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.
Pod~obné zaměřování kosými mě~ami.

René Danger, Paříž.

1. Název metody. Nový název *), kterého jsme užili k ozna-
čení zaměřova,cího způsobu, o němž v dalších odstavcích jlest po-
je,dnáno, byl volen se zřením k výtkám činěným pojmenováním
dosud užívaným, po případě navrhovaným. V praxi bylo užíváno
~zvu "zaměřování úhlopříčnami či příčkami".
uhlopřična však předpokládá, že existuje čtyřúhelník, který
v původní metod.ě sle skutečně objevoval a proměřoval, ale který
není nUltnýv modifikované metodě dnes užívané. V přednáškách
o topometrii, konaných na "École Spéciale des Travaux Publics"
v Paříži, bylo užito názvu "metoda s o u řad nic t l' o j ú h e 1-
níkových" (Lever par coordonnées triangulaires). Nezdá se
nám však vhodným spojovati pojmy "souřadnice" a "troj-
úhelník". Mezi způsoby obvykle užívanými v zaměřování po-
drobném a popsanými v právě zmíněných přednáškách ocitá se
způsob náš v sousedství metod souřadnic polárných a sou,řadnic
pravoúhl}"ch; analogicky k těmto náizvům~ zejména prvému,
bylo by možno ji nazvati metodou s o u řad nic b i P o 1á l' n Ý c h
(Lever par coordonnée,s bipolair8s linéaires). Ač by se tak stalo
dosti oprávněně, př.ec jen zdá se nám tento název příliš násilně
tvořeným. Byl navrhován též ná'Zev metoda h I' U b Ý c h P o-
ř a dni c (Lever par quasiordonnées). Soudíme však, že ani
tento název nevystihuj.e skutečný ráz metody, záležej.cí v tom,
že podrobný bod zaměřude se dvěmi délkami kosými, z nichž
pouze jedill.ulze nazva,ti quaisipořadnicí (hrubou pořadnicí).

Rozhodli jsme se proto pro náJzev "Lever pa,r obliques laté-
rales" (v českém překladu voleno ozna,čení "mGtoda kosých
měr"), který zdá se nejlépe vystihovati postup pracovní, použitý
při zaměřování. '

2. Poznámky k ruzným Zpusobl~mměření pod1·obného. Jde-li
o to, vztáhnouti podrobné body ke stranám sítě polygonové a sítě
měřických přímek, postupuje se rtlzuě. Zmíníme se o některých
nejznámějších způsobech.

a) Způsob kolmicový (LeV'er pa,r perpendiculaires)
vyžaduje sestrojiti l\iolmice ze všech bodů zaměřovaných;

*) Pozn. red. Článek byl předložen redakci Z. V. ve franc. originále
pod názvem "L ever par ob liques la té r a les". Autor článku p. R. Dan ger
pojednává v něm o způsobu užívaném některými franc. geometry."urbanisty"
při podrobném zaměřování ve vnitřních obvodech městských, kde ponliční
ruch je velmi čilý a neustává ani v noci. Rš.

1926/169



l{ tomu jle však nutno zaujati pro ka,ždý z podrobných bodů
jedno stanovisko, a to ať se již použije jednoduchého přístroje
úhloměrného nebo zrcátka (hranolu). V městech je nezbrytno
I.ostaviti úhloměmý stroj na trojnohý Istojánek, což jest při
velkém počtu bodů, jež bývá zaměřiti, výkon velic~ nepohodlný,
vyžadující mnoho času.

b) Z Pů s o b s m ě r o v Ý (Lever par alignements. ,et pro-
longements) záleží v prodlužování spojnic bodů podrobných a ve
vyšetření jejich průs,ečíku s osami měřickými. PrŮisekůmusí býti
značný počet, ahy bylo možno zobra,ziti vše·chny body ve vý-
krese. Tento způsob, odvozený z podobného postupu užívaného
pH zaměřování stolovém, nedovolud,e soustavný, nepřet,ržitý po-
stup pracovní. Měřič je stáLe v nejistotě, neobjeví-li s,e v jeho
práci překážka, která mu zabrání prodloužiti Ispojnici. Uvnitř
zastaven)Tch obvodů a budov objevují se velmi často průseky na
:ziLechnesv1sJ.ýchnebo silně zakřivených. Konečně číselné určení
polohy bodů vede k výpoč,tl'lm naprosto nepřiměřeným účelu,
který se při měření sleduje.

c) Způsoby polárný a průsekový (protinání
vpř,ed, Lever par intel'section ou par rayonnement) záležejí
v tom, že zaměřuje se úhloměrným přístrojem s jednoho či vbe
známých stanovisek na body, jichž poloh~ jest určiti, a, že ode-
čítají se úhly. - Měří-li se ze dvou lliebvíce stanovisek, omezuje
se výkon měřický jen na měření úhlů, při jednom stanovisku
nutno měřiti vedle úhlů i délky paprsků (způsobl polárný). Tyto
způsoby, do'Volujícívyjádřiti číselně polohu bodu (souřa,dnicemi)
a v důsledku toho zjistiti i přesnost práce, jsou přiespříliš pracné
a pro podrobné měření v hustě zastavených městech málo
vhodné.

Francol1Jzštígeometři, pracující v měs,tech, zavedli si novou
pracovní met.odu, originální a praktickou zároveň, jejíž podstata
bude v dalších odsta,vcích vysvětlena.

3. Původ metody. Jde-li o to, zaměřiti uzaviíený dvůr,
místnost či jinou prostoru nepři'stupnou, na příklad čtyřúhel-
níkového tvaru, a vztáhnouti ji k základní síti měřické, stanoví
se poloha bodů tím, že zaměří se všecky: čtyři ist,rany jakož i obě
úhlopříčny čtyřúhelníka .. Zobra.zení provede ,se tím, že s,estrojí
se dva trojúhelníky, přilehlé k jedné z obou úhlopříčen, vždy
ze dvou změřených stran. Druhá úhlopříčna" j'8ž byla rovněž
změřena, umožňuje druM sestrojení obrazu z druhé dvojice troj-
úhelníkové. Měření druhé úhlopříčny dává možnost kontrolovati
práci jakož i zjistiti její přesnost. Určením příčných měl' v růz-
ných zálomech budovy lze zjistiti polohu většiny potřebných
bodů. Souv1s,léměření vyžaduje navázati všechny příčné míry
na body lomených čar, vedených uvnitř a po obvodu budova p.,
se sití měřických os.

Tímto způsobem bylo nejprve PostlliPováno, když šlo o se-
strojení pláml ve velkém měřítku ,; později užilo se podobného
postupu i při zaměřování vnitřku a vnějšku budov, jej~ch ob-
vodu, a to na místo způsobů nahoře uvedeiI1ýcha do té doby
užíva.ných. Nelze popříti, ž,e prakticky buide bod velmi dobře
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určen, jestliže bude jedním z vrcholů trojúhelníka, jehož všecky
tři strany jsou známy.

Přesnos,t, s níž poloha takového bodu bude určena, závisí
na tvaru trojúhelníka, to jest na úhlu, pod kterým se protínají
obě strany trojúhelníkové onen bod určující. Konečně jest za-
jisté méně pracné změřiti dvě délky, tedy provésti dvakrá,t velmi
jednoduchý výkon měřický, j,akým je měření délkové, než vy-
tyčiti či měřiti úhel strojem a vedle' toho ještě měřiti jednu
délku.

Číselná zkouška je zde rovněž dána. Na příklad známe-li
v případě vyznačeném v obr. 1.:

aoA=a, ao al ~ b, alA -c,
lze Bes,t,rojiti~ ao a1 A a určiti bod A. Měrami AB, al a2' allB
stanovena je poloha bodu B. Podobně určen je bod C (měrami

A

LL
a. a,

BC, aa O) a bod D (měrami OD, a4D). Tento bod!však jest uroen
také trojúhelníkem Da4 an, jehož všecky strany j,sou známy;
dvojím wčením polohy bodu D je dána zkouška a zároveň mož-
nost oceniti přesnost celého výkonu. Pouhé grafické se'strojení
již uka,zuje, že podrobné body ABC ... budou tím lépe uroeny,
čím bližší budou příčné spojnice Aa1, Ba2, Cag ••• k10lmicímspuště-
ným s bodů A, B, C ... na měř. osu ao an a čím lépe směr po-
délných spojnic bude se shodovatí se směrem osy ao ano V dalším
bude tato podmínka dovozena teoreticky.

4. Pracovní postup. Jde-li o praktické provedení nadhozené
myšLenky, postupuje se takto:

Na jednom konci měř. osy - na příklad na stanovisku
ao - umístí se malý úhloměrný strojek, jehož dalekohledem za-
měří se na druhý konec na bod an0 Poté zařídí s,e do směru osy
značky (na př. hřeby), jež pomocník zatkne proti podrobným bodům
A, B ... v místech a1, a2 ••• a to co možno nejblíže místům, kde
odhadne paty kolmic spuštěných iS podrobných bodů na osu.
Vzdálenosti bodů na ose odměří se pásmem. Při zpětné cestě
(s bodu an k ao) změří se podélné míry kosé an D, DO ... A ao
a na konec odměří se kosé míry příčné.

