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Není pochybnosti o tom, že vypracování říšského zákona ze dne 7. zan
1848 o zrušení roboty a vyvazení břemen zemědělských v českých zemích spolu
s návrhy prováděcího programu bylo výsledkem dobrých snah, urychlených tlakem březnové revoluce ve Vídni. Tímto zákonem bylo zrušeno poddanství selského lidu, čímž sedláci nahyli občanské rovnosti se svými bývalými vrchnostmi,
jimž odňata také soudní pravomoc, kterou měly jejich úřady (patrimoniáJní)
v některých věcech nad poddanými. Zároveň se sedláci stali úplnými vlastníky
své půdy, ale z dosavadních povinností k vrchnosti a duchovenstvu se musili
vykoupiti pomocí tak zvaných zemských fondů vyvazovacích, při čemž země
převzaly třetinu stanovené náhrady. Vyvazovací akce osV'obodHa zemědělce
z právního, hospodářského a sociálního jařma.
Vyvazení břemen zemědělců bylo velmi složité, protože poddaný byl zavázán vrchnosti pracemi a platy, byl spoután patrimoniálním soudnictvím, neupraveným poměrem k obci, zavázán povinnostmi ke kostelu, faře, škole a těžce
poško~O'ván nesprávným tříděním půdy a jinými služebnostmi. Místy byl sice
oprávněn k některým požitkům z cizího (panského) lesa nebo pozemku, ale to
nemělo valné ceny. Zato byl stav ten příčinou stálých sporů. K tomu přistupovalo až do nejnepatrnějších zlomků jdoucí spoluvlastnictví mnoha osob k jedné
nedělitelné nemovitosti. A tak byl poddaný opředen hustým pletivem vázaností
a povinností a. osobně zcela nesvoboden. Ke všemu tomu musely přihlížeti vyvazovací úřady, korporace a komise, které byly místní, okresní i zemské. Nejvíce
byla tu zaměstnána okresní hejtmanství, která pracovala nejúčelněji. Byly utvořeny kombinované fondy, zejména veliký fond vyvazovací, pomocí něhož byly
prováděny finanční obraty, vznikající výkupem, přeměnou, přepo·čítáváním a
upravováním břemen. A protože ka.ždá země měla svůj druh zavazení, musilo
se i při vyvazování postuporvati podle zemí a pomocí zemských fondů vyvazovacích. A pí:ece se to vše zpracova.lo v době nepoměrně krátké s výsledkem všeobecně příznivým, takže roku 1859 byly práce skončeny. Státní úřednictvo, jež
provádělo vyvazení, bylo ovšem již jiného smýšlení než úřednictvo z doby tereziánské a josefínské. Kdežto v těchto dobách bylo v IČechách vyšší státní úřednictvo národnosti německé a samý šlechtic, byli v letech padesátých již i na
vyšších místech správy městští a selští synkové, kteří cítili se svým selsk}TJIl
lidem a pracovali pro něho s láskou a oddaností.
Naproti tomu v Uhrách, kde byl účinek šlechty v politice a ve státní
správě ještě v letech padesátých větší než v Čechách, byly vrchnosti více šetřeny
a zákon vyvazovací byl tam vydán o 4 léta později než v Čechách. Zá.kony obsahovaly tu především jen zásady, jejichž provedení bylo úlohou zákonů, na jejich základě povstávajících. Pro bouřlivé poměry v roce 1848 k těmto provedením nedošlo. Teprve 2. března 1853 vyšly dva zákony pro úpravu těchto poměni, z nichž jeden obírá se úpravou náhrady za poddanské závazky (zákon
vyvazovací) a druhý jedná hlavně o způsobu vývazby (zákon urhářský).
Na dnešním území Slovenska a Podkarpatské Rusi bylo provedeno vy-
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vazení půdy jen potud, pokud šlo o individuální. dJržbu podd.aných, Kdežto spo~
lečný majetek, zejména lesy a pastviny, zůstal až do dnešních. dob většinqu
nerozdělen. Pojem individuální držby byl tam velmi málo vyvinut,' ptotoževeškerá půdá, i poddanská, byla až do roku 1848 majetkem šlechty, která poddanské závazky určovala velmi jednostranně. Vedle poddaných se vyvíjel stav zemanský a magnátský, které měly zákonodárnou moc a vládly nad poddanými.
Rodinné užívání panské půdy a individuální držba se vyvinuly teprve později.
V 17. století byl zemědělec povinen kromě roboty odváděti šlechtě čtvrtinu
svých výtěžků z půdy, platiti dianě a vojenské kontribuce, sloužiti ve vojsku a
odváděti desátek úrody kněžím. Poměr poddaných k půdě byl chápán jako
vinnost. Za těchto poměrů nezáleželo zemědělci na tom, urodí-li se na polích čili
nic. Následek toho byl, že hodnota podďanské práce upadla a usedJlosti se staly
neschopnými placení.
Aby závazky poddaných neb~ly ještě více utužovány, byl k vyřešení poddanské otázky vydán státní S[>rávout. zv. "Urbář tereziánský neboli zemský"
("Urbéres birtok"). Urbář obsahoval soupis všech urbářských obcí, a to velikost
jednotlivých usedlostí, jména urhárníkd, podstatu jejich držby, a všechny závazky, jako pracovní povinnosti, výši odváděných dávek a nároků poddaných
na odměnu za práce. Urbář zaváděl osobní svobodu a rušil soudní pravomoc
pánů. Koncem 18. a začátkem 19. století byly provedeny první dobrovolné výkupy z poddanstvi.
Zrušení poddanství bylo provedeno v roce 1848. Likvidace poddanských poměrů se skládala z vývazby z poddanství a z úpravy urbářských poměrů. Pozemky dostávali poddaní do majetku sice zdarma, ale platili za ně dávky, které
byli povinni odváděti vrchnosti, kromě práce na polích. Výplatu založil stát a
býv. poddaný ji vracel s daněmi. Vrchnosti obdržely od státu náhradu, t. zv.
vývazné (5% obligace) a bývalé poddanské (urbářské) obce byly osamostatněny zák. čI. LlII/1871.
Poddaní obdrželi do s o u k r orné h o vlastnictví
z dar m a usedlost,
kterou obdělávali. Pro společné užívání obdrželi urbárníci lesy a pastviny"
v nichž měli v době poddanství právo pásti. Tento majetek byl dán do společného užívání bývalých urbárníků s nedělitelným vlastnickým podHem, zapsaným v pozemkové knize.
Účelem úpravy držby, kterou prováděly sedrie (nynější krajské soudy),
bylo odděliti majetek vrchnostenský od poddanského a přiděliti poddaným lesy
a pastviny za služebnosti, čímž nabyli společných pastvin a lesů, které tvořily
příslušnost souboru urbářských u.sedlostí. Botomci bývalých urbárníků neměli
a nemají ani dnes ještě práva volně nakládati se svými společnými pozemky a
nesmějí je bez schválení ministerstva zemědělství ani zciziti ani rozděliti mezi
sebou.
Dalším úkolem urbářské úpravy bylo sjednocení poddanské usedlosti a
její do'plnění na výměru, stanovenou urbářem. Úprava ta se skládala z vyšetření
držby starého stavu, určení náhrad v novém stavu, z ověření a provedení
úpravy v pozemkové knize. Tyto práce prováděl soudce se zeměměřičem. Stanovení držby starého stavu se provádělo srovnáváním tereziánského urbáře se skutečným stavem v přírodě, určením skutečného majitele a doplněním výměr jednotlivých usedlostí na stanovenou plochu. Výměra usedlo'stí se řídila bonitou
pozemků. Často se stávalo, že se obec od obce lišila nejen různou výměrou usedlostí, nýbrž i v tratích jedné obce byla jednotka jitra stanovena jiným počtem
sáhů (1100, 1200, 1300 a 1600 D°). Měřické práce se vztahovaly na sestavení
původního sta,vu držby s kombinací nového stavu (kombinatoria), pak na parcelní protokol (knihu polohy) a držebnostní (majetkové) archy. V kombinatoriu
byla na jedné straně uvedena velikost dosavadního majetku a doplňky na stanovenou výměru, na druhé straně byl určen nový majetek. Příděl nových pozemků dál se cestou dohody nebo losem. Podle tohoto operátu byla založelllli
pozemková kniha, čímž se končila úpra vaurbářských poměrů.

