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Ve Vídní slavH - Moravan rodilý - dvorní mda Eduard Doležal, profesor vys.
školy technické své sedmdesátiny.
Byl jedním ze zakladatelů
'rakouské fotogrametrické
společnosti, která vzpomněla této okolnosti slavnostním
sjezdem
a fotogrametrickou
výstavkou.
Jako na pracovníka
pro úpravu prohloubení zeměměřičského
studia, vzpomínáme i my, neboť nacházel málo ohlasu pro své snahy o prohloubené vyučovámí geodésie ve Vídni jako tomu bylo i jinde.
V Moravských Budějovic'Ích - kde se narodil 2. bře'zna 1862 - navštěvoval školu
obecnou a když rodičové jeho přestěhovali
se do Vídně vr.
1875, studoval na' reálce
v XV. okresu a tam vr. 1884 maturoval. Ježto se chtěl věnovati středoškolské profesuře,
studoval matematiku,
deskriptivní
geometrii a fysiku na universitě i technioo ve Vídni,
při čemž poslouchal nižší. vyšší geodesii a astronomii u Schella a Tinte'ra. V roce 1887
stal se asistentem při stolici praktické geometrie u prof. dr. Schella na technice vídeňské
a volné chvíle věnoval dalším odborným přednáškám na universitě i technice.
Ministrem Kallayem jmenován byl již v r. 1889 profesorem praktické geometrie a
matematiky
na průmyslové škole v Sarajevě
pro výchovu
geometrů
pro bO&enský
katastr. Sám vysokoškolsky
vyohován, s obsažným
vzděláním ma.tematickým
měl příležitost poznati těžké nedostatky
ve výchově přištích geometrů ibosenskýcih. Přiučil se
brzy chorvatštině
a publikoval v této době ve zprávách Akademie věd v Záhřebě. Snaže
se poznati výchovu geome,trů v cizině, podnikal
studijní cesty do Švýcar a Německa.
Leč již v r. 1896 opustil tot<o místo 3i stal se konstruktérem
na technice ve Vídni opět
u profesora dr. Sohella. Přiš,el a viděl vznikati
učební běh pro vzdělwní zeměměřičů,
který zřizovám byl pro potřeby služby kaťastrální. Viděl počátky zeměměřičského
studijního programu vídeňské techniky, na němž prac,ova.Ii profesoři
Schell a Tinter, viděl
nouzovou úpravu programu pro službu katastrální,
nedbajicí potřeb ostatních kategorii
zeměměřičských
oborů. Odtud na podzim 1899 převzal
řádnou
profesuru
deskriptivní
g-eometrie a praktické
geometrie na báňské akademií v Lubně. Zde mohl již své názory
na výchovu v obo'ru ge,odes,ie prováděti prakticky a zdařilo se mu, že v r. 1902 zřízena
stolice geodesLe a důlního měřictví. Z Lubna opět podnikal cesty do Francie, Belgie a
~ěme()ka, aby tam studoval výchovu a vzdělání zeměměřiče pro práce na povrc.hu i pod
zemí. K,onečně v r. 1905 povolán do Vídně na uprázdněnou stolici po profesoru Schellovi.
DostalI se do ústředí opět, stal se poradcem v ministerstvu kultu a vyučování. Měl přiležitost vídati zasílané petice, vídati intervenující
deputace
pro úpravu
a zdokonalení
studia zeměměřičského.
Sám se sta,ral téz o vybudování
studia,
bohuže,l nen,alézall
ohlasu, ježto nebylo pochopení pro výchovu vysokoškolskou
ani v Rakousku ani jinde.
Po světové válce dostala se otázka zeměměřičského studia v Rakousku na pořad.
Snahy jeho o zdokonalení
zeměměřičského
studia docházejí splnění aspoň v tom, že
v r. 1919-20 dochází v Lubně ke zřízení tříletého
odboru pro důLní měřiče se dvěma
státními zkouškami a právem promočním. Pro zeměměřiče doporučoval čtyřleté studium
se 2 stát, zkouškami, se stavovským
označením
inženýra
a právem
(]oktorátu.
Leč
te,hdy nastalo mzdvojení ná:zon1 mezi t.echni kou videúskou
a štyrsko-hr:adeckou,
která
zastávala tři:leté studium. Odpůrci zeměměřiči'l zvítězHi tehdy i ve, Vídni. Marně dokazoval Dolehl
neúměrné přetíženi z,eměměřičů při třiletém studiu, marně ukazoval, jak
bude obtížno zařaďovati nové discipliny do stud:ijního p,rogramu. A tak v mee 1924/25
zahájen byl ve Vídni prvý a druhý ročník, kdežto ve Štyrském Hradci prvý ročník třiletého studia 'zem€mě,Ně,Sikélho.ve Vídni na obecném oddělení, ve štyrském
Hradel na
odboru stavebního inženýrství.
V nezdaru tom těšil se blahou nadějí, že vybudování čtyřlet.ého studia hude již jen
věd budoucíeh g-enerací a že k němu jistě dojíti musí. PoloZil jsem v této vzpomínce
flůraz na jeho činnost ve vychovatelství
a v organisa0i
zeměměřičského
studia" jejichž
úkol v životě veřejném měl možnost od nejnižlších počátkú poznávati.
Jeho činnost
v oboru fotogrametrickém
byla ooeněna na sjezdu a v jiných zpráváeh. Vysoká škola
technická v Cáchách, ve Vídni a vysoká škola báňská. v Lubně udělily mu čestný doktorát.
Všiehni zeměměřiči českoslovenští
přejí mu jistě, aby dlouhá léta: ještě těšiti se
mohl z výs;ledků své tuhé a soustavné vědecké práce. jakož i učitelské činnosti. Nebyl
inženýrem. ale měl vzácné pochopení a smysl p,ro techniek}' život a pokrok. .1. Pefřík.
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W i I d ů v a u t o g r a f.
Ing. A. F i ker.

(Pokračovi",Í.)

:=

Z toho plyne, že <t P'SN' = <J: PRN' = 90 o a P'5
PRi~= a. Jiným,i
slovy, otoč·í.mIe-li k,OOl)lOTOru
ze základní polohy O' úhel a, vychýlí se paprsek OP'
v rovině :svírající Sl8!základní rovinou SHS' J. OP ~ a také o úhel a. Výsledek
tedy j:e, že pap:csek protne desku v tomt~ bodě, jako kdybychom pozorovali piřím~) skrze objektiv.
Na zruC4tku bylo· d'ále předpokládáno, že reko[]jstruorvaný hod jle určen j!ako
, .J
průoočíkdJvou
zobramovrucích pa.prskd,
9
jichž smm-y byly Slesitr·ojenyv koncovýC'!b
90 '
bo!d~lcllzákladJny, takže by byl určrujícím obra~cem trojúhelník. Ve ,skutečnolSlti
j,e u W. autogra.fu praiV'ru~omora, přemístěna. z bodu R dio bodlu, R' vzdáleného
o ]wuls,trullltnívzdlá,lenolstd od komory levé (viz schenliatický obr. 6., kdle tečkovaně j'sou znázo:rněny poměry při fotogmfoiVární, plně poměry při rekonstrukci
na autogram).
Tím se změnil půvooní
určující trojúhelník RLP na. čtyřllhelník
R' P' P L, v němiž(je základna rozdělena
n.a d)vtě po,loviny a v němž bod' P z 6.
RLP je Z8is1toupenstředem S úsečky! PP'.
úSlečka PP' je na autogram matJelriaHSlOV'ánanOlSiIlíkem, z něhož se d\<l;jína
obě strany vysouvat kOlV'ové částice,
Sl
llIe1S1ouci
ka11dJanúcl;:yobjímky upeiV'něné
Obr. 5.
p110 ojnice. Na přeVlýišení kOI1cÚ fotoI
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Obr.6.

r

gT:lImetrické zálk1adny se biere zř,etel tím, že se z.výlšíneho, sníží pravá ohjím1ka
o hodnotu pi\elvýšení 6. h (viz. obr. 8.). Př,eiffi~stěnÍimkomor zaměněno bylo i pořadí obrazů, což, by mělo za násled>ek, ž·e ib~ POZoTl0lV8,tel
viďěl negativní plas.
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tický t. z,v. psieudJoskopický obraz, který není žádoucí. PIlOt.Oje obraz pravé
komory přiř:liz;en levému oku< a naopak (obr. 8.).
Pro rekiomtrukci polohy bodů měníme polohu zákl'adny a .- j'e,žto ol.llllce
j:sou pevně Bpojeny s komorami - Souč~lof'lněi polohJu komor v prostoru tak
d'lolUlho,.3JŽ v okul.árech záměrných dalekohiLediu:8iplyne stereoskopický
obra,z
mměrné značky s pl.af;tick$'1Il mod~lem bodu. V tomto ok3!ffi~iku musí podle
předešlého zaudmlouti ojnice vzhledem ke spojnici PP' tutéž polohu jako zobra~ovací paprsky LP a RP vzhledem k z-áklaidlně LR.
Bod S má pak v~ledem ke spodnici R'L a bodu S' tutéž po~ohu;jako skutečný b10idP k zálklMně LR a Jejímu středu S.
Rorvnoihěžné přemisťo,vání základnyděj:e
s,e Pifolst,řednictvim dvou voz li,
z nicih~ PifVní pojí,ž:dí z lava do prava (X) a nese ~oleje P[10druhý vů'z, který na
něm poMždí Vlpfed a V'zad (Y). Na tomto d!f'Uhé:mvoze j1e vertikálníslo'UIp,
na
němž se pohybuje zákla:dna ve směN vertikálním (Z) 00bif. 8.). Pohyb VlOó\Ů
a
základIly zprostředkují 3' vřetena šroub ovál, Merá s,e lwáiliěj:í v pohyb 2 kUkami
a pedáJ'lovtým kotoučem.
Pohy1b\f 2 ,šrouhOlvých vřeten převádějí se současně na vřetena kO()Tdináto·
grafu vynáš,eciho sltolu, jež přemisťuji tužku zakreslujíclÍ automaticky
situaci
bodů, na něž jsme v ok1.w,rech záměrného dalekohledu zastavili. K odečtení
výšky těchto bodu sl'ouží počít3Jcí 7ařízoo.i, spoj,ooé se Š'I'Iouoorvýmvřetenem na
vertikálním sloupu. Byla-li při urovnanó levé ojnici nastavena na počitadle absolutní výška pravého ,stanoviska, udává počit,adlo přímů, hodnoty, jež oprav1eny
o vliv refrakce a zakřivení zelffilSkéhopOVTchu dávají nadmořské Výšky hodů.
Pro získání vrstevnic za,staví .se Wkludna na zvolené výšce a kombinovanými pohyby ve slIněrn Xa Y objíždí se plalStkký model terénu, při čemž
tužka koordblátografu kreslí vrs,tevnice~.
:I:}.osudbylo před~k1ádáno,
že jde o snímky nor m á 1n i, t. j. osnlÍmky
pořízené s osami vodoi"ovnými :li kolmýnů k základně. Pro rekonstrukci vztahl~
u snímků natoČielllých, t. j. pOŤizených s os,ami rovnobHný:mi, ne vlšak kolmýmI
k záklaidině, je nutno jak z obr" 7.
r
patrno - natoěiti obě části základny
L' PaR"
P' vz:hilooelInke spojnici R" L':<.
"
() úhel na,točení 'l/J. Z kOOSttruktivních .__~__
r_~?_._~
S
důtv:odll nenatáčejí se jen části základny,~:
f\~/'"r: !
nÝ'bI1"ŽI
celý nosič i se zálkladnou.
Misto ~:
/ z.':
J\II....

natočení
~t

'l/J

a délky;

hOldIrLO'ty
r: a ~,

se z a

'l/J

nultno pak zasta - /
které jsou váz:tny

i

i

!