Z vylíčeného postupu je zředmý metodický a mechanický
ráz měfického .výKonu, který se postupně opakuje po celém
obvodu zaměřovaného objektu (budovy, těle,8a uličního, zahrady
atd.). Stanovisek úhloměrného stroje je nepatrné množství,
takže vlastní práce měřičova jle minimální. Výkon pomocníkův
omezuje se na odhad paty kolmice a možno jeho správnost do-
datečně přezkoumat v kanceláři. I kdyby tento výkon nebyl
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dokonalý, není třeba nového meTenI, Jen výpočet členů oprav-
ných s,estane o něco složitějším, jak ukázáno, bude později.

5. výpočty. Z dosud u,vedeného je patmo, že tímto pracov-
ním postupem získají se všechny míry pot,řebné k sestrojení
obrazu jakož i ke zkoušce polohy zaměřených a vyp'Ú'čtených
hodů. Pokud se týče č1selného stanovení polohy bodů, jde v pod-
statě o řešení trojúhelníka, jehož všechny tři strany jrsou dány.
Ovšem kdyby při výpočtu mělo se postupovati podle obvyklých
vzorců, pi\e'vážily by ztráty na čase úplně úspory, vyplývající
z jednoduchosti vlastního měřického výkonU!. Volen je proto
POlstUPpřibližný, o němž bude nutno teprve dokáJza,ti, že jeho
přesnost úplně dosta,čí. '

Bylo-li měření provedeno tak, jak vyzna,ČJenojes,t v obr. 1.,
lze považovati kosé míry příčné' Aa1, Ba2, ••• za hrubé pořadnice
a připustiti, že průmět x' kosé míry podélné ao A = a jie dán
vztaJlem

x'2 = a2 - c2 . . . . • . . . • . (1)
Délka c =Aa1, představující hrubou pořadllici, nahrazuje v rov-
nici (1) skutečnou pořadníci y', jej;ž hodnotu zatím neznáme.
Vypočte-li s'e průmět x', což mohlo by se provésti buď kvadra-
tick)'mi tabulkami nebo jakýmkoli jiným způsobem, prokáže se,
ja.k odchyluje s.e poloha hrubé pořadnice od pořadnice skutečné.
Průměty dalších kosých měr AB, BC, CD ... na osu měřickJOu
aoan určí se poté postupně podobným způsobem. Číselná zkouška
je dána tím, že součet průmětů všech kos,ých měr podélných musi
se rovnati přímo měřené vzdálenosti ao ano

6. Vzorce přibližné. výpočty průmětů se značně zjednoduší
a urychlí, jeslliže se užij.e vzorce, který v dalším odstavci od-
vodíme. .

Obě kosé míry předpokládejme umísMny tak, že delšií
z nich (a) je velmi mírně odkloněna od měřické os,y, druhá (c) je
pak k této os,e téměř kolmá. Rozdíl mezi onou kosou mírou po-
délnou a jejím průmětem (x') bude potom zajisté tak malý, že
možno jej považovati pouLZeza ma 1Ý č len op r a vn ý.

Počítejme, jej; z obr. 1. vychá,zí, že
a2_x'2=ý2.

ý2
Z toho a - x' = a + x' . . . . . . . . (2)
Za určitých předpokladů, o níchž se ještě v dalším zmí-

c2
níme, je možno pravou ,stranu rovnice (2) -nahraditi výrazem 2 a

a psáti
c2

a-x'=2a
Jeto možno proto, že míry c, a se jen velmi nepatrně liší od
souřadnic y' a x'.

c2
Výpočet přibližného výra,zu2 a jest však nel()byče'jněsnadiný

a lze jej provésti několik,erým způsobem.
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a) V Ý poč e t z h I a v y. Stanovíme nejprve poměr ale;
hodnotu opravného členu (a - x') vypočteme pak z rovnice (3)
přepsané na tento tvar

2' ~
C

(danou hodnotu e dělíme dvojnáJsobkem poměru ale).
Příklad. Jie:-li a = 9',80m a e=2'05mt bude ale...:...-5

(počít,áno z, hlavy) a
2·05a-x'=--' =0'21 m,
10

takže x'= 9·80 m - 0·21 m == 9'59m.
b) V Ý p o OlEj t log ari trni ck ým pravítk cm. Uvá-

žíme-li, že jde o výpočet oprav. členu, je zřejmo, že k výpočtu
výrazu (3) lz,e užíti též logaritmického pravítka. PravLtka bude
možno užíti v každém případě, prakticky možném, neboť vý-
sledek bude vždy číslo nejvýš,e trojcifemé (získá se jedním
nastavením šoupátka).

c) Výpočet grafický. K výpočtu opravného členu
lze konstruova,ti též jednoduchý nomogram stupnicový 1).

d) V Ý poč e t poč H a,c í m str oj em. Násobek e X e
získál se na polsuvném pravítku (počitadle) ,;t dělitel nastaví se
zařízením nastavovacím: výsledek a - x' ukáže se na malém
počitadle otoček.

li

7. Hodnota přibližného výrazu ;~. Z obr. 2. je pa,trno,

že v přibližném výrazu, užitém k výpočtu hodnoty (a - x') je
čitatel i jmenova,tel o něco vě,tší než čitatel a jmenovatel výrazu

'll
puvodního : a' Prakticky muže nastat také případ, že

Cli ýll
~=a+x' (5)

Hledejme, za jaké podmínky k fomu dojde. Z obr. 2., kde, b <x',
vyplývá: cli=y'2 + (x' _ b)lI ..... (6)

Poznámka: Pro b > x' platila by rovnice:
Cli= ýfA + (b - x')lI.

Vložme hořejší hodnotu e2 do výrazu, (5), v němž nahraď-
me ještě jmenova,te,le2 a ~dentickou hodnotou (a + x') + (a - x');
obdržíme

ýll + (x' _ b)lI y'fA
(a+x')+(a-x') - a+x"

Poněvadž poměr "rozdílu čitatelu dělený
novatelu" lz·e položiti rovným kterémukoli z
múžeme psáti

rozdílem jme-
obou zlomku,

(x'-b)lI ~
a-x' - a+x' .

1) Srov. R. Danger, Cours de Topométrie urbaine. (Paris 1921.) Str. 153.
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Z této rovnice je patmo, že musí platit rovnice
x'-b=a-x'

má-li nastati rovnost mezi správnou hodnotou opra,vného členu
a výrazem přibližným. V tomto případě nabude rovnice (7) tvaru

ý2 , c'2
a+x,=a-x =2a'

Z toho pak vyplývá toto praktické pra,vidIo :
P o k u d pat a k o s é mír y při č n é jeve v zdá I e-

n o s t i m G n š í n e bor o v n é hod not ě (a - x') o d pat y
'2

S k u teč n é k o 1ID i c e y', je s t výr a z 2c st e j ně pře s n Ý
'2 a

nebo přesnější než výraz ~a'

M,ezioběma mezemi (x' - b) a (b - x') nastane
2

chyby, vzniklé zavedením přibližného výrazu ; a

šetřeme velikost této chyby E:
_ y'2 ý2 _ y'2(a-x')E------ -----

a+x' 2a - 2a(a+x'r
Nyni lze znovu nahraditi ve jmeno,vateli součet (a + x')

výrazem 2 a a znOVllihledati odchylku, způsobenou touto zá-
měnou. Tim dospěje se snadně k zákonu postupných odchýlek.
Sečt'eme-li všechny tyto odchylky, v jichž jmenova;telích jsme
všude zavedli 2 a, místo (a + x') a odvodíme'-li poté poměr

- Ex' dělíce obě ,strany rovnice (a - x'), dostaneme: -a-
E _ y' 2 (1 (a - x') , (a - x')2 )

a - x' -. aa 4"+ 8 a -j- 16a2 + .
}{ada na pravé Istraně rovnic,e rychle konverguje a sta,čí

omeziti se na prvý její čl,en - se zřením k daIš.ímu pravidlu,
jež zní:

Poměr chyby absolutní E k hodnotě opravy
2

(a - x') - vy p 1Ý va j í c í z při bliž n é h o výr a z u ; a

- jest rovný nejméně čtvrtině čtverce poměru
kosé míry příčné (y'-c) ke kosé míře, podélné a
v intervallli (b-x') nebo (x'-b)=(a-x').

Uvedená. dvě pravidla jsou vodítkem měřiči. Je jimi řečeno,
že bod, zvolený od oka za patu kolmice kosé míry příčné c na
měřické ose, nesmí se odchylovati od skutečné paty kolmice více. než
mnoho-li činí rozdíl mezi kosou mírou podélnou a, jejim prů-
Vt A v k . Vt • C , (hl )" t'me em. ~'1.vsa - vypo,c em vyrazu -- = a - x z avy ZJIS I se

2.~
c

snadně tento rozměr s př,esností rovnou nejméně 0'1 c; při od-
hadu pa,ty kolmice od oka neučiníme chybu větší než 1/10 délky
kolmice. Je tedy nepra.vděpodobno, že by měřič vybočil z mezí,
označených hořejším pravidlem.

maximum
y'2

pro 2ťl' Vy-
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Druhé pra.vidlo nám dovoluje vyšetřiti ještě, v jakých
2

mezích přesnosti budeme moci upotřebiti přibližného výrazu _c_.
2a

Vidime, že pro poměry pořadnic a kosých měr, zvolené hodno-
tami

y' 1 1 1 1 1 1 1
a:····y2' 2' 3' 4' 5' 10' 25

získá se poměrná přesnost

E y'2 1 1 1 1 1 1 1
a-x'= 4a~··· ·s' 16' 36' 64' 100' 400' 2500'
K těmto výsledkům jsme došli prostým výpočtem z hlavy.

