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Státní převrat a nová úprava mapy střední Evropy postavily
i pozemkový katastr čs. republiky před řešení nových otázek. Dosavadní
evideni'wí zákon z 23. května 1883, č. 83 ř. z./ kte,rý v bývalém rakou-
ském zákonodárství býval považován za vzorný, nedal se přímo použíti
pro pozemkový katastr pruský, převzatý na Hlučínsku a ještě méně
pro pozemkový katastr uherský, převzatý. na Slovensku a v Podkarpat-
ské Rusi. Tak ocitl se čs. zeměměřič v málo záviděníhodném postavení,
neboť byl 'nucen pracovati jak podle zákonů, na,řízení a instrukcí býv.
rakouských, tak podle zákonů!. nařízení a instrukcí platných na Slo-
vensku a v Podkarpatské Rusi, nebo pruských, pIatných na. HluČínsku.
K tomu přistupovaly ještě odlišné lidové zvyklosti a hospodářské i ad-
ministrativní poměry na Slovensku, v Podk'arpatské Rusi a na Hlučín-
sku od zvyklostí a poměru v býv. Předlitavsku a i potíže jazykové,
neboť ve státním oficiálním jazyku nebyly překlady normativních usta-
novení vůbec po ruce. Mnohé nesnáze zeměměřičUm ať civilním č,i stát-
ním na. Slovensku a v Podkarpatské Rusi zpusobil zejména neuspořá-
daný stav pozemkového katastru a pozemkových knih a nesouhlas
těťhto se skutečností. S druhé strany nelze O'v:šem přehlédnouti, že
právě tento neuspořádaný stav pozemkového katastru a pozemkových
knih v uvedených zemkh I1JpO'ZOirn.lši'l'Okou ve;řejnost na duJežitost
instituce řádně vedeného po,ze'llllkového katastru. pro stát i 'Pro občany.

Finančni správa pokusila. se zjednati zlepšení tím, že při nedo-
statku měřických úředníku pověřila na Slovensku vedením pozemkového
kata.stru berní úřady .. až na několik berních okresi'I, v nichž byly již
po ruce podrobné a dostatečně se skutečností se shodující katastrální
mapy. Opatření toto se však valně neosvědčilo. Bylo nutno zříditi
zvlMtní úřady pro vedení pozemkového kat astru po zpi'Isobu v jiných
zemích a pověřiti je vedle jiných prací též nápravou pozemkového
katastru a jeho unifikací.

Pro tyto práce vydalo ministerstvo fínancí v dohodě s minister-
stvem spravedlnosti výnosem ze dne 19. ledna 1926, čís. 158.476/25
"Návod, jak prováděti na Slovensku a v Podkarpatské Rusi nápravu
pozemkového katastru v obcích, pro které není ještě vlpiŽek nových
pozemkových knih". Konečný výsledek těchto prací bude písemní kata-
strálni operát, úpravou téměř shodný s operátem v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku.

Rovněž pro sjednocení katastrálních operátu v oněch několika
berních okresích, v nichž jsou po ruce podrobné a dostatečně se skuteč-
ností se shodujicí katastrámí mapy s operátem v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku, vydalo ministerstvo financí výnosem ze dne 4. listopadu
1925, ,('o 109.614/25 "Návod, jak prováděti na Slovensku a Podkarpatské
Rusi unifikaci katastrálních operáti'I obcí, ve kterých jsou založeny
vložky nové pozemkové knihy".
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o obou návodech bylo již v tomto časopise pojednáno.
Občanstvo se sice 'nebrání provádění operací katastrálních, poně.

vadž samo uznává, nutnost a, výhodnost nápI1avy katastru, ale zákon-
ného podkladu pro zmíněné práce přec jen dosud není. Osnova zákona
o pozemkovém katastru a. jeho vedení (katastrální zákon), o tom jed.
nající. byla. již několikráte denním t,iskem oh1aiŠována., až konečně jako
vhWní návrh byla dine 11. čeirvence 192f7 vyložena v senátě (Usk 480).
Lze o ní tudíž veřejně pojednati.

Na rozdíl od dřívějších zákonných úprav, k pozemkovému kata-
stru se vztahujících, ,Meré byly vždy v'členěny do zákonů daňový<;h,
jest tento vládní ná,vrh podáván odděleně od nedávno schváleného
zákona o přímých da.ních. Pozemkový katastr zůstává však i nadále
podkladem pro vyměřování pozemkové daně.

Vedle 113 paragrafů vlastního zákona, rozdělených do čtyř hla v,
obsahuje vládní návrh část uváděcí (články I. až IV.) a 30 stran důvo-
dové zprávy a doporučení vlády, aby byl v obou sněmovnách přikázán
rozpočtovému výboru ku podání zprávy ve lhůtě co nejkratši. Nový
katastráJ,nízákon máJ pŮJsohiti od 1. ledna 1928, t. j. zároveň s u"ta-
noveriími o pozemkové dani v zákoně o přímých daních a nahra:žuje
všechna dosud platná zákonná ustanovení rakouská, uherská i pruská,
o pozemkovém katastru jednající.

V zásadě přejímají se dnešní operáty měřické, písemné i vceňovací,
které mají býti postupně uvedeny do jednotné úpravy.

Otázka resortní příslušnosti pozemkového katastru' již v bývalém
Rakousku vyvolaná a, od státního převratu stále se vynořující, dospívá
tímto unifikovaným katastrálním zákonem k svému rozřešení, neboť
pozemkový katastr zůstává podle hlavy I. i nadále v resortu finančním.
Jak z některých ustan(}vení návrhu zákona a důvodové zprávy však
vy svítá, budou 'některé triangulační pr,áce převedeny do resortu mini.
sterstva veřejných prací.

Dosavadní úřady nebo oddělení pro nová měření, vceňování nebo
pro práce autentifikační mají býti spojena s úřady pro vedení pozem·
kového katastru v k at a str á ln í měř i c k é ú řad y, jejichž sídla
a obvody budou stanoveny vládním nařízením. Mimo archívy map
katastrá,lních jS(}U zachovány doča~ně též katastrální inspektoráty na
Slovensku pro vedení kat'astrálního měření v územich, dosud podrobně
nezaměřených. Sídla imipekto'l"átů mohou hýti měněna vyhl:iškou
ministerstva financí.

Hlava II. obsahuje definice pozemkového katastru \ jeho účel a
řízení při jeho zakládání. Až na nepatrné některé výjimky vztahuje se
pozemkový katastr vesměs ku přirozenému povrchu zemskému.

Hlava III. jedná o vedení pozemkového katastru, o jeho doplňo.
vání :nastalými změnami a zlepšování (dosa,vadní evidence katastru
daně pozemkové).

Hlava IV. jedná o přechodných ustanoveních všeobecných, podle
n:ehž má býti 'p,roved,ena unifika.ce přejj,ma!llý<ch katasmrálnkh O'perátů,
dále () .původním měřeni a reamíbu1ací v území<>h, kde nebyly tyto práce
d'Osud vykonány a o vedení pozemkového katastru v obcí00h, ikd,e nejsou
dosud založeny vložky nových pozemkových knih.

Ustanovení hlavy II. bude použito ve značných rozměrech při
provádění mtastrálního mapování na Slovensku, v Podkarpa.tské Rusi
a na Hlučínsku, t. j. při původním měření a reambulaci. Toto lIstanoveni
bude však také používáno při novém zaměřovámí obcí z úřední povin.
nosti v ,přfpadech, kdy· ka<ta,s.t.ráJní mapa po~bude stanovené přesIl,osti
nebo nevyhoví již svým měřítkem.

Vedle těchto velkých prací měřických přináŠí vládní návrh celou
řadu novot podrobnějšího významu. Některé uvedu. Jako zvláiítnÍ
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evidenč;ní případ zavádí změnu předmětu měření, pn J1lZ je třeba
geodetioký;oo operalc,í a dále změnu jaJmstní t,ří<dy,která. nast,á,vá ,prove-
denými melioracemi pozemků, regula.cí vodních toků, poddolováním a
v jiných případech, jež budou stanoveny vládním na,řízením. Změna tato
se vyšetří novým vtříděním pozemků. Obdobné vtřídění pozemků bude
prováděno i v úzeIIÚch komrusovaných. Naproti tOl!llUne'přejímá vládní
návrh již u s t a n o ven í § 41 zákona ze dne 24. květn~ 1869, č. 88
ř. z. o vel k é r e v i s i k a t a str u vždy po patnácti letech. V po-
zemkovém ka.tastru povede se napří,ště v patrnosti zaplavované (inun-
da,ční) území, použité právo ke stavbě a katastrální mapa má býti
doplňována zakreslováním celé rody trvalých zařízení a staveb jako
pozemních, vodních, meliora,čnich. vodálrenský'ch, tk'a,nalisa,ční,ch\ železnič-
nich, silniěnídl., elektrárenský'Clll; dále má se na ma,p,ě vyznačovati polnha
mezníků. výškových značek, památek. památkově cenných stromů
a pod. vý šk o v é h orně ře n í se vládní návrh vůbec ne d o týk á.
Při změně pohraničních parcel dává vládní návrh katastrálnímu měřic-
kému úřadu možnost iniciativního zakročeni pro novou úpravu hranic
politických obci nebo katastrálních úze m í. kterýmžto názvem jest
nahrmien dřívější název katastrální obce. Soulad pozemkového katastru
s vložkami nových pozemkových knih se zavádí všeobecně'. Nesrovna-
losti v tom směru zjišťuje katastrální měřický úřad každý šestý rok
porovnáním výpisů knihovních vložek. k tomu účelu vždy soudem do-
plněných, s katastrálními operáty. a při obnově mapy pozemkové knihy
porovnáním této mapy s mapou ka.tastrální.

Součinnost obcí, soudů. veřejných úřadů a orgánů při zakládáni
a vedení pozemkového katastru se značně rozšiřuje a nově upravuje.
Nově se zavádí řízení pro vyvlastňová,ní ploch potřebných ke stabilisaci
trigonometrických bodů nebo pro zřizování služebností k témuž účelu,
dále oprávněni státních orgánů vstupovati na nemovitosti a úprava
náhrady škod, způsobených při měření a jiných pracech katastrálních
na pozemcích nebo plodinách.