po-
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Dnes rozumíme "urbářskou ob0í" společné vlastnictví nástupců bývalých
poddaných, jejichž nedílné soukromé společenství půdy povstalo· odstraněním
roboty. Základem těchto organisací je společnÝ3.nedílný majeteK, spravovaný
podle zák. čI. XIX/1898, na jehož podkladě vznikla v roce 1904 nová organisace
společenstva bývalých urbárníků, podléhající státnímu dozoru; pr~vní charakter
urbárníků je rázu soukromóptávního.
Bývaié urbářské obce se shodovaly původně ~ obvody politickýcH obcí.
Osamostatňováním nových politických obcí, osad:, jakM i pozdějšími změnam~
hranic politických obcí byla tato shodnost porušena. Dalším osídlením, prodejem půdy a přistěhováním se cizích příslušníků příbývalo v obcích dalších vlastníků půdy, kteří neměli práva na společný majetek (pastviny a lesy) bývalýeh
urbárníků. Tak vznikly velmi složité a dodnes trvající spory a to proto, že pozemky urbárníků mnohdy splynuly: s majetkem politické obce.
Pokud jde o konečnou úpravu "urbářských poměrů" a "komposesorátů
(obdobný společný majetek bývalých zemanů) v Podkarpatské Husi, t. j. o individuální rozdělení společného majetku, zůstala tato otázka až na vzácné případy
dosud nerozřešena. Jen tím lze si vysvětliti, že v zemi Podkarpatoruské ve 486
katastrálních územích je dnes ještě 314 společenstev hývalýchurbárníků
se
schváleným statutem a 72 nemajících vlastního statutu, ale řídících se jeho
zásadami, a kromě toho 22, komposesoráty. O velikém významu těchto společenstev pro národní hospodářství svědčí to, že úhrnná výměra společných pozemků urbářských je 104.801ha a komposesorátů 28.457 ha.
Intensivnějším způsobem hospodaření se přeměnily částečně společné lesy
a pastviny na role a louky. Při zakládání pozemkových knih nesdružily se bývalé urbářské obce v politickou obec, naproti tomu úředníci, provádějící vyvazení, resp. úpravu urbářských poměrů, nečinili rozdílů mezi obcí urbářskou
a politickou, takže mnohdy připsali tento majetek na politickou obec. Proto se
nyní vooou spory následníků bývalých urbárníků proti politickým obcím, na př.
obec Veliká Dobroň (o. Užhorod) byla v roce 1909 žalována společností bývalých urbárníků o vrácení majetku, který si při zakládání pozemkových knih přivlastnila. Rozsudek vyzněl sice ve prospěch společenstva, ale převod majetku
nebyl v pozemkové knize proveden. Nyní teprve po 27 letech se pokračuje ve
sporu u krajského soudu v Berehově, kam spor byl přidělen, protože pořízení
překladů soudních spisů do státního jazyka by vyžooovalo velikého peněžního
nákladu. Rovněž tak byl obnoven v roce 1931 obdobný proces v obci Nové Selo
(o. Berehovo), kde byl společný majetek urbárníků neprávem v roce 1867 zaknihován na politickou obec; rozsudkem krajského soudu v Berehově byly př,iřknuty pozemky společenstvu bývalých 'lL'rbárníků.Rovněž tak v obci Berehy
byl právě skončen spor býval}Tchurbarníků proti politické obci.
Od státního převratu byla na Podkarpatské Rusi provedena úprava držby
komposesorátů jen v obcích Bílky a llnice (o. Iršava) a pracuje se v obcích Dubové, Krásná a Kričovo (o. Ťačovo).
Problém spravedlivého rozdělení, resp. likvidace společného majetku nástupců bývalých urbárníků novým zákonem je stále naléhavý. V této věci
byl učiněn v poslední době návrh zákonné úpravy na rozřešení hospodářských
poměrů na pozemcích bývalých urbárníků a komposesorátů v tom smyslu, že
by se urbariáty zrušily a jejich majetek převzal do svého vlastnictví stát zároveň se všemi povinnostmi a právy, vyplývajícími z titulu vlastnického práva.
Proti tomuto návrhu se činí různé námitky. Bylo by dosti povážlivo vydati zákon o vyvlastnění všech společn}Tchpastvin a jiného majetku, poněvadž
by se tím zasahovalo do soukromého vlastnictví a to proti m a I ým zem ě d ě 1e ům, což není nikde zvykem a sotva by prošlo v zákonodárném sborlL Pozemková reforma je sice též takovým zásahem do vlastnického práva, ale
provedeným za souhlasu většiny národa a mravně oprávněným, poněvadž se
jím napravují staré křivdy. Značnou překážkou bylo by tu pořizování soupisu
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dosavadních spoluvlastníků (podílníků) pastvin a zvláštního soupisu všech oprávněných podílníků, kteří mají na těchto past.vinách zajištěna věcná práva (právo
užívání, hypotéky, výměnky a podobná břemena). Kromě toho zápis těchto pozemků v pozemkové knize není jednotný. Někde (na př. v obci Kajdanovo) jsou
společné pastviny v pozemkové knize z3Jpsány na urbářskou obec, aniž mají
jednotlivci své právo zaznamenáno podle vlastnických jednotek, t. zv. klíčů,
jinde zase (obec Zapsoň) je tento majetek v pozemkové knize zapsán ve značném počtu vložek (1239), znějících na jednotlivé podHníky lesního a pastevního práva s různou velikostí podílu podle počtu jednotek či klíčů, vyjádřených
zlomky, na př. 5/2860, a jinde pak (obec Bílky) nikdo neví, kdo je urbárníkem
a kdo nikoliv. Tyto podíly (počet klíčů) jsou různě velké; někde nečiní plošně
ani jeden metr, a připisují se zpravidla k soukromému majetku podílníkovu (do~
mu, poli, louce apod.), čímž se stává tato ideální část předmětem směnitelným
(prodejným).
Proto doporučují veřejní notáři, aby se otázka urbarií rozdělila na dvě
skupiny: a) na řádné hospodaření na pastvinách a na urbářském majetku vůbec,
b) na jejich pozvolné rozdělení (po částech). V případech, kde si vlastníci společných pastvin nepřejí rozdělení a kde jest zachování pastvin nutné z d:ůvodů
hospodářských a existenčních, by stačilo, aby podílníci byli zákonem zavázáni
k tomu, aby sprá.vu jejich společného majetku vedli pouze lidé k tomu kvalifikovaní, neboť dnes spravuje někde člověk nepatrného, nedostatečného vzdělání majetek v hodnotě několika milionů korun československých. Tam pak, kde
si podílníci neb aspoň jejich většina přejí rozděliti společnou pastvinu do svého
soukromého vlastnictví, měl by jim to zákon umožniti.
Z kruhů hospodářských se namítá, že by zrušení urbarií vůbec a. převzetí
jejich majetku do vlastnictví státu bylo velmi riskantním závazkem pro stát,
poněvadž by měl převzíti majetek, jehož podstata není ani řádně zjištěna a
u něhožsoukromoprá.vní poměry jsou tak spletité, že by tento zásah do soukromého vlastnictví vzbudil u lidí velikou nelibost. Aby se mohla provésti výplata v penězích podílníkům podle majetku jim původně náležejícího, bylo by
nutno napřed: zjistiti poměry nynější držby, poněvadž zatím některé pozemky
přešly vydržením nebo jiným způsobem do soukromého vlastnictví jiných osob,
jinak by stát platil také cenu pozemků, které původním vlastníkům již nenáležejí. Přeměniti nabyté pozemky v ornou pftdu bylo by násilným zásahem do dosavadního způsobu hospod.aření a změnou způsobu života, a při extensivním
obhospodařování zbývajících pastvin by nastal záhy nedostatek pastvy, což by
pro nedostatek píce nutně vedlo ke zmenšení dosavadního stavu dobytka. PoRtupné rušení společných pastvin a jejich přeměna na ornou půdu je otázkou
čistě hospodářskou a je věcí vývinu doposud užívaného "extensivního" způsobu
hospodaření z "extensivního" na "intensivní". V praksi jsou ještě dnes časté
případy, že držitelé soukromých pozemkťl, často i s ornou půdou, dobrovolně
odstupují pozemky a přeměňují je na· společné pastviny (obec Eseň), pokud není
v obci obecní pastviny nebo pokud tito držitelé nejsou podílníky urbárních
nebo komposesorátních pozemků. Převzetí lesů urbářsk)Tch státem je již oprávněnější, neboť byl by lepší dozor nad celým hospodářstvím lesním, jež by správa lesní vedla odborně.
Snazší než převzetí urbářského majetku státem bylo by rozdělení s p 0leč n Ý c h P o zem k ft j e dno tli v Ý m ma j i tel ft m podílů, kteří by půdu
jako své soukromé vlastnictví lépe obdělávali, než při dosavadním držení společném, a přebytečnou půdu by odprodali potřebným lidem. Základem celé otázky
urbářské je tudíž p r á v n í ú p r a va p o zem k o v é drž by, t o tiž r o z d ě1e n í s p o leč n é h o m a jet k u pod í 1n í k ů m d o s o II k r orné h o v 1a s tnictví.
Vnucuje se myšlenka, nebylo-li by záhodno, aby stát učinil sám opatření,
kterým by byl společný majetek nástupců bývalých urbárníků buďto celý roz-
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dělen mezi podílníky, nebo aby jen pastviny byly jim rozděleny, kdežto
lesy by přešly do majetku
politických obcí. Lesy jako obecní majetek
znamenaly by pro obyvatelstvo mnoho, protože za řádného hospodářského dozoru staly by se v doWedné době výnosnými. Toto opatření bylo by snad jediným východiskem z neutěšené hospodářské situace obcí na Podkarpatské Rusi,
které doposud nemohou nésti břemena a uložené jim povinnosti.
Résumé. Led é vel o p p e ID, e n tet
l' é t a t a c t u e I des pro p r i é t é s c o mm u nes e n R u s s i e S u b car pat h i q u e. Aprěs l'abolition de la corvée en 1848 on
n'a libéré que la propriété .individuelle des sujets, tandis que la propriété commune,
en général, n'a pas été partagée jusqu'a nos jours. En Slovaquie et en Russie Subcarpathique on cherche a présent les meilleures méthodes pour diviser ces propriétés
communes - c'est a dire de partager les pa.turages entre les participants, et ďattribuer les forets aux communes pour contribuer ainsi a l'amélioration de leurs conditions économiques. 11 est évident que cela ne peut se réaliser qu'a l'aide d'une nouvelle loi.

