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Dvanáctý

duben 1946 zůstane v dějinách českého zeměměřičství dnem památným.

se konečně uskutečnily dávné tužby a snahy českého zeměměřiče
rozmanité

úkoly geodetické

o plnou jeho vědní výzbroj pro tak

práce v moderním státě a o uznání jeho činnosti na poli technické vědy

o prakse jako rovnocenného

činitele mezi ostatními kategoriemi

vysokoškolských

nických. Tohoto dne byl v prvním a druhém čtení Prozatímního Národního
přijat vládní

V ten den

návrh, aby dosavadní

tech-

shromá'ždění jednomyslně

tříleté studium na vys. škole speciálních

vys. škole technické v Brně ~ylo zrušeno a nahrazeno

pracovníků

nauk v Praze

a na

čtyřletou osnovou studijní. Vládní návrh byl pro-

iednán den před tím v kulturním výboru PNS, kdež se ho vřele ujal poslanec Jan K a z i m o u r a jeho
uskutečnění

náležitě

e h v í I přesvědčivě

do loženými důvody doporučil sněmovně. Také poslanec
pOl;Jkázal ve sněmovně na zralost projednávané

Tímto zákonem se zařazuje
kážek v oceňování
přitom poděkovati

geodetické

studium zeměměřičského

vzácnému porozumění

českého zeměměřičství

inženýrství po dlouhé periodě křivd a pře-

pana ministra školství profesora
pana Ing. Haj

a jeho dnešní význam

o splnění dávných
zeměměřičského

konstatovati,

že otázka

přání zeměměřičů

byla skutečně

Dr. Zdeňka N e j e d I é h o,

pro hospodářství

státu a snažil se,

pro zákonodárný

svými jednotlivými fázemi k uzákonění,

již zralá k uskutečnění,

vzdělání.

ale mladou

Dnes hladce

generaci

procházela

zeměměřičskou

studium zeměměřičské

O zreformování studia zeměměřičského

je naléhavou

kdy první zeměměřiči

vyšli z' dvouletého

dvěma

a právem

promočním

1946/49

upozorniti,

kruhy se přesvěd-

celonárodní

a celostátní.

se usiluje již skoro

geodetického

.

Spolek českých zeměměřičů, vypracoval

státními zkouškami

studijní reforma

kursu, zřízeného

na svém sjezdu úpravu studia aspoň

.

Je

potřebou

na vysokých školách technických

v roce 1896. Již v roce 1903 žádali evidenční geometři
léta, a když byl založen

a že zásluha

je třeba

co úsilí a kolik těžkých boiů bylo třeba vyvinouti a podniknouti, aby kompetentní

50 let, t. j. od té doby,

sbor.

náleží v největší míře vlastně všem bojovníkům za povznesení

stavu a jeho vysokoškolského

čily, že ucelené vysokoškolské

Je nutno

n a, který s nevšedním pochopením

pokud se to dalo, v nejkratším čase připraviti příslušnýelaborát
Je ovšem třeba

otázky.

práce mezi ostatní studia technická jako odbor rovnocenný.

jenž ve vládě reformu prosadil a také referenta
po;znal potřeby

Dr. Bohuslav K r a t o-

na tři

v roce 1913 studijní osnovu čtyřletou

a učinil v tom smyslu podání

profesorskému

.

ZemŇllěfll!8kt Obzor IrA.
ročník 7/34, (1941) ěfslo '.

()tyřleté zeměměřič8ké 8tudium.
"i '.

~

sboru v Praze a v Brně. První světová válka o~dálila
Spolek českých zeměměřičů
ním všetechnickým

s Odbočkou

osvěty na 8. dubna

evide~čních geometrů, se Spolkem posluchačů

1920, na, níž byly zastoupeny

českých a německých

letým studiem. Očekávalo

posluchačů,

Uskutečnění

nové ankety na 4. července

české i německé
zástupci

odborné

inženýrské

korporace,

vysoké

komory, ministerstva národní

dvouleté

spolků zeměměřičských

1921. K ní byli pozváni toliko zástupci

této ankety

studium a nahraditi

je čtyř-

přinutily ministerstvo k svolání
interesovaných

vysokých škol.

byl výnos ministerstva školství a nár. osvěty ze dne 12. prosinoe

1921, řízený všem vysokÝm školám technickým, které se měly vysloviti k zásadnímu
reformy, k základnímu

této akce

se, že nyní přistoupí ministerstvo k rychlému uskutečnění reformy. Bohužel,

nestalo se tak, a četné intervence odborných

výsledek

a s Ústřed-

po válce velmi slibné. Na anketě svolané ministerstvem školství a národní

obrany a ministerstva financí, !:tylo usneseno zrušiti dosavadní

Jakožto

avšak hned po válce zahájif

výborem nové úsilí pro rozšiření studia zeměměřičského.

se zdálo v prvních dobách

školy, zástupci

projednávání,

způsobu

řešení

schematu učební osnovy atd. Ve výnosu se mluví mimo jiné také o tom, že se

vyskytly názory, že by zeměměřiči měli být řádně vzděláni v pozemním stavitelství a poslouchati
počet

hodin jako posluchači 'inženýrského

s určitým ,úmyslem na anketě pronesené
nikdy nežádaly

a nechtěly

-

tečnění reformy oddalovaly,

-

stavitelství. Takové, názory,
poněvadž

vzbudily

odpor

ne-Ii znemožňovaly.

kdež musely býti jednotlivé kategorie

odborné

že zeměměřiči

a nežádají

ření své kompetence

v praksi. K tomu bylo třeba vynakládati

ve všech spolkových

složkách

o právu českého

sledují úpravou

nijakého neoprávněného

služby, usnášeti se na různých memorandech

zeměměřiče

na vyšší vzdělání.

kém v Praze, který jakožto výtečný znatel potřeb zeměměřičské
ve všech jejich odborných

Veškerou

složkách

pracovali

všechny jednotlivce

v okruhu své působnosti

sledovati v »Zeměměřičském

zeměměřičského

sturozší-

a tiskem

tuto vysilující akci vedr

na čes. vys. učení technic-

služby bojoval neohroženě

a také přirozeně

za práva

za lepší, jejich vysoko-

školské vzdělání. Jemu náleží největší a první dík za dnešní dosažení' dávno vytouženého
těžko vyjmenovati

usku-

téměř všechnu energii po mnoho let

a řídil Ing. Dr. h. c. Josef Pe tří k, řádný profesor praktické geometrie

českých zeměměřičů

nic podobného

Boi se přenesl do stavovských spolků technických,

.

přesvědčovati

kruhy zeměměřičské

technické přesvědčovány,

zeměměřičské

a snad záměrně

jiných kategorií technických kruhů a přirozeně

dijní jen zvýšení svého speciálního vzdělání geodetického
I

zbytečně

týž

cíle. Lze

stavu, kteří účinně pod vedením Petříkovým

na tomto díle a jimž musíme býti rovn~ž vděčni. Jejich práci lze

Věstníku« a poznati tam jejich jména.

Jejich tehdejší snahy dosáhly ovšem pro nepřízeň poměrů jen tříleté úpravy studijní, organisované zákonem ze 14. červenoe 1927, č.115 Sb., která byla jakýmsi provisoriem. V roce 1936 byl za'
vedení Petříkova podán k ministerstvu školství a nár. osvěty nový návrh na čtyřleté studium, avšak jeho
provedení

se neuskutečnilo

pro nové válečné

poměry. Až teprve po této veliké válce byl opakován

v červenci 1945 znovu návrh na čtyřleté studium téměř nezměněný,
školství probíhalo

jehož projednávání

příznivě a byl uskutečněn konečně v dubnu t. r. odhlasováním

Dovolujeme si připojiti k informaci čtenář& vládní návrh zákona
i Zprávu výboru kulturního.
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v ministerstvu

v PNS.

s důvodou

zprávou,

jakož:

~f~kt
roěD.fk

Ohor

8Lt.

7/34 (1948) ěfslo

4

Zákon ze dne

,

jímž se mění zákon ze dne 14. července 1927,č. 115 Sb., o úpravě zeměměřičského studia
na vysokých školá~ technických.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Ceskoslovenské usneslo se na tomto zákoně:

CI. II.

Dnešní tříleté studium zeměměřičského inženýrství bylo zřízeno zákonem č. 115/27 Sb~Již tehdy bylo
těžko zahrnouti do této krátké studijní doby veškeré
nauky, nezbytné pro dobře kvalifikované odborníky
zeměměřičské. Od té doby vědy zeměměřičské se rozrostly do takové šíře. i hloubky, že je nutno přizpůsobiti tomu studijní osnovy; to však nelze provésti bez
rozšíření studia na čtyři roky, což je trvání normálního vysokoškolského studia.
_
Prohloubení a rozšíření studia se týká jak nauk
teoretických, tak i odborných, zde zvláště praktickými
cvičeními v poli, v menší míře pak i zavedením několika drobnějších předmětů rázu právně a správně
technického.
Vážným důvodem k nové úpravě studia je i ta okolnost, že na Slovensku byla studijní doba prodloužena
již v r. 1940 změnou zkušebních řádů na čtyři roky
(výnos ministerstva
školstva a národnej osvety
z 19. srpna 1940, č. 34.434/40-IV/l);
i v jiných státech bylo studium zeměměřičského inženýrství již
dříve upraveno na dobu nejméně čtyř let.
Náklad spojený s provedením studijní osnovy bude
nepatrný, poněvadž nebude třeba zřizovati nových
profesur; honorování nově zavedených přednášek a
cvičení si vyžádá na obou vys. školách technických
v Praze i v Bmě nákladu dohromady jenom asi
50.000 Kčs ročně.
.

Ježto osnova se projednává během studijního roku,
nestanoví se v ní, kdy začíná zápis do prvního ročníku studia čtyřletého. V-hodnými přechodnými předpisy, které budou vydány ihned po schválení tohoto
vládního návrhu, se umožní rychlá přeměna dnešního
tříletého studia na studium čtyřleté; stane se tak bez
velkých obtíží. Samozřejmě posluchačům ponechá se
na vůli dostudovati zeměměřičské ínženýrství ve třech
letech podle zákona č. 115/27 Sb.
K jednotlivým článkům, příp. ustanovením osnovy
se poznamenává:

(1) Dosavadní tříleté studium zeměměřičského inženýrství
se končí studijním rokem 1947/48.
CI. I.
(2) Posluchači a absolventi tohoto tříletého studia
Zákon ze dne 14. července 1927, Č. 115 Sb. o úpramohou vykonati státní zkoušku odbornou podle dosud
vě zeměměřičského studia na vysokých školách techplatného zkušebního řádu nejdéle do 31. prosince
nických se mění a doplňuje takto:
1950.
1. Ustanovení § 1, odst. 1 se mění a zní takto:
(3) Absolventi tohoto tříletého studia, kteří vyko»Na českém vysokém učení technickém v Praze ..'nali státní zkoušku odbornou, mohou nabýti doktov rámci vysoké školy speciálních nauk a na české
rátu technických věd za podmínek platných pro dovysoké škole technické v Brně se zřizují od počátku
sažení tohoto doktorátu, ne však dříve, než jeden rok
studijního roku 1927/28 oddělení zeměměřičského in- po vykonání státní zkoušky odborné.
ŽEÍnýrství.«
(4)
Ministr školství a osvěty stanoví podmínky, za
2. Ustanovení § 1, odst. 2 se ruší.
nichž mohou posluchači a absolventi dosavadního tříletého studia, jakož i ti, kdož vykonali státní zkoušku
3. Ustanovení § 2, odst. 1 se mění a zní:
odbornou po studiu tříletém', vykonati státní zkoušku
»Studijní doba zeměměřičského inženýrství se staodbornou studia čtyřletého.
noví čtyřmi roky a rozvrhuje se na dva oddíly, z nichž
první se zakončuje státní zkouškou obecnou a druhý
státní zkouškou odbornou.«
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a
4. V § 4 se škrtají závěrečná slova: »ne však dříve,
platí v zemi Ceské a Moravskoslezské; provede jej minež jeden rok po složení druhé státní zkoušky«.
5. Ustanovení § 5 se ruší.
nistr školství a osvěty.