,

,

t {J z. sin 'l/J
g - d
z . cos 'l/J

+

sin {J

!

i

těmito vztahy:

z' = z . sin 'l/J

I

2

_

'

d
,

jež IZle z. obr. 7. primo odvodit.

Obr. 7.

Základním ,směrem pro určení směrů z.obra.zujidch paprskú je hlavní osa
fotograJické koolllolry.Tomuto směru odpovídlá u W. a,utografu osa záměrného
dJalelwh1eid1u.V základní poloze a,utografu jsou os,y záměrného dW:ekoh~edu
V'odorovny a spolu rovnobě~ny, takže jejich postavení odpoiVidá případu snimki'l
nonnálníc:h; pro zpracování snímků konvergentníich a sMoněných j,e nutno však
dát osám s!polečnou i vzáJemnou polohu od:povíd~jicí poloze fotografick)'ch os.
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Přis.nímcích konv,ergentních nutno na,torot alespoň jednu z 08 záměm~ch
da,lekohlredů tak, aby směry os svíraly úhel konvergence. To se provádí natočením hll'Mlolu K (obr. 8.), UffiIÍstěného při levé komoře kolem vertikální osy,
č,Ímž se natočí i směr, v němž je snimek pozorován.
Při smmcich skloněných nutno sklonit OiSyPOiZOfů'vac.íhodalekohledu, což
se proVlediepři Slnímcích s t e,j n é h o skLonu naklonooímcelého
nosioo, N kolem
hori1Jontá:Lníosy RR'; KdieHo byly-li snímky pořízieny ge sklonem r ů z n Ý m,

Obr. 8,

nakloní se nosič N o úhel sklonu fotoko,Il1my na pravém s,tanovisk:tll a u pra.vé
komory (na autografu) vychý1íse, mtočením hra.noliU R kolem osy rovnoběžné
s osoru RR' lSII11iěr,
v němž je snímek Pozl0'l"otVán,
o 00811,který je dif8iI'encí sklklnť.
na pravém a levém stanovisku.
Změnapozorovadho
směru jak ve smy,slu horizontáJl11ím (při konvergenci).
tak ve sm)'lslu vertikálním (pii různém Isklonu) vyžadlUlje téži natočení, resp.
zdvižlenÍ nebo sniž,cni korekčního mlechalni:smu.
U snimků skloněných s osami konv'8lI"gentními js,ou pomúry slo~itěljší, a
t() z náslerlIujících důvodů:
úhel sklonu, kt8iI'ý sle zavádí u autografu., je úhel
mlě~ený v roV'ině kolmé ke spojnicí UH', kt8iI'áodJpovídlá. foto'gramet'rickézákladrn.ě" kJdiežto úhel sklonu fotokonlOory je, úhel, který svírá os,a komory s rovinou horiz,ontáJlni, tedy v případě snímků lwuvergentní,ch úhel jiný. DáJe úhel
kOnV18iI'gences'e z,3.lvádíu autografu při snímcích skloněných v rovině ,sildoněné
a to z toho dJůvodu, ž€ toěná osa, hr~molu K původně svislá se naikloní při zavediení ,sklolllUlsoučasně s nosič:em N útýž úhel. V,e skut,ečll1iQ1s,ti
je však konve,rgence úhel dvou v0l'tiká~nicJh rovin, v nichž, l'eží 'olsy komor fototheod'olitu
pí'i fotografování, tedy úheJ n"ěřený y rovině horizontámí. Kromě toho vych}"lení pozorovacího směru ve skloněné rOvině má za následek, že komora se zdánlivě stoč.í (t. j. natočí kolem hlavni og,y), co'ž nutno odstranit z,a:vooením s,toě,ení
opačného znaménka. Je tudiž nut,no v případě snímků konvergentních
místo
úhlu sklonu w, úhlu konvergence, i' a ,stoČiení levé komory x = O z'avést úhly
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jiné *). Posléze je tř:~ba též; vZlit zřetel k tomlU, že koovergence
se zavádí u
a,utografu
nla.toč,ooím levého pozo'rovacího
,SIIllěru, kdežt.o směr pralvý zŮ'stává
kolmý k os.e lIB' (Obil" 8.) a nutno t.edy u prllJvého směru zachOfVa,t sklon odpovídající ,skutečnému
sklonu osy fotokomory.
Skutečný
sklon je w, sklon Z~l,staveII1ý naklioněním
nosiče je podle předc:hiálze(jlíClÍho w'. Aby pravý směr měl žádaný sklon, nutno jeho sklon O[ll"avit o difell1enci Llw= w -w'. DiferellCe sklonu
z,a,vedJe se ll'a-tolčell:Ím hranolu R kolron horizlolllltální osy.
(PokračovánI. - A.niTre.)

o

pozemkovém katastru na Hlučínsku.
č.

Jurek

a A. Štván.

o

HlučiÍinsku :s, hlediska zeměměřiče nJehylo tl nás - pokuid víInie - dosud
niČleho llajps1áno, ač již uplynulo 12 let od té doby, kdy seSltaJio č,ástí Další l1ep'ublikJy. ':Do 'snad proto, že lelžl tak nějak z !lUky a má!lokdlO se oň zajímal, kdo
MIllliusil. A př,ece je tu pl1oz.emtěměřič.e: hodinJě problému, mzhoi<l!nlě vírJe, než tam,
kde jsou poměry SipOdláJd!3lIl.é.
Soudime p1'ú1tJo,že nebuldle na škodu, povíme-li o
této zemič·c.e" co jsme se při síVé plálCi dověd:ěli. Aby naš'e kresba byla úplnější,
za,čneme s trochou c1ějepiSJU a stručným
vJ~l~řJením povšechných
pomčl1't
Hlučínský okres, čítající 38 obcí s 50.000 obyv2JteH na 316 km2, je osídlen obyvateli národnosti
české kromě dvou obcí Sudic a Třebomě. Československé
národnosti
bylo podle prvního sčítáni 83·%, německé 16% 31 poLské 1%. POOle toho Je ok~es 'Vel smy·sIu
míroV'Ý'Ch smluv i jazytkového ,zákona jednoj:lJzyčný. VyUČ<W.tcí řečí je 'Čeština., n.ikoliv
opavské podřečí, jímž se v kraji mluví a které je hodně promísooo němčinou. OkreBlllím
městem je Hlučín s 5.000 obyvateli. OéIDárodnění k~a,je.o něljž Pirulilko zvlálŠtě ve školství
a zejména v posledních 50 letech velmi intensivně usilovalo, se sice nezdařilo, zanechalo
však v myslích lidu pa.trných stop, jež odstraniti
bude těžkým úkolem ná:rodní školy.
Hlučínsko je částí bývalého kraje Opavského, který patřil svého času k Moravě.
Od r. 1318 klonilo se k Slezsku, až s ním po r. 1613 splynulo úplně. Jen statky olomouckého arcibiskupa
na Opavsku zůstaly při Moravě a dodnes k ní náleží jako moravské
enklávy.
Po nel§ťastném míru vratislavském
r. 1742 připadlo Pmsku ill1ejenDolní Slezsko,
ale í větší část Horního Slezska a, tím i Hlučínsko. Leč dějinná spravedlnost
napravila
světovou válkou křivdu. a z bývalého Opavska byla nám vrácena aspoň jeho hlučinsk:í.
část mkovou smlouvou St. Germainskou. Při vtělení hlučínského kra.le stalo se zákonem
z 30. ledna 1920, Č. 76 Sb. 'z,. aJ n.; oh-Balz,enípak provedlo se na dvakrát:
v 36 obcích
dne 4. února 1920 a v Hati a Pišti dne 16. března 1923.
Státní hranice. na HlučÍIlJsku z poválečné deilimita.ce jsow velmi nevýhodné; nikde
se neopírají o přirozené překážky, jako jsou pohoří nebo větší řeky. Hranice, začneme-li
u Anaberku, naproti Bohumínu městu, běží přes samá, pole a háje severozápadním
směrem k městečku Sudic,ům a obrací se pak k Opavě.
K,romě les,ti nJá~ežely na, Hluěín:sku o hromné
plochy
zeměděas:ké půdy
p'mské
šlechtě, hlavně Rotschi.Idum. Po 'zrušení poddanství
po r. 1809 utvořilo se zase mnoho
malých uBedlostí o 1-2 ha pMy. Roztříštění selské půdy podporovalo
ještě právo zvykové, obvyklé mezi Slovany i jinde (Slovensko)
tím. že se statky
rozdělovaly
mezi
dědice stejným dílem, takže se tam vyvinul četný venkovský
proletariát,
jejž půda jen
těžko uživí a jenž je proto odkázán na práci v továrnách, dolech a v·elkostatcích.
Zamnínku
stoji, že obyva,t,cl.é HlučínlSlka sebe zovou Moravci aj že označuji svoji řeč
za moravskou.
Starší čtou jen švabachem. lat;nka na lI1ěmecký1ch,školá.ch byla úmy&lně
pomíjena. Kapitolou pro sebe je komolení čistě slovanských jmen pravopisem německým,
které může úřadům způsobiti v ,záznamech hodně nepříjemností.
Není pochyb o tom.
že jména Morawetz, Twiirdy, SnJehotta, Kott,erba, Newrze1lla 130 j., jic.hž Je na HlulČinsku·
dobrých 80%, byla psána foneticky a německou
ortografií
neprávem.
Bohužel směrodatné úřady naše nestarají se o vrácení do pll.vodního stavu. a úředníci, kteří se s lidem
ve službě stýkají, píší jména nejednotně. To národní kolísání projevuje se zřejmě u typu
občana Hlučínska v tom, že s,e na českém protokole podepíše český, na něme,ckém opise
pak německy. Je to, skoro bychom řekli, vyMí· tolerance,
na kterou my druzí nejsme
dosud zařízeni.
*) A to: m', " a