Metoda měřického stolu při současném katastrálním měření.
Redakci Z. V. byly sděleny 2 protichůdné názory o použití metody měřického stolu při dnešních měřických pracích většího rozsahu. Redakce otiskuje
oba tyto názor!! a oéekává, že se stanou předmětem odborné diskuse.
A. Měření metodou měřického stolu v zemi Podkarpatoruské.
Ačkoliv věda zeměměřičská byla v posledni době obohacena novými metodami měřickými, a přesto, že dosavadní metody byly zdokonaleny zavedením nově
vynalezených strojů a přístrojů, používáme v praksi stále ještě s výhodou nejstarší
metody měřického stolu, která, ač po sto let nebyla zdokonalována, ba spíše mnohými teoretiky zavrhována, stále ještě vítězně soutěží ve vhodném terénu s nejmodernějšími metodami.
Po zaměření bývalého Rakousko- Uherska pro účely pozemkového katastru
upadla stolová metoda skoro v zapomenutí, neboť nebylo vždy tak rozsáhlých
změn, aby pro jejich zaměření se musilo sáhnouti k "těžkopádnému" měřickému
stolu. Nové měření se provádělo zejména ve větších městech, kde měřický stůl
se nemohl dobře uplatniti. Tak odešli všichni ti staří zeměměřiči-stolaři,
kteří
v poměrně krátké době zaměřili území celé bývalé monarchie, aniž tu zanechali
svých vyučenců, jimž by byli sdělili své těžce nabyté praktické zkušenosti.
Zkoumáme-li dnes při reambulaci, iak byla původní katastrální mapa vyhotovena, musíme obdivovati zručnost tehdejších geometrů v stolovém měření, kteří
dovedli prostě zaměřiti vše i co se nám zdá býti dnes nemožné; zejména postrádáme zkušenosti k stolovému zaměření místní trati.
Mnozí zeměměřičští inženýři dnes již této metodě nepřejí, hlavně ti, kteří
pn svých pracích v zemích historických neměli dosud možnosti nejen snad s ní se
seznámiti, ale nabýti v ní i zkušeností. A tak tito inženýři zpravidla zavrhují
grafickou metodu a "těžkopádný" měřický stůl jako přežitek z minulého století
a posílají jej do musea. Zdá se to samozřejmým, máme-Ii dnes tak dokonalé číselné
metody! Názor na měřický stůl by se však u nich rázem změnil, kdyby byli vytrženi ze svého technického podnikání v kulturn!m prostředí a zasazeni do romantické a divoké přírody země Podkarpatoruské.
Cím krásnější příroda, tím hůře se
měří! Snad by bylo měření stolem již zaniklo, kdyby se nevyskytl problém, jak
zaměřiti levně východní část republiky.
Metoda polygonová se vyznačuje dobrou vlastností, že se jí dá zaměřiti
všechno a proto samozřejmě i Podkarpatská Rus by se dala polygonově zaměřiti,
kdyby tu ovšem nebylo podmínky "hospodárně a levně". Nevhodnou volbou měřické
metody pro hornaté a nepřehledné území s půdou méněcennou a nedostatečně využitou by se určitě dostavil ten nežádouci výsledek, že by peněžní náklad na zaměření byl větší než je hodnota zaměřené půdy. Takový luxus si ovšem nemůže
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dovoliti civilní inženýr, ani stát v dnešní době a proto při volbě metody musíme
býti velmi prozíravi. .
'
..'
'.
!,
Předem musíme s lítostí odmítnouti levné metody fotogrametrické pro naprostou
nemožnost signalisování lomů hranic v zarostlém a nepřehledném terénu. Použití
metody polární ve volném terénu je sice možné a vitané, ale v zarostlém terénu
dokonce s vodorovnou latí, bylo by k tolp,u,třeba naj1pouti celý oddíl ~řevorubců;
který by prosvětloval záměry k nevelké radosti majitelů lesů. Ostatně polární
metoda není tak levná, jak se nezasvěcenci zdá, neboť zatím co při měření jinými
metodami stačí podle katastrálních předpisů jedna kontrola, je při polární .metodě
podle týchž předpisů předepsána kontrola trojnásobná.
.
Po odmítnutí této metody zbyde nám již jen metoda stolová! Že jsme volili
dobře, seznáme z dalšího líčeni. Body na příkrých stráních, které by se při polygonové 'metodě daly zaměřiti jen obtížným la~ováním, se zaměřují pravě s vysokopoložených stanovisek,' umístěných na protilehlé stráni, odkud máme dokonalý
přehled zaměřovaného území. Velké vzdálenosti nejsou překážkou, neboť nejsme
vázáni dosahovou schopností stroje jako u metody polární; rovněž terén zarostlý
hustým lesem není vždy překážkou, protože nepoužíváme krátkých výtyček, nýbrž
žerdl 9 i více metrů vysoké, červeně a bilenabarvené 's praporkem u opatřené
olovnicovým závěsem, zaručujícím svislé držení .žerdě. Takto dlouhé žerdě musejí
ovšem obsluhovati nejméně dva figuranti. Postup stolového měření v hornatém
terénu je IJtejný jako v terénu pahorkovitém nebo rovinném, jen je v horách zapotřebí použíti většího počtu stanovisek.
Pokud' jde o přesnost map vyhotovených grafickou metodou, domnívají se
mnozí zeměměřiči, mající zkušenosti v provádění zákresu změn do map vyhotovených
stolovou metodou za bývalé monarchie, že stolem vyhotovené mapy nemají té přesnosti, jako mapy vyhotovené metodami číselnými. ,Tento poznatek byl získán při
zákresu rozsáhlých změn sahajících z jedné trati do druhé, nebo i do více sekčních
listů. Uvedená závada, vyskytující se v mapách dříve stolem vyhotovených, měla
svůj původ v grafické triangulaci, která měla nepříznivý vliv na přesnost orientace
měřického stolu. Tehdejší zeměměřiči se snažili vadu plynoucí z nedokonalé triangulace odstraňovati tím, že konali měření v menších skupinách, používajíce kratších
rayonů. Že tato snaha se jim částečně dařila, pozorujeme dnes při zákresu změn
probíhajících v takové bývalé skupině, kde se závady nevyskytují tou měrou, jako
při zákresu větší změny, probíhající ve více bývalých rayonovacích skupinách.
Tato vada povstalá z nedokonalé orientace stolu náleží ovšem již minulosti, neboť
dnešní. stolové měření jí již nemá a to proto, že podkladem je mu měřicky a početně dokonale vybudovaná trigonometrická síť. Také kresba se dnes zdokonalila.
Zatím, co dříve se rýsovalo na papíru napnutém na dřevěných deskách, které se
roztahovaly, bortily a praskaly, rýsuje se dnes na aluminiových deskách, napnutých
kreslicím papírem pevně lnoucím k desce, takže vlhkost a teplota vzduchu nemá
na rýsovku již tolik vlivu. Nespornou výhodou stolového měření je, že s provedeným měřením území obdržíme zároveň jeho zobrazení v mapě. Tato úspora se projeví
v zimních pracích tím, že není nedodělků kancelářských prací, neboť v zimě se
vždy věc zpracuje, co bylo v létě zaměřeno.
Podle zběžně načrtnutých výhod, které poskytuje stolové měření, možno očekávati, že tato metoda, kterou mnozí nazývají zastaralou a těžkopádnou, se udrží
ještě dlouho v praksi, a že - bohužel - nebude tak brzy vynalezena jiná metoda,
která by předčila stolovou nejen přesností, ale i levnosti. Jak jsem již shora podotkl, bylo stolové měření značně zdokonaleno nynější triangulací a zavedením
aluminiových desek. Marně však čekáme na vynálezce, který by zdokonalil konstrukci měřického stolu! Zatím, co všechny stroje a přístroje používané v zeměměřičství byly zdllkonaleny, zůstává měřický stůl konstrukcí stále, jak byl před
sto lety, ba spíše nové jeho výrobky nynějších firem jsou horší než byly staré
stoly firmy Kraft. Přesto však doufam, že se najde konstruktér - a za pokus to
stojí - který měřický stůl zdokonalí, neboť stolová metoda bude ještě dlouho žíti,
než bude vytlačena jinou levnější a vhodnější metodou. Ing. František Vacek.
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B. Použiti měřického stolu při původnim měřeni Hlt(.éinska.
(Výňatek

z dopi8u redakci.)

V dosud měřených obcich Hlučinska pracováno bylo všude metodou ortogonální až na 4 stolové sekce; tyto opět potvrdily méněcennost grafického způsobu.
Stolové měřeni m~lo být nž dávno vyloučeno z katastrálnich praci tam, kde se
pozemky řádně meznikují. Neboť neni úsporné pořizovati s malou časovou výhodou při celkovém velkém peněžnim nákladu státu a obci povrchní měřický elabo~
I'át, který uvede konservátora při první příležitosti do rozpaků; logičtějšíje v podniku,
z něhož má vzejíti něco pořádného a trvalého, raději investici nepatrně zvýšiti. Tyto
věci byly v zemich dobré měřické kultury už dávno pochopeny, u nás zatím ještě
nejsou ani předmětem rozprav. Neváhejme odvrhnouti metodu, která snad byla postačujicí v klidné a romantické době kolíků a měřeni bez komisi "jak to leži a
běží", do níž dobře zapadal koncert hlásné trubky, vysilaný k obveselováni okolí
z geometrova stanoviště. Dnes jsme jinde, tak i onak. Je tu sebevědomější a vzdělanější
inženýr, jsou tu jiné poměry, občané sleduji smysl měřičovy práce. Zařizujme se
proto všude, pokud to jen trochu půjde, na přesné metody čiselné,
hleďme
z měřeni ziskat dvakrát tolik souřadnic dob ř e stabilisovaných bodů, o jichž užitečnosti neni snad třeba se šiřit. Bude to vedle mapy náš dalši přispěvek k obraně
státu, který nás celkem nebude mnoho stát.
-Po
celé republice máme-vybudo-vánideáIfiCtrigonometrický;áklad. Doplňujme
ho účelně při všech podrobných měřeních tvořením polygonových sítí pokud možno
pti m o z triangulace, tedy bez měření délek; tentQ způsob je přesnějši a rychlejši,
tedy levnější. Bezvadně trigonometricky určený polygon mŮže zastati funkci dřívějšího stanoviska měřického stolu při trigonometrickém určování bodů detailu způsobem, který je dosud málo propracován, pokud jde o zjištěni převahy počitaciho
stroje (dvojitého) nad transportérem či polárním koordinatografem. (O věci psal už
v r. 1922 Ing. Šimek v tomto časopise a r. 1925 Ing. Morpurgo v rakousk~m Z. f. V.)
Ing. Ant. Stván.
Ré8umé. L a m é t hod e d e 1 a p 1 a n c h e t t e e mp 1 o y é e p o url
e s m e ns u r a t i o n s cad a str ale s a c t u e 11 e s. L'article
contient différents points de
vue sur l'emploie de la méthode de la planchette des levées pour les grands travaux
cadastraux en Tchécoslovaquie. Cette méthode, souvent appliquée auparavant, présente
eertains avantages et on pourrait s'en servir surtout pour les mesurages dans les régions montagneuses ou la terre vaut moins. Les méthodes modernes des calculs numériques par contre se montrent plus exactes et permettent de faire plusieurs plans originaux. La rédaction ouvre une discusion sur ce theme.