Dosud pouze dobrovolně přiznávaná formální publicita katastrál-
ních opedtů se výslovně zavádí zákonem. Pro ka.ždý zápis v pozem-
kovém katastru upraveno jest reklamační nebo odvolací řízení.

Vceňování katastrálni se přejímá téměř beze změny až na Hlu-
čínsko, kde klasifikace bude nově provedena vzhledem k vzorkovým
pozemkům opavského vceňovacího okrsku. jakmile bude skončeno po-
drobné zaměřování. Pro přechodnou dobu bude jako katastrální výtěžek
používán pětinásobek výtěžku, z·apsaného v pruském katastrálním ope-
rátu v tolarech. Rakouský způsob vzdělávání (kultura) "a.Ipy" a uher-
ský způsob vzdělávání "rákosiště" se nepřejímají.

Kompetence k ozna,čování parcel čísly přísluší k'atastrálnímu
měřickému úřadu a to i na plánech a jejích snímcích, předložených
k žádostem o knihovní dělení parcel. R o zd ě len í p o zem k ů na
s t'a ve b ní s k u P i n y nebo na jednotlivá stavební místa, pro vád f
se v pozemkovém katastru až po povolení takového rozdě-
len i pří s I u š n Ý m s t a v e b ním ú řad e m. Dosavadní definitivní
provedení označuje vládní návrh názvem z á p i s a prozatímní prove-
delní (prozatímní výkaz změn) názvem z á z n a m.

Vel§kerá řízeni pwvádí mě,řický úřednfk jako ,plředseda komisi,
které jsou v návrhu zákona. podrobně stanoveny.

Vedle 'nalznačených novot, smě1řujidch ke zlepšení a ,ši];šÍJmuupo-
tře1bení kata,strální'Clh opeTáttů a 'Vedle un'fiik8Jce 'zátk'on:fi, jcdnajkkh o
pozemkovém kata,stru, přináší vládní návrh zákona o pozemkovém
katastru a jeho vedení (katastrální zákon) pevný podklad pro unifikaci
\Tšech jiných věcných ustanovení, která upravují stejnou látku jako
prováděcích nařízení, měřických instrukcí, návodů a pod.

K,atastrálním zákonem, který jest pro náš stav prvořadé důleži-
tosti, ne,budou ovšem rá.zem {)dst:raněny VlŠechny potíže, o nic,hž hylo
vpředu pojednáno, neboť jen po pilné, dlouholeté a svědomité práci,
prováděné na pO'd'klllidě a za 'Ůipmy 'zákona, mŮ'Že sez,dokonaliti, upra-
viti a sjednotiti čs. pozemkový katJastr v dílo, jak si ho státní správa
i oběanstvo žádá a jak si ho i čs. zeměměřič představuje.
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o vektot'ovém řešení něktet'ých pt'oblémů
geodetických.

Bod Změřeno: Přibližně ('f')-a S
p2

pozo- a (cp) (=-l) v km 8'i2cp lrcp
rovací = r2

2cp

A 259014' 15,1" 14,7" -0'4 4,91 0'1811,s' -0,17

B 31502' 32,6" 31,0" -1,6 I 2,04 1,021l10' I -1,62

C 20036' 50,0" 46,7" -3,3 2,35 0,7741' -2,90

D 14904' 12,3" 142" I 1,9 2,20 I O,S81198' + 1,78
I I II 1,53020 5,51690= 10 Ul

Jmenovatel: Čitatel:

[r2]= 2,85= q 1,58020

285 g2 r - 2,85 = 0'533U2'
P =---r-(1- 0,532)

- g102r _ Ul = - 2,9J88'
=0,55

2P=1,1 10Ul - g102 _ Ul = 3,51900

tedy: 3,51900

z C + 900='-1-1-',
čili _ 3,51900- 900_ 9 3ze - ] I - OJ, 1000,

oy=zsin'= + 3,1
ď x = z cos, = - 0,6 cm.

Čísla v šestém sloupci obdržíme přímým výpočtem, na př.:

018=[206.000J". 2 =2 25flo=5180=3600+1580', 4,91 . 1O" , p, .. ,

podobně čísla ve sloupci sedmém. Součty v obou p03ledních sloupcích
jsou součty vektorové, což označeno dvojitou čarou. výpočty ska-
lární provedeme bez obtíží na logaritmickém počtáři, výpočty
vektorové, zejména k vyjádření čitatele provedeme na vektatoru.

13. S jiného poněkud stanoviska pohlíží na vektorový počet
vyrovnávací Schumann ve zmíněném již pojednání z r. 1926.
Kdežto Friedrich pokládá za veličiny měřené délky (absolutní
hodnoty vektorů) a úhly t. j. pojem vektoru složen jest vždy ze dvou
veličin měřených t. j. délky a úhlu, pokládá Schumann pojem
vektoru za jednotný, nedělitelný na oba předešlé pojmy a takto
pojaté vektory pokládá za veličiny změřené. Kdežto u Friedricha
jde o zdařilou interpretaci skalární metody nejmenších čtverCl'l
pomocí vektorů cyklických, Schumann hypoteticky vyslovuje pod-

*) Číselné příklady a obrazce pořízeny 8 laskavým "volením autora dle
.Příkladu k vektatoru" (Bratří Haffové) a poj'3dnání K. Friedrichových.
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mínkuminima pro součet skalárních čtvercú. jednotlivých chybo-
vých vektorů, které pokládá za obecné vektory prostorové.

Chybovým vektorem dm' nazývejme vektorový rozdíl mezi
vektorem přesným (m) a vektorem pozorovaným (~l') takže jest:

m'+ dm' = ~l. (43)
Podmínka nejmenších čtverců dá se pak formulovati tak,

že klademe požadavek, obdobný jako při veličinách skalárních,
aby součet skalárních čtverců chybových vektorťl byl minimální, t. j.

[dm' x dm'] =minimum. (XXVI)
Závorky [] jsou součtové závorky Gaussovy a násobení jest

násobení skalární.
Vedlejší' podmínky připojujeme pomocí korelačního vektoru \?,

kterým znásobíme skalárně levou stranu anulované vedlejší (vekto-
rové) podmínky a přičteme k součtu skalárních čtverců (XXVI)
násobíce dříve k víUi zjednodušení počtu součinitelem - 2. Tak
povstane rozšířená minimální podmínka tvaru:

V = [dm' x dm'] - 2 [1l3 x ~]= min. (XXVII)
při čemž Il3 znamenají levé strany příslušných vektorových podmínek
a 2 korelační vektory.

Normální rovnice mají pak tvar:

~ = g o V = O (XXVIII)
adm' , a~

další pak počet provede se obdobným způsobem jako při veličinách
skalárních.

Parciální derivování dle vektorů provádí Schumann dle vzorCll :
am x 58= 58 am x lB= m (44)

am ' 058 '
které se stanoviska vektorového počtu jsou sice přijatelné jako
definice parciálních derivací, ale ne jako jedině možné, neboť
podíly skalárů a vektorů, jichž mezné hodnoty jsou obě parciální
derivace, jsou obecně vektory ,neurčité.

14. Metodu Schumannovu vysvětlím na vektorovém vyrovnání
při protínání vpřed se čtyřmi změřenými vektory (t. j. změřeny
mohou být ovšem jen úhly a délky, přece však při vyrovnání
pokládáme vektory jako celek za veličiny změřené).

Vektory~, 'D (obr. 8) pokládáme za známé, vektory m', 58'1, 5Bf2,

~' za vektory změřené. Při tom )ID značí t. zv. vektor odporový
(dlužno rozlišovati od cyklického vektoru Ww v předešlém odstavci),
který vzniká tím, že místo uzavřeného obrazce ABEBA vznikne
nepřesným měřením obrazec AP' .. P"EBA, který připojením vektoru

--;;;-

odporového )ID= P' P" stane se opět uzavřeným. Tento odporový
vektor rozdělí se na oba chybové vektory dm' a d~' takže:

)ID = dm' + d<ě:', (45)
které se jakožto opravy připojí k změřeným vektorům m' a ~'.

1927/183



Z uzavřenosti obrazce AP' P" EBA vyplývá pro vektory
uvažované podmínka:

~'+ )IDT ~' +~+ ([= Q, (46)
při čemž přesný obrazec APEBA jest rovněž uzavřený t. j.:

~'+ d~' + d~' +~'+ '1) + ([= Q. (47)
Odečtením (46) a (47) nalezneme:

d ~ľ+ d~' - m3=Q (48)

jakožto vedlejší podmínku pro minimum ve smyslu před. odstavce.

B
Obl'.8.

To je ovšem shodná rovnice s (45), k níž jsme dospěli přímým
názorem. Bude tudíž podle metody nejmenších čtverci'l:

V= d~ X d~' + d~' X d~' - 2 (d~r + d~' - m3)X ~ I (X·XIX)
=minimum. J

Normální vektorové rovnice jsou tedy:

~=d~l'-~=Q
od~'

~oV = d~' _ ~= Q
od~'

m
2=-· (XXX)

2
Z vektorové rovnice (46) vypočítáme pak vektor m3 t. j. jeho

velikost a směrový úhel, z rovnic (49) pak vektory d~', d~'.
výpočet provedeme tak, že na př. vektorová podmínka (46) násobí
se po řadě skalárně i vektorově jednotkovými vektory směri'l ~',
~', '1) a a:, tím obdržíme řadu rovnic skalárních lineárních, z nichž
vypočteme velikost vektoru m3 a sinus a cosinus jeho úhlu s pevným
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s:mělem. Vzhledem k podrobnostem tohoto snadného výpočtu
odkazuji lask. čtenáře ke zmíněnému pojednání Schumannovou,
podotýkaje, že výsledky docílené touto metodou liší se (nepodstatně)
od výsledků Friedrichových, jak bylo lze ovše:m očekávati.

15. Podounými vektorový:mi :metodami lze řešiti i Jlij.e
geodetické úlohy počtu vyrovnávacího na př. protínání vzad,
spojené protínání vpled i vzad, vyrovnání polygonové (bodové
i s:měrové) a pod. Oelke:m lze říci, že :metody dělí se na dvé:
metoda Friedrichova užívá vektorll cyklických s násobení:m komplex-
algebraický:m, :metoda druhá (Schreiber, Schumann) užívá vektorů
obyčejných-prostorových s běžný:m násobením skalární:m a vek-
torovým.

