civilních
a úřed!}ích.
Clenové federace v určité zemi jmenují své delegáty způsobem, který
uznají za nejlepší. Nedohodnou-li se v této věci, uspor-ádá federace - na
žádost nadpoloviční většiny členů určitého státu a na jejich útraty písemnou volbu delegátU. PH jmenování delegátů mělo by se dbáti zásady,
že každá národnost v určitém státu má býti zastoupena.
Shromáždění delegací nnrodních tvoří delegaci mezinárodní;
mezinárodní delegace schltzí se v den před mezinárodním kongresem, aby projednala a urovnala sporné věci a po pHpadě proveJla hlasování o nich;
rozhoduje o přijetí států (»nation") a jejich zastoupení samostatnou delegací; prov,tdí potřebné změny stanov; určuje mista, kde maM se konati
mezinárodní kongresy; schvaluje rozpočet federace j shromáždí se v den
*) Tato věc zasluhuje dobré pozornosti. Kolegové francouzští získali jisté
zlm'íenosti na zeměměřičském sjezdu bruselském (1910), kde právě českým zeměměříčům mělo být po pHní deleg,ttt'l německých a rakouských (Thomka), odepřeno samostatné zastoupení. Naší věci zastal se tehdy vclmi účinně Ing. g!lom.
R Danger - dobře před tím ji;;; z Čech o zdejších poměrech zpravovaný ~
a s. podporou kolegt'l francouzských a belgických prosadil, že nám bylo přiznáno
právo samostatného zastoupení a že český zástupce (J ng. Zuklín), nadán stejnými právy jako delegáti ostatních zemí a státl\.
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po skončení kongresu, aby _učinila usnesení o přáních na kongresu přednesenýljh a provedla vyúčtováuí.
,
U st ř e dní k o m i s e. Souhrn všech národních delegací jmenuje
Ustřední komisi složenou ze sekretářů a jich zástupců po jednom za každ.ý
národ. Sekretáři musí ovl1idati ještě jeden jazyk mimo jazyk mateřský.
Delegace jmenuje mimo to dva místopředsedy a zástupce ~enel'álního
sekretáře, který Be zvolí ještě kromě sekretářů nahoře uvedenych.
Volba
předsedy, dalšího místopředsedy a generálního sekretáře ponechává se státu,
který I1spořád>i přlští kongres mezinárodní.
Ustřední komise jest ustanovena na šest rokfi, avšak obnovuje se z poloviny každá tři leta, t. j. při každém kongL·esu. Při jejím obnovování postoupí vždy zástupci sekretářii do hodnosti sekretáh\ s výjimkou zástupce
.generálního sekretáře.
Předseda, místopředsedové a generální sekretář jsou jmenováni vždy
při kOIjgresu.
Ustřední
komise
spravuje finance federace podle rozpočtu odhlasovaného mezinárodní delegací; připravuje tříleté sjezdy této delegace;
.soustřeďuje zprávy komisí speciálních; stanoví pořad jednání kongresových;
,spolupracuje 8 delegací národní, která je pověřena pořádáním příštího
mezinárodního kongresu a. sestavuje s ní zápis o kongresn; tvoří redakční
výbor každoročně publikované zprávy (bulletinu). Její. schůze konají se
v zásadě jednou do roka na místě schváleném nadpoloviční většinou
jejich. členů.
Kongresy.
Mezinárodní kongresy konají se každá tH leta v místě,
jež ,trčí mezinárodní delegace. Usnesení o tom stane se buď na návrh
učiněný delegací té země, kde se má sjezd konati anebo po přání vysloveném
,mezinárodní delegaci. Jestliže více zemí najednou se dožaduje, aby se
u nich sjezd konal, posoudí se věc s hlediska diíleUtosti navrhovaných
programil. sjezdových a záruk, zajišťujících zdar jednání kongresových. Budiž
však zásadou, že má býti dána přednost zemi, ve které se dosud kongres nekonal.
V místě, kde koná se kongres mezinárodní, ne muže se současně
konati národní kongres onoho státu. Kongres koná se na útraty oné národní
delegace, jež je pověřena pořadatelstvím. Výlohy spojené s řízením federace
se rozdělí stejným dílem na národní delegace. Kongresy jsou určeny k tomu,
aby účastníci předložili na nich své zprávy, aby vyslechli předn1šky členů
federace i osob jiných; mají býti při nich pořád~ny výstavy, prohlídky
odborných ústavů a nčilišť, demonstrovány r&zné pokusy a zkoušky.
Možno přednést na nich jen přání, jež netýkají se správních' záležitostí federace. Delegace mezinárodní zkoumá tato přání a předává je.
uzná-li to za vhodné, rozhodujícím kruhům národním (státním) na věci
interesovaným.
K o m i se. Sdělení učiněnlÍ na kongresích jsou prostudována buď
před nebo po kongresu některou z těchto komisí:
1. technickou; 2. prá~nickou; 3. hospodářskou. Počet členfi těchto
komisí není nijak omezen. Clenové rozvrhnou si mezi sebou otázky, které
jsou jim předloženy, a které mají býti prostudovány a jmenují k tomu
'Účelu zvláštní zpravodaje. Během svých prací sejdou se v Ústřední komisi.
~avrhují též zpravodaje pro otázky zařaděné na denní pořad kongresfi.
Clenové komisí jsou jmenováni delegací mezinárodní na návrh delegaci
národních aneb také na svoji vlastní žádost.
Je nyní na našich korporacích zeměměřičských, aby o námětech
francouzské komise pro mezinárodní styky uvažovaly a zaujaly k nim
určité stanovisko také již proto, že otázka tato je v úzké sPOjitOdti
,s mezinárodním kongresem, který má býti pořádán příštího roku v Paříži.
Geom. J. Mikula.

