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Poznámky a porovnanie osnovy unifikacného a komasacného
zákona so zákonodarstvom upravujúcim výkon úprav držby

na Slovensku a Podkarpatskej Rusi.
Súdny radca štefan Ho s c h e k.

Predrtáška z celoštátneho sjazdu Svazu spolkov zememeračských inženierov v Bra-
Nslave dňa 17. aprila 1938.

Nesporne nútna je snaha ministerstva zemedeYstva o sjednotenie zákonov a na-
riadení upravujúcich výkon úprav držby (komasácie) v zemiach nášho štátu. Avšak ve-
rejná potreba úpravy týchto pomerov vyžaduje, aby sjednotené zákonodarstvo vyhovo-
valo záujmom a potrebám občanov dotknutých úpravami majetkovej držby.

Nemože byť pochybnosti o snahe ministerstva zemedeYstva vyhoveť potrebám ob-
čanov návrhom nového komasačného zákona. Avšak je otázkou, či sa podarilo vypraco-
vať osnovu zák'ona tak, aby vyhovela potrebám a požiadavkám všetkých území štátu
a najma potrebám Slovenska a Podkarpatskej Rusi.

Pri skúmaní nadhodenej otázky treba brať zreteY nie len na sposob riešenia
hospodárskych otázok, ale najma treba si všimnúť m a jet k o v e- a ď l' Ž e b n o s t n e-
p l' á v n y c h P omel' o v v t e j k t o l' e j ob 1a s tiš tát u. Veď je zrejmé, že k 0-
masácia može byť spravedlive a správne prevedená len vtedy,
keď je správne zistený vlastnícky nárok účastníkov jednania.
A v tom práve sú veYké a podstatné rozdiely v pomeroch na Morave a na Slovensku.
Na Morave už pri zahájení jednania na scelenie pozemkov bez pričinenia príslušných
orgánov sú takmer v úplnom súhlase skutočné pomery držebnostné so zápismi v po-
zemkovej knihe a okrem toho je vždy k použitiu katastrálna mapa a operát pozemko-
vého katastru, ktorý súhlasí ako so skutočnou držbou, tak so zápismi pozemkovej
knihy. Avšak také pomery sú na Slovensku len celkom výnimečné.

Tu zpravidla skutočná držba nesúhlasí takmer na 8.O- 90% so zápismi v po-
zemkovej knihe a v pozemkovom katastre, nehovoriac o tom, že takmer v 8 0% prípadov
scelovania pozemkov nejestvuje, katastrálna mapa. Už z toho je zrejmé, že postup a za-
bezpečenie právnych nárokov účastníkov jednania musia byť iné na Slovensku a Pod-
karpatskej Rusí a iné na Morave a v čechách. Pre tieto značné rozdiely v pomockach,
nehovoriac o odlišných držebnostných pomeroch slovenských a podkarpatoruských, je
treba postupovať s mimoríadnou pozornosťou prí vydaní jednotného zákona na úpra.vy
majetkovej držby. Avšak pri tom nesmia byť pominuté ani potreby štátnej správy v tej
ktorej zemí. Na Slovensku sú to potreby pozemkovej knihy a s ňou neroz!učne spoje-
ného pozemkového katastru, ktorý už dávno prestal mať význam len pre úzky obor vy-
merania pozemkovej dane.

Riešenie týchto otázok bolo cieYom,dosiaYna Slovensku a Podkarpat. Rusí plat-
ného uhorskéhozákonodarstva o majetkových úpravách držby. Toto zákonodarstvo
vzniklo z bohatých skúseností, získaných pri úpravách držby, konaných vo veYkomme-
rítku na území Uhorska už od roku 1836.Náležité rozpoznaníe miestnych potríeb jednot-
livých zemí býv. Uhorska, prímalo zákonodarstvo, aby prt zachovaní generá1nych vše-
užitočných zásad, vytvorHo í zvláštn.é, odchylné opatrenia zákona pre zvláštné odchylné
.potreby jednotlivých zemí.

Takto sa vytvorilo zákonodarstvo o majetkových úpravách a to zvlášť pre
1. územíe patríace pod účinnosť zák. čI. XXXIX{1908,t. j. pre štátne územie bý-

valého Uhorska, vyjmúc časť S~dmohra<lska a bývalé pripojené územia, pre ktoré pla-
tily naríadenia Č. 10, 20, 30, 40, 50 a 60{1909I. M. Tieto sú platné i teraz pre Slovensko
a Podkarpatskú Rus s výnimkou nariadenia č.40{1909I. M., ktoré bolo nahradené vlád.
nariadením číslo 65/1930 Sb. z. a Dar.

2. zvlášť pre územíe patriace pod účinnosť zák. čI. VII{1908, t. j. pre územía
Seďmohra<lskaa býv. pripojených území, pre ktoré boly určené prevádzajúce naríade-
.nia Č. 500, 600, 700, 800, 1000, 1200/1909I. M.
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Ako spoločne platné ustanovenia boly vynesené prevádzajúce nariadenia č.
39.000/1906, 44.651j1906, 15.500/1908, 18.200/1908, 72.100/1914 a 22.000/1915 1. M. a tieto
doteraz platia pre Slovensko a Podkarpatskú Rus. .

V rámci týchto uborských zákonov a prevádzajúcich nariadení sa uplatňujú a sú
prevádzané tiež zákonné články VI/1836, X/1836, XII/1836, VII/1840, LIII{1871 a XXXIX1
1908, ktoré určujú majetkové a dTžebnostné práva býv. zemepánov a býv. urbarialistov
(poddaných), t. j. práva z urbárskych (poddanských) pomerov. Tieto zákony sú najma
vel'mi dóležité pre zvláštné právné pomery Slovenska a Podkarpatskej Rusi, lebo je tu
ešte vždy celý rad neriešených majetkových záležitostí a právnych pomerov s povahou
urbárskeho práva, ktorých riešenie sa prevádza v celkovom rámci majetkových úprava
to pri segregácii, proporciácii a k'omasácii.

Pri oceňovaní osnovy nového komasačného zákona treba predovšetkým poukázať
na prejavenú snahu vylúčiť na Slovensku a Podk. Rusi prevádzanie majetkových úprav
z kompetencie súdov a prideliť ho správnym úradom.

Tu je nutné čo najdóraznejšie poukázať na tento nedostatok. Osnova vóbec ne-
berie ohrad na zvláštné hospodárske a právné potreby Slovenska a Podkarpatskej Rusi,
vytvorené tu odlišnými pomermi vyplývajúcimi z platného dedického práva, nevšima
si spomenutých nesúhlasov skutočnéh'O a pozemnoknižného stavu a nedbá ani zvlášť
složitých právnych pomerov vlastníctva a držby. V tom práve javi sa nedostatok osnovy,
na ktorý treba poukázať, lebo tieto zvláštné potreby vyžadujú jednotné súdné pokračo-
vanie pri prevádzaní majetkových úprav na Slovensku a Podk. Rusi. Preto pri úprave
majetkových a držebnostných pomerov je neoddeliterné riešenie hospodárskych otázok
od riešenia otázok majetkove- a držebnostne-právnych. Pre tieto zvláštné pomery n e-
možno si predstaviť účelné a správné vyriešenie majetkOlvej
úp r a v y p o str á n k e drž b y h o s:pod á r s k e j, bez s ú č a s n é hor i e š e n i a
a ú p r a v y o t á Z'Ok a pot r i e b ma jet k o v e - p r á v n y c h.

Tak osnova zákona nechává stranou skutočnosť, že i sama majetková úprava je
tiež riešením celého radu právnych pomerov, takže má v prvom rade povahu právnu.

Pre verkú doležitosť majetkových a právnych otázok vyplývajúcich z urbárskych
pomerov na Slovensku, uborské zákonodarstvo zvlášť pamii.talo na ich vyriešenie a preto
poverilo len niektoré zo sborových súdov 1. stolice (bývalých sedrií) vybavovaním a rie-
šením záležitostí a otázok vyplývajúcich z urbárskych pomerov (t. zv. urbárske súdy). ,

Tieto zvlášte spletité pomery a z nich plynúce ťažko riešiteTné otázky právnické
v historických zemiach nejestvujú a len tým móže byť vysvetlené, že do osnovy zá-
kona pre celé štátne územie je jednoducho prevzatý, s malými odchylkami, spósob admi-
nistratívneho pokračovania, prevádzaného na Morava i v Sliezsku. Osnova zákona od
spósobu pokračovania majetkovej úpravy držby doteraz prevádzaného na Morave a
Sliezsku sa odchyruje hlavne v tom, že miesto doterajšieho gremia právnikov, chce sve-
riť výkon pravomoci miešanému gremiu odborníkov stavu právnického, technického a
hospodárskeho. Táto zmena, vzhradom na dóležité úkoly právnych pomerov pri majet-
kových úpravách, znamená aj na Morave a v Sliezsku zoslabenie doterajšieho, v prvom
rade právneho významu tam prevádzaných majetkových úprav.

Treba pripomenúť, že dO roku 1872 na terajšom Slovensku justičná a administra-
tivna služba bola sústredená, takže aj agenda úprav držby podliehala tejto sústredenej
službe, avšak v r. 1871 boly obe agendy odlúčené a zriadené boly samostatné úrady
správné a justičné a na krajské súdy hola prenesená agenda z majetkových úprav
držby, a to zákon. čI. LIII/1871.

Stalo sa tak pre zvláštné a mimoriadne dóležité právné úkony, ktoré sú neodlu-
čiterne spojené s hospodárskym účelom majetkových úprav držby.

Len správné rozpoznanie dóležitosti právnych úkonov pri úpravách majetkovej
držby viedlo bývalé uborské zákonodarstvo k tejto zmene, pri ktorej nebolo zabudnuté
ani na hospodársky účel majetkových úprav držby.

Preto bolo snahou zákonodárcov vybudovať takú organizáciu majetkových úprav
držby, ktorá by plne zaručovala ich zdarný výsledok ako po stránke právnej, tak aj
hospodárskej a technickej. Táto snaha po viacročnej príprave a využití skúseností nado-
budnutých pri majetkových úpravách držby, konaných na území Uhorska od roku 1836,
skončila úspešne vydalúm zákonného čI. XXXIX/1908 a prevádzajúcich nariadeni ubor-
ského ministerstva spravedlnosti, ktorých čísla už boly vpredu podrobne uvedené.

Ustanovením tohoto zákonodarstva sa rozderuje pokračovanie o úprave majet-
kovej držby na:

1. pokračovanie správné (nar. čís. 20/1909 1. M.),
2. P o k rač o van i e s ú d n é.
Spr á v n é p o k rač o van i e predchádza súdnemu pokračovaniu a jeho úko-

lom je zistiť hospodárske predpoklady žiadanej majetkovej úpravy držby (komasácie)
a rozhodnúť o jej účelnosti a potrebe. Pri tomto pokračovani sa ustáli tiež plocha pod-
liehajúca majetkovej úprave držby a rozhodne sa tiež o potrebe rozdelenia alebo roz-
šírenia spoločných pasienkov. O výsledkoch šetrenia vydané rozhodnutie ministerstva
zemederstva je závazné pre ďalšie súdné pokračovanie, ktorým je žiadaná majetková
úprava držby nariadená a vykonaná. .

1938/126



Pri spomenut'om správnom pokračovaní sa <láva mInisterstvu zemedeYstva mož-
nosť, aby učinilo návrh na účelné hospodárske prevedenie komasácie, to znamená, že
móže navrhnúť spasob umiestenia dielov novej držby tak, aby bolo dosiahnuté čo naj-
vačšieho hospodárskeho úspechu žiadanej majetkovej úpravy držby. Tieto hospodárske
návrhy ministerstva zemedel'stva dajú sa na uváženie účastníkom komasácie a roz-
hodne sa o nich po výsluchu účastnikov komasácie.

Avšak ministerstvo zemedeYstva má možnosť vplývať na hospo<lárske prevedenie
komasácie aj pri súdnom pokraěovaní majetkovej úpravy držby a to keď sa jedná o ve-
ciach, ktoré majú podstatný vliv na jej hospodársky účinok.