Jest patrno, že vektorové metody k řešení některých geode-
tických problé:mů jsou velmi účelné, jsou velmi přehledné, vedou
rychle k cíli a lze je snadno provésti číselně, graficky i mechanicky
(na vektorovém přístroji, vektatoru) a to s přesností alespoň takovou,
jako poskytují metody trigonometrické.

V Praze v únoru 1927.

Résumé. Snr la résolntion de qnelqnes probleDles geodésiques
par les Dléthodes dn oalenl veetorieI.

Dans le mémoire pl'écédent l'auteur considere les travaux, qui .con-
'Cernent les problemes géodésiques au point de vue du calcul veetoriel et en
donne quelques exemples numériques.

C'est surtout la méthode de M. K. Friedrich (Neue Grundlagen und
Anwendungen der Vektorrechnung. Miinchen 1921), qui est tres avantageuse
pour les problemes géodésiques.

M. Friedrich a introduit des "vecteurs circulaires" en considérant
'les nombres imaginaires comme vecteurs. La notation aa, dans laquelle a
signifie la gtandeur du vecteur et a 1'angle du vecteur avec nn axe fixe
~st la seule, qui convienne aux problemes en question et la multiplication
'Complex-algébrique:

aa . b~= a ba + ~
~st la raison, qui nous fait préférer les vecteurs circulaires.

M. Friedrich a construit uu appareil de mesure "vectator" pour les
·calculs numériques avec des vecteurs mentionnés. "Veetator" se compose
essenticllement ďun cadran gradué, d'une regle (aiguille) graduée diamé-
trique et ďune regle graduée transversale. L'auteur donne la description
complete de l'instrument avec ďexemples ďemplui.

Comme une appIication tres convenable pour des méthodes de
M. Friedrich l'auteur considere la résolution détaillée du probleme de
Pothenot et de Hansen.

Mais ce sont surtout les problemes du caleul de la compensatíon
:géodésique, qui sont tres accessibles aux méthodes vectorielles.

L'auteur donne un exemple de la eompensation punetielle, il trouve
"une équation normale veetoriel1e", qui fournit une interprétation géomé-
trique assez eurieuse et avantageuse pour le caleul numérique.

A la fin il est fait une meution de travaux de M. R. Sehumann
(Zeitschrift fur Vermessungswesen 1926), qui se sert de veeteurs ordinaires
de l'espace a trois dimensions pour résoudre les problémes géodésiques.
Maia iI faut toujours préférer les veeteurs eireulaires a eause de la faeilité
.a calouler.
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Pozemkový katastt' a ot'ganisace evidenční služby
v bývalých zemích t'akouských a uhet'ských.

Ing. FTain.t.W i e sn e ,T.

Pozemková daň v bývalých zemích rakouských a uher-
ských náleží mezi stálé daně, jež se nevyměřují každoročně
znovu, protože ceny hospodářských plodin nepodléhají vše-
obecně takovým změnám, jako obchodní výrobky. Základem
pozemkové dam'ě je roční výtěžek půdy, stanolVený průměrem
z 10 až 15 letých výnosů. Stanovení sazby, t. j. základu prQ
výpočet těchto hodnot, jest složitým a nákladným výkonem,
protože příslušné vceňovací práce musí býti provedeny v celé
zemi současně.

V posledních 57 letech byly v býv. Rakou;sku a na území
býv. uherského státu o pozemkové daní vydány úhrnem pouze
čtyři zákony a to:

1. Zákon ze dne 24. května 1869, číslo 88 ř. z. o úpravě
pozemkové daně;

2. zákon ze dne 12. července 1896, číslo 121 ř. z. o revisi
katastru pozemkové daně;

3. uherskv zák. čI. VII ze dne 21. března 1875 o úpravě
daně pozemko~é a

4. uh. zák. čI. V ze dne 18. března 1909 o revísi katastru
daně pozemko'vé a stanovení jejího procenta.

Práce, vykonané podle uvedených zákonů a zákonných
článku, trvaly v bj'v. Rakousku 12 a v býv. zemich uherských
11 let. V důsledku toho byl vydán zákon o stanovení a repartiCi
pozemkové daně v prvé zemi teprve dne 28. března 1880 číslo
34 ř. z. a ve druhé zemi pak uh. zákonný čI. XL v r. 1881.
Pro vedení každoročně nastalých změn držby a předmětu
v patrnosti, byly zřízeny zvlá,štní úřady, pověřené vedením
evidence katastru daně pozemkové, a to v býv. Rakousku
zákony ze dne 23. května 1883 číslo 83 a číslo 84 ř. z., v býv.
zemích uherských pak zák. čI. XXII ze dne 23. června 1885.
Pojmenování těchto dvou zákonů se v obou zemích sice shoduje,
ale zpusob vedení a provádění změn jest různý. Kdežto v b~'v.
Rakousku vedly pozemkovou daň v patrnosti samostatné
státní úřady s měřickými úředníky (evidence katastru daně
pozemkové), prováděly oproti tomu v zemícn uherských notář-
ské úřady jakožto samosprávné úřady změny v pozemnostních
arších, pod dozorem evidenčního oddělení finančního ředitelství.

V býv. Rakousku bylo nařízeno § 41 zákona číslo 88
ř. z. ze dne 24. května 1869 vykonati po uplynutí 15 let revísi
katastru pozemkové daně ve všech zemích současně. V důsledku
toho byl vydán zákon ze dne 12. července 1896 číslo 121 ř. z.,
jehož účelem bylo zjistiti trvalé změny kultury a přihlížeti
i k takovým změnám. jež nasta,ly provedením zcelováni
pozemků, dále odstranití zřejmé nesrovnalosti v sazbách
ryzího kataStrálního výtěžku jednotlivých vceňovacích okrsků
i u jednotlivých kultur téhož vceňovacího okrsku a konečně
odstraniti hrubé zá\'ady nebo mylné zápisy při vtřiďování do
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různých jakosmích tříd pHslušné kultury, se zřením k případ-
ným trvalým změnám voe složení půdy jednotlivých parcel,
celých tratí, nebo větších celků.

Týž účel měly v bývalých zemích uherských zák. čI. VII
ze dne 21. března 1875 o úpravě daně pozemkové a k němu
vydaná nařízení číslo 29.294 ze dne 29. května 1875 "Návod
lJro obecní, okrelsní a distriktní komise, povolaných k nápravě
katastráLního operátu pozemkové daně" a "Instrukce "Číslo
37.143 z r. 1876 pro výkonné orgány a o postupu při přehlídce
správnosti plošných údajů, přihlášených při nápravě katastru
P'O! rozumu zák. čI. VII ze dne 21. března 1875" a pak zák.
čI. V ze dne 18. března 1909 o revisi katastru daně pozemkové
a stanovení jejího procenta.

Kdežto zákon ze dne 12. července 1896 číslo 121 ř. z.
býv. Rakouska ukládá zjišťování trvalých změn kultury evi-
dencím katastru daně pozemkové, a stanovení sazeb jakostních
tříd pak příslušné zemské a ústřední komisi, pověřuje se podle
prováděcího nař. číslo 53.501 z května roku 1909 k zák. čI. V
ze dne 18. března 1909 v býv. zemích uherských touto úlohou
jednak referent župního úřadu z personálu lokalisa·čních
inspektorátů (vceňovacích úřadů) i katastrálního ředitelství, a
jednak za tou příčinou jmenovaný vceňovací komisař.

V býv. Rakousku skončila se revise katastru pozemkové
daně v roce 1897 snížením dosavadní výše pozemkové daně
o 2'5 milionu zlatých, v býv. zemích uherských oproti tomu
trvala tato revise do konce roku 1912, při čemž se snížilo
daňové procentol z 25'5 % na 20 %. Na provedení obdobné
revise katastru daně pozemkové jako v býv. Rakousku nebylo
v býv. zemích uherských pomýšleno.

Za příčinou každoročního předpisu pozemko1vé daně
skutečnému držiteli podle rozsahu držby v jedné katastrální
obci byla zák. ze dne 23. května 1883 číslo 83 ř. z. v bývalém
Rakousku .nařízena přesná evidence operátů pozemkového
katastru, jež po rozumu zák. ze dne 23. května 1883 číslo 84
ř. z. o organisaci ev,idenční služby přináležela úřadům evidence
katastru daně pozemkové. Prováděcí nařízení min. financí ze
dne 11. června 1883 číslo 91 ř. z. k zák. ze dne 23. května
1883 číslo 83 ř. z. upravuje evidencli pozemkového katastru,
a zákonem z 23. května 1883 číslo 84 ř. z. provedena. pak
OIrganisace služby těchto úřadů.

V býv. zemích uherských byla evidence pozemkového
ka.tastruupravena obdobně jako v býv. Rakousku. Ježto však
Ctřetina býv. Uherska nebyla vůbec zaměřena. a evidencí změn
byly pověřeny tři různé úřady, odchylují se v důsledku toho
uherské zákonné články a nařízení podstatně od zákonů býv.
Rakouska. Pro přehled a posouzení dotčených poměrů sluší
zmíniti se podrobněji o organisaci evidenčních úřadů v býv.
zemích uherských. Zřízení, organisace a správa těchto úřadů
byly upraveny uh. zák.· čI. XXII z 10. června 1885 o evidenci
katastru daně pozemkové a jeho prováděcím nařízením číslo
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45.055 z 18. července 1885, jakož i nařízeními číslo 56.286
z roku 1885 i číslo 9071 z roku 1886.

Podle uvedeného uh. zák. článku a jeho prováděcího
nařízení, jakož i § 179 nařízení býv. uher. min. spravedlnosti
číslo 30 z roku 1909 prováděla evidenční oddělení finančního
ředitelství podle polohopisných plánu v katastrálních operátech
všechny změny, nastalé novým zaměřením parcel, jakož
i změny, nastalé v komasovaných a reambulovaných obcích.
Tyto práce vyžadovaly předchozího vcenění pozemku, t. j. sta-
nOlVeníjakostní třídy pro dotčené kultury na podkladě dosa-
vadní sazby ryzího výtěžku, aby v částečně upraveném nebo
nově založeném operátu té které obce nenastalo snad ničím.
neoduvodněné zvýšení nebo snížení ryzího katastrálního výtěžku.

