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Životopis Jana Marka.
1 pro vědce jest charakter

hlavním čínítelem života.Au,,,., 00••••.
Na Českomoravské vysocme, poblíže Polné, leží tichá "esníčka

Janovíce, v jejíž staré školní chaloupce, kdysí označené císlem 43, apatii!
světlo světa dne 18. června roku 1834 proslulý český geodet .J a n
Marek.

Praděd, děd i otec jeho bylí učitelé, jichž hmotné poměry byly
velmi bidné, zvláště když otec měl sedm détí uživiti. Již od 7. roku
nalézal zjJibu v počtech, zvláště když za dlouh~-ch večerů úmních
mu dával strýc početní hádanky a :lSádal ře:í,cní různých aritmetických
hříček 1).

Až do roku 1845 chodil 1\i. do .i~l,Ilovieké školy. roku 1846 do
3. hlavní třídy v Polné, roku 1848 složil po absolvování ·thlavní třídy
v Telči zkoušky s vyznamenáním.

Vynikající úspěch, vlohy a horlivost přiměly otce jeho, nevěnovati
svého 14letého syna .Jana povolání učitelskému, jak bylop.flvodním
úmyslem jeho, nýbrž oboru zeměměříckému . .Jako díumista pracuje M.
po dvě lét:l, v Polné při vyvazovací komisí, určující náhrady za osvo-
bození desátku a roboty. Dne 21. září roku 1850 vydi se z rodiště
svého pěšky na cestu do 22 mil vzdálené Vídně s p,>vným úmyslem
studovati na techníce. Ač se jen nejnuzněji žívil kondicemi, absolvoval
připravný kurs přece s tak vynikajícím úspěchem, že měl z e vše e h
pře d mě t ův y Z n a m e n á n í a byl za to íhned přijat do 2. ročníku
techniky vídeňské. Roku 1852 konal zkoušky 2. ročlllku z fYBiky a vyšší
matematiky, roku 1853/54 z mechaniky, konstruktivně-strojnického
kreslení, strojnictví, nivelování, vyšší geodesíe a prakt. geometrie, jež
jsou vesměs doloženy vysvědčeními "prvé tfídy s vYLllamenáním".

,Ještě téhož roku (1854) byl :M. jmenován finančním ředitelstvím
ve Lvově pro žolkievský kraj měřick$-m adjunktem ~. tř., postoupil
1. března 1855 do 2. ti'ídy .30 byl přeložen ke kartografícké triangulaci
do šoproňského kraje. Zde byl po dva roky zam!':stnán v létě vytyčo-
váním sítě 4. řádu, tehdy ještě prováděné grafickým Zpilsobem, v zimě
pak vypočítáváním ploch paf(~el pro tyrolský katastr. Kromě toho byl
pověřen finančním ředitelstvím přednáškami pro začátečmky o n,ktifi-
kaci přístrojů měHckých a vyučováním jazyka maďarského .

. Dekretem generálního ředitelství pozemkového katastru v Soproni
ze 29. aubna 1856 byl M. pro s v é "v ě h Ia s n ě" vy n i k a j í c í
u pot ř e b e n í pro p o In í p r á c e měř i c k é. pový;;en na adjunkta
1. tř. a 22. února 1857 jmenován adjunktem-kalkulátorem v triangulační
a kalkulační kanceláři ve Vídni. Příléžitosti té vyum M. k ukojení své
vč.dychtivosti a lIav~Evoval po dvě léta na universitě jako mimořádný
posluchač přednášky z teoretické astronomie proslulého ř€ditHl(, hvěz-
dárny 'vídeňské prof. dra Lit t r o wa. Od těch dob zájem z€měmčr'ič-
ský rozšířil si studieu, a badáním vesmíru, po něIJlŽ v myšlenkách tak
rád putoval za pozdějších let. "e Vídni n<1skytla se mu též příležitost
pracovati pod vedením vy n í k a j í c í b o g e o d é t a F' ran tiš k a
Hor s k é h.o, tehdy revidenta·· triang'ulační kanceláře- katastrálního
měření, z jehož znamenitých vědomostí a ."kušenosti tě'ál velu,i mnoho
pro svou budoucnost. Roku 1858 byli obl.'o společriě vysláni uo župy
zvoleňské a novohradské k vytyčování sítě 2. a 3. řádu a bylo jim
přikázáno k přebývání město Lučenec. V autobiografii líČI radusLněM.
součinnost obou, ale zmiňuje se též o tom, jak ještě po 10 letech
maďarskovlastenecké obyvatelstvo, jež horlivé podporovalo protirakou-
ské povstání r. 1848, nechtělo jim, "vídeňsk)'m ír,ženýnlm" (.Bécsi mér-

1) Sbírka toho druhu úloh a výpočtů "čarodějných karet a
čtverců" se zachovala (kromě tradičmch vypravování ze slavné minu-
losti našich dějin, především o husitsk)'ch v,Hkách) v pozůstalosti vedle
"autobiografie a poznámek ze života J. Marka".

1927/200



noko"), poskytnouti ani bytu, ba ani noclehu v hostinci. Roku 1860 konal
M. podobná měření v Slatině (v Slavonii) 2).

Z dalších let až do roku 1864 jest uchována celá řada sbírek formulí
ze všech odvětví mateníatických, manuskriptťt řešených úkolů a
problémů, svědčících o neúmorné píli Markově: čerpati vědomosti ze
všech tehdejších odborných děl i cizojazyčných. K překonám jazykových
obtíží, zvláště ve francouzštině a ruštině, projevil nesmírnou houževna-
tost. Roku 1863 až 1865 pokračoval v návi\těvé pi'ednášek jako mimo-
řádný posluchač vídeňského polytechnického ústavu o "Integraci lineár-
ních-diferenciálních rovnic"; obdržev vysvědčení prvé tridy s vyzna-
menáním dne 29. června 1864, pokračoval dále v návštěvě předná~ek
až do svého jmenování samostatným triangulátorem v červenci 1865,
načež nastoupil svou činnost na Slovensku, zprvu ve Sv. Martině a
Kezmaroku, později v Marmaroši.

Nyni nastala proň nejvýznačnější epocha těžké a odpovědné práce
při velké triangulaci, vyžadující svědomitosti a krajní houževnatosti,
práce to, v níž vynikli čeští geodetové zvučných jmen: Fr. Ho ľ s k ý,
Tejrovský, žemlička, Kořistka, Šimr, Štěrba a m. j.,
se kterými byl 1\1.ve stálem buďosoLmim nebo písemném styku. Uher-
ská vláda byla na ně odkázána, nemajíc svých schopn~'ch sil v tomto
oboru a vyžadovala si jich na rakouské vládě, vytízejíc je, aLy při-
jali uherské občan.ství. Tak se stal i M. roku 1865 pi'echodně phúušníkem
uherským a pracuje toho roku a během příštího v župě spišské a lip-
tovské. Neschůdnost kraje ztěžovala značně práce a podle líl:ení vy-
žadovala nejen duševní energii, ale i statečné překollAvaní fysických
námah.

A přece všechny zápisy J. M. srší skvělou náladou a veselými
písněmi a verši; písně vlastní tVOlby r,el:lo nasbírallé mezi lidem domo-
rodým nasvědčují, že pro českého g-eodeta sportovně-turisticky zalo-
ženého neplatilo žádné přemáháni ani nebezpečí. Tak vznikly lJá&ničky
jeho "Poesií ku geodésii", "Ubohý měřič", "Na Kriváni r. 1867", Na alpě
Gánci" (psána po slovensku), dále zverHovHllá rektifikace theodolitu,
"Isohypsen-Polka" (psána po némecku) a jiné. Svým zdravým humorem
M. nejen působil povzbudivě na své mladší druhy i na personál při-
dělený, ale i propagoval svou lásku k přírodě, ke krásně zalesněným
horám a k dobráckému lidu slovenskému a rusínskému, tehdy tak těžce
Maďarv utlačenému.