jsou vazany těmito yztahy s m aj:
tg m
sin j' = sin j . cos m
tgm'=-cos T'
tg lt = tg j . sin m.
Odvození viz ve Schw. Zeitschrift fiir Verm .. und Kulturtechnik,
Baeschlin,
Zur Theorie des Wild-Autographen.
lt,
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I-Ilučíns.ko patří v poIZieanlwvémkataJstm mezí 000 území, pro která nařizuj'e
kaltastrMní zákonwovésti
měření, j,ei by Slosrovná'Vala ,s ustanovením h1aJvy
II. zákOOla. A stanorví, alby tu zůstal zatím podkladem pro vymě.iíernipozemkové
da.ně dOSl34vadJníoiperát tak d~ouho, dokud nooabu<1e platnosti o!peiI'át vzeŘlý
ze zaměřeni llIO'VOOO.
V důvodové z,práv:ědo!vozulj~ se, že <iosaN3.dníoperát pruHký, zvlMítě ma{[lIOvý"je méněc.ooný a 00 jle nevyhnutelně nutno nej:en z duvodú
daňových, 3Jhy.i v těcihto· Ú'zenúch byl zaveden operát mvnooooný s operáty
v his,torických zemích. Co jsme tedy od ~ruska zdiědili v po,zemkOlvém katwstru?
Katastrální
mapY,IJ["uské
výlroby, t. zv. Gem~kungsreÍ!nka;rten, vy·
hotOVlelIlépod~o návodu z 21. ledna 1839, fasp. z 21. května 1861, zústá,vají skute,čně co dlOpřer;llOsti: d~eko za naš@ui m~mi
i z meltod gTl3!fickýoh.Jeto podivné a llIelurrnlÍJIlle'
.si vysvětliti, ž·e Prusko, o něm,ž.vždy platilo, 00 je tak přes,né ve
v.šelli, S,tVlO,řilo
něco podoooého. Snad to mělo srvojo odůvodnění diobové nebo věcné, ale i pak lZll:~
těžko poc:hopi.ti, žle mapa ka,t,astrální, sloUŽQviŠÍ- jak uslyšíme
dálo - zároveň za mapu pozemkové knihy, by byla klk špatná i z let, kdy bývalé Rakousko již dok0IDi00valo ,své pů.vodní měiíenf, ke kterému ješ,tě dnes
hledJíme I; obdivem . .Není vyLouě.eno, že ,sIBv PrUSlku jiJlaki pohlíželo na mapy
neŽ v RIa~o,usk'lli,po;ně1vadž zájem na pozemkov'é dlani mohil býti jiný. Na,s.vědooval by tomu fakt, ž;e pozemková daň, vypočtená státními kata,strálními úřady, nebyla od r. 1893 daní státní, sloužíc jen za podkla.dprto ohecJ1í dávky.
Ka.tMt.rái1ní m~
jsou ručně propíClháním sdělwné lwpie podle map pl1vodních (Urkarten), jiež .liBOU nyní z okresu hlučinského u1o:ženy li exposituil"Y
aromvu ma,p katastrMních v Opavě. Měiíení, které ZIJláz()!l'ňují,bylo provedeno
a za'psáino v prutecih (Rute
3''766 m). T'řeíbaže neumíme řicj" j,akoll metodou
nejsltarší původní m~PY vznikly, soudfme, žle nemají trlgonúmleltrické va.zby, poněvad!ž triangulalČní body, které na. listecih na1cihá,zíme,ukazují na později-ií záhes po r. 1880. r.Dértodlolffillliěncenai&vědčuje také okolnost, že ob"VIod:ysou'8Ied:icích
tratí lla[lToSto mlezi sebou nesouhla,sí. Některé obee z,aměřené při komas,adeh
(sepa'l'ackh) před vybuoovánfun novější kat,astráJní sítě, o níž' mluvíme ke konci
člámu, maM vlrusitmísy,&tém.
Úz,emí jiOOm:é
oblce, pokud se nedalo umístiti na jedren list mapy, bylo rozděleno na menší -části (FIm), asi jako jsou naše tra,ti, a tyto byly znázoměny
sllilliOlstatně na j~dnotlivých listech mapy; jl6Slttedy ka,ždá tako,vá. ma,pa t,rati
l)
(FIUll"kaIDtiezhotovena
sama pro Eíe1be,nHzáiviSl1eod sOUlsedlníKlih,
j~ bc,Z :ookčních
rámů a kalžoo má 6íslov:ání p.-'1rcelsa.molstartné, pOCJnajíc vžidy jedničkou a zoln"a1zluj1e
soubor pa,roel zcella uza.vřený. Tak v obci, slelstáivající na pI'. z 5 listll
mapy, mohou Ise tatá,ž ,parooilní čísla vYf'kytova,ti i pětktrát. Proto je nutno při
kwždélIllJolZnaoení parcely v opterátě ozoolčiti ta,ké list mapy, což OV8€m není
přeihllednooti IlIa '1llrOSipěch.V mapálch Jsou zn,álz,oměny jlako s:atmlostatné pa.roely
i jedDlotlivé jaat!olstní tildY pozemku, js.ou-li 00 &0 výměry V'ětší neŽ. 3 jitro (~Iorgen
2.553 m2), kdežito růzlué druhy vzděláivální meiIlJšínež 1 jitm výmě,ry ne··
byly zvláštními paroelními čéÍ:sJyoznačovány, nýbrž pros.tě přivojlOvá,ny k okolBím pOlz.emkům jiného vzdělávání téhož držit,6'le, a bylo-li takových nékolik,
k Ollomu pOlZemkiu,jehož vzděláváni bylo jim svými vla,stnostmi nejhlížie,.
Místní tm,ti jlsou zná!z.orněny z,pm,vidla jen svými ohvoo\y, a vla8tnicvi v katastr. olperáte'ch a .po'~eJllJkO'vé
knize vyzna1čeno jle .v sloupci pro pa~oelni čislo
ozna,oenim "podil na nezaměřené stavební ploše". Výjimku činí jen případ, kdy
uvnitř místní trati jie po.z,emek větší ne,ž 1 jitro, podrobený pozemlmvé d.ani. Takové po'zemky byly lli~,mapě vyziI1ačová~nyi v místní trati. Budovy i s€ zahra·
dami do výměTy 1 jit,ra byly podl'oheny j,en diomovní d~ni, která by poldle našeho pojmenování byla daní po,z,emkovoUl z půdy pa;rifika,onÍ. .Jle'1ikož nebylo
u pl"UiSkýchkUltastrálních úI\adů ani pfímčních map!, a poněvad:z ani knihy pozemkové neměly vla,stníoh map, s!loužily mapy kata.strální a,(l:osud slou.ži. k infOífmia.cive věcech dlržby i hmnic majetkový·ch; je proto jejich OJllOtřebení a
poško1z,ení při živém styku se stranami samozřejmé.
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PH každé změně paJ.·c!elyco do tvaru a pfedmětu pořizovala se a di(}sud
poHzuje, pfelsněji kOIlistruovaná. ďopli'iov:ad mapa (EtrganzlUlllgskarrte)obJ'čejně
v dvojnásobném měřítku příslušného iistu katas,til'ámí mapy, aploeha zaměřené
pareely poč.ítaJa se z délek v pr1rod'č měiíených. Zaměření a výpočet plochy u
takových změněný'ch paroerl bylo pečlivé. Do mapy ka,tastrá.1m.íb\)TlyzakrBlsJeuy
změny obyčejné pa.'orp!Í'Chánim
ko::pie dopJúoVl3!címapy, zmenšené na. ruěřítkio ma,py
katastrální. Celý zpťlsoh vedení mapy v pat,rnolsti byl n8lperčlivý a nepřesný.
Měřítko map je tu různé i pro jednu oberc; ka,W:á ohec má z,pravidla měřítka, dvě nebo tři. Vyskytujtí se poměry 1: 5000, 1: 2500, 1: 1250, 1: 625 a
1 : 2000. Na lis,terch však najdete i m{;řItka neohvyklá, jako 1: 2512, staJ.oo~ená
později víee méně odlOOdJem, kdyžSiel palpílr tak s'l'a,zil, že dife:l'Iel1lce'nebylo už
možno svésti na nepíiíesmJostpťlvodni kreiSby. I jiuak vzhled map pruských, které
jsou podlepeny plátnem, připomíná více plány, jie~ se při komisích nosívají s,točeny v mCle, anebo mapy, ja,k je vidíme u obecních úřadů různých Lhot; nikterak nepťlsohí dojmem map, nad nhnliž modemí telchnik sotva dlýJchá a ďo nlichž
koná zákresy se vrší možrnou pietou a úctou k práci zhotovitele.
Ko~oll'ováJ1íprovedteno b~]o u ClelSts,ienou páJenou a u toků herlíookotU
modJří. Ohe1cnt hiranice označeny z,eleným pá,skem 1 mm širokým~ hranice j;ednoMivých listů páskem fialo,vým. Po této m~Jíř,&ké stránlc-e je mapa pcruská podobna mapě švýcMské. N:1 každém listu mapy je, vyzna,čen směr k severru šipkou. PťlviOdní kresba a. parcelní črsla, jsou ptwveld1enyč'emě, zrrněny a nová paTcelní čis,la rumělkovou tuší. Zrušené čáry p:řetrhují s.e ležatými červenými křížky, lomy u panel, pokud řezy nedlají se pf1elSlně
a ostře vyznačiti, nejsou dlotaženy
na 0'5 mm, ahy při pořizování kopií daly se lomy dlolhfe .propíchnlo!uti. Kopie
(t. zv. Nladielkopie) p()řizoUjí:Sleltím zpťlsobem, že se celá situa,ce propicJlá tenkou
jeMou na ,pod!to'Ž 8lllý
pa.pir a pak d'odatečně spojuje.
KamJeny vyzna,čeny jsou v mapá!ch čiverečky rozměrů asi 0'7 až 1 mm.
Způsob vzdě,lávání a j'ednotlivé třídy pozemkťl a l'O'zhraní tříd zohralzeny j,s.ou
rOvJlelž na ma,pě, a to modrou t,uší, na př.. .116 značí role G. třídy. Lesy jsou
označeny H (Ho]'znng), 10'Uky fF (We~de), pasltiVina V (Viehmeidie).
Ná:z,vy tratí na prruské katalstrální mapě vyznabmy nejsou:, a,č,mezi lidem
pojmenování pro ně stále .žijí. Tato pOjmenování jjSOU většinou stejná, jako
i v osta,tním Sle,zsku, jak ani jinak nlemůže b\ýti. Nejčastěji s,e tu vyskytují:
Vařešinky, Fiťejdy, Doly, Dťllky, Rovniny, "V-l'binky,Borky, Pod.Mří a pod.
Zvlá:štnos,tí pruského operáMl katastrového jsou 8[}jklá:vy. U nás hledíme,
abychom měli kat.a.stry z jednoho celku, v Pl'IUlskuneměli těch snah. Když maji.
telé jedné ob-ce zakoupili komplex pozemkťl v d,ruhé ohci, mohli žádati o pf'ekata.strování ta.kový;ch pa,mel do .své obce. Zohrazení na ma[)lě a, označení parcelními č~s,ly po,zell11iků
zůstala ml, ma.pě původní, jen ohvod pozemků oha.r'vil St'
z,e:le'll)T!ffi
páskem a na plochu se pr-ip3alo "EnkIM~e gehorig zu ... " Nikterak ne11000hodov:alo,byla,-li enklá,va, v sousedství ob-ce, či lllP,lně odříznuta. VT's<kytují
s,e případy, Ž'8' i jedna pail'ccla, uvnit,ř obce Č1Íníenklávu.
:Mnohé z poHtie:kých ohcí na ffiu.čÍnsku sesrtáiVají z dvou obd katastrálních, z rUlS,tikáJní(Gemein'dlehezirk) a, domi'lliální (GutsTIezirk). 'l'ř,eba,že obojí lne.
mí je zná:zol'néno na slPolelčné mapě. j's.ou pro ka,ždiou obec založeny samostatné
k~,tash'á:lní o!Pieráty. Ohvod d'ominiá1ní obee je na malpě obarven zieleným páskem
a ozna,č:en jako Gutrsibezirk.
Jak pat"mo, l1if:lodpovídá,dosavadni mapa na Hlučínsku na,šímpI'8dstavám
a můiže ls.Uou~itij,en jako přehled vz~ijemné soulvislosit,ipMcel a k orientaci. Dohrá
je jen m~rpa doplňova,cí, ale její jakost zt~'áici na. ceně, !poněvad1ž:zobra,zuje j,en
menší soubory p3Jrooilb1elzvzád'em'r1éslOuvislosti, a to ještě v různých měřítkách.
Pro dalši technické p:rá,cienledillJose jich dúibř,e púužíti, hyly dobré jen pro: výpočet výměil.·. Zhotovovánim doplňovacích map hromadila Si€: j1en S.pOiUSI!a.
papíru
a pfehled se ztrác,el. Pro vytyčovánií c1ržH:bino,stnichhranic v pří1'O'dě mHsilo se
00
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proto vžd~ sáJhnouti ke koto,v3Jným polním náJortům, které se pořizovaly ke
k:3JŽOOillllU
měření a je~ pro jednotlivá katastrálnď území byly vá.zán)' v knihy,
U starých parool, k1de takových náčrtťl nebylo, mUJsilIs.ebez zřetele k ma.pě vyšetřova,ti stav poslední pokojn1é' držhy; trukioiVa,
hranice se pak ome~níkovala, zamlěřila a polní náJčIl'tslOlUŽcil
pak za podkl3Jd pro moižná šetření další. Každým
náJmem: noiVěj&iho dM!a rnšdla, se platnoot IlJáčJrtu,StMšiho.
Zdura,zll1iifjslušÍ, že fll€7.míkova,nípail1C1el
a výp~čtu výměr věnovala se za
BruISIk:apé!oo m!IlOh€lffi1
větší" než je tomu U nás i za platnosti novmo záJklon:a.
Ve e n ě n i p o zem k ůza
P,ruska byilo rprovefumo vlehni rychle. Rozhodluj:ic:Ílml
při tom byly ceny plodin z let 1837 a~ 1861, při čemž1byla pvo pll"Ůměr
vyIJ.iOOháll1a
c1V'ě nejdJr:tžši a divě nejlacinější léta,. K,atastrální výtM,ek na HlučďnSlkubyl zlll1čnč niMí než na sousedním Qpavlsku, ač se oba okI1esy !svým slož€lIl:ÍmpUdy a klimat~c:kými poměry velmlipodobaji;
to proto, žel na Opavsku
bylo vykonáno v,c:enění v r. 18G9 a jeho vElvise vr. 1896, tediy v době pozdiějši
a piřirozeně hJoispodJáJřskyvyvinlltější.
Bro př,echodlnou dobu, pokudJ nenabude na Hlučínsku pla-tnos,ti opGrát
no:vý, zůstává zatím poldkladle'!ll!pil'Ovyměření polz.emkové daně dosaNadní ope·
rá,t s odchylklou, 've ,pétin:í.:s:obnýkata~tráJlní výtě:ž,ek v tolareoo vyjoolíuje zatímní Výitěžek ves. koruná:ch, což znamená" že s,edlosavadlní výtěžlek násobí koeficientem asi 1'42 za předpokladu, že 1 toJaď
3 ma.rkám po' 1'175 Kč.
Operát po!lell1lkového katastru pruského je ovšem také odchylný od l1a1šeho. Tak na~im archům pozemnostním by odpovídaly t. zv. mat r i čni k n i h Y
P o zem k o v é d a n ě (Orund'steuermutterrollen), sestávající z artiklú, jež obsahudí drržbu, oznaeení parcel s kulturou a výlměru s čistým výtě,žkem. Postrádají
však úplnlě přehledu jednotliv}-ch kultur. Plo,chy z.astavěné, jakož i nádvoří,
jlSiOu- pokud majístanovenoll
plošnou výimělru - vykáJzá1llY,jak v matričních
kniliá,ch pozemlwvé daně, tak i 'V k n i h á c:h d a n ě d O' III o v ni (Gebaudeste«llermutt€tt'ro11en) a v knjz,e pozemkové, joouce ozna,čeny jako I-IofraullJ, Gebaudefliilc,he, Hofraum mit I-Iausga,rten atp. Knihy daně domom
slouží k předpisování danďz budov a evidenci počtu a, druhu ~tav,eib zbudovaných na jednotlivých poz<emeích jako Wohnhaus, Stall, Scheuer, WerkiSlta,tt, Keliler a pod'.
Z,pů:sOIbzápisu v artiklu matriční knihy pozemkové dianě l'epJ1odukujeme
na památklU a také pl'OtO, a,bychom ukáz.a1i na časté případy nesprávnéhio 7,á·
pi.su dr'ž\by, j!enž nás s počá.tku mýlliil. (Viz tabulku v příštím čísle Z. V.)
Zálpis v hlavě art,udu znameJl1á. Zlev]astnicí po!l,emk.u j,e Mariana Kvasnicová, roz. Dřímalová, provdaillá z,a Josefa Dřímalai, povoláním zedníka; její muž
spoluvl3Jstnikem na této držbě není. Podobných zá;pisú je dosti.
Par cel n í p r 'o t o k 01 (Flurhuch) ~ z,a~ožen pod[e jednotlivých mapový!ch lilistů.Ka,ždiá v tvaru zlll?,·něná nebo nlorvě V'zniklá pM'c,ela, dostane číslo
parcelnlÍ náSlledllj.~cíza posledním v přirozené řadě čís,e,ltoho kterého listu. Ahy
se však n~,zna,čil původ' nové parc,ely a jeií poloha v m~pě, uzívá s,e kromě
llIOvého čís,la parcclního také číslo pťlvodní parcely, z TJ.Íiž
parc.ela vznikla, anebo
v jleljiÍm~bezprostředním sousedlStiVí povstala, při naplavení a pod.; toto ow.a6ení
původu se dlárvá do juwnovat,eJe zlomku, jelhQlzčita,oelem je nové číslo parcelni.
Vizniklar-li nová pa"!"cela z, více pameili, nebo, jich Mstí, uvádí se ve jnlienovateli j'en jlerlro z těchto pa.rceJ, zpravidla nedvě,tší. s .příd:a,vkem ete., na př.
506(13 et.c. Je\StJizle pa,rcela změnila výméru llá'Sledkem opravy početní chyby
neibo nového, 1l18ření hranice, dostá,vái také 11:o,véčíslo parc,e~ní.
Aby ,s.€!do'C.ilílo řá,dné SOUVi'81]'osti
při Čís.lovánip'arc·el, jle zavedellla po'můc,ka zv. N u ID m e r i n d e x, V'e které se kaJ~ld'Ýrok pO'znamenáyá ne1jlvyšdí
toho f'oku,dosažené parcelní ěíslo u každého, Hstu mapy ..
Biíeld:nosti pa'l'c,elního protokolu proti Dia,~emuj!e, z,e n€lffiá. dodatků; par·
celní čílsla jsou vždy us.pořák:1ána a vyhleid:ám.íurčité pa.rcely v něm jIe snadné
a rychlé. Pranli€ltrem dosti ea.stých chyb v něm j,e však, že se neprovádí sk>Učtová kOlntro,la.·
(Pokračováni. - A .uivl'e.)
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Zprávy odborné.
Brelthaapt6v dvolobrazovf tuhymetr.
Firma Breithaupt
sest,rojila t. zv. dvojobra~ový tachymetr,
kte,rý ~vou konstmkcí
~ lPOužiJtímjednoduché latě zvláRť k tomuto tachymmru i>estlrojené z3JSiluhujep!ozornost jako
jeden z nových přesnýeh optick)"ch dálkoměrfi.
Tachymetr
má. dJJ.lekohJ.ed, Zovětšující 24 krát, a jest opatřen v,odorovným děleným
kruhem pro odeiČteIIlí na 30" neb 20" a, ve'rtikálnim kruJhem pro odečtení na l' neh 30".
(Obr. 1.) Podstatnou
součástkou Breíth:aupto va tachymetru
je,st nástavek,
skládající
se