Nyní budeme se ještě tázati, jakých hodnot a.bsolutních by
mohly dostoupiti kosé míry a, c, aby přibližnost výsledku ne-
překročila dopustnou mez E, rovněž danou absolU/tní hodnotou.

Pv, t' I' v 1 kl" E c
2

h d' l'npus, lme- 1, ze ze ash , = -4 2 a na ra lme- 1a-x a
c2

jmenovatel levé strany rovnice opět zlomkem 2 a' dostaneme

c=YSEa3•
Podle tohoto výrazu lze ,sestrojiti diagram; v obr. 2. j.e

znázorněn talwvý diagram pro obvykle se vyskytující hodnoty
a, c, E.

Jde-li speciálně o plány podrobné, velkého měřítka, nemi
překročiti délka kosé míry podélné hodnotu 20 m, předpoklá-
dajíc, že se používá obvyklé pomůcky mě~ení délkového
(20 metrového pásma) a že se má co nejlépe, t. j. nejhospodár-
něji a nejúčelněji pracovati.

Nicméně však může býti použito přibližného výrazu, jehož
rozbor jsme podali, i když půjde o délky větší. Lze dokonce
počítati podle něho v každém případě, kde jde o ~edukční vý-
počty v trojúhelnících pravoúhlých, o výpočty průmětu, o vý-
počet pořadnic při vytyčování oblouku a p.

Pokud se týče hodnot E, připustili jsme, arbychom nepře-
plnili připo!jený diagram, že ahsolutní hodnota dopustné odchylky
v (a - x') bude hledána pro jednu z těchto hodnot: 0'005 m,
0'01 m, 0·02 m. Chtějíce umožniti srovnání, sestrojili jsme ještě
křivky, pla,tné pro hodnoty 0'0005 m a 0'05 m.

Resumé: L'auteur décrit une métbode peu connue en Tcbécoslovaquie
mais employée souvent par les géometres urbains en France pour le lever
du détaiI dHonsles agglomérHotions urbains. 11 parle de JHo dénomination
du procédé (en recommHondant la dénomination "Lever par obliques laté-
rales"), des divers modes de procéder, de l'origine de la méthode, de
l'opération sur le terrain, du Cll.lcul et de la formule d'approximation, la
lleule qui est appliquable dans 180 pratique.
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Provádění komasací na Slovensku .).
v. Far k a\ měřj.oký komisalř.

Do roku 1908 byly v různých krajích Uher různé předpisy
pro provádění komasací, urbárního oddělování a poměrného
dělení. Tyto různosti byly odstraněny zákonným článkem čís.
XXXIX. z roku 1908 a k němu se vztahujícími prováděcími
nařízeními z let pozdějších.

Hlavní rozdJy mezi koma.sací, prováděnou před a po
působnosti citovaného zákona, jsou asi tyto:

a) komasace před půs,ohností zákona z roku 1908 braly za
základ pro určení majetku skutečnou držbu bez ohledu na
pozemnoknižní stav;

b) měřické práce byly prováděny bez souvislosti s kata-
strálním vyměřováním - často bez navázání měření na kat.
trigonomet,rickou síť - a s libovolnou orientací sekcí libovol-
ných rozměrů, s užitím různých mapových měřítek;

c) zhodnověmění operátu prováděli sedrií pověření země-
měřiči,;

d) takto vzniklé operá.ty nepřebíral katastr daně pozem-
kové za základ pro své operáty a prováděl v oněch obcích znovu
podrobné měření.

Při komasacích, pmváděných podle zákona z roku 1908,
je úředník ka,tastru daně pozemkové vedle soudce nejzodpověd-
nější osobou za správné provedení komasace, při které jsou
měřické práce prováděny přesně podle předpisů, platných pro
zemské katastrální vyměřování.

Jednání o komasaci **)započne na základě žádosti, podané
prostřednictvím sedrie na ministerstvo zemědělství. K žádosti
musí být přiloženo potvrzení o složení určité kauce u sedr:e a
doklad o tom, že žadatel je svéprávným knihovním držitelem
pozemků v obci, která má být komasovaná. Podpis na žádosti
musí býti ověřen obecním představenstvem anebo veřejným
notářem. V žádosti musí být určena ta část obce, na které má
být komasace prov,edena. Potřeba a užitečnost komasace musí
být náležitě odůvodněna. Komasace může být prováděna jen
na území jedné obce, současné provádění na území dvou, tří
obcí není přípustné.

Došlou žádost projedná stálá hospodářská komise minister-
stva zemědělství a na zá.kladě jej,ho dobrozdání vyslána, je do
obce komise, která má za úkol vyšetřit účelnost a proveditel-
nost komasace.

*) Otiskujíce tento článek, očekáváme projev zvýšeného zájmu
kolegů o otázky scelovací nejen na Slovensku, ale v celé Ceskoslovenské
republice a to proto, že nový scelova<lÍ zákon má za.vésti značné změny
v dosavadní praxi. Je přízna,čno, že nalše kruhy jsou pomíjeny při
návrhu nového zákona a že jeho stylísace je tak volena, by naše práva
ja.ko 'od'borníků k těmt,o z 90% ryze zeměměřickým lIikeím byLa omez,ena.
Také snaha o novou stylisaúi zákona o civilní-ch toohnkích zřejmě
nasvědčuje tomu, že zrměrněl'ii'l má, vpradch těch býti v budoucnu
omezen.

*~) Nařízení Č. 20/1909 býv. min. Elp,ravedlnosti a orby.
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Ve zprávě, kterou tato komise {lQdáv.á,musí: být obsaženo,
jedná-li se o komasaci všeobecnou nebo částečnou. Všeobecná
komasace nastává tehdy, má-li byť kornasováno celé území obce;
částečná komasac,e pak tehdy, mi-li být komasaci podrobena
jen část území. Uzemí, nepodrobené komasaci, je územím doL
plúovacích. prací. Podaná zpráva>imusf obsahovat popis území,
které má být komasováno se všemi· daty o rozdrobenosti PO"
zemkťI, případně o tvaru parcel atd. Dále musí být ve zprávě
obsažena data o poměrech hospodářských v dotyčném kraji,
návrh regulace potokťI, zavodnění. nebo odvodnění pozemkťI,
zalesnění holých neužitečných ploch, návrh o zlepšení pastvin
a návrh o provedení doplňovacích a. měřických prací. Zkrátka
tato zpráva musí obsahovat podrobný návrh k provádění koma-
sace.

Na základě této zprá.vy pak ministr zemědělství po po-
sudku stálé hospodářské komise vydává rozhodnutí o účelnosti
a podrobném provedení komasace.

Tím, že ministr zemědělství rozhodnul o proveditelnosti
komasace, není ještě tato nař;zena ..

Komasace *) mťIže být nařízena sedrií po výsledku hlaso'-
vání majitelů pozemkťI, ležících v území, které má, být komaso-
váno. K tomuto jednání vysJá sedrie do dotyčné obce soudce,
na žádost některého majite,le pozemkťI, ležících v komasačním
území, doloženou dříve jmenovaným rozhodnutím ministerstva
zemědělství. (Bez této žádosti a bez provedeného hlasování,
o kterém bude ještě zmínka" není možno komasaci nařídit.)
K tomu, aby komasace mohla být nařízena, je třeba souhlasu
majitelťI, vládnoucích dohromady. jednou čtvrtinou plochy, kteJ:á
má být komasována. K hlas.ům pro komasaci počítá se i území
maj:telů volby se nezúčastnivších;území obecních, urbárních a
společně užívaných pozemkťI, dále' pozemky těch, kteří stojí
pod kuratelon a nezletilých - pokud leží na území, které má
být komasováno. Tak se počítají hlasy účastníků pro komas,aci
v tom případě, že její účelnost a •provedit.elnost byla výnosem
ministerstva zemědělství uznána: Když ministr zemědělství se
vyslovil o účelnosti a provedit,elnosti komasace zamítavě, pak
k jej;mu nařízení je třeba souhlasu majitelů, vládnoucích jednou
polovinou plochy území, které 'má být komasováno a. hlasy
nepřítomných a plochy obecních a ostatních v prvním případě
vypsaných pozemků se počítají mezi odpůrce scelení.

Na základě výsledkťI hlasování nařizuje sedrie komasační
řízení a vypisuje ofertu na zadání komasačních prací. (Vydané
komasační nařízení je neod volatelné a nezastavitelné a scelení
se provede třeba za stálé četnické asistence.) Ofertu má právo
podat každý oprávněný zeměměřič, který je státn:m příslušník-3m
(nařízení č. 40 z roku 1909 býv. min. sprav., změněné zákonem
z roku 1922, Č. 148 Sb. z. a n.).

Na základě došlýCh nabídek účastn;ci mají práNO vyvolit
si zeměměřiče. Neučiní-li tak, mťIže být zeměměřič jmenován
sedrií po dohodě s inspektorát,em kat. měření. Nab'dka země,-
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mence je pro něho závazná iihp.~i~; úča-:>'tll!Í'<tL komas~e ;jSOU,j
vázáni až po schválení nabídkye.t\drii;,ktejH~ise.stane:llaizálcl~děl
{)dborného posudku inspektorátu ,.kM.,'m~řeni:,' , ,

Po schválení smlouvy int~re;sen.tů'se ~~ěměřičem)násle-
,duje popis hranic obecních.a úiemí,;l}lají!?4ho;:sekomasovab
Hranice ustaluje vyslaný soudce,: ,za-přispění úředníka kat .•'daně
pozemkové. Nahodilé spory so1.u;lc.e,na.místě ř~š'h'Po,prove.deném'
popisu hranic jsou odevzdány vy'Volenému, zeměmHiči tr;anguc'
lační kanceláří dodané souřad,ni~e,; trig-ollometriekýeh bodu,"
opisy vložek pozemkové knilma'();PJ.SY kat.,oper4tu;. Kat. úřed-
ník popisující a ustalující hraniC8;p,ak;dá zeměměřiči závazné ..
pokyny o zaměření území ---'-;a: zeměměřič. jepr€lhlášen 1.a,'
uvedena do práce.'