(obsahuje ustanovení, jimiž se mění dosavadní zákon č. 115/27 Sb.)
Ad 1: V novém znění § 1, odst. 1 vypouští se oproti
znění dosavadního zákona č. 115/27 oddělení zeměměřičského inženýrství na německé vysoké škole technické v Brně, což je důsledek ustanovení dekretu P!'e-:
sidenta republiky ze dne 18. října 1945, č. 123 ozrušení německých vyokých škol technických v Praze
a v Bmě.:
Ad 2: Odstavec 2 obsahoval ustanovení o zru~~J.lí
dvouletých .kUrsů pro vzdělání· zeměD1ěřičů (geodetických k~ů).
,.,.
. .
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Ad 3: Zde se mění oproti znění § 2, odst. 1 zákol1{l studia zeměměřičství, ukončiti studium po svém přání
115/27 pouze to, že slov~ »třemi« nahrazuje se podle dosavadního způsobu, t. j. ve třech letech.
Ad 2: Poslednímu absolventu tříletého studia
»ětyřmi« (doba trvání studia). Jinak text předpis#"
zůstává doslova stejný.
.
'.~. poskytuje se doba 2% roku k vykonání II. státní
.zkoušky, což je doba dostatečně dlouhá.
Ad 4: Škrtnutím závěrečných slov dosavadního~~'
Ad 3: Aby absolventi tříletého studia nemohli nadochází se k tomu, že absolventi čtyřletého studia
mohou ihned býti připuštěni k nabytí doktorátu věd býti náskoku proti ostatním absolventům vysokého
technických shodně se všemi absolventy českého vy- učení technického, jichž studia trvají čtyři roky, při
nabytí doktorátu, jest nutné toto ustanovení. Bylo též
sokého učení technického (ohledně absolventů třílev § 4 zákona č.115/27, odkud v novém znění vypadá
tého studia srv. v dalším ustanovení v čt II 3).
"J
v
důsledku nynějšího čtyřletého studia.
Ad 5: ustanovení, do kdy mohou vykonati státní
Ad 4: Obdobné ustanovení měl také předchozí zázkoušky posluchači dřívějších kursů pro vzdělání zekon
č. 115/27 pro tehdejší absolventy kursů pro vzděměměřičů, stalo se uplynutím doby bezpředmětným.
lání zeměměřičů při přechodu do studia tříletého.
Kursy byly dvouleté.
ČI. II:
Č.

ČI.. III:

(Předpisy přechpdné.)
Ustanovením bodu 1 poskytuje se všem posluchačům, kteří v zimním semestru 1945/46 započali svá

Obsahuje obvyklá ustanovení
platnosti a provedení.

o nabytí účinnosti,

Předseda vlády:

Zd. Fierlinger v. r.

'Zpráva vyberu kulturniho
O

vládním návrhu zákona (tisk 315),

jímž se mění zákon ze dne 14. července 1927, č. 115 Sb., o úpravě zeměměřičského studia
na vysokých školách technických.
Zákonná osnova o úpravě zeměměřičského studia"
na vysokých školách technických v Čechách a na Moravě rozšiřuje dosavadní studium tříleté na čtyřleté.
Toto řešení je nutné proto, ježto zákon ze dne 14. čerc
vence 1927 byl jen opatřením provisorním, aby nenastal příliš náhlý přechod ze studia dvouletého na studium čtyřleté.
Při nynějším stavu geodetické vědy a již při nynější látce studijní docházelo k tomu, že skutečná'
doba studijní byla průměrně 4% roku. Při tom na absolventy těchto škol bylo pohlíženo jako na síly méně
kvalifikované, než na inženýry ostatních odvětví technických.
Navrhovaný zákon nepřináší žádné podstatné zvětšení nákladů, ani zvětšení stavu personálního. Bude
jen potřeba postupem doby doplniti osnovu studijní
o nynější discipliny. Bude současně nutné, aby při celkové reformě studia na vysokých školách bylo pama.továno na to, že na Slovensku toto rozšíření studia

zeměměřičského inženýrství bylo provedeno již 19. srpna 1940, avšak jen výnosem ministerstva školství a
národnej osvety č. 34.434/40-IV/l. Bude proto potřeba jednotné a již definitivní úpravy zákonné pro celé
území státu.
Bude rovněž nutné pamatovati na to, aby absolventi
rozšířeného studia zeměměřičského inženýrství byli
postaveni na roveň ostatním absolventům vysokých
škol technických, zejména i pokud jde o úpravu jejich
platů.
Obavy, že příliv na rozšířené studium bude zmenšený, pejsou opodstatněné, ježto potřeba zeměměřičských inženýrů jest stále značná a nyní, v době stavební obnovy, máme jich veliký nedostatek.
Kulturní výbor projednal ve své schůzi dne 11. dubna 1946 osnovu a doporučuje Prozatímnímu Národnímu shromáždění, aby schválilo vládní návrh beze
změn.

Jarmila Uhlířová v. r.,

Jan Kazimour v. r.,

předsedkyně.

zpravodaj.

Studijní osnovu čtyřletého studia a přechodná ustanovení

pro ty, kdož si chtějí

dosavadní

plni1;i, uveřejníme ihned, jakmile budou vyhlášeny.
~Qn

již vyšel ve Sbírce zákon6 a nařízení s datem 12. dubna 1946 a pod číslem 87.
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studium do-

t-ěměfiěský
roáúk
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Ur;y~hlené provádění úprav pozemkoYé držb;y 8 ohledem
na dnešní poměry poválečné.
žijeme v dobách důklqdné revise starých názorů a pracovních method. To platí také o úpravách pozemkové držby. Nemůžeme pokračovati ve scelování methodami, jež vyžadovaly řadu let pro scelení jedné obce.
Naše zemědělství potřebuje rychlé pomoci scelením půdy. Upozorňujeme na 2 rychlé komasační methody.

Dnešní poválečná doba vyžádá si úplného vyřešení
všech problémů hospodářských a technických a s tím
souvisejících poměrů v zemědělství, výživě a poměrů
pracovních. Musí to býti řešení vhodné s ohledem na
stále vzrůstající nedostatek pracovních sil a hospodářských strojů, které jsou rozhodující, zejména v našem zemědělství.
Dnešní nedostatek pracovních sil v zemědělství,
který pravděpodobně vzroste v nej~ližší době v míře
opravdu katastrofální, mimo to nedostatečné pochopení a ocenění práce i produktů rostlinné i živočišné výroby předpokládá, aby na rozhodujících místech byl
brán patřičný zřetel na to, jak předejíti důsledkům tohoto stavu, jakým vhodným způsobem by bylo řešit
otázky, související přímo s výživou národa, případně
jak řešením tímto celý tento problém zjednodušit.
Dosavdní zkušenosti nám ukázaly, že zemědělství
jako základ naší národní existence vyžaduje ve všech
směrecq pochopení všech vrstev národa, zejména pokud jde o těžký a namáhavý způsob práce, nehledě
k délce pracovní doby, která ani zdaleka není chápána
a oceňována tak, jak by jí vzhledem k ostatním jiným
oborům práce příslušelo.
Pokud v tomto směru hrozícího nedostatku pracovních sil - možno říci i útěku od práce v zemědělství,
i nedostatečného ohodnocení této práce - nebude zaručena náprava a pochopení pro zdokonalení a zmechanisování zemědělské práce, potud poměry v našem
zemědělství budou neutěšené a s tím i poměry související přímo s výživou.
Tomuto problému, který jest nutno řešiti velkoryse,
lze odpomoci částečně zjednodušením pracovní metodiky, t. j. především upravením hospodářského systému a zmechanisováním zemědělské práce moderními
hospodářskými stroji. Tuto mechanisaci a racionalisací však možno uskutečniti jen na pozemkové držbě
upravené do většícn hospodářských komplexů (celků),
jichž počet by byl odvislý od tvaru a celkové polohy
území. V každém případě by šlo o upravení držby do
minimálního počtu celků, t. j. 3-4 kusů, pokud jde
o pozemky orné. Luční pozemky scelené by byly přidělovány zvlášť.
I
Úprava tato je proveditelná v krátkodobém zemědělském plánu urychleným scelením pozemkové držby
a za určitých předpokladů, zejména pokud jde o rychlé vydání nového scelovacího zákona, nebo vlád. nařízenípro celé území našeho státu, vyhovujícího jak potřebám krátkodobého zemědělského plánu a urychleného scelování, tak i přizpůsobeného potřebám zemědělského plánu dlouhodobého, vyhovujícího novodobým technickým methodám komasačním v rámci celostátního a oblastního plánování.

V důsledku vydání nového zákona scelovacího bylo
by nutno vydati i technicko-prováděcí instrukci pro
úpravu pozemkové držby scelováním, a to jak pro řízení urychlené t. zv. a) s I u č o v á ním s t arých parcel
nebo b) scelování
s použitím
katastrální
mapy co by mapy originální,
tak i pro normální technickou komasaci prováděnou
a přizpůsobenou novodobému technickému plánování
oblastnímu a regionálnímu.
Jak v zákoně, tak i uvažované instrukci by bylo
nutno zdůrazniti zásadní zjednodušení komasační
techniky, zejména v administrativě, zjednodušením
instančního řízení, omezením a zásadním zjednodušením řízení námitkového, zrušením námitek proti odhadu při vyložení scelovacího plánu, zrušením hlasovacích seznamů, omezením vyhotovování pomůcek pro
katastr a pozemkovou knihu, zjednodušením řízení při
úpravě katastrálních hranic, při stanovení obvodu
scelovacího jak vnějšího, tak vnitřního, a zajistit spolupráci katastrálních měřických úřadů (i civilních
kl;Lnceláří) na měřické práce a na vyhotovování pomůcek pro katastr a soud. Civilní měřické a technické
kanceláře by byly mimoto účastny na vyhotovování
vrstevnicových plánů a na vyhotovování projektů
zejména melioračních a komunikačních za vedení odborníka komasačního.
Do této instrukce bylo by nutno zařadit vhodné použití geodesie a měřických method, jak jich má býti
současně použito při provádění pozemkových úprav
scelením, a to tak, aby kombinací komasačního projektu i ostatních projektů s tímto souvisejících, s měřickými methodami vytyčovacími, zaměřovacími, a
zobrazovacími byla dána záruka správného a technicky dokonalého elaborátu, vyhovujícího jak potřebám a požadavkům technicko-hospodářským tak i zásadám předpisů geodetických a měfických instrukcí.
Vypracováni' této řádné instrukce by vyžadovalo
ovšem značnější doby,' Proto na urychlenou úpravu
pozemkové držby v osídlených okrajových oblastech
i ve vnitrozemí by zatím vyhovovaly zásadní směrnice vydané příslušnými nadřízenými úřady o postupu
prací ve smyslu dosavadních nařízení o povinném scelování.

Urychlené provedení úprav pozemkové držby s ohledem na uvažovanou racionalisaci v zemědělství
i s ohledem na pracovní síly bude nutno provésti
v nejkratší možné době, pokud si to dnešní' poměry
přímo nevynutí samy a to použitím uvedené zkrácené
a urychlené pracovní methodiky komásační. Jest to
způsob jakéhosi »provi~oria«, slučováním starých
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parcel na katastrální mapě do 3-4 kusů k jednotUvým usedlostem s ohledem na přibližnou, vzdálenos(a
hodnotu pozemků bez jakýchkoliv hraničních úPraV
a řešení technických projektů.
'''",,'
Uvažovaný způsob úpravy pozemkové držby' j~k
v pohraničí, tak i ve vnitrozemí předpokládá provedení předběžného průzkumu, - »analysy« - kraje,
kde se mají, eventuelně by se měly tyto úpravy provádět. Podle stupně nutnosti a potřeby, v důsledIw
roztříštěnosti a rozdrobenosti pozemkové držby určily
by se oblasti, kde jest úprava naléhavá, a podle toho
držba upravena urychleně sloučením starých parcel
tak, aby ke každé usedlosti a s ohledem na její únosnost byly přiděleny v oblastech osídlených, neb
i uvnitř, jak bylo už naznačeno, 3-4 kusy nových
pozemků náhradních. To znamená přidělení jednoho
pozemku u místní tratě, případně za humny, druhého
ve střední vzdálenosti a třetího při hranicích katastrálních, aby vzdálenost i rozdělení půdních typů
bylo podlé možnosti stejnoměrně provedeno.
Aby bylo možno týto majetkové přeměny uskutečnit, jest zapotřebí provésti ocenění a odhad pozemků,
a to s ohledem na osídlené území, kde jde vesměs
o nové usedlíky a s ohledem na vnitrozemí, kde jde
zase o majitele starousedlíky a kde proto odhad pozemků se bude provádět důkladněji. V oblastech osídlených, pokud se roztříštěná pozemková držba upravuje, doporučuje se provésti odhad pozemků podle
možnosti - t r a ťo v ě dobrozdáním místních znalců, pokud jsou k disposici, nebo s použitím ocenění katastrálního s ohledem na dnešní ceny, a to za vedení
úředního odborníka. Ve vnitrozemí odhad pozemků
!II ohledem na staré původní majitele by byl proveden
za účasti a pomoci odhadního místního výboru a úředního odborníka. Tento odhad by byl ovšem proveden
zase nejlépe vyhovující methodou equidistantní; zjednodušenou (menší hustota equidistant) a tak, abyodhadní oddělení nebyla tvořena pravidelnými geometrickými a malými obrazci, nýbrž aby čáry omezující
bonitní třídy byly křivky plynulé, analogicky jako
u vrstevnic. Počet bonitních tříd by bylo nutno omezit na maximum 6-7 tříd u rolí. Pastviny a méně
hodnotné plochy by byly odhadnuty jako třída následující za nejvyšším číslem u rolí.
V původních oblastech německých byla držba po'zemková z největší části, zvláště na sev. Moravě arondována tak, že povětšině za hospodářskou usedlostí je
pozemkový majetek umístěn v jednom' kuse mnohdy
o výměře 15--25 ha, s lesem na konci pozemku. Každý
v celku umístěný pozemkový majetek je' svou polohou
přímo vklíněn do rámce krajiny, mezi cesty a meze,
takže každý zásah techniky úpravou cest, svedením
vody, případně změnou směru a tvaru arondovaného
majetku by byl hříchem, spáchaným na díle přírody.
K vůli případnému zmenšení usedlosti by se doporučovalo zkrátiti tyto dlouhé pozemky a získanou plochu na konci takové usedlosti reservovat pro zalesnění nebo pastvinu, kde by bylo možno odchovávat dobytek též pastevně nebo ve výběhu, z tohoto zbytku
pozemku zřízeného. Jinak by bylo účelné ponechat celou původní výměru. Rozdělení tohoto arondovaného
majetku příčnými cestami není nutné, protože osá~
zením různých kultur se stejně tento pozemek rozdělí