Ježto vceňo'vání bylo zpravidla obsáhlejší prací, kterou
úředníci evidenčního oddělení finančního ředitelství pro nedo-
statek praktických zkušeností nemohli vykonávati, bylo § 6
uh. zák. čI. XXII ze dne 10. června 1885 a §§ 211 až 218 pro-
váděcího nařízení číslo 45.055 ze dne 18. července 1885 vlastní
vceň'orvánípozemků přeneseno na katastrální lokalisační inspek-
toráty (dnešní katastrální vceňovací úřady na Slovensku a
v Podkarpatské Rusi) a na býv. katastrální ředitelství v Cluji,
jehož působnost vztahovala se jen na Sedmihradsko a župu
szilagyskou. Lokalisační inspektoráty prováděly vceňovaci
práce s počátku podle § 5 a 6 uh. zák. čI. VII ze dne 21. března
1875 a instrukce min. financí číslo 11.669 z r. 1877 a číslo
24.163 z roku 1876, později pak podle návodu číslo 53.501
z května 1909 k uh. zák. článku V ze dne 18. března 1909
o revisi katastru daně pozemkové. Evidenčním oddělením
finančního ředitelství ponecháno bylo jen zjišťovati změny
kultury a vtříditi pozemky do jakostních tříd v rozsahu, urče-
ném § 2 bod 2 b a 6 uh. zák. čI. XXII ze dne 10. června 1885
a § 6 zák. čI. V ze dne 18. března 1909, ježto práce ty náleži
do působnosti zmíněných evidenčních oddělení.

Notářský úřad, jakožto politický úřad, podléhal ~ daňo-
vých záležitostech nep.nmo ministerstvu f,inancí, obstarávaje
zjišťování a přihlašování evidenčních změn. Evidenční oddělení
finančního ředitelství. přezkoušelo tyto přihlášky, konalo vy-
šetření na místě, nařizovalo notářským úřadum provedeni
změn v pozemnostních arších, vypočítalo přírustky a úbytky
ryzího katastráln.ího výtěžku a stanovilo každoročně výši po-
zemkové daně.

Působnost b)'v. evidenčních oddělení finančního ředitel-
ství, zejména pokud jde Oi daň pozemkovou, byla nařízením
vlády republiky Československé ze dne 26. ledna 1925 číslo
83 Sb. z. a n. přenesena na státní měřické úřady evidence
pozemkového katastru (evidence katastru daně pozemkové).
V dusledku toho konají tyto úřady všechny práce, které, až do
vydání tohoto vládního nařízení vykonávala evidenční oddělení
finančního ředitelství. Zejména jest jim zjišťovati trvalé změny
kultury a vceňovati pozemky v obcích, jichž operáty byly
novým měřením, reambulací, komasací nebo částečnou úpravoú
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držby atd. podstatně zmeneny, v předpokladu, že jde o práce
menšího rozsahu a ne příliš složité, jež by pak musil vykonati
katastrální vceňovací úřad (oddělení pro katastrální vceňování).

Závěrem sluší zmíniti se ještě o několika, zvláštnostech
evidenční služby v býv. zemích uherských od býv. rakouské
odlišných. Při zakládání nových katastrálních op<erátu postu-
pOIValose v býv. zemích uherských všeobecně takto: Zaměření
obcí bylo provedeno buďto civilním zeměmě,řičem, nebo úřed-
niky vyměřovacího katastrálního inspektorátu.

V Sedmihradsku, kde nebylo státních měřických úředníku
vubec, předložili civ.ilní technikové operáty nově zaměřené
obce k ověření (autentifikaci) katastrálnímu ředitelství. Zá·
kladem těchto operátu byl vceňovací protokol nebo-li polní
kniha. Při autentifikaci byla v obci nejprve vykonána identi-
fikace parcel a poté provedeno vcenění pozemku. V zimním
období byla založena katastrální pozemková kniha a sestavení
jakostních tříd. Po vyřízení reklamací a schválení elaborátu
ministerstvem financí byl celý operá,t předán; finančnímu
ředitelství, jež si podrželo jeden stejnopis sumáře a seznamu
vzorkových pozemku, kdežto pozemnostní archy, jeden stejno-
pis sumáře a seznamu vzorkových pozemku předalo, notář-
skému úřadu.

Ve vlastních Uhrách byly oproti tomu vyhotoveny veškeré
části katastrálního operátu, kromě sestavení jakostních tříd,
katastrálním vyměřovacím inspektorátem, u něhož byla pro-
vedena identifikace parcel a jakostní třídy zapsány do nové
katastrální pozemkové knihy. V zimním období bylo pak
založení sestavení jakostních tříd, vypočten ryzí výtěžek
parcel a doplněny p'o,zemnostní archy.

Užhorod, 20. března 1927.

Résumé. L'aut,eur compare l'organisatio.n du service do cadastre
fOIII~ierd!ans les anoCÍf)'!ulterrito>i.Ie,sautn'c,hie,nset hongroÍiflet const.ate ce
qui suÍJt:

n n'y li; que 4 lo~s sur la contribution fondere puhliées depuis
57 wnnéesdaml les d'eux oo'rri'toires.

Pour ISll.pprimerla d;spaI'i,té évidfllJ,tedaJ1S les taJ'ifs du produit
coo'astral ne't et ,dans une dassificatio.n ermnée. UDere'Visiondu cadastre
foocier a été Ipre8ICritedans les deux t,e'lTHoires.'La revision dans,le terri·
toire autrichien a ét.é ,terminée en 1897 par une roouction do la 'wntri-
bution fonciěre ,de 2'5 miaIionsde flol"illliS;et Hon~ie la 'fev~siona, duré
jusqu'en 1912 et a appo'fté une réduction du tarif de 25'5% a 20%.

Pour facilite,r une 'Préscl"Í1Ptíonréguliěre d'e la cootributioo fonciěre
aux poSlSe8SeUrSréeUs, u.ne évidence rigide do l'opératcadastrwl a étč
ordonnée tant en Autriche quant en Hongrie. En Autriche, cette évidence
a été oond'iéea lIDe seule, in:stitution 0bureau cadastraJ1d"État), tandisque
dans le territoire hongrois il y avait pour ce but trois institutions diffé-
rentes: la direction financiěre, l'inspectorat cadastral de taxation et
enfin le notariat communal comme bureau autonome..

li y a u.ne 'ce,rtame différene.e entre les lois et (}l'ďormanceshon,
groiÍJSeset autrichielllnes vu :Lei cada,stre foncier. La vru]eur de, 1'0Ipérat
c3ldastra1ihongroisest mférieure a wlle de l'opérat autrichien, Je, service
en Hongrie ayant ffl,éma~ organisé.
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Recense.
Pr~f. Ing. Václav S kál a, Vyměřování půdy. Praha 1927, nakl.

Šolc a Šlmáček, stran 131, 269 vyobrazení, cena 28 Kč. PraktiCká pří-
ručka, určená jako učebnice pro mistrovské školy stavební. Její rozsah
dán jejím účelem. Látka rozvržena jest na 2 skupiny:

I. Vyměřování polohopisné neboli situační.
II. Nivelování neboli vážení.
V jednotlivých kapitolách I. skupiny pojednává autor pro před-

pokládáné vzdělání způsobem velmi přístupným o mapách, plánech,
měřítkách, o jednoduchých přístrojích a strojích mě1řických, jakož
i způsobech měření, vytýčení, zobrazení a výpočtu ploch.

II. skupina obsahuje pojednání o označení výškových bodů,
nivel3lčmch přístrojfoh a ,strojkh, (, způsobech nivelovánÍ. Ke konci
připojena i sta! o měření množstvi a rychlosti vody vodních toků.

Nevím, jak dalece byl autor omezen příslušnou vyučovací osno-
vou, ale mysJím, že ,stručnou ZilIl!ínkou o tachymetrii by jinak velmi
obsažné knížce jen na ceně přibylo, zvláště, když tachymetry jsou
v ní již popsány a vyobrazeny. Ant. Prokeš.

Ing. J os. Pe tří k: Úvod do nauky o katastru daně pozemkové.
II. vydání. Praha 1927. Stran 88. Cena Kč 6'80.

Autor pojednává v těchto přednáškách o vývoji soustav kata-
strálních v zemích bývalého Rakouska a ostatních zemích evropských.
Přednášky nejsou pouhým výkladem různých zákonů, nýbrž kritickou
úvahou, založenou na široké národohospodářské basi.

Proti I. vydání z r. 1920 pošinuta kapitola historická "vývoj dneš-
ního operátu" vhodnějí na počátek přednášek. Rovněž nové uspořádání
k~itol o katastru daně pozemkové v Rakousku a v cizině přednáškám
velmi prospělo.

Zákony o odpisech daně pozemkové z r. 1896 a 1902 jsou ve
2. vydání nahrazeny podrobným zněním zákona ze dne 16. března 1917,
čis. 124 ř. z. Rovněž jsou zde uvedeny veškeré změny daně pozemkové,
provedené za války a po válce.

Metodické zpracování těchto přednášek mohlo vzniknouti jen na
tom podkladě, že autor, třeba vysokoškolský profesor, dovede stále VŠÍ-
mati si všech detailů výkonné služby katastrálnÍ. Posluchači, který
začal studium vyměřovací techniky a který je tudíž zprvu dalek poznati,
proč úkon měřický souvisí s určením berní, dostává se přednáškami
dokonalé úvodní informace o účelu a činnosti evidence katastru. Také
mnohý kolega, který koná službu, vzdálenou pracem evidenčního země-
měřiče a nesleduje změn ve vedení katastru, najde v přednái;kách
poučeni. -k,

Nové knihy.
,Pluk. Modmír Oe,rnoch a ppil:k. J. Hej,da: Nauka o terénu

a jeho zobrazování. Vydal Ú,. vědecký ústav vojoos.ký v Pr3JZe nákladem
MNO., jako učebnici pro vojenskou akademii. Praha 1927. V komisi
L. SOOJčka, knihkUlpce v Ptalze, Riegrovo !I'twbřeží 6. Cooa 120 Kč (pro
dfultojníJky a oleny Ús. vooectkého úst.avu vojensMho 78 Kě). Stran 446
(kromě příloh a seznamu smluvený,ch znaJOOk).

. Ing. O. iS c.l n ář: Pohyb vody v půdě li působení drenáži, Vyšlo
nákl.adem ministerstVlazemědě1Btví Vi Praze 1927 ve Sbornírku výzkum-
ných ústavů zemMěilsJq~cili co sV3lz'ek 25. Cena 11 K,č.