Zp~ávy llte~á~ní.
Nové knihy.

•

J. D. K o v a č ev: Oeodezija. Sofla 1925. Tiskem Božinova. Stran 332,
'Cena 140 lvů.
..
Voj enský zeměp. ústav: Výroční zpráva za rok 1924'vTiskem
Rolnické tiskárny v Praze 1925. Nákladem vlastním. V komisi F. Rivnáče
Praha 11, Příkopy. Stran 188, příloh obrazových 11.
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Ing. E. Ženatý:
Šedesát
let Čilíh(jstl SpolkU
ČS. inženýru'
1865-1925.
Nákladem S. I. A., tiskem Dr. E. Gregr a syn, Praha 1925..
Cena členská 30 Kč, stran 224, s mnoha vyobrazenínii.
. Renépanger:.
Co~rs'4:orgat1i~atibň()u
J)ureaúde
géometre
li. l'Ec<!U~ ~péciale
des ·l'ťavaux
publies. Paříž 1925. 3. vydání.
W. W e it b eC h t: I'ráktischě
G~ometriě;4.
vermehrte und verbesserte Aufl~ge, Stuttgart 1925, K ,Witwer. Cena 7 zl, m.
Kurt Fr li n zel: Die Ch,eops-PYramide~nd,
ihre elementare
Losung mit einemelementar-mathematischen
Anháng. Stettin 1924,
L. Saunier. Cena 2'2 zl. m.

r

Odborná pojednání v časopisech.
MernlecibaiS uÍt KUlttlrteehnikas WstnesiSzove
se ČJlisopis zeměměřičů, vydávany 'V Rize za rooJalkce Ing. Ed. Daugulse a Ing. V. Ducinanise ,s{}olk,emlotyš'ských kolegů: Latvija,s m emiekubiedreba.
Casopis
ziskán byl ;pro Z. V. výměnou.
Čís. 1. a '1. J. Z a r i n š: Přehled pětileté činnosti lotyšského zeměměřičského spolku. - Ing. D. Vanags:
Odhad pozemkli v obvodu města.
Rigy, které přičteny byly,- státnímu pozemkovému fondu.Turvinš:
Několik poznámek ku ~~~.edpislim O dělbě pozemků". - Zpráva o platových stupniéích pro zememčHče. - Zpráva o p1atových třídách úředníků.
Čís. 3. Výstava prací zeměměřičských, pozemkových a kulturně
technických.
J. Pe tří k: K atast];ální vyměřování v československé
republice. - M. Wegner:
Zřizování odvodňovacích příkopů na cizím pozemku. ~ Zprávy spolkové.
Čís. 4. Karel Mekler - Ing. P. Stakle:
Výpočet, úprava a opevnem příčného profilu řek a potoku. - K. Krastinš:
Povolání kulturnč-·
technické. - Ing. Maydell:
Význam letectví pro rozvoj měst a osad. Pětiteté jubileum lotyšského pozemkového oddělení.
Čí~. 5 a 6. Karel A bolin.
Nekrolog. - A. Buchholtz:
Aerofotogrametrické vyměřování plochého území. - Ing. M a y d e 11: Význam letectví
pro rozvoj měst a osad. (Konec). - O významu pudoznalectví v kulturní
technice. - Nový způsob drenování rašelin. - Zeleznice Libau-Gluda.
Pozemková reforma v Uhrách. - O vzdělání úředníků státních. - Spolkové
zprávy.
-k.
v