Preto je predpísaná povinná účasť ministerstvom zemedeYstva menovaného hospo-
dárskeho znalca, ako predsedu hospodárskej komisie pri triedení a odhadu pozemkov
(§§ 109-118 nar. č. 30/1909 1. M.), pri pojednávaní prídelu nových dielov držby (pre-
jednanie umiestovacIeho plánu, §§ 157 a 158 cit. nar.) a pri autentifíkačnom pojedná-
vaní (§ 174 cit. nar.). Pri autentifikácii nového stavu hospodársky znalec preskúša účel-
nosť prídelu náhradných pozemkov, nielen z úradne.j moci, ale aj pri vyšetrení namie-
tok účastníkovo O vykonanom preskúšaní podá komasaěnému sudcQ"\''iodborný posudok.
Overenie operátu komasovaného nového stavu maže byť vykonané len vtedy, keď ho 00-
poručil hospodársky znalec.

Vyjadrenie min. zemedeYstva je tiež pot.rebné k súdnemu zahájeniu jednania o zá-
menu lesov, ktoré jednanie je prevádzané na základe ustanovenia § 17 zák. čI.XXXIX/1879
a ďalej k zahájeniu súdneho jednania na rozdelenie spoločných pasienkov, ktoré sa koná
podYanar. č. 20.326/1890 1. M.

Menovanými zákonnými ustan'oveniami je zaistený do najširších možnosti vliv
min. zemedeYstva na výkon majetkových úprav držby po stránke hospodárskej. Je však
otázkou, či o uplatnenie tohoto, zákonnými predpismi nie len pripusteného, ale priamo
nariadeného vlivu min. zemedeYstva, je dostatočne postarané, a to práva so strany re-
čeného ministerstva.

Avšak z priebehu komasačných prác, konaných na Slovensku od štátneho pre-
vratu, je nutné konštatovať, že min. zemedeYstva len vo veYmi malom merítku využíva
zákonodarstvom mu poskytnutého a zaisteného ďalekosiahleho vlivu a moci. Nedostatok
záujmu ministerstva zemedeYstva o komasačné veci najviac pociťuje súd. Ministerstvo
zemedeTstva zoslabuje význam komasácií na Slovensku už tým, že skoro bez výnimky
za hospodárskych znalcov ako svojich umocnencov vymenovalo osoby, ktoré často ne-
majú dostatočného rozhYadu a odborných vedomostí a nemóžu dostatočne spoYahlive vy-
konávať im uloženú úlohu. Bolo by preto potrebné, aby sa ministerstvo zemedeYstva
postaralo o to, aby ako hospodárskI znalcovia pri majetkových úpravách držby boli
zamestnaní skutoční odborníci, ktorí majú vysokoškolské alebo aspoň stredoškolské od-
borné vzdelanie.

S ú dne p o k rač o van i eo majetkových úpravách držby sa rozdeluje na 4 00-
diely, a to na:

1. pojednávanie o prípustnosti majetkovej úpravy držby,
2. predbežné práce,
3. meritorné pojednávanie a
4. výkon.
Úlohou predbežných prác je:
a) ustálenie a vyznačenie hraníc scelovať sa majúceho obvodu,
b) podrobné zameriavanie komasovanej plochy a výpočet plóch,
o) odhad a triedenie,
d) autentifikácia (overenie) zememeračských prác starého stavu.
Pri terajších majetkových úpravách sa koná p o k r a é'O van i e n a u stá 1e n i e

a v y z nač e n i e hra n í c k om a s o van é h o o b vod u a prevádzanie odhadu a trie-
denia podobne ako znie ustanovenie § § 42-47 osnovy zákona. Rozdiel je len v tom, že
pri obchódzke hraníc vzniklé hraničné spory prejednáva teraz sám vyslaný sudca (koma-
sačný sudca) dYa ustanov. §§ 73 a 91 nar. č. 30/1909 1. M. v smysle ustanovenia občan-
ského súdneho poriadku s odchylkou, že podYa ustanovenia § 207 cit. nar. vybaveníe
opravných prostriedkov sa prevádza mimo poradie. Naproti tomu osnova zákona pouka-
zuje tieto spory na porad práva (§ 42, odst. 2. osnovy).

Zameriavanie plochy určenej ku sceleniv. sa prevádza podYaustanovenia §§ 94 až
102 nar. č. 30;1909 1. M. Správnosť zamerania a zobrazenia parciel starého stavu je
preskúšaná kat. merníckym úradom v Bratislave (Užhorode), a to podYa ustanovenia
§§ 103-108 nar. č. 30/1909 1. M.

Výkon technických prác móže byť sverený úro aut. geometrovi, alebo ho móže
prevziať na žiadosť účastnikov ministerstvo zemedeTstva. Toto ustanovenie platných
predpisov sa liši od ustanovenia osnovy, podYa ktorej móžu vykonávať technické práce
pre úpravu držby takmer výhradne len orgány ministerstva zemedeYstva, poťažne poli~
tickej správy.

PodYa terajšich predpisov je možné pristúpiť k odhadu a triedeniu pozemkov le:Q.
po úspešnom ukončeni revizie zameriavacich prác starého stavu. .
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V tom smere trpí osnova zákona nedostatkom, lebo n í e len žen e u p r a v u j e
s p ó s o b p r e vád z a n i a z a m e r i a v a c í c h p r á c (merníckych prác, viď ustano-
venie § 39 osn. zák.), ale ani nevyhradzuje upravenie tejto otázky
dcdatočnej úprave p r e vád z a j ú c i m na r i a den í m.

PodYa boho sa zdá, že osnova zákona predpokladá, že na S10vensku sú všade
riadné katastrálne mapy a že vóbec nie je potrebné zameriavať starý stav, aby bol zis-
kaný spoYahlivý podklad komasačného jednania.

Pri zameriavacích prácach, prevádzaných podYa uhorského zákonodarstva, zistené
nporné otázky ohYadomhraníc pozemkov, prejednáva vyslaný (komasačný) sudca podYa
§ 100 nar. č. 30/1909 1. M. a taktiež prejednáva všetky spory o držbu, vzniklé za dobu
prevádzania majetkovej úpravy držby, ako aj spory už zahájené u sborových súdov
(§§ 73 a 74 cit. nar.).

PodYa osnovy nového zákona prejedná vanie všetkých týchto sporov má byť vyko-
nané pred riadnymi súdmi.

Ustanovenia uhorského zákonodarstva predpisujú, aby overeniu operátov obsahu-
júcich vyšetrenie starého stavu, predichádzalo preskúmanie týchto prác po stránke tech-
nickej správnosti a súdné zfstenie a vyšetrenie odchyliek tam zapísaného skuločného
stavu držby od zápisov v pozemkovej knihe (§ § 130, 131 nar. č. 30/1909 1. M., t. zv. vy-
šetrenie majetkových zmien).

Pri miestnom overovaoom jednaní zameriavacích prác sú účastníci oprávnení
namietať správnosť zameriavacích prác a správnosť zápisu ich vlastníckych a držebnost-
ných práv, a to pred vyslaným sudcom. Prednesené námietky sú preskúmané a zistené
závady opravené. O námietkach merníckej povahy rozhodne vyslaný sudca podYa po-
sudku autentifikujúceho úradníka kat. mer. úradu.

Po overení operátov starého stavu umožňuje ustanovenie § 138 nar. č. 30/1909 1. M.
nespokojným účastníkom komásacie použiť opravných prostriedkov vo dvoch súdnych
inštanciach. Opravných prostriedkov je možné užiť proti všetkým ujmám vzniklým po
čas prevádzania prác pri zisťoVaní starého stavu. Okrem toho v pripadoch, označených
V § 138, lit a}, b}, prislúcha účastníkom jednania právo použiť týchto opravných pro-
striedkov aj v dob e výkonu predbežných prác.

K prejednaniu umiestenia nových dielov držby a spoločných zariadení (meri-
borné pojednávanie) je možné prikročiť len vtedy, keď boly pravoplatne riešené ná-
mietky, prednesené podYa už spomenutého § 138 cit. nar.

Osnova zákona odchyfuje sa od týchto ustanovení nar. č. 30/1909 1. M. v tom,
že vóbec nerieši potrebu zisťovania majetkových zmien a tak chýba riešenie dóležitej
otázky nesúladu medzi skutočným a pozemnoknižným stavom. Táto neúplnosť osnovy
zákona povstala tým, že osnova vóbec neupravuje spósob vyšetrenia majetkových po-
merov v starom stave a výkon zameriavacích prác, ako je už vyše uvedené.

Je d n Ý m z na j ú s p e š n e j š í c h o pat r e n i na r i a den i a č. 30/1909 1. M.
jev s u n u t i e s celo v a c í c h tec hni c k Ý c h p r á c d orá m c a k a t. v y m e r i a-
van i a a k o n t r o I a m e r n í c k Y c h p r á c k a t. m e r. ú rad o m. Tým sa zaisťuje
nielen správnosť a presnosť prác, ale tiež sa zosilňuje verejná dóvera v správnosť po-
kračovania majetkovej úpravy držby. V §§ 57, 95 a 137 osnovy stanovená revizia finanč-
nej správy netvori bezpodmienečný článok pokračovania a nie je nevyhnuteYnou pod-
mienkou ďalšieho postupu, lebo neurčuje ani žiadnych sankcií pre prípad, že mernicke
práce budú shladané vadnými. Okrem toho nechráni po merníckej stránke držebnostné
práva účastníkovo Osnova zákona teda takmer úplne vylučuje kon-
t r o I n ú a z n a I e c k ú ú č a s ť k a t. m e r. ú rad U. V tomto zjavuje sa tiež jeden
z najvačších nedostatkov osnovy, lebo nijako nezaručuje účastnikom riadenia nes t r a n-
n é p r e s k ú m a ni e ich sťažnosti a je obava, že v osnove zákona stanovený spósob
kontroly technických prác nie je postačujúci, lebo zemská agrárna komisia 1e n pri pre-
jednávani odvolaní a námietok podaných proti scelovaciemu plánu prejednáva a skúma
1e n sťažované pripady a V osnove zákona niet n i kde ustanovenía o určeni povinnosti
z úradnej moci prevádzať revízie a preskúmanie celých technických prác vykonaných pre
úpravu držby, najma pre zistenie držebnostného stavu. Tieto nedostatky tiež pochádzajú
z mylného predpokladu, že, na Sl'ovensku netreba starý stav zameriavať.

Úkol meritorného poje,dnávania a výkonu, stanovený v §§ 141-180
nar. č. 30/1909 I. M. zvačša sa shoduje s hlavným pokračovanim osnovy zákona, urče-
ným v §§ 48 až 62 osnovy. Značnejši rozdiel sa zjavuje pri prejednávaní a určovani spo-
ločných zariadení a pri umiestovani náhradných pozemkov.

Ustanovenie § 141, odst. 3 lit. a}--e} nar. č. 30/1909 I. M. totiž určuje povinnost:
dopodrobna vyriešiť otázky projektu spoločných zariadeni a umiestenia náhradných
pozemkov a to buď v dohode s účastnikmi (§ 144, odst. 2. a 3. cit. nar.) , alebo rieše-
ním sporných otázok znaleckou hospodárskou obhliadkou a meritorným rozsudk'om (§§ 145,
157-162 cit. nar.). Vypracovanie konečného rozdeYovaciehoplánu a komasačného ope.-
rátu je dovolené len, keď bola o všetkých otázkach docielená dohoda, lebo keď už 08-

dobudol pravoplatnosti rozsudok senátu, ktorým boly riešené sporné otázky, ktoré sa
vyskytly pri tomto jednaní (opravné prostriedky sú pripustné až k najvyššiemu súdu).
Proti tomu osnova zákona určuje pred vypracovanim scelovacieho plánu (komasačného
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operátu) len potrebu výsluchu prianí scelovacieho výboru a účastníkov jednania. Ná-
mietky proti spoločným zariadeniam a proti prídelu náhradných pozemkov sú dovolené
až po vyhotovení scelovacieho plánu. Tento postup osnovy zdá sa byť nevhodným, na-
jma pri vačšom počtu účastníkov jednania, lebo odóvodnené námietky pri vačšom roz-
sahu namietaných nedostatkov scelovacieho plánu móžu vyvo~ať potrebu úplného pre-
pracovanía značným nákladom vyhotoveného komasačného operátu, včetne póvodnej
scelovacej mapy. Pri menších nedostatkoch treba napraviť chyby v prídelu peňažitým
vyrovnaním (§ 26, odst. 3 a § 48, odst. 2 lit. o). Avšak tým móže byť vyvolaná nespo-
kojnosť účastníkova móže byť zoslabená ich dóvera do presností technických prác, lebo
spoliehanie na mOŽllosťvyrovnať rozdiely hodnót prídelov peniazmi móže primať tech-
nicko-hospodárske orgány ku sníženiu presnosti výkonu pri úpravách držby.