Na své dovolené roku 1867 oženil se 18, února M. s Leo n t Ý n o u
S t a r o u, dcerou lékaře v Křeseticích (u Kutné Hory) a zdrzoval se
toho roku ve spišské župě. Odborný a soukromý styk písemně udržoval
s vrchním trigonometrem Hor S kým, který touž dobou přev.:al ve
Vídni triangulační kancelář. V Kežmaroku byli oba trigonometři po-
važováni za pruské špiony.

Roku 1868 byl M. maďarským finančním ministerstvem jmenován
prozatímně přednostou triangulační a kalkulační kanceláře v minister-
stvu financí v Budíně(-Pešti), kamž se koncem ledna přeE>těhoval. Mi-
nisterstvo financí, oceňujíc Markovy práce, vyzvalo Jej po dvou letech 3)
k řízení tri:>.ngulačních a nivi3lačI!ÍeÍl praeí a stanovením revisních
předpisů pro katastrální vyměřování města Budína-Pešti a jeho okolí.
Velký tento operát trigonometrické sítě Budína-Pešti a okolí vyžádal
si sice 3% roku namáhavé práce, ale byl korunován plným úspěchem;
pojednav o něm v časopise "Zeitschrift fur Vermessungswes6n'" (1'. 1874),
upozornil na sebe cizozemské matematické kruhy, zvláště v Ni':mecku
(v Jeně, v Cáchách a Karlsruhe) a pařížské "Académie rOYJ,le de
science de !'Institut de France". Roku 1873 byl elaborát vystaven ve
Vídni.

Tou dobou bylo mezi jin.ým největší snahou Ma r k o vou p-o-
saditi svuj názor, aby při katastrálních měřeních byly jednak vždy
současně určeny koty výškové, jednak aby se konstruovaly plány

2) Roku 1857 korespondoval :M. s prof6sorem K o ř i s t k o u, jemuž
byl nápomocen při jeho dile, vydaném v r. 1858: "Btuc1ien uber Methoden
und Benutzung hypsometrischer Arbeiten" (Gotha, 1858).

3) Roku 1871 provedl M. stabilisaci katastru, roku 1872 jmenován
byl definitivním přednostou triangulační a kalkulační kanceláře.
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isohypsové (vrstevnicové). V korespondenci z těchto let jsou významné
odpovědi redakce shora zmíněného časopisu "Z. f. Vm.", že nestačí
uveřejňovati materiál nahromad'311Ý V'3 velkóm množství; jindy opět
ujišťuje prof. dr. W. J o r d a n (vydavatel jeho r. 1873) J . .Ma r k a,
že, ač si jeho tak neobyčejně cenné práce vysoce váží, jest prý ne-
možno, prozatím otisknouti velké tabulky číslicové pro nedostupné mzdy
sazečské a též pro malý formát časopisu .. Byl tedy M. pro překážky
nucen z vnějších, technických důvodů omeziti se na stručné publikace
bez tabulek. Roku 1873 uveřejnil v ,Z. f. Vm." pojednání "Uber die
Ausgleichung trigonometrischer Anschlu(3netze", jímž zavádí nový po-
stup a zásadní metodu vyrovnání při spojení dvou neb tří sítí trojúhel-
nikových, kterýžto nový způsob zavedl již od roku 1868 při katastrální
triang-ulaci v Uhrách.

Roku 1874 vydal vlastním nákladem na· vyzváni ministerstva
financí obsáhlé dílo 4) "Technische Anleitung ZUl' DUl'chfiihrung der
tri,qonometl'ischen Operationen des Katasters", Budapest 1875, jež je'lt
zevrubnou instrukcí triangulační, pv.jednávající též mezi jiným o t. zv.
Markově problému.

Téhož roku 12. května byl povolán říšským ministerstvem války
ve Vídni jako profesor vyšší g"eodesie, vyšší matematiky a sférické
astronomie na vojenskou akademií (později přezvanou "tereziánskou")
ve Vídeňském Novém Městě, a stal se tím opět pľislu:5mkem r~.kouským.

Roku 1875 uveřejnil M. v Časopise a archivu pro matematiku a
fysiku pojednání: "Poznámky ke článku Em. Čubra ,0 zemském elipsoidu'
(roč. 1875)." Příležitost k badání hvězdářskému naskytla se Ma r k o V.í
ve vojenské akademii, v jejímž parku zřídil malou observatoř, kde celé
noci probděl v pozorování, výpočtech a srovnávání s .línými hvězdár-
nami, obzvláště vídeňskou. Dovedl také nadchnouti svým uná::íejícím
přednesem kapitol z astronomie většinu chovanců akademie. Přednášky
a pomůcky jsou částečně uchovány. Téhož roku vydal -dílo "Technische
Anleitung ZUl' DUl'chtuhl'ung der Katastraltl'iangulierung in Uhgarn"
(Budapest 1875). V pozůstalosti nebylo nalezeno ani jednoho exempláře,
snad bylo dílo rozebráno. Uchovalo se pouzo poděkování z roku 1875
za obdržené exempláře od triang-ulačni a kalkulační kanceláře min.
financí v Peští, od g-enerálního ředitelství pozemkového daňoveho ka-
tastru v Pešti a zeměpisného ústavu vojenského ve Vídni, z čeho lze
souditi, že tam mají všude po jednom exempláři.

Roku 1876 uveřejníl M. v časopíse "Zeitschrift fUr Vermessungs-
wesen" pojednání: "Uber Stabilisierung der trigonometrischen Punkte
dttrch Messung von Visuren aut willkurliche, ihrel' Lage nach unbeAannte
Objekte." Téhož roku zaslalo říšské ministerstvo války a hvězdárna
vídeňská písemné díkuvzdání za provedená astronomická pozorování a
z", relace řešených trigonometrických úkolů.

Roku 1877 zrušilo říšské ministerstvo války pf'odnášky. o sférické
astronomii 5), takže .J. Ma r k o v i zůstala v učební osnově již jen vyšší
matematika a geodésie. Soukromě ale zl1stal r·icméně věrným ~,stronomii,
obíraje se dalším badáním a pozorováním hvězd za jasných nocí v létě
i v zim,ě.

Jediným nejlepším přítelem Markovým byl ve vojenské akademii
setník F e rdi n a n d Č e n s k ý, profesor řečí a literatury české, uvě-
domělý a horlivý buditel národa, nadšený literát, bývalý bojovník na
barikádách roku 1848. Upřímné krajanství upevňoval nerozlučllý přá-
telský svazek, jevící se i věrn)Tm, každodenním stykem obou jejich
rodin, který trval až do roku 1íi85, kdy major čenský odešel do pense
a usadil se na Král. Vinohradech; obě české manželky vychovaly své
v čistě německém kraji narozené déti národně uvědoměle. Také jednotli-
vým akademikům, hlásícím se k národnosti české, byla tato dvojice
profesorská opravdovou vzpruhou k národnímu cítění. Kdykoliv se
zdálo, že J. M. v hlubinách vědy utonul a zapomíná ve sférách kosmh-

4) Vyšlo též maďarsky.
5) Zrestring-ování učební osnovy zdá se býti důsledkem zrušení

4. ročníku, nestalo-li se toto teprve později. Snad se to dá ještě někde
zjistiti. Faktem je, že v letech 70. bylo studium akademie vojenské
zkráceno ze čtyř rokll. na tři.
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kých na život kolem sebe, byl tu věrný přítel Čellský, který mistrně
dovedl upoutati Ma r k a svými zájmy o otázkách národních, literár-
ních, národohospodářských a politických. Snad právě opak povah sblížil
()ba a proto asi lnuli k sobě, ocenivše kromě krajanstvi též svli navzájem
lišící se ideální tužby a snahy. (Dokončení ptÍstě. - A .nivrc.)

Ing. Jan Baše a Ing. Frant. Wiesner.