Při měření vyšetřuje zeměměřič s:1\utečnéhtaniéé j majit-elk);;
pozemku. Po provedeném zaIJ:l.ěř~níztotožňuJe;:zeměměřič venku ...
zjištěné parcely s pozemnoknižní ,·ffi<lJPOU,"zaehovámtje způsob
jejího číslování a její čísla pan;,lJllJH.J:s;ou-H parcely· rozděleny,!
novou cestou, která! v, pozern,{lokniwblIlfápě,uenLzakr.eslentk,ll.(
maj:tel pozemků zustává týž",'oznMcnípa,rC'ely,je na,při:kladi
242/a, 242/b, 242/c. Mění-li, :t'l:ě m/tjite~,pakpodděleníděje
.arabským číslem na př.242/ajl:; 242/fl:I'li/g,j3, 24:2f,a/2/b/4ó U':akto
podznačené parcely vyjadřují' :Ce1():u"histMHdělCl~í.'~\ýsled:kem
porovnáNání zaměřovací mapy.'; ;a,:pDze:n:inQ:kná~ni' m::liN je
"ztotožňovací r,ejstřík", kde u' kaž.d:é:parCelf,je ,',zapsán její
majitel skutečný a pozemnoi{;ni,žn1.{""';!!l \ ','

Když zaměřovací attoh)~Myac'L Pfáe;e ,i~otl ukončeny,
vyžád2J si zemčměřič v'Y'slál1bl\..at, úř~nika,který podrobL;,V:y-
hotovený operát detailní revj$i ~, patkliže ;ne8hledal;>iáva~n;ý(Jh:
chyb, potvrzuje jeho správno~ti,&v}ÍlllP&dp'isen>J;.ByHLJtzJ;l.án vy-
hotovený operát za způ&obUý,pro, d/tlši {JQlq:a,čpvánt, vYDQzUl1\í:
o tom vyslaný měřický úředník: sedtHj'k;t~rá,vyšl@ :8()udc'e"IpO"
věřeného vedením komasace~ ,aby, MI, prQ'Mé&ti''''(j)'lbuklas,i{ikalh
ního výboru, v jehož čele st!.lj~J;1,O$IlQd;ii:s,k:ý ,~I}Meo,;;imell.~vaný
ministrem zemědělství. S klaíSifika:Gu;hkomisijd~!soud~e ,''<tJ'''Y;+
slaný zeměměřič. Soudce zapislljB ,qo,ipřÍp.ravGnéhQklasjf,lfí3:Č-,
ního rejstříku číslem a sIovenu:,bQnitl)i~,třldů'·:a.{r.eměměřič~amř~,
řuje hranice bonitnfch tříd, :které. !n~aQuhJ!:l~~:&hr~nicemiparGe1.,
Odhadní komise pak stanoví! PN ,,:jednl;)t1iv~ t,řídy poměm0u,
-odhadní jednotku, na př. : ,,";ifr;,[CT J'(dfi i;;: ','

role I. . 1000 [:JJ)j~~tiuj! "
role II . . 120dtJ '~aiiti: 'i';

: role III . . 1600 D' ~ál~Ó.
louka' I . 1000 D sá,hů;,
pasienok II . . 4000 m: sá:hfn:,",;:ru,
Po skončeném tříděníj~)kiIí:~ffik'~,~hr'o~~~á:ť vyI6'žéJ J2:d~~;

1l1~d~utía soudce s~ země~,~i.9Jl~ pod,,~~;;rjí~t;~~~~m.Y;ys,:~tlenC
Namltky stran proti ocenJn.I,;~~pU,)P".I,lj~~'iY:}{~~;~rcl'Y,~~Y;:;;!;;l.,},~;í';:

P? skončeném v tř!~~~i: ~i(P;?(:YYI;~~p~;.fflda?Yf~rr~,tjz.ll9~~I~
odevzda. soudce zememenC,l,z~l;l,~SjI;li~H,Qt.t;lgf:~bpo~fťm~RJa§yzve
jej, aby vypracoval operát, (P~~~l'W)f);;f~tMé&q:O~~~v;"b-*~.~.i1w!9.hR7:
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knihu (parcelní protokol) a majetkové archy. V polohoknize a
majetkových a,rších jsou všechny plochy přepočteny na oceňo-
vací neboli odhadní sáhy. Do operátu jsou vepsány červeně.

Ukončenou práci revidu~. inf3.pektOIát.~a~4str. vyměřování
a sice tak, že zkouší parcelu za' parcelou, pokud výpočtu plochy
se týče, i pokud se týče převodu do odhadních sáhů. Dále po-
rovnává pozemkové, resp. majetkové archy s výtahy pozemno-
knižními a zkoumá částky, určující poměr vlastnického práva
s Lstem B výtahu pozemnoknižního.

Po provedení oprav projedná,vá soudce se stránkami jejich
držbu (projedná,vání majetkových přeměn); prochází s každým
majitel8m jeho pozemkový arch parcelu ,za parcelou a uvádi do
souhlasu skutečnou držbu s držbou pozemnoknižní. Není-li
možno docíliti shody mezi maj.:teli pozemnoknižními a majiteli
skutečnými, odkazuje soudce sporné ,strany na pořad práva
civilního. Pozemek, kterým vládne jiný držitel než pozemno-
lm žní vlastník, je v polohoknize i y arších psán na majitele
pozemnoknižního a v poznámce je psán držitel skutečný. Při
vydělování po~emkll v novém sta,vu, v případě, že nebylo do-
cíleno shody mezi majitelem skutečným a pozemnoknižním,
náhradní pozemek je zapsán v archu majitele pozemnokhižního,
ale odevzdán je do držby maj:teli skutečnému.

Při projednávání majetkových přeměn přijímáJ soudce
stížnosti do zaměření pozemků, do ocen,ění pozemků a všechny
jiné stížnost.Í', které zapisuje do protokolu, aby j<ejpředal po-
volaným znalcům k přezkoušení. Na ",záklf1dě jejich POSVd}{Ů
vynáší pak soudce na místě rozsudek; OdvolánI je mqŽn.9ve
lhůtě 14denník sedrii a pak dál insfánčriicestou. j, ' I: " ,,[;C'

Na základě posudku vyslaného ántentifikujícího úředníka
katastru daně pozemkové ověří pak iSoudcea jmenovaný
úředník operát svými podpisy, čímžstáyái'se týž úředním pod-
kladem pro vyhotovení operáW novéhqstavu.

Za Cm účelem odevzdá soudce ze:rp€m.~řičizápi~m:cio,shll3"
daných majetkových přeměnách a vyzve '.jej, •a~y. je,pr9vedJ
v operátech starého stavu. Po ukončeníťéto práce jepřikročeuo
k meritornímu projednávání rozdělovaéího 'plánu. To' jest, jsou
stanoveny objekty, které mají být zkom.ása.ce vyloučeny; které
předměty pevné povahy mají být nahrazeny v 'penězích ~
v kolika kus,ech mají být vykrojeny náhradné pozemky; jak
mají být vedeny nové cesty; jakái společná zařízení" .t.j. na-
pajedla, výhony, hřbitovy, školky atd.,>;mají být zřízena. Potom
jsou přijímána přání jednotHvých majit;elů ohledně umístěni
jich náhradních pozemků.

O tomto jednání sepsaná soudcoVská zápisnice je pro
zeměměřiče závaznou směrnicí při vyhotovení přidělovacího-
plánu. Druhou směnúí jsou zásady komasačního nařízení. Jsou
asi tyto: . ,, ,

1. Hodnota náhradních pozemků vyjádřená v odhadních
sáhách musí být přesně' stejná jako hodnota držby ve' starém
stavu rovněž v odhadních sáhách vyjádřená.,

2. Dróbní majitelé (do dvou ofiha4ních jiter) mají být
umístěni pokud možno blízko obce, ale, y,~dr tak, l.\by l\ilezi vý-
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měrou přidělených pozemků a výměrou starých pozemků nebylo,
pokud možno, značného rozdílu.

3. Přáním drobných majitelů, pokud je možno a nepříčí
se účelnému provedení komasace, má být vždy vyhověno.

4. Neužitečné plochy, pokud fch nemůže být užito ve
prospěch obce, nemohou být započteny nikomu do jeho kompe-
tence a přecházezí do majetku osob, s kterými pozemky sousedí,
nebo mezi kterými pozemky leží.

5. Polní cesty, výhony nebo k všeobecnému užívání určené
plochy, které byly zřízeny ze společného majetku nebo poměr-
nou srážkou z držebnostní plochy majitelů, patří do vlastnictví
obce. .

Před započetím práce na přidělovacím plánu je země-
měřič povinen ve přítomnosti komise z interesentů vyvolené,
které předsedá hospodářský znalec, stanovený ministrem země-
dělství, vyznačit v přírodě trvalými znaky nové cesty a společná
zařízení, zaměřit, je polygonálně nebo trigonometricky a zakreslit
do originálu zaměřovací mapy.