Dr. h. c. Charles Lallemand t.
Pan Dr. h. c. Ch. L a 11 e ma n d narodil se 7. března 1857 v st. Aubin-sur Aire
(Meuse), zemřel!. února 1938 v Bussy u Joinville. V 17. roce vstoupil na :mcole Polytechnique, již absolvoval s vyznamenáním a přijat byl do ústavu Corps des Mines.
Jako mladý technik na studijní cestě navštívil Prahu, kde v okolí studoval silur. Oblibil si město i národ a zilstal nám vždy přiznivcem.
Veliký ministr technik Ch. de Fr e y ci n e t předložil tehdy velkolepý stavební
program, pro který si přál míti vypracovány vědecky doložené základy. Ustavil velikou
meziministerskou komisi, jež měla též vypracovati organisaci přesných nivelaci. Mladý
inženýr Ch. L a 11 e m a n d byl jejím tajemníkem. Jemu patři zásluha o vytvoření v r.
1884 "Service du Nivellement général de la France", jež byla přičleněna ministerstvu
veřejných prací a navazovala na znamenité práce Ing. B o u r dalo u ě, který v r.1847
při nivelaci Suezu prokázal převahu přesnosti nivelace geometrické nad trigonometrickou a vytvořil pak geometrickou nivelací souvislou výškovou síť ve Francii.
L a 11 e ma n d propracoval vědecky měřické pomťJ.cky,sestrojil přesný nivelační
stroj (Barthélémy) s otočným dalekohledem a přesazovací libelou, odečítanou od okuláru, dále přesnou lať s bimetalickým komparátorem, pro něž vykonal obsáhlá studia 1).
Práce nivelační výtečně zorganisoval instruktivně, administrativně i publikačně,
1) C. M. G o u 1i e r - C h. L a 11e m a n d. :mtudes sur les méthodes et les instruments des Nivellements de précision. Paris 1898.
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takže se staly vzornými pro cizinu 2). Naše organisace nivelačních prací použila jich za
základ.
.
Metoda nivelační byla L a 11e ma n dem
propracována do vysoké přesnosti
k umožnění studia rozboru přesnosti a povahy chyb nahodilých i systematických.
Teoreticky propracoval L a 11e ma n d i vyjádření nivelace na hladině 'sféroidické a na vlivu změny tíže, jakož i refrakce a pomtLCkypočtářské. V tomto směru jsou
stěžejními jeho znamenité spisy 3).
•
Lallemand propracoval metody nivelační v řádech I. zcela ukončené, v řádu II.,
v řádu III. dále prováděné a nivelace místní se všemi prováděcími předpisy, vÝpoČty
a jich publikaci 4).
Pro nivelace horských bystřin, prováděné za podklad pro získání vodních sil
elektráren, vypracoval L a 11e m a n d metodu tachymetrické svahoměrné nivelace s použitím jím upravených přistrojfl. 5).
Pro získání výšky střední hladiny mořské jednodušším zpfl.sobem nežli na indikačních vodočtech vymyslel L a 11e m a n d medimaremetr s redukovanými (tlumenými)
diagramy 6).
Služba francouzské nivelace zdárně rozkvétala. Jen ve Francii do 1928 jest nivelováno v síti prvního řádu 1~.700km a v síti druhého a třetího řádu asi 50.000 km;
v místní síti čtvrtého řádu jest provedeno asi 77.000 km. Celková síť pro dokončení
je rozpočtena na 800.000 km.
Stabilisováno jest do konce 1928 asi 200.000 značek. Výdaje na tyto provedené
práce obnáší asi 30 milionfl. frankfl..
L a 11e m a n d se dočkal korunování svého díla zařízením Institutu pro Nivellement général, otevřeného slavnostně při 501etém jubileu za jeho přítomnosti v Paříži,
rue Gay Lussac 7).
L a 11e m a n d se zúčastnil velmi živě prací v organisaci mezinárodních nívelací.
Již ve starém sdružení pro mezinárodní měření země, k· němuž byl dán podnět generálem Ba y e r e m r. 1864, byl prvním generálním zpravodajem pro přesné nivelace.
Vypracoval obsáhlé generelní zprávy, jež Zvládly látku z celého světa a byly vzorem pro
jiné analogické zprávy. Jsou opatřeny vědeckými rozbory, obrazy a přehlednými mapami i statistickými údaji a literaturou, takže podávají výbornou studijní pomfl.cku.
V r. 1912 na mezinárodním kongresu v Hamburku definoval Lallemand ve své
zprávě (str. 238-248, II. díl, Comptes rendu etc.) nivelace vysoké přesnosti. Tyto
vzorce byly obměněny teprve r. 1936 na mezinárodním kongresu v Edinburku.
L a 11e m a n d byl pro svoje hluboké znalosti a organisátorské schopnosti ustanoven r. 1898 členem meziministerské komise katastru, jež za spolupráce s Ústřední
komisí pro geografické práce měla podati předpisy a uvésti v život nové katastrální
vyměřování s plány 1 : 1000 (2000) a nové topografické mapy 1: 50.000. Podrobná jednání jsou uveřejněna v 9 obsažených svazcích 8a). L a 11e m a n d provedl pokusná
měření, sestrojil. nebo zdokonalil měřícké stroje, metody až k vypracování plánfl. na hliníkových deskách 8) .
Bohužel pro "skutečnou administrativní sabotáž" práce uvázly v přípravě a dnes
se lká, co mohlo býti vykonáno pro francouzský katastr a pro topografickou mapu
1 : 50.000, kdyby se houževnatě pokračovalo v intencích neúmorného L a II e m a n d a.
L a 11e m a n d byl vědecky činným v geodésii i přilehlých vědách řadou pojed2) Instructions préparés par le Comité du nivellement pour les opérations sur le
terrain. Paris 1889.
C h. L a 11e m a n d - E. P révo t. L<t Nivellement général de la France de 1878
-1926. Pans 1927.
3) C h. L a 11e Dl, a n d. Nivellement de la haute précision. Paris 1912.
Les Abaques hexagonaux. Paris 1885.
Les erreurs systématiques et la précision des granda réseaux etc. Turin 1897.
L'erreur de réfraction dans le nivellement etc. Turin 1897.
4) Répertoire indiq\il.ant les emplacements et altitudes des repěres: a) Réseau
de deuxiěme ordre. b) Réseau de troisiěme ordre. o) Des comunes, quatriěme ordre.
RfJ.zné ročniky.
5) C h. L a II e m a n d e t E. P révo t. Nivellement des vallées des Alps etc.
Paris 1916 a 1918.
6) C h. L a 11e m a n d. Note sur la détermination du niveau moyen etc. la Médimaremětre. Comptes rendus 1888.
7) J. V i g na!. Celébration du cinquantenaire du Service du Nivellement etc. Paris 1934.
8a) Commission extraparlamentaire du Cadastre institué au Ministěre des Finances. Proces-Verbaux. Fascicules 1-9. Paris1891-1905.
8) Instruction pour l'exécution des travaux de renouvellement du cadastre. Paris
1910. Instruction sur la conservation du cadastre. Paris 1912.
C h. L a 11e m a n d. Réfection du cadastre de la commune de Neuilly-Plaisance.
Turin 1899. La réfection du cadastre et la Carte de France. Paris 1901.
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náni. Zasahoval organisátorsky a iniciativně při úpravě časomíry, světové mapy
1 : 1,000.000 a j. 9).
za své zásluhy byl r. 1910 zvolen za člena "Institut Fran~is pro křeslo geografie
a navigace po B o u q u e t d e 1a G r a y a r. 1926 presidentem Académie des Sciences.
Bureau des Longitudes ho jmenovalo r. 1917 čestným členem (pro geografii).
Po světové válce se zúčastnil organisace vědeckých institucí mezinárodních. Byla.
utvořena Mezinárodní rada badatelská na kongresu v Bruxelles 1919, do které dle nové
úpravy statutťl jsou včleněny Unie a též Unie geodeticko-geofysikální, jejímž byl C h.
L a II e m a n d předsedou od počátku až do r. 1933. Vedl s velikým. taktem a úspěchem
zasedání Unie geodeticko-geofysikální v Římě, Madridě, Praze, Stockholm.'u a v Coimbře.
Podařilo se mu Unii nejen udržeti vzdor různým. nepřízním, ale i statutárně vybudovati ve veliké vědecké těleso.
Jeho přičiněním se stalo, že Praha r. 1927 hostila též Unii geodeticko-geofysikální. Za jeho zásluhy o vědu udělila mu téhož roku česká vysoká škola technická
v Bmě hodnost čestného doktora.
Dr. h. c. C h. L a II e m a n d byl nejen znamenitým vědcem, ale i mužem velikých zkušeností a světových znalostí. Procestoval svět, v čemž mu napomáhaly jeho
veliké schopnosti jazykové. Plyně mluvil z cizích řečí italsky, anglicky, španělsky a německy, studoval klasické jazyky a dovedl se vyjadřovati v češtině a jiných jazycích, jak
bylo přijato s údivem na mezinárodních kongresech.
Byl velikým vlastencem a neúnavným pracovníkem. Francie mu udělila velikou
vázanku Commandéra čestné Legie.
Nám byl vždy obětavým. pomocníkem a spolupracovníkem a nejen náš vědecký
svět, i celý československý národ mu zachová uctivou památku.
Dr. A. f{emerád.