Plodnost půdy byla odedávna měřítkem blahobytu jednot-
livců i národů a proto byla i základem zdanění již v počátcích
nejjednodušších daňových soustav. V 'souhlase s os:tatním kul-
turním vývoj,em lids,tva vyvíjelo se i zdanění pozemků z po-
všechností do větších a větších podr:obnOistií,čili od ve,lkých
hnspodáiských celků, jako daňových jednotek, až k jednotlivým
pozemkům. Zjišťování daňové základny neobešlo se přirozeně
bez odhadu zda,ňovaného důchodu a z,vlá,štěu daně pozemkové
bez odhadu užitku půdy. Ros,toucí podrobnost daňového sys,tému
vyžadovala si:sama sebou i ostřejších odhadních měřítek! a stále
objektivnějšího řízení, jichž konečným článk,em v oboru státní
finanční ,s.právy je katastrální vceňo,vání.

Podle z,ás'adstá,tní finanční správou přijatých vyměřuje se
daň pozemková, z tak zv. ryzího katast:rálního výtěžku pozemků,
který je zase součinem plochy pozemku a s,a-zby,ustanovené, pro
ryzí výtěžek jednotky plochy (1 jitro, 1 ha) různých druhú
kultur a různých stupňů (tříd) plodnosti (bonity).

Způsob zjišťování plochy pozemků jest předmětem kata-
strálního vyměřování, kdežto roztřídění pozemků podle kultury
a jakosti, jakož i výpočet ryzího výtěžku plošné jednotky růz-
ných druhů kultur a tříd bonity jest úkolem katastrálního vc,e-
ňování, o němž bude v tomto článku na podkladě zák,onných
ustanovení pojednáno. Dnešní stav příslušného, zákonodárství
nebyl by však úplně s.rozumitelným, kdyby nebyl předeslán před··
cházející vývo'j,' z něho~: dnešní zákonitá Ulst,ano,veníčerpala.

Prvním sousta,vným soupísem plodných pozemků (ka-
tastrem) v býv. zemích uherských je tak zv. urbá,ř, vyhotovený
podle ustanovení král. instrukce ze dne 23. ledna. 1767 a
z r. 1770, ,sankcionovaný však teprve uh. zák. čI. LV. z r. 1790.
_Hlavním úkolem urbáře bylo sice zjištění poddanských povin-
ností a panských prá,v, ale, poněvadž mezi poddanské povinnosti
náleželo i odvádění daní, sloužil urbář nepřímo i za podklad po-
zemkové daně.

Pozemková daň v dolJě urbářské je příkladem povšechného
odhadu hospodářského výtěžku podle celých usedlostí. Všechny
urbá.tské usedlosti měly mHizásadně stejný hospodářský výtě-
žek, což bylo lze docíliti jen tím, že v úrodnějších kmjinách byla
jedné urbářské usedlosti vymiěřena plocha menší, v méně úrod-
ných krajiná,ch plocha větší, z čehož zase připadly určité díly cel-
kové plo,chy na roI,e a louky. Nehledě k intravil1ánu (dům, dvůr
a zahrada), který nepře's.ahova,lpiI'avidelně plochu 1jitra, připada,-
10k jedné urbáfské usedloistl na př.: v župě bratislavské (úrodné)
12-22 jiter rolí a 6-8 jit.er luk'; v žup;ělipt:ovskéi(méně úrodné)
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18-24 jiter rolí a v župě o,ravské (ještě méně úrodné) 24-40
jiter rolí. Obce téže župy byly totiž rozděleny ještě na třidy.
PoJem jitra (1600 DO) v oné době nebyl však též' přesně ustálen,
nýbrž znamenal všeobecně plochu, kterou může zemědělec ob-
dělati za jeden den. V úrodnějších kra.jíchbylo tedy jitJ'o větší,
v méně úrodných menší.

Roztřídění žup a obcí podle tříd úrodnosti s,talo se zhruba
základem k pozdějšímu rozděrlenízem:ěna odhadní okresy a vce-
ňovací okrsKY, Pto neus.tá,lenost pojmu, jitra, nelze původní roz-
dělení se,staviti do piiesného přehledu, vysvítá však názomě
z tabulky vyvazovací sazby k zák. čI. LIlI. z r. 1871, která, byla
ses,tavena na základě původního, urbáře. Plodnost půdy (bonita)
a rozt,řídění žup (římské číslice) i obcí (arabské číslice) vyplývá
z vyvazovací částky a poskytuj,e tento obraz:

'l'Hd. Fr"va" III castka I Župy do p'říslušné třídy zařaděné
žup I obcí! zl. I kro II

I I I1 735 Fehér, Bratislava, Bács-Bodrog.
I. 2 682 50 Sopron, Tolna, Temeš.

3 630 Moson, Vas, Torontál.

1 682 50 Békés, Ráb.
II. 2 630 Csanád, Nitra.

3 577 50 Ostrihom, Pest.

1 630 Baranja, Komál'no.
III. 2 577 50 BOl'sod, Somogy.

3 525 Csongrád, Veszprém.

1 577 50 Abauj, Bihar Zala.
IV. 2 52fí Arad, Heves, Tolna.

3 472 50 Tekov, Novohl'ad.

1 525 Gemel'. Szatmár.
V. 2 472 50 Hont, Zemplin.

3 420 Szabolcz, Zvolen.

1 472 50 'Šál'Yš, Trenčín.
VI. ' 2 420 Spíš.

3 367 50 Užhorod.

1 420 Bel'eg, Krassó.
VII. 2 367 50 Ugoča.

3 315 Liptov.

VIII. 1 367 50 Ol'ava, TUl'čie.
2 315 Marmal'oš.

Tento primitivní základ 'zdanění obešel ,s,e ovšem bez
jakýchkoJiv map a nemohl se právě pro tento nedostatek do po-
drobností r'Ozvinouti.

Průlom do těchto poměrů učinilo teprve vyměření jednot-
liVých pozemků, kt,eré bylo v býv. raloouskýeh zemích vykonáno
na základě dsařského patentu z 20.' dubna 1785, jimž, byla vy-
řknuta: zásada, ž,ek uhražení státních potřeb přispívati má každý
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držitel pozemku podle velikosti a výtěžku svého maJetku, jakož
i, že pozemková daň má býti rozdělena podle stejného proeenta,
a vyměřena v každé obci podle velikosti i výtěžku jednotlivých
pozemků. V býv. z.emích uherských však pro odpor stavů vy-
měření pozemkŮ'uskutečn'ěno nebylo. Tyto politické příčiny 'způ-
oohily též, že císařský pa,t,e,nto poz.8mkové dani z 23. prosince
1817, jímž se v býv. rakouských z·emích zavádí st,abilní katastr
s pře,snými mapami katastrálními, nabyl v býv. zemích uherských
platnost.i teprve c:sa,řskými patenty z 20. a 31. října. 1849, podle
kterých měla býti stanovena pozemková daň na, podkladě ná-
jemních smluv, obvyklého pachtovného, jak,o,ž i na základ:ě
s,tředníchc,en, vypočítaných průměrných výtěžků. Revoluce a
nepříznivý výsledek boje o nezá.vis<lostzmařily však provedení
tohoto rozhodnutí.

Ka,tas,trální měření v býv. zemích koruny uherské, Meré
bylo konáno podle stolové inst~cez r. 1856, z,vlMťzpracované
pro Uhry na podkladě rakouské s,tolové instrukce z r. 1824, ne-
pokračovalo .však, jednak z,as,e pro pasivní resist'::mci stavů a
jednak pro nedost,a,t,ek zeměměřičů, ta,k: rychle, aby s úpravou
pozemkové daně, jež se na základě urbáře stávala čím dále tím
neudržite1lnější (nemožnost vedení evidence), mohlo se vyčkati
a,ž do úplného zaměření celé země. Místo kon8čné úpravy, jako
v býv. Rakousku, zavedl proto c~sařský patent ze dne 4. března
1850 tak! zv. "da,ňové provisorium", Meré mělo původně po-
t,rvati j,en do r. 1869, t. j. do doby, kdy se očekávalo ukončení
zaměřovacích prací stabilního katastru. 'Doto da.ňové provisorium

. bylo vykonáno bez př'esného zaměření a to na krajně nespoleh-
livém základě, jenž spočíval na údajích stia,rostů obci a odhad-
ních komisařů. Při vceňa.vacích pracích byli zaměstnáni ciZÍ
úiíedníci, jejichž 'snahou bylo stanoviti pokud možno veliký da-
ňový podklad a nez,řídka s!e staJo, že určený průměrný výtěžek
byl mnohem větší, ne,žJi jej ve skut.ečnosti mohlo býti dosa,ženo.