Vysoká
š'lwla techn10ká ·V Bmě:
Jubilejní
vědecký
sborník
1899--1924. Brno, nákladem vy'soké Šlkoly te,clhnické. Vytiskla Polygr:lifie
v Bmě 1925. Stran 191. cena 80 ~č. Vyšel za .poo'pory ministe'l'stva školství,
za. hlaNní redakce prof. Ing. J. R i e g r a. Z hohatéhoohsahu
dila tak významného citujeme jen některé čláJlky, jež j:sou v přímém či nepřímém
vzta<hu k činnosti ·zeměměiřičsiké. Ing. 1. R i eg e if: Nové směry stavitel ..
ství 'hetonO"lého, Ing. 1. S m rrče k: Vědecké pokusy z ,ohoru vodních
stav,eb a hydrdmechaniky, Dr. A. Sem e rád:
K,onstanty aneroiďů. ~Zá,kladní rerfe,renčni hod a referenční eLipsoid pro Čs. R., Dr. B. K 1'<1d i v ,o: ~onstaJÍlty inva,rovYCIh kyvadel geodetického úSJtavy české te,chniky
Bmě. PřipojovaiCi měření v Postupimi, Dr. J. Z a,v a·d i I::
Vývin půdnioh tYIlů, Ing. E. Maš í k: Teoreti'cik:yzáklad nového ručního
přístroje k u1'l0enizeill'n~ho tlaku v ,přírodě, M. Pel íiŠe k: Sur l'heliooi'de
gauche. ft noyau, cylindr:que ft base néf.ro.idique engelIidré IPM mulement
cal'dioidiqueetsut:
le 'casplus général de ce,tte sunace, Dr. V. Ma šek:
Poznámky lQU ploše napI:riěné vroholy lhy1peTholickýchprura.boloidů, procházejících ,dvěma kolmými millI1oMžkami. B. P I' o 'c h á z k a: O zvláštním
sva,zku ImželosElček, Dr. J. Vo.i tě 'ch: O zálklaďech geometrie projektivní, Drr. K. Č u:p r: Pří1spěvek k numer1ckému řešení rovnic" 1. C a ha:
K úpTaNě studia práv na vysok§ch školá,ch tec1hnrc,kých.
Památník české vysoké školy technické v Brně k 25. výročí založení. Nálkladem vys,oké školy tJe,chnické v Bmě a za .p,odpory ministerstva
školství. Vytiskla A'kc; mol'. tiskárna v Bmě 1925. Vydán za redakce
prof. Dra B. K 1a d irv y.. Stmn 184. Cena 80 Kč. Tak jako JubilejllÍ
vědecky shorník' i]}ooá,vádoikl<adyozdatnooti učitelsJ,ého sborru po .stránce-
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odhorné, :plní i Pltrii:ítnik vý,stižněsvéposla.ní
inf.ol'lIIlovatio.
vývoji!
vysoké školy, jich ús:tavl1,.o vooe,ckém plllio'bení pwfesorrů, ,docentů a.
a,bsolv~ntů,oživotě
'studentstvaa
p·od. Díl.o mvwzuje však ,na památník
vydaný u příle~i1io1~ti.oteyi'ení no,vý'ch b)ldov ,če,sk'é tec,hniky, t. j. na lék't
1910/11. Retpré:sehta,Č;ní t4topubHkace
hiStoTickádáleohSJahujeřadu
fotogram hývalýclJ. al:rofe,s,Ol;ůJeneweina,Oewiinky,
SuchaI'dy, uc.~'y, ŘehořovSkMO, Zahr~:tlikia,J;ll!I'čika,
Vlllnda:se a Kep,ky, ohrazy ,sbírek, vnitřniho
7Jařizetti ustavu a .pudóv. 8tatLs,tiocká da.t:ao :posluc1hačfch nej-sou zvlášť
(jbsáhli, neboť by tÍlIll utnpělo ,dílo ve svém vhodném a přehledném uspořáidání. O ústa.vech 1. a. 11. stolice nižší a vyšší geoidésíe pojednávají
profesoři Dr. Semerrád 'a Dr. Klailivo. V referátu 'p,rof. Dra Seme'l'áJda. me~i
jiným uvádí se, že z p0'P'\lIdu úst:wu ;předloženy byly min!s,terské T'adiínávrhy
zákonů:
"O je,dnotné .organl'Eaci zálkla,dů polohopisných
prací
geometrických,
t.zv.
ge'OdetiIC1'-ých,triangulac,í
na území Os. R" a
,,0 jedn,o<tn~ 0:rgW1i\SlllJCic:i~;tÍl~,ěř1č,ský'ch'prací", je1ž do.,sud nebyly projedná~y.
~e~~
I};,.~to1ice nižší a._vy,ŠŠí geQq,esie, Drr. Kladivo udá,vá,
žepo<;!.jllJ. ,se hI!itmft U}qihy vyb~viti Úistav .p;ř~stroji ge,odetick,.é astrpnom:e
a geode:tlckofY;SlkáJniIhi neje>n pro účely vyučov~~
'Yýl7;kumné, ale i p'I'0'
llrakti~
jieh užití.
Od konečného
vybudování
dělí nis však řada.
sedmi :lect•.. ,""o,.,
.;,
,' ..
,.,
';,_
' ••
_
Schweizerische Zeitschrift fiir Vennessun~wesen und Kultu.;t,echník.
Č. 6. H. W il ď: Der neue TheodoHt (konec), ETagen RUS delr ů~rr.sicht.splanprax~s, Les remaniements
rpa,wel1a,ire,s et ~a mensuratioon ,cadastrale.s.

Zl'tá\iY odbotné.
Nové

tÓ~dgta~ickěiÍľapovArif československé

republiky.