ZB dvou hranolů H. a H2 a, z bubínku B, opatřeného
dělooim a ,spojeného s otáJčivými
osami hrauQlů. Tento. Ihranolový násta.vek se nas3?í na dalekohled před objek,t.iv a, nasta.vením rYSoky na dalekohJ.edu proti rysce na obJímee nást,av:ku docílí se sprá,vné usazení ná.sta:vku. Hranoly jsou umis:tětny nad setbou a hrany jich: jsou 'zbroušeny tak, že
pa,pl1sky rov.noběžné, dopad:ajíd od předmětu na vněj,ší plochy hra-nolů, odkloní se napravo a nalevo od pfivodníiho směru o stejný úhell a vytvoří
úhel dálkoměrnÝ', jehož
kotang,enta se rovná 100. Na. okuJ.áirový konec dalekohledu
nas3.lzuje se protiziva,j~í Z
pro vY'fOVIIlánizatížení ~zn~kilého přitláním hranolového
náJstavku na ,straně objektivlI.
La.ť fy Breithaupt, obr. 2. dlouM 170 cm asestrojená
.specielně jako součá"t dvojob"azového tachymetl1ll, má centimetrové
děleni na invM·)vém p';'sku s čÍ"l.wciuÍm deci·
metro. Na p,ravé straně }a.tě jsou dva nonie, při ČffillIŽvnitřní přiléhá k dělení latě.
Zvláštní t)"čí, op.atJřenou dtžátk,em pro lať upevní se la,ť na 'stoj,a,n :a. pomoeí MÍžových
libel a stavěcích f!l1oUJbfi
se urovná. Průzorem na držátku kont,ro,luje SB kolmé postavení
la,tě vů~i optické ose dialekohledu. Před měřením Istoj:a.nsolatí 00 doSl1Jředínad powrovaným