na menší a kratší přiměřené tvary, výhodné pro obhospodařování.
,
V oblastech, kde pozemková držba je roztřištěná a
pozemkové trati jsou velmi dloUhé a obhospodařování
velmi dlouhých pozemků i po sloučení parcel by bylo
obtížné, doporučuje se rozděliti tno dlouhé tratě cestami tak, aby obhospodařování na' zkrácených a sloučených parcelách se zlepšilo.
V oblastech smíšených, kde bylo osídleno z části,
by bylo nutno vzíti za podklad přesnější a podrobnější
odhad pozemků s ohledem na starousedlíky.
Při této úpravě pozemkové držby, prováděné etapově a oblastně, je možno provést úspěšně i rozsáhlé
záměny pozem~ů z různých katastru roztroušených
a vzájemně do sebe vklíněných. Týká se zejména smíšených oblastí.
Jakékoliv vyrovnání hranic, nebo uvažované a předpokládané plánování a projektování z technického
stanoviska není zdez. důvodů urychleného řízení, časově velmi omezeného, až snad na menší jednoduché
případy, proveditelné.
Při tomto způsobu urychleného scelování slučováním parcel nutno' především zjistit v obci potřebu
ploch pro veřejné účely, pro regulaci, silnice a stavební pozemky, plochy k zalesnění (zvláště odlehlé
méně hodnotné pozemky), remízy pro zvěř, atd. Tyto
plochy se odpočítávají od celkové plochy katastru, aby
byla vyšetřena čistá směnná plocha a hodnota. Zajištěná plocha pro veřejné účely a stavební místa zajistí se jakó reserva pro pozdější dobu na vhodném
místě při místní trati, anebo plochy určené k zalesněnízase na místě vhodném pro tento účel. Zajištěná
plocha je analogií povinného příspěvku na společná
zařízení. Disposičnr volnost v úpravě místních tratí
by ovšem měla být v tomto řízení umožněna.
Veškeré práce měřické a technické se omezí na běžný průzkum oblastí a obcí a na odhad pozemků zběžný či podrobnější podle toho, jde-li o okrajová území
nebo o vnitrozemí. ~imo to by tyto práce spočívaly
ojediněle na vytýčení vložených nových cest při rozdělování nových tratí a jich zaměření. Taktéž vytýčení reservních ploch pro veřejné účely jes~ provésti
i se zaměřením. Příslušné plošné transakce a změny
se provedou na katastrálních mapách přímo zákresem podle geometrického plánu. U rozdělených tratí
cestami pak zvětší se pracovní úkol o výpočet ploch
planimetrem, poněvadž zde nastává slučování parcel
dělených.
Podle nároku jak nového majitele, který jest dán
přímo osídlovacími úřady, tak i účastníků starýc1l.,
přidělí se každému určitý počet celých parcel či rozdělených (zkrácených) tak, aby žádané výměry bylo
přibližně dosaženo.
Bylo by výhodné a účelné prováděti tyto práce společně s civilními měřickými kancelářemi, případně
s katastrálními měřickými úřady, aby orgány tyto
práce provádějící nebyly zdržovány od svého vytčeného úkolu měřením a Zakreslováním do map, př~padně vytyčováním a označováním nového stavu v pňradě.
Ohradu na tyto. práce by nesl z větší části stát za
přispění určitou částkou na místní ,výlohy od účastníků' samých.
'
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Podkladem ,pro toto řešení jest mapa katastrální,
parcelní protokoly, pozemnostní archy a pozemková
kniha. V Oblastech osídlených by šlo zejména o mapu
a výměry parcel a celého katastru.
Tento úkol urychlené úpravy pozemkové držby by
nebyl -nikterak na závadu budoucímu provedení normální technické komasace s vyřešením všech technických problémů v rámci oblastního plánu, případně
dlouhodobého zemědělského plánu. Novým scelovacím zákonem by byla zaručena povinnost k další normální komasaci, jestliže by toho vyžadovaly vyšší
zájmy veřejné a plánovací.
Důležitou podmínkou tohoto urychleného řízení jsou
mapové podklady. Pro celkový přehled a řešení celé
'Oblasti by vyhovovala mapa 1 : 10000 a mapy katastrální pro dělení a zákres cest a ploch veřejných.
Pro vlastní orientaci v přírodě a též i pro přídělové
řízení by bylo zapotřebí přehledné mapy 1: 5000
'l:! vrstevnicemi, pokud jsou k disposici od zeměměřického úřadu určité oblasti.
Vytyčování náhradních pozemků (sloučených) by
se provedlo označením rozhraní parcelních čísel v přírodě 1-3 kůly (kameny) na počátku, ve středu a na
konci pozemku s označením, zda hranice probíhá pod
mezí či nad mezí, brázdou, po cestě, příkopem atd.
Jinak by nebylo nutné každý bod lomu vyznačovat.
Jako poradního' orgánu pro tyto práce by bylo zapotřebí místního odhadního a scelovacího výboru.
Na takto upravené držbě pozemkové sloučením parcel zjednoduší se pracovní postup, zlevní se režie a
hlavní bod tohoto úkolu, že se zkrátí pracovní doba,
tudíž omezí se počet pracovních sil. Rozdělením dlouhých tratí pozemkových na krí1tší při s a m o z ř e jmém z ach o v á ní dosavadního cestního a vodního
systému umožní se racionelní využití tažné i strojové
síly. Pro společné obhospodařování se doporučuje založení strojového družstva (traktor, mlátička, žací a
secí stroje aj.).
B. Provedení normálního 8celovacího řízéní
katastrální mapy.

8

použitím

Vhodnou kombinací a účelným použitímkatastrální mapy 1 : 2880 pro komas3iČní řízení normální co
mapy originální možno též u r y c h Ii t i komasační řízení, zejména v oblastech osídlených, kde vyřešení
úprav pozemkové držby je žádoucí. Katastrální mapy
zde možno použít pro vyhotovení projektu společných
zařízení, pro nové rozdělení a pro vypracování scelovacího plánu, čímž se zkrátí celková pracovní doba
oproti původnímu normálnímu řešení, ovšem vyžaduje
to zručnosti v zacházení s katastrálními mapami. Pokud jde o přesnost v dodržování dovolených plošných
odchylek, není tento problém zvláště pokud jde o osídlené oblasti natolik závažný, poněvadž se příděl pozemků provádí do určité maximální výměry. Přesné
hodnoty plošné budou zřejmy po novém zaměření
měřickými úřady pro katastr a pozemkovou knihu.
Základ pro technické řešení komasačního projektu
tvoří přehledná mapa 1 : 5000, podle možnosti
přenesením vI1ltevnic z mapy topografické či lépe riovým
měřením provedených zeměměřičským úřadem, kde

s

rekognoskací s ohledem na potřeby obce, okolí a
oblastí a po dohodě s plánovacím úřadem, případně
i správou silnic, regulací a meliorační - zakreslí se
dohodnuté základní linie komunikační sítě a stavební
plochy, a;by aspoň mohla býti u komunikací zajištěna
dostačující šířka pro tyto uvažované a projektované
komunikace. Současně jest třeba vyřešiti na plánu
návrh na úpravu a radikální vyrovnání katastrálních
ht'anic, zejména i v oblastech okrajových, kde by nebyro ani účelné dodržovat pře s n ě plošné výměry
katastrů.
Do tohoto zevního rámce navržené regulace katastrálních hranic a dané komunikační základní sítě
navrhne se síť společných zařízení komasačních i vodohospodářských. Takto navržený projekt, schválený
příslušnými místními i úředními činiteli, se urychleně
vytýčí do. přírody, stabilisuje, založí polyg. a měřic.
síť, i když by se z úsporných časovÝch důvodů vytyčovala jen jedna strana komunikací a druhá strana až
při rozdělování nových pozemků, a tato polygonová
síť by byla už připravena na zapojení do sítě trigonometrické, která má býti provedena dodatečně. Při tom
volba trigonometrických bodů podrobné sítě by byla
usnadněna, že by se mohlo použít už stabilisovaných
bodů polygonových v křižovatkách komunikací a na
katastrálních hranicích regulovaných.
Takto vytýčený stav v přírodě se přenese do mapy
katastrální přesně tak, aby zkreslení bylo minimální,
a to použitím pevných :bodů ve skutečnosti ověřených
a identifikov'aný<;h s katastrální mapou a tím získá
se grafický podklad pro rozdělení náhradních pozemků. Při tom se též už při zahájení prací provede
doplnění katastrální, mapy zakreslením všech kultur
a změn, terénních charakteristických znaků (úvozy,
meze, pískoviště, skály atd.).
Plochy společných zařízení vyšetří se z daných rozměrů (délka, šířka) a plocha projekčních oddělení
(nově vzniklých tratí) planimetrovápí nebo grafickým výpočtem. Součet ploch společných zařízení a
projekčních oddělení dá plochu celého katastru, na
který vyrovriáme pak všechny plochy.
Do takto připraveného rámce řeší se příděl náhradních pozemků. Pevné body jsou zde nahrazeny vytýčenými body polygonálními. Po vytýčení náhradních
pozemků případně i doplňku vytýčení společných zařízení a jich ohraničení zbývá nové zaměření pro vyhotovení nové katastrální mapy. Toto měření, jak bylo
už vpředu uvedeno, by mohly provádět katastrální
úřady za případné spolupráce s civilními měřickými
kancelářemi.
Snad by zde mohly vzniknouti různé potíže s rovnoběžností hranic náhradních pozemků a společných
zařízení. Této rovnoběžnosti by se docílilo přímou
konstrukcí v terénu u náhradních pozemků a u společných zařízení použitím úhloměrných strojů.
Práci tuto bylo by možno zvládnout v případě jednoho normálního scelovacího obvodu u jedné pracovní
skupiny za jedno pracovní období, zatím co u urychleného řízení slučováním parcel by mohlo být provedeno za' těchže podmínek scelovacich obvodů několik.
Může ještě nastati případ, že chybí mapové podklady vůbec, případně katastrální mapy jsou velmi
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nepřesné. Zde proto bude zapotřebí zaměřit samostatným obvodovým polygonem scelovací obvod už po vyrovnaných hranicích jakož i obvod místní tratě (rozhraní usedlostí) a různé terénní charakteristické
zmlky jako úvozy, meze, stávající komunikace,
kultury
a j. Tato mapa by sloužila jako podklad pro další technické práce.
Abychom se vyhnuli u katastrálních
map zákresům
přes okraj sekcí, bylo by vhodné přesně zkopírovat
scelovací obvod do jednoho plánu, aby technické práce
a zákres nového stavu byl snadný a urychlený. V případě většího scelovacího obvodu by se tento plán zhotovil ve více listech k vůli snazšímu provádění, jich
rozdělení by bylo provedeno podle stávajících pevných
komunikací,
probíhajících
scelovacím obvodem.

Z tohoto nástinu úkolu, který čeká naše pozemková držba a zemědělství, je patrno, o jak velký problém
technický a hospodářský
jde. Zvládnutí tohoto úkolu
předpokládá
stanovení
pevného programu
a zákonitého podkladu pro celé naše území. Správným pochopením okolností a uvAžením problémů s tímto souvisejících bude lze dospěti k takovému řešení, které zaručí v nejkratší době nejlepší a nejlacinější výsledek,
aby veškerý pozemkový majetek byl včas obhospodařován a tím zabezpečena základna pro výživu národa,
která by jinak byla ohrožena.
Pro informaci lze uvésti, že téměř 70 % veškerého
pozemkového majetku u nás vyžaduje pozemkových
úprav. V celé republice je celkem cca 16.600 kat.
území.