Svěno1vá válka piods-Ť,atně změni.la p'J'žadavky, které dosud! V'ojens\<:é
velení na mapy kladJlo, 'a DO<nejen ·vlzhloe>ckmnapohYh
pOOho'ty, nýhrž
zvláště naplaJbu
dělostř1eileckou. Pro,t,o v'idíme v ťll~();lních státech sllruhu
přepnHlováva:ti
dlJS8.vrudni mrupy voj,onské.
Vel Yrandi
p,r.OiVedou ll!o,vé
měřeni t01po'gr<lli:HckémllJpy v měI'itku 1: 10.000 l10b 1: 20.000 11 mapy
v měřítku 1: 50.000. Německo z.a.č}.os vydáváním mapy 1 :50.000. V Raikousku
zaoaJi s rněře>ním 1 : 25.000 ,a vydáv,a,ji ma~'ll 1 : 50.000. Halia začala v r.
1919 Y ht.r'ii s měř,ooÍm 1 : 10.000 nehOl 1 : 20.000,
:R€,plUJbjikanaše převzaJa z víd.ooSlkéha 'Zleměpisnéhia úSlta:VU topo·
grrufidkD<Ulmrupu Y, měřítku 1 : 25.000 a s'pec. m:lipU 1 : 75.000, lderéžtio 'obě
ma:p,y j:S'QUponěKud! z.aLSltaraJ.éa zčásti, ne,vyihmnuji mo,dierním po'ž,a!dJavikům
v'()Ijenským. Z tOOh d'Ův,odu V'YViOllalio
min. nár. úibrany mezlimmlis,tlerslwu
piJTl1duo< zř'íz.e:IJ.Íka,rt:ogra1fické komise k úp1riwě nových ma,p. Minisltel'StVIOnál'ol(]:ní ohr·any žádalo pův,o'dně, aby minii&terstv,o, v,eřejnýúh plI'a.cí
zřídil'o ..nooo! '.dia:1'()I.
Ipi~dnětl:pl1"o ze m ě měř i č s k o' u rad: 1\1, OOIŽ nemohlO'
prý být .pl'D'Vedooo v,zhledem na ús,tavní Hs,t'inu. V.olholU k ,a r t ,o g ra,f i c k é 'k 'o III i s edrJmnívá
se minis,terstv'OI nú,r.odniobrany,
že naj,de
&Ghůdnou c~h]':PI:07Jaháj.ení
,plra.cí svých. Proto konala He dne 23'. června
t. r .. me7;iIllí\JiS(,~,l'fiJká,pOTa,(La,o zříz€ni karto,grafické
komise pro úpravu
no-výúh map v,o'j,enských. SChůzi mhúji<l generál Rausch, p'ředne&en by!
referrut hblN'r.Iho štáibua referát vojenského
zellllĚlp'Ísného ústa,V1L
V ;prvé:Ql,:podán p~'ehll'd o map,o,vé],u materiálu,
který převz,at byl
7; RakQlUSlka. M>U'P:ypův>\Jdního topografického
měření y měřítku 1 : 25.000
jsou pTfuiněÍ·ne,.{O,I,et sta.ré ánesouhla.sí
již nanmoze se skuteč.nost.L Nedro,&taJtkytytl,>,l:jyly,ve Yid:ni z;iJ,úmy a proto zaČllit,o,předl válkou g, reambu~
lad v, poihr,aj),ičních ;pásmooh v HaUči a v Tyrolsku,
dJa:1ši práce p'ře~
rušeny. válkou._
Pro< přechodlll'o'll 'cLo-buul,o,že.no v,oj. z,emě,p'isnému ústavu
.1.provit,děti
r ev i s ia
zčeštěni dosava·c1ní s pec í á I ni map' y
1: 75.000, .
~.. p,okr,a,č1o.v.lÍiťv
,re tU m b ti I li c íto
P"O' g: r a f i c k é ma r1 Y
1 :25.0000, ,
3. pro,vá.děti r e v í Si í a;' zčeštění g €I n e r á:1 nim.a
p' y v měřitku
1 : 200.000, dedíž ,olbsah bud>e redukován,
aby byla byla přehledně<jší,
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4. rzh .o,t o v i tip
ř e h led n >Ou map u v měřítku 1 : 500.000 na
mís,tě (L08a;vadnrí1 : 750.000,
5. ,př i ,p [' a v i ti
páce
opTO' let e c k o u m a 'P'li V měřítku
1: 200.000.
Korrnis€tv ministerstv,n národní obraJI1Yusnesla s'e, 3Jby J]io,véměřeni
topo.g,rafick:é provedeno byl,o v měříotku 1 : 10.000 nebo v určitých obvodech 1 : 20.000 ·a ,příští mapa s.peoiálná, aby byla v měřítkn 1 : 50.000 sestiroje:na dle tohi)to Ill!ovéhotOpi0gmfického měře:ní ve čtyř·ech harv.ácll. Podle ro'zvahy ministerstva
náJrodní ·ohrany bylo by mo,žuo tyto, .práce pro~
vésti během 30 až 50 l€lt.
Hlavní štáJb chce však znáti t~ po,žaoo'Vlky technické veřejnostI,
ho'spoo.áiskéhož,ivo'ta,
turisltického· a cizineckého :ruclm.
P,raví p,rot,o dále, že pmada má za úkol, 3Jbyzás~t:t1pci Ú81třediních
úřadů oznámili, ja.ké po.žarlavky kladou na IWV'OU mapu a jaké otázky
měly by bý.ti řešeny z·a úoo.sti vědeckých ,praco:vnÍků a odbi0'rniků. Poněv;adž prám) tyto budoiu vy ža,dov,a,ti rOe;IIlJIJ:olŽení
sil dOlSaivadních o' 12
vyšších a 60 nižších důstojníků, 'kromě 70 rotmíistTŮ nebo, civilních Ulměstnanců, dl0UJfáTe~erent, že VŠ€lCkycentrální úřady budou u vlMy tyto
pOI?)a,da:V1ky
podtporo,vaJti.
V r·eferátu v,ojeus1kého zeměp,isnkha ústavu dop'olTUčuj€iSe n01vé