Preto treba uznat za účelnejší postup nariadenia Č. 30/1909 1. M., ktoré pripúšťa
vyrovnanie v peniazoch len v prípade dohody a vypracovanie lmnečných rozdefovacíc.h
operátov pripúšťa len po pravoplatnosti meritorného rozsudku.

Aké ťažkosti a prieťahy jednania vzniknú, keď nie je umiesťovací plán po-
drobne vypracovaný a pravoplatne schválený, bolo zistené už na Slovensku pri komasá-
ciach konaný'ch po štátnom prevrate do roku 1935. Do vtedy bolo dobromysefne postu-
pované tak, že v hrubých rysoch boly stanovené pri meritornom jednaní len smernice
pre spoločné zariadenia a prídel náhradných pozemlmv. Následok toho bola všeobecná
nespokojnosť účastníkov s prídelom náhradných pozemkov a potreba ObťaŽllýcha ná-
kladných opráv operátov.

Keďže pri terajších komasáciach sa postupuje na Slovensku (aspoň v obvode kraj-
ského súdu v Trenčíne) presne podfa smerníc §§ 141 a ďalších nariadenia č. 30/1909
I. M., sťažnosti sú snížené na možné minimum a celý postup prác je nepomerne rych-
lejší.

Na základe opísaných skúsenosti sa opovažujem poznačiť v predu uvedené smer-
nice osnovy zálmna pre vypracovanie umiestovacieho plánu a prídelu náhradných po-
zemkov za nevyhovujúce a pre Slovensko nevhodné.

Podstatný rozdiel sa jeví tiež medzi ustanovením § 55 osnovy zákona a medzi
ustanovením § 172 nar. č. 30;1909 1. M. Podfa osnovy zákona móžu totiž účastnící
.komasácie prevziať náhradné pozemky do dočasného užívania hneď po ich vytýčení podfa
scelova.ciehoplánu ešte pred jeho vyložením, s výhradou opravných prostriedkov pr'oti
nemu. Dočasné užívanie náhradných pozemkov móže byť zemskou agrárnou komisiou aj
nariadené proti vóli účastníkovo Naproti tomu ustanovenie § 172 nar. č. 30/1909 I. M.
P r i a m o z a k a z u j e účastníkom prevziať náhradné pozemky do dočasného užitku.
Toto stanovisko, diametrá1ne odporujúce osnove zákona, je odóvodnené tým, že dočas-
ným užitkom (pred vyriešením sťažností) zmení sa hodnota pozemku a zaniknú staré
majetkové hranice, takže nie je možné spravedlive riešiť podané námietky a zistiť, čí
účastník jeďnania je prídelom náhradných pozemkov ukrivdený.

Záverečné ustanovenia osnovy zákona zv1i.čšanevykazujú podstatných odchyliek od
ustanovení §§ 179, 183-203 nar. č. 30/1909 1. M., nar. č. 22.000/1915 a 60/1909 1. M.
Významnejšie odchylky od ustanovenia nar. č. 60/1909 javia sa v spósobe rozdelenia
a vymáhania komasačných nákladov a vo výške štátneho príspevku. Osnova zákona to-
tiž určuje povinnosť účastníkov komásacie hradiť útraty komasačného pokračovania vo
výške 40-60% nákladov, naproti tomu účastníci komasácie podfa ustanovení nar. C.
30 a 60/1909 1. M. okrem 10% resp. 20% št. príspevku hradeného finančnou správou,
sú povinní sami si znášať všetky komasačné náklady. Pri tom používajú len tej vý-
hody, že predbežné vyplácanie komasačných nákladov sa prevádza zo štát. komasač-
ného fondu. Účastníci sú povinní nahradiť poskytnuté zálohy v 8 rovnakých ročných
a bezúročných splátkach, ktoré vymáhajú pre komasačný fond berné úrady. Vo vy-
máhaní komasačných nákladov, poťažne pri ich rozvrhnuti na jednotlivých priamych
účastníkov komasácie, osnova zákona vykazuje tú vítanú novotu, že rozvrh prevádza
podfa pomerov odhadnej ceny náhradných pozemkov, so zretefom k výhodám pri ko-
masácii získaným a preto soskupuje priamych účastníkov do 6 tried podfa rozsahu zís-
kaných výhod. Spósob soskupovania priamých účastníkov do týchto skupin bolo by
treba určiť prevádzajúcim nariadením, ktorým by sa určil podrobný bodový systém
komasáciou získaných výhod.

V § 60 lit. c), d) a v §§ 70 a 71 osnovy zákona uvedené opatrenia pre udržovanie
spo1očných zariadení sa shodujú s opatrením uvedeným v § 180 nar. Č. 30/1909 I. M.
v tom, že i toto nariadenie ponecháva udržovanie spoločných zariadení pod dozorom
okresného úradu. .

Predpisy osnovy zákona o delení spoločných pozemkov (§§ 104-144 osnovy zá-
kona) sa nijako podstatne nelišia od ustanovení uhor. zák. čI. XXXIX/1908, poťažne
nar. Č. 20.326;1890 I. M.' Rozdelenie spoločných pozemkov (pastvín) móže sa stať
v rámci prác konaných podfa nariadenia č. 30/1909 1. M. a lebo celkom samostatne
podfa predpisov nar. č. 20.326/1909 I. M.

Pod štvrtým záhlavím osnovy zákona určené hlavné zásady úpravy a správy
spoločne užívaných pozemkov. nelišia sa podstatne od ustanovenia zák. čI. X/1913. Roz-
diel je v tom, že osnova zákona vyhractzuje podrobnosti zahájenia pokračovania o úprave
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dodatočnému vládnemu nariadeniu, kdežto zák. čI. X/1913 ohl'adom spoločných past-
vín a zák. čI. XIX/1898 ohl'adom spoločných lesov obsahujú už i tíeto podrobné usta-
novenia, ktoré úplne vyhovujú nie len miestnym hospodárskym a právnym pomerom
Slovenska a Podkarp. Rusi, ale aj pokročilým hospodárskym požiadavkám terajšej
doby. Príznakom širokého rozhl'adu zákonodárcu je, že zákonný článok X/1913 a zák.
čI. XIX/1898 plne vystihujú čisto hospodársky účel tejto majetkovej úpravy a určenie
úpravy užívania a správy spoločne užívaných pozemkov ponechávajú adminístratív-
nemu pokračovaniu a dozorčej kontrole ministerstva zemedel'stva, zaistujúc vliv tohoto
ministerstva na hospodársku účelnosť úpravy užívania a správy spoločne užívaných
pozemkov. Dl'a skúseností súdov ne p r e vád z a j ú s a však hore uvedené a ciel'u pri-
merané ustanovenia zák. čI. XIXi1898 a zák. čI. X/1913 a v tomto tkvie príčina, že
spoločne užívané majetky sú často predmetom sporov.

Piate záhlavie osnovy zákona o očisťovaní lesov od cudzích pozemkov (enkláv) a
o vyrovnaní hraníc (§§ 168-169 osnovy zákona) obsahujú podobné ustanovenía ako
pos!. odst. § 1 zák. článku XXXIX/1908. Toto pokračovanie je zahájené administra-
tívnym jednaním podl'a nar. Č. 20/1909 r. M., ktoré predchádza súdnemu jednaniu,
ktoré je vlastne výkonom rozhodnutia min. zemedel'stva.

Výsledkom porovnania výkonu majetkových úprav držby podl'a pokračovania
určeného osnovou zákona, s výkonom týchto úprav komasačných podl'a doteraz plat-
ného zákonodarstva na Slovensku je, že o s n o vou z á k o n a n a vrh n u t á u n i f i-
k á c í a z á k o n o dar s t v a v pod s t a t n Ý c h o t á z k ach n e v y h o v u j e p 0-
t r e b á map o m e r o m S loven s k a a Pod k a r p. R u s i.

Osnovou zákona navrhnuté vylúčenie pokračovania majetkových úprav držby
z oboru súdnej agendy a prenesenie jej na správne úrady je nedostatkom osnovy,
ktorá sporné majetko-právne otázky poukazuje na porad oddeleného súdneho pokračo-
vania. Dalšim nedostatkom osnovy je, že ponecháva okresným úradom k riešeniu
určeníe náhrady škody spósobenej technickými a merníckymi prácamí (§ 13,odst. 2
csn.), určenie peňažnej výšky nároku na náhradu za nevyrovnané rozdiely starých a
náhradných pozemkov (§ 26, odst. 3 osn.), určenie výšky náhrady za služobnosť (§ 30,
odst. 5 osn.) určenie zvýšenia alebo snížení a pachtovného a výpoveď pachtovnej smluvy
(§ 31, odst. 2, 4 a 5 osn.), peňažité vyrovnanie predmetov a skutočností pri odhadu po-
zemkov neodhadnutých (§ 44, odst. 2, bod 1 a 2 a § 45, odst. 1 osn.), ustálenie peňažítej ná- .
hrady za plochu odstúpenú ku spoločným zariadeniam (§ 50,odst. 4 osn.), ustálenie a vyrov-
nanie peňaŽllej náhrady za zmenšenú hodnotu náhradného pozemku, za poškodenie
z taxačnej chyby a za poškodenie neplnením úradného opatrenia (§ 59, odst. 1-4
osn.). Adminístratívnemu riešeniu sú ponechané aj sporné otázky povahy súkromo-
majetkoprávnej pri stanovení pozemkov ležiacich na komasovanom území avšak ne-
podliehajúcich výmene, pri určení projektu spoločných zariadení a umiestenia náhrad-
ných pozerríkov, ako aj pri určení predmetov majúcich nárok na zvláštné vyrovnanie a.
odškodné, ktoré otázky podl'a ustanov. § 141, odst. 3 lit. a)-e) a §§ 145, 157-159
nar. Č. 30/1909 1. M., ako výslovne sporné sú dnes ponechané zvláštnemu riešeniu
znaleckou obhliadkou a meritorným rozsudkom vyneseným senátom krajského súdu
(teda nie ani rozsudkom komasačného sudcu), proti ktorému sa možno odvolať až na
najvyšší súd.

Hlavným nedostatkom osnovy zákona je úplné pominutie riešenia tak vážnej
otázky, ako je odstránenie nesúhlasu medzi pozemnoknižným a skutočným stavom pri
majetkových úpravách, ktoré je doposial' podrobne určené ustanoveniami §§ 130-1132
nar. Č. 30j1909 1. M. .

Tieto nedostatky osnovy zákona sú nie len škodlivé, ale aj neod6vodnené, lebo
i terajší spósob prevádzania majetkových úprav držby na Morave a Sliezsku, vzdor
tamojším usporiadanejším pozemnoknižným a majetko-právnym pomerom, koná sa za
kontroly gremia právnikov, avšak osnova zákona, vynechajúc toto gremium právni-
kov, sveruje výkon pravomoci majetkových úprav gremiu odborníkov stavu technic-
kého, hospodárskeho a právnického, ktorých pósobnosť sa prejaví len pri preskúmaní
odvolaní a námietok.