Zprávy odborné.
Nalepování starých originálních map na rýsovku měřického stolu.
Otázka nalepování papíru na rýsovku měřického stolu nečiní při práci s úplně novým. listem budoucí katastrální mapy obtíží; při pracích se starou mapou, namnoze až 70letou, stává se však skoro problémem. Použití výrazu "problém" není přehnaným, uvážíme-li, že nesprávné nalepení listu mapy na rýsovku měřického stolu může míti za následek nejen více méně trvalou deformaci jednotlivých listů kat. mapy, nýbrž i dokonce
jejich prasknutí, které mŮže nastati následkem pracování dřeva rýsovky. Prasknuti
mapy pak často vede k jejímu znehodnocení.
Poněvadž jsem měl příležitost přesvědčiti se, že některým kolegům nalepení listu
mapy doposud činí určité obtíže, a maje také na zřeteli nemilé následky, které nesprávné nalepení listu má, rozhodl jsem se uveřejniti některé své zkušenosti v této
věci.
Způsoby nalepení listu kat. mapy můžeme rozděliti na:
1. Nalepení celého listu mapy ::m rýsovku.
2. Nalepení okrajů listu úzkými proužky papíru natřeného bílkem, anebo nalepení páskovou lepenkou.
3. Nalepení listu mapy na hliníkovou desku.
Poněvadž tento poslední způsob v praxi doposud se užívá málo, zůstane zatím
jenom při této zmínce o něm.
Z p ů s o b 1. N ale pen í cel é hol i s t u map y n a r Ý s o v k u měř i ck é h o s to 1u. Při tomto způsobu se natře stejnoměrně buď list mapy. anebo rýsovka ušlehaným. bílkem. Na rýsovku se pak položí příslušný list mapy a čistým. ručníkem se přitlačí na ni tak, aby přiléhal k rýsovce celou plochou. Je také dobře hned
po nalepení zatížiti rýsovku s nalepenou na ní mapou měkkou hmotou (nejlépe peřinou), aby se mapa přilepila k rýsovce celou plochou.
Tento zpťlsob nalepení lze doporučiti jen v případě, že máme dobrou rýsovku,
t. j. dřevo, které poměrně málo pracuje. V opačném případě, nemáme-li jistoty, že
dřevo rýsovky je odolné proti vlivu počasí, je lepší upustiti od tohoto způsobu, neboť
může snadno dojíti k nemilým zjevům, z nichž hlavními jsou:"
a) deformace (bortění), po případě prasknutí listu mapy,
b) "kroucení" mapy.
Předně několik slov ode for m a c i a p r a s k n u tím a p y. Prakticky vzato,
9) C h. L a 11e m a n d. Les marées de l'écorse et l'élasticité du Globe terrestre.
Paris 1910.
Les déformations et l'assemblage des feuilles de la Carte du monde au milliěme.
Roma 1914.
C h. L a 11e m a n d. La Revue scientifique. 1912. Contre l'Avance de I'heure légale. 1916. Projet ďOrganisation ďun Service international
de I'Heure. Institut
de
France. Comptes rendus: Navigation. A propos de l'extension a la mer, du régime des
fuseaux heraires. L'Heur a bord des navires. 1.917. Substitution du temps civil au
temps astronomique. 1918.
1!:conomie.Une mission économique franc;aise en Espagne.
1917. Etc.
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dřevo rýsovky. Poněvadž při polních pracích v kancelářských místnostech je obyčejně
každé dřevo "pracuje", jedno více, druhé méně. Není výjímkou z tohoto pravidla ani
vzduch vlhčí než venku, je dřevo rýsovky nasáklé vlhkostí, často dosti značně. Když
potom rýsovku s nalepenou na ní mapou vyneseme ven, začíná dřevo rýsovky vlivem
teplého vzduchu pracovati (zpravidla se sráží), kteréžto změny samozřejmě prodělává
mapa, nalepená na rýsovce. V kancelářských místnostech však nebývá vždy vzduch
stejně vlhký. Nalepovala-li se mapa v době, kdy vzduch byl hodně vlhký, dřevo nabobtná a roztáhne se. Přijde-li pak delší období sucha, dřevo vyschne, srazí se a zO.stane v tomto stavu delší čas, následkem čehož na místech styktJ. jednotlivých prkének, ze kterých je rýsovka zhotovena, se mapa zdeformuje (bortí se) a vytvoří se na
ní rýhy, které často velmi těžko se dají odstraniti. Tímto sražením dřeva mohou nastati na jiných částech rýsovky dosti značné spáry. Na místě spar pak mapový list
mtJ.že velice snadno prasknouti. Je sice pravda, že současně s pracováním dřeva mapový list se buď sráží anebo roztahuje, ale jak ukázala praxe, ne tou měrou, aby se
zabránilo nemílým· následktJ.m, o kterých se zde mluví.
"K r o u cen í" map y. Tento zjev nastává, když jednotlivé plochy rýsovky se
srážejí anebo roztahují nestejnoměrně. Je snadno pochopitelné, že v tomto případě
bývá často porušena souvislost mezi jednotlivými částmi sekce. Následkem toho pak
lze těžko orientovati měřický sttJ.I, a krom toho dostáváme při měření nesprávné výsledky, zvláště při dlouhých rayonech. V praxi se tomu odpomáhá buď tím, že se sttJ.I
orientuje podle několika ne velmi vzdálených pevných bodo., nebo že zaměřujeme detail rovněž nepříliš vzdálený.
Kroucení při zpo.sobu nalepování celého listu mapy nastává též proto, že papír
na staré originální mapě je vlivem času velmi opotřebovaný, při čemž opotřebování
není na celé ploše listu stejnoměrné. Proto jednotlivé části listu nasáknou nestejnoměrně bílkem. Je samozřejmé, že i při srážení listu mapy části opotřebované podléhají srážení více a naopak. Následek je zase kroucení mapy.
Nestejnoměrné pracování jednotlivých částí rýsovky, a nestejnoměrné srážení
listu mapy, dává výslednici, která často přímo znemožňuje dosažení správných výsledko. měření. Existuje sice náZor, že krátká doba, která uplyne od okamžiku, kdy
začneme natírati list mapy bílkem, do okamžiku, kdy list nalepíme, nedovolí, aby se
mapa nasákla. Ale není tomu tak. Nesmíme zapomenouti, že se papír vlivem času stal
do značné miry hydroskopickým, takže i malé množství bílku, které vnikne do papíru,
často stačí, aby podporovalo "kroucení".
Bylo by snad lépe místo listu mapy natírati bílkem rýsovku a pak teprve nalepiti
na ni mapu. Ale i v tomto případě musíme míti na zřeteli, že jakmile přiložíme list
mapy na rýsovku, bílek začíná schnoutí pomalu, následkem čeho i v tomto případě
je dosti času, aby papír absorboval určité množství vlhkosti. Stupeň "kroucení" závisí pak od toho, jak se zachoval respektive jak je časem opotřebován papír, s kterým pracujeme. A je zřejmé, že dobře zachovalý papír reaguje méně a naopak.
Z p o.s o b 2. N a lep e n í o k r a j o. li s tu
map y. Tento zpo.sob pozo.stává
v tom, že list mapy, který chceme napnouti na rýsovku, se prostě na ni položí a pak
úzkými proužky papíru, navlhčenými nešlehaným bílkem, anebo lepenkovým papírem
•se přilepí po okraji k rýsovce. Nalepování páskovou lepenkou je snad méně výhodné,
poněvadž lepenka se dá těžko odstraniti s rýsovky, a hlavně s mapy. Při tomto zpo.sobu
nalepování mapa leží úplně volně na rýsovce. Proužek papíru anebo lepenky je přilepen
k rýsovce jednou polovinou a druhou k mapě. Následkem toho při pracování dřeva zo.stává mapa tím nedotčena a je úplně vyloučena deformace (bortění) a prasknutí mapy.
Nanejvýše mapa se mírně zvlní, aby potom při příznivém počasí se dokonale narovnala.
Také kroucení při tomto zpo.sobu nemá zdaleka ÚČínko.,neboť mapový list zase jen se
zvlní, později se však narovná.
Výhodou tohoto zpo.sobu je, že zbytečně nevlhčíme mapový list a je opět o jednu
příčinu méně, aby se mapa tím anebo oním zpo.sobem deformovala. Za několik let, co
pracuji s měřickým stolem, tento zpo.sob nalepování se velice osvědčil a proto jej mohu
doporučiti, zvlášť tehdy, je-li nevyhovující rýsovka.
Oba zpo.soby nalepování se dají použíti v případě, kdy mapový papír je dosti zachovalý. V opačném případě, je-li obava, že při nalepení se papír mtJ.že poškoditi, nezbyde jiného, než sáhnouti k zpo.sobu nalepení na hliníkovou desku.
Nakonec několik poznámek o t. zv. p r e par o v á n í I i s t u map y. Někteří
kolegové, vedeni snahou po docílení co nejlepšího napnutí (natažení) listu mapy, nechají naň před nalepením ptJ.sobiti vlhkost v té či oné formě. Někdy rýsovka s volně
položenou na ní mapou se zabalí do balicího papíru, který se navlhčí, následkem čehož
se pod papírem utvoří jakýsi druh vlhké komory. V této komoře se mapa určitou dobu
ponechá a pak se nalepí jedním výše uvedeným zpo.sobem. Jindy se list mapy nechá
před nalepením určitou dobu ve vlhké místnosti (sklepě).
Takové preparování listu mapy je třeba kategoricky zamitnouti, poněvadž neblahé zjevy, o kterých byla řeč v tomto článku, se pak projevují v dvojnásobném měřítku.
Ing. Vladimír Poljakov.
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s i n d e 1a p 1a n c h e t t e. L'auteur s'occuppe de plusieures méthodes de coller
le plan sur la tablette de la planchette pourqu'il ne soit pas exposé aux déformations.

Literární novosti.
Posudky.

Návod, jak vykonávati práce pro obnovení pozemkového katastru novým katastrálním řizením. Instrukce pro obnoveni pozemkového katastru, 81 stran, 29 příloh. Vydalo
ministerstvo financí jako výnos ze dne 26. června 1937, č. 70.000j37-IIIj6 a. Cena v plátně vázaného výtisku je 40 Kč, k dostáni v ústřednim archivu pozemkového katastru
v Praze III., Josefská 4.
Nový návod je vlastně doplňkem Instrukce A, která upravovala toliko konání
měříckých prací pro obnovováni a nezmiňovala se o pracích přípravných ani o zptJ.sobu
šetřeni, vyhotovení písemného operátu a jeho náležitostech. Obsah návodu, pro nějž budeme užívati zkráceného označení "Instrukce I", je rozdělen do 6 hlav.
Hla val.
a II. pojednává o předpokladech pro obnovováni pozemkového katastru
a rfizných přípravných pracích organisačních. Je zajimavo, že podnět
k obnoveni
mtlže dáti n e jen p t í s 1u š n Ý ú řad, n Ýb r žij
in Ý z á j e m c e. Dalo by se tedy
usuzovati, že to mtlže býti i osoba, oprávněná podle ustanovení § 51 katastrálního zákona vyhotovovati geometrické (polohopisné) plány, jejichž podkladem jest operát katastrální a je tu tedy dán zájem na dokonalém stavu tohoto operátu.
Jen mimochodem nás napadá, jak záslužným
by tu byl podnět
některéh,o civilního
geometra,
pracujícího
v Praze,
k obnovení
pozemk o v é h o k a t a str u n a k a t a str á I nic h úze m í c h Vel k é P r a h y, jejichž mapy jsou ještě z dob, kdy nynější nejmodernější městské čtvrti byly bezvýznamnými, nepatrnýmí vesničkami. Zastaralé jejIch katastrální mapy jistě splňují podmínky, stanovené pro obnoveni měřického operátu zmíněnou instrukcí!
H I a v a m. popisuje s mimořádnou podrobnosti místní šetření, opakujíc i věci
známé z katastrálního zákona nebo vládního nařízeni k němu, a všímá si zejména popisu hranic katastrálního území. Návod pro vyhotovení popisu i vzor v příloze se snaži
vystihnouti prfiběh hraniční čáry obšírnÝm jejim popsánim
od bodu k bodu,
ačkoli by jej zajistil jednodušeji a bezpečněji spolehlivý polní náčrt, vyhotovený na
podkladě polygonového zaměření podle předpisfJ. Instrukce A. Neznajíce dfJ.vodu k zavedení tak dfJ.kladných popisfJ.,které u velkých katastrálnich území s několika sty lomových bodfJ.na hranicích budou tvořiti celé knihy a vyžadaji si značné práce, tedy zdraženi řízeni, domníváme se, že ten t o z P fJ.s o b z a j i š ť o v á n í n e n í v s o u h I a s u
s tec'hnickými
zásadami
hospodárnosti
a při dfikladných opatřeních Instrukce A pro bezpečné zajištěni hranice ka tastrálního území číselnými údaji zdá
se
být i i nad byt e č n Ým. Potřebný záznam o zjištění hranic by bylo lze učiniti ve velmi
stručném protokolu, doplněném nákresem. Doufejme, že prakse naše obavy rozptýlí nebo
přívede na nejúčelnější řešení.
Hla v a IV. je věnována kancelářským pracim pro vyhotovení nového písemného
operátu, který je tu opět zvlášť dfikladně popsán a pro všechny jeho části uvedeny kromě
toho vzory tiskopisfi i příklady zápisfi. I když UVážíme,že tato stať jest určena převážně
pro poučení pomocného personálu kancelářského bez zvláštního odborného vzdělání, přece
se zdá tak podrobné vypisování všech úkonfi, někde dokonce podle rubrik, nadbytečným,
poněvadž téměř vše lze rychleji a jasněji seznati z příkladfJ. v přílohách. Bylo-li by zapotřebí někde vysvětlení nebo upozornění, bylo by snad vhodnějším poznamenati je na rubu
příslušné přílohy obdobným zpfisobem, jak je tomu u příloh Č. 1, 14 a 27.
Zvláštností proti dosavadním zvyklostem je zavedení zkratek pro druhy pozemkfi
v parcelním protokolu místo dosavadního vypisování celých slov (z místo zahrada a
pod.). Poněvadž se připouští i tištěná písmena latinské abecedy (tedy razítka, vyžadující
pro natisknutí písmeny stejně času jako pro natisknutí celého slova), nevidíme v tomto
opatření ani úspory ani výhody a sdílime obavu před zmatky a nejistotami, nepřímo vyslovenou i ve stati o parcelním protokolu, obsahující pokyny pro zápis zkratek.
V h I a v ě V. jsou poznámky objasňující odchylné poměry v zemích bývalého Uherska a opatřeni pro ně. Pozoruhodné je řeše ní z á p i s u v 1 a s tni c k Ýc h P o m ě r fJ.
k e k o ryt fi m vod n í c h t o k fi podle uherského zák. čI. XXIII/1885. Vlastnické hranice pozemkfJ.přilehlých k vodnímu toku se v korytu nevyšetřují, avšak vyšetřuje a zaměřuje se rozhraní mezi pozemkem a korytem toku. Koryta tokfi se pak vyznačují jako
celé parcely, obdobně jako u veřejného statku a zapisují se také do jediného
pozemnostního archu s nápisem "Vodní toky, jichž břehy a koryta vlastní podle § 4 zák. Cl. XXIII/1885 držitelé pobřežních pozemkfJ.••. Je tu zřejmě
porušena
zásada
'O vyhotovování
zvláštníhopozemnostního
archu
vždy jen
pro par cel y, ma j í cín ap r o s t o s hod n Ý d r u h drž b y. Bude-li v katastrálnim
území více vodních tokfi, bude pro každ,ý tok jiná držba (jini vlastnici s jinými nároky
podle přilehlých pozemkfi) a přece tyto rfizné držby přijdou do jediného archu. Nesouhlasu by šlo snadno odpomoci zavedením zvláštního archu pro každý tok, jichž nebude
v katastrálním území mnoho. Horší jest to s vyznačením držby jednotlivých pobřežních
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držitelll ke korytu. To není řešeno udáním výměry pro každého pobřežního držitele ani
to nelze řešiti sp<>luvIastnictvím,poněvadž vlastnické právo držitelll pobřežních pozemkll
k části koryta nemá charakteru spoludržby. Otázku zápisu vlastnictví koryt v zemích
Slovenské a Podkarpatoruské v pozemkovém ka,tastru nelze tím považovati za vyřešenu
do podrobnosti, jimž jsme zvyklí v zemích západních. Jde tu vlastně jen o zamezení mylného zapisování koryt vodních tokll do veřejného statku v územích, kde dosud platí uh.
zák. čI. XXIII/1885. Poněvadž ani návrh nového unifikovaného zákona vodního nemění
ničeho na dosavadním vlastnictví ke korytllm vodních tokll, bude nutno S nynějším stavem. ještě dlouho počítati, a opět budOUCízkušenosti z prakse přinesou nejvhodnější řešení podle skutečné potřeby.
Zmínky o staré pozemkové knize, opravené staré pozemkové knize, zvláštní opatřeni pro rozlišování spoludržitelll (příjmení žen za svobodna), obnovování misto reambulace dávají tušiti i nezasvěcenému, zvláštní obtíže v pramch měřického inženýra v zemích bývalého Uherska, pro jejichž zdolávání snad získá vydatného pomocníka v nové
slovenské technice V Košicích.
P o s led n í h I a v a obsahuje podrobné pokyny pro vyhotovování výkazll prací a
výdajll a pro revisi prací.
V textu je časté odvolávání na Instrukci III, která podle našich informací nebyla
dosud vydána. Jest proto i Instrukce I kusou, a bylo by bývalo účelnějším vydati Instrukci III, která podle vysvětlení použitých zkratek pojednává o vedení pozemkového
katastru, před Instrukcí I nebo aspoň zároveň s ní.
V přílohách jsou uvedeny vzory oznámení, vyhlášek, protokolll, administrativních
výkazll a V7Joryjednotlivých části písemného operátu s příklady.
Vydaná Instrukce jest podle obsahu určena v prvé řadě pro výkonnou katastrální
službu, avšak m1lže i jiným zájemcllm poskytnouti cenné informace o organisaci katastrální služby při obnovování pozemkového katastru a seznámiti s podrobnostmi nového
písemného katastrálního operátu. Jejím vydáním se opět přiblížil pozemkový katastr
k vytčenému cíli, vybaviti své úřady podrobnými návody pro všechny úseky prací, k jehož dosažení nemllže již mnoho scházeti.
- Re Vyšlé knihy.
Ing. Dr. techn. Frant. Mašek: Deset let katastrálního