Sergěj S. Ma s 1,ov: Princip soukromého vlastnictví v plnem_
kových reformách poválečné doby. NáJkla,dem SitáJtJlllho 'POzemkového
úřadiu v Pira,ze 1927. Stran 45. Cena 5 Kič.

Italské publikace: a) o k a t a str u :
Ministerstvo delle Finanze:
Leg,;i e regolamento sul riordamento dell' Imposta 'fondiaria.

Roma 1905.
Legge 7. luglio 1901 et regola!llento per lél cotiservázione del

nuovo catasto. Homa 1902.
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Indice analitico per materia delle disposizioni di massima con.
tenute nei 5 volumi della Raccolta publicati per gli anni 1887-1900.
Roma 1905.

Ministero ueHe finanze. Direzione generale del catasto e dei sevizi
technici: Relazione dimostrativa dello stato e dell' andamento dei lavori
calastali dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1924. Roma 1925.

Relazione dimostrativa dello stato e dell' andamento dei lavori
catastali da 1. luglio 1925 al 30. giugno 1926. Roma 1927.

b) o agrární reformě:
L'Opera Nazionale per i Combattenti. (Stran 224.) Roma 1926.
Opera nazionale per i Combattenti. Isola Sacra. (Stran 48.)

Roma 1927.
Opera nazionale per i Combattenti. Verso la Terra. (Stran 34.)

Roma 1926.
Ministero del1e Finanze. Provveditorato generale l1eHo Stato.

Ordinamento e Funzioni dell' opera nazionale dei Combattenti. (Stran
26.) Roma 1927.

c) o se e lov á n í p o zem k ů :
G i u s e p p e T a s s i n a r i: Frammentazione e ricomposizione

dei fondi rurali. (Stran 108.) R. Istituto sup. forestale nazionale.
Firenze 1922.

G i u s e p p e T a s s i n a r i: La ricomposizione dei fondi fram-
mentati. (Stran 20.) Federazione ltaliana dei Consorzi agrari. Piacenza
1924.

Odborná pojednání v časopisech.
Věstník inženýrské komory. Čís. 15. Ing. Fr. Z u k I í n. - Čís. 16

a 17. Kalbáč: Zákon o silničním fondu.
Zprávy veřejné služby technické. Čís. 17. Zákon ze dne 14. čer-

vence 1927 o úpravě studia zeměměřického. - C h I u m e c k ý: Sta-
niční grafikO'ny.

Časopis čs. inženýrů. Čís. 15. Co schází inženýrské výchově. -
Čís. 16. Ing. Ho r a: O vodním hospodářství na údoJ. přehradách.

Pozemková reforma: Čís. 6-7. F. Ma s lov: Agrární revoluce
v Rusku.

Mitteilungen des Hauptvereines der deutschen Ing. Čís. 16 a 17. Ing.
K o n e t s c h n y: Dber Vorarbeiten fUr eíne Triangulierung in Monte,
negro.

Říše hvězd. Čís. 7. Dr. Pan t o f I í č e k: Geodetická a geofysikálni
Unie.

l\ferniecibas un Kulturtechnikas Vestnesis. čís. 7 a 8. Van a g s:
Mezinárodní kongres fotogrametrický v Berlíně. Metody a způsoby mě-
ření dosud a v budoucnu. - Li e I u p s: Je systém akordnížádoucí v ze-
měměříčství? - Di e n v i dni e k s: O výhodách akordních prací v země.
měřičství. - D u c m a n i s: Zpráva o exkursi Spolku kulturních tech-
niků lotyšských do pokusné stanice v moč:Uech u Tooma v Estonsku.

Sborník I. sjezdu slovanských geografů a ethnografů, Praha 1926.
Prof. Ing. J. P e tří k: Carte d'économie de HilUenbacher. Týž: Le
développement de la carte de Bohéme jusqu'au bout du 18 e siěcle.-
Kpt. J. Pe tel' k a: La photogrammétrie au pays tchécoslovaques.

Bildmessung und Luftbildmessung, čís. 2. W e I' km e i s t.e r:
Richtungssatze aus Aufnahmen aus dem Flugzeug mit ungefahr vertlka-
ler Bildachse. - R i c h t e r: Messende IWnt.genoskopie und Rontgeno-
graphie. - D o c k: Studie liber rationel1e AuswertlťIlg terrestrischer S~e-
reoaufnahmen mittels des Stereokomparator. - S c h u I ze: Verem-
fachte Losung der Fundamentalaufgabe der Lufttopographie. - Wo-
der a: Stereophotogrammetrie fUr Zwecke der Forstvermessung vo~
forstwirtschaftlichen Standpunkte. - K oe I' n e r: Die Photogrammetr1e
auf der Aerotechnischen Woche zu Rom 1925.

TeXHH'leCKiň('íIOJIeTeHL(Techničeskij byljetin). Čís. 1-2. S;: Mezi·
národní zeměměřičský kongres v Paříži. - S v i s č e v: Polygonalní vy-
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rovnání při triangulaci. - Z y b í n: Samoredukční tachymetr systému
Sanguet.

I'eop;e3I1cT (Geodezist) r. 1927, čís. 4: Chrennikov: Optické
měření vzdáleností. - V y s o c k i j: Užití nomografie v geodesii. -
L i s g u n o v: Nový komparator Jaderinův s invarovými dráty v Mos-
kevském zeměměřičském ústavě. - Š i lov: Meteorologie ve službách
geodeta. - M i c h e ev: O triangulaci při zemědělství na Kavkaze. -
L a c m a n: Mezinárodní fotogrametrický kongres v Berlíně. - Čís. 5:
A'r t a n o,v: O topograficko-geodetických pracech v Rusku. - F e -
t i lov: Vyzkoušení objektivu přesného nivelačního aparátu Hilde-
bra<nda. Č. 57007. - Pop o v: O vynášení trigonometrických a polygono-
metrických sítí. - Per e voz č i k o v: O zlevnění trigonometrických
prací. - K o č e r o v s k i j: Pantografování několika barvami.

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde. Čís. 4. Van R i e hl:
Proeven omtrent het vervaardigen van karten. - G o rte r: Schatting
van de'n grond bij ruilverkaveling.

Journal des Géometres-Experts-Fran~ais. Čís. 81. R. Dan g e r:
Le diplome. - C ha rb o n n e I: Alignement goniométrique. - Bar o t:
Niveau de Wild. - Čís. 82. R. Dan g e r: Plans d'alignement. - P a u I i:
Livre Foncier en AIsace-Lorraine. - Des e n c los: Tracé graphique
d'axes rectangulaires. - Z o I a: Syndicat des géometres d'AIgérie. -
N o i r e I: Service Géographique de l'Armée.

Zeitschrift fiir Vermessungswesen (říšský). Čís. 15. Ker 1: Ober
die grol3te zuIassige Abweichung zweier Langenmessungen mit ungleichen
Gewichten. - Čís. 16. S c h ii t z: Fehlerellipsen in schematischen Drei-
ecksnetzen (pokračování v dalších). - :M a h n k op f: Konektionen der
Zeitsignale von Nauen und Lafayette.

Osterreichische Zeitschrift fUr Vennessungswesen. Čís. 3. Ti-
s c h e n do r f: Studie zum mittleren Fehler des arithmetischen Mittels.
- Čís. 4. Čem u s: Ke článku Tischendorfovu.

Schweizerische Zeitschrift fUr Vermes8ungswesen. Čís. 7. Lan g:
Welches sind die zweckmal3igsten MaGstab", fiir unsere neuen Landes-
karte'll? (Dokončení.) - Čís. 8. Die Besonderheiten der Grundbuchver-
messung und Giiterzusammenlegung im Kamton Tessin. - F i s I e r: Die
Ausbildung der Hilfskrafte im Vermessungswesen. - P i Ilon: Réduc-
tion des distances a I'horizon.

Allgemeine Vermessungs-Nachrichten: Č. 2'1. Bor c h: Streifziige
eines Geodat,en im Deutschen Museum zu Miinchen. Č. 22. Fr i t z: Uber
eine neue Einstell- und Ablesevorrichtung fiir Libellen an Nivellierinstru-
menten. - Č. 23. l\f o r i t z: Zur Vermessung der Landesgrenze Ost-
preuUeus. - Č. 24. D e g n e r: AusgangsrichtU'ngen und Richtungs-
winkl. - Č. 25. Boe I c ke: Die Vermessungstechnik anf dem 22. Deut-
Bchen Geographentag.

Nový stavební řád pro českos~ovenskou republiku. Přip,ravovaný
nový stavební řád má na,hraditi zasta;ra1éstavební řády v Čechácl. na
Moravě a ve Sle,zsiku i ostatní stavební stMuty, ,pIa,tné dosud, na Slo-
ven$u a v' podkaI'patské Rusi. Cilem nov,éhořádu je zajistiti jednotnost
v stavebních věce,ch v 'celém území ČeSlkos!{)ven,ské republiJ{y. pd'i čemž
"šruk budou v nutných 'případech možné úch~1ky se vřeniÍm kZIVláLŠtní
povaze krajů a ohcí. Stavebním řádem hude usnadnělIla, výsta.vha měst
pOO.lenovoooObých pravide,1 a odstraněny p.řekávky. j€>Ždosud mohli jer!-
not1'ÍV1ciÍldálsti stavehnímu vý'Voj,i ohce.

Podklad pro nový stavební řá,d, vy,prlllCovaný pook ná;vzrhu pří-
slušné komíoo, hude 'P'fojednáván mini,sJ1:erstvem ve,řejný'(',h pmcí po
práJvní s,tránce, na.če:ž hude příslušná osnova zá,k'ona zashí,na z;i,jemců,m,
aby k ní zaujaJi s,tanovisko.

Návrh je fOIzdělen na šest hla,v:
I. Plán obce. II. UpravovruCÍ p,lány. nI. Sta,vehní říizeni a plředpi:sy.

IV. Dozor nad 'provedenými ftaV'bami. Dozor nad nezas'tavěnýmí plo-
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chami. Devoluce na VylŠlŠíú'ř3idy. Um:,sťoVáJlí ta,bulek a jíných drobných
'Utlizeni. USClhování spisů a plánu. V. Vyhlá.§tky a stavební předpisy obci
a stavebnich úřadů. VI. Pokuty a tresty. Dá\'ky a taJCY,kompetence a
instance. Nepodjatos tZ/naku. Zvláštní přoopÍJsy.