Tieto nedostatky osnovy zákona by sa prejavily katastrofálnym účinkom hlavne
v praxi na Slovensku a Podkarp. Rusi, kde najma. pokial' ide o docielenie súladu medzi
pozemnoknižným a skutočným stavom, maly by ďalekosiahle a nenapravitel'né následky
súkromoprávné. Tiež neúplnosť ustanovenia osnovy zákona, ohl'adom prevedenia meritor-
ného pojednávania aspoň podobným spósobom"ako je určený v nar. Č. 30/1909 I. M., ktorý
bol už vyše opísaný a nevhodné ustanovenie § 55 osn. zákona o odovzdaní náhradných po-
zemkov do dočasného užívania ešte pred vyložením a prejednaním scelovacieho plánu
mohlo by spósobiť zma.tok celého komasačného pokračovania a zapríčiniť nenahraditel'nú
hmotnú škodu. Veď pre upravované územie na Slovensku zpravidla nejestvujú kat. ma.py
a nevyhovuje pozemková kniha, takže neúplné prevedenie zameriavacích prác a odstráne-
nie autentifikačného pokračovania starého stavu znemožnily by úspešné vyšetrenie námie-
tok proti náhradným prídelom, lebo neboly by vóbec po ruke pre úradnú potrebu vyhovu-
júce pomócky, ktoré by mohly byť podkladom zistenia a porovnania nároku a náhrady
namietajúcich účastníkov komasácie.
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V ustanovení § 38 osn. zákona vyslovený zákaz delitefnosti náhradných pozem-
kov s výmerou do 1 ha bol by úéelný, avšak táto úprava mala by sa previesť v rámci
majetko-právnych zákonov, lebo prevedenie v rámci zákona o majetkových úpravách
držby v z bud i 1o b y n a S loven s k u a Pod k a r p. R u s i - P ret upI a t n é
dedické právo a konzervatívné ~vyky rofníckeho stavu - odpor
pro t i z á k o n u o m a jet k o v Ý c h ú p r a v ác h drž b y.

Návrh osnovy zákona, ktorým sa uréujú príspevky účastníkov na hradenie ko-
masačných nákladov vo výške 60%, poťažne v hospodársky slabých krajoch snížením prí-
spevku až na 40%, možno len vítať, lebo len tak by sa poskytla účinná pomoc rof-
níckemu stavu, ktorý prejavuje čím ďalej tým vMší záujem o komasácie. Finančné
zaťaženie štátu bolo by len zdánlivé, lebo štát v prevádzaných majetkových úpravách
držby získavá vefmi cennú náhradu a to nie len v prevzatí komasačnej mapy ku ka-
tastrálnym a pozemnoknižným účelom, ale hlavne zjednodušením vlastníckych a držeb-
nostných pomerov, ktoré nastalo úpravou držby, čím klesne počet sporov o vlastnic-
tvo, držbu, sumárnu repozíciu atď. a čím sa vo vefkej miere zmenšia výdaje na evi-
denciu verejných kníh.

Bez povšimnutia nemóže byť ponechané nesprávne konstatovanie dovodovej
zprávy k osnove zákona, že ťažkopádnosť súdneno pokračovania zapncmuje prieťah
komasačných prác prevádzaných na Slovensku, lebo sa prevádza, dfa tvrdenia osnovy,
na základe nevyhovujúceho zákonodarstva. Príčina dlhšieho prevádzania niektorých
komasačných prác je iná, je to nedostatok peňažných prostriedkov. Prieťah komasač-
ných prác nastal preto, že jednak komasačný fond nebol obnovený a ministerstvom
zemedefstva poskytovaná záloha na komasačné náklady je nedostatočná napriek všet-
kým dókazom a žiadostiam krajských súdov o jej zvýšenie. Odpoveďou min. zemedef-
stva na urgencie súdu o rozšírenie záloh na komasačné náklady bol výnos č. j. 45.484-
7j32 zo dňa 20. mája 1932, ktorým min. zemedefstva nariadilo prerušenie komasač-
ných prác z dóvodu nedostatočnej výšky štátneho komasačného úveru. Napriek tomu,
že učinené opatrenie neodpovedá smerniciam dosiaf platných právnych noriem, predsa
sa min. zemedefstva podnes nepostaralo o nápravu tohoto nedostatku, ba ani sa mu
nepodarilo dosiahnuť nápravy pomerov obnovením štátneho komasačného fondu podfa
predpisov nar. č. 60j1909 1. M., hoci na Morave vedelo dosiahnuť bez akéhokofvek
zákonného podkladu mimoriadny štátny príspevok 230.000 Kč (viď kap. 11, tito 3, § 2,
položka 15 štátneho rozpočtu na r. 1938).

__ o V z d o r tým t o, riadnemu priebehu prác do cesty sa stavajúcím finančným
ťažkostiam, jev Ý s 1e d o k P 'ok rač o v an i a m a jet k o v Ý c h ú p r a v p r e v á d-
z a n Ý c h n a S loven s k u v e f mi pot e š u j Ú c í, keďže za posledné 4 roky len
v obvode krajského súdu v Trenéine došlo k ukončeniu 14 komasácií a to tak, že
účastníci komasácie sami si hradili náklady spojené s komasáciou. Aj cez jestvujúce
prekážky je doba trvania komasačného pokračovania, pri komasáciach v posledných
rokoch prevádzaných, uspokojivá a vyhovujúca, keďže celé jednanie od začiatku za-
hájenia zamerania starého stavu až do ukončenia jednania trvá 3-6 rokov.

K výkazu dóvodovej zprávy osnovy zákona ohfadom rozsahu prevádzaných ko-
masácii v h i s t o r i c k Ý c h zem i ach a n a S loven s k u t r.e b a p o z n a m e n ať:

Podfa dóvodovej zprávy osnovy až do roku 1927 boly scelené na Morave a
v Sliezsku pozemky v 207 obciach s výmerou 108.738 ha a na S10vensku asi 12.000 ha;
posledný údaj je však patrne sostavený na podklade nesprávnych údajov.

Podfa úradne zistený1ch dát na Slovensku v o b vod e v r c h n é h o s ú d u
v Bratislave po roku 1918 boly scelené pozemky v 45 obciach
s výmerou 27.403 ha a scelovacie práce sú v behu v 71 obciach
s v Ý m e r o u 67. 6 1 3 ha, nezapočítajúc do týchto výmer doplňujúce práce, ktoré po
roku 1918 previedly sa na ploche s výmerou 31.843 ha a prevádzajú sa ešte teraz na
ploche s výmerou 86.530 ha.

Okrem toho, podfa úradných dát na Slovensku v obvode vrchného súdu v Brati-
slave, p r e d r o k om 1918 P r e v i e d los a s cel e n i e p o zem k o v vo v Ý m e r e
946.358 ha.

Pre komasácie konané pred rokom 1918 v obvode vrchného súdu v Košiciach,
ako aj pre komasácie po roku 1918 tam prevádzané, niet po ruke úradných dát.

Dfa hore uvedených dát je zrejmé, že dáta výkazu dóvodovej zprávy neodpovedajú
skutočnosti a že na Slovensku prevádzané majetkové úpravy sú v značne vačšom roz-
sahu, než na Morave a ve Sliezsku. Preto pti sjednotení zákonodarstva treba akceptovať
zvláštné podstatné záujmy a potreby Slovenska a Podkarpatskej Rusi, vyvolané od-
lisnými pomermi, čo do majetkove a držebnostne právnych otázok.

Resumé: Not e 5 s url e pro jet d e 1a 1o i u n i f i c a t r i c e d li r em e m b r e-
m e n ten T c h é c o s lov a q u i e. L'auteur -- juriste -~ analyse le projet de la loi sm
le remembrement et démontre la nécessité ďexécuter les travaux ďarpentage au cours
du remembrement d'une maniere qui permettrait leur emploi pour la cadastre.
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Jednotnost československého pozemkového katastru.
(Další úvahy k desetiletému jubileu katastrálního zákona.)

Redakce u'l;eřejr~uje tento pozoruhodný námět jednoho ze svých čtenářu pro
jeho zajímavost, netajíc se ovšem obavami, že mnohé obtížné úlohy, které jsou
v něm skryty, nedovolí jeho provádění ihned a v takovém rozsahu, aby zobrazo-
vání změn v mctpách staré soustavy bylo možno nahraditi zobrazováním jen
v nové jednotné soustavě. ~ Hlavní překážkou bude zajisté nemožnost vybudovati
v dohledné době podrobnou, trigonometrickou síť na území celého státu a nepo-
užitelnost transtO'rmovaných souřadnic bodu určených v dřívějších soustavách pro
trvalý základ budoucího jednotného adetinitivního pozemkového katastr'u.

Jistě by však bylo možno nalézti zpusob zaměřování změn, který by zaručo-
val plné i pozdější využití měření také pro zobrazO'vání v nové soustavě, jakmile
bude dobudována podrobná trigo?wmetrická síť. Opatření podobného druhu bylo
již učiněno pro vyhotovo'l;ání geometrIckých polohopisný'ch plán1t tam, kde není
dosud katastrálnIch map.

Jubilejní úvahy v 1. čísle našeho Z. V. z r. 1938 přiměly mnohé z nás vý-
konných měřičských úředníků, aby pohlédli zpět na dílo, před účinností katastrál-
ního zákona a již pod jeho aegidou vykonané a zamysleli se nad tím, zda·li a
v jakém rozsahu je dosud v.ykonaná práce prozatímní a je-li i našemu dalšímu
katastrálnímu měření po dobu ještě velmi dlouhou přisouzen osud provisoria, které
bude nakonec prohlášeno za nedostatečné a nevyhovující.

Tak veliké dílo, jaké si klade za úkol katastrální zákon, nebude dlouho do
budoucna definitivně ukončeno z důvodů technických a finančních.

Všímriěme si proto více jeho jednotnosti po stránce odborně měřické, pokud
z ní plyne všestranná pohotovost a upotřebitelnost podle paragrafu třetího katastrál-
ního zákona.

Jednotnost československého pozemkového katastru, pokud se týče jeho měřic-
kých operátů, katastrálních map, je za;bezpečena ideou budoucí jednotné zobrazo-
vací soustavy, která, pojímajíc celou Ceskoslovenskou republiku do prvního kva-
drantu hlavní jednotné souřadnicové soustavy, slučuje všechny dosavadní soustavy
původních katastrů v jediný organický celek.

Jak projevuje se tato sjednocující myšlenka v naší dosavadní praxi a jak
může býti konkretně vyjádřena v praxi budoucí?

Od okamžiku, kdy byla československájednotná souřadnicová soustava definitivně
stanovena, staly se dosavadní partikulární souřadnicové soustavy soustavami vedlej-
š í m i a vzniká pro výkonnou katastrální měřickou službu problém, jak naložiti
s veškerým dosud vybudovaným detailem, s velikým množstvím měřických bodů
a s veškerou podrobnou kresbou katastrálních map nového měření: mají-li se
buď ponechati v dosavadních, nyní vedlejších souřadnicových soustavách, neb budou-li
přemístěny pomocí transformace souřadnic do československé jednotné souřadnicové
soustavy.

V prvém případě stačí, aby byl transformován dosavadní klad listů jednotli-
vých partikulárních soustav a nové souřadnice sekčních rohů oznámeny a vyznačeny
v dosavadních sekčních listech. Tím by nebylo ničeho měněno na defini-
t i v ním ráz u již v y k on a n éh o g e omet r i c k é hod íl a.

Při druhém způsobu řešení vznikl by vedle běžných katastrálních prací, které
jsou vykonávány pro založení a obnovení pozemkového katastru a jejichž konti-
nuita nemůže býti přerušena, další nový a rozsáhlý úkol, úkol transformace rovjn-
ných souřadnic. Musely by býti transformovány souřadnice všech dosavadních měřic-
kých bodů a bylo by nutno, sestrojiti znovu nejen všechny přeměněné souřadnice,
ale i veškerou podrobnou kresbu v sekčních listech československé jednotné sou-
řadnicové soustavy.

Tomu však zabraňuje nedostatek personálu a peněz.
Tentýž problém vyskytuje se dále u všech katastrálních map původního s tab i 1-

ního katastru, vzešlých z měření stolového, jejichž velký počet představuje
pro náš stát miliardové hodnoty.
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I zde by stačilo, aby byly udány souřadnice rohů sekčních listů v nové česko-
slovenské jednotné soustavě, neboť i zde by faktické převedení veškerého jejich
detailu do nových sekčních listů novým stolovým měřením znamenalo velké a mimo-
řádné finanční náklady, pro něž není z veřejných prostředků úhrady.