Základem písemních operátů nového stavu a přidělovacího
plánu je kombinatorium. To je sestavení držby jednotlivých
majitelů ze všech pozemkových archů a účastí ze všech společ-
ných majetků v,e starém stavu s plochou, vyjádřenou ve čtvereč-
ních a odhadních sáhách, proti které je uvedena hodnota a vý-
měra majetku v novém stavu. Hodnoty pro nový sta,v jsou určeny
na základě návrhu přídělu pozemků vypracovaného tužkou
v originální zaměřovací mapě.

Nové pís,emní operáty,' polohokniha a majetkové archy se
sumářem jsou vypracovány ve třech shodných exemplářích *).
Mapy nového sta,vu jsou vyhotoveny též trojmo a sice, "pikíro-
váním".

Vyhotovený operát je předložen inspektorátu katastrálníllO
měření k přezkoušení.
, Vyhovují-li plány a písemné operáty jak předp:sům tech-

nickým, tak i přáním, obsaženým v meritorním pojednávání a
zálsadám komas. nařízení, projednáVá soudce v obci s každým
jednotlivým majitelem jeho nový majetek postupně parcelu za
parcelou. Případné námitky dává zap;sovat a povolanými od-
borníky přezkoušet a napra,vit.

Po vybavení stížností pověřuje soudce zeměměřiče vy-
tyčením náhradních pozemků. Zeměměřič je povinen hranice vy-
značit v přírodě kameny, kopci nebo jinými znaky trvalé po-
vahy a mezi znaky dát vyznačit hranice brá.zdami. Rovněž
všechny lomy cest jest povinen zeměměřič stabilisovat.

Po skončeném vydělování pozemků a stab;lis.aci hranic na·
stává odevzdává.ni náhradních pozemků. Každý pozemek je
soudcem od-evzdán v přh'odě příslušným majitelům. Vyslaný
úředník kata.s.trá.lní daně pozemkové kontroluje vydělení po-
zemků revizními mírami, které mají s mapou souhlasit v mezích
instrukce pro stolové katastrální měření.

*) Jeden exemplái' dostá,váoooc, qruhý p'říslušná sedríe a třetí
okresní soud j.a,ko poz,emnoknižní vrchnost.
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Po odevzdání pozemků do držby jednotlivým majitelům
soudce přijímá stížnosti, které se mohou týkat všech bodů koma-
sačního jednání. Postup řešeni je týž, jako byl při ověřeni starého
stavu. Po vybaveni stížnosti soudce vyhlašuje starý stav za
zruš·ený a vyhlašuje platnost nového stavu.

Stěžovatelé, jejichž stižnost'1 byly zamítnuty, mají možnost
předložit je do 15 dní u příslušné s.edrie. Po uplynutí této lhůty
mohou se domáhati nápravy jen žalobou, řízenou proti všem
účastníkům komasace. Po uplynutí jednoho roku ode dne vy-
hlášení pravoplatnosti komasace i tato možnost nápmvy zaniká.

Ú t r a ty k o m a s a c e. Hra.zení komasačních útrat je
upmveno m,n. nař. č. 60/1909. Na základě "vyrubujúceho lajstra"
jsou rozvrženy komasační útraty na jednotlivé majitele, kteří je
po osm let splácí s daněmi do berního úřadu. V případě, že je
komasační "interesentstvo" finančně: dost s.ilné a zaplatí všechny
komasačni výlohy hotově, slevuje jim finanční erár 15% obnosu
zeměměřických odměn. Vedle této slevy dostá,vá komasační
interesentstvo od státu další 10 % ní příspěvek na komasační vý-
lohy, a přijalo-li provedení doplňovacích prací, dostává k tomu
ještě 10 %, takže podpora státní může se pohybovati od 10
až 35%.

Když komasační operá.t byl vstoupil do právoplatnosti,
předává sedríe j.eden exemplář mapy nového sta.vu, pozemkových
archů a polohoknihy mspektorátu kat. měření, aby na jejich zá-
kladě vypracoval operáty pro účely katastm daně pozemkové
a aby připravil mapy do reprodukce. Pro nový katastrální ope-
rát provádí se též nové ocenění pozemků a, určuje se nový čistý
výnos. Číslování paTcel, byla-li zaměřena. celá obec, se nemění.
V tom případě, ž,e finanční erár provedl svým úředníkem za-
měření nekomasovaných ploch - tak zvané doplňovací práce -,
nas·tává změna v číslování parcel. Nové pozemkové vložky, které
jsou po komasaci zakládány, jsou vyhotoveny na podkladu
katastráln,ho operátu a číslování parcel v operátu katastrálním
a pozemnoknižním musí souhlas:t.

Byla-li komasace provedena před zákonem z roku 1908,
pak číslevání parcel v mapě katastrální a pozemnoknižní ne··
souhlasí, protože katastr znovu zaměřil celé území obce a samo-
statně je čísloval, sedrie podržela původní operát a. okresní soúd
jako pozemnoknižní vrchnost přizpůsobil číslování mapy svým
potřebám. Tak se stává, že tyto tři operáty, které by měly
být vlastně shodné, se ní číslováním pa.rcel.

Maďarský komasační zákon značně se liší od moravského
komasačního zákona .. Ale třeba uvážiti, že vyrostl z úplně jiných
poměrů národohospodářských a kulturních, ne·ž jaké byly na
Moravě. Tam, kde bylo svědomitě dbáno daných
zákonných směrnic a směrnic daných ministrem
zemědělství, též plně svému účelu vyhověl.

Na Slov,ensku se mnoho komasovalo, nejvíc v bývalé župě
trenč~anské. Od převratu provádí se koma.sace na 59.000 hekta-
rech se 350.000 parceL Komasační prác·e provádí osm země-
měřičů civilních a vedle toho též expositura ministerstva
zemědělství pro Slovensko, oddělení pro agrární operace.
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Vedle komasací provádí se na Slovensku též segregační
oddělování a poměrné dělení. Segregac.e týká se oddělení ma-
jetku poddanského od majetku panského a stanoví plochy lesů
a pastvin náhradou za služebnosti lesní a pasienkové, které mělo
panstvo protI poddaným. Poměrné dělení týká se rozdělení spo-
lečných majetků - velkých pastvin a lesů. Zmíněná segregac,e
(urbární oddělování) a poměrné dělení provádí se stejně jako
komasace podle zákona č. XXXIX z roku 1908 a příslušných
ministerských nařízení.

Résumé: On exécute le remembrement des terres en Slovaquie con-
formément a la loi XXXIX du 1908 qui renferme, savoir:

a) Pour provoquer les opérations de remembrement suffit l'accord des
propriétaires possédant 1/4e de ln su1'Íace des terres comprises dans l'opé-
ration, et I'arrété sur le remembrement une fois donné est irrévocable.

• b) Les affaires de remembrement sont confiées au juge et les travaux
techniques exécute le géometre qui est choisi par les partis inte1'l'éssés, ct,

. l'Admininistration du mesurage cadastral surveille les travaux de remem-
brement. .

c) Les travaux terminés, les documents dc remembrement sont transmis
au Service du cadastre d'impót foncier.

Tous les travaux techniques de remembrement exécute jusqu'ici le
géometre. A I'heure actuelle on prépare une nouvelle loi de remembrement
conformément a laquelle le géometre serait to ut á fni.t exclu des travaux
de remembrement I

Zp~ávy spolkové.
PAMĚTNÍ SPIS

spolku čs. měřlckých úřednlků stáfnich a státnich podniků
ve věci systemlsace miste

Pro nový platový systém byla ustanovena zásada, že státní zaměst-
nanci mají býti placeni jednak dle jejich vzdělání a jednak dle významu.
odpovědnosti a obtížnosti jejich službr.. Vítáme to s povděkem, neboť jsme
přesvědčeni, že jedině pod zorným uhlem této zásady dostane se nám a
naší práci správného ocenění.

Rozvrstveni úřednict\'a na jednotlivé třídy, jak jsou obsaženy v zá-
koně, dělo se jedinč dle vzdělání, a na systemisaci míst, o kterou právě
jde, bude mi ti zajisté vliv i povaha služby.

Snad již veškeré úřednické organisace pI'edll)žily k otázce systemi-
sace své požadavky a návrhy a každá organisace jistě hleděla je odt'l.vod-
niti co nejlépe. Jest tedy i naší povinností, abychom upozornili na sv&j
stav, neboť dosud trpce pociťujeme, jak těžce se nám vymstila někdejší
naše skromnost, že nestarajíce se o sebe, hleděli jsme si jen práce čekajíce,
že uznání pl:ijde samo.

Nepřicházíme se žádným návrhem systemisace, neboť jsme přesvěd-
čeni, že není možno dělati systemisaci pro jednotlivé kategorie samostatně,
nýbrž, že se tak musí díti soustavně. za stálého a bedlivého porovnávání.
aby.některým ,kategoriím nebylo ublíženo. My prosíme pouze, aby při
systemisaci míst pro naši kategorii byly laskavě uváženy veškeré okol-
nosti, týkající se našeho stavu a našeho povolání a obzvláště si dovolujeme
poukázati na toto: •

1. Vysokoškolský svaz uplatňoval před několika lety při hájení svých
požadavkt'l. zásadu, že při hodnocení vysokoškolského studia a studia středo-
školského nelze bráti v úvahu pouze délku studijní doby, t. j. ku př. po-
čítati 4 roky na vysoké školy rovnými 4 rokt'l.m na škole střední, nýbrž
že je nutno bráti v úvahu i ten moment, že se někdo vysokoškolským
studiím věnuje, t. j. že ma schopnost jim se věnovati.