Pod~e nového ,&tave,bruihoi·á.du hude kwždá ob€lD ,poviJnna poříditi
v stanovené lliůtě sprá,vný ",plán obce", který zohrlllzí skutečný nynější
stav oboo v mZSllIhu ce1élho jej'ího klllta&tru. l&lllýIBlené úprravy v ohvodu
obce budou znázorněny na upravovaách plánec.h:, jež se dělí nlli "zá-
kladni", kde se vY'zna,čuji uliice', náměstí, žellllznice, silnice atd., a na
"podrobné". Do 'podrobných ,plánu mwsí býti :l'lliklfesleny nwé stavby,
přestavby neho p,řístavhy, podrohnosti komunÍJka,ční sítě, rozdělení za-
stav.iteilnýich oblastlÍ na stavební Etkupiny a TO'zdědenina staveniš,tě.

Komise pro vypracování nového stavebního řádu stkJá.dala se
z předsedy, z 2 misto'P'ředsedů a z 12 'členu, 'z nichž polovina byla
ustanovena ministe,rstvem veřejných prací a dmhá !polovina byla jmeno-
vána 'podle ná,vrhu lMa,sarylkovy Akademie ,BráJc'e. Komise Ikonllila,úhrnem
210 ,scMzí; mimo to bylo v MasarYlkově Akademii Práce konáno 156
znaleckých ;pO'Tlliď,při čemž byla věc projedná,vina 'za účasti odhorníku,
zástupců rruzných s,tavebnfch lli řeme,slný,ch živností atd.

Bližší,podll'ohnosti o novém sta,v,eoni1Ill lá,du uveřejnil odhorový
přednosta minisoorstva veřejných pra,ci Ing. Dr. teoon. J. PiJs,kač
v čísle 14. odborného časopisu "Zprá,vy veřejné služhy technické".

Zhodnocení nivelaěních prací. ,pll'ováděných ve'ř. úřllidy voďohos'po-
dářskými 'Pod!é~ Labe, VHa'vy, osy projektovaného dunajsko-oderského
kanálu a pod<éIlBečvy od Hra,nÍ'Cdo Velkých K'llirlovic, je ohsahem článku
"PosoUlzení ni-velalcí některých vodních t,oků v Čeoo:ÍJCha na Moravě",
kt.erý jlliko sdělení zeměměřičElkého oddělení min. veř. pmcí otiskly
Zprávy veř. služ,by te'chniCJk'év čís. 12 z r. t927. Zhodnocení provedli
v. stlllV. komisař Ing. K. S rb a a v. měř. komislliř Ing. J. Š v e 'c
8 ÍJ~mto výsledkem. Ačkoliv nivelace zmíněné Ihyly vykonány před
vydáJním ,,InstrulOOe pro Ipřetsné nivela,ce" a vládního nařiz,ení o jednotné
orgalllisaci 'přesnÝ'Cih vý'škový,ch měřeni, "nemohou mu ve, všem vyho_
vov3iti, skýtaj.í V'ře,ce však dostatečně přesn,ý podkl'ad !pm ruzné projekty
a stavby, neboť jsou dolhře měřeny a dostatečně 'zajištěny", Ihyť i bylo
při nich použito ,pomůcek méně dokonaJÝ'oo,.

O říšské hranici při vodotocích lUsn,e,sla,se řišSlkO-němeCJká rada
zeměměři,čSlká', -by při stanovení hranreni Hnie byly Ulplatněny t,yto zá.'lady:

Kde dle státních smluv stanoví se určitá hranice, Ve vodotocich,
zustane tato s tab i I n í při Ví&echevent. změuáJch ,řečiš'Íě tak dlouho.,
dokud EmJuvně se nezmění. Při změně smluv budi.ž vž,dy s,ua,hou d,osici
toho, aby hranice stala se 1a b i I n i, t. j. &ledovaJa změny toku.

Kde ve smJoU'vádl se st,anoví,že vodotok je hranid, tam po-
hranični linie obce se měni da'e pozvolného 'lJIři'Wzeného překládám
řečiště. Přeloží-li se pohraniční řečiště n á h I e, pak se nutná změna hra-
n "č,ní čáry provede za souhlasu intere,sovaný'ch 'státu. Z ID ě n ypo-
vstalé pozvolným odplavením a nalplavením se ve smyslu pTUských
zákonný'ch před'pisu o kata,stru a knize po'zemlwvéřeší jako oprava
rna,py (změny p,ředmětu). takže' tím se opravuje jak roZ/sah vlastnictví,
tak i katastrálni (politické) hranice obce.

O družstvech proti zátopám, Žitný ostrov je považován za, Jednu
z nejúrodnějších rovin na~í republiky. Do jisté miry je tato .všeobecná
domněnka ,sprá,vná.. PO~"'I1Ch,uímu:p,ozor,ovateIi snad se ani nezdá, že by
na IpříJkJad Žitný ostrov mQM trpěti nedostatkem VlláJhyv dalM vegetace.
AV1SkuÍJku je tomu tak Podi1e statistiky ví-díme" ie na ŽÍitném ostrově
jev květnu 'o ,číMrtirn.u,v č,ervnu o pětinu, v červ,oocio Ipolovici a v SlI'Prn.u
dokonce o dvě třetiny méně vláhy, než je 'tomu na Hané. SipÍJšeje však
známo, že úroda na Žitném ostrově je ve velice vysoké míře dána na
ip08pa8 veHké vodě, Iz3.topám. Zj,ev t,ento je lkaždoTOční, ba často v jednom
roce se OiPakuje.

K 'OIIlIeizenízáJtop a k odpomoci od [úch a jednak z,a účruem melío-
rooepudy by'lo ust:lJveno na Žitrnémos,t,rúvě -ce1kem pět družstev proti zá-
tQpám, a to tři v Podunají: Šamorýn.ě, KOIIUárně,Ka,rvě a dále dvě' druž-
stva v Pováží: Tornoku a Tale nad Váhom. Pusobnost těchto družstev
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je velice široká a nejlépe nám ji osvětlí číi'Jlire. Družstva twto odvodňuji
380.000 ha Ipůdy;. postavila 629 km ihráJzi Iproti velkým voOOm řélť a vy'
kopa'la p,růměrně as; 1000 km G<:anáJlůna od~odňování 'LemMělský1ch 'p0-
zemků, na kterých se udí vo(la,. ať de,šťová nebo s'podní. Dne,s Ise čiJnnost
těr,hito dru·žstev omezuje na udržováJní uvedených zařízení a če'rpání 'Vody.
Výdaje těchto družstev jsou dosti značné. Tak na příkJlad drwžstvo v Ko·
mámě na rok Hle6 má vydání na dva miliony korun. Většioo,těc.!lto vý-
dajů musí se hradíti z vlastních příjmů družstva, a to hlavně z po-
platků za odvodněnou plochu. Poplatek za loňský rok činil 20 Kč za
jeden hektar odvodněné plochy.

Bráce uvede!llýoo družste,v je rllllaJČnáa přece ještě není dootateČlllá.
Stále se volá 'po drulšfcih rukckh odlpQmQci ro~nictvu ŽiJtného oSltrova ()(\
dravého vodního živlu. Ze slmooský,ch kolon'j jsou touto zlou met;lou
nejvíce postíženy koloníe Milenium a Hodžovo hlavně v části Rakotáše
a Žemlíku.

Odpomocí od lleip'řijemný1c'h a rzJlúílzonosnýlCollzátop je možné jen
1'OZJl1llož,enÍlII1kana.liswční ,sítě ačerpa:cich stank.

Kromě výše uvedoených drnžs,tev rlwloženo ,byllO v dOlbě popře-
vratmévice družstev meHoračnkh, jioclhlŽ,člellls,tvo ~k1ádá &e skorem
vý:hrad.ně z maloTOlniků. Naproti tomu IV' (!,ružSltvech 'La maďarskélho
režimu 'založený,cih ooďčastěji v,eilk,ostatkáJři převláJda.li. Od Ipřevratu možno
pozorovati v mnohém oWedu potěšiteilné změny. Venkovskj- lid 'Počíná.
IpOmrulu'chá;pat vý'Lnam meHoraJCia odkládá nedůvěru, kterou za sta.réh.o
mžimu 'chma;! k úřadům. Nejvýmluv;nějšÍIIll dokladem toho jsou četná,
nově zaloižená malorowclká 'Vodni druž,stva a pwk,že žá(lostí o provedeni
meli()fwčnkh stav,eib se množí.

Od převratu hylo vypraco.váno ,celkem 94 ,projektů a ,to: 57 melio-
rlliČlIlÍcno ploše' 4997'30 ha lPd'i (lé[ce odpadu 121'40 km ::I, rOlzpočtovém
nákladu 14,802.079 K1č,30 na reguJlwci a OIPevněni ibřeihJův délce 30'457 km
při ,wZipoČiÍOvémnákladu 6,165.29'8Kič a 7proj-ektfi vodŮlV'odfls roz,počte-
ný1lnnákladem 1,656.265 Kč. Kromě toho i{l'řipravují se projekty y zájm(JIVé
ploše 9193'74 ha a délle<e'vodních toků 111'75 km.

C:fra 14.000 ha provedený1ch, nav:l1želllý1r,ha připravovaných ,projekUl
je o~šem ,proti (',e~kové výměře mokrý1OOIporLemků - 850.000 ha - ne-
patl1ná a ukazuje p'0u~e, jak veliký je úkol, :Který v tomto oboru technika
na Slovensku ještě čeká. Jelínek.

Zp~ávy stavovské.
Schváleni tarOn za práce 'Úř. ant. clv. techniků.

Po dlouholetém úsilí civ. techniků schvá.lilo ministerstvo veřej-
ných prací Sazby Inženýrské Komory pro OSR. výnosem ze dne
2. července t. r., čj. 0-55/4 ai 1927, 'L něhož vyj í mám e *) pouze toto~

" ... Ministerstvo veřejných prací schvaluje podle '§ 33 vlád. naŤ. ze
dne 22. prosiIlJOO1920. čís. 654 Sb. z. a n., uvedený Ip'řelpra,coyaný a místy
opravený návrh sazebníků takto:

1. Potvrzuje přiměřenost sazeb, uznávajíc je s m ě r n Ý m i, t. j.
sll'zbami, je,ž udávaji průměrné (střední) hodnoty odměn členů Komor~
za příslušné výkony, pokud v tom kterém případě se nevyskytují
zvlálštJní okolnOllti, odůvodňující ,požadavek odměny niMi. neb i vyš,ší.