Budou-li však udány souřadnice kladu listů původních partikulárních soustav
v hlavní československé jednotné soustavě, nebude závažných překážek, aby bylo
započato co nejdříve s budováním jednotného a definitivního katastrálního měřického
operátu. Nové katastrální mapy budou se ihned zakládati v československé jednotné
souřadnicové soustavě a mohly by býti budovány obecně u všech katastrálních
měřických úřadů.

Bylo by ale zapotřebí, aby dosavadní zaměřování a zobrazování katastrálních
změn bylo reformováno podle jednotných geometrických zásad, vyhovu-
jících náležitostem vše c h způsobů katastrálního měření.

Při takto reformovaném zaměřování katastrálních změn mohly by býti zaměřené
změny ihned přenášeny do nových sekčních listů československé jednotné souřadni-
cové soustavy pomocí transformace rovinných souřadnic.

To by ovšem vyžadovalo také, aby byla vydána místo dosavadních dvou
provisorních měřických instrukcí A a B instrukce jedna, j e dno t n á a d e f i nit i v n í
měřická instrukce, platná pro všechny druhy katastrálního měření a zobra-
zování.

Vydáním jednotné definitivní měřické instrukce zkrátilo by se údobí provisoria
ve kterém se vlastně katastrální měřická služba pro vedení pozemkového katastru
nalézá.

Jejímu výkonnému měřičskému úřednictvu byla by poskytnuta příležitost, aby
v jednotném geometrickém díle uplatnilo všestranně svoji odbornou technickou
průpravu.

Nechť najde tedy sjednocující idea katastrálního zákona
v naší katastrální měřické praxi konkretního v)'razu v jednotné
a definitivní měřické instrukci a v jednotné, ve velkém celku
i v malém detailu definitivně ucelené geometrické práci, která
by přímo spěla k velkému technickému dílu, k jednotnému
a d e f i ni t i vn í muč e s k os loven sk é m u p ozem k o v é muka t a str u .

Této obecně sjednocující idei katastrálního zákona přejeme do dalších desetiletí
plného zdaru! "K."

Resumé: L'unité du cadastre tchěcoslovaque. L'unité du cadastre
tchěcoslovaque est. garantie par l'idée de la loi cadastrale, d'unir tous les anciens systě-
mes des coordonneés en un seul systéme. eeUe idée se manifesterait par la restitution des
instructions unitaires, afin que tous les travaux d'arpentage soient faits d'une meme
maniěre.

Posudky.

PrťIvodce světem techniky. Encyklopedie technické práce. Vydavatel:· Národni
informační a tisková služba technická. Hlavní zodpovědný redaktor Ing. B. Mansfeld. Ná-
kladem Promothea v Praze VIII. Praha 1937. Sešit 1 a 2.

O technicích je všeobecně známo, že nedovedou na svá díla náležitě upozorňovati.
A přece hospodářský, kulturní a sociální život za posledních 100 let vděčí za svfij roz-
mach tisícfim.neznámých technikfi, kteří úmornou prokfipnickou prací pracovali pro lep-
ší osud lidstva. A jaký byl osud všech těchto neznámých? Jako neznámí lidé pracovali
a neznámými zfistali i po své smrti. Svět techniky, jeho prfikopnické osobnosti a mohut-
né výtvory, jimiž dostává naše století teprve svou vlastní tvářnost, nenacházejí ve veřej-
nosti buďto vfibec osobního ohlasu nebo se nám často jevi ve zmenšujicí karíkatuře.
Skutečný význam techniků' a jejich výkonů' je v nápadném nepoměru s jejich ohlasem ve
veřejnosti. Je tomu tak všude - je tomu tak i v našem státě. Potvrdil to sám president
republiky Dr. E. B e n e š při svém prohlášení čestným doktorem věd technických na
české vysoké škole technické v Brně dne 16. března 1937, když připomněl, že mu jsou
známy stížnosti inženýrů' na to, že jejich místo v naší společnosti státní a národní neod-
povídá významu jejich práce.
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Tyto poznatky - pro techniky tak trpké - vedly k tomu, že někteří z vedoucich
a publicisticky činných našich inženýrfi rozhodli se informovati čs. veřejnost velkou tech-
nickou encyklopedií o tom, co technika všech oborfi znamená pro dnešní život. Počali v r.
1937 vydávati dílo rozvržené na 2000-3000 stran, nazvané Prfiv,odce světem techniky
(The World Engeneering Directory) jež má obsahovati informativní články s per nejpo-
volanějších odborníkfi našeho života technického a hospodářského o všech oborech teo-
retické i praktické činnosti inženýrské.

Dílo doporučili zvláštním provoláním rektoři všech vysokých škol (českých i ně-
meckých) technického směru v čSR. V čestném výboru vydavatelském zastoupen je vý-
květ čs. techniky a hospodářství a mezi spolupracovníky nacházíme nejznámější jména
vědeckých i praktických pracovníkfi.

V díle má býti zastoupena i geodesie a doufáme, že v něm budou zastoupena i ona
technicko-hospodářská díla, jež vytvořili čs. zeměměřičští inženýři (na př. pozemkový
katastr), nebo na nichž významně spolupracovali (na př. státní hranice, pozemková re-
forma a pod.) Zatím v 1. a 2. sešitě, jež redakce našeho Věstníku dostala a jež jsou vě-
novány úvodním statím ideologického rázu, setkáváme se v článku Ing. Berty Ženatého:
"Podíl čs. technikfi na technickém pokroku ciziny" s četnými jmény našich geodetfi, kteří
se u;latnili v cizině, zejména v zemich býv. Rakousko-Uherska a na Balkáně.

Dílo má býti doplněno samostatnou přHohou, obsahující životopisy předních čs.
teclmikfi. Je vydáváno v sešitech, jež mohou být později svázány v knihy. Obáváme se
jen, aby později, až vzroste do předpokládaných ro=ěrfi, nestalo se - soudě podle
dnešní úpravy - nepřehledným. Přesto je však doporučujeme čtenářfim našeho časo-
pisu jako dílo, jež by nemělo chyběti v knihovně žádného čs. inženýra. P-r

H. R o u s s i 1h e, Quatrieme Congres International de Photogrammétrie. Proces-
verbaux des séances des Commissions. Vydala: Section Laus.sedat de le Société fran-
~aise de Photographie et de Cinématographie. Tiskem: Imprimerie du Service Géogra-
phique de ľArmée Frangaise. Paris 1936. Brož. kniha rozm. 18 X 25 cm, IV a 396 stran.
Cena 50 frs.

čtvrtý mezinárodní fotogrametrický kongres v Paříži r. 1934 obohatil značně od-
bornou literaturu fotogrametrickou. Z dosud vyšlých publikací sluší jmenovati aspoň
dvě hlavní: lnternationales Archiv fur Photogrammetrie 1934, sv. VIIIjl (233 stran), a
Bulletin de Photogrammétrie 1934, Nos 1, 2 (celkem 108 stran). Kromě toho, téměř ve
všech cizích fotogrametrických časopisech, byla uveřejněna řada referátfi; také v na-
šich odborných časopisech byly otištěny obSažné referáty o IV. mezinárodním fotogra-
metrickém kongrese a o výstavě, která byla současně pořádána (Technický Obzor 1935,
str. 93-95 a 109-111, Zeměměř. Věstník 1935, str. R2-85 a 99-104).

Jako třetí hlavní publikace, týkající se fotogrametrického kongresu v Paříži, je
Proc6s-verbaux des séances des CommisSions, zpracovaný péčí prof. fotogrametrie Ing.
H. R o u s s i 1h e a. Kniha, opatřená jednOS.tránkovoupředmluvou gen. G. Per r i e r a,
je rozdělena na šest. hlavních oddílfi, podle šesti komisí, do nichž bylo jednání na kon-
gresu rozvrženo: Komise 1: Fotogrametrie pozemní (celkem 33 stran), 2: Leteckié
fotografování (83 stran), 3: Letecká fotogrametrie (109 stran), 4: Užití fotogrametrie
aj v architektuře, bJ v medicině a kriminalistice (celkem 98 stran), 5: Technické vy-
učování (19 stran) a 6: Bibliografie, fotogrametrický slovník a jednotné označováni
(24 strany). - Zprávy o jednáních v komisi 2 jsou ještě rozšířeny o 18 stran referátfi,
které byly zaslány už po skončení kongresu; cenný je zvláště referát: R. Ma r t i n - A.
Car 1i e r, O fotogrametrických letech ve velkých výškách.

Na několika místech knihy jsou zminky o československu. Na str. 8, 143 a 144
jsou citovány proslovy a námitky majora Dra J. Pe t e rky. Jména čs. účastníkfi na
kongrese jsou uvedena ve většině presenčních listin připojených vždy ke konci každého
jednání komise. Na str. 360--361 je v přehledné tabulce zmínka o vyučování fotogra-
metrie v československu; jest litovati, že tato velmí neúplná zpráva byla v tak struč-
ném znění otištěna v mezinárodní publikaci (zpráva je přetištěna i s tiskovou chybou
Berne míst: Brno, z polského časopisu Przeglqd Fotogrametryczny 1934, sešit 3, str. 64).

Přes pečlivou výpravu knihy jsou tu malé chyby tiskové, které si čtenář snadno
opraví (na str. 132, 4. ř. zdola a na str. 392 ve 2. ř. zdola má býti správně: 200 milli-
mětres místo: 20).

Jinak je tato opravdu cenná kniha velmi pěkně typograficky upravena, tištěna
na dobrém papíře a rovněž obrázky, kterých je v textu přes 100, jsou velmi zřetelné.
Doporučujeme ji každému, kdo podrobně sleduje vývoj fotogrametrických přístrojfi a
metod v kterémkoliv oboru. Kniha podává přesný obraz o jednáních na IV. mezinárod-
ním fotogrametrickém kongrese v Paříži a objektivně referuje o pokrocích, které foto-
grametrie do r. 1934 učinila. Klobouček.

Odborná pojednání v časopisech.
Journal des Géometres Experts fram;ais. čís. 1. R. Dan g e r: Chronique profes-

sionelle. Ray. M a r t in: Photogrammétrie. Gran t h om m e: Utilisation des terres
humides.

Geometarski i Geodetski Glasnik. čís. 6j1938. K o s t i é - S v e čni k o v: Auto-
redukční tachymetry s Hammerovým diagramem. P r i s t o v: Stanovení odchylky mezi
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starými a novými podrobnými body z tachymetrického měřeni. Dr a ž i é: Zobrazovaní
detailu u sekčních čar mapového listu. Ber k o v i é: Výpočet souřadnicových rozdílů ve
vzoru č. 19. Pro c h a z k a: O dělení kruhu. Dr a ž i é : Výdaje za mezníkování se zvlášt-
ním zřetelem na měření v banovinách Dunavské a Savské. Nin k o v: O jednom sce-
lení v Banátě. V u k o voj a c: Porovnání nesouhlasu katastru v zastaralých operátech
se skutečným stavem. K a é a n s k i: Hledání podzemní značky ztraceného trig. bodu.
V u k o voj a c: Něco o předpisování pozemkové daně.

Zeitschrift fiir Vermessungswesen. Č. 5. Mo h 1e: Die Gleichung von Clairaut fiir
geodatische Linien auf Umdrehungsfliichen. W i e d ow: Die Vermarkung der Polygon-
und Linienpunktel in liindlichen Gegenden. Nit t ing e r: Zur Proportialverteilung der
Polygonzugswiďersprliche nach den Strecken. S e u w e n : Lineare Umformung querachsi-
ger ebener Koordinaten. - Č. 6. D oh r m a n n: Zur Berufsordnung der offentlich be-
stellten Vermessungsingenieure. Ber rot h : Geodiitische Entfernungsmessungen mit dem
Berroth-Fennelschen Keilmikrometer. P o st: Der MeEstabschuh. - Č. 7. Str i n z: Ko-
ordinatenumformung (a č. 8). - Č. 8. Mli 11e r: tJber die vorbereitenden Berechnungen
zur Herstellung der Katasterplankarte in Schleswig-Holstein (a Č. 9). - Č. 9. Gel b ke:
Die Sammlung und Verwendlmg der Nivellementsergebnisse durch die staatlichen Mes-
sungsiimter. Her r m a n n: Fliichenrechnung aus rechtwinkligen Koordinaten mit der
Doppelrechenmaschine. F. S.