ŤiOlp0'gT.afickéměi'eil1í v měřítku 1 : 10.000 p'ra l.:JSlIllIinuruždesetinu celého
území re;mhliky, pro zbytek rr.,ěřít:k,a 1 : 20.000.
Rclerát před:p,otkládá dohodu o prajetkci, apmví, že by to mělo veliké vyhody, kdyby 'Í kmtastrálnímapy
měly llItejllou pTl)jekci jedinotnoo.
P.DOno'Vé mapy bnde třeba zhuštěné sitě triogollomet.rické >lIJprooto
bud€! nUlvno uváJžUi, zrna hy neby·lo účetn!i) vyhudotVa:ti jedno1t!noi\lsíť trigonometrickou
1. řádu, poněvaodlŽ v dosavadni JSO!\l ~isté nectosta,tky.
DáIe mohloa by 00 p,ři tom řešiti ~,edniJ'tná stavha trv~lých signálů pro
budoucí méření ,připoj'Ú,vlaci. DMe nutno zhustiti nivelaJční Slíť. Pro nové
tOlpografickó měř,ení hcdlá, ús,t,av p'ctdržeti stůl, metodlUgra.fickou s redukcí
podlkl,wd'Ůz kat.ast:rálního měření s užitím f!OIto!g'raJllletrIe~í
i let·ecké. No,v.á to,po,gra:fická maipa v měřítku 1 : 10.000 n€lb 1 : 20.000 hyI,a
by černá s hnědými vrst,evnIcemi, 'o'pa,třená s.ouřa,dnioo'V.ou soití v klilolll6trech pro určování bod'ŮproavoÚJhelnými souřadnicemi ip'TaděJ.ostř,elbm.
Speciálná mapa 1 : 50.000 byla by p'roved,ena voe čtyř€l0h barváoeh, sitnace,
popisy a. ;k·ooventionelní značky i'ier,ně; v'oodJs,tv'Q
mod:ře, v:rstevnioe ::,ce
stíno,v:ail1ým ·terénem hnědě a lesy z€ileně.
Dallší O'tázky 'ohl'edně v,elikosti listů jsou závislé na v,o,lhě prooj,ekčního systému, .kteTýž I\JtVIIlěžnení dod:nes ,rozřešen.
Joediná se nyní před,evšímo
zpraoo'vání násle,dujícíclJ hlavní-ch 'Ú,tázek, kt,eré by mohly 'býti řeš,eny Sil1bkomis,emi:
a) VOIlhapomjetkce.
b) Z6.sa,dy pro nové měřeni, měřítko, met<ody měřické, pnblilkace
map.
c) Zás'atdYP'r·o mapru 1 : 50.000, úprava, ohsah, ka,rtografiokézpor<a.cování a ·reprold:u.kční meto!da.
d) Zjedl1ioiďlušCIIÚ
a sjednc,cení klíče smluv;ených maMk.
Mioll'isterstVlo náro,dní .oibr·auy doufá, že bude mOlŽnobrrzy přikro~
čIti k uskutečnění
'zumýšl>e:néihoprojektu nejen v zá~ml1 'ohr·any státu,
nýhrž i c€llé veřejonos:ti.
Nat!o ·prov ed'81llP,debat,a,. Zástl1poe ministersltv.a v.eřejnýoh praeí
.žádá s ohléd,errnna finanční stav: státlU, abyř'eJŠe:na byl,a p.řooerrn ·o;táJzkafinanční a upto~orňuj'e, 7Jda výhodly novéha měřítka; vyválŽí fina,nční náklady na, no:vé měřeni. POUlkruzujo,že nejsou dcosud ro,zřešeny v€ll1kép'rá,ce
geOocletioké, astronomické oa nivelačni. ZáBtiu,P'Comi'll'iislteDStVla
vllitlJ'la vítá
zříz,ení kart,og,ratfické klomisé ia j,ežt,a ministerstv,o má záj€llI!'na ná.zv'oslO'vi mapo, ,rno:po,ruČ!11j,e
zHzleni ,sThbkomise pI"a názV'oslo:ví ho,rsl!le,v, řek
a tratí.
ZáBtiu'PoCemini81t~rs.tva sko,lstvi s,ouhllllS!Íse zříz,ením ka,rtoigmfioké
-komise a. žádá ,r:J1zřešenípiOlIllěru tétry iIDOIIllIise
k ministerstvu
nár. o,orany,
hude-li t:o mgán !8Itállýpro !l,olzd:ěJjšířešení i jirnýoh o.tá,z;ek. ZáBtUlpoe ministerstva
wmooě,lství .p·whlašude, že je oohotn'O podpoo.r<o,v,a,t:i
p,ráeel pro
nové mapy. Zástupoe minislteDStva fi:I1aJI1Cí
vitá zříz,ení komise, 'kteDo,U1
poo'VollIŽ'llje
Zla nu.tnou, a Si0Udí, že hy měla býti olrgánem,
kteTý hy ['<()izhodio~
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val o prDvedení du:ležitýoh' těchto praJCÍ. Z.ásitupce ministe.r8ltv,a ž{);!eznic'
vítá pr,oJjCiV
a prohlašuje, 00 dOsavadní m:a:pa1: 25.ססOO nevyhovuje, SIO'Uhlasí s prOijevem zástupce minísterstva V18fejných pr1aJCío finančním zahelZpečenÍ.
ZáiSltupce děll0stJ\elookého Qdho'I1udolpiOlI'učuje ma,pu 1: 50.000
zvláštní poOZOO"Il:ostí,
pO!Ilě'vrudžnejlépe vyhovuj,e v,o~{);nskýmúčelům a vyhovi Z1ajisté i lépe 'Oll>tatnímúčelům nežIi cLolSlav,ad:níspE>ciá,J,nímapa
1 : 75.000. Na kot!IJoog'en€lrál RflJusch shrnujepro,nesené
p,rojevy, p'o,zna~
menává, že by lkartlolgrnflcká komise mohla tv'otřítí zá.kl.u.d:pTO' hudDucí
zememěřičs'kQ'll
radiu.
Souhlasí s náv,rhem zástupce mini.sterstV1a fmanci, olliby komisi dána hyla určitá pravomoe. Tím prOrada
skončena.
i I~
I", :,=,~~
-cr.