Nedos,tatky daňového provisoria a z nich plynoucí jeho ne-
spravedlivost nahlédli i rakouští státníci. V roee 1863 zamýšlel
ministr financí Plener založiti nový pozemkový katastr podle
pruského vzoru, kde byl za podklad daně vza,t mí,sto hrubého
výtěžku, ry'zí výtěž.ek. Tento plán nebylo možno provésti, protože
se mělo všeobecn:ě za to, že jde o zvýšení daně. Po znovuz,řízení
uhe,I;skéús,tavy v l'Oce 1867 bylo I'ozhodnuto odstraniti toto po~
platnictvem jednomyslně za.vržené daňové p['ovisorium a, s ním
i spadené stížnosti. Podkktd k stanovení vlalstního výtěžku byl
t.otiž odhadnut o 50 % výš'e skutečného výtěžku. Toto odstra-
nění stalo se zák. čI. XXV. z r. 1868, kdy byla v Uhrách stano-
vena sa,zba pozemkové di3Jllěse 29'77 % a v Sedmihradsku se
22%. ryzího výtěžku, bez .náležitého podkladu. Teprve v roce
1869 hylo jednáno o vydání při\slušného zákona k! tomuto usta-
novení, a v létech 1870 a~ 1873 pracováno o předhěžných zá-
kladních pracích a směrnicích pro uskut.ečnění tohoto zákona.
Výsledkem jednání byl pak zák. ČIl.VII. z,edne 21. března r. 1875
o úpravě daně pozemkové, kterým bylo nařízeno všeohecné a
definitivní vceňování vš'ech plodných' pozemků: v býv. zemích
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uherských bez rozllilu, jsou-li katastrálně zamHeny, čili ne, a za-
ložení nového pozemko,vého kata,st.,ru.

Vceňovací a měřičské práce, zahájené podle uh. zák.
čI. VII. ze dne 21. března z r. 1875 a k němu vydaných prová-
děcfch nařízení ze dne 29. května 1875 č. 29.294 (pro obecní
komi:s.e), ze dne 17. května 1875, č. 24.163 (pro odhad lesů),
z r. 1876, Č. 37.143 (pro m'ěřičlské úředníwy - pl'O vceňo,vání
hezpředmětné), z 18. dubna 1877, č. 11.669 (pro odhad polno-
hospodá.řských pozemků) a zlO. červeuc,e 1879, Č. 31.015 (pro
kla,sifikaci pozemků), vycházely z výsledků vcenění, které bylo
vykonáno pro daňové prov1sorium na základě uvedeného již
císa,řsltého patentu ze dne 4. března 1850 a podle "Návodu k vy-
šetření výtěžku pozemků" ze dne 26. března 1850, vydaného pod
Č. 158 částky XIV sbírky zemských zákonů a vládn2ch nařízení
z r. 1850.

K st,anovení příslušných sa.zeb ryzího, výtěžku byl vzat za
cenu plodin šestiletý průměr stfedních cen v létech 1867 až 1872
po srá.žce 20 %, u dřeva, pak průměr s,távajících st,ředních cen za
20 let v létech 1855 až 1874, beze srá,žky. U plodin, dovážených
na trh, užito bylo za základ cen t,rhových, u ost.a,tních plodin cen
místních po srážce dopravného.

T,ento na podkladě uh. zák. čI. VII. ze dne 21. března 1875
založený katastr pozemkové daně vyka:zoval veliké nedostatky
a vady. Oficielně bylo přiznáno, že odhady ryzího výtěžku jsou
tak ne!stejné, že pohybovalo. se daňové pifocento, mezi 1 a
100% *).

Částečná úprava vcenění, pfi č,emž však jeho z,áklady zů-
staly nedotknuty, nastala uh. zák. čI. v.. ze dne 18. bfezna 1909
o revisi ka,ta·stru daně pozemkové a stanovení jejího procenta
a k němu vydanými naříz,eními býv. kro uh. ministerst,va, financí
ze dne 1. dubna 1909, č. 19.090 ze dne 23. prosince 1909,
č. 130.139 a hlavně z května 1909, č. 53.501, a to z důvodu,
aby byl sjednán souhlas tohoto vcenění a ryzího katastrálního
výtěžku. Pozemková daň byla, kontigentována, aby zemědělství
bylo takto chráněno před velikým zatížením.

Výsledky vceňovacích (odhadních a klalsifika,čních) prací,
vykonaných podle ustanovení zákonů v předešlém odstavci vy-
jmenovaných, nebyly dosud žádným zákonitým ustanovením
zrušeny a jsou tudíž dosud platným zálk 1a dní m vceňováním
na Slovensku a Podka,rpa.tské Rusi.

U srovnání s pozemkovým katastrem rakouským dlužno
pro neúplné zaměření vceněného území o'značit,i pozemkov)'
k,atastr v býv. zemích uherských z a dílo ne ú p 1n é a n e-
d o k o na 1é, na jehož zříz,ení působily jak shora uvedeno nejen
změny politických poměrů a národní nebo protinárodní směr
vlády, nýbrž i nedostatky administrativy, nedokonalost statis-
tických údajů a j. (Dokoněení příště. - Asnivre.)
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Zprávy literární.
Recense.

Edmond G a b r i e 1. Eléments de Topographie et trlliCé des voies
de communication. Librairie GénéraJe. '77. Roo de Vaugirard, Paris.
Stran 676, XIX tabulek a 670 obra,z.ců v textu.

Podle předmluvy je to sedmé vydání této knihy, ve které je
francouzským způsobem sneseno hdně mnoho látky. tak.. aby .,rychle
moHl si čtenář mvojiti zásady a me,t.hody, který·ch může Ipoužíti v praksi".

Kniha začíná historickým a biogra,fickým úvodem, v němž na-
zna,čena francouzská účasť n:1 mMení stupňovém jakož i v jiných obo-
rech geode.sie, ~oučasně děje se též zmínka o Ipra.cech jiný(lhr vynika-
jících geodetů.

Výklady začíná "planimetrií" horízontálným zobrazovaním a pro-
bírá výí-y.čky, olovni.ce, řetězce. pásíIllJa

"
hlavíce branolové. válcové.

kulové,zrcádka .. hranoly. Na to naznačuje něIDteré ·záJdadni úlohy z vy-
tYlčování ipřímek a přechálZi k měření délek a stanovení dopus.tný,ch
odchylek a k úlohám k tomu se drUJžicim. Popisuje vyJŠetřování ploš-
ných obsmhů a na to pHstupuj,e k' měření horiz.o,ntálný.ch. úhlů. Probírá
různé druhy úhloměrných strojů s průhledítky, busoly, stůl, theodolit,
jeho konstrukce ,'], rekt'fika.ce. Popisuje methody měření úhlů a pro
se,strojování pJánů. Nazna,čuje :prá,ce p,ři měď'ení p·od zemí. Zmiňuje se
() způsobech, jimiž sestrojují se plány pro různá měřítka, mluví o repro-
dukci, o pClp,isu a 'konventionelnich značkách na malpách. Na to ve
zvláštní stati probírá úlohy dělení pozemků. Probírá základy tríangulací,
měiiení základciIl, fOIzvrhs.ítě (t končí úvahou o francouzS!ké sÍiti a
sítěmi pro tunely.