Zprávy spolkové.
Ze spolku čs. inženýrů státní měřické služby. Výročni valná schůze - v pořadí

XIX. - byla konána dne 13. března 1938 v domě SIA. Zahájena byla v 9'20 hod. dop. kol.
předsedou Ing. Fr. Č e r mák em za přitomn'lsti čestného člena spolku profesora Ing.
Dr. h. c. J. Pe tří k a, 92 kolegů z čech, 2 kol. z Moravy, 2 ze Slovenska a 1 z Pod-
karpatské Rusí. Valné schůzi byli přítomni též 4 hosté, z nichž zejména nutno uvésti
Ing. Pe t r 1 í k a, místopř. Vysokoškolského svazu, a Ing. Kr č m á ř e, předsedu Spolku
čs. zeměměřičů..

Po přivítání přítomných učinil kol. předseda čermák s m u teč n í pro jev z a
zemřelého presidenta Osvoboditele T. G. M. a věnoval posmrtnou vzpo-
mínku v uplynulém roce zemřelým kolegům Ing. Ant. M a r k o v i z Olomouce a E. Ž e-
ní š k o v i z Košic. Schůze pak byla pozdravena zástupcem Vysokoškolského svazu kol.
Ing. Petrlíkem a předsedou Spolku čs. zeměměřičů kol. O. Krčmářem.

Po velmi zajímavé přednášce kol. Ing. Dr. Fr. Maška na téma "Deset let katastrál-
ního zákona" přikročeno bylo k projednávání běžných záležitosti.

Kol. Ing. šilhánek přednesl obsáhlou jednatelskou zprávu o činnosti spolkové
v uplynulém správním roku, kterou ve zkráceném výtahu zde podáváme:

"Značnou činnost vyvinul spolek pro uskutečněni našich požadavků stavovských
i státně zaměstnaneckých, shrnutých v pamětním spise, vydaném spolkem před rokem
a zaslaném všem významným činitelům vládním i politickým. Jde hlavně o prohloubení
zeměměřického studia, o organisaci měřické služby v jednotlivých oborech státní správy
a o platové a postupové poměry státních měřičských úředniků. Pro splnění těchto poža-
davků vykonal spolek řadu intervencí u příslušných ministerstev.

Spolková činnost spočívala dále v čil ém písemném styku s oběma odbočkami a se
západočeským okrskem v Plzni, jehož činnost možno dáti ostatním okrskům za vzor.

Výbor spolku konal 2 schůze výborové a 9 předsednických schůzí, jež zastávají
do značné míry s.chůze výborové.

Pokud jde o spolupráci s ostatními stavovskými organisacemi, byli jsme ve stálém
styku zejména s Vysokoškolským svazem a s Ústředím správních inženýrů (USI), je-
hož místopředsedou jest kol. Dr. C í s a ř, se spolkem čs. zeměměřičtl, Jednotou civ. geo-
metru, Zájmovou skupinou SIA i s Gewerkschaft der deutschen Staatsbeamten mit
Hochschulbildung v Litoměřicích.

Po schválení zprávy jednatelské podána zpráva pokladní kol. P r a ž a ne m. Po-
dle ní činily v r. 11937: příjem Kč 24.142'25, vydání Kč 17.436'65, takže stav jmění jest
Kč 6705'60. Dlužné přispěvky činí Kč 5969'-. Na návrh kol. pokladníka bylo schvá-
leno ponechati členský příspěvek na rok 1938 v nezměněné výši ročně 50 Kč.

Po zprávě revisorů účttl bylo pokladníkovi i výboru uděleno absolutorium.
Řízení schtlze za náhle ochuravělého kol. předsedu ujímá se místopředseda kol.

Ing. F e j 1e k. Týž podává zprávu o činnosti odbočky moravskoslezské. Za slovenskou
odbočku referuje kol. Ing. M i k u š a, který ke konci srdečně zve všechny přítomné na
výsta.vu zeměměřických prací do Bratislavy. Za nově se tvořící odbočku na Podkarpat-
ské Rusi podává zprávu kol. Ing. Š arm. O schů.zích členů západočeského okrsku před-
nesl zprávu kol. Ing. Hej 1.

Ve volbách byli zvoleni aklamací tito kolegové: Předsedou Fr. Č e r mák, místo-
předsedy B. Pour, Jar. Fejlek a J. Nosek, 1. jednatelem Fr. Vlk, II. jednat. Jar. Vítek,
pokladníkem Miloš Leš, zapisovatelem V. Harll, členy výboru Petrlík, čálek (P. Rus),
Vilímec, Pochylý, Mikuša, Vltavský, náhradníky Patera a Augst, revisory účttl Pražall
a Hlaváček, matrikářem Klepáček, referentem pro věci Slovenské Dr. Císař, pro otázky
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stavovské a studia Mikula, tiskovým O. Lodr, společenským Pschorn a Pichlík; do smír-
čího soudu J. Novák, škoda, Dejmek, Pejchota a šarm; za delegáty do Vysokoškolského
svazu Augst, Hora, Vítek, do USI. Dr. Císař, Dr. Mašek, Skopec, Klepáček, Pour a
čelechovský, do Exekutivy Augst, Pour, Patera, Vítek a Pschorn, do Svazu spolkfi ze-
měměřičfi čermák, Hlaváček, Kavalír, Mikula, Dr. Potužák, Pour a Vlk, do redakční
komise Z. V. Dr. Císař a Dr. Pokorný, za dfivěrníky pro čechy východní šilhánek, zá-
padní Hejl, severní Jar. Novotný, jižní čemus.

Projednávány byly volné návrhy, z nichž jest uvésti zejména schválení resoluce
o prohloubení zeměměřického studia a schválení resoluce o obsazování profesorských
míst na technice v Košicích.

Návrh kol. Ing. Synáče, aby výstava z Bratislavy byla po ukončení přenesena do
Prahy, byl svěřen k projednání výboru.

Po projednání volných návrhfi byla výroční valná schfize skončena. L-r.
Zpráva o ustavující valné hromadě Podkarpatoruské odbočky Spolku čs. inženýriJ

státní měřické služby, konané v Sevluši dne 3. dubna 1938 za účasti 27 kolegfi. - Valná
hromada byla zahájena předsedou přípravného výboru kol. Václavem š arm e m, který
vítá zástupce Ústředí spolku a odbočky Slovenské kol. Ing. P. T ran čí k a. Vzpomíná
úmrtí p r e s i den t a O s v o bod i tel e a vybízí přítomné k uctění památky zesnulého
povstáním a 1 min. tichem. - Na to udílí slovo zástupcí Ústředí a odbočky Slovenské
kol. Ing. P. TrančíkovÍ.

Kol. Ing. P. T ran čí k vítá utvoření nové odbočky Podkarpatoruské a sděluje, že
ústředí hodlá jako dar udělit nové odbočce pro začátek obnos 1000 Kč. V závěru svého
projevu zdfirazňuje nutnost spolupráce nové odbočky s Ústředím a přeje nové odbočce
v činnosti mnoho zdaru.

Po tomto projevu referovali jednotliví funkcionáři o jednáních přípravného vý-
boru zvoleného na valném sjezdu zeměměř. inž. státní ml3ř. služby dne 6. února 1938
v Berehově. '

Předseda kol. Václ. Š arm referovalo výsledcích osobního jednání na výborové
schfizi ústředí a na valné hromadě Ústředí v Praze. Potvrzuje také zprávu zástupce
Ústředí o daru ústředí nové odbočce. - Informoval členy hlavně o organisaci Ústředí
a o poměru nové odbočky k ústředí.

Jednatel kol. Ing. Frant. č á Ie k informoval členy o tom, jak přípravný výbor
postupoval při utvoření nové odbočky, hlavně pokud šlo o informování veřejnosti tis-
kem a styk s Ústředím. Uvedl program ustavující schfize, jehož prvním bodem bylo
stanovení příspěvkfi a jejich vybírání. - Jednomyslně odhlasováno, že příspěvek za
člena bude činit ročně 60 Kč. Podrobně uvádí, kolik z toho připadne časopisu "Země-
měřičský věstník", Vysokoškolskému svazu, Exekutivě a j. - Většinou 15 hlasfi bylo
odhlasováno vybírat příspěvky ve dvou ročních splátkách během měsícfi dubna a října
proti návrhu vybírat každý měsíc 5 Kč.

Jako dalším bodem pořadu bylo schválení stanov. Kol. Václav šarm čte návrh
stanov nové odbočky. Předeslal, že jsou to upravené stanovy odbočky slovenské.

Návrh stanov byl schválen s tím, aby jako jednací jazyk odbočky uveden byl
jazyk státní.

Pokladník Ing. O. Ch a ber a podává přehled dosavadních příjmfi a výdajfi od-
bočky a sděluje, že hotovost činí k 3. dubnu 1938 205 Kč.

Ve volbách nového výboru zvoleni: předsedou š arm, místopředsedou J u r a jda,
jednatelem č á Ie k, pokladníkem Ch a ber a, zapisovatelem On d r fi šek; členy vý-
boru: Hendrich, Gluchov, Pokrovskij; náhradníky: Thám, Havlíček, Masopust; revisory
účtfi: Koloc, čermák.

Ve volných návrzích rozvinula se debata o členství smluvních státních úředníkfi
v odbočce. Rozhodnuto učiniti v tom směru dotaz u ústředí. - Ve věci požadavku jed-
notného statusu u pozemkového katastru bylo po debatě usneseno zaujmouti zatím vy-
čkávací stanovisko. Dále rozhodnuto, aby příští valná schfize konána byla v Berehově.

Ze schfize byly odeslány pozdravné telegramy guvernérovi Hrabarovi, viceguver-
nérovi Mezníkovi a presidentu hlav. fin. ředitelství v Užhorodě Dr. Postřihačovi.

Na konec schllze referoval kol. T ran č í k o chystané výstavě a sjezdu v Brati-
slavě. Zapsal Ing. OndrfJ,šek.

Z Jednoty čs. úř. autor. civilních geometm. Uveřejňujeme proslov přednesený
předsedou Ing. Bedřichem F ti r s tem k 30letému jubileu založení Jednoty na valné
schfizi dne 3. dubna 1938.

Vážení pánové! Přehlédneme-li řadu těch 54 členfi, kteří se v roce 1908 sdru-
žili kolem tehdy právě založené "Jednoty českých, úředně autorisovaných civilních· geo-
metro zemí koruny české" a stali se jejími prvními členy, vidíme, jak dlouhá, ač zdán-
livě krátká, je pro věk lidský taková doba 30 let. Jako dnes vidím ten hlouček asi 8 lidí,
jenž zasedal v ·květnu r. 1908 v zadn-ím traktu hotelu u "černého koně" v Praze na Pří-
kopech jako přípravný výbor a radil se o počátcích prvního sdružení stavu civilních geo-
metro a o svolání ustavující schfize. Vyskytly se sice již v letech devadesátých minulého
století hlasy po jakési svépomoci, ale scházela soudružnost a řádná organisace. Také ze-
snulý kolega Thomka uchopil se sice v těch letech založením centrálního spolku civilních
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geometrů. ve Vídni podobné snahy a vydával dokonce i časopis v jazyku německém, než
aparát ten, jenž sdružiti měl kolegy z celého bývalého Rakouska, stal se poněkud těžko-
pádným pro rfiznost poměrů.v jednotlivých územních oblastech. A tak došlo k založení
naší Jednoty pro bývalé země koruny české se sídlem v Praze, jejíž pfisobnost se po pře-
vratu rozšířila na celou oblast našeho státu.