zákona. Zvláštní otisk z časopisu "Zprávy veřejné služby technické", čís. 1, roč. XX. Praha 1938. Nákladem vlastním.
Vogl-Hajda-Král:
Praktická optika. V komisi nakladatelství Melantrich, PrahaSmíchov, Husova ul. Praha 1937.
JUDr. Rudolf B'ril;ka: Problém reagrarizácie. Bratislava 1937. Nakladem Rolníckej
osvety v Bratislave, Zemedelské muzeum. Cena 35 Kč.
Odborná pojednání

v časopisech.

Zprávy veřejné služby technické. čís. 4. Slavnostní číslo k šedesátým narozenmam
předsedy vlády Dra M. Hodži s četnými články. m. j. Ing. V. Pí c ha: Ražení tunelu
Dra M. Hodži, Ing. V. Ne v r I ý: Lanovka na Lomnický štít.
Technický obzor. čís. 22. Ing. A. Han i s c h: železniční trati (pokr. v čís. 23.
24). - čís. 23. Ing. Dr. H. Š v a r c: Novodobé trasování silnic (pokr. v čís. 24). čís. 1/38. Ing. J. S o u č e k: Rychlost silniční dopravy a roztřídění silniční sítě (pokr.
v čís. 2). M. Men š í k: Transformace snímku šikmého na snímek svislý.
Vojenské technické zprávy. Gen. Dr. Ing. J. S I á d e č e k: Vojenský význam komunikací. Ing. V. Hru ba: Rektifikace převodu zaměřovače.
O míře a váze. Dr. Ing. A. P o k o r n ý: Spirálový mikrometr. Dr. J. N u s s b e rg e r: Metronomie (pokr.).

Výstava prací čs. měřičských

inženýrů

V

Bratislavě.

Kolegové! Již za měsíc (10. dubna t. r.) otevřena bude výstava zeměměřičských
prací v Bratislavě. Připravujte se k její návštěvě! Nechť není ani jednoho příslušníka
našeho stavu, který by ji nenavštívil a neshlédl výsledek 20 leté činnosti našeho stavu
v zemi Slovenské ve všech oborech veřejné správy í soukromého podnikáni!
Program výstavy. Na výstavě prací čs. zeměměřičských inženýru budou shrnuty
do dvaceti skupin ukázky činnosti příslušníkll tohoto stavu. Shromážděný materiál
ukáže význam jejich práce pro veřejnost, ale současně vystavi ji kritice, jež bude vykonanou práci vážiti, oceňovati a souditi. Tak z podniku zdánlivě místního se stane
podnik celostavovský.
Jsouc si vědomi z toho plynoucí odpovědnosti, považujeme za svoji povinnost předem seznámiti především čs. veřejnost zeměměřičskou s programem výstavy:
Podle výstavních místností, jež jsou pro výstavu k disposici, rozdělili jsme ukázky
činnosti čs. zeměměř. inženýru do čtyř skupin. Rozdělení je sice náhodné, ale přes to
však souvislost prací jednotlivých oborll je patrna.
Ve v s tup ním í s t n o s t i bude návštěvník výstavy upozorněn na práce zeměměřičských inženýrll při označování a zajišťování státních hranic. Bc.ldou vystaveny
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ukáZky hraničních protokolft a popísft státní hraníce, modely značek užitých k označení trojmezí čSR.-Rak.-Maď., čSR.-Rum.-Maď., čSR.-Pol.-Rum., statistická data, fotografíe. Mímo to bude vyloženo zobrazení prtlběhu částí státní hranice v toku řeky Dunaje, a to v jejím nejromantíčtějším pmběhu, v úseku od vyústění státní hranice do
Dunaje až po Béš. Středem výstavy v tomto oddělení bude mapa Slovenska, na níž bude
znázorněn prtlběh státní hranice jako podélný profil.
Se vstupní místnosti sousedí nalevo
místnost
pozemkové
držby,
napravo
místnost
pozemkového
katastru.
V mís t n o s tip o zem k o v é drž b y bude znáZorněn zpftsob pftvodního osídlení a dokumenty, týkající se pftvodní držby, zajišťování vlastnických a držebnostních
hranic, staré urbáře a jiné právní listiny. Na tuto exposicí bude navazovati ex p o s i c e
ú p r a v drž b y, a to ukáZkou úpravy držby urbářské z r. 1830 a komaaace z r. 1936.
Mimo to bude vhodnými ukáZkami znáZorněn vývin vyhotovení map nového stavu,
zpftsob přídělu náhradních pozemkft, komasace místní trati, dělení společných pastvin,
diagramy a statistická data. Ukončením této exposice bude znáZornění pftdy býv. poddaných a znázornění kolik z ní bylo sceleno a kolik by mělo býti sceleno.
Na úpravy držby naváže svou exposicí v Ý s t a v a min i s t e r s t vaz
é m ěděl s tVí znáZorněním, kolik pftdy na Slovensku patřilo velkostatkftm a kolik z ní
bylo přiděleno pozemkovou reformou. Bude ukáZána činnost zeměměřiče při provádění
pozemkové reformy a její význam pro posílení zemědělství na Slovensku. Bude připomenuta kolonisace (zakládání nových obcí) v pozemkové reformě. Po vyčerpání této
rozmanité práce přejde návštěvník k ex p o s i ci P o zem k o v Ý c h k n i h, znázorňujících vývin zpftsobu zajištění vlastnického práva.
V mís t n o s tip o zem k o v é h o k a t a str u bude materíál uspořádán tak, aby
ukazoval co bylo, co se buduje a jakými prostředky. Od ukázek starých projekcí a znázornění jejich přesnosti zobrazení až k nynější šikmé kuželové projekci, dále přes b0haté ukáZky prací triangulačních k ukáZkám podrobného měření a mapování, oceňování pozemkft a vedení pozemkového katastru.
UkáZky prací reprodukčního ústavu
ministerstva fínancí osvětlí, jak vzniká otisk katastrální mapy a jak rozmanitým zpftsobem třeba při tom postupovati.
Doplněním exposice budou u k á z k Y P r a c í voj e n s k é h o zem ě p i s n é h o
úst a v u. Výstava bude oživena plastickými modely, diagramy, fotografíemi a zakončí
ji grafický přehled vykonaných prací katastrálních a prací ze zakládání pozemnoknižnich vložek.
Tvořily-li exposice v popsaných místnostech
uzavřené
celky, v mís t n o s t i
čtv r t é, největší, budou tvořiti pestrou směs. Budou tu ukáZky abakft a nomogramft i
jiných počtářských pomftcek, měřické stroje a pomftcky a pod. Kromě toho budou tu
ukáZky z nivelace, tachymetrie, fotogrametrie, měření podzemních prostor, ukáZky
zeměměřičských prací státních úřadft a podnikft, regulace měst, ukáZky zeměměřičských
prací při archeologických vykopávkách a zaměřování architektonických památek. Ve
zvláštní skupině budou vystaveny i n str u k c e, c i z í zem ě měř i č s k é č a s o p i s y
a jiná
literatura.
Výstava by nebyla úplnou, kdyby neukáZala, jak jsou při P r a v o v o v á n i pro
p r a x i p o s I uch a čit
o h o t o i n žen Ý r s k é h o o bor u a jakým směrem by bylo
třeba jejich vzdělání prohloubiti a doplniti.
Kromě uvedených bude uspořádána samostatná
v Ý s t a v a A str o n o m i c k é
s P o leč n o s tiš
t e f á n i k o v y na Slovensku, kde budou vystaveny: velký dalekohled společnosti, menší amatérský dalekohled, sluneční hodiny, diapositivy, znázornění
hvězdné oblohy a jiné. Astronomická výstava bude též ve čtvrté místnosti. S a m 0statnou
exposici
prací
zeměměřiče,
od nejstarší doby až dodnes, uspořádá m ě s t oBr a t i s I a v a ve zvláštní přilehlé mistnosti.
Vpředu uvedené je sice jen stručným náznakem toho, co a jak bude uspořádáno,
ale přesto se domníváme, že čtenář si utvoří úplný obraz o cíli, který je výstavou sledován.
Shledal-li by někdo z čtenárn mezery ve vyjmenovaných oborech činnosti příslušníkft stavu zeměměřičských iDŽenýrtl, nebo shledal-li by neúčelné seskupení obom,
nechť nám laskavě sdělí svftj náZor už nyní, aby byla předem zaručena úplnost a účelnost výstavy.
Výbor výstavy.
Zpráva o schódzach výstavného výboru. Konané boly schódze ústredného výstavněho výboru vo dňoch 17., 24., 31. januára a 17. februára t. r. Schódzam predsedal p.
kol. predseda Ing. M u s i I okrem schódze dňa 7. februára t. r., kde predsedal p. kol.
I. miestopredseda Ing. N o sek. Schódze dňa 17. januáru zúčastnil sa p. magistrátny
radca Ing. arch. E. B á r t a a schódze dňa 7. februára p. vrchný mern. radca min.
fin. Ing. V. H I a v s a. účasť na všetkých schódzach bola hojná. Na schódzach podávali svoje referáty predsedovia komisií, finančnej, propagačnej a poriadateYskej a
správcovia výstavných miestností o postupu prípravných prác. Doležitejšie rozhodnutia
schódzí boly tieto: Mesto Bratislava prihlásilo svoju účasť na výstave a prisYúbilo zriadit: samostatnú expozích.1 vo vlastnej miestnosti, priYahlej k ~tvrtej výstavnej miestnosti. Tým vzrástol rozsah výstavy, takže bude zaujímať teraz pať miestností. - Aranžováním výstavy poverený bol prof. arch. 1..... M a I ý. Odhlasované bolo paušálne za-
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danie celej inštalácie. K sostaveniu zadávacej listiny zvolená bola desaťčlenná komisia
pod vedením kol. predsedu Ing. M u sila.
- Vyskytla sa otázka krytia prípadného
manka. Rozhodnuté bolo vydanie záručnej listiny, podfa ktorej každý člen výboru svojímpodpisom ručí za hradenie schodku ÚDlerne svojmu základnému platu. - Plakát
výstavy po doplneni textácie bol zadaný tlačiarni Melantrich k reprodukcii, ako oferentovi najvhodnejllích podmienok. Prevedený bude v umeleckom offsetu.
8l.
Zpráva pokladni. Od počátku akce do konce února t. r. bylo pro I. výstavu přijato na dobrovolných přispěvcích a stavovské dani celkem 15.497 Kč, vydáno 3177 Kč,
na hotovosti je 12.320 Kč.
Porovnáme-li úkoly I. výstavy s dosavadními příjmy, vidíme, že hotovost zdaleka
nepostačuje. Podle předběžného rozpočtu, mírně počítáno, bude zapotřebí k úhradě výdajO 38.900 Kč. Dnemí hotovost 12.320 Kč a očekávaný příjem 10.180 Kč tvoří pravděpodobný celkový příjem 22.500 Kč. Nekrytá potřeba je tedy 16.400 Kč.
Do zahájení I. výstavy zbývá již jen 1% měsíce. Má-li výstava splnit své úkoly
a dOstojně ukázati llirllí veřejnosti práci nalleho stavu, ne 1 z e s nad jej í m o mez ením a z hor li e n o u ú p r a vou sní žit i pot ř e bul
6 . 4 OO K č. úspěch I. výstavy je přece úspěchem celého nMeho stavu. 2 á dám e pro t o z n o v a v li ech n y
k o 1 e g y dobré vOle v celém státě, aby pam a t o val i stá 1 e n a n a š i I. v Ý s t av u, aby v okruhu své pfisobnosti (u svých známých, u peněžních ústavO a pod.) použili
každé příležitosti, která mtiže I. výstavě přinésti finanční pomoc.
Potřebné tiskopisy a vplatní lístky bUdou na požádání zaslány jednatelem výstavy
kolegou Ing. Slezákem v Bratislavě, Ra!iínova 2, Kat. mernicky úrad.
MOže býti také s výhodou použito "bianko" vplatního lístku, který se koupí v každém polltovním úřadě, a který nutno vyplniti takto: "Mestská sporitelňa v Bratislave.
Zem e m e rač s k á výstava, čís. účtu 245, čís. 3 2 . 5 7 3 P r aha.
Také dobré návrhy, jak získati prostředky, jsou vítány. S radostí mtiže být sděleno, že někteří kolegové vyvinují velkou činnost a docilují slullných výsledkfi. Bude-li
takové porozumění u všech kolegO, docílí I. výstava a s ní i náll stav vllestranného
úspěchu. - Vllem kolegOm, kteří pracují pro zdar výstavy, srdečně děkujeme.
Ing. Kadeřábek,