Y další části obírá se altimetrií, definuje pojmy' výškové, popisuje
přístroje nívellační různých typů, latě, zápisníky a Jich vedení, podélné
a ,příčné p,rorfily. K tomu připojena ,stručná s,tať o francouzsképřesne
nivelaci (nivellement général de la France). Dále popisuje vyšetřování
hloubek pod vodou, seSltmjování vď'fčných prolfilů vodních toků. Na to
přLstupuje k pláiIlům koto'vaným, k řešení úloh v nic~, k ses,trojování
vrste>lnic a k Ipřístrojům pro jejich rychlé k:onstruováni, jako jsou
isometre. přístroj Sanguetův (comp.a,,), a Mar·challldŮ:v (intel'!polateur).
J,ako vrste-vnice prohírá i křivky hathymetrickél. Naznačuje řešení na
plánu vrstevnkovém pro práce odvodňova.ci i zavla,ž·ovad. Na to při-
stupuje k trigonometrické nive.laci a třídií stroje. na éclimetry a 'clisi-
metry. Poté zabývá se ta,cheomet.ry a jich klasiďHúlJcí, pOlpisuje kon-
strukci Mdinotovu, homolographe Peaucelier - Wagmerův, ta,cheograiphe
Schmderův, ta.chéomeltry a,utomdukční Sanguetův, Ch'lmot.ův a Morin-
Des'piauův. Probírá rOIzvrh a postupprálce pro tachelometrické měření,
načež přistupuje k pracem trasovacím. K tomu cíli snáší definice a
pojmy pro osu a pro vše, co s tím souvisí, šířku, stoupání, poloměry
zakřivení pro francouzské silnice a železnice, a to nej.en llidhesmí, nyhrž
i ozubené a lanové, a li t,omu připojuje některé význačné tunely a
mosty jako vwry. Probírá železni,ční kolej, výměny, výhybky a křížení
li:'Ůlejí. Pop,j,suje Úipravu podélnýcth a příčných Vmfi1ů, výpočet kuba,tulJ'
zářezÍl a náspů, k čemuž přistupují planimetry. Nato je vložena stať
o expropriaci P'Q'l,emků pro veřejné účely a st ať o telemetrii, obsahu-
jící též telemet.ry pro vojenské účely.

Při tlřidění prací t.opografickýc.h děli si ma.py dlle měřitek na mapy
geografické, ·chorogrnfické"topog-raf,ické a na ,plány topo'wafkiké (kata-
strální) a pokud se týká výškopisného zobrazení na mapy orometrické a
hypsometrické, pro projekce uvádí projekcí Bonneovu, polyedrickou a
Lambertovu. Mapy ve Francii vydávají čtyři ministerstva a to 1. mini-
sterstvo námořnktví, 2. války, 3. veřejnych prací, 4. kollonli la reprodukce
tisků těchto zařaďuje do své knihy. Nato popisuje methodya přístroje
pro měření Ipředběžná,cestovatelskáa vojenská. Poté !přistupuje k po-
slední !stati, nazvané Phototopographie, po několika histodckýoh poz.nám-
káťJh probírá 'zás,ady J1otograim:etríe, stereolfotogrametrie,stereoautografie
a aerofotolgrafie. Popisuje pří>sltroj Rou:ssilheův, auto-kartograf Hugger-
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hofův, stereo~o!pograf Boivilliersův. Ke konci jsou přidány ta,bulky
některy,ch vehč.~, tabulky pro ,převod z míry sturpňové na miru gra-
dovoli a jiné.

Kni,hl:t j,e zajimavou tím, že uspořádáni láitky ja,kož i methoda
zprac,ování látky liší se od 'z,působů u nás užívaných a že v,šude klade
duraz na francouzského due,ha, na francouzSrké konstrukce a na fran-
couzské prá.ce. _p_

Nové knihy.

Vládní návrh zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení. (Návrh
kata'stráln~ho zákorra.) Tisk č. 480. K dostání 'za K,č 8'30 vkaneeláři
senátu 08R., Prarha, RudoiLfinum.

Prof. R. B a 'č k o VoS k ý: Základy matematického zeměpisu, karto-
grafie a fysikálního zeměpisu. Vydal Jindřkh Ba'čkovský,Praha 1927;
cena 12 Kč, ,s'tran 155.

Ing. J. S i e n ki e w i c z: Miernictvo. Cz. I. Pomiary st,oHkowe
poziome i vysokmíciowe ze 156 rysunkami. NáMadem autora, 1927.

H. E g e r e r: In~enieur-Mathemati~. Vy;dal J. ISpringer, Berlin 1927.
Díl II., sfr. 713. Cena 25'20 Mk.

Generál Ber t iliJa ut: Topologie. Vyšlo v Librairie du Service
Géogralphique de I'Amée. Rue de GreneUe, PaHž 1927. Oerna 90 fmnků
za 2 svazky.

RaP'Port de la ccmmission j!éodésique et géop'hyg,ique tchécO-
slovaque. Vyšlo v Praze 1927 v;e Stártní tis,kámě li lpříJe'žitosti třetiho
sjezdu Mezinárodní unie ge'od'etkké a geofysikáJní. Ob;:;ahu,j,e refe-
ráty: Dm F. N uš I a: Travaux de 1'0rb<servatoÍ'rena,tiona,1 de' Prague,
Dra L. B e n e ,š e: T'ravaux de l'illls,t:tut géogTwphique milirtaire
de Pmgue, Dm A. Sem ,er á od a: Rapportde nivellement de précision
dl' la T,chéeos'lovaquie a dá.J,e Rapport 'sm le,stlrianlguJations de frontiěre;:;
1921-1925, Ing. J. K ,řo v á' k a: Travaux dU bUTe,au des triangula,tions
du ministěl'e des fi,nances (T'riangulafi.ons Cada,strales).

Ber t a u I t: Leg, In~énieurs Géo~aphe!s militaires 16,24-1831.
Dva s'va.zky formátu 22 X 27. !Stl'an 467 a 527. Cena ohou dílů 90 fr.
Vydal Se'l'v:'ce géogra;phique! de l'armée, Pa,ří.ž 1927.

L. B i e her b a ,ch: Einfiihrun~ in die konforme Abbildun~. Druhé
!'Oz,šířené vydání, Be.rlÍiIl 1927. Vydal Cruyter & Co. (Gos1chen-SallllmlUiIlg).
Cena 1'50 zl. m., stran 131.

E. Fr e u n od I i c h: Oas Turmrte~eskop der Einstein_Stiftung. Vydal
J. S~'ringer, Berlin 1927. Oena 3'60 zl. m.

J. R o g g 'e n h u '!' g: Hilfstabellen 'lm Fliichen- nnd Raumberech-
Elung. 3. vydán~ 19'27. Vyda,1 Bundesverlag mr Unterrkht, Wissens-chaft
und Kumt. Vídeň 1927.

L. B i e ber b ach: Lehrbuch der Funktionentheorie. Teubner, Lip-
sko; cena 20 Rm.

Pa u'l Se y bol d: 31 logarithmische MaJ3stabe mit 1 Hade - ZUT
Selbstanfertigung von Nomogrammen. Geislingen-Steig (Wiirtt.); cena
\)~. M, .

Publikace, předložené Union Géodésique et Géophysique lnter-
na.tionale:

Rapport Sti'!' 100 1Jravaux ,du se-r,více de niveUement de 'plfédsiolll
en Esp'agne de 1912 a 1924 paJr Manuel de Cifuente-s Rodrigue'Z, Madrid
1924.

Systematie Error in spirit 1eveiling by J. H. Co1e. Government
Press, CaÍ1'o 1926.

R:1pport mr lel' travaux du service du niveUement ~énérale dG
la France de 1922 a 1924 pa,r Ch.LaJlemand.

Odborná pojednáni v časopisech.
T e v s sl e r-K oty š k a: Technický slovník naučný. Dosud

v s,e,šítech· 1--50 vyš.W. tato výIznammá hesla ;pro 'ZeměměřIče:
Abak" aherace, adiční konstanta" adí,tamellltová metoda,. ad<jus-

tovati, afinita, agrární operace, agrární reforma, agrární úřady, achro-
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masie, alignement, analaktická čočka (bod, dalekohled), analytická
geometrie, anastigmat, aneroid, aplanatické body, arc, argus, archiv
map katastrálních, arondování, aršín, asanace, aerofotometrie, astro-
fysika, astmlabium, astrronomk:k'á refmlme (déltka, hodiny, šíii'ka, nivť_
lování atd.), autentifikace, autokartograf, autoris'ovaní civilní technikové,
azimut, absolutní výška.