bodem a při dalším postupu práee múže se stQjanu poUIŽjti i pro postavení ~,troje, takže
dostředělThi zůstwvá neporušené. K vlaSltnírnu měření dólek zařídiíme zhruba dalekohled na
lať pak jemným šroubem uSotanovky nastavíme tak, abyoptickáJ
osa dalekohledu přesně
pr~ehá;zea.a středem latě (v podélném směru), což zjistíme posouzením
veliko8lti diílicich
čál1ek U'onia a dělicích M,rek latě (musi býti llItejné). Točením !bubínku nalevo, až ueítíme
náraz docilime normálního postaveni hranoJit a na bubínku
č,teme nulu. Dalekohledem
takto' př.ipl'll.vený1m k měření a zařízeným na Lať uvidÍime dva obrazy - Ilonie a dělení
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latě - posunuté proti sobě o lintární hodnotu závisici od dálkoměl'll1ého úhlu a vzdá.
~en~ti l~tě od stil'oje.. €'on~vadž ~a()kdJ~. se s~e,
že diíJ.ek.nonia ,p~s~ě rooďtncidujes ně .
.la.kym diIkem latě, otacemm hubmku pnvedeme di1ek noll1a ke lWlllCldenci s nejbližším
dl~~m latě a čteme na. [příklad: na. lati 69'0, ipil.us0'7 na ooniu, 'P,lus 002 na bubínku což
da.va 69·7.2?!". (<>;br.3). Přfpadně můž'eme OOhadnouti na :bubÍ'llku 1Wlimetry. Ode~tení' provedeme .J,este Jednou, uvediemeHli do Jwirc,idence ,8ousedlllí dílek nollJia. Při vrldálenostech
pře~ 53 m .~ůže'~e J.iž 'po~iŽíti.i. d'ru~ého nen!a, který jest opatřen červeným křížkem (+),
takze docllIme ctyn odectelll uplne na. sobe nezávislá. Při měření dlouhých
polygonál-

ních stran je lépe' ro'zděliti je na kratší úseky, které se ,pQ'ersně'zmen, což se umOZlll
pr,:ívě. t;fm, že stoj ••n latě může ,se užíti pro postavení
st.roje, aniž by seporuš:ilo
doptredelll.
šikmé vzdálenosti jes,t třeba redukovati na vodorovnou a pOilWitímz,vlá:štního pravítka fy Breitha.upt můžeme redukci proJvésti ihned vemiku.
Při měření směrů (líhlů) hranolový nástavek
zůstane
nasazen
před objektivem,
takiže v drulekohledu spatříme dva obr8Jz,y signáau, které uanJÍs.tíme SIOuměmě vůči škálám
na,chá1zerjícím ,se v 'zo'mém poli dalekohledu.
O:1rky 'š<káIy jsou od sebe vzdáleny 3"5. takže chyba ve směru sotva přesahuj,e 30", která pro t;a<lhymetrii jest bezvýznamná. Při měření
~měrů v polygonálních
pořooech taková přesnost neuspokojí, proto musíme signál jemným šroubem zastaviti ve ,spodní polovině zorného pole na, dvojitou kolmou nit, oďoeičísti
oba nOiIlie vodo'rovné:ho kmhu, pak daJekohled prolož.iti asignálzastavjti
v horní poloviněwrllého
pole a ještě jroonou odečisti nonie. Střooze
Višeca čtení dá správnou hodnot,u měJřené,ho směl'U. Pří měřeni směru se nedoporučuj':) odst,ra.ni.ti hraJlolový nástavek.
O Ivýsledcích měi'ení kionaných s B1.eith8Juptovým tachymetl'em
není ještě mnoho
známo, takže nemůžeme ni,c říci o přesnosti, s kte,rou 'st.roj:pll"a,cuje, 16'Č dle konSltrukce lze
souditi, že se vyrovná přesnost,i jiných Gpti ekých dálkomě,TŮ. Podle údajů Dm Uhinka
v "Zeitschrift filr Inst,rum,cntenkunde",
Č. 49 'z 1929 bylo při pokusných
měř,eních docíleno
uspokojivých výisledků. Dv.lo měřiči, postupující ne,závisle jeden od druhého, za příznivých
okolností provedli mě'ření se střed ni clJYbou m = ± 11'6 mm a m = ± 17'7 mm při ětveTé
koincid€llci pro délku 100 m.Při
tom délky měři:ly 10'902 m a:ž 111'659 m a k srovnání
byly zjištěny přímým mi'řenÍlll pásmem a latěmi.
J{arpuškin.

Uterární novosti.
Posudky.
Geodetické počtářství, I. běh. Litografie dle přednášek prof. J. Pe tří k a. Praha
1932. Stran 172, tabulky 4. Cena 24 Kč. Nákladem ústřední komis€ pro vydávání přednášek a Spolku posluchačů zeměměř. inženýrství při českém vys. učení techn. v Praze.
Přednášky
z geodetického
poMářství I. běhu, zavedené učebnou osnovou pro zeměměřičské inženýrství.
mají za účel uvésti posluchače do numerického vyčíslování oněch
elementárních
úloh nižší geodesie, na nichž by mohli jasně sledovati nejen vliv chyb
měřičských na vypočtené výsledky. aJe mají také ukázati posluchačům. že absolutní shody
při číselnýoh řešeních 8 čísly neúplnými - jež v praxi zeměměřičské se téměř výhradně
vyskytují - jsou nemožné. Posluchači se mají kromě toho naučiti hbitému číselnému
počítání a stálému kontrolování
své práce, neboť ve svém budoucím povolání mohou se
be~ těclhto 'Základních znalosti t,ěž:ko úspěíš ně uplatniti. Kniha sleduje mimo to cíl, připraviti potřebnou
látku pro dělbu pozemkd a užití její v nauce o katastru.
Z těchto
hledisek jsou přednášky sestaveny a sna~í se vystačiti pokud možno elementárními úkony
numerického
počtu bez užití tabulek logaritmických.
Metodika knihy, v níž je posluchač veden k uvědomělému nazírání na relativnost
přesnosti g-eodetických měření a jeji0h početního zpracování, se zda,řila autorovi náležitě.
V úvodě seznamuje čtenáře s měřením pozemku p,ro plošný obsah, ukazuje
na nemožnost, jednOlznačn,ě u1"Čiti jeho hranice a tudíž i stanoviti absolutně přesně jeho výměru,
projednává
ostatní vlivy chyb zde působící a pak zlltbývá se různými způsoby měření
po'zemků. výpočty ,pa()lšných obsahů· z těehto měření a vztahem jejiclr k plochám, zaneseným v operá.tě katastrálním
a tak přichází k odůvodnění dovolených chyb mezi plo0hou stanovenou
z měření a, plochou katastrální,
jakožto směrodatnou.
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V dalším jsou podány elementární úkony s čísly soustavy deliadícké a vyčíslovány chyby vzniklé zaokrouhlováním
čísel neúplných, nejčastěji v praxi geodetické přicházejících a všude je přihlíženo ke stálému kontrolování
poěetrnch výsledků.
V této
partii by stačilo odvoditi devítkovou zkoušku bez pojmu "kongruence čísel".
Když byly probrány základní zákony o šíření chyb a chyby se vyskytující
při
měření délek, z nichž pak se počítají plochy. odvozeny chyby v plochách a dovolené
jejich odchylky a ukázáno vhodně na příkladec.h, jak závisi prfun.ěTiná {'JhYlbav ploše
na poměru velikosti délek ji určujících.
Po této přípravné látce zabývá se aut or řešením úloh, spadajících
do vyrovnání
lomených hranic a do dělby pozemků a naznačuje
nejdůležitější
případy
těchto
úloh
nlznými metodami počtářskými,
přesnými i přibližnými, takže, výběr těchto příkladů
může býti vodítkem pro všechny ostatní případy, jež by se snad mohly vyskytnouti.
Kniha je pěkně vypravena, tisk i příslušné obrázky jsou jasné a čitelné, a bylo
by si jen přá,ti, ,aby splnila náležitě svůj úk 01, jenž jí byl vytoen a třebaže projednává
elementární látku, určenou pro posluchače, může i v lecěems býti užitečnou inženýrům
v pra.xi, kteří z ní mohou mimo jiné zvláště čerpati návody k dělbě pozemků a vyrovnání hranic.
Fiala.
!n/;l;. Ad. Oh m: Scelování pozemků jako účinný prostředek
k odstranění
v!!ech
nedostatků a závad dnešního nezdra,vého rozdělení půdy a tím zajištění pevné výrobní
základny.
Tiskla, "Novina" v Emě 1931. 40 stran, 20 obrázkil a 3 tabulky. Cena 8 Kč.
Aut-or, vycházeje z úvahy. že příčinou hospodářské kri.,e u nás jest naše, pří 1i š
dr ahá
zemědělská výroba, ukazuje na jedinou možnost zlacinění a zlepšení podníkání
zemědělského vybudováním nové výrobní základny. Cíle dosaženo bude odstraněním příčin
zdražování
výrobních
nákladů,
to jest vad v rozdělení' půdy provedením
s celo v á ní h o s pod á ř s k Ý c h po z.e m k ů.
Hlavními vadami dnešního rozdělení zemědělské pildy jsou: a) R o z k o u s k o v a
n o s t pozemků; v našem státě na 14 milionů ha je roztříštěno
na 39 milionů parcel;
na Slovensku jsou statky rozdělené i na sta dílcil o výměře menší než 200 m2• b) N ev Ý ,h 'O dn Ý t v a r, úzké a dlouhé, řemenov ité, klínovité, lomené i nestvůrné pozemky.
c) Nepřístupnost
pozemků
z cest. d) Nedostatek
cest
a tím způsobená
značná vzdálenost pozemků mezi sebou a od hospodářských
budov. e) R o z t r o u š e n í
p o zem k ů v c i z í c h k a t a str ech,
které pro nevhodný přístup jsou zanedbávány.
t) K 1i k a t é ob e c n í hra nic e, které jsou příčinou nevhodných tvarů pozemků.
Ztráty, vzniklé těmito vadami, jsou ohromné. Jen na orné půdě, odpadající
na
meze a brázdy, je ztraceno na 415.000 ha. Nedostatek příjezdu
a úzké cesty pak zaviňují ztráty ničením osiva i sklizně, které ročně jdou do set milionů Kč. Ztráty na
pracovní době obnášejí 6% až 30 dní ruční a 4' až 21% dní potažní práce oproti stavu
ecelenému, ztráty na ;výrobních nákladech 329 až 922 Kč pro 1 ha! K tomu ještě přistupují ztráty na osivu z nemožnosti použití strojů 20 až 33% zma, úbytek
sklizně
špatným zpracováním půdy, obtíže při provádění
plošné meliorace, znemo·žnění pokusnictví a změn hospodářského
systému, nejistota vlastnických
hranic a pozemkové spory,
obtíže pN zři'zování veQ'ejně prospěšných 'zařízení atd.
Veške,ré tyto obtíže rázem zmizí provedením
radikálního
a epravedlivého
scelení
půdy na celém území obce. Počet parcel zmenší se pravidelně o 80%; pozemky náhradní
přidělí se v
nejvýhodnějších
tvarech;
řešení toto umožněno je založením účelné sítě
cest a odpadů, čímž rovněž upraví se vzdálenost pozemků od stavení. Pře3polní majit,elé
obdrží své pozemky při hranicích domovských obcí, obecní hranice se vypřímí na nejvhodnější útvary zvlášť tehdy, když více sousedních obcí součaJSně pro,vádí sceleni. Poškozování úrody přestane, rovněž tak služebnosti, pozemky se zřetelně a trvale omezníkují a vlastni~tví
zabezpečí založením nov)'ch operátů k3Jtastru a pozemkové knihy.
Majitelé na scelených kusích jsou navzájem neodvislí ve způsobu hospodaření, povzbudí
se stavební mch přídělem ;vhodných ploch pro jednotlivce i korporace, postaráno jest
.iMnou provždy o plochy na veřejně prospěšná zařízení (lomy, sady, rybníky, koupaliště, hřbitovy atd.).
Scelením pozemků do několika málo kusů odstraní se plemeniště škůdců, umožní
se VYUlŽ.itíhos,podMiskýe.hi strojů, usnadní se pracovní doz.or a dokonalé zpracování půdy
a tím vším snížení obdělá vacích nákladů a zvýšení těžby. Úprava tato je trvalá; podle
statistik nastal by s,ta,v tak rozkouskovaný,
jako pi'ed scelením, ~ nedohJoonou řadu
(3538) let.
Scelování pozemků provádějí a g' r á r 11 í 1Í ř ad y, disponující školeným personálem
technickým, právnickým i hospodářskými
znalci, ve s celo va c í c h o b vod ech.
Úřadům napomáhá s celo va c í v Ý bor. volený z účastníků, jehož členem je vždy starosta
obce. Pro zahájení scelování je podle zákona potřebí ,v zemi Moravskoslezské
% ma·
jitelů pozemků o % katastrálního
výnosu, na Slovensku majitelů Y. celkové plochy.
Scelovací akce rozpadá se ve 2 hlavní oddíly: 1. Z.i i š t ě n í n á r o k u každého
majitele půdy na základě údajů katastm
a DO'l;emkové knihy; cena pozemků se zjistí
pečlivým odhadem.
2. Vy š e tře n í n á hra dní c h p o zem k ů v nových tr3Jtích. Odchýlky mezi starým a. novým stavem jsou přípustny
do 1/20 :v ploš€' a do 1/.0 v ceně;
odchylky v ploše se vyrovnávají
jakostí pftdy, odchylky v ceně vyrovnáním
penězi.
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Při stanoveni hlaVlI1kh zág·adpro pňdělování náhradnkh
poz,emků upla.tní své místni znalostí a zk\lŠe[losti zejménascelov.lcí
výbor. Nabyvatelé
mohou použíti zákonnýoh
opatřeni při přidělorvání náhrad, rekursy se pečlivě zkoumají a teprve po jejich úplném vyřiumí se přikročí k zaknihování nového smrvu.
Náklady na scelení obnášejí v zemi Moravskoslezské
450 až 500 Kč pro 1 ha a
hradí se účastmiky kvotami od 20 do 100% odstupňovanými
podle t{)ho, jaké kdo dosáhl
scelením výhody.
V zemi MoraJvskoslezské provedeno bylo do konce r. 1930 scelo,vá.ní ve 251 obcích
s plochou 144.243 ha s 36.132 účastníky. Počet parce,l klesl z 334.604 na 72.077 (o 78%).
DMka mezí a brázd zmenšila se z 74.818 km na 15.810 km, jich plocha z 5631 ha ll'1
950 ha. Přibylo tedy úrodné půdy 4681 ha, po odečtení příspěvku
na společná zařízení
1977 ha čistý přírftstek 2704 ha, plocha odpovídající
výměře 135 selských usedlostí
po
20 ha (105 mělřidch!)
Také v Čechách jsou poměry v rozdělení zemědělské půdy obdobné v 75'8% obcí,
scelování však se dosud neprovádí pro nedostatek zákonitých podkladů (scelovacího zákona), ačkoliv i zde bylo již v dřívějších dobách o podobný zákon usilo,váno.
Brožura IIlIg. Ohma vÝ's<ti~ně textem i obrálzky ukalzuje do očí bijící rozdfly mezi
stavem pO'l€mkové drž<by předl <lJ po s<ee:lo'Vánia jest proto výtečnou pomůckou in formati'Vní, která zaslouží co nej většího rozšíření zejména mezi zemědělci v Čechách, kterým
až dosud dobrodiní úprav pozemkové držby scelováním jest odpíráno.