Usuzuje-li se s tohoto hlediska, nelze také vysokoškolské studiuUl
dvouleté klásti uprostřed a tříleté do tří čtvrtin mezi vysokoškolské studium
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čtyřleté a studium středoškolské, nýbrž blíže k prvnějšímu, poněvadž
zmíněný moment nutno přičísti stejnou měrou ke všem vysokoškolským
studiím, bez ohledu na jejich délku.

2. Zeměmě]"ické studium jest oficielně sice dosud dvouleté, ale jest
studijní látkou tak zatíženo, že ve ~kutečnosti trvá daleko dMe a proto také
byla uznána všemi povolanými činiteli potí'eba prodloužení studijní doby.

3. Zeměměřické povolání jest namáhavější nežli kterékoliv jiné
úřednické zaměstnání. Ono vyčerpává tělesně i duševně. Zeměmf>Hč jest
pH polních pracích vysazen veškerému nepohodli, pHchází i do těch nej-
odlehlejších míst, kam jiný úředník přijde jen velice zřídka a nad ob u
kratičkou, kdežto geometr musí v takových krajinách se zdržovati celé
týdny a i měsíce a k tomu téměl- každý den na jiném místě, takže se ne-
maže ani dle svého způsobu a dle poGeby zaNditi. Nemá tedy života
rodinného a je také vzdálen života kulturlllho. Stravování jeho bývá bídné
a odpočinek po celodenním namáhání špatný.

Ani jeho zimní práce není záviděníhodná. Po celý den sedí schýlen
nad stolem a napíná zrak nad hustou spletí čar, snaže se s neivětší možnou
přesností prováděti ziÍkresy do mapy v drobném měřitku, které jest po-
strachem všech techniků.

4. Dasledkem tohoto obtížného zaměstnání jsou četné nemoci, jimiž-
zeměměřičský stav trpí jako žádný jiný (na př. nemoci žaludku, rheuma-
tismus, choroby očni, srdeční a nervů).

5. Obtíže měřické služby uznalo ministerstvo financí byv. Rakouska
neboť ke konci známého výnosu ze dne 19. června 1899 čís. 30.754 ex 1899
F. M. (opis přiložen), pravilo, že slui-ba měřická ziístane přirozeně vždy
spojena s jistými obtízemi a nepohodlím a právě vzhledem k těmto obtížím
slibovalo zeměměřič8m přes to, že měli jen 2 eté technické studium, jak
ve výnosu výslovně se praví, stejné výhlldky s ostatními techniky ve
státní službě.

6. Mapy katastrální a operáty pozemkového katastru, jakými nemohl
se pochlubiti žádný jiný stát, byly sice původně sdplány pouze pro účely
daně pozemkové, ale obor jejich upotřebitelnosti stále se rozšiřoval s vy-
víjejícím se národohospodář~kým životem. Tak na jich podkladě byly
sdělány mapy vojenské a založeny knihl pozemkové. Sloužily a slouží
pH stavbě drah, silnic, při regulaci toku a měst, pro účely komasačnf a
meliorační. Neslouží již jen za podklad předepisování daně pozemkové,
nýbrž i při vyměřování jiných daní a dávek jsou nepostradatelnou po-
ml'tckou, byly podkladem pro provádění pozemkové reformy jakož i pro
stanovení a zajištění hranic našeho státu.

Katastrální mapy a operáty katastru pozemkového staly se tedy
nepostradatelným podkladem takřka ve~kerého technického podnikání a
hospodářského pokroku. Věc to zajisté pozoruhodná. neboť každé dílo lid-
ských rukou ztrácí stářím na své ceně a na upotřebitelnosti, kdežto těmto
elaborát8m upotřebitelnosti stále přibývá a kladou se na ně nároky stále
větší. '

A jaké potíže staví se v cestu hospodářskému životu a rozmachu
tam, kde katastrálních map není neb nejsou v řádném stavu, je8t viděti
v některých krajích Slovenska. na př. při opatřování hypotekárního úvěru
a při řešení jiných národohospodářských otázek. '

Opírajíce se o tyto vývody prosíme, aby při určování počtu syste-
misovaných míst byl počet těchto (vyjádi'eno v procentech)

ve stupnicích 2, 3,4, pro nás jen o jednu čtvrtinu menší
než počet míst skupiny lb,

ve stupnici 5 st ej n Ý s počtem míst ve skupině 1b,
ve stupnici 6 aby nebyl větší než o jed"nu čtvrtinu počtu

míst ve skupině lb.

Tato prosba znamená pouhé uskutečnění předpokladu obsaženého
v d8vodové zprávě k platovému zákonu tisk č. 100 str. 127, kde se postup
pro služební třfdu lb předpokládá po 12. a 21. služebním roce a pro slu-
žební třídu 1c po 15. a 24. služebním roce.

V šesté platové stupnici by u ~Iužební třídy Jb měla tedy býti 34%
a u služební třídy Jc 43% celkového počtu úřednictva příslušné kategorie,
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v páté platové stupnici pak u obou tříd 26% a ve čtvrté a vyšších pla-
tových stupnicích u služební třídy lb 40% a u služební ti'ídy lc 31%.

V Praze, dne 21. října 1926.
x

Zpráva o výborové schůzi Spolku čs. zeměměřičů, konané dne
9. říjlill 1926 za přít'Ůmnosti šesti členů výboru. Prof. Petřík referuje
o stavu otázky studia zeměměřického. Při debatě, do níž :7JD.sáhlipáni
Guldán a KrClj,z,a, kO'llstatována nestejnost postupu vládníoh činitelů
v této otá,zce při srovnání s reformou vysoké ,školy 'Ůhchodní. Prof.
Petřík referuje o třeoh sohÍ1zíoh mezinárodního komité Unie. Před:klMá
k úvaze, nebylo-Ji by v1hodno, utvoi'it SVilJZčs. Izeměměřičů, který by
měl práv,o zastupo,vlat zemčmčř'iče ČS. republiky VŮČli<lÍziněa kte,rý
by musi,] býti zván od na;šiGh úřadů i na řešení vnitřních věcí. Ing. Gul-
dán a KrejzllJ pověřeni získáním informaeí v·e svý,ch sp'Ůlcích. Z,a člena
se hlásící pan Vysloužil Edi. bude dotázán, má-li. státní zkoUJŠku. Pr-o,f.
Petřík r,eferuje o své íntervenci u ministerstv,a ná,rodlIlí -ohrany, aby
geometh v činné službě vojenské mohli sloužiti u zeměpisného ústavu.
Ježt,o není v-o,lných návrhů, končí předseda schůz.i.

Oěinnosti zemětněřiče při zemědělských úřatdech v oboru scelování
pozemků (se zřete,lem na funkci de1cernenta 'země>měřického) pojednáNá
Bohmer v Allgem. Verm. Na.chr. č. 11/26. Ze stručné ':7Jprávy zaujme jístě
kolegy někalik níže uváděných dat.

Tho 81Celova.ciprá,ce na 1 ha připadá 6'8 'pracovních dnů. Z toho
průměrně na zeměmě'řioo - polni prá,ca - 1'1 dne, kllJI1Jcelá,li~k'épráee -
1'7 dne, il1a Ipomo.eného technika 4-() dne. Pro ~hotoYeni novýeh plánú
katrustrálníohtřeba pro twto ploehu Ipočítati 1'3 dne. Na 1ha průměrně
připadá 7'7 starý'ch a 2'4 nový,ch parcel při 0'7 úča,s,tnícíc.h ve -středním
úoomi. Plrůmě>rná veUkoS1t ~celov3!cího obvodu činí 327 ha. Při 280 pra-
covních dnech 'znamená to, že ~celovaiCÍ p['ácezeměměřtcké mohou pH
mtensivní čÍnnosti býtis'Rončeny v dohě 31/. roku. ZáSllid'Oumá býti,
aby týž ú:ředn~k stáJ,e bylčimným v jedné ohei od započetí do 'skončení
,prá.ce, Y zájmu ,zdárného post,wpu ve ,s,celování. Pruk lze docmti normá,lně
toho" .by ve 3. roce bylo přikročeno Ji 'zhotovení plánů, ve 4. roce k úpralV'ě
kruta:stru, v 5. roce Ik !potvl1zení recesu a v 6. ke knihovnimu u~ořádání
změn scelováním ,povstalých. ZrY'chlení p>l'llICínelllí vždy odvislé jen od
zeměměřioo; bylo hy tlieba lec,cos měniti na 'zátkonech, jic.hJž na.vrhová.ní
má se díti za ú 'Č a iStizeměmě>řičů z úř8Jdů slc·elova.cích a katastrál-
ních. ič.

Hlasování Státní rady zeměměřické o zestátnění prací vyměřovacích
v jednotlívých zemích Něme-cka bylo skončeno s tímto výsledkem:

1. Na otázku, roaoolStátněni vyměřováni je vůbec účelné, bylo 'ze
43 hla,sů pro 9 hlaS'Ů. ..

2. Na otázku, zda vyměřování :pro úče,l státní (Urkundsmes.sungen)
se má zestátníti, :hliasovalo pro 28 členů, proti 15.

3. OtáJzka,zda jen katastrální měření prováděti má stát, -zodpově-
děna byla 35 hlalsy Ipro (z toho 2 podmínečně), 7 hlasy proti (1 podmí-
nečně) 1 člen nehlasoval.