Babinetův vzorec, barometrické měření výšek, barom. tabulky
výškové aj., basis, Bauerfeindovo kružítko, B. hranolový kříž, binoku-
lární čočka (dalekohled, přístroje k vidění), blok stavební, bod v geodet.
smyslu ku př. v triangulaci, v kat. měření doplňovacím a jako pracovní
efekt (point), bonita, bonitace půdy, bosenský katastr.

Věstník inženýrské komory. čís. 18. Oprávnění inženýra v Ame-
rice. - Dr. Do c k: Planung von Verme1s,sungs!liliigenfiir "Senkrechtauf-
nahmen". - Ing. Peň á z: Soutěž na regulaci města Brna. (Dokončení
v čís. 19.) - čís. 21. Úprava poměrů civilních inženýrů v Maďarsku. --
Ing. Jan č: Vládní návrh zákona o katastru a jeho vedení.

Zprávy veřejné služby technické. Čís. 18. Ing. B e d n á ř: K vlád-
nímu návrhu zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení. - Ing.
H a v I í č e k: Odůvodnění požadavků, jež nutno klásti na, nový stavební
řád ohledně výstavby měst a obcí. (Dokončení v čís. 19.) - Čís. 20. Dr.
Sem e rád: Zpráva o třetím generálním shromáždění mezinárodní
geodeticko-geofysikální Unie v Praze.

časopis čs. inženýrů. Čís. 18. Ing. B I o c h: Civilní inženýr v na-
šem zákonodárství. - čís. 19. Far k a: Komasace na Slovensku.

Venkov ze dne 30. září 1927 v příloze Zem ě děl e c, str. 624, při-
nesl článek Ing. J. Vrb y: Nová úprava studia zeměměřičství na vys.
školách techn. v Č. S. R.

Říše hvězd: čís. 8. Ze slavnostního zahájení třetího shromáždění
Mezinár. unie geodetické a geofysikální.

Mitteilungen des Hauptvereines der deutschen Ing. čís. 19. Ing.
K o n e t s c h n y: Úber Vorarbeiten fiir eine Triangulierung in Monte-
negro.

Przeglad miernicz,y. Čis. 7. Pro f. W ar:c h a I o w :s'k i: Přesná
nivelace. města Varšavy. - Bil' r ma c k i: Roussilhova pwjekce a
zkouška použití jeho metody v Polsku. - K r z y s z k o w s k i: Nedo-
statečné ocenění technického činitele při provádění agrární reformy. --
(;ís. 8 a 9. Ing. No w a k: O určení a zabezpečení hranic v území bý-
valého ruského záboru. - Ing. K I už n i a k: Druhá novela zákona
o zcelování pozemků. ~ Ing. K o I a n o w s k i: Polygony o formě
osmy v zeměměřictví.

Journal des Géometres-Experts Fran~ais čís. 83. R. Dan g e r:
Figure dl' mur. - Ber t h a u t: Ingénieurs Géographes dl' l'an X. -
N o i r e I: Lesplans au Service Géographique dl' l'Armée.

Zeitschrift fUr Vermessungswesen (řišsko-německý). Čís. 18.
Han k e: Uferlinie und Eigentumsgrenze. - čís. 19. B o I t z: Die
Ausgléichungsmethode von Herrn Anér. - Z e i I e r: Grenzstreit. -
čís. 20. W e r k m e i s t e r: Ausgleichung von Htihennetzen. - S a u e r:
Die Geschichte des Kurhessischen Katasters. - Dr. G ti b e I: "Neuzeit-
licher Stadtebau" schon im alten Rom unter Nero.

AlIgemeine Vermessungs-Nachrichten. čís. 26. L ii dem a n n: Der
Optikus und Mechanikus J. H. Tiedemann zu Stuttgart. - čís. 27.
S i m on: Technische Fragen zur Luftbildaufnahme des Ruhrkohlen-
bezirks. - čís. 28. Hub e r: Die Bewertung des Grundbuchs und der
Katasterkarte in Theorie und Praxis. - čís. 30. M ii n s t e r: Neu-
messungen.

Schweizerische Zeitschrift fur Vermessungswesen. čís., 9. Ar r e-
g e r: Der selbstreduzierende Kontakt-Tachymetr Kern. - H u n z i ker:
Langendifferenz-Bestimmungen der Schweizerischen Geodatischen
Komission.

L' eco degli ingegneri e periti agrimensori. Čís. 8, 9, 10, 11. K den-
nímu pořadu inženýrů ve službě státní (redakční). - Rad o I i: Dese-
tinná soustava metrická a staré toskánské míry zemědělské. - čis. 15.
Rad o I i: Použití meteorologie v národním zemědělství. - Čís. 16. A.
G i u n t i ni: Vzpomínky na florencký technický ústav.
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II geometra italiano. Oís. 5, 6. Italský kata str. Car mel o : Snelliova
úloha. - Oís. 7. Fa n ti: Zeměměřiči a doktoři věd agrárnich. Redakční
referáty: Oddělení zeměměřičské na techn. ústavech a povolání země-
měřiče. Italský katastr. - Oís. 8. Zpráva, předložená vládě o urychlení
prací katastrálních.

reO}l;e3Jl:CT (Geodesist). Oís. 6. F e 1: Stará a nová triangulace (konec
v čís. 7). - Š 1e pne v: Střední výška Oerného moře. - Oís. 7. K r a-
R o V s k i j: Geometrický způsob odvození úplných formul Schreibero-
vých k výpočtu geodetických koordínát bodů triangulace I. řádu. - F.
Dr o b y šev: Planígraf - přístroj ke zhotovení plánů ze snímků letec-
kých. I. J a z ev: Nový program signálů Pulkovské observatoře. - Oís. 8.
M í c haj lov: Přesnost v určení ploch polygonů. V. K o b z ar: Určení
azimutu a šířky z pozorování hvězd v elongací. - Pe t r e n k o : Tacheo-
metr M. Jules Gaultierův. - K a 11e j: Mapy velkého měřítka. - Z e-
m e c k í j: Oinnost índického měřického úřadu za světové války. (Pře-
klad ze The geografical journal.) - Va s č a lov: Savranská magnetická
nepra videlnost.

Zavedení p'řesné tachymetrie v katastrálních pracech švýca,rských
a tím i snížení ,twrifuza zeměměři,čs,ké úkony vyvolalo potř,ebu dokonac
lé<ho obe,známení zeměměřičů s novou metodou. Aby švý,car'ští kolegnvé
brzo a dobře se v ní zacvičili, uspořádán byl za pomoci úřadů a odbor-
ných sVOlků ve dnech 21. a 22. !října t. r. zvláštní kurs. - ByLo by věru
na čwse, by u ná,s v tomto moderním odvětví finanční srprá,va podnikla
pokusné práce, wby dle získa,ných :zkUšenos,U vy~itkov:a;la rpď'esnétachy-
metrie v měření katastrálním a jich užila k úpravě ,zas>taralých mětřickýoh
předpisů Kdyby nám finanční .sprá,va dovedla říci, že aspoň tento švý-
carský kUl1s obe's,la'la čs. měř. úře.anúky, mohJiby;chom míti za to, že má
věru živý zájem na lpokrncích v g'eode,sii.Stalo se to, či učiněno ně,w
ještě významěj,šiho? Nestalo-li se tak, Ipak nezbývá nám než Ulpnzornit
znovu minist,ersivo financí, že v jeho povinnost ,spadá. úkol, ,usnadnit
svým měř. úředníkům rpobyt a studium v cizině a taJI\::poznat nové
odborné vymoIŽenosti, ja,ko to rŮJz,nýmipodiporami provádí ministerstvo
veřejných pmcí, m:rodní obrany a j. AgrimensOO'.