Zeměměřičský úřad zakoupil za války tři astronomické
theodolity od firmy Verkaufs-A.
G. Heinrich
W i 1d (v Heerbrug-gu). Pokusný model byl zkoušen během
léta 1940 na curyšské hvězdárně. Na tehdejší přání švýcarsKÝch odborru'ků odpověděla firma tím, že zavedla nastavovací vÝškový kruh. že zvětšila průměr hlavního výškového kruhu z 90 na 150 mm a provedla několik úprav

praktického rázu. Takto upravený universální
přistroj
jest určen k nejpřesnějšímu měření vodorovných úhlů a
k určování zeměpísných souřadnic měřením průchodů
hvězd. metodou Horrebow-Talcottovou
i Sterneckovou.
Hodí se ovšem i k měření astronomických azimutů.
Má lomený dalekohled s objektivem o průměru 60 mm
a zvětšením 65X. který dovoluje pohodlně pracovati s hvězdami šesté velikosti. Je však ku podivu. že průměr objektivu nebyl oproti tyPU T 3 zvětšen. Horizontální osa spočívá svými čepy o průměru 52 mm na otevřenÝch ložiskách
tvaru V. z nichž jedno má měnitelnou vÝšku. Tato osa
končí na jedné straně neosobním okulárovým mikrometrem,
jejž lze otočiti o 90°. což umožňuje měření v obou hlavních
směrech zorného pole. Pohyblivá nit je vyznačena na skle;
její posun se odečítá na stodílném bubínku. při čemž počet
otoček se zjistí na pomocné stupnici. Dílek bubínku odpovídá 1,5" a rozsah celého mikrometru činí 30'. Na každých
15" spadá kontakt pro přenos na chronog-raf a při nulové
poloze bubínku následují tři kontakty rychle po sobě.
V obrazové rovině objektivu je mimo pomocnou stupnici
ještě jedna pevná ryska ve středu zorného pole a dvě dvojrysky postranní vzdálené od středu o 5 otoček bubínku.
Zorné pole jest osvětlováno elektricky. Světlo se odstupňuje hrubě clonou a jemně zrcátkem. Zajímavou novinkou jest. že dalekohled je trvale fixován na 00. Na zvláštní
dotaz odpověděla firma. že tepelný rozdíl 20° C se projeví
posunem obrazové délky objektivu pouze o 0.1 mm. což se
považuje za přípustné. Pootočí-li se okulárový mikrometr
o 45". dá se vytáhnouti. Tím jest umožněno zaostřeni
na kratší vzdálenosti k pokusnÝm účelům, ovšem při šikmÝch vláknech v zorném poli. Na téže straně horizontální
osy jako okulárový mikrometr jest již zmíněnÝ nastavovací vÝškový kruh s vlastní libelou k rychlému nastavení
libovolného sklonu dalekohledu. OdhadovÝ mikroskop to
dovoluje s přesností 1'.
ProtiIehlá strana osy jest opatřena výškov{Tm kruhem
o průměru 150 mm s nejmenším dílkem 4'. Urovnávání
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jeho indexové libely se posuzuje podle koincidence konců
bubliny. Kruh jest očíslován tak. že udává zenitové vzdálenosti a odečítá se samostatnÝm optickým koincidenčním
mikrometrem. jehož nejmenší dílek jest %". Dalekohled
se překládá zvláštním nadlehčovacím zařízením. které připomíná alhidádu jak svojí vertikální osou. mající ložisko
vose
vlastní alhidády. tak dalekohledovÝmi vidlicemi,
které se dají otáčeti v prostoru omezeném vidlicemi na
alhidádě. Vidlice obsahují hydraulicky ovládané zdvihadlo,
které nadzdvihne v blízkosti normálních ložisek horizontální osu dalekohledu a převezme jeho váhu. Pak se zařízením otočí o 180°. načež se osa opět spustí do ložisek.
Použitou kapalinou je zde g-Iycerin. Na horizontální ose
jsou nasazeny dvě Horrebowy sklípkové libely o citlivosti.
která se u zmíněných tří theodolitů pohybuje od 0,9" do
1,2"/2 mm. Délka jejich stupnic je 68 dílků. Závěsná libela
sklípková má stupnici dlouhou 87 dílků a její citlivost se
pohybuje v mezích 0,8" -7- 1,0"/2 mm. VÝška točné osy
nad podstavnÝmi talířky jest 45 cm.
Spodní část stroie má krabicovou libelu a až na rozměry odpovídá typu T 3. To platí také o válcové vertikální
ose s horním samočinně centrujícím kuličkovÝm ložiskem,
které však lze nadlehčiti v době. kdy se neměří. Horizontální skleněnÝ kruh na postrk o průměru 250 mm s nejmenším dílkem 2' a s číslováním po 20' má opět samostatný optický koincidenční mikrometr s nejmenším dílkem O.l". Tento odečítací mikroskop má však dva okuláry
na alhidádě. z nichž je vždy zapojen jen ten. který je pod
vertikálním kruhem. Při tomto opatření. které nepřineslo
výhod. se pozapomnělo na měření vodorovnÝch úhlů. při
němž se musí po zacílení obejíti stroj. aby se dalo odečítat
na kruhu. K dostředění stroje nad značkou pilíře není
pamatováno žádnÝm zařízením. K stavěcím šroubům jsou
kloubově připojeny podsta vné talířkv. Elektricky (4 V)
lze osvětlovati vodorovný kruh. vÝškový kruh a nastavovací výškový kruh.

Výpočet relativních
výšek H v trigonometrických
sitích se provádí pomocí známého vzorce:

H

= stg

a+oprava

z refr. a zakř. -

výška signálu+

+ výška stroje,
kde s znaCI délku strany a a výškový úhel záměry.
Výškové úhly však nepřesahují
zpravídla
hodnotu
6ú a pro úzkou mez můžeme psáti:

kde I'; znaC1 sekundy měřeného úhlu. Zavedením pro
tg e" hodnot odpovídajících
průměrné sekundové diferenci v rozsahu vždy jednoho stupně můžeme pro
yÝškové úhly 0° až 6° sestaviti
tabulku,
ke které
připojíme graf hodnot oprav z refrakce a zakřivení
země pro 8= 300 m až 4 km.
Tabulka je připojena k tomuto číslu jako samostatná příloha.

Celek působí velmi dobr\'lll dojmem a h.:boratorní zkoUŠky v Zeměměřičském ústavg, vyzněly příznivě. Všech tří
přístrojů se použilo v roce 1944 při g-eodetickÝch a astronomickÝch pracích. Byly při nich vzneseny jen stížnosti
na funkce vertikální us~anovkv a hydraulického zdvihadla.

=

Pří k I a d: 8
2674,81 m, a
cíle 25,86 m, výška stroje 1,32 m.

= 3°16'48",

výška

P o s tup:
Délku 2674,81 vysadíme do nástavního
počítadla stroje a vynásobíme hodnotou pro tg 3°16',
t. j. 0,057 0759. Vymažeme pouze počítač obrátek a
vysazenou délku vynásobíme dále hodnotou pro 48"
ve sloupci pro 3°, t. j. 0,0002336, neboť hodnoty tg 1';"
jsou vyjádřeny
v jednotkách
sedmého desetinného
místa. Ve výslednicovém
počítadle obdržíme součet
obou úkonů 153,29. Pro délku 2675 m nalezneme na
grafu pod tabulkou opravu ze zakřivení a refrakce
49 cm, takže
H

= 153,29

+ 0,49 -

25,86

+ 1,32 = 129,24

m.

Maximální
nepřesnost
tabulky
činí u výškových
úhlů kolem 5\L-()° nejvýš 4,8 jednotek
posledního
místa, t. j. 2 milimetry při délce 4 km. Jakákoliv interpolace i psaní mezi počtů odpadají vůbec, a jiných
pomůcek, kromě tabulky, kterou uvádíme ve zvláštní
příloze, není třeba.
Elznic.
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Český loket .. dvě řlmské stOPT'
Autor dokazuje na základě vykonaných měření a srovnání a na základě dochovaných staveb> že český
loket se r~ná 591/1 ± 0.06 mm> a že se rovná dvěma římským stopám. Podle toho pak přepočítává staré
české míry.

I.
August Sedláček ve svých »Pa~ětech a dokladech
o staročeských mírách a váhách« v odst. 4. »0 d~lkách« (str. 28) porovnává starou českou míru délkovou s měrou římskou a píše:
, »S tře víc, noh a jest překlad z němčiny (fuss"
.schuh), nynější slovo jest stopa; všechny pocházejí
od míry stopy, kterou noha lidská v měkké zemi vytiskne. Proto také délky stop v rozličných zemích se
nerozeházejí o mnoho. U Římanů měřil pesl)
2599 mm, stopa Brněnská 295,90 mm, Polská (na 12
cálÓv rozdělená) 288 mm, Rakouská 316,08 mm. Ještě
větší byla Hebrejská stopa (322,60 mm).«
Římská pes = stopa měřila však podle přesnější,ch
údajů (Hultsch, Liibker) 295,7 mm.
Profesor vys. české školy technické v Praze, přednosta Geodetického ústavu Ing. František Novotný
změřil v květnu 1915 délku českého lokte zasazeného
do věže Novoměstské radnice v Praze II. a udává
jeho délku na 591,40 ± 0;06 mm. (Prof. Fr. Novotný
in Prag: »Die Prager Elle«, Oesterr. Zeitschrift fiir
Vermessungswesen XV-1917, č. 3 a 4 -- Wien 1917.)
V citovaném článku uvádí prof. Novotný: než
přikročil k přímému měření onoho železného lokte,
že přihlédl také ke zprávám různých spisů, kde byla
udána délka českého lokte ať graficky neb číselně:
Z Podolského »Knížky o měrách zemských ... «
zjistil střední hodnotu = 591,40 mm.
Z vydání Devotyho = 582,00 mm.
Z Jirečka (Codex juris bohemici) = 592,0 mm.
Z Klausera (Ausfiihrliche Beschreibung der Landmass des Konigreichs Boehaimb) = 582,8 mm.
Podle c. k. patentu z 30. července 1764: Die Massund Gewichtsgleichformigung auf dem osterreichi'Schen Fuss im Konigreich Bohmen 'hetreffend, lze určiti délku českého lokte na 592,7106 mm. Zde však
uvádí Novotný, že poměr starého českého lokte k loktu vídeňskémuhyl určen poměrem 1879:2465. Zákonem z 23. července 1871 Ř. Z. č. 16 (1872) byla určena délka vídeňského lokte na 0,777558 m. Propočítáním obdržel tedy délku 592,7106 mm. V Ottově
Slovníku naučném je délka pražského lokte udána na
593,8 mm.
CervenÝ-Řehořovský: Technický průvodce (vyd.
1895) uvádí délku českého lokte
593,91 mm. Novotný ocenil všechny tyto. údaje a pak' přikročil teprve
k přímému měření. Výsledek této práce byl uveden
již prve = 591,40 ± 0,06 mm.

=

l)

pes, pedis masc. = noha, šlépěj.

K témuž výsledku dospěl i Frant. Zimmerhakl při
měření železného lokte z ostění radničních dveří
v Mělníku a Ing. Josef Plichta při měření železného
lokte, zazděného ve věži radnice v Litomyšli.2)
Jelikož český loket obsahuje 2 stopy, byla by délka
jedné &ské stopy rovna 295,7 mm, což odpovídá délce
jedné stopy (pes) římské.
Rozdělení obou stop' je, sice různé ale propočtením
jednotlivých délek dospějeme vždy na obou stranách
(viz tabulku) ke stejnému výsledku, že 1 pes = 1
stopě české
295,7 mm, čili 2 pes
2 českým stopám
591,4 mm, t. j. délka českého lokte.

=

=

Dli
pes

Illílmské

2 I
_1_
'P/ 1

pes.

,digi.us

--I
-I

pes

p.lmu~
major

3

16

mlry

=

I

mm

'f
i

1591,4
295,7
221,8

Dli
stopy

I

2
1

ČesU

!

mlry

mm

591 , 4
295,7

ěeský
loket
stop.

\

velká

1197,138

I

11.

I
I

prs.

piď

I

Díl
lokte

1_\_1'-

24,64177!