ZprávY stavovské.
Uprava platová.

Krutě byli by postiženi mčř. úředníci, kdyby
pai:btment schválil návrh zákona o úpravě platových poměrfi stát. zamčstnanectva v toinže znění, jak jej vypracovala min. komise za vedení
dra Fischera. Po drahná léta byli by podle svých platii v p o s led n í c h
letech služby a pensí postaveni na roveň středoškolákiim. Ná,vrh znamená
krok zpět a je vyvrcholením
v systému zhoršování existenčních poměrii
měř. úředníkii, jehož jsme od převratu svědky.
Budiž však předem konstatováno, že návrh formálně zařazuje zeměměřiče do služební třídy I. se všemi ostatními vysokoškoláky, ale detailní
text...upravuje platy a lhiity postupové zcela jinak; nadto dostává se zeměměřič1ím titulu úředníkii, s neúplným
vysokoškolským vzděláním, třebaže
na počátku ,textu uvádí se· pro služební tř. 1.: "... aspoň absolvováni
střední školy a vysokoškolského kursu a úspěšné složení státní zkouškY'
na vysoké škole." Tento pojem je věcný, ale taxovatí zeměměřiče, že mají
neúplné vysokoškol. vzdělání, je skreslením skutečnosti, nesprávností, která
bude míti za diisledek další nezodpovědné šíření pomluv o stavu. Není
sporu o tom, že naše studium na vys. škole je úplné, a za dnešních poměrfi
v ČSR. jediné, ucelené vzdělání odborné v oboru vyměřovacím a není vinou
naší, že min. vyučování neprovedlo žádoucí jeho prohloubení. - Ale přes to
svěřeny jsou čs. zeměměřičiím veškeré. práce, které v okolních státech
konají úředníci s delší průpravou studijní na odborech geodetických. Tento
fakt, že plníme úkoly, jež jinde zpracovány jsou zeměměřiči s delší dobou
studijní, jistě neznamená minus při ocenění odborné zdatnosti čs. zeměměřiče, třebaže výchova jeho děje se na t. zv. "kursu".
Co se týče platové
stránky návrhu, je oprávněným tvrzeni, že
honorování měř. úředníka neodpovídalo by jeho vzdělání, práci odborné a
námahám, jimž je vystaven pH plnění své duševně a tělesně vyčerpávající
služby. V~zme výsledky, odvozené z návrhu:
. 1. Uředník služební tř. II. (středoškolák) dosáhl by po 33 letech uvažujeme-li, že by jeho služné v nově stanovených platových stupnicích
7,6,5 se normálně zvyšovalo (bez ohledu na náslužné pHdavky a systemisaci
míst) - služného 27.900 Kč a činovného pro Prahu 4800 Kč ročně.
2. Za týchž
pře dpo kl ad ii na byl
by zeměm ě ři č to t éž
služn é ~. činovné
co středoškolák.
3. Úředník služební tř. 1. .s předepsaným
úplným vysokoškol.
vzděláním" - tedy i onen, kdož řádně konal svá studia po dobu delší
pouze o jeden rok než zeměměřič - získal by za podmínek ad 1. uvedených
platu 36.600 Kč
6000 Kč ročnč.
Taková úprava, dle níž zeměměřič svou karieru končí tímže platem
a dostane pensi touže co středoškolák, úprava kterou konečné jeho příjmy
jsou 0.9900 Kč (t. j. o 32°/0) ročně menší než právníka, inženýra a pod.,
nemfiže činiti nárok na to, by byla označena spravedlivou, třebaže' souhrn
platfi v jednotlivých služebních třídách nejeví taký drastický rozpor.
Snad si navrhovatelé nejsou ani vědomi, v jakou mravní a hmotnoQ
bídu ženou stav čs. zeměměřičii, jednu ze stejně významných složek
inženýrské práce. My věříme, že zákon o platové úpravě nemfiže míti
účelem zdeptat určitou kategorii. Kdyby však přes to návrh státi se měl
zákonem, bylo by to nejvyššim možným vystupňováním oněch křivd, které