O ma'pách čech do konce 18. století přineHla Sje1zdiová publikace
sloVla,nských g'€ograďůa etnogmfů v Praze 1924 z 'P,éra prof. Ing. J. Pe-
tříka 'Př€lhJledmýčlánek. Pro jeho důležitost dtujeme ,z něho pro informaCI
aspoň toto: Tvar země Oeské je po prV'é vyznačen v mapě Her e f o r-
d o Vě z roku 1276 a 'Ehst,onovězroiku 1284 i s ,řekamí LaJbem a VUa,vou
a městem Prahou. Kol r. 1500 objevuje se mapa Oech častěji (na př.
roku 1493 v "Liber ,c,rO'nicarum", tištělllé v Nmim:he'l'ce a BtoIemaiově
.,Geografia", ŘÍm 1507). Prvnímč e s kým mrupovým elabO'~áJtemj.e<mapa
Mikuláše, J. Cla u d i a n a, lékaře z Mladé Bo1e'slam, v rozměru
45 X 55cm, orientovaná Ji ji.hu, a ,hez měřítka, ohsahujíci města, hra,dy,
tYlIze, ,c,esty a řeky. V roce 1554 vydává Z i g ID Un d' z P ue h o va
ma,pu Čech v fOIzměru 25 X 35 cm jJ,žs, udánJm měřítka. Další pokusy
o novou mapu podnikli pražský matematik mistr Z a h rád k.a a T a-
d e á š Háj e k. Cr i g ing e r i u s, rodák z Jáchymova, zhotOVIl r. 1568
a v Praze vyrdJaI mapu králoV1stvÍ Oeskélhro. která pak byla vytištěna
Orteliem v Theatrum 'o~his terra,rum a pozďěji mimo jiné i v Me'rcatomvě
AJtlase "Cosmographie" (Basilej 1614 a 1628). Tato mapa je oriellltována
již k s'evem, olpi1třena sVupňo"Vousití a mMÍJtkem.

Stavov,ský měř~č P a ve 1 Are t i nz Elhrenfeld:u uveiře~nil r. 1619
maJpu Čech v rozm.ěru 33 X 72 cm, 'zvanou "Re'gni Bohemiae ifiiova et
exa,cta descdptio'\ V legen,dě je uvedeno 15zna,ček. Rok nato vydal
v AmsterodaJIllě Jan s &0 n i u IS marpu Oedl, rytou Srad'e,lerem, oS pohledy
na šest měst a zdoben'Ú'u figurami. Poďle této mapy vyohá;zí "V ,cizině
(Amsterodam, Pa.říž, Norimherk, Řím a Augshul'g) až ,do roku 1716
řada m31p.

Významným po:IDrokemv ka,l'tograJii české jeHt "Mappa geog-ra.phica
regni Bohemi:ae in duodecim circuJos ,dLvisae" od K r i š t a f a Mli 11e r a,

1927/210



vydaná roku 1722. Její rozměry činí 550 X 465 mm a sestává z 25 listů
rytých v mědi. Ma.pa tato sloužiti měla. též k účelům vojenským. Mulle-
rovu mapu ipřfllpmcova,l poz,ději W i e I a nd, v mooším měřítku. Také
Covens a Morti,ers použili Milllerovy mmp'Y k vydání v Amsterodamu,
Scuter a Homann v Norimberce, Louis le Rouge a Nolin v Paříži, Schrei-
ber v Lipsku atd. Z [Iopudu genedla Dauna. by,la Millle!1'ovamapa pře-
v,edeiIlado měřítka 1: 28.000 k: provedení doplňků a později l'oku 1769
vydaná v měřítku 1: 110.772 co "Kleine Mappa des Konigreiches Boh-
men", která ovšem nestačila potřebám vojenským, aniž vyhovovala
vzrŮJstJajicím požad~vkům kartograil'ie.

Z prací, podiIliknutých ,civilními kruhy počátkem 19. století, nutno
zmínit,i se i o lIlla,pě Če'c,h,zhotovené pwfesory pmž,ské univ,e1rstty S ý-
k o r o u a D a v i dem v rozměrech 38 X 38 cm, ryté Pražanem Berkoll
a otištěné v roce 1818 v dne Dlaba,čově o Čechách. -a.

Zp~avy stavovské.
Pamětní spis

Spolku čs. měřičských úředníků státních a státních podniků
ve věci systemisace míst.

M:ěřičské státní úřednidvo domáM se již po dloU!há, léta, alby mu
bylo přiz:náno místo, Jaké mu ~}řislušj v řadáteh stáltního úřednictva
vzhledem k jeho vzdě!lání, důležitosti .Ťeho služ1by a obtížím jeho
zaměstnání.

Jeho snahy ne(\'ocházejí však bohuž,el uskute'ČJ1ění.
Tu a taJIDpodalří se sice p,řesvědčiti fO'zhodujkí kmhy o oprávně-

nosti jeho V<J:žadavků, avša,k ihne'd nato dostává ,se mu na jiném mistě
nové rány.

Když se vyskytly zprávy, že nový [I,latový 'zákon hude hodnotiti
jak vzdělání úředníka, tak i význam, odpovědnost a obtíže jeho služby,
uvítalo je měřické úřednictvo s mdostí, neboťaoufalo, že tentokrát,e dojde
jistě uspokojení. V,ždyť byla to právě p,rá,ce, na kt:erou se vždy odvo:lávalo
a ktemu odůvodňovalo své po,žada,vky.

První n'l, veře,jilWist prO!lliknuvší studie k tomuto 'zákonu nasvěd-
čovala však že mdolst geometrů byla před<ča,siIláa že ne1pochÚ'penísměro-
datných kruhů vůči jejic,h stavu trvá dále. Zákon sám na:prravil sic,e
některé tvrdos,ti oné stndie, a.v'šak Ipřes to obsa,huje četná, výjimečná
ust:anoV'ení ,pro služehní třidu I c, do které IpatJří také kateg-orie země-
měři,čů. Ta:to liI~tanovení hyla odůvodňována výpočty a ta,bulkami o pří-
jmelch jednotlivý'ch služebníc1h tHd a v důvoďové zprávě tisk Č. 100,
str. 127, se výslovně uvádí, ž,e VýlpOočtyty byly prove,deny za předpo-
kladu, že u služ€lbní tHdy I h na,stane první ,p,ostu:p r>o 12 letech, druhý
postU[l po 21. roce, u služelbní třídy I c první postup po 15 le1tech, druhý
postUlp IPO24 letech atd. P.ředipokktd ten ~namená" že u ,služ'ební třídy lb
mělo hy býti 34 % '8ys~emisovaných míst v 6.platolvé stupn:ci, .26%
v 5. pJa;t,ové E1tupnici a 40 % ve stupnici čtvrté a vy;ššic,h. Pro služební
třídu le byl ,by poměr ten 43 % v 6. stupnid, 26% v 5. stUlpnid a 31%
ve stup'níci čtvrté a vyE,škh. Z tě'chto da,t vyc,hází ;íJ.aknajeV'o, že, dů-
vodová ~Ipráva k ;pLatové:mu záikonu předpokládala pro s'lužební tJřídu I c
v 6. plat,ové E1tupnici staN' v prOocelllteclhas o čtvrtinu vět,ší, neMi u slu-
žební třídy I b, v 5. ;pJatové stupnici s,ta,v pe1rcentuelně slte.}nýa v :platové
stupnici čtvrté a ve vyšších, stav pro služební třídu I c v procentech a"
o čtvrtinu menší, nežli u služební třídy I h .

. Jwu-li tyto předlpokIa,dy obs!a,ženy v ,důvodové zmávě k J}htovému
zákonu, dalo se OiČekávati, že jkh bude u~ito tUlké při systemisaci míst.
Jinak staly by se zmíněné výpočty a tahulky ilusorními.