1/••

19,713

1/30

zrno

Naskytá se nyní otázka: Jak to, že římská stopa
je tak nápadně shodná se stopou českou? Náhoda?
Na tuto shodu českých měr s měrami římskými a
řeckými poukazuje též prof. J. Petřík ve svém článku:
»Řecké a římské míry délkóvé a plošné« (Zeměměř.
Věstník r.XIV-1926,č. 9). E. Zimmler v článku: Ceský
loket a některé jeho vztahy (Technický Obzor, ročník XXV-1917, ~. 22) zdůrazňuje zase velkou podobnost českého' lokte s metrem py!amidovým
(635,6079 mm) a praví: »Rozkvět astronomie a zeměměřičství, který v Egyptě již 2000 roků před našim
letopočtem znamenati lze, podal učencům egyptsk;ÝDl
pomůcky, aby zřídili míry délkové, jež mají určité
vztahy k rozměrům zeměkoule. Ceský loket jest shora
shodný s metrem pyraniidovým a má rovněž shodnosti
s poměry země, ale jiného druhu. Poněvadž učenost
egyptská po pádu říše řecké a římské, Araby zachrá-.
něná, přešla na Spaněly, Italy a Němce, z nich pak
ke vlasti naší, můžeme souditi, že český loket touto
cestou má původ ,svůj ~ dávných časech učeností
egyptské.«
2) O jiných, podobných měřidlech viz autorův ělánek:
»Stará měřidla městská Zeměměř. Věstm'k,ě. 5 roě. 1981.
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Dr. František Lexa (»0 staroegyptských měrách
'délkových a plošných«, Zeměměř. Věstník, r. XV.1927, č. 1, 2 a 3) uvádí, že délka egyptského královského loktu kolísala v starších dobách mezi 520 mm a
530 mm, v mladších dobách dosahovala až 540 mm,
ale že při různých stavbách se užívalo různých loktů
(ovšem vždy při jedné stavbě téhož), takže stavební
loket v starších doblich kolísal mezi 522 mm a
527,5 mm. Proto se délka 525 mm skoro všeob~cně
přijímá za délku egyptského královského lokte.
Mohlo by se říci, že to vše je náhoda - ale výsledky některých měření ukazují, že čirá. náhoda může
býti nahražena něčím podstatnějším.
Profesor dějin umění České university Karlovy
Dr. Josef Cibulka3) měřil se stavitelem dómu sv. Víta
Dr. Ing. arch. Kamilem Hilbertem zbytky svatovítské
rotundy, kterou dal postaviti sv. Václav na hradě
pražském a zjistili, že hlavní zeď rotundy byla 1,44 m
silná, vstupní oblouk apsidy měřil 4,62 m ve světlosti
·a že vnitřní průměr apsidy činil 12,98 m.
Největší společná míra (dělitel) těchto tří hodnot = 0,288. Tedy: 1,44: 0,288= 5; 4,62: 0,288 =
= 16; 12,98 : 0,288 = 45. Uzavíral z toho, že hlavní
zeď rotundy byla 5 jednotek silná, vstupní oblouk
ápsidy měřil pak 16 těchto jednotek a vnitřní průměr rotundy měřil 45 jednotek.
Jaké délce odpovídá tato jedna jednotka?
Dr. Cibulka dokazuje podle různých staveb: ve Fuldě, v Cáchách (Aachen), v Altottingen a v Zadru, že
jednotkou míry v té době byla římská stopa, rovnající
se někdy 295,7 mm, jindy 288,2 mm a z toho usuzuje,
že v době sv. Václava byla jako délková míra v Praze
užívána římská stopa rovnající se 288 mm.
Je pak docela dobře možno, že pozdějšími styky
Prahy s Římem byla přinesena do Cech i přesná
délka římské stopy = 295,7 mm, rozlišující se od stopy
zaderské (288,2 mm) o 7,5 mm a že tato stopa pak
zdvojnásobena (aby patrně byla přizpůsobena nějakému názornému rozměru délce ruky od lokte
ke špičce prostředního prstu) zůstala u nás v obecném užívání a stala se pak z~kladem soustavy měr
od r. 1268 u nás užívané.
K tomu se poznamenává:
Když se slavný astronom Jan Kepler s tiskem
svých Rudolfinských tabulek r. 1926 uchýlil do Ulmu,
požádala ho městská rada o pomoc pro urovnání městských měr a vah. Panovalť v užívání měr a vah
ve městě zmatek (jak tomu bylo i jinde), a tak městští pání hodlali využíti Keplerových znalostí, aby v té
věci byl sjednán pořádek ,a to pro věčné časy.
Kepler se rád, z vděčnosti, že v Ulmu došel žádaného klidu pro svou práci, úlohy té podjal 'a výsledkem jeho práce a jeho pomócníka Johannesa Faulhabera, mathematika v Ulmu a místního zvonaře
Hanse Brauna je 'bronzový kotel (dnes ve sbírkách
Musea města U1mu), který obsahuje různé míry délkové i objemové, a které si každý může kdykoliv přeměřiti; tedy normální měřítko měr a vah. Aby se na
to nezapomnělo, je na kotli nápís, který praví:
, 3) Josef Ci b u I k a: Jak se v Praze měřilo v době
knížete sv. Václava. Kniha o Praze. (Pražský almanach
II!:) .Praha. 'Melantrich 1932, str. 123 a n.

»Dva střevíce má hloubka, jeden loket průměr
cejchované vědro mne vyprázdní.
.!.~dný
vážím půlčtvrta centu,
plný vody z Dunaje vážím jich sedum.
Naplníš-li mne obilím vrchovatě čtyři a šedesátkrát
tak to vydá devadesát ,,!me" (míra na obilí),
ulil mne Hans Braun r. 1627.«
cic

Rozměry tohoto (válcovitého) kotle jsou:
vnitřní průměr = 602 mm,
»
hloubka = 584 'mm,
»
obvod = 1890,9 ~' ..
Tedy:
Podle nápísu obsahuje vnitřní hloubka = 2 střevíce
po 292 mm, průměr rovná' se = 1 loktu 602 mm.
Rozdíl mezi 2 střevíci 584 mm a 1 loktem 602 mm =
=18 mm.
Byl tedy jeden střevíc menší než římská stopa
(295,7 mm) a větší než stopa zaderská (288,2 mm)
rozdíly: 3,7 mm + 3,8 mm. Porovnáme-li dvě římské
stopy (český loket) = 591,4 mm s loktem onoho kotle
(602 mm, je loket v Ulmu delší o 10,6 mm. Je tedy
i zde viděti, že ani v Ulmu nebyla vzata míra lokte
jen tak ze vzduchu.
(Lokte se v Ulmu používalo pro měření plátna,
střevíce pro práce řemeslné. Loket v Ulmu souhlasil
s lokty jiných měst, s nimiž Ulm stál ve spojení obchodním a nebylo tudíž radno jej nějak upravovati,
aby se dosavadní zmatek v mírách ještě nezvětšil.
Cejchovaným vědrem se míní 'vědro užívané v Ulmu
a v Esslinkách, měřítko váhy je stejné skoro jak
v Ulmu tak v Kolíně n. R. Obě jsou závislé na stejnou
vážní jednotku, unci lékárnickou. Je tedy viděti zde
snahu zachytiti jednotky měr a vah pro věčné časy.4)

II.
Jelikož mu.zeme nyní považovati délku pražského
lokte (591,40 mm) za definitivní, bylo ,by ještě upraviti podle toho údaje Lamačovy5) o českých měrách
polních v Cechách od r. 1268 užívaných (převod měr
starých na míru metrickou) s tím, že český loket = 591,40 mm. (Lamač uvádí 593,8 mm.)
1, loket český = 2 stopám = 3 (velkým) pídím =
= 7,5 dlaně = 24 palcům = 30 prstům = 120 zrnům'
ječným.
Tedy:
1 loket = 591,40 mm,
1 stopa = % lokte = 295,7 mm,
1 píď = 7'3 lokte = 197,138 mm,
1 dlaň = 2/15 lokte = 78,8533 mm,
1 palec = 1/24 lokte = 24,641 mm,
1 prst = ~130 lokte = 19,713 mm,
1 zrno = ~/120 lokte = 4,928 mm,
1 loket čtverečný = 0,34975396 m2,
1 provazec = 52 lokte = 30,75280 m,
1 provazec plošný = 52 loktů plošných = 52 X 52
loktů plošných = 2704 12 = 945,73470784 m2 =
= 9 a 45,73470784 m2•
4) M. Schefold-Ulm:
Kepler und das Ulmer
Masa-und Gewichtssystem.Beitra~e zur Gesch.der Technik u. Industrie. Jahrbuch des Vereines deutscher I~níeure. XIX. Bd. Berlín- V. D. I. 1929.
5) Josef L a m ač: O staročeských měrách polnícJi.
Výroční zpráva c. k. státní české reálkyna Malé Straně
v Praze, 1908 a 1909, str. (separátu) 1/28.
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a) 1 lán = 3 kopy a 12 provazců -192
provazců
plošných=181581,0624 zn2 =192 X945,73470=
= 181581,0624 m2 = 18 ha 15 a 81,0624 m2,
1 jitro (strych) = 3 provazce plošné = 2837,204fht2
= 28 a 37,2041 m2,
1 lán = 64 strychy = 181581,0624 m2 = 18 ha
15 a 81,0624 m2•
b) Lány Hájkovy:
1 lán bezejmenný (selský) = 60 jitrům = 12 pr1k
tům = 300 provaz. plošným,
1 provazec = 42 loktům = 24,8388 m (t. j. 42 X
X 591,4 mm),
1 provazec plošný = 42 X 42 loktům plošným =
= 1764 X 0,34975396 m2 = 616,9659 m2 = 6 a
16,9659 m2,
1 jitro = 5 provazcům plaš. = 5 X 616,9659 m2 =
3084,8299 m2 = 30 a 84,8299 rri2,
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1 prut = 5 jitrům = 15424,1495 m2 = 1 ha 54 a
24,1495 m2,
1 lán = 300 provazcům plaš. = 185089,7940m2 =
= 18 ha 50 a 89,7940 m2•
c) Lán panský nebo zemanský svobodný = 10 kopám
zákonů = 75 jitrům = 23 1362,2425 m2 = 23 ha
13 a 62,2425 m2•
d) Lán kněžský = 11 kopám záhonů = 82,5 jiter =
= 25.4498,4667 m2 = 25 ha 44 a 98.4667 m2•
e) Lán královský = 12 kopám záhonů = 90 jitrům =
= 277634,6910 m2 = 27 ha 76 a 34,6910 m2•
Zjištěním Cibulkovým a jeho vztahem k vývodům
dřívějších autorů jsou tedy v podstatě vyčerpány
hlavní zdroje vědomostí, které máme o domácí základní míře délkové.
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Posudky.
In~. Ji ř í K o ť á t k o: Zákony naší nové pozemkové
reformy.
Vydalo ministerstvo informací 1946, vytiskl
Orbis v Praze. Rozměr 125X19o mm o 63 stránkách.
Cena brož, Kčs 12,-.
Knížka z pera odborového přednosty in~. J. Koťátka
je přehledem toho, co bylo vykonáno v zemi české a moravskoslezské 'do konce r. 1945 v naší nové pozemkové
reformě.
Autor vysvětluje jaký plán mělo ministerstvo zemědělství, když začalo pracovati na osnovách presidentských
dekretň.,o reformě půdy. Úkolů bylo několik: nejdříve bylo
třeba zajistiti rychlÝm zásahem půdu Němců, potom rozhodnouti o osudu této půdy a posléze provésti její rychlé
rozdělení respektive osídlení českými zemědělci.
Ve zhuštěné formě autor předvádí průběh řízení, jak
se dál v jednotlivých fásích při provádění příslušných
dekretů.
AnaIysuje problémy osídlovací jak po stránce kalkulace
s půdou, která je této akci k disposici, tak s hlediska zemědělské politiky státní. Zvláště jsou zdůrazňovány a oceňovány výhody skupinového osídlování, které celý or~anisační plán podstatně zjednodušují;
Knížka je vhodně doplněna přílohami, obsahujícimi
přesné znění dekretů.. Jsou to: dekret presidenta republiky
čís. 5 o neplatnosti některých majetkově právních jednání
'z doby nesvobody. čís. 12 o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců atd., čís. 28 o osídlení zemědělské půdy Němců atd. a posléze vládní nařízení
Č. 70, kterým se vydává statut
Národmno pozemkového
fondu při ministerstvu zemědělství.
Publikaci doporučujeme pro stručnou informaci o nejdůležitějších předpisech při provádění nynější pozemkové
reformy všem zeměměřičským inženýrům, kteří pracují
na venkově, neb přijdou do styku s or~ány provádějícími
nebo spolupracujícími na díle pOzemkové reformy.
Jiří Brousek.
Dr. K are lEn
~ I i š : Národní hospOdářství. Knihu
vydal v r. 1946 Orbis v Praze. Rozměr 145X21O mm
o 314 stránkách. Cena brož. Kčs SO,-.
Autor v předmluvě druhého vydání uvádí, že kniha
vyšla na žádost právnické fakulty Masarykovy university
v Hrně, jako učebná pomůcka. První vydání bylo mněno
jako učebnice pro nejvyšší stupeň středních škol, ale poněvadž se na středních školách (vyjma obchodních akademií) ještě národní hospodářství nevyučuje, má kniha
sloužiti jako první orientace i pro posluchače vysokých
škol.
Kniha není psána jako populární příručka nebo výtah
z autorova stěžejního díla »Soustava národruno hospodářství« I.• II. (Praha 1935), nýbrž jako učebnice, která by
se stala pramenem odborných vědomostí a šk\>lou přeSlného národoh6spodářského myšlenÍ, Co se tÝče' vlastního