Ing. O. Krčmář.

K

r O n i k a.
stanislav 6rzepskl.
Stanislav Gll1zepski - fiJolog i ma,tematik polský - narodil se 1526 ve vsi Grzepsku, studoval na akademii krakovské, v r. 1557 stal se bakalářem a r. 1563 stal se profesorem na universitě krako'Vské. Byl též rektorem Českých hratří IV Kožmínku pod Kaliszem. V r. 1565 vydal spis: "Duo poemata Gregarii NazÍ1mzeIŮ ,theologietc",
vě:novaný
kardinálovi
HozYlL8zovi, dále napsal "De mulítipUc,i sielo et talent,o hebra~co€'t,c", Antverpia 1568, kterÝ' obsahuje též ,srovnání polských
měr s hebrejskými.
Kromě jiných
uvádějí se spisy "Prognostycon",
,,0 perspektywie",
,,0 efemer:ldach ast,ronomYCJzuyc1h",
,,0 dlugosci i szerokosci geograficznej".
Zvláštní pozornosti zasluhuje jeho práce G e 0m e t r i a 1) nazvaná,
jejíž titul zní: "Goometriá _. to iest Miemicka Nauka - po polsku
krótko nápisána z greckich y z láéilÍskich Ksi~g-.
Naydiies téi tu iáko násy Mierni.cy 2wykli mierzyé, Imienié ná Wlóki álbo ná ~any.
I,tem Ing'ernm Roma.num iáko wieké ma w sobie. Item, iáko Wieie álbo co inségo
wysokiégo zmierzyé álbo dálekosc iáka. Na przyklad kiedyby chéial wiedziéé iáko dá·
leko do· zamku przez bloto álbo przez wode etc.
ROku 1566 W Krakowie.
Lázarz AndrY'sowic wybijaL"
Kniha je věnOvána urozenému panu Etanisla,vovi Mi~oszewskiemu.
Po věnování za.číná bodem, přímkou, plo~hou a tělesem,
rovnoběžkami,
pravým
úhlem a jeho konstrukcích.
Pak probírá troiúhelník,
čtve'l'€c, obdélník, lichoběžnik. kiruh
a opsanou krwžnici trojúheln.íJku a,čtve,rcí.
Vyšetřuje
plošný obsah čtverce, obdélníka.
Ukazu.Ífl rozmanít.é vlals<tnOlstiobral~ců, jejkh plochy i obvody. Pak promlouvá
o mírách
uživaných u Prusů, na Mazovsku, v Litvě a Velké Polsce. Praví, že v Ma1lopolsku a n~
Rusi měří na lány a popffiuje lány v Polsku užívané.
Probírá
měřeni výšek, hloubek
a vzdáleností s dioptrem i bez něho. Důkazů pro poučky neprovádí,
neboť spis je psán
polsky, aby mohl být.i čten lidem.
Knížečka má 64 stran se dřevoryty, její wz;bor podal Kucharzewski 2). Je to nejstarší kniha o zeměměřičství
slovanským jazykem napsaná a vydaná, v čemž možno hle·
dati vliv ČeRký,ch !bratři.
Grzepski zemřel 1. prosince 1570 v Krakově a pohřben v kostele sv. knny, kdež
je též jeho hrob zachován.
Přetisk této Geometrie 3) vyšel v r. 1929 nákladem Druk. "Koop. Prac. Drukarsk."
ve Varša.vě. Zielna 47, s úvodem. který napsal W. K,nzyszkowski.
J. Petřík.

Zprávy spolkové.
Iládná valná schůze Jednoty čs. úl. aut. civilních geometrů 'byla konána v neděli
dne 20. března 1932 v Praze v zaseda.cí síni: Inženýrské komory.
Schůzi zahájil kol. předseda Ing .. Fiirst ,v 10 a půl hodin dopoledne uvítáním přítomných. Vzpomněl zemřelých členů Jednoty v minulém roce a to kol. Ing. Popka z Ja.1) Láska:

schrift

Zur Geschichte der praktischen
fiir Verme8sungswesen,
1907.
2) Przeglad techn., 1895.
3) Zeměměřičský Věstník 1930, str. 9.
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in Polen.