pokladnik.

Zprávy spolkové.
Zpráva. o valnom shromaždeni spolku čs. lnženierov štátnej mernickej služby odbočky v Bratislave - konanej dňa 9. januára 1938 v Bratislave. Valné shromaždenie,
za pritomnosti 67 členova 3 hostí, zahájil predseda Ing. J. N o sek. V svojom zahajovacom prejave spomenul vrelými slovy úmrtia prezidenta Osloboditefa T. G. M a s ar y k a - pri čom povstaním vzdaná bola česť jeho nesmrtefnej pamiatke - a pohnute
spomenul i zosnulého kolegu mer. radcu E. 2 e n í li k a, ktorého pamiatku uctili pritomní taktiež povstanim.
V zprávach funkcionárov zdórazňuje jednatef kol. Ing. M i k u lia, že spolok sa
snažil vyllŽiť vlletky prHežitosti, ktoré maly alebo v blízkej budúcnosti budú mať priamy,
alebo nepriamy vplyv na nalle stavovské postavenie. Referuje o vlletkých intervenciach
osobných i písomných, ktorými sme žiadali splnenie nallích stavovských požiadavkov,
špeciálne: o reforme lltúdia, vládnom návrhu zákona o civ. inž., kollickej vysokej llkole
technickej Dr. M. R. štefánika a otázkach s ňou súvisiacich a nás sa dotýkajúcich, resystemizácii v službe katastrálnej na Slovensku, a konečne o priznaní platenej dovolenej
v dobe letných prác k návšteve rodiny. Zmienil sa, že bolo rozhodnuté usporiadať v jubilejnom roku 1938 I. výstavu prác čsl. zememeračských inženiérov. Výstavný výbor bol
utvorený síce mimo rámec odbočky, ale zviičša z naších členovoNa konci svojho referátu
oznamuje stav členstva k 3k XII. 1937: riadných 247, z ktorých 25 behom minulého roku
. pristúpilo. Vystúpilo 5 členovo
V zpráve pokladníka bol oznámený prebytok za uplynulý rok v obnose Kč 148'40.
Na návrh revizorov účtov bolů pokladníkovi kol. Ing. VIt a v s k é m u udelené absolutorium.
V ďaIšom priebehu bola val. shromaždením jednomysefne prijatá nová kandidátka
navrhnutá výborom. Predsedou zvolen bol Ing. Jan N o s e k, jednatefom Ing. J. M ikuša.
Po zahájení rozpravy zmienil sa kol. Ing. Farka o prípravných prácach r. výstavy
prác zememer. inž. v Bratislave a zdórazni] že táto myšlienka vznikla ako odozva proti
plánovitému postupovaniu v zkracovaní práv zememer. inženierov.
Na návrh kol. jednatefa boly prijaté 2 rezolúcie, týkajúce sa reformy štúdia a
obsadzovania miest na košickej technike i s požiadavkom, aby ich vlletci prítomní podpísali. Jedna z nich je určená p. min. predsedovi a druhá p. min. školstva.
Na návrh kol. Ing. R o z i ň á k a jednomyselne bolo prijaté, aby spolok pri prípadnom deficitu výstavy garantoval čiastkou 10 Kč za každého člena.
Z pripomienok k služobnému poriadku, ktoré došly od kol. z celého Slovenska,
sostavil výbor spolku návrh na zmenu niektorých §§ služ. poriadku.
Vo .vofných návrhc;>chzmieňuje sa kol. Ing. Roziňák o rozdelovaní remunerácií;
žiada, aby výbor včas zakročil, aby boly tieto rozdelované spravedlive a i vysokoškolskému úradníkovi dóstojným obnosom.
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Záverom kol. predseda Ing. N () s e k ďakuje všetkým prítomným za účasť a ape-·
luje špecialne na kolegov mladých, aby vstupovali do naších šíkov a tak sa zúčastnili
aktivne spolkového života, uvedomiac si, že v sdruženi je sila a mohutnosť.
Z Jednoty čs. ti. autor. civilnich geometrfl v Praze. Schflze pracovního výboru
konána byla dne 5. února 1938 v Praze za přítomnosti 10 členfl. 5 členfl se omluvilo.
Kolega předseda Ing. F li r s t podal zprávu o výsledku intervence v ministerstvu
financí o našem nároku na 20% slevu z výdělkové daně dle § 57. Ve věci této upozorňujeme kolegy na článek p. Dra Krause, uveřejněný 've Věstníku Inž. komory ze dne
21. listopadu 1937, dle něhož nutno v přiznání, resp. v odvolání dokázati, že kapitál při
vykonávání oprávnění nespolupflsobí pod s ta t n ě.
Po debatě o celostavovských otázkách usneseno intervenovati u příslušných úřadfl.
V říjnu t. r. bude konán v Římě VI. mezinárodní zeměměřičský kongres. Za Jednotu slibili zúčastnit se kolegové Ing. Pro k fl P e k, Ing. F a I t u s a Ing. P r e i s.
Za členy Jednoty byli přijati kolegové: Ing. Josef panzer a Ing. Georg Peterschik
z Plzně. Místní věci byly projednány dle pořadu jednatele a zprávy kol. Ing. Faltuse.
Po přednesené zprávě pokladní kol. Ing. Kuralem byla schflze skončena. Ref. Ing. Vlk.
Sjezd zeměměřiěských inženýrfl na Podkarpatské Rusi. Dne 6. února 1938 uspořádali zeměměřiči státní měřické služby sjezd v Berehově za účelem projednání stavovských otázek. Z 50 kolegfl od pozemkového katastru zúčastnilo se sjezdu 35 kolegfl, dále
zástupce měřiěských úředníkfl Státní obvodové úřadovny pro pozemkovou reformu a zástupce civilních geometrfl.
Schflzi zahájil dosavadní zástupce kolegfl z Podkarpatské Rusi u odbočky Slovenské kolega Ing. Š arm. Navrhl založení samostatné odbočky spolku čsl. inženýrfl státni
měřické služby pro Podkarpatskou Rus, ježto počet členfl v této zemi daleko převyšuje
počet určený stanovami. Jeho návrh byl jednomyslně přijat a zvolen přípravný výbor,
který ustavení odbočky spolku provede a připraví první valnou hromadu.
Na sjezdu bylo usneseno podporovati všemožně snahy ke zřízení čtytletého studia
k lepší úpravě platových a existenčních podmínek měřičských úředníkfl, k zlepšeni pracovních poměrfl a k spravedlivému oceněni naší odborné práce. Jako jeden z prostředkfl
k dosažení těchto úkolfl bylo navrženo informovati veřejnost prostřednictvím denního
tisku a přinášeti příspěvky do tisku odborného.
Požadavky speciální, týkající se zvláštního postavení zeměměřičfl na Podkarpatské Rusi, budou stanove:p.y na první valné hromadě odbočky
Ing. F. čálek.
Ze Spolku čs. inženýrfl stát. měř. služby v Praze. K o leg o v é! Poněvadž ve
vrcholné organisaci čs. technikfl, t. j. ve Spolku čs. inženýrfl (SIA) je mezi členstvem
zastoupena jen nepatrná část našeho jistě početného stavu, nejsou naše požadavky a
zájmy stavovské, studijní atd. hájeny a podporovány vždy tak, jak by bylo třeba. Doporučujeme proto, abyste pokud možno vstupovali do SIA a účastnili se intensivně prací
v Zájmových skupinách jednotlivých odborfl i v ústředí.
Předsednictvo

spolku

čs. inženýrii

státní

měřické

služby.