obsahu. zdálo by se. že kniha nepřináší nic .nového alespoň
pro toho, kdo zná autorovy předchozí spisy. Není však
účelem učebnice odkrÝvati nové vědecké pravdy, ale obtížnější theoretické partie vyložiti Jasným a srozumitelným
slohem, aby čtenáři snadno utkvěly v paměti pojmy, které
může srovnávati s hospodářskými jevy denního života.
Autorovi se celkem zdařilo uplatniti tyto zásady ve
své díle s výjimkou úvodních partií, kde zvláště pro počáteční studium věd národohospodářských je podání málo
srozumitelné (oddíl první. část všeobecná). K této okolnosti je třeba uvésti, že svérázné vědecké pojetí En~lišovo
se nezabýVá pOuze studiem vnějších jevů, nýbrž představami a pojmy o nich. Z toho též vyplýVá jeho úsilf
shrnovati veškeré hospodářské jevy v normy, nebo ještě
přesněji v účelové soubory.
Spis je rozvržen na tři části. Po úvodních statích následuje oddíl J)FVní (část všeobecná), kde autor čtenáře
seznamuje se základními pojmy, v druhém oddíle pojednává o soustavě individualistické s výklady o podstatě
směnného společenství, vládě nad statky. skladbě jednotlivých hospodářství, or~anisaci hospodářské činnosti a hospodářství národním a světovém. Třetí část je věnována
soIidarismu, či státní politice. vyskytující se buď ve formě
částečné nebo provedené do všech důsledků.
V části knihy pojednávající o solidarismu a specielně
o státní politice vnitřní, projevuje se velmi kladný autorův poměr k podnikání a podnikatelství, které 't~k úzce
souvisí s problémy inženýrského pOslání. Doporučuje provádět v našich zemch politiku podnikatelskou, která nebrzdí, nýbrž spíše oživuje podnikatelskou a tím i hospodářskou aktivitu, z které čerpá potom celý národ většinu
svého důchodu. Autor zvláště vyzdvihuje vÝznam technické kultury na str. 214 ve větě: »Musíme mládež vychovávati nejen k technické práci, nýbrž i pro smysl a
chuť podnikat a vést technickou práci.« V 'knize najde
čtenář-technik ještě celou řadu zmínek a upozornění o své
prá~i, která je správně hodnocena vždy s poukazem, že
zabezpečuje a tvoří podstatnou součást národního důchodu
a blahobytu.
Nová hospodářská ideolo~ie spisu je patrna z toho. jak
autor vykládá vztah soustav individualistických a solidaristických, které sice mezi sebou vedou neustálý boj: ale
jen vyvažováním obou je zabezpečena trvalost národního
života a národní kultury.
Autor sIľbil v předmluvě, že teprve v příštím vydání
knihy bude též přihlédnuto k problematice nápravy měny,
jaká vzniká po řízeném hospodářství, k mezinárodnímu
měnovému fondu a k výkladu naší sociální revoluce. Tím
ovšem dílo získá na aktuálnosti. Můžeme však celkově
říci, že čtenáři se dostává do rukou cvičebnice methodicky
a peda~o~cky dokonalá, jak jinak ani nelze od pedagoogoa
a vědce tak vynikajícího, jako je profesor Dr. Karel EIlA'lilL
Jiří Brousek. .
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Co čekáme od konjunktury.
Zeměměřičští inženýři ve
veřejných službách si nemohli nikdy stěžovati. že by byli
nějak osudem hýčkáni. Zatím co mnoho jiných povolání
a služeb mělo své konjunktury a svá léta hojnosti, 7;eměměřiči ve veřejných službách jich neměli. Nedootali jsme
nikdy ničeho zadarmo. naopak dlouho nám bylo odpíráno
na co jsme měli poctivé právo a co jsme si odedřeli.
Někteří z kole~ trnuli za války v cizích službách strachem o svoji budoucnost a obávali se. že nároky veřejnosti na zeměměřickou službu po válce poklesnou a poptávka po práci se sníží. Pro toho. kdo měl příležitost
.sledovati výVoj politických událostí za posledních několik
desítek let potvrzující. že vývoj jde nezadržitelně »do
leva« bylo zřejmo, že konjunktura pro zeměměřiče musí
každopádně přijíti. Bylo dávno zřejmo. že veřejnost bude
na tuto službu klásti daleko vyšší požadavky než tomu
bylo kdykoliv dosud.
Považovali-li bychom u nás za konjunkturu jen poptávku po práci zeměměřičského inženýra, potom musíme kon.statovati, že se konjunktura již do značné míry dostavila,
ačkoliv dosud pravděpodobně nevyvrcholila. V tom směru
by tedy nebylo nutno naříkati. Je však třeba se starati.
aby s konjunkturou pracovruno napětí přišla k nám i konjunktura našeho blahobytu. Je otázkou. našla-li konjunktura zeměměřiče po stránce stavovské připraveny takovou
měrou, aby svoji práci dovedli prodat stejně výhodně. jako
se to dávno už podařilo příslušníkům mnoha jiných povolání, s nimiž může býti naše povolání srovnáváno.
Obávám se. že tomu tak není a že po té t o stránce
jsme nebyli a ani dnes ještě nejsme dostatečně jednotni
a. připraveni.
Práce čeká všude kam jen pohlédneme. Pohleďme jen
letmo: Poměry si žádají, aby platné veřejné map y byly
r e v i d o v á n y a d o p I n ě n y takovou měrou. aby veřejnosti sloužily daleko intensivněji, než tomu bylo dosud
a to na tak dlouho. než jejich funkci budou moci převzíti
mapy nové (což potrvá ještě řadu desetiletí). - Zádají.
aby n o v á z a měř o v á n í byla vystupňována do maxima možnosti. aby tam kde staré mapy již nestačí byly
rychle a soustavně nahraženy novými, d o k o n a I e j š í m i
a vše str a n něj š í m i.
. Vznikají n o v é úřad y. jejichž činnost musí býti výnradně založena na práci zeměměřičově.
Dosavadní činnost zeměměřičských inženýrů u j i n Ý c h
pracovnich oborů (stavebních, dopravních po souši i vodě)
nes t a č í pro úkoly. které těmto oborům nově vznikají
.a musí býti zVÝšena.
K d a I š í m oborům. v nichž se dooud právem či neprávem bez zeměměřičů obešli, budou muset býti - má-li
dojíti k účelnému nasazení pat ř i č n Ýc h sil na p atři č n é místo (skupiny znárodněného průmyslu a enerl!:etických zdrojů. bankovnictví. pokud má co činit s nemovitostmi. památkové věci a vědecké bádání, pokud souvisí s určováním místa atd.) - zeměměřičští inženýří na
trvalo povoláváni. Takového povolávání nebude se moci
zříci ani správa odpovědná za účelnou organisaci příslušného provozu, ani zeměměřičští inženýři sami. má-li býti
měřických prací náležitě a všestranně VyUžito a nemá-li
docházeti k jich bezúčelnému opakování. tříštění a nejednotnému provádění.
A nyní jakpak jsme o r g a n i s a č n ě. pří pad n ě
pro p a g a č n ě (o· odborné připravenosti není nejmenší
pochyby) na to všechno připraveni?
·Sledujeme-li dosavadní kroky směřující k nové organisaci zeměměřické služby zdá se. že nikoli bezvadně. Není
jednotného programu. není plánu. Požadavky se ])řizpůsobují spíše osobám než zájmu věci. Organisace zeměměřické práce v budoucnu a její prosperita po stránce věcné i po stránce blahobytu všech, anebo ·aS))Oň většiny
příslušníků zeměměřického povolání jakoby byla vedlejší
a jakoby měla i v budoucnu záviset spíše na osobách než
na zapojení zeměměřičů do státmno správního pracovního
Procesu. To by bylo ovšem sotva slučitelno s demokratickým duchem času,

t,Tal\;é myslím. že by odborné věci d a I e k o sáh I é h o
vyznamu pro organisaci zeměměřické služby. pro volbu
method a taktiku reaIísace měly býti prodiskutovány před
širším forem, t. j. před forem' obeslaným zástUPci vše c h
stupňů úředních míst vše c h správních oborů. které na
věci mohou míti zájem, dále zástupci vysokÝch škol a inženýrských korporaci. Náklad na takové por a dní těleso by se jistě ušetřil v rozpočtu uplatněním zkušeností,
které k věci snesou ·praktikové i teoretikové měřické
služby, budou-li o udělení takových zkušeností požádáni.
Připo1nÍnkové řízení. zavedené dosud u ministerstev, které
sleduje podobné cíle je mnohdy příliš subjektivní a málo
příznivé pro uplatnění odchylných byť i zdravých názorů.
Při tom má všechny »trumfy« v ruce referent.
Nelze však upříti. že málokde se napravuje neúčelnost
organisace tak t€žko, jako při službě zeměměřické. kde se
chybný krok nedá napraviti tak snadno. protože je to
služba, do níž zasahuje velká řada faktorů. jež se nedají
předvídati a jimiž nemůže zeměměřič vh'_dnouti. Proto je
tu třeba daleko větší opatrnosti než kdekoliv jinde .
-y-

Poznámkv z Francie. Ve dnech 16.-21. září letošního
roku bude se konat v Paříži mezinárodní technický kongres. Podnět k jeho uspořádání byl dán již v době války
na společných poradách inženÝrů amerických. an~lických
a francouzských v Londýně. neboť bylo· zřejmo. jakých nes1nÍrnÝch ú1rolů se budou muset inženýři a technici všech
oborů po skončení války ve všech zemich zhostit. Nejsou to
jen úkoly stavební- rekonstrukce. které jsou zvláště naléhavé v oblastech. jimiž prošla válka pozemní či letecká. Neméně důležité a naléhavé je provést přeměnu válečné vÝToby na výrobu mírovou, využít technického pokroku z doby
války k účelům mírovým (na př. využití atomové energie
pro průmysl, užití rada:ru atd.) a nahradit ztráty vzniklé
v oboru hmotných statků tím. že všechno lidské úsilí bylo
po dobu 6 let věnováno jen potřebám válečným. Krom
těchto materiálních úkolů spočívá však na inženýrech a
technicích celého světa úlohá dopomoci svým způsobem
myšlení a práce k odstranění sociálních a mravních škod
způsobených válkou.
K účasti na mezinárodním technickém sjezdu byly pozvány všechny státy .spojené v Organisaci spojených národů, mezi ni1nÍž též Ceskoslovensko. Ceští a slovenští
inženýři mají zvláštní důvody zúčastniti se pařížského
kongresu v počtu co největším; sjezd jim umožní,· aby poznali pokrok technický v různých zemích světa za posledních 7 let, kdy jim okna do světa byla téměř neprodyšně
zavřena a v rámci sjezdu budou moci co nejúčinněji podpořiti snahy .po zřízení mezinárodní inženýrské federace.
k níž dali sa1nÍ popud již v r. 1922 a jejíž zřízení prostřednictvím svých dele~átů Ing. Dr. Stan. S pač k a a
prof. Ing. Dr. J. B u I i ř e na světovém inženýrském
sjezdu v r. 1929 v T o k i u navrhli. K sjednání předpokladů pro důstojné zastoupení Ceskoslovenska na podzimním pařížském kongrese byl jsem proto vyslán ve své
funkci generálního tajemníka Inženýrské komory v Praze
v dubnu t. r. do Paříže.
Své návštěvy Paříže použil jsem také k tomu. abych
se seznámil s vedoucími osobnostmi francouzského inženýrského světa a poznal současný stav francouzské techniky. Navštívíl jsem proto rovněž pány René Dan g e r a
a Raymona Dan g e r a a s doporučením P. René D a ng e r a. jenž je neumdlévajícím stavovským pracovm'Kem
kolegů· ve Francii. dopisujícím členem Masarykovy akademie práce a věrným přítelem naší republiky. navštívil
jsem í. Institut gWgraphique national. abych se informoval o dnešním stavu organisace francouzské mapovací
služby. Nepochybuji, že kolegy budou zajímati zprávy
z Francie a proto alespoň některé zde stručně uvedu.
Válka znamenala pochopitelně také pro odbornou i stavovskou práci francouzských kole~ nesmÚ'Ilou řddu obtíží. Mnoho z nich konalo vojenskou službu. pro ostatní
nebylo práce, personálu. pomůcek. úvěru. Avšak ihned
po osvobozeni Francie z německé okupace v srpnu 1944
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uvolnila se nadržená eneI'll:ie a chuť k práci na rekOítstrukci hospodářského. kulturního i politického živo1;á
i mezi zeměměřiči. Po odborné stránce vznikly jim velké
úkoly s vypracováním regulačních plánů obcí a kraJů
válkou zničených (v tomto úseku práce, v němž francoUiští zeměměřiči vždy hráli vynikající roli. vzrůstají V
slední době ideové i stavovské rozpory mezi nimi a archi~
tekty o pojetí a pracovni methodY i o oprávněni k těmto
pracem) a dále oS prováděním scelování pozemků, které
Francie z důvodů vyživovacích zvláště podporuje. Proti>
také je ve Francii značný nedostatek zeměměřičskýeh
odborníků všeho druhu. Tato skutečnost je patrna z če~
ných inserátů (i v denních listech), jimiž se nabízejí místa
zeměměřičům, i v tom, že ministerstvo práce vydalo
30. ledna 1946 vyhlášku o platech zamě8tnanců v soukromÝch zeměměřičských kancelářích. kterou má být zajištěno jejich přiměřené honorování a souča,srně zamezeno
jejich přeplácení. Zaměstnanci jsou rozděleni do 3 skupin;
první, v níž jsou požadovány znalosti nabytéien
praktickou činností, druhá s odborným školením a třetí s od:..
borným školením a s kvalifikací pro samostatné vedení
měřických prací polních i kancelářských. Při 4Ó-hodinovém
pracovnim týdnu poh~bují se měsíční platy v první skupině mezi 5900-6420 frs (l fr =0,41
Kčs), ve druhé
mezi 7980--9370 frs a ve třetí mezi 11 360 až 12 495 frs.
Odborný časopis Journal des geométTes experts et
topographes' franl;ais, který jsme po dlouhá léta vyměňovali s časopisem haším. počal opět vycházet v r. 1945
za redakce p. René Dangera. Vychází pravidelně měsíčně,
letos již ve 107. ročníku a přes obtíže na trhu papíru. jež
jsou ve Francii větší než u nás, v rozsahu 40 stran. Byla
sjednána vzájemná vÝměna našich časopisů. takže budeme
moci opět pravidelně uveřejňovati názvy článků v Journalu uveřejňovanÝch.
Počátkem dubna t. r. přijal francouzský parlament
zálron, jímž se nově upravuje povolání ~ometrů-expertů,
jež odpovídá našemu povoláni úř. oprávněných civilních
geometrů. Zákón je moderní, béře zřetel na. vý.voj a stav
podobných povolání v cizině. a bude znamenat vÝznačný
mezník ve vývoji a postavení francouzskÝch kolegů. Jakmile bude publikován. neopomeneme s ním alespOň' ve
výtahu naše zájmové kruhy seznámit.
Koncem minulého roku navštívil pařížské koleg-y major
Cillick z Londýna, jeden z členů výboru Mezinárodní zeměměřičské federace, aby s nimi pojednal o znovuzahájeníi
prací federace. Na kOllJn'ese v Londýně v n. 1934 bylo
zvoleno ptedsednictvo italské. které mělo připravit mezinárodní kongres v r. 1938 v Římě a vés,ti záležitosti .federace v období dalších 4 let do r. 1942, kdy měl být další
mezinárodní sjezd s předsednictvem z jiné země. Kongres
v Římě se nekonal pro mezinárodní napětí kolem ČSR.
Itah;m nelze dnes reorganisaci federace z důvodů politických svěřit a je proto třeba nalézti zemi. jež by se
chtěla ujmouti práce a pozvati dřivější členské svazy
k jednání o obnově mezinárodních odborných a stavovských styků. Podle názoru P. R. Dangera by l1ejvhodnější
byla Belgie, v níž včele
zeměměřičského života opět
stojí známý a nezlomný P. Roupczinski.
Neméně zajímavé 9yly informace o organisaci mapovací služby ve Francii, které mi poskytli P. Danger a p.
B i d a n. presidiální šéf Národního zeměměřičského ústavu
(Institut géographique nationa1). jenž mne přijal v zastoupení nepřítomného ředitele ústavu, gen. H u r a u I t a.
Měřická služba ve Francii byla do r. 1940 roztříštěná;
základní práce trigonQmetrické a mapovací prováděl vojenský zeměpisný ústav, nivelace ministerstvo veřejných
prací, podrobná měření v malém měřítku různá miniater~
stva jiná (finance, zemědělství), města. civilní firmy atd.
Po pádu Francie nařídili Němci v červnu 1940 zrušení vojenského zeměpisného ústavu a jeho přeměnu v Národní
zeměměřický ústav, který podřídili ministerstvu
veřejných prací. Tento stav trval až' do osvobození v srpnu
1944. kdy určité kruhy počaly vymáhati obnovu staVUi
z r. 1940. Vznikly prudké rozpravy. v nichž určit;á část
odborníků poukazovala na význam mapy pro vedení války;
naproti tomu větší část odborníků. zejm~na též z řad býv.
důstojníků zdůrazňovala, že v moderním státě má mapa
sloužiti především rozvoji a potřebám hospodářským a
nií'rovým. Kdyby opět mělo dojít k válce. pak to bude