Osterreichische,

Zeit·

roměře a kol. In~. Cha,rváta z Valašského Meziříčí. Všichni přítomní vzdali povstáním
poslední poctu jejich památce.
Zprávu jednatelslwu
za uplynulý rok 1931 přednesl kol. Prokůpek.
Kolega Janč
přednesl S1peciální doplňky za. Moravu ke zpl'ávě jednatelské.
Výroční zprávu pokladní
přednesl kol. Černý a zprávu revisorskou přednesl kol. Kural a Šír.
Přednesené výroční zprávy byly jednomyslně schváleny.
Ve výročních zprávách bylo pojednáno
o celkové činnosti Jednoty
v uplynulém
roce, zejména o rnzných potížích při provádění katastrálniho
zákona, dále přednesena
zpráva o reformě studia, o návrhu zákona o civilních inženýrech, o návrhu nového stavebního řádu, o sazbách za práce komasační, o udělování oprávnění autonomním úřadům
na základě § 51 kat. zákona atd. Sdělen výsledek inter;vencí, podniknutých ve prospěch
civ. geometrů v min. financí, v min. veřejných prací, v min. spravedlnosti
a u Zem·
ského úřadu v Praze.
V debatě o výroční zprávě bylo usneseno, upozorniti kole~y, že není jejich povinností obstarávati
ku geometrickým
plám'l.m potvrzení sta,vebního úřadu, že geometrický
plán souhlasí se stavebně parcelačním a re~ulačním plánem. Potvrzení to má si opatřiti
strana u příslušného stavebního úřadu. Ve většině
případů
obstarává
po·tvrzení ono
právník, pověřený sepsáním smlouvy.
Dále sdělujeme kolegům,
že není jejich povinností doplňova.ti po stránce formální
geometrické plány., vyhotovené před účinností kat. zákona, a které po stránce formální
neodpovídaji nyní platným předpisům nového kat. zákona. (Na příklad modré kotování,
černé číslován~ starých parool a če,rvené nových a pod.) Takové plány nutno posuzovati podle platných předpisů. stávajících v době vyhotovení plánu.
V dalším jednání usneseno jednomyslně,
poděkovati
kol. Ing. TalaJŠovi za jeho
neúnavnou a obětavou práci, vykonanou pro stav civilnich geometrů
a pro celý stav
civilních techniků na Slovensku v době popřevratové.
Členský příspěvek na rok 1932 ponechán na dosavadní výši, to jest 80 Kč ročně.
Za revisory účtů zvolen na. rok 1932 opětně kol. KuI'la1 a kol. Šír.
Volný návrh kol. Ště6ha a kol. Svátka
př~káJzán k vyřízení
pracovnímu
výboru Jednoty.
P r a c o v n í v Ý bor
Jednoty bude konati svoji řádnou schůzi v sobotu, 7. května
t. r. Na programu jest návrh instrukce pro katastrální
měření, vypracoV'aný minister':
stvem financi.
Ret. inž. Proki1pek.
Jednatelská
zpráva Zájmové skupiny zeměměř. při S. I. A. v Praze za rok 1931.
V uplynulém období vyvíjela Zájmová skupina dvojím směrem činnost, a to jednak
přednáškovou.
jednak věnovala pOrLornost otázkám studijním a to jak otázce reorganisace studia technického vůbec, tak specielně otázce úpravy studia zeměměřičského.
Pokud jde o činnost přednáškovou,
sluší jmenovati hojně navštív·enou a poutavou
přednášku prof. dra R y š a v é h o ,,0 nových úpravá,ch měřičských
strojů". která
se
konala 28. únoTa 1932 v domě čsl. inženýrů
a která byla spojena s výstavkou
optických dálkoměrů různých typů a theodolitů, upravených ke specielnímu užití.
Další přednášky, a tQ: přednáška v. měř. rady Ing. K a v a.l í r a o reprodukčních
způsobech. užívaných v reprod. ústavu min. financí, a přednáška
Ing.
Pot u žák a
,,0 fotogramet'rii, dosavacLním jejím vývoji a dnešním stavu", konaly se v rámci Sjezdu
Spolku čsl. inženýrů v Pardubicích.
Pokud jde o otázky studijní
zastupovali Zájmovou skupinu při anketě, pořádané
v S. 1. A., prof. Petřík. Ing. Chramosta a Ing. Mikula. Komise. která pracovala na anketě, uznala požadavek delegátů naší Zájmové skupiny, aby studium zeměměř. bylo prohloubeno a rozvedeno na 4 roky, ježto dospěla k názoru. že nelze na studujícím žádati, aby složil během třetího roku 28 prospěchových ,zkoušek a kromě toho vykonali
předepsaná cvičeni.
Zájmová skupina
byla též zastoupena v užší poradní komisi při vys. škole spec.
nauk. jejíž práce budou skončeny v únoru, takže její požadavky nejsou dosud shrnuty.
Jednáno bylo o prohloubení studia.. o zavedení přecLnášek. jichž potřebuje
zeměměřič
pro plnění některých speciálních úkolů, o rozšířelllÍ praktických cvičení a konečně o rozšíření studijní doby na 4 léta, aby nebyl student
zatěžován
velkým počtem hodin a
aby se mohl věnovati také jiným oborům vzdělání, jak toho jeho mnohostra.nná působnost v životě potřebuje.
Konečně účastnila se na.še skupina též prací komise pro otázku ne1zaměstnanosti,
pro kte,rou kolega Ing. Kr e j z a vypracoval zprá.vu s návrhy.
Zájmová skupina pracovala jako léta předchozí v dohodě s ostatními zeměměřičskými spolky a účastnila se pokud její síly stačily na rozvoji stavu techniků.
V Praze dne 30. ledna 1932.
.
Ing. P. Potuždk.
Zpráva jednatelská
o činnosti Spolku čsl. zeměměřičů za r. 1931.
Činnost Spolku čsl. zeměměřičů v uplynulém roce 1931 byla dána několika časovými okolnostmi. Byla to předně v r. 1931 provedená
resystemisace,
při níž se uká-
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zalo. že v některých oborech státní služby nebyl vzat zřetel llil, odůvodněné návrhy
zeměměřičů. Spolek intervenoval tudíž u ministerstva veřejných praci a to Jednak
ohledně. zeměměřičů, zaměstnaných u Zemského úřadu na Moravě, jednak ohledně zeměměřičů, působících přímo u min. veřejných pracÍ. Dále zakročil Spolek v min. železnic
v :zájmu zeměměřičů v oboru tohoto ministerstva; s ohledem na nevhodnou dobu bylo
však podání memoranda odloženo. Podobně intervenoval Spolek v min. zemědělství
ohledně geometrů při agrárnícb operacích.
Minulý rok byl třetím rokem trvání zeměměřičského studia. Během těchto tří let
byly poznány různé závady a nedostatky nově zorganisovaného studia. K Jejich nápravě byla při děkanství vys. ,školy speciálních nauk zřízena užší poradní komise, v niž
byl Spolek zastoupen kol. Ing. Kle g o u.
Komise uzavřela letos v únoru svoje práce a shrnula svoje náměty v tato doporučení:
A. 1. Aby byly prohloubeny přednášky o pozemkovém katastru, pokud jde o katastrálni vceňování, o praktické upotřebení katll"strální mapy a o administrativu v měřické
službě katastrální;
2. aby byly rozšířeny přednášky o upravovacích a zastavovacích. plánech;
3. aby byly zavedeny výklady o předpisech stavebního řádu, o zákonu o inženýrských komorách a civilních technicích jako povinné. dále výklady o odhadováni pozemkť\
zvláště stavebních, o provádění pedologického vtřiďování, o provádění pozemkové reformy
po praktické stránce. o úpravě pozemkové držby (jako doplněk přednášek právních).
B. Užší poradní komise zdůraznila význam praktických cvičenÍ.
C. Užší poradní komise je názoru, že splnění předešlých požadavků je možno jen
v rámci čtyřletého studia.
D. Komise žádá MSANO, aby prozatím byl odstraněn aspoň tíživý nedostatek místností, ústavy vybaveny lépe pomůckami a aby byly poskytnuty prostředky na vydávání
přednášek.
Po stránce odbomé pracuje spolek ve smyslu resolucí, usnesených na curyšském
kongresu v roce 1930.
Spolek sleduje též otázku vydáni zeměměř. k a len d á ř e. Prozatím byli pověřeni
kolegové Ing. Pud Ir za S.č,s. 'zeměměiíi'Čů,
Ing. B ran d I za inženýry státní měř. služby
a Ing. Kr e j z a za civilní zeměměřiče, aby připravili náměty k tomu, co by 'měl kalendář obsahovati. Po stránce organisační připravuje spolek vytvoření S lov a n s k é h o
s vaz u zem ě měř i č Ů. Tato myšlenka má býti uvedena ve skutek při příštím mezinárodním zeměměř. kongresu.
Zmínky zasluhuje též, že Spolek čsl. zeměměřičů dal podnět ke sb í r cena
zakoupení akademického odznaku (řetězu) pro děkana vysoké školy speciálních nauk. Za
účasti Jednoty úředně autor. civ. geometrů, Spolku státních měř. inženýrů, Klubu měř.
inženýrů hlav. města Prahy a Spolku pojistných techniků bylo sebráno 2000 Kč, jež
odevzdal předseda s děkanem vysoké školy speciálních nauk rektoru českého vysokého
učeni technického.
Spolek zúčastňoval se svými zástupci schůzí Svazu spolků zeměměřičských, v minulém roce ustaveného.
Výborových schůzí konáno pět.
Spolek vydal v minulém roce 10 čísel Zeměměř. Věstníku s bohatým a pestrým
obsahem. Srdečný dík náleží jak redaktoru Ing. R ů ž i č k o v i a Dr. F i a lov i, spolu
s redakčním výborem, tak administrátorovi Ing. Vrboví.
Příbuzný S p o I e k p o s I uch a č ů wměměř. inženýrstvi na českém vysokém učeni
technickém v Praze vyvíjel utěšenou činnost jak organisační a informační. tak ve vydávání přednášek.
Zpráva o výborové schůzi Spolku čs. zeměměřičů, konané dne 14. března 1932.
Po přečtení zápisů o poslední výborové schiizi a o valné schiizi Spolku čs. zeměměřičů, z nichž prvý byl schválen. druhý vzat na vědomí, přistoupeno bylo k ustavení
výboru. Místopředsedou
zvolen Ing. Zuk'lín,
jed1natelem
p~of. Dr. Ryš a v ý, zástupcem jednatele Ing. Švec, pokladníkem Ing. Payer" zapisovatelem Ing. Fiker, dalšími členy výbmu jsou Ing. Brandl, černý, prof. Fiala, Ing. HlavMek, Klega.
Krejza, Prokop, Pudr. Souček, Sůra. Prof. Petřík upozorňuje, že Spolek by měl připravit se Zájmovou skupinou zeměměř. při S. I. A. přednášky pro Sjezd čs. inženýrů v Olomouci. Požádáni budou Ing. Vacek a Ing. Potužák o spolupráci. Dále oznamuje předseda, že zvláštní otisky Z. V., líčící poměry u Agrárního a. Zemského úřadu v Brně,
byly s průvodními dopisy rozeslány na adresy. udané brněnskou odbočkou. Pak před
nesl pokladník zprávu o stavu spolkového jměnÍ. Hotovost činí Kč 7325'75. pohledávky
Kč 8884'35. Pokladník oznamuje. že připravil seznam dlužníků, kteří mají být předáni
právnímu zástupci. Za nového člena se hlásí Ing. Karel Prajzler. Bylo sjednámo, že členové komise pro vydánízeměměř. kalendáře se sejdou před příští výborovou schůzí
a pojednají o obsahu, nákladu a ceně kalendáře.
Ve volných návrzích bylo čteno memorandum zeměměřičů min. vel'. prací, jež
bude podáno ministerstvu veřejných prací.
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Zprávy stavovské.
Měřičtí úředníci Agrárního úřadu v Brně podali žádost ZI3. zlepšení resystemisace, adresujíce ji Ministerské komisi pro agrární operace v Pmze. 'Dext podání j€'st tento:
Měřičtí úředníci Agrárního
úřadu v Brně dovolují si předložiti žádost za úpravu
svých postupových
poměrů zlepšenim dosavadní resystemisace. Odůvodňují žádost takto:
Nynější resystemisací
míst jest zeměměřičům Agrárního
úřadu vymezeno 14 mist
a sice: 2 místa ve 4. platové stupnici, 7 míst v 5. platové stupnici a 5 míst v 6. platové
stupnici. Takto zůstává 85'7% všech měřických úředníků
zařaděno
ve dvou nejnižších ~
platových stupnicích a jen 14'3% zařaděno do 4. platové stupnice.
Třetí platovií stup.
nice. dOSlJižitelná vršem vysokOiŠko1sky vzdě1laným úředníkům ve veřejných službách zeměměřičům Agrárního úřadu přiznána nebyla.
'
Měřičtí úředníci Agrárního úřadu v Brně měli až do roku 1910 společný
statut
s nynějšimi k<J,t.měřickými úředníky, pro které dnes v z,emi MomvSlkoslelzské je ISY'Sltemisováno 116 míst, z toho 4 místaJ v 3. pJatové stupnici (3'5%), 25 míst ve 4. platové stupnici
(21'5%), 37 míst v 5. platové stupnici (31'9%) a 50 míst v 6. platové stupnici (43"1%).
Kdyby služební poměr měřických
úředníků Agrárního úřadu posuzován byl systemisační komisí alespoň podle měřických
úředníků katastrálná měřické služby. přináleželo
by oněm 25% ve 3. a 4. platové stupnici, t. j. nyní 4 místa ve 4. platové .stupnici, 4 až
5 mist v 5. platové stupnici a 6 míst v 6. platové stupnici.
Velmi vážná jest však okolnost. že nejmladší
měřický úředník.
dnes ve· stáří 47
roků, nastoupil u Agrárního úřadu v Brně službu 1. ledna 1910 a zůstává po dvacetdva
rcky trvajkí službě při velmi dobré kvalifik,aci s kolegy fysicky a služebně ještě staI1Šími
v nejnižší platové stupnici.
ač platový zákon z roku 1926 i jeho důvodová zpráva předpokládaly u zeměměřiče možnost povýšení do 5. platové stupnice
po 15 leteoh a druhé
povýšení do 4. platové stupnice po 24 započítatelných
služebních letech.
Se započtením 5 válečných půl1etí dosáhli všichni měřičtí úředníci Agrárního úřadu
v Brně hranici
pro možnost jmenování do 4. pLatové stupnice a přece jsou dosud
čtyři z nich v platové stupnici 6. a sedm v platové stupnici
5., ač mají započítatelne
služby až 32 roků a skutečné služby až 30 roků.
Měřičtí úředníoi Agrárního úřadu konají služby. pro které od roku 1908 požadovala
se kvalifikace
inženýrská,
tudiž služby zajistézodpověděné
a konají ji velmi úspěšně, což
jim jich představení neupíraji.
V důsledku uvedených fakt prosíme ministerskou komisi pro agrár. operace v Praze.
aby zoufuJ.ým postupovým poměrům měřických úředníků Agrárního úřadu, jillllŽ neni v republice naší podobných, věnovala laskavou pozornost a zakročila u presidia ministerské
rady, aby ·s ohledem na. nalši významnou činnost
spravedlivě
nám upravila
naše postupové poměry.
.
Brn o. únor 1932.
Nadbytek zeměměřičů v P,ru.sku a ostatních
zemích Německa
je velmi značný.
Dlouhou už dobu se poukazuje na tuto okolnost jak v odborných
spolcích, tak časopisech, ba i v ú ř e dní c h vyhláškách.
V poslední době vynikající
úředník katastrální
Dr. h. c. S u c k o w razí dokonce heslo: "Musíme nejen abiturienty
zrazovat od studia
zeměměřičského
inženýrství,
ale přimo tomu zabraňovat!"
Počet posluchačů zeměměřičství
v celém Německu v r. 1928 činil 604, vzrůstal do
r. 1930 na 956 a dosáhl v r. 1931 menší již cifry, 902. V poměru s počtem posluchačů
v čSR. jsou to cifry malé. Proto se pochopitelně i u nás ukazuje místy již nadprodukce,
která v nejbližší době bude zvláJšť tíživou pro nové zeměměř. inžený,ry. Je nejvyšši čas
pamatovat na zákon poptávky a nabídky a tudíž na odměnu za odborné úkony, důležitý to moment pro náš dorost, jehož postavení ve veřejné službě neni náležitě oceněno
vzhledem na malé základní platy začáteční a pro omezený počet vyšších plat. stupnic.
Vždyť nesplněn platový zákon nezřízeno místo v 1. plat. stupnici -, nejvYl'§ší úředníci finančnich ředitelstev
v Čechách a na Moravě nejsou vládními rady, nemáme místa
v 2. plat. stupnici pro důležitou službu v reprodukčním
ústavu
min. financí atd. Velké
procento kolegů krátce před pensí dosáhne 4. plat. stup'níce, ba mnozí půjdou do ní
i v 5. plat. stupnici.
.
Uvažme kritickou
situaci veřejného života u nás a posuďme, zda doba blízká odstrani křivdy stavuzeměměř.
inženýrů učiněné a nadto i ten moment, že vysoké školy
vychrlí velký počet měř. odborníků, kteří ve velkém počtu budou se ucházet o místa!
Státní služba měř. bude saturována
vbrzku úplně a odchod do pense nepatrný.
Nevolá
tento stav po podtu zodpovědino-sti k dorostu?
Mějme k situaci dorostu živý zájem a nelákejme matura-nty na studium zeměměřičské, když letos čs. vysoké školy technické vykazují 969 posluchačů zeměměřičského
inženýrství, což činí sko'ro 12% veškerého posluchačstva
na technikách.
Počtem
náš
dorost předstihují
jen odbory pro inženýrství
strojní, elektrotechnícké,
dopravní a komerční.
Nemá projev koL S u c k o w a i pro poměQ~· naše dflležitost, neměl by býti i u nás
uplatňován, než bude pozdě?
J. Vážný.
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Urbárské a příbuzné poměry na Slovensku. Ve východní části státu - na území
bývalého Uherska ~ vyskytují se dosud urbariát
a komposesorát
jako formy pozemkové držby zemědělské í lesní, se kterými se již nesetkáváme v zemich českých. Zminěné
formy držby nepozbyly na Slovensku ani dnes ještě svého významu a majl s nimi stále
co činiti všechny obory stáltní správy i čínitelé jíní. Přes to, že v uvedených zemích má
• tato držba stále 'značný význam, neměla o ní československá
odborná literatura
dosud
t~oustavnější a podrobnější informace. Proto Státní pozemkový úřad vydal svým nákladem
studii rady Nejvyššího soudu Dr. J. Horáka "Urbárské
a příbuzné
poměry
na
S Io ven s k u". PublikaDe tato je druhým, a to podstatně
rozšířeným
vydáním
této
práce, která byla v roce 1931 poctěna druhou cenou literární
soutěže "Právnické
jednoty" na Slovensku a po prvé uveřejněna v časopíse "Právný Obzor". Publikace má 172
stran a možno jí obdržeti za obnos 12 Kč v administraci časopisu ,,Pozemková Reforma"
v Praze II., Václavské náměstí, palác Féníx.
Ing. Jelínek E.
Oprávnění městského stavebního úřadu v Brně k vyhotovování
geometrických
plánů bylo uskutečněno
vyhláškou mínisterstva spravedlnosti 29. prosince 1931. Č. 53.670.
K podpisu plánů jsou oprávněni měř. úředníci: Ing. J. P.eňáz, Ing. Fr. Novotný, Ing. Fr.
Útvrtlík, Ing. L. Kiittner, Ing. R. Lawatsch, Ing. J. Toušek, Ing. Jar. Filkuka, Ing. O.
Vičar a Ing. J. Vrba.
Nové vojenské mapy. Vojenský zeměpisný ústav vydal tyto listy speciální mapy
1 : 75.000 s československým
názvoslovím, v černé barvě: Mariánské Lázně, Brno, Úeské
Velenice.
Ing. Jelínek E.
Církevní velkostatky
v naší republice vlastní veškeré půdy 420.103 ha. Z toho mělo
býti zabráno 381.103 ha, bylo však zabráno así 40.000 ha, má tedy býti ještě zabrálno asi
340.703 ha. Z toho jest zemědělské půdy asi 111.181 ha; ostatní (lesní a jíná) jest 270.522 ha.
Ing. Jelínek E.
Německá fotogrametr:cká
společnost pořádá
dne 2. květil1a 1900 přednáškový
večer o "Fotogram~trickém
vyměřování Ron.tgenem". Ref6I'oV'<1tihudou dr. Tesc.hendorf
a dtT. Kohnle z NemoceUl~ké pokladny v Kolíně a prof. dr. Ha~elwander z. anawmického
ústavuuniv,ersity:
v Erlangen. Přednášky hudou pojedJnávatí o významu ~ěru
snímků
pro stereoskopické
zobrazeni částí lidského těla, o nových pokrocích
v rontgenové
>stereofotogrametriia
o zlomeniná,ch a V'ZItahujejich polohy k povrchu těaa.