+

1925/149

po zřízení skupiny B. v době popřevr~tové čs. zeměměřiče stíhají. V jiných
.státech posice zeměměřiče mohutní, v CSR. upadá _One naší vinou.
Zeměměřič patHl k těm nejpilnějším ve 8~átním organismu a od
:zřízení ČS. republiky uložena na jeho bedra nová břemena (pozemková
reforma, delimitace stát. hranic a pod.); plnil vždy rád své poslání obvyklé
i úlohu, k níž historie největšího čs. zákona - o parcelaci velkostatků bude bráti zření, jsa pln dobré vůle, zájmu, intensivní práce v poli i kanceláři. Dnes ocitá se vkrisi, jedné z největších z dějin .l3tavu, neboť základy
jeho mravních a hmotných sil jsou ohrožovány. Příkazem okamžiku jest
jednat, aby před rozhodnutím' dostalo se zákonodárriým sborům přesných
informací a tak odstraněna možnost katastrofy, již návrhchtě či nechtě - zřejmě připravuje.
RLlžička.
Zeměměřiči na Rusi I). Zákon jednající o zeměměřičích v Rusku
pochází z mezníkovacího období v r. 1765. Většina zeměměřičů byla ve
státních službách. Teprve agrární zákon Stolypinův z r. 1909 dovoloval
určitému počtu zeměměřičů zaříditi se soukromě. Ve státní ~lužbě byl
počet zeměíněřičů omezen jako u jiných úře!inických kategorií a do r. 1905
bylo 850 zeměměřičů pro mezníkování v resortu min. spravedlnosti,
250-300' ve správě státních statků a 650 v reformě pozemkové. V bývalém
ruském Polsku bylo asi 100 zeměměřičů. Velká města měla 'asi 50, menší
.města 120 a pro venkov bylo rovněž asi 120 zeměměřičů. Do toho nejsou
započítáni železniční zeměměřiči pro vyvlastňování pozemkii. jichž počet
byl proměnný.
..
_.
."
K 1910 bylo asi 7200 zeměměřičů bez vojenských topografů.
Diplomovaných zeměměřičů bylo 3913 do r. 1900.
V Rusku byla založena první zememeřická škola r. 1779. Moskevská
zeměměřická škola byla přeměněna r. 1835 v Konstantinův ústav, který
je vysokou školou čtyřletou a z něhož vycházejí inženýři geodeti a to po
r. 1910 v počtu 30 absolventu ročně.
Za nynějšího sovětského režimu trvá tento ústav, ale ročně vycházejí
jen asi 2 nebo 4 geodeti. Mimo tyto školy je v Rusku ještě 8 středních
škol zeměměřických. Pro zeměměřické pomocníky byly pořádány od r. 1908
ve větších městech evropského Ruska přednášky na 8 zeměměřických
školách se studijní dobou tříletou.
. Absolventi vysokých škol mají název inženýři zeměměřiči. R. 1917
-byl založen geodetický ústav v Krakově.
čs. ann.'ida a zet):lěměřiči. Ve v,ojlsku našem &louží nynías 50 důstojníků zeměměřičů. Nejipočetne,iší z lIlich j:sou kolegorvé Vojenského 'beměpisného Ú:8t3iVu. Ostatní rozŤil.'ouše,nijls'ou sko·ro ve Víšecm.vojensko-te·chnických
fO'1"lllacíc-h.Co do hhdrností, zaujímají vše'chny ďosažiteJ.né šairže od poTUčíka a,ž do generrála. (Generál dělostřeledva
Jar. PffeífeT - nyní piše se
Fajfr.) Dle 'pragmatiky, js'ou-li na místech 'systemísovaných, z,afazeni j,sou
..(10 lIL skupiny. Zařazení voj. gažistů do skupin je toto:
Lskupina : vojenští inžený1ři, lékllJři, zvěrolékaři a ;právnící s úplným
vy,sokoškoIským vZldělámím.
_
II. skupina: gemeráJní Máb, intenoonce a vojenští ÍllŽCIIlýři, kteří
ahsolvQIVa.lív~deň'Sikouvoj ensk,ou mkademii.
III.' ,skupina: lekámíci, veterináli
s neúplným vysokoškolským
V'zděláním, zeměměřičí, ahsolventi hOJs,podáIDskéakademie v Tá:boře, Libwerdě a uženÍiSitů 'VBi'Climi
ti, kteří 1l1ožílíL ~tátnízkoUlškJU na kt.erémikolí:v
odboru.
.
IV. Elkupina: bojovníctv,o.
V. a VL 'SikupID.aj.sou dŮlstojlllki t.'bv. :pomocnýchf';borů a služeb,
na př. s,p1sovný sbor, 'sr1;a,veblllí
,shtžba atd.
Kolegové nasystem1s,ovcaný'ch místech 'po většíně Jsou orga.n1sováni
si1avovllky v 'bájmové <skupině vojenských inženýrů, sekci to civilního
Spolku 'os. inženj'nrů.
čtenM pOIZil,stavil s,e, že do III. skupiny patří 1idés tak různorodýma
nestejně hodnotným předběžným vzděláním. Ještě více se vša,k
podíví, uslyší-li, že kolegové ,pouze 'platově postupují dle III. skupiny, co do
1) Vyjmuto z článku R. Dangera uveřejněného v Journal des Géomětres:Experts Francais, v dubnovém čísle, No 54.
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hodnosti a ,šarže však u lro.ž,dé form~c,e jinak. Tak na 'př. k,olegové Voj .
.wměpisného. Ú8tavu postUlpují co do šarže o tř~ až pět roků před těmi,
kteří 7.alřazeni js,ou u rv,ojeIJ.Slkéhos,tavebniho řed!itelstvÍ. Tito,t. z,v. dů~toj~
níci sta,ve:b.~í služlj)y,poot1J:pujíp.odnostně
dle V., :re5p. VI. skupiny, tooy
tak, jaiko P'Y p1~i po,uze 'ob{j'cné Qbč3.fl'ské V'Zděláni, z [li~h:ž p'ejvíc rekrutují
se tyto ~!vě ,'Po<sl~ní sku:pilly.'
.
,'
.,
Vefí~e(l'é žád'ost~ a.by z této ,Slku:p:iny hylipfllŤazeni,ostaly
Ilcpovšimnuty. CtenářléIJ:Cpo!rOz»IDlí, k<dY'ž'vy;~v~tli'S!l IItu ,ril.kt, že důst'Qj:ník
V. a VI.sktWny
má kollečll:Ou1p.c:z ----< ,~,t4tise major~.
Kolegové tito nc{1osá,hliani' 'toho, <by 'Qlbtirželi g,ta,v,oviský titUl dMtojníků
zelllěměřičů,
ačkoliv Í's,ou pleii nimi ,rrino~; k-tAifi měli i 15 letouciviJ,ni' ,p['axí. V'ojenští
zeml'mělřiči stavElhnísluž'by
ncmaji krnce
stáJých, zwprooovaných pom,ocnýchsil,
!lni fig1p'3!1ltů.
,.,
"
PrqvlÍJději ,dě,lbu pozelllků, roz.&áhlé pdce
ohrani.čQvací, lIllIlohdy
:sporné, práce :nive1a.čni a tacilymetrické,
'plány ~e knihovnímu
póřádku
'nových Sil;nj,CI,ž.ell)~D:ičn~h tr~~~a před~ěž:né!práce;pro
p'ro~kt~ ~kového
druhu. Pra.ce venkoVlSke kOlňi3;Jl'[pO cely rok bc'z ,ohledu na POOOa.SL '
Je:st,,J'i0h, pouze, ",še,st a o,.křídl.e,ně se říká" že jsoo "na v,YID,'
ření',' ...
Jel;tto
llláLo 'p'ravd~:Obné
a velmi mMoovšC'Í11·věcně ipOdep'řooo, ale
je to nejrpohoomějlŠiz'IJ.í1;soh, j1<& ,od1sunoutiřešeni
jejiflh požooa.vků. Zeměpisný Úistarv má pe,vnouorga.ntS\10i. Práce !polni Kona.jí se 'v obdobíja.rnÍJm
:;], letním, kmnceJ.ád',f:jkév zimním, 000 dle 'ltarých zkušenos,ti je,st jedině
správné.
'