Přesto, že instituce civilních geometrfi založena byla nařízením bývalého c. k.
státního ministerstva již v prosínci r. 1860, nebylo od té doby nikde organísovaného pro-
středí, až na dobrovolný spolek nazvaný ••Inženýrská komora pro království české",
jehož sídlem byla Praha v ulici Karoliny Světlé. V dobách založení naší Jednoty byl
dlouholetým presídentem této komory zesnulý Ing. Karel Kress, civilní inženýr pro
všecky stavební odbory, jenž vítal novou naši organisaci, jelikož otázkám geometrů.
tehdejší Inženýrská komora pro svůj nedostatečný kancelářský aparát, jenž úřadoval
jenom odpoledne, nemohla věnovati tolik času, kolik ho tento, k činnosti se teprve
vlastně probouz.ející stav poU·eboval.V těch letech zastupoval civilní geometry v teh-
dejší Inženýrské komoře zesnulý kolega Hořeň.ovský a já.

Jistě, že dfiležitou pohnutkou a morální podporou pro toto hnutí bylo zavedení
dvouletého odborného studia výhradně pro zeměměřiče, ukončeného státní zkouškou, jež
se stalo v roce 1896-1897. Práce, která tehdy na první činovníky Jednoty čekala, byla
opravdu zdánlivě skoro nezmožitelná. Nevědělo se tehdy, za které kolo uchopit tu káru
nesnází, jež léty zabředávala čím dále tim hlouběji, zda za kolo existenční, či morální.
Ale záhy se dospělo k zdravému názoru, že oba momenty vlastně spolu těsně souvisí
a od sebe odvisí a proto se začalo budovat existenčně i morálně současně. Zápas
civilního geometra o samostatnou existenci v prvních letech po utvoření této insti-
tuce (1860) nebyl opravdu hodným závidění, neboť tehdejšího civilního geometra ne-
mohlo povolání jeho, rfiznými pokoutníky zeslabované a znehodnocované, uživit. Proto
se spojovalo toto oprávnění s oprávněním jiných kategorií anebo i s jiným životním
povoláním.

Jednota záhy po svém založení dospěla k názoru, že k řešení tak obsáhlého pro-
gramu se svými schfizemi výborovými naprosto nestačí a proto zřídila již v r. 1909
t. zv. pracovní výbory, jež zasedaly až do světové války každou sobotu v Praze a jež
byly hojně navštěvovány nejen příslušníky z řad civilních geometrů., nýbrž i kolegy
geometry jinému zpfisobu povolání náležejícímí, tedy hlavně úředníky. Jeden z prvních
našich spolupracovníkfi a rádcfi byl tehdy prof. Dr. Petřík.

Úkol svfij jsme se rozdělili na dvě složky: Jedna složka práce směřovala spolu
s ostatními kategoriemi civilních inženýrů. k dosažení zřízení autoritativních Inženýr-
ských komor a k ochraně a vyhranění kompetence našich často neurčitých a sporných
práva složka druhá k prohloubení a k rozšíření našeho studia. Po stránce prvé dospěli
jsme dříve k cíli, a sice vydáním zákona o zřÍZení Inženýrské komory r. 1913. Ale
vzplanutím světové války v červenci r. 1914 podvázána byla záhy činnost komorní a
ochromeno slibné rozpětí sil k dalšímu rozvoji jak v Komoře, tak i v Jednotě. Jednota
i v této těžké době neskládala ruce v klín a pořádala své měsíční schfize, ale teprve
zase až po převratu, a to hlavně od zřízení Inženýrské komory pro čSR. v r. 1920 na-
stalo nové zintensivnění činnosti všech kategorií civilních inženýrfi. Dnes zase ovšem
novým a naléhavým přáním nás všech jest, aby se připravený vládní návrh zákona
unifikačního o civilních inženýrech, zavádějícího jednotnou úpravu oprávnění pro ce-
lou československou republiku stal v zájmu veřejném i našem co nejdříve skutkem,
a to tím spíše, jelikož je zde jistá souvislost se založením Vysoké školy technické
v Košicích. Po stránce druhé, t. j. rozšíření studia, byl poněkud delší boj. Pamatuji
se velmi dobře, když jsme se v roce 1910 na radu prof. Dra Petříka odebrali deputa-
'tivně se zesnulým kolegou Zuklinem do Vídně do budovy generálního ředitelství ra-
kouského katastru a po dlouhém bloudění nalezli jsme konečně v nedfistojných místnos-
tech podzemních této budovy referenta geometra, jak neúspěšné naděje nám dával,
když jsme mu projevili svfij úmysl, že jdeme tehdy úřadujícího mísboředitele Dra
Fuchse požádat za morální podporu, aby se za rozšíření studia geometrů. na přísluš-
ných místech přimluvil. A neúspěšné naděje, jenž nám dával referent kolega geometr,
se také doslova splnily! Než přece spojenými silamí dosáhlo se po převratu rozšíření
našeho studia rokem 1927/1928 ve tříletý odbor zeměměřického inženýrství s dvěma
státními zkouškami a s právem promočním. Tím byli čs. zeměměřiči postaveni na
odbornou úroveň zeměměřičfi v jiných státech evropských, kde zeměměřické studium
6- až 8-semestrové bylo již delší dobu zavedeno. Rozšíření na 8 semestrů. jest ovšem
dále naším naléhavým programem a máme pro to dfivody věcné, související s po-
krokem úloh na geodeta vznášených, jakož i dfivody prestižní.

Dfiležitým mezníkem v praktickém provádění povolání zeměměřiče je zákon ka-
tastrální ze dne 16. prosince 1927 a vládní nařÍZení ze dne 23. května 1930. Má sice
jako každé dílo lidské své mezery, ale celkem myslím, že mfižeme opakovati slova,
jež pronesl r. 1891 Josef Unger v bývalé rakouské panské sněmovně o zákoníku ob-
čanském: ••Děkujeme bohu, že takový zákon máme." My, civilní geometři, kteří si Zá-
kona toho velmí vážíme, projevujeme přáni, abychom při jeho provádění s kolegy stát-
ními, s nimiž jsme vždycky na zvelebení stavu pracovali a pracovati chceme a jejichž
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rukama práce naše procházejí, vycházeli a vycházeti mohli ve shodě co nejdokona-
lejší jako skuteční kolegové a dělníci na tomtéž odpovědném díle.

Zbývá pro nás stále ještě velmi žádoucí vyřešení a upravení otázky existenční,
o níž jsem se při každé vážnější příležitosti neopominul zmíniti. Jelikož povolání civil-
niho geometra je velmi podobné funkci notáře, spatřuji jako nejbližší aspoň částečné
zajištění existence samostatně výdělečně činného geometra v rayonování jeho sídel dle
téže analogie jako u notářfi. Návrh této úpravy, ač byl již častějí motivován i ven-
tilován, nedospěl dosud bohužel, k realisaci, ač by prospěl nejen nám, ale jistě i ve-
řejnému zájmu.

Při všech otázkách stavovských, jež Jednota od počátku svého založení- řešila,
byla v trvalém a kladném styku s příslušnými úřady a s příbuznými korporacemi.
Zejména tu sluší vyzvednouti Inženýrskou komoru, jejíž složku civilní geometři tvoři
a svou mateřskou instituci činností a prací podporují a ona je. Také kooperace Mezí-
nároodni federace zeměměřické s naší Jednotou a jejich kongresfi budiž zde s vděč-
ností vzpomenuto.

Při této jubilejní oslavě 30letého trvání naší Jednoty a při takto stručně na-
stíněné přehlídce jejího vývoje a činnosti nezapomínáme poděkovati všem úřadfim, in-
stitucím a příbuzným stavovským spolkfim za jejich ochotu, ochranu a spolupráci.
Rovněž vzpomínáme při této příležitosti s vděčností zásluh a práce všech našich ko-
legfi, zesnulých í žijících, kteří se o zvelebení našeho stavu zasloužili. A hlavně mla-
dým, kolegflm tu připomínáme, aby v intencích organisace, kterou jsme z malých za-
čátkfi a přispěním několika stavovských nadšencfi před 30 lety založili, dále zdárně bu-
dovali a neztráceli zájem o práci altruistickou, jež má prospívati nejen generaci pří-
tomné, nýbrž i budoucí.

Schfize pracovního výboru konala se dne 7. května 1938 v Praze za přítomnosti
11 členfi. 3 kolegové se omluvili.

Kol. předseda Ing. F li r s t po zahájení schfize referoval o celostátním sjezdu
zeměměř. inženýrfi a o I. výstavě prací zeměměř. inženýrfi na Slovensku v Brati-
slavě. Jak výstava, tak i sjezd přispěly k uznání našich oprávněných požadavkfi a
posílily nás k další stavovské práci. Obšírný referát o sjezdu od kol. Ing. Tvarfižka
bude uveřejněn ve Věstníku Inženýrské komory. - Po debatě o návrhu zákona o civ.
inženýrech a o rozšíření studia na 8 semestrfi pověřeni byli kolegové, kteří v těchto
věcech s velmi dobrým výsledkem zakročovali, aby i nadále vedli tyto věci v evidenci
a vše potřebné ve prospěch našeho odboru zařídili.

Komise na doplnění stanov Jednoty bude s prací svou do příští schfize hotova a
tím bude žádosti odbočky v Bratislavě, aby měla zákonný podklad, vyhověno. Za Mo-
ravu referoval kol. Ing. Faltus a za Slovensko kol. Ing. Tvarfižek. - Místní záležitostí
a došlé věci projednávány byly dle pořadu jednatele.

Upozorňujeme všechny kolegy, že nedoporučujeme nabízení prací insercí v den-
ních nebo periodických časopisech. Není dfistojné našeho stavu a mfiže býti posuzováno
jako porušení vážnosti stavu.

Příští schfize prac. výboru koná se dne 3. června 1938 v čes. Budějovicích. Po
schfizi výboru stanovena je schfizka s kolegy jihočeskými.

Po zprávě účetní, přednesené kol. Kuralem, kol. předseda schfizi ukončil.
Ret. Ing. Vlk.

VI. mezinárodni kongres zeměměřický. Mezinárodní zeměměřická federace se
sídlem t. č. v Londýně, sdružující 13 národních zeměměřických svazfi (československým
representantem je Svaz spolku zeměměřičských inženýrfi), svolává na 5. až 10. října
t. r. VI. mezinárodní kongres zeměměřický do Řím a. Kongres bude následovati bez-
prostředně po kongresu fotogrametrickém, svolaném Mezinárodní společností fotogra-
metrickou do Říma, aby zájemcům byla umožněna účast na obou jednáních. Práce
zeměměřického kongresu jest rozložena do těchto 5 komisí:

1. K o III, i s e k a t a str á In í, jež b.ude jednati o zásadách zřizování pozemko-
vého katastru a o unifikaci smluvených značek v mapách katastrálních (předseda:
Jugoslavie, zpravodaj: Francie).

2. K o m i s e pro měř i c k é pří str o j e a m e t o d y a f o t o g r a m e t r i i
pojedná o 3 tématech: o užití moderních měř. strojfi v nížší geodesii, o činnosti země-
měřiče při pracech fotogrametrických a o školské výchově ve fotogrametrii (předseda:
švýcary, zpravodaj: Holandsko).

3. K o m i s e pro u rb a n i s m u s a k r a j in n é p lán o v á n í bude řešiti
otázku podrobných plánfi jako podkladu pro regulační plány obcí a celých oblastí,
otázku regulačních plánů vzhledem k účelnému zřizováni komunikací a otázku pláno-
vání měst se zřetelem k pozemkovému vlastnictví (předseda: Dánsko, zpravodaj:
Anglie).

4. K o m i s e pro o t á z k Y s t a v o v s k é pojedná o otázce, ke kterým pra-
cem je zeměměřič kvalifikován, dále o všeobecné výchově zeměměřiče, o programu
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jeho výchovy na školách a o organisaci zeměměřictvi v jednotlivých zemich (před-
seda: Polsko, zpravodaj: Belgie).

5. K om i sem 1a d Ý c h zem ěměř i č ů. bude se zabývati problémy mladých
- studium, praxe, zkouška pro oprávněni, úloha mladých v zeměměřictvi - (před-
seda: Anglie, zpravodaj: Belg-ie).