Projevy členstva.
Potřeba směrnic pro zhotovení kopií kat. map a výpisů. K po~náIlnkám, uve,ře1něným v posledním čísle Zeměmělřilčskélho Věstníku panem Ing. V. B. M. o volném náVlrhu,
podaném na valné hromaděl Spolku inženýrů státní měř. služby a týkajícím se kqpírování
z měři'ckých e,laborátů, nutno uvést, že jistě prvním a j e d!í n Ý m důvodem k pOdáni tohoto ná,v;Mu byla snaha poskytnouti
mladým měř. inženýrům v kat.astráJJní slu~bě při
dnešních plat,ech, které nedávají dos.tatečný,z,áklad
k slUiŠnému ,životu, možnost 'získ.Ltí
nějaký vedllej8í 'pifijem, Ná,vl'lh však byll da,lek toho, reklamov:a,tí prá,vo kopírování
na
objedná-vku z měř.elaborátů
výlučně jen pro měř. inženýry. Ti 00 svým vy:sokolškolským
v:z.děláním jsou povoláni k řeš,ení tec,oolických a Čiasto velmí obtJžnýchúkoJů,
pro které
ani dnešní tříleté studium nepodává dos.tatečný'ch základ:ů. J1estlíže tedy dnel~ mlladí
měř. ínženýři musí pra,cí přesčas, a prad meClhanickou _. jakou kopí,rování skutOOi1ě je
- dopomáha,ti si k 'zlepš€tní své existence, pak nutnoee
na to dívati jen a j,en jako na
clůka,z materielní bídy mla.dých vysokOiŠkoJáků.
-I'.

Zprávy osobní.
Ing. Leopold Koubek senátorem. Kolega Koubek, měřičský rada a přednosta kat.
mer. úřadu ve Vsetíně, stal se po zemřelém senátoru Fr. Valouškovi tyto dny členem
Národního shromáždění za stranu lidovou. Je to první případ, kdy náš stavovský
příslušník získává v ÚSR. tak významnou posicí politíckou. Posílajíce mu své upřímné gratulace. vyslovujeme přání, by se zda,rem se uplatnil v nové své zodpovědné funkci, a
aby zvlášť pří řešení odborných a stavovských problémů využil, svýeh zkušeností a věcných znalostí.
jar.
První slavnostní doktorská promoce na vysokých školách technických konána na
českém vys. učení techn. v Praze dne 3. března 1932 a byla povolena Ing. Fr. Po boř ílov i, chemickému ínženýrovi. Je to první případ na našich vys. školách techn. a tím
dovršena í po této stránce rovnocennost s unive'rsítami, kde od let podobné slavnostní
promoce (sub auspiciis imperatorls)
jsou konány.
Presídenta
republiky
zastupoval
při
promoci Dra Pobořila min. rada '.ttíha. který pronesl případnou řeč.
Upozornění. Pří expedici čís. 4/32 Z. V. byly nedopatřením lístky s adresou nedokonale přilepeny
a mnohé číslo došl4; zpět. Poněvadž admínistrace Z. V. nemůže se dopátrati jmen těch, kdož číslo 4. nedostali, vyzýváme kolegy dotyčné ke včasné rll!l~maei.
- Adminístrace Z. V., Brno Xll., Tyršova 25.
Za redakcí zodpovídá Ing. Jos. Riižíčka. - Tiskem Polygrafie v llrně.
Nakladatel: 06polek československých zeměmětičf1 " Praze.
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