pd'é

válka totábrl, kdy nejen každý odborník, ale ženy a děti
budou povinny svou činností přispět k obraně vlasti.
Ostatně nové váleěné prostředky (atomová, puma, válka
letecká) i pokrok měřické techniky (fotogrametri.e. radar)
nebyčejně ubírají na ceně každé mapě zpracované v dobách míru jen pro účely vojenské. Několik málo' měřických úkonů. jež snad i dnes mohou mít určitý význam
pro vedení války, a vyžadují proto důvěrnosti a event.
speciálních znalostí. může být vykonáno speciální vojenskou formací malého rozsahu. příp. civilními úřady ~
zvláštními zárukami důvěrnosti a není kvůli tomu třeba
vydržovati rozsáhlý ústav vojenský. jenž daleko přednostní úkoly v oboru kartografie civilní obstarávat nemůže. nemaje k tomu potřebných znalostí a předpokladů.
Rozpory o významu vojenského a civilru110 mapování a
jeho organisaci dospěly tak daleko. že nakonec o nich
musil rozhodnouti sám náčelník státu generál de G a u II e.
ostatně sám voják, tedy osoba k tomu zvláště povolaná.
A de Ga u II e rozhodl. aby vojenský zeměpisný ústav
nebyl více obnovován' a aby civilní Národní zeměměřičský
ústav byl vybudován na nejširší základně. aby mohl obstarat všechny geodetické úkoly. které Francie prtl rekonstrukci pováleěného života potřebuje. Pro speciální problé-'
my vojenského mapování bylo zřízeno geografické oddělení v g-enerálním štábu.
V přítomné době je Národní zeměměřický ústav rozdělen krom genetálruno ředitelství (personálie. organisace.
věci hospodářské. účetní a pod.) na 3 ředitelství (sekce);
1. ředitelství g e ode t i c k é (základní a doplňující síť
trigonometrická. síť nivelační), 2. ředitelství top o g l' af i c k é. 3. ředitelství k a r t o g-r a f i c k é. Služebně je
podřízen ministerstvu veřejných prací. Pravomoc jeho se
vztahuje na mateřskou zemi i na zámoří. Má celkem asi
1700 zaměstnanců. z toho je asi 300 inžen~Tů g:eografů
a 700 ostatních úředníků. Počet zaměstnanců je asi dvojnásobný proti stavu. který míval vojenský zeměpisn~·
ústav.
Součást Národního zeměpisného ústavu tvoří Národní
škola věd geografických (Ecole nationale des Sciences
Géographiques). která pečuje o odbornou vÝchovu personálu ústavu všech kate~orií. Má několik oddělení, na nichi
jsou vychováváni inženýři geografové (absolventi polytechniky). inženýři geografických prací. (v naší O1'ganisaci así technici s vyšším odborným školením - středoškoláci). přidělení' techničtí úředníci. kartografové. kresliči a pod. Vyučování trvá na této škole 2 roky. Učiteli
jsou jednak úředníci ústavu. jednak externisté.
Závěrem těchto svých poznámek o zeměměřických zajímavostech z Francie. rád vyhovuji přání p. René Dangera
a vyřizuji všem našim kolegům pozdrav kolegů francouzských, kteří se těší na obnovení stavovských a kolegiálních
styků se zeměměřiči českými a slovenskými.
In.Q. Dr. B. Pour.
Studilní úlevy na technikách a kvalifikace nových inženýrů. Po uveřejnění studijních a zkušebních úlev na vysokých školách oběžníkem ministerstva školství a osvěty
ze dne 12. června 1945 pod čj. A-34313/45-V a hlavněpo zkušenostech z tak zvaného výUkového kursu v letních
měsících 1945. který představuje formální uzavření neblahého studijního rol~l 1939/40, tanulo interesovaným
jedincům i korporacím často na mysli. v jaké míře a v jakém směru se projeví téměř šestiletá studijní přetržka
a tato dalekosáhlá úlevová akce na odborném profilu studujících jednotlivců. Byly vysloveny názory a domněnky, že
odborná kvalifikace novÝch irlženýrů (máme-li na mysli
poměry na technikách) vzešlých z těchto studijních poměrů a podmínek bude v důsledku toho nízká nebo při
nejmenším nižší. než u absolventů předválečnýcb.. poněvadž prý' není možuo po tak značné. restrikci látky jakož
i PO zkrácení potřebné doby studijní docíliti téhož výsledného efektu, jako při studiu předválečném. Tato arg-umentace byla podporována faktem, že nebylo (a převážně
dosud není) dostatek studijních pomůcek, ať máme na
mysli iiž učebnice. tabulky. instrukoo a pod.• či pomůcky
laboratorní, strojové a materiálové vůbec. Konečně velmi
důležitáav
jistém směrú zásadní otázka. totiž stav·profeSOI'ského a učitelského sboru, zdála se tyto obavy defj:"
nitivně přivádět v kritický a nezdravý stav. Do jaké· míry
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tyto obavy byly opodstatněné a jak bylo proti nim postupováno je' otázkou samostatnou. Chci poukázat jen na
stav odborné kvalifikace studentů. jak jsem' jej v omezeném výseku a v 'omezené míře statisticky zjistil a který
je výslednicí odborně využité šestiJeté studijní přetržky.
Uvažuji 150 frekventantů
nižší ~eodesie na Benešově
technice v Brně ve studijním roce 1945/46. tedy 'POSluchače stavebního inženýrství obou směrů a inženýrství
zeměměřičského. Vybral jsem ony sekto~ ~eodetické činnosti. se kterými se setkáváme v denni praksi měřičské
i stavební a v kterých studující během okupace našli také
nejsnáze uplatnění. Tato jednoduchá šetření jsem sestavíl
v tabulce. která vyjadřuje
též příslušnou kvalifikaci
v procentech celkového počtu posluchačů, Jest též uvážiti.
že s tachymetrií a někdy i s nivelací jsou spojeny dosti
obsáhlé výkony měření situačního (speclelně poly~onálrullO) a že tudíž praktická znalost měřičských metod jeví
se pak větší a obsažnější.
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Normy Dro l[eOmetrické IlOdklady plánováni.. Pod tím-,
to, .ná'zvem pHfiesly Svobodné noviny dne 28, února 194ft
nqtieku kol. I~. A. Prókeše z Brna. kterou otiskujeme:
,.;ri.Jp, že na Moravě bylo .doplňkem ke stavebním řádům
z 'iPku '1894 vydáno do roka místodržitelské nařízení o plánédI polohy (upravovacích), bylo moravské samosprávě:
unlOžněno provésti s úspěchem' řadu plánovacích akcí,
směřujících k stavebnímu rozvoji měst a obci. Posuzováno
s ďnešrulIo. hlediska byly to akce jednotlivé. ne dosti jednotně organisované. v mnohých případech místně zaměřené. bez ohledu na zájmy vyšší, zemské, státní. Zásluhou
mnohých jednotlivců i úředních míst se však na Moravě
j~ště před válkou vyvínula praxe. která ,svým vývojem
i významem přesahovala původní rámec nařízení z r. 1895.
V Čechách nebylo podobného předpisu a proto bylo toto
nařízení z nedostatku vlastní normy často považováno za
vzor a aplikováno při místních plánovacích akcích. Po vydání vládních nařízení čís. 288 z r. 1941 o opatřování plánů polohy a čís. 299 z r. 1941 o přípravách prostorového
plánování se ukázala pražská úřední místa čilejší a Z!!
spolupráce všech zúčastněných složek vydal zemský úřad'
v Praze dne 29. října 1942 vyhlášku o vÝškovÝch podkladech pro plánovací akce.
V zemi Moravskoslezské teprve nyní (9. ledna 1946.,
Č. 21.072-IXI34-1945) byla vydána podQ.bnávYhláška. kterA
je skoro doslovným opi2em zmíněné vyhláškv pražské.
Je třeba litovati, že zemský Národní výbor v Brně se neinformoval v Praze, kde PO zkušenostech posledních let
se již přikročuje k novelisaci vyhlášky jejím příZPůsobením duehu doby, potřebám moderního plánování, počtu a
výkonnosti interesovaných měřických sil a zejména rozumnému hospodaření s veřejnými prostředliy finančními.
Doslovné převzetí dnes překonaného ustanovení bodu 9
o počtu tachymetricky určovanÝch bodů nejen že několikanásobně a zbytečně zdraží provedení operátů na dlouhou
dobu nepotřebných, ale zaneprázdní tak detailem skrovné
technické síly, potřebné k přípravě plánovacích podkladň.,
založených s hlediska potřeby celé země Moravskoslezské.
K jejímu obsahu máme jedinou redakční připomínku;
že plánovací úřady by především měly přihlížet k tomu.
aby všechna činnost se dála plánovítě t. j. pro~amově,
účelně. Tomu tak zřejmě není v tomto případě.
O reorlranÍSaci melioračních škol. O reor2"anisaci melioračních škol se jednalo na poradě všech interesentů dne
14. února t. r. v ministerstvu školství a osvěty. Názory
převážné většiny interesovaných úřadů, or2"anisací a institucí vyzněly pro přeměnu dosavadní nižší meliorační
školy ve Vysokém Mýtě na vyšší vodohospodářskou školu
se studiem 41etÝm, jejíž učebný plán se rozšířil na všechny
obory vodohospodářských a zemědělskotechnickÝch prací.
Vedle této vyšší školy byly doporučeny dvě nižší meliorační školy 1 až 2leté pro odborné školení předáků. dozorců a melioračních mistrů. Okresní a místní národní
výbory ve Vysokém Mýtě' zabezpečí provisorní umístění
vyšší vodohospodářské školy a učinily prohlášení, že conejdříve přikročí ke stavbě nové školní budovy.
Ministerstvo školství a osvěty učiní potřebná .opatření
pro uskutečnění všech výsledků porady,
Přehledná mapa politické správy. Zeměměřičský úřad
v Praze vYdal. na žádost min. vnitra. přehlednou mapu.
která zachycuje stav naší politické správy. jednak v době
předmnichovské. jednak ke konci nesvobody.
Map~ je zpracována v měřítku 1 :1,000 000 a provedení
je dvojbarevné s názvem: »Země Česká a Moravskoslezská. Územní or2"anisace. politické správy před okupací a
ke konci' nesvobody.« Černou kresbouie
vyznačen stav
ke konci 29. září 1938. červenou kresbou stav ke dni
4, května 1945.
.
Pro úřední potřebu ministerstva vnitra byl pořízen zeměměřičským úřadem otisk samotné černé matrice. takže
tato mapa - jednobarevná. zachycuie je» předmnichovský stav a je nadepsána: »Země Česká a Moravskoslezská.
Územní orl!'anisace politické spráVY před okupací.«
Zeměměřičský úřad připravuieyydání
dalších map.
Čeští absolventi Mv. německých VYšŠÍch průmyslových
škol neisou oprávněni užívati označení »inženýr«. Ministerstvo školství a osvěty upozorňuje. že vlád, nařízení bývalé
, protektorátní vlády z 20. VL 1940, č. 239 Sb.. o zavedení
inženýrských vysvědčení pro absolventy čtyřletých ,vyšších
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Jak výše uvedeno, je základem tabulkv 150 vyšetřených
případů. Prakse uvažována minimálně jednoroční. Malá
cifra zaměstnanců civ. Jreometrů je odůvodněna tím, že
z celkového počtu 150 posluchačů je jen 24 zeměměřičů.
Uvážíme-Ii že pBsluchač předválečný. který v drtivé
většině případů šel na techniku ihned po maturitě a tudíž
až na ojedinělé výjimky neměl o ~9Qdetických strojích
žádné vědomosti a že počítací pomůcky a aproxiniativní
numerické počítání byly mu zcela cizí. tu musíme s uspokojením konstatovati, že v tomto směru jeví se u současnÝch frekventantů značný pokrok, Zaměstnanecké poměry studentů během okupace ve službách více soukromých jak veřejných (pokud byli ovšem v interesovaných
oborech zaměstnáni) je nutily k výkonům kvalitativně
aspoň us,pokojivým a kvantitativně velmi značným. Není
pochyby o tom, že tím jejich odborná pohotovost byla vydatně posilována, nemluvě o tom, že k zapracování nebylo poskytnuto nikdy nadbytek času. Je tu ale ještě
další velmi potěšitelná skutečnost, která citované studijní
úlevy ještě více opodstatňuje. Ve velké většině případů
pracovali studující v praksi se strojovými pomůckami novÝch a nejnovějších konstrukcí. které z pochopitelných
důvodů na našich vysokých školách nyní nejsou a v dostatečné míře ještě delší čas nebudou. Tyto nové strojové
pomůcky měly zhusta i značný vliv na metody, tyto zjednodušily a ekonomisovaly.
Výkaz o tom. kolik studujících stavebrulIů. inženýrství
absolvovalo stavítelský kurs na průmyslové škole bude
zajímat více jejich starší diplomované kolel!'v. Avšak
i tento výkaz dokresluje avotvrzuje
charakteristiku tohoto vysokoškolsky studujícího průměru.
I
Resumé celé úvahy je asi toto: dnešní technický vysokoškolsky studující dorost ztratil drahocenných šest let
PO stránce formální i životně praktické
(odsunuté dokončení studia, ztráta započitatelných služebních let. ztráta
finanční i jinak soukromého rázu), Po stránce odborné
kvalifikace zustává dnešní vysokoškolák ve svém průměru
při nejmenším na vÝši předválečné úrovně průměrného
vysokoškoláka (technika). Zhusta jej předčí ·praktickou
znalostí předmětu svého studia a živoucím poměrem k svému oboru práce. Od vYsoké školy potřebuje nyní získat
to, co rozlišuje inženýra, od praktika v omezeném slova
smyslu. co dává jeho počínání pečeť vrcholné kvalifikace
a vědomí nepřenosné odpovědnosti. Myslím. že veřejní
i soukromí zaměstnavatelé mohou s důvěrou očekávat a
přijímat novou lrelleraci technického dorostu. pokud tato
dokOnčuje'studium před okupací započaté a pokud měla
PO tu dobu příslušnou odbornou praksi.