Dávky za úřední výkony ve věcech správních ohsruženy jsou ve
vládním oořízeníze dne 18. května 1925. Z důležitých položek třeba
vytknowti následující poplatky:

Za 'Ln a I e c k é po s u d k y v 1. insta;nci 20 až 500 Kč, v II. instruDoci
50 až 2500 Kč, IV'm.in8ltanci 100 až 5000 K,č.

Za sdělení výškové kóty (značky) ku připojení měření:
1. za jednu výškovou kótu s pop~sem zIlia,čky 2Q Kč, 2. za ,každou daJlši
při souěa.&ném sdělení 10 Kč.

Za ustanovení stálým znalcem 50 až 1000 Kč.
Novou výzbroj pro měření stolovou metodlouzhotovuje fa. H. Wild

v HeeI1bruggu ve SvýcaJř.ich a ,zav~de ji od 1. 18Jrpna t. r.do prodeje.
Opravy dioptru, použitím nového dialekohledu s vý:škovým kruhem a ostat-
ních součástek měř,icMho Istolu, činí výzbl'Oj prwktrckou. (Váha diO'{ltru
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2'5 kg, desky 1'7 kg, sta.tivu 4 kg.) Cena všec,h součástek 1400 švýc. franku
(inkl. busola, sázed Hbela, k'ružit,ko, log. ,pravítko, měřítko" tangentové
tabulky), latě 80 fr.

Zp~ávy lite~á~ní.
Recense.

v Triumf techniky. :Sbornik článků ze všech oborů technického vědění.
Rídí Ing. Vlad. Teyssler, 1927. Nakladatelství Borský a Šulc. Praha-Žižkov.

Letošní sešit vyznačuje se opět pěknou barevnou obálkou, obsahuje
240 stránek se 291 obrazcem v textu a se 3 vkusně provedenými přílohami,
je velice pěknou knihou na vánoční stůl.

Jsou tu seřaděny články z rozmanitých oboru technické práce, ně-
které jsou docela poučné pro každého technika bez rozdílu směru, jako
Baťkil.v: Kapitoly z dějin chemie, nebo Kuličův: Průmyslová hygiena.

Pro zeměměřiče -je tu zajímavý a informativní článek Sloukllv Pro-
středky a výsledky astronomických badání, PetHkův O metru, MašÍnův
O výrobě desek fotografických.

Vedle technických článkil. odhorných věnuje Sborník tento každo-
ročně místo úvahám životopisným, uveI'ejňuje životopisy vynikajících tech-
niků a vyplňuje tak úkol technického Plutarcha

V tomto sešitě věnována vzpomínka prof. Janu Zvoníčkovi, inž. Pav-
covi, inž. Meilbeckovi a arch. Zeyerovi. Poslední zvláště se zasloužil tím,
že veškeré své jmění 600.000 Kč věnoval na stipendia pro techniky české
národnosti na technice pražské.

Tyto statě životopisné ukazují, že národ náš skládá se z drobných
lidí, kteřÍ veškeru žívotní sílu věnují technické práci, technickému snažení,
a ač vyšli z malých a nejmenších domků, dovedli se vyšinouti houžev-
natou prací k vedoucímu postavení.

Sešity tyto. měly bychom vídati ve všech výkladech knihkupeckých
a prodejnách knih, aby mládež zvykala si hleděti na práci jako na vrchol
života a na největší blaho. Pk.

Ing. H. R o u s s i I h e: Mise a jo.ur rapide du cadastre avec
le concours de la pkotographie aérienne. Vydalo ministerstvo financí
v Paříži 1926 (dosud jako publikaci strojem psanou).

Spisek pojednává o pracech vykonaných Studijnim úřadem
katastrálním při francouzském ministerstvu financí za tím cílem, aby
dosavadní plány katastrální a ostatní k nim patřící písemné operáty,
pokud je to v určitých případech vhodno, byly revidovány cestou rychlou
a nejekonomičtější. Revise sama je prací velmi obsažnou, neb jedná se
zpravidla o elaborát 100 let starý, neudržovaný v evidenci, čili, jak
Roussilhe výstižně praví, je třeba provésti "conservation seculaire".

Metoda užitá, k revisi plánového materiálu, t. j. aplikace letecké
fotogrillie, po prvé v r. 1923 pro osadu Houssoye, ukázala se dostatečně
zpusobilou k žádanému cíli, takže opakována byla s úspěchem v dalších
14 obcí departementu l'Aisne. Podkladem k revisi jsou stávajíci plány
katastrální v měřítku 1 : 2500 až 1 : 1250, obsahující dostatečné množstvi
bodu, které od původního zaměření nedoznaly změny, a plány různých
úřadu, vyhotovené na př. k znázornění vlastnictví drah, silnic a pod.
Leteckým fotografováním území při přibližně svislé ose fotokomory
získá se bohatý materiá,l, který se zužitkuje restitucí podle systému
Roussilheova. K provedení restituce slouží více než 4 fixní body, které
převzaty byly z puvodního plánu (sekce) katastrálního.

V brožuře popisuje autor veškeré okolnosti, významné při revi-
dování kat. plánu kopcovité a lesnaté obce Roussoye, která měří asi
650 ha, takže lze z dat uvedených učiniti si dobrou představu o dosaže-
ných výsledcích. Stručně je zaznamenáváme: Pořízeno bylo 25 svislých
snímků leteckých (18/24) s výšky asi 1400 m s fotokomorou o f = 31 cm,
takže originál byl v měřítku asi 1: 4500. Plotny byly promítn11ty
v Roussilheově odskreslovači na původní sekce, a po zjištění bodů
fixnich přefotografovány do měřítka originálního plánu. Srovnáním difel'u-
jícich linií vlastnických provedena pak revise v kanceláři a v obci samé,
při čemž se ukázalo, že jednotliví vlastníci pozemků dovedli dobře
orientovati se na předloženém restituovaném fotoplánu, a usnadniti tak
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identifikaci majitelů a pmcel, prováděnou na radnici v šesti schůzieh
2 až 3 hodiny trvajících. Přímé měření bylo výminečným v polích, v osadě
samé častější a vykonáno za půl dne. Celkem vyřešeno ze 206 případů:
177 na schůzi v radnici, 16 vysvětlením na místě samém a e měřením.
Případy zbývající v partii lesní mohou býti řešeny dalším jednáním,
neboť se jednalo o sporné hranice. Podle výsledků šetření zhotoveny nové
plány, provedeny reprodukce (podle systému Dorelova), vypočteny
plochy, při čemž zachována souvislost s plošnými údaji starých (původ-
ních) parcelních protokolů z roku 1823, sestaveny seznamy majitelů a pod.
Celý elaborát dodán po 15 dnech obecnímu úřadu a po vyložení b.do
třeba vykonatí celkem dvě úpravy.

Statistická, data o revisi katastrálních elaborátů v obci Houssoye,
které autor ve spisu uvádí, jsou jistě poučná: Starý plán vykazoval
srlÍJžku 1%. Měřením vzdálenosti pevných bodů zjištěna byla pravidelná
diference 0'3 mm proti starému plánu. Šířka parcel v přírodě měřená
vykazovab průměrnou diferenci 0'1 mm v plánu, zhotoveném aplikací
letecké fotografie. Revisní orgán ministerstva financí zjistil, že "partie
opravené mají přesnost nejméně takovou, jako partie nezměněné proti
puvodnímu měření".

Co se týče výkonnosti metody a nákladů, poznamenává Ing. Rous-
silhe, že skupina šesti pracovníků (fotograf, techn. síly a revisoři) vy-
hotoví revisi obce podobných podmínek (650 ha rozlohy, 1000 parcel)
za 20 dní, při čemž náklad, spojený s revisí 1 ha plo'lhy, činí
9'2 franku. V cenč nejsou započteny: a.mortisace materiálu a běžné
výlohy úřadu. Práce konané pozdčji v ostatních obcích vedly k názoru,
že by jeden obratný pracovnik provedl celou revisi obce 1500 ha veliké
v době jednoho roku a že prúměrný náklad na revisi 1 ha činil by 11'5 franků
bez amortisace přístroju a pod., případně 15 franků při započtení
veš ker Ý c h výdajů.

Referát Roussilheův. doplněný příslušnými vzory snímků. resti-
tucí. plánu a výkazů, podává další doklad o úspěšné snaze celého Stu-
dijního úřadu katastrálního: ukázati sm:'írodatným kruhům francouz-
ským ekonomii měření prováděných využitím dat letecké fotografie.

Růžička.
Odborné články v časopisech.

Przeglad miemiezy. Č. 6. Prof. Lng. E. W a rc h a I o w s k i: Tri-
angula.ční základna mě'sta VllifšaNY. (Pokrač. v č. 7.) - KartografiDké
'Prá,ce Vo~. :zem. Ú:stavu. - Ing. S. Lat i n i k: Zllihezpeooní pozemko-
vého vlastnictví. - Č. 7. Prof. Ing. W a r c h a I o w s k i: Před novou
organisa,cí zeměmě,řictví v ,Po],s'ku. (Práce měřkké mají hýt v této orgac
ni'Soaci,p'osuzovány a) jako mě'ření, týkaj!Jcí SoCpozemkové držby - práce
mají .být sik'oncentrovány při ministerstvu rolnictva. pak b) prlÍJce karto-
grafické, pro něž má ,být utvořen jakýsi nový geodetický ústav.) _.
F. K u·c h a r z e w:s oki: Naše nejstarší kn~žka o měřictvi. - Ing. J.
G ó r a I s k i: VHv :s'ráižky papíru na konfiguraci parcel v mapáAJh
katastrálních. - V čá,sti mední je uveřejněn v plném znění výnos
mirri,sterstva veřejných pr:lJcí azeměděls,t,vío 'Př~sežnÝ'ch zeměměřičích.
- Č. 8/9. W. K r z y s k o w s k i: Práce agrární v Polsce a způsob ná-
pravy. - Ing. K I u žni a k: Rozbor agrárniho zákonodárství v Polsce.
- Ing.W a r c h a I o w s k i: Triangulační základna města Varšavy.
(Dokončení.)