2. Vyhrazuje si, odvolati platnost těchto sMeb směrných, zjistí-li
se, že nastal nesoulad mezi sazbami a, současnými, drahotními poměry,
aneb kdykoliv to v zájmu veřejném uzná nutným. .

. Bude třeba stále sledovati, odpovídají-li sazby ještě předpokla-
dům, resp. podmmkám pod 1. a 2.vytěený1m, podle toho je 'P~izpůsobo-
vati čas od času současným drahotním poměrům a doplňovati, upravo-
vati je podle praktických zkušeností s nimi nabytých a pod. Doporu-
čujeme proto, aby tamní předst.::ve~stvo . ust;lllovilo . k. o~starávání
těchto úkolů z členů Komory zvlastm t a r I f n I k o m I s I .•. '

*) Celý výnos i s dodatkem představenstva 1. K. otištěn ve Věst-
níku 1. K., čís. 15, r. 1927.
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" ... Aby pak tarifům Komory nebyl pnznán JlllY význam a hou-
nota, než· kterou skutečně mají, připomínáme:

Není zákonitého ustanovení, které by jakkoli omezovalo výdělko-
vou svobodu úř. aut. civilního technika nebo horního inženýra aneb
vůbec člena Komory, takže tarify I. K. pro OSR. vydané, nemají a ani
nemohou míti pro členy této Komory jiné závaznosti, nežli že jsou Vl'O
uě s m ě l' n Ý m i (průměrnými).

Jak rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 23. května
1924, čís. 8378/24 naznačuje, I i š í s e povaha tarifů I. K. pro OSR. pod-
statně od povahy tarifů na př. advokátních, ježto zákon ze dne
18. února. 1921, čís. 78 Sb. z. a n. obsahuje výslovné zmocnění k tomu,
a.by bylo právně možno výdělkovou svobodu advokátů sazbami pro
jejich výkony omezit~. kdežto ohledně členů I. K. pro OSR. obdobného
zmocňovacího zákon. ustanovení není.

V dl1sJedku toho ma,jí advOllcitní tarify tu Ipdvní hodnotu, že
nastupují automaticky na místo smlouvy vždy, pokud mezi stramtmi
nebyla předem sjednána zvláštní, zcela volná úmluva o honoráři, kdežto
tarify I. K. pro OSR. této p>fávní hodnoty postrádají.

Ta ri fy I. K. pro O S R. mají tudíž jedině ten význam, že j s o u
p o m ů c k o u při smlouvě o honorM, jak civilnímu techniku, tak i straně
druhé, práci objednávltjící resp. zadávající, při čemž jinak oběma stra-
nám zůstává na vůli, aby se o vý,ši odměny svobodně dohodly. Na této
právní hodnotě tarifů I. K. pro OSR. nic se nemění tím, že je minister-
stvo veřejných prací podle '§ 33 vlád. nař. ze dne 22. prosince 1920,
čís. 654 Sb. z. 3 n., slDhvaJuje, ne100ť 'z tohoto pdva sc.hvalo~aJC.Íhone]oze
samozřejmě odvozovati právo zmocnění st~noviti tarify s pov1.thou
statutární normy, t. j. tarify závazné.

Schválení tarifů I. K. pro OSR. ministe'rstvem veřejných prací
není tím bezvýznamné, naopak má značný dosah, ovšem toliko v tom
směru. že soukromí zájemníci budou míti důvěru k poml1cce, o níž po-
v01aný úřad, hájící zájem veřejný, se vyslovit že obsahuje ceny prť:.měrné
a přiměřené; zajisté i soudy a úřady budou jí používati, aby IJemnb~!Y
v tom kterém konkretním případě průměrnou (střední) výši odměny
tvláště stllnoviti. resp. vyšetřovati, aneb její přiměřenost zkoumati,
neboť naleznou příslušné směrnice právě v těchto tarifech ... ". x

Kolegy, zvlášť civilní. jich asistenty a interesenty ostatní npo-
wrňujeme. že představenstvo I. K. pro OSR. považuje tento t'arif, 3chvá-
lený min. veř. prací. dle usnesení valných hromad Komory pro všechny
členy jeji za bezpodmíneč'ně závazný a že porušení tarifů bude discipli-
nárně stihati.

Tarif (text český neb překlad německý) prodává kancelář I. K.
pro OSR.. Praha II, Dittrichova ul. Č. 21 n a pracovní sekce její v Brně
a Bratislavě. ,.Sazby všeobecné" stojí 5 Kč, "Sazby za výkony země-
měřičské" 6 Kč.

Nejednotnost výchovy zeměměřičů v Německu na vys. školách
J;e:chn. ~měru a z ní rplynoueío'btíže k provozování Ipraxe he1z omezení
. na určitou zemi; ·zavdává pnčinu k sons,tavným úvahám o nápravě.
Zvlášť 'Patrno je to' z jednáni říšskouěm, zeměm,ěJřičsk'é rady, konaný,ch
koncpm r. 1926 (viz Allg'em. Verm. Na0br., čís. 23 z 1927). na n:,chž byI-o
kon;~tatováno. že je nezhyJtno určiti, které obory zeměměři'čské a s. nimt
\lpjaté di8JC~pliny a v jakém ro~saJ1u mají býti na VYB.Š1kolállh před-
náJŠoeny. Dle refe1rátů z.de po.ualIlý,chmá býti usiloválno o dodržení .jed-
notných zársad *) ve výoho-vě do-rostu zeměměřiJčského na všech vys.
ěkoláJclh techn.. směru (iBe.Jín, Bonn, DaruJJŠtat, DrWžďany, Karlsruhe,
Mnichov a štuttgart). Po zavedení .do jisté míry jednotné ,fltudijní osnoV)
možno ,zasaditi se o stejnoměrné provádění ·Zlkouš·eka tud,íi o jich vzá-
jelllmé uznání ve v;šech 'Zemich Německa. DOBaV3idnízemsk,ét 'zákony,
po'kud jimi úča.st zeměměřiče je tang'ovállla, hudou vlŠak dlouho na zá-
vadu tomu, aby práJce. ,prováděné oprá.vněnými zeměměřiči. byly uznán)'
o lb e c n ě za mvnocenn.é s :pracemi .zemerrn.ěřičův té které zemi U8aze-
ný<'h (po vyk'onáni .studií, praxe a dosaženiÍ autor:sa<ce). V zájmu veřejném
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je však zapotřebí, Ly as,poň 'pro jednotlivé úkony, jako ku př,
měření pro účely pozemnoknižní, byla práva autorisovaných země-
měři'Čfi ,uzná,na pro celý obvod' říše co nejdříve.

Prolb.Iém je obtížný k vyřešení a tře>ha k dosa,že,ní jednotnost!
delší doby; to dokládá již sama okolnost, že trvání ,studia zeměměřič,
sk,ého je různé. Na tec,hnikác,h v DllII'IílŠtl3Jtu,Karlsruhe, Mni,chově je
7semestwvé, na ostatnkh vys. školá<ili 6 seme,strorvé. Bředíp'isy o ,praksi
před 2. státnd zkouškou (Zlkouška dipJOIJThOvá.neb Landmes8€rll'rtifung na
V)'lB. ŠI1ťo,láchzeměděL v Bonnu a Be,rlíně) a o praxi k dosažení autori,
sace jsou v zemieihrůzné. Nestejnost výchovy je 'Pa-tma .'1. toho, že
ku př. matematice a vědám pří,rodním ,s,e věnuje 22% v Bonnu a 38%
v Dannštartu z 'celého počtu přednášeJ,; na zeměměřičsok'é diiseipHny
pripadá v Bonnu jen 40%, naostatní0h !Školách :průměrně 48%. CeLkem
vykazují matematické a geodetické dislCÍ'PHny na te,chn'JúÍiCh 80%
učební osno'vy; na ,školá,cb 'Zemědělských v Bonnu a Berlíně asi 69%.

Odskanění těchto iZiID3..tečných poměrů: je v zájmu německý1ch
kolegů věru žádoucí a ,pro nás výstrrahou a důvod'em k ruk.:cím, aby po,.
dobné poměry byly znemožněny. Agrimensor.

O systemisaci úřednických míst nelze dosud psáti nic určitého.
Redakce Z. V. se sice pokusila opatřiti si data definitivní, aby mohla
kolegy včas věcně informovati. Ale z ústředních míst,' kam se obrátila,
krom jediného případu, nedošla jí odpověď. Že ministerstvo financí
odpověď nezaslalo, jest příznačné tím více s ohledem na fakt mu známý,
že 90% jeho měřických úředníků úsilně pracuje na venkovech, nemajíc
styku se středisky více informovanými. --

V poslední době došly zprávy, že cifry, jež uvetejjí.ovaly noviny o
systemisaci, nejsou správné. Že by pro měřické úředníky měla býti nyní
systemisována I. plat. stupnice se vyvraci. Prý nemají vlastní sekce
v ministerstvu a proto I. plat. stupnice nemůže jim býti přiznána. Je
zajímavo, že původcové platového zákona dříve o tom nevěděli a nyní
hledá se důvod, jak vzíti g'€ometrům práva, která zákon platový jim
dal. .Dle tohoto již dá se tušit celkový bídný efekt systemisace Pf(} měř.
úředníky. Platová stupnice nejnižší (6.) bude v jednotlivých zemských
celcích obsazena a·ž % veškerého počtu míst. Pro Slovensko a Moravu
nemá býti vůbec 2. plat. stupnice zavedena!

Pracovní sekce Brno In žen Ý r s k é K o mor y pro C S R.,
na schůzi konané dne 27. června 1927, usnesla se r.ukročÍti u o k r e s ni
politické správy v H. proti prováděni měře-nf u
oh ran i č o v á n í p o zem k ů s á d čím i a u čit e lem, u mor. zem.
výboru ohledně provádění parcelačních plánů
pro, o be c O.