Ino. Bedřich Chrastil.
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průmyslových škol s německým jazykem vyučovacím 'není
podle dekretu presidenta republiky o obnovení právního
pořádku součástí československéM právního řádu. Proto
nejsou ani čeští absolventi býValých německých vyšších
průmyslových škol z dob před 29. IX. 1938 oprávněniužívat označení »inženýr« (lng-.).
Štipendia technikom. fuvereníctvo pre financie v Bratislave počínajúc školskÝm rokom 1945/46 udelí 6 štipendíí
po 1000 Kčs me8aČně poslucháčom zememeračského inžinierstva na SVŠT v Bratislave za podmienky, že po
ukončení štúdia budú slúžiť u pozem~ového katastra najmenej 6 rokov. O štipendium móžu sa uchádzať aj absolventi stredných škol aspoň s dobrým prospechom, ktori
Ba minie zapísať na spomenutý študijný odbor v lehote
určenej pro dodatočný zápis, t. j. do 30. novembra 1945.
Bližšie podrobnosti oznámia vyhláškou na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, alebo pri osobnej
návšteve na Prezídiu Povereníctva pre financie.
Slovenští zeměměřičští inženýři do postižených obcí východního Slovenska. Pověřenstvo financí v Bratislavě vyslalo koncem února asi 90 inženýrů a pomQcnÝch techniků
z katastrálních měřických úřadů na Slovensku. aby v oblastech nejvíce poškozených válkou provedli úpravu zničených obcí před jejich definitivním vybudováním. Vedle
oblasti Oravy a středniho Slovenska byl největší počet
inženýrú poslán na východ státu. Do první pracovní etapy
bylo zahrnuto v okresu trebišovském 7 obcí, vranovském
13 obcí. sobraneckém 10 obcí. v okresu g-elnickém 1 obec.
Česká fotogorametrická společnost. která v době· poroby
mohla vyvíjet jen malou a od r. 1942 už vůbec žádnou činnost. zahájila nyní znovu a 11. dubna 1946 konala valnou
hromadu. Na místo zesnulého dlouholetého předsedy společnosti a jejího zakladatele prof. Dr. h. c. J. Pe tří k a
byl předsedou zvolen prof. Dr. P. Pot už á k.
Účelem společnosti jest podporovati vědecky a prakticky fotogorametrii, 'SPolupůsobiti s obdobnÝmi sdruženími
v zahraničí, hájiti zájmy vědy na mezinárodních jednáních
fotog-rametrických, spolupůsobiti z vlastního popudu neb
na vyzvání vlády při úpravě mezinárodních styků. po případě v mezinárodních jednáních, týkajících se fotog'rametrie.
(Přihlášky nových členů se zasílají na adresu I. jednatele: Dr. J. K I o b o u č e k. Praha I.. Husova tř. 5.)
Jmenování řádnÝm profesorem.
Mimořádný profesor
praktické g-eometrie na Vysoké škole speciálních nauk
v Praze Ing-. Dr. Pavel Pot už á k byl jmenován řádným
profesorem se zpětnou platností od 1. května 1941.
Ústav Dro stavbu měst při Masarykově akademii práce
má mezi novými členy též' dva zeměměřičské inženýry:
interním členem Ústavu pro stavbu měst a současně I: tajemníkem byl zvolen Ing-. Dr. Josef K I o b o u č e k z Prahy a externím členem byl jmenován Ing-. Josef Peň á z
z Brna; funkční období nově zvolených členů je tříleté.
Jmenování zakládajícím členem. Spolek posluchačů zeměměřičského inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze jmenoval P. doc. Ing-. Dr. techn. J.
Kloboučka za zvláštní zásluhy o znovuvybudování SPZml
prvním zakládajícím členem.
Morava. země' vinic a rybníků. Morava je stará tradiční
země vinic a rybm'ků. Někdy až překvapí, kde všude bývávaly na Moravě vinice. Vědomost o tom nám zachovala
stará mapa z r. 1817, kterou pořídil Dr Josef Ba y e r
a již věnoval hraběti Mitrovskému. Tato mapa. která po
jisté stránce dobře slouží zemědělským vědeckým a výzkumnÝm pracovm'kům, ještě dnes nese název: »Karte
des mabr.-schles.
Gouvernements nach neusten astronomischen Beobachtungen und geometrischen
Vermessungen.« Na ní vidíme, že vinice byly kolem Brna (Medlánky. Obřany a P.), u Slavkova. Drásovic, na Napajedelsku, u Rosic, Osnic a i.
Ale nejen obraz o vinicích, také podrobný přehled o rybnících na Moravě nám podává tato stará mapa. Podle ní
byla Morava na rybníky velmi bohatá. Kdo dnes vf, že na
př. kolem Babic u Brna bylo plno rybm'ků? U Litovle,
Mor. Ostravy. na Ceskomoravské vysočině byla spousta
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rybníků; do dnes se zachovaly pouze kolem Telče, Studené a Náměšti n. OrL Na mapě vypadá Morava jako
opravdový kousek Finska.
TYto rybníkY, .stejně jako vinice byly časem rušeny,
protože Se rozšířil názor, že nevynášejí tolik jako pole.
Na druhé straně opět vidíme, ze staré mapy Dr Bayera, že na př. jv. Morava neměla tehdy tolik lesů, kolik
jich má dnes. Dnes je tato část země hojně zalesněna,
což znamená skutečný pokrok. Plánovité a vědecké řízení
zemědělské činnosti dbá, aby všechny extrémy minulosti
byly napraveny a aby se jedna plodina nepěstovala na .
úkor druhých. také důležitých a užitečných. Proto se zakládají nové vinice tam, kde jsou pro ně podmínky, zalesňuje se půda tam, kde to vynucují exposiční nutnosti,
a udržují se i zakládají nové rybm'ky, aby ani v tomto
směru a oboru hospodářství nenastala mezera, která by
nebyla ničím odůvodněna.
Ing. Jelínek E.
DřívějŠí pozemková reforma 'na Slovensku. Za režimu
t. zv. »slobodného štátu« zajistil zákon o provádění pozemkové reformy na její financování úvěr ve výši 30 mil.
Ks. Uváží-li se však, že Pozemkový úřad musil vykoupiti
pouze z majetku židů na 77.000 jiter zemědělské půdy
bez lesů při průměrné ceně Ks 4.500.za kat. jitro,
znamená to vyčerpání celého povoleného úvěru; proto bylo
třeba hledati ještě další prameny pro toto financováni.
I zmobilisovali tedy všechny přebytky z fondů staré pozemkové reformy; nesměly také vyplácet starým majitelům pozemků peníze, které bylo možno zapsati jako
pohledávky do náhradové knihy, hodnotnější půda se prodávala přídělcům za vyšší ceny než byla cena výkupní;
též se podporoval přímý výkup půdy zájemci od majitelů,
neboť prý tento výkup nijak nezatěžuje Pozemkový úřad,
nýbrž naopak, znamená pro něj dobrý příjem v podobě
poplatků a pod. Ze staré pozemkové reformy dluží přídělci Pozemkovému úřadu, pokud šlo o území Slovenska,
stále ještě na 40 mil. Ks.
Transakce pozemkové držby neminuly se bez všelijaké
spekulace s půdou. Aby se znemožnila spekulace s pozemky, která se obzvláště r. 1943 hodně rozmáhala. vydal
nejvyšší zásobvací úřad v Bratislavě nařízení. v němž se
stanoví, že nesmějí být překročeny v místě obvyklé průměrné ceny z r. 1942 při změně vlastnictví nemovitostí
z pozemků. Směrné ceny stanovil v každém okrese příslušný soud. Byly vyloučeny zápisy do pozemkových knih,
není-li dokázáno, že uvedené cenové nařízení bylo dodrženo. Zmíněné nařízení zakazovalo ještě zastavovat půdu
zemědělskou.
Ing. Jelínek E.
Staré selské rody v Mutěnicích. Ve všech obcích objevují se po delší dobu tatáž rodová jména. Pátráme-li pak
v obecních kronikách, matrikách a goruntovních záznamech, zjistímé, že v mnohých vesnicích jsou statky, je~
patří určitým rodům, někdy i celá staletí. Tak známé
jihomoravské vinařské městečko Mu t ě nic e má ne;istarší selské rody v rodech Mráků, který hospodaří na gruntě
číslo 1308 nynějším majitelem Matějem Mrákou, a Jarošků, usedlých v domě čp. 197, kde nyní hospodaří JiH
Jarošek. Oba rody hospodaří na uvedených goruntech od
r. 1673 t. j. nepřetržitě 270 roků. Za nimi následuje rod
Spérů, který hospodaří na gruntě č. 222 od r. 1680 a kde
nynějším majitelem je Jan Špéra. Od r. 1725 hospodaří
v Mutěnicích na goruntě čP. 90 rod Hodců (nynější majitel je Jan Hodec) a rod Prčíků na gruntě čP. 167 (nynějším držitelem je Martin PrČík). Od r. 1754 hospodaří
l1a gruntě čp. 36 rod Kmentů (nynější majitel Frant.
Kment) a od r. 1772 je grunt čP. 29 v moci rodů Zálei;áků (nynější majitel Martin Zálešák). Od r. 1775 hospodaří na gruntě čP. 206 rod Kmentů (nynější hospodář
Josef Kment); rod Vaculovičů na goruntě čP. 133 (nynější
držitel Jakub Vaculovič), rod Pospíšilů na usedlosti čp.
17 (nynější majitel JiH Pospíšil) a rod Zálešáků na gruntě čp. 57 (nynější hospodář František Zálešák). Starou
generaci selských rodů uzavírá rod Štětků, ktert je na
gruntě čp. 91 od r. 1782 (nynějši vlastník Frant. Stětka).
U starších selských rodů se již vystřídalo na jednom
gruntě až pět generací. Kromě těchto starých selských
rodů je ještě celá řada usedlOBtí na nichž vládne jeden rod
100 až 150 let nepřetržítě.
Ing. Jelínek E.
Majetník a vydavatel Spolek ~oslov.
inženýrů. - Tiskem
Redakční korespondence budiž fizena na adresu hlavního
XIV., Krušinova 42.
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