. Journal des Géometres-Experts Fran~ais. Č 71. Blit a u I t :
Congrěs International. - R o u s s i I h e: Théodolite a microscopes
Chasselon.

Upozornln'. Administrátor časópisu Z. V.,jako účetní "Spolku
čs. zemi>měřičil", připomíná kolegilm·členilm "Spolku čs. zeměměřičů",
že dle § 8 spolkov.ft",h stanov jest zapraviti členský příspěvek
během pnního čtvrtletí každého správního roku.

Poněvadž velmi mnoho kolegů, hlavně omylným domněním, že už
zaplaceno mají, platí o rok pozadu, třeba že správně v prvním čtvrtleti,
bude administrátor zastlat upomínky všem těm (známka a 20h upomínka),
kteří nezapl'aví sami do 10.pros. t. r.
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Zákony a narlzení.
Ohrazení domovního majetku. Nejvyšší soud rozhodnutím 7. dubna

1925, Č. 4891 sb. Vážného, uznal, že vlastník pozemků jest povinen po-
staralti se o ohrazení svého pOlzemku po ip r a v é stNU1ě od domovního
vchodu, stal-li se plot vadným, bez ohledu na to, že původní plot postavil
soused. Ustanovení prvé a druhé věty § 858 občanského zákoníka, že
vlastník není povinen postaviti znovu svůj zbořený plot, leč že uy sou-
sedu mohla vzejíti škoda, týk:i se jen plotu po levé straně domovního vchodu.

O používání zkra-tky stRvovského označení inženýr 'a titul'u doktora,
technických, resp. mont3lllistiokých věd vydalo min. školství a náro1c1ní
osvěty výnos z 9. srpna 1926, Č. 88.565f26-IV. DJe tohoto výnosu, v d·ohodě
s min. veř. prací, se ve smYBludi'ívějšÍch ust'anoV'ení, jest používati
před jménem (Jsob k tomu <olprávněných, zkr.a.tky "Ing.", případně
"Dr. techn.", "Dr. mont.". Současné užívání v:íce názvů nechť se děje
zkratkami v při"ozeném sledu takto: "Ing. Dr. techn.", nebo "Ing. Dr. mont.".

Z,at'o výnos (Jdstraňuje používání náiZvu "diplomovaný inženýr"
(Dipl. Ing.), a,bsolventy kterék,oli vysoké školy ,ci z 'o zem s k é, po-
neohávaje jej :pofllze (Jsohám, k tomu olprávněným na území Slovenska
a Podkarpatské Rusi, dJe nařízení hývaJého kro uher. min. kultu ze dne
2. října 1898, č. 65.883 a ze 23. května 1890, č. 22.578, pokud totiž byl
získán před! 28. říjnem 1918. Čs. diplomovaní inž,enýři (~izi(JhVYSOIk)TCh
škol užíV!1ti musí prosté zkr.atky "Ing.".

Riizné zprávy.
Redakce časopisu Techničejskij bylletin 0prof. Sopocko), svolivši

ochotně k výměněčasopiosů a k překlllJdu článku o zeměměřic,tví v sovět-
ském Rusku (viz č. 5 a 6 Z. V. 1926), zrus:Ialaredakd Z. V. 'přátelský 'přípis,
z něhož vyjímáme 'věty, ka.rllJkterisuj<ícíryzí sIovalJJskost ruských bě,ženců.

"Naše redakce a já osobně jsme -opravdovými přátelislo·vanského
sjednocení a vítáme ,proto každý ,čin, který nás může sblížiJti s kte<rýmkoli
z našich slovanských hratrů. Takové činy nejen vítáme, ale Bchvalujeme
a .podporujeme.

Ve rs!Vénedobrovolné od!oučenooti od naší VeHké ViLa,sti,jejíž obmz
nosíme ,stále ve svých ,srd'CÍch, tím vice oceňujeme mravní a materielni
podporu, v-oskyt·ovanou nám přJbuznými národy a jich Btáty, zvláště
Cee:koslovenska. Mnozí z našioh mladých lidí vděčí za své YZ,dělánía 811ad
i za udržení své exi.stence družnému č's. národu."

Red;akce T. B. souča,sně dává Z. V. poráivopoužíti dle lihosili člllinků
a referátů z Techníčejského byl1etinu pro informaci čs. kolegů .• Bylo by
vhodno, by některý 'z kolegů, znalý ruštiny, čaBopis od redaK:ce Z. V. si
vyžádal a z něho IPodával prll!videlný výtah.

Název "archiv map katastráhlích" není volen lS!práNn,ě.Slovo "mapa
kart:astrální" neodipovídá dnešním specmkovaným !pojmům o mapě (od
1: 10.000 až do měřítek miliontinový.ch) a ,plánu (Ood1: 1až 1: 10.000).
Ježto archiv chová rfi.zné operáty ,katlastrální, hylo hy vhodno, by míni!!-
terstvo financí nazv;a},o jej nově buď "Arohiv oP1á n ů kaÚMtrálních"
nebo, což je lepším, "Arohiv (J:perátů katastrálnÍoch".

Zprávy osobní.
Autorisaci civil. zeměměřiče nabyli pp.: Oíla Kremlička v Plzni,

I:S "'10 lrich v Bmě, Jan Rozsypal ve Sl. Ostravě, Karel Haraschin
'lUPJ,,~me, osef Lang v Horš. Týně.
~.~. .~D~ P o k užívání stavovs~ého náz,:,u "Ing.," získali kolegové: ~m.@U'!J~l\ Topolěany, J. KolllJr, Brandys n. L., K. Koppmann, žlutwe,
:>-"'" ~ultJ", mo, A. Lukáš, Praihaa J. Rruítr, Pmha.
j~'•.fh,' :t~ em Masarykovy Akademie Práce zvolen nru sc.huzi ústředního
("'.~orJl cij 7. října 1926 Ing. L. K u b í k, přednosta oddělení pro nové
<'f<tttěř~ 1ho města Prahy. Jmenovaný by:l ministerstvem veřejnýllh
td ~l oJán co člen do, komise pro vyprae,o'vání nového

1\s t a n í hoř á dlu pro č s. r e p u b 1i k u.
Jmenování. U řed:itelství čs. stát. drruh v Hrně jmenován Ing. Jan

1e g a měř. radou.
Za redakci zodpovídá Ing. Jos. RAžička. - Tiskem Polygralie v Brně.

Nakladatel: Spolek československých zeměměl'ičil v Praze.
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Ku čHnku:
O francouzském měření fotokatastrálním.

Z. V., čís. 2. z 1', 1926,

K článku v Z.V. č. 2 na str. 20



Příloha ku článku: Šedesátiny prof. Pelříka. Zeměměřičský
Věslnfk Č. 3, r. 1926.

proiesor vysoké š,koly speciálních nauk při Českém vysokém
ulení tp.chnir.kl'm .. Prazť. předseda Spolku čs" zemčměřičů

K článku v Z.V. č. 3 na str. 33
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Slovenská ttlg. sif J. f. vytýčená a zaměřená
v ~. 1924 a 1921.
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K článku v Z.V. č. 4 na str. 53
časť A
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časť B
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K článku v Z.V. č. 4 na str. 59
obr 9



K článku v Z.V. č. 4 na str. 59
obr 10 a 11



Přímky plné značí linie viditelné bezpečně na orig. snímku. Čárkované
značí hranice, které třeba konstruovati. Tečkované značí pomocné linie.

K článku v Z.V. č. 4 na str. 59
obr 12 a 13



Země: Podl<aJt'/2afská Rus.
Jy.měfovaci "kres; N uka če va.

f'ozemnoAniin/ mapa Z r. 18óo.
_podle l<fel"é vy..kontiyaj/ 3. zá/!.í.ry-!. /!.ozemKoknižn/ch

_ f'.rolokoldCh.

m!rfe/<. !Jez mě;/f!<a.

K článku v Z.V. č. 7 na str. 124
obr A



,oůvodn/ kalasl/f'á/nJJ ma!,-a z I': 1865.
_ f-0cl1e klel'é6y1 v II: 1.909 zaloien clo.1<7vaa'ní Aalash,.;/ni
_o(e,.Jf.

Hěfifko • 1:2880.

K článku v Z.V. č. 7 na str. 124
obr B



/(iJfasJF~/n"obec:J/n/ce.
A70vi kal4slrálná m'o/!-i! z I': 1921-

cJkllfečn.f. slay.

K článku v Z.V. č. 7 na str. 124
obr C
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K článku v Z.V. č. 8 na str. 142
časť a



r i{5k é měř e n í úd 01 í VI ta vy. Zeměměři.cský Vě&tník č. 8. 1926.

K článku v Z.V. č. 8 na str. 142
časť b