Zp~ávy spolkqvi.
Jednota
čs. úl. aut. civ. geometrů
v Praze.
Pracovní výbor
konal svoji řádnou schůzí v Praze dne 6. června. PřítQlllni byli: kol. Fiirst,
Krejza, Berger, Šfr,· Kodl, Prokflpek; Č'erIJÝ z Nuslf, Cerný z Lysé, Fritl!ch
a Zuklín. Omluvil se kol. Bukač, Janč a Skoda. Neomluvil
se kol. Toms,
Talaš a Ročák.
Kol. Fi'irs,t a Zuklín sdělil výsledek intervence V min. spravedlnosti
a financí, týkající se klausule navržené Jednotou pro knihovní plány.
Usneseno učiniti další kroky za účelem souhlasu uvedených ministerstev s navrženým zněním klausule. O konečném výsledku budou kolegové uvědoměni oznáml.Oním ve Věstníku inženýrské komory.
Na sdělení kol. Sira, o vydání živnostenského
listu na provádění
zeměměřičských
praci na Moravě, po delší debatě usne~eno, věc rp,íti na
zřeteli a domáhati se urychleného
vydání nového zákona; o civ. tecJlnicÍph.
Kol. Krejza přednesl zprávu o poslední výborové schůzi "Spolkri ěs.
zeměměřičů" .
Kol. Zuklín referoval o výsledku intervence u min. školství a národní
~světy (ínterv. prof, Petřík, Ing. Bouček a Ing, ZukHn) ve věci reformy
'lltudia zemčměřičského.
Návrh min. financí zní na osm semestrů.
Dále bylo usneseno, zakročiti proti neoprávněným
osobám při provádění pozemkové reformy.
Na základě
výsledku
ofertního řízení na polyg.-trig.
vyměřování
Prahy, usneseno zakročiti proti těm kolegum, kteří podávali svoje nabídky
pod sazby stanovené lnž. Komorou.
Po vysvětlení ruzných dotaz& přítomných kolegů ve věcech stav ov'llkých a tarifních schůze skončena.
Ing, Prok&pek Frant.

Zp~ávy osobní.
Proslulý rakouský geodet a fotogrametr
profesor vídeňské .techniky
Dr. Ing. h. c. Ed. Doležal,
čestný doktor techniky v Cáchá~h, byl dne
6. června 1925 prohlášen čestným doktorem německé vys. školy technické
v Bruě.
Vynikající zeměměřiči
belgičtí Roupcinsky
a Van Daěle
byly
vyznamenáni
rytířským řádem Leopolda II.
U stavebniho
úřadu
města
Prahy
povýšeni do V.tř. hodnostní:
Ing. Kal'. Malina, Ing. Lad. Kubik, Ingt Jos. Souček.a Ing. Boh. Krásný.
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Ve stavu měř. úředniků
evid. katastru
na Slovensku jmenován
prozatímní měř. adj. Ant. Knapp definitivním měř. adjunktem.
Měi'ický rada Ing. Josef Zvolský v Brati~lavě přeložen byl na svou
žádost na trvalý odpočinek. Podle § 8 zákona č. 286 z r. 1924 pHděleni
byli k zeměměřičské službě na Slovensku: Měř. vrch. komisař Edmund
Budík od ředitelství čsl. stát. železnic v Bratislavě a měř. ad.iunkt Otakar
Hněvkovský od ředitelství čsl. stát. železnic Praha-Jih. V. Reichert jmenován měř. asistentem pro obvod zem. fin. řed. v Praze.
Autorisace
úř. opráv. civ. geometra
nabyli:
Ing.'!'. Stradal,
Liberec, J. Karbus, Horní J-..itvínov, Ing. K. BarU, Klatovy, J. Siiss. Stodo,
A. Giirtler, Brno, Ing. S. Sťovíček, Pardubice, Ing. F. Fabián, v. m:rada
v. V., Kolín, J. Charvát, Val. Meziříčí, O. Kubín, Pohořelice, J. Kříž,
Pardubice, F. Mocek, m. rada v. v.. Praha VII, In~. F. N(hlík, PrahaSmíchov, R. Zbožínek, v. m. rada v. v., pro soudm okres Zidlochovice,
J. Beck, Ivančice, Ing. J. ZvěřiJla, Mor. KruI"!)lov,dipl. inž. stav. a kult.
S. Furdik, Zvolen, R. Lehmann, Ustí n. L., K. Smelc, Strašnlce, E. Zbiňovský, Košice.
Autorisaci
úř. aut. civ. geometra
složili: Ing. A. Řenč, Plzeň,
Ing. F. Hellmann, Praha, Ing. J. Němec, Praha-Karlín, civ. inž. lesnický
Dr. li. Miiller, Frýdland.
Oprava. Ve článku "K 25. letému výročí založení české vys. školy
techn. v Brně" má státi na straně 122, v první větě odstavce' 4. místo
"ve školním roce 1910-1911" "ve školním
roce 1900-1901".
Upozornění:
Schematismús
stát.
měř. úřednfků
redakce vydati, neboť se přihlásil nepatrný počet odběratelů.

nemůže

B R E I T H A U P T~OVY
stroje nivelační.
Přesné n i vel a čni stroje system S e I b tBrelthaup!.
Nivelační
tachymetry
se stupnlcovými mikroskopy, opatřené hranolovýml okuláry. Odečítaci hranoly pro
libelly. Dvojnásobný vertikálni posuv. Tangentový šroub s mlkrometrickým b u b i nke m. Odlehčovaci zařizeni pro tangentový
šroub. Nivelační
stroje
universálni.
Výšková výseé;
posuv dalekohledu tangentovým šroubem. opatřeným mikrometrlckým bublnkem.
N i vel a čni I a t ě jednoduché, sklopné, skladatelné i zásuvné.
N i vel a ční
z nač k y S e i bto v y.

Nezávazné návštěvy vftány.
Opravy všech přistrojů.
Výhradní

zástupci

pro

Československo:

Ing. Straka, Šebor a spol.
společnost

s r. o.

PRAHA II, Vladislavova ul. 1a.
Telefon
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