Z es. fotogrametrické spolecnosti. Valná schflze čs. fotogrametrické společnosti
bude se konati dne 20. března t. r. v 9 hod. v hlavní budově české techniky v Praze II,
Karlovo nám. 14. Přednášku prosloví p. Dr. Ing. Josef K I o b o u č e k na téma: "Příspěvek ke zkoušení zpfisobilosti stereo-fotogrametrického měřeni." Krom toho jest projektován referát některého zahraničního odborníka (p. Dra. Aschenbrennera z Mnichova nebo některého vědeckého spolupracovníka fy Zeissovy v Jeně). - Doporučuje se
četnější účast na valné schflzi vzhledem k návštěvě zahraničního hosta.

Různé.1
Vys. škola technická v Košicích vypisuje konkurs na obsazení těchto stolic: matematiky, fysiky, deskriptivní geometrie, mechaniky, geodesie, pozemního stavitelství,
geologie atd. žádosti uchazečfl s připojeným vylíčením běhu života a přehledem prací
- bez osobních dokladfl - buďtež předlOŽeny do 5. března 1938 ministerstvu školství
a nár. osvěty v Praze.
Pozemkový katastr očima státního rozpočtu na r. 1988. Z finančního zákona na
r. 1938 ze dne 17. prosince 1937, č. 243 Sb. z. a n., vyjímáme několik dat, týkajících se
pozemkového katastru. O s o b n í řád n é v Ý d a j e úst ř e dní spr á v y pozemkového
katastru, s reprodukčním ústavem, ústřednm archivem pozemkového katastru a s triangulační kanceláří (na geodetické Základy polohopisné) jsou preliminovány částkou
3,259.400 Kč. Věc n é v Ý d a j e této správy jsou předpokládány v rozpočtu řádném na
2,250.900 Kč, v rozpočtu mimořádném, na 665.800 Kč. fTh r n e m vyžádá si tedy úst ř.
spr á v a p o zem k o v é h o k a t a str u částku 6,176.100 Kč. Pro pod ř í z e n é
ú řad y pozemkového katastru preliminovány jsou osobní řádné výdaje částkou 31,294.800
Kč, mimořádné 200.000 Kč. Řádné výdaje věcné 13,357.300 Kč, mimořádné 549.000 Kč.
Naproti tomu očekávané
příjmy
v r. 1938 jsou u ústřední
správy
pozemkového katastru včetně triangulační kanceláře 31.500 Kč (v r. 1937 25.500 Kč);
u pod ř í ze n Ý c h ú t a d fl pozemkového katastru 11,702.000 Kč (v r. 1937 8,677.000
Kč). - P o zem k o vád a ň má v r. 1938 vynésti 126,450.000 Kč, z čehož však státní
správa odvede fondflm a zemím částku 38,950.000Kč, takže vlastní státní příjem z pozemkové daně má být 87,500.000 Kč (v r. 1937 67,500.000 Kč).
-ou-.
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Nové předpisy ze dne 8. listopadu 1987 pro výchovu a zkoušky ve vyšši správni
'Službězeměměřlčské v Nemecku. Němečtí kolegové dosáhli uzákoněním uvedených zkoušek a řádu o výchově pro vyšší správní službu zeměměřičskou zcela rovného postavení s právníky. Obdobně jako u nich povolává se i absolvent výsoké školy technické,
odboru zeměměřičského inženýrství, po dosaženi akademické hodnosti Dipl. Ing.· k přípravné službě, která se končí t. zv. "velkou státní zkouškou". Službu konají u rlizných
úřadfi zeměměřičské agendy; příprava trvá 33 měsíce, a to: 6 měsícfi u katastrálního
úřadu, 3 měs. u nového měření, 1 měs. u poz. knihy, 6 měs. u místního kom. pro agr.
operace, 3 měs. u nadřízeného úřadu pro agr. operace, 3 měs. u zemského měř. úřadu,
1 měs. u Reichsamtu fUr Landesaufnahme, 1 měs. u letecké měř. služby, 4 měs. u vyšší
správ. služby, dohlédající na zeměměř. agendu. Dále se počítá 2 měs. pro zkušební
práci a zbylé 3 měs. ztráví "referendář" u měřického úřadu buď státní, zemské neb
obecní správy, dle jeho vlastní žádosti a záliby.
Touto přípravnou službou má býti mladý zeměměřič - Dipl. Ing. - vybaven dfikladnými geodetickými vědomostmi a pottebnými znalostmi správními, aby vykonal
svfij úkol nejen dle požadavkfi okamžité potřeby, nýbrž i pomýšlel na zvelebení celostátního zeměměřičského a mapovacího díla. Po splnění podmínek (t. j. po dohotovení
zkušební práce během přípravné doby) nastupuje referendář k "velké státní zkoušce",
kde vykoná další 4 samostatné práce menšího rozsahu, a pak skládá ústní zkoušku
z předmětfi: 1. Geodesie a fotogrametrie s praktickým použitím. 2. Kartografie všech
druhfi map, jich rozmnožování a tisk. 3. Katastry. 4. Agrární operace a technické plánováni. 5. Zeměměřičství ve veřejné správě. Po úspěšně složené "velké" státnici stává se
referendář "měřickým assesorem".
Nařízení o výchově a zkoušce jest obšírné, jsou uvedeny rlizné podmínky a předpoklady, jež nutno splniti a dodržeti. Ohlas v německém odborném tisku nebyl zvláště
živý; redakce Allg. Verm. Nachr. postrádá jen prfipravu kandidátfi také v soukromé
službě u civilních technikfi. Jinak se vyslovuje naděje, že nyní po zrušení dosavadního
chaosu v praktické výchově zeměměřičfi dle předpisfi jednotlivých spolkových zemi,
nové nařízení přispěje k podstatnému rozvoji zeměměřičského díla a stavu. - F. 8.Mezinárodní kongres pro technické vyučování koná se ve dnech 25., 26., 27., 28.,
29. července 1938 v Berlíně. Přihlášky do 15. června 1938. Sécrétariat du Bureau international de l'Enseignement technique Paris, Place de la Bourse 2e. Vklad 5 ř. marek
nebo 50 fr. franc. pro účastníky, předplatné pro Comptes rendlj.s 10 ř. marek neb 100
fr. franc.
Dr. Ing. Pavel Potužák jmenován mimořádným profesorem. Rozhodnutím presidenta republiky z druhé poloviny února t. r. byl jmenován soukr. docent a vrch. měřicský komisař min. financí Dr. Ing. P a vel Pot u žák mimořádným profesorem praktické geometrie a nauky o katastru na Vysoké škole spec. nauk při českém vysokém
učení technickém v Praze. Prof. Dr. Potužák je prvním československým zeměměřičským inženýrem, jenž se stává vysokoškolským učitelem. Narodil se roku 1893 v Břetěticích u Sušice, absolvoval vyšší reálnou školu v Sušici a v r. 1915 byl imatrikulován
na učebném běhu pro vzdělání zeměměřičfi na české vysoké škole technické v Praze.
V roce 1916 byl odveden. Službu vojenskou konal na italské frontě až do převratu
v r. 1918, načež pokračoval ve studiích. V roce 1919 složil odbornou státní zkoušku
zeměměřičskou a nastoupil jako asistent při ústavu matematiky, deskriptivní geometrie
a vyrovnávacího počtu v ústavu profesora Dra Čuřika na vysoké škole bánské v Příbrami. Zde dostalo se mu příležitosti doplniti své vzdělání dfilním měřičstvím a přibuznými disciplinami. Od 1. září 1921 stal se asistentem ústavu praktické geometrie, nauky o katastru a agrárních operací na Vysoké škole speciálnich nauk při Čes. vys.
učení techn. v Praze. V roce 1923 obdržel stipendium pro studium letecké fotogrametrie
a scelování pozemkfi ve Francii. Studoval v Paříži a praktických prací při scelování pozemkfi zúčastnil se ve válkou zpustošeném území v COIIqliegne.Své poznatky z této
doby uveřejnil v Zeměměř. Věstníku, v Archivu zemědělském, v Triumfu techniky a
v Journal des Géometres Experts fran!<ais. Po návratu byl pověřen na oddělení zeměměřičského inženýrstvi na pražské technice přednáškami z letecké fotogrametrie. Aby
nabyl praktických znalostí v pozemkovém katastru, vstoupil do služeb finanční správy
nejdříve u Zemského finančniho ředitelství na Moravě, pozdějí v čechách. V roce 1936
povolán byl pak ke konceptní službě do ministerstva financí. Při své úřední práci našel dosti času k vědecké práci. Obíral se zejména problémy fotogrametrickými a v této
disciplině získal též doktorskou hodnost. V roce 1.936 se habilitoval pro praktickou
geometrii. - Zeměměřičští inženýři přijímají s potěšením zprávu o jmenování dra P 0tuž á k a mimořádným profesorem a přejí mu na nové dráZe mnoho úspěchfi osobních, jež budou současně úspěchy zeměměřičského stavu a zeměměřičství v Československu.
Nový velitel Vojenského zeměpisného ústavu. Velitelem V. Z. ú. jmenován byl
plukovník Dr. Jiří Čermák.
Doktorát věd technických. Dne 20. ledna t. r. prohlášen byl doktorem věd technických na českém vysokém učení technickém v Praze Ing. František C ach, asistent
ústavu praktické geometrie. Jako disertaci předložil práci ,,0 vektorových metodách
v geodesii". - Gratulujeme!
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