Projednány byly 2 čes t n é z á lež i t o s t i ,a udělena výstraha
pro vystavení dvou kolidujících vysvědčení ve druhém případě Dokuta
Kč 3000'-. Souča,sně bylo usneseno, aby bylo vždy ve vysvědčení,
kt8'Té vy,sí1a.Vlije ,c1ivilnďte<Chnik, rna.jíe,Í dvě nebo vice oipifáiVnění. asi,
stentuz aú čel e m p r ů,k a z u potřebné ;p'l"a x e 'p ,ro dvě n e b
víc e a u t o r i s a c í. přesně uvedeno, buď podle kalendářní doby,
anebo poměrně, jaká ·čásltz celkové praxe při'padá. na .i e dno tli v é
obory civilně inženýrské. .
. Dále usneseno bylo pov·ažovati za n e pří P u s t n é,. aby civilní
inženýr za účelem nabytí praxe pro druhou autorísaci byl přihláš"n jltko
asistent u jiného civilního inženýra a to tím méně ještě v případ~. kdy
oba mají různá, od sebe vzdálená sídla.

Po debatě usneseno bylo vysloviti se proti připuštění 1 clv. inž.
stavebního k autorisační zkoušce zeměměřičské.

*) Obory, kterých úprava se týče, jsou: 1. Matematika a vědy Ipří-
rodní, 2. zeměměřičství, 3. kulturní technika, 4. íIiženýl'S!k,é stavitelství,
5. vědy právní a správní.
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Zp~ávy spolkové.
Jednota ČS. M. aut. civilních geometrů v Praze. Dne 6. srpna t. r.

konala Jednota schůzi pracovního výboru, kterou zahájil předseda kol.
Fiirst. V proslovu podal zprávu o reformě studia, kterou částečně se
podařilo uzákoniti. Rovněž zminil se o vládním návrhu zákona kata-
strálního a nastínil postup prací Jednoty k tomuto návrhu.

Kol. Prokůpek sdělil, že se podařilo deputaci (Fiirst, Prokůpek a
Krejza) u ministerstva fina<ncí urychleně zaříditi, aby se neplatila 2%
daň z obratu z prací, z,adávaných Státním pozemkovým úřadem, která
byla kolegům neoprávněně předpisována. Dále přečetl došlé přípisy,
které byly vyřízeny a také sdělil, že byl Státnímu pozemkovému úřadu
předložen návrh na tarif pro lesní reformu.

Ježto dostavil se do schůze kol. Zuklín, který se původně omlu-
vil, vzpomenul předseda Fiirst abrahamovin, jichž se v těchto dnech
dožívá náš milý pracovník ZukHn, který náleží mezi nejstarší pracov-
níky Jednoty a vřele mu k tomuto jubileu jménem Jednoty blahopřál.

Na to podroben byl rozpravě přípis brněnské Odbočky spolku čs.
zeměměřičů, adresovaný ministerstvu veřejných prací a vysloven byl
souhlas s tímto přípisem a,ž na bod IV. o). Usneseno podati v tomto
směru Inž. Komoře přípis a zároveň připojiti k tomu částe'cně dodatek,
který došel od německých kolegů z Děčína. Kol. Janč a Krejza sdělilí
stanovisko něm. kolegů vůči Jednotě. o kteréžto věci bylo promluveno.

Kol. ZukHn přednesl obšírný referát ze schůze výboru "Fédération
internationaIe des géometres" v Pař1ži, kteréž se jako oficiální delegát
za čs. geometry zúčastnil. Navr,žený jim příspěvek Kč 25ú'- pro pří.
pravné komité v Praze byl schválen.

Předseda Fiirst poděkoval kol. Zuklínovi za jeho obětavost.
Kol. Janč přečetl stižnostni přípis brněnské městské rady na

jednoho z kolegů; o záležitosti té byla za,vedena čilá rozprava.
Vzat na vědomí návrh kol. Faltuse, přednesený kol. Ja'Ilčem, aby

při jednání Jednoty osobní věci jednotlivců byly ponechány při pořadu
jednání na konec. Rovněž také byla projedná:na stížnost kol. Faltuse
o malém zastoupení členů Jednoty z Čech na Sjezdu inž. v Mladé Bole-
slavi a kol. Fiirst sdělil, že se náležitě omluvil; někteří kolegové hlásili,
že na sjezdu byli, ale ne náhodou v týž de'n, jako kol. moravštL

Jeden z kolegů navrhl, aby dotázán byl archiv map kat., proň
nemá na skladě litografické otisky kat. map, ke kterémužto návrhu
připojili se i jiní kolegové.

Kol. Krejza připomenul. že dosud nebyl projednán návrh k vlád-
nímu nařízení ohledně nestejnoměrného rozvrstvení civ. geometru
v, ŮSR.; k tomu usneseno, aby vypracování návrhu svěřeno bylo jemu,
kol. Prokůpkovi a kol. Fiirstovi.

Na konec schůze předseda Fiirst připomenul, že v příštím roce
bude 201eté jubileum založení Jednoty čs. úř. aut. civ. geometrů a
vybídl členy výboru, aby k tomu činěny byly přípravy. Zapsal

Ing. J. Krejza.
Valná schůze Mezinárodní společnosti pro fotogrametrii, sekcé

Německo, bude se odbývati 14. a 15. října 1927 v Berlíně, v budov~
techniky v Charlottenburgu. Mimo projednání spolkových záležitostí jl!
v programu několik přednášek odborných (o způsobu létání a fotogra-
fdvání, o pěstování ftgmetrie v Turecku, o stereoftgmetrickém měřetlf
vln a j.), výstava přístrojů a prací. Hostům je přístupná přednáška Dra
Ewalda: O rozvoji ve využití fotografie v posledních letech. Krom toho
bude prohlédnut nově upravený aerokartograf Hugershoff-Heydeův a
Boykowův triangulátor firmy Aerogeodetic.

*) Poznámka redakce: Odstavec IV. dotyčného podání žádá, by
místo navržené stylisace vládního návrhu, kterým mají býti vůbell
z b a ven i autorisace veš keř í civil. technikové ve v e ř e j'li Ý ó b
(t. j. zemských, obecních a okresních) službách, bylo uzákoněno, by n ,a-
pří š t ě smluvní či pragmatikální veřejný úředník ne' m ohl d.OSlÓi
autorisace; žádá tedy podání Odbočky, by d o s a vad 'li í autorlsaCé
pro přechodnou dobu v podobných případech byly zachovány.
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Zp~ávy osobní.
Ing. Frant. Zuklín, úřed. autor. civ. geometr v zižkově, dlouho-

letý funkcionář Spolkuos.zeměměř~čů a místopředsoo.a Jednoty úřed.
aut. civ. geometrů, dovršil nedávno v plné svěžesti padesát let plodného
života. Zuklín jest účasten po dlouhá léta v bojích a akcích za zhodno-
cf/ni činnosti čs. zeměměřiče a za zlepšeni posic stavu úřed. autor. civ.
geometrů, Vzpomínáme-li jeho padesátky .. jsme si vědomi toho, že zů-
stane dále stejně mlád a při tom agilním pracovníkem stavovským, třeba-
že jiná veřejně významná funkce, na př. místopředsednictví správní rady
vodáren hlavního města Prahy a j., jsou mu svěřovány.

JmenoYání a osobní změny ve službě katastrální.
Ve stavu mě'říckých úředníků na Slovensku (červenec a srpen):
1. Přeloženi byli: Měř. vrch. komisař Jaroslav Markalous

z Krupi'ny do Rimavské Soboty, měř. komisař Jan C h Y b a z Bratislavy
do Krupiny, měř. koncipient Ing. Josef Bez d ěk z Turč. Sv. Martina
do Trenčína a měř. koncipient Ing. František K r i st e k z Trenčína do
Turč. Sv. Martina.
. 2. Na trvalý odpočinek přeložen měř. vrchní komisař Josef
P r a ž már í u stát. měř. úřadu v Košicích.

3.. Měřickými koncipisty jmenováni a službu nastoupili: Jan
H o i d u v Bardiově, Václav E I z nic v Bratislavě, Arnošt G o I d b e r-
g e r v Lipt. Sv. Mikuláši a Raimund W i II e r t v Prešově.

Ve stavu měřických úředníků na Podkarpatské Rusi jmenováni (za
květen až srpen 1927): Smluvními úředníky a službu nastoupili: země-
měřiči: Popov Sergej, Vološín Teodor. Pokravskij Ivan a
P r i c hoď k o Sergej.

Autorisaci úř. aut. civ. zeměměřičů získali kolegové: Rud. Rauscher
v Jáchymově a Bedř. Bude v Bernarticích.

Tríangulační kancelář minísterstva fínancí sestavuje
12 timístné (!) číselné tabulky trigonometrických funkcí sínů,
cosínů a tangent v intervalech po 10 vteřinách. Seskupení
čísel bude tak uspořádáno, aby bylo možno tabulek používati
jako 5 ti-, 7 mi-, 10 ti- i 12 tlmístních.

Při tabulkách 5 ti- až 7 mimístních nebude potřebí vůbec
respektovati druhou· differenci. Pro snadné zpracování druhé
dífference pří 10 tí- a 12 timístních tabulkách budou připojeny
jednoduché tabulky.

Vlastní tabulky budou obsahovati 270 stran a budou do-
končeny koncem září 1927. Bohužel nemají býti rozmnoženy
tiskem, nebude-li předem zaručen dostatečný počet odbě-
ratelů.

Poněvadž se jedná o jedinečné dílo, jaké ještě vůbec ne-
exístuje a které bude každý technik po ofíciálním zavedení
kartografické projekce čsl. republiky nutně potřebovati, do-
poručujeme všem pp. kolegům, technickým ústavům, úřa-
dům,kor:po.racÍill1, pp. profe.so,rům a.td., aby se VlČasně'příhlá-
sili za ·odběratele u ,redakce. Sejde-li. se dostatečný -počet
pří.hlásek., bude mínisterstvo financí požádáno. aby ,zmíněné
tabulky vydalo ti.",kem.

K bližší informaci uvádíme, že při počtu 500 odběratelů
byla by režijní cena as 150 Kč, tedy velmi malá. srovnáme-li
ji na př. s cenou desetimístních logarithmů od prof. dra
J. Patersa 880 Kč za kus .

.1..&rtsaakCl zodpovidá IlIg. J08. RftŽii':ka. - Tiskem J-ulygra:tie v Brně.
Nakladatel: Spolok českodoven8kÝch ,.aměmě~i,il v l-o'l'aze.
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