Zprávy pro jednotlivé komise (jejichž podáni mělo být sekretariátu sjezdu v :Řimě
oznámeno do 15. února t. r.) maji být předloženy nejpozději do 15. června 1938 pro-
střednictvim národního svazu.

Pop lat k y pro ú č a s tni k y kongresu jsou tyto:
1:. 3 OO i t. li r pro člena kongresu s právem účasti na všech podnicích sjezdu

a včetně všech sjezdových publikací;
2. 2 5 O 1 i r pro člena mladšiho 33 let;
3. 2 O O li r pro dámy úča3tniků. kongresu s právem účasti na všech kongreso-

vých podnicich.
Italské železnice poskytnou účastniků.m sjezdu 70% slevy od hranic do :Říma

a zpět a 50% pro další 4 jízdy po Italii.
Jménem Svazu spolků. zeměměřičských inženýrů. v RČS. zveme srdečně všechny

pány kolegy k hojné účasti na sjezdu, aby byl na mezinárodním foru dokumentován
zájem československa o rozvoj zeměměřictví. Bližši informace zájemců.m podá Svaz
spolků. zeměměřičských inženýrů. (předseda prof. Dr. Ing. J. Petřik).

Činnost měřičských inženýriI při zaměřováni státní hranice československo-ma-
ďarské. V čísle 4 "Zeměměřičského Věstníku" opominul jsem ve svém článku "čin-
nost měřičských inženýrů. při zaměřeni nové státni hranice českoslov~nsko-maďarské"
uvésti ještě další spolupracovníky ze Slovenska, a sice tehdejši měř. adjunkty Ing.
K něž í n k a a Ing. Eclvarda Jel i n k a, což timto doplňuji. Ing. Hajný.

Nová úprava poměrů. úř. aut. civ. geometrů v Německu. V sousednim Německu
bylo vydáno dne 20. ledna 1938 nařizeni o veřejně oprávněnýCh zeměměřičských inžený-
rech, kteři jsou obdobou našich úředně autorisovaných civ. geometrů.. Nařizeni bylo vy-
dáno podle zákona o nové úpravě a uspořádáni zeměměřičských prací v Německu z 3.
července 1934. Některá ustanoveni nového nařízeni se od našich liší a proto seznamujeme
naše čtenáře s obsahem nařízení.

Celé nařízeni, obsahujici 29 paragrafů., je rozděleno na pět hlav, jednajících: l.
o zásadách udělováni oprávněni, 2. o právech a povinnostech oprávněných, 3. o dohledu,
4. o odnětí oprávněni a 5. o přechodných ustanoveních. Veřejně oprávněni měřičti inže-
nýři užívaji tohoto titulu a zapisuji se do listiny, kterou vede ministr vnitra. Po ziska-
ném oprávnění skládaji němečtí měřičtí inženýři přisahu tohoto znění: "Přisahám, že
budu Vů.dciNěmecké říše, a německému lidu věren a že budu svědomitě plniti úkoly
německého veřejně oprávněného měřického inženýra; k tomu mi dopomáhej bů.h."

Nadřízenému úřadu musi se hlásiti sidlo, odkud se praxe provádí. Zřizování po-
bočných závodů. nebo kanceláři je zakázáno. Nařizeni klade velkou váhu na úctu a dů.-
věru tohoto povoláni. Práce je nutno prováděti co nejjednodušeji a s největší pečli-
vostí a svědomitosti tak, aby byly dodrženy všechny měřické předpisy. Veřejně opráv-
něný měřický1 inženýr podrobuje se dohledu ministra vnitra (jeho orgánu), musí proto
dáti o svém poV'olání dohledacímu úředniku všechny potřebné informace, musí povoliti
po předchozim ohlášeni vstup do své kanceláře za účelem přezkoušeni technického zpfi-
sobu praci, vedení kanceláře, zařizení a správnosti měřických pomů.cek.Dů.ležitýmpřed-
pokladem úspěšného vykonávání povolání je vzájemná dů.věra vů.či dohledacímu úřed-
niku. Nařízeni dále stanoví tresty za nesprávné prováděni povoláni (pokutu až do
1000 RM.), a nakonec uvádi přechodná ustanoveni. Nařizení vešlo v platnost 1. dub-
na 1938.

Nařizení o veřejně oprávněných měřických inženýrech vycházi v Německu téměř
současně s projednáváním podobného nařízení o všech technických povoláních u nás.
Ukazuje se tak dostatečně, že je třeba upraviti nařízení o úředně autorisovaných mě-
řických inženýrech i u nás, a to co nejdřive. Rádné vybudováni měřické služby v našem
státě po takové úpravě volá a nebylo by neúčelné, kdyby ustanovení o dohledu byla
pojata i do nařizeni našich. zh.

Osobní.
Prof. Dr. B. Kladivo padesátníkem. Dne 24. června t. r. doživá se prof. Dr. B.

K 1a d i v o abrahamovin uprostřed hojné své činnosti učitelské i vědecké. Pochází ze
Křtin u Brna z učitelské rodiny, kte,rémuž stavu zů.stal věren a jenž ho těší. Absolvoval
gymnasium v Bruě (1907) a konal studia (matematiky a fysiky) na Karlově universitě
v Praze, kde složil (1912) státní zkoušky z těchto předmětů. a r. 1912 byl promován na
doktora filosofie. Přijal místo asistenta při geodetickém ústavě (přednosta prof. Dr. A.
Semerád) české technikyy Bruě, na níž Zů.stal nadále činným. S doporučením a na
radu prof. Semeráda pracovalo prázdninách 1912 ve voj. zeměpisném ústavě ve Vidni a
ve školním roce 1913/14 konal studijní cestu v cizině, pracoval na observatoři v Pulko-
vě, v pruském geodetickém ústavu v Postupimi, v Observatoir national v Paříži a Bu-
reau des Poids et Mesures v Sevresu. .1)
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Roku 19 2 O s e h a bil i t o val na české technice v Brně pro obor v y š š í g e o-
d e s i e a s f é r i c k é a str on om i e; v r. 1921 byl pověřen' honorovanou docenturou
základfi geodesie. Téhož roku byl jmenován mimořádným profesorem a r. 1927 řádným
profesorem a přednostou II. stolice nižší a .vyšší geodesie téže vysoké školy. V letním. se-
mestru r. 1922 byl pověřen přednáškami a cvičeními z astronomie na přírodovědecké fa-
kultě Masarykovy university v Brně a v r. 1924 se stal zatímním správcem astronomic-
kého ústavu tamtéž, který od počátku buduje.

Jest od r.1924 členem Československého komitétu geodetícko-geofysikálního při Ná-
rodní radě badatelské. Ihned zúčastnil se intensivně vědeckých prací při komitétu a poz-
ději (1930) též zřízené Sekce geodetické, kde jest od roku 1934 jednatelem. Vstoupil i do
Sekce geofysikální v r. 1935 ustavené. V Sekci geodetické spolupracuje na rfiznýtch pro-
blémech v základní síti triangulační. Vyhotovil řadu referátfi a prací vedle jednatelské
agendy, kterou plní s obětavostí a při níž pracoval na rfizných statutech, instrukcích,
jež dokumentují dfiležité vědecké práce této významné vědecké korporace.

V ústavu II. stolice nižší a ·vyŠŠí geodesie vedle jiných povinností a prací se zá-
libou pěstuje gravimetrii, která byla vždy prof. Helmertem pracovníkfim v geodetickém
ústavu doporučována. Myšlenku zříditi gravimetrickou stanici přijal a se zdarem cílevě-
domě vypěstoval. K stávajícím jediným přesným astronomickým hodinám zakoupil apa-
raturu gravimetrickou, hodiny kyvadlové i chronometry a vše potřebné k vybudování
stanice i moderní časové služby. Provedl připojení této, pro Československo nyni zá-
kladní stanice, na Vídeň a Postupim visuelní koincidenční metodou a práce uveřejnil.
Nově zakoupil fotograficko-registrační přístroj koincidenční ke zvýšení výkonnosti i přes-
nosti. Po této přípravě zahájil v r. 1936 gravimetrická měření polní.

Výsledky svých prací vložil do následujících publikací:
Rozpravy čes. Akademie: 1916. O hledání hvězdných páro atd. 1916. Charakter

kmitfi ve dvou spřažených kruz,ich. 1919. O přesnosti funkčních hodnot (hodnot argu-
mentu atd.). 1922. O výpočtu tížnicových odchylek se zřetelem k isostasií. Relativní
určení intensity tíže v Brně vzhledem k Postupími. 1930. Relativní určeni intensity tíže
v Brně vzhledem k Vídni.

Bulletin interno de l'Académie des Sci8nces de Boheme: 1924. Calcul des déviations
de la verticale par rapport a l'isostasie. 1930. Détermination de l'intensité de la pesan-
teur a Brno par rapport a Potsdam. Détermination de l'intensité de la pesanteur a Brno
relativement a Vienne.

Sborník České vysoké školy technické v Brně: 1935.Některé pomficky pro redukci
doby kyvu kyvadel.

Jubilejní vědecký sborník vys. školy technické v Brně: 1925. Konstanty inváro-
vých kyvadel geodetického ústavu české techniky v Brně.

Státní ústav pro geofysiku: 1927. Détermination relative de l'intensité de la pe-
santeur a Brno.

časopis pro pěstování matematiky a fysiky: 1917. Přibližný výraz pro + ~1 -- x'
atd. 1928. K výpočtu střední chyby pro jedničku váhy.

Zeměměřičský Věstnik: 1915. O přesnosti ustředění stroje atd. 1917. Drobností
z nižší geodesie. 1922. Drobnosti z nižší geodesie. O kontrolních výpočtech. 1927. Vyrov-
nání úhlfi měřených ve všech kombinacích. 1928. Dva abaky. 1931. IV. obecné shromáž-
dění mezinárodní geodetické a geofysikální unie ve Stokholmu. 1936. Poznámka k vy-
rovnání trojúhelníkových sítí.

Prof. Dr. B. K 1a d i v o konal řadu přednášek v Komenského vyšší škole lidové
a ve vysokoškolských extensích. Zúčastnil se mezinárodních kongresfi Unie geodeticko-
geofysikální v Praze (1927) a ve Stokholmu (1930). Vedle vědecké práce. nalézá ra-
dostné osvěžení v Sokole. Od r. 1925 je starostou Sokolské župy Jana Máchala v Bmě
a v r. 1933~1937 byl členem předsednictva čOS.

Těší se plnému zdraví a přejeme mu mnoho sil do další padesátky. Semerád.
Promoce. Dne 29. dubna t. r. byl v zasedací síni Českého vys. učení technického

v Praze promován na doktora věd technických kol. Ing. Michali Ven e d i k o v ze Slí-
venu v Bulharsku. Dr. Venedikov studoval zeměměřické inženýrství v Praze a je prvním
zeměměřičským inženýrem - Bulharem, který dosáhl akademické hodnosti doktora na
pražské technice. Pracuje již několik let na státní universitě v Sofii jako aSistent na země-
dělsko-lesnické fakultě. Jeho disertačni práce se obírala volbou nejvhodnějšího zobrazení
pro katastrální mapy Bulharska. Promoce kol. Dr. Ing. M. Venedikova měla slavnostní
ráz přítomností nového pražského vyslance království Bulharského J. E. Dr. Bal a b a-
n ov a, úředníkfi vyslanectví a četných osobních přátel doktoranda. - Srdečně blahopře-
jeme kol. Ven e d i k ov i a těšíme sena spolupráci bulharsko-československou v oboru
geodesie. - Doktorem věd technických byl v květnu t. r. promován na čes. vys. učení
technickém v Praze vrch. kom. katastrálního měř. úřadu v Košicích Ing. V. E 1s nic.
Předložil disertační práci na téma: Geodetická fonometrie. Gratulujeme!

Za redakci cdpovldá Ing. Bohumil Pou~. - TI.kem Akciové mor •.•.•ké knlhU.kárny Polygralte ., Brně.
Nakladatel. Spolek čcokoalnen.kých zeměmUlčl't v Praze.
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