Nemáme sice autenticJký,ch zlpráv o provedené sys,t,emísaci, abychom
se mohli přesvědčiti, zdali, neb jlak daJe,c,e" byt onen Ipoměr dod!1'žen,
a,však to, copifonikJo do ve1ře.jn()sti,násplřímo zdl-cuje. Tak ve finančním
oboru, kde z měřičského úř,ednieltva jest nej.větší :po·čet, jest prý system i_
sováno míst:
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v plat. úřed. konceptních : geometrfl:stup. :
1. 15 = 1'1"/0 O = 0'0%
2. 46 = 3'5"/0 1 = 0'2"/0
3. 186 = 14'00;. 12 = 2'5°/.
4. 313 = 23'4 o;. 29 = 6'1"/0
5. 360 = 27'0"/0 142 = 29'7%
6. 414 = 31'0"/0 294 = 61'5"/0

Celkem 1334= 100'0,% 478= 100'0"/0.
Dle vpředu zmíněného a p,ředpokládaného poměru měla by však

býti pro geometry as tato systemisace:

1 . 0'8"/0 = 4 místa,
2. 2'6% = 12
3 . 10'7% = 51
4. 18'3"/0 = 88
5. 27'0% = 129
6 . 40'0% = 194 "

100'0% = 478 místa.
Z uvoo'eného vysvítá smutná pro ná,s vyhlidJkia, 'že systemisa-ce

zúwzuje do nejnižších dvou IpJ.atový,ch stWpiIl~C,t. j. do 6. a do 5., místo
67'6 % přes 91 % měřIčs,ký'c!h úředníků finančního relsolf,tU.Bři ne,patrném
počtu 42 Ú'ředniků, t. j. 8'8 %, kteří hy mohli dosáhnouti vyšší stupnice
nežli je páltá, nelz,e téměd' mluviti o ,dvojím pový'šení, o kterém se před-
pokládalo, že bude dostUlpné kaiŽodému dobře kvalifikovanému úředníku.
Tím méně lze však :mil.uviti o od1n:ěňováillí Ú!řeidlIlikůvýhO!fně kvalifiko-
vaných, jimž mělo se dostati jmenoválIlí do stupnic vyš,škh.

Přímo neu věřitelno v,šak jeBt,že v oboru ministerstva veřejný,ch
prací u zemské porlitické iElprá,vyv P,rlliI'Je,z ,pěti míst mě'ř.i,čský:ch úředníků
byla tři místa, t. j. 60 %, zaŤaz,ena do 6. platové :s,tUlplIlicea dvě místa,
t. j. 40 %, do 5. stupnice, a že tedy těmto úředníkům není d08'tupna ani
4. ,p,la,tová stupnice, která j<eSltpřece dosažitelna i úředníkům 'služební
třídy IV. .Jaké důvody ved!ly k takovému ,podc,eňování úředníků
s vysokoškolským vzďěláníml jest nepo0hopítelno. Nebylo zde přece
obavy, ,že by vylŠ'šic,hllÚSlt se dOBtalo tlliké úředinikŮim, kteří by 'toho nCo-
zasluhovali, neboť jde o úředníky výborně kvalifikované a ma.jicí již kolem
30 let skute,čné služiby. Také námitka o p'říliš malém stavu nedá se
udržeti, neboť jinde jsou ,stavy je'ště menší a místa byla přece rozdělena
mezi téměř ve,škeré stupnic,e (5. až 2.). Důvod! takový nebyl hy také ani
spravedlivý, neboť se domníváme, že má hýti odllněňována p.rálce úřed-
nic-tva a ne jeho počet. .

Uvedli jsme zde sice pouze dva oDbory stáJtnísrprá,vy, avšak ani
v jiných oborech nebylo měřičské úřednictvo hodnoceno lérpe. J,elst jisto,
že nezaslou:ž,ené podioeňovánía neopocholpení vůči tomuto stavu trvá a
že ve,ške,ré naše snahy o nálplfavu hyly dosuď marny. Pro,to ohracíme Be
ke směrodatným činitelům opět a snažně je p!ro,síme, aby hedlivě uvážili
ve,škeré ok,olnosti a laBkavě pů,soblli k tomu,ruby i našemu stavu do,stalo
se již konečněsporavedlnostit, a to !rOzmnožením míst ve vyššich :plato'vých
stupnicích, počínaje 'čtvrtou, na účet stupni'oe še,sté a 'p,áté.

V Praze, v říjnu 1927.
Ing. V. S ů r a, Ip,ře'dseda. Ing. Karel G u I d a n, jednateL

Měřiětí úředníci a osmihodinová doba pracovní. Důležité TOI'Jhodnutí
nejvyššího soudu, č. j. R I 163/27, jednající o tom, že zaměstnavatel
(v .danénnpříipadě autonomní korporace) je povinen 1p,Iatiti zaměstnanci
veškerou práci pd'esosmihodi'llovou pracovní dohu, má zásadní význam
i pro m:ěřičské- ú~edníky. Vzpomeňme na Ipř. čirrnos,ti evid:enřmkh koleg'Ů,
kteří hlavně při ,polních :prace,ch jsou exponováni v ,těžké úřední služhě
přeB osm hodin oonně. Zdá, se. ž,e jes't Ipro ně užíváno :srtála zásady
o ,;poVÍIIlnosti" rpraco'Vat "od slunce východu do slunce 'západu" ve
smyslu sto le,tstarého před1pisu, he'z nálfoku na zvláštní odm.ěnu.

Úřednici měňčtí maM v dotyěnélm rozhodnuti, které zdůrazňuje,
že zá,kon o osmirhodinové pmoovní době je rázu vel í c í h o:, ohromnou
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podporu r:roti tla,ku na ně vykonávanemu. Na n'ch jest. by vynutili si
u nadřízených orgánů respektování zákona, t. j. honorování všech úkonů
pře's čas osmi hodinový. Roz,hodnutí citované dává zaměstnanci Iprávo
domáhati 'se náhrady ido minulosti, nebo,ť, dle jeho textu, práva na hono-
rováni práce 'přesčas vůbe-c ne I z e se vzdáti, avšak je možno práci p,řes
čas honorovatismluvenÝll1 paušálem.

Upozorňujeme kO'legy na význam tohoto rozhodnutí nejvyšŠ'ho
soudu a očekáváme od org'anis,:lCÍ s,tavovských, že otázkou danou se
hudou zabývati a Ž.e na,idou metodu, kterou ,si vymohou Ipa1t.řičnou od-
menu. Kdo hy si troufa,l upírat, že zeměměř1čský těžký služební výkon
v zájmu civilní státní ,s.!užby přes čas prová,děný. ne'zasluhuje zvláštní
odměny ve smysrlu zákonných ustanovení, ten ,počí,tá jen na d es o r i e n-
t a c i zem ě rn ě ř i č ů, jej ic h m a 1 é s e b e věd o m í ,a u h Ý hoá n í
pře d byr o k r a t i c kým tI a'k e m i neodborně vzdělaný.eh pře,dsta-
vených. kteřižijí v oné 'p'řed,stavě o geometrech, jaká snad byla před
30 letv.

'Ko'('g-ové, ,pracujte dá.!e pilně v duchu zákonů, p,latných pro veš-
keré zaměstnanc,e; 'co Ipak nad to konárte, mus,í vám býti 'honorováno,
j8!k uzna,] nejvyš'ší soud republiky. -ič.

Upozornění absolventům zeměměřičs,kvch kursů. Redakce oMržela
z rektorátu česiké vysoké ,školy teCihnické v Brně tento plřÍJpis: "Ve
smyslu zá,kona o úpra.vě ,zeměměři,čského s,tudia na vysokýc.h školách
technických ze 14. července 1927, Č. 115 Sb z. a n., bude pro absolventy
geometrovských kursů vydáno opatření, dle něhož se jím umožní získati
zrpůsobilof,t podIe zkui'e>hnkh p,ředpisů rpro zeměměřičské inžernýry. Toto
nwřízení jest v Ip,rojedná.vání. '

Le,tos se pfOlponujeo,tevříti s o u č a s n ě 1. a 2. ročník zeměměřič-
ského inžený;rSltví."

Podobně i německá vysoká škola technická v Brně zodpověděla
pÍ'Íc~ušné podání Odbočky S. Čs. Z. v Brnězprávou. ,že •.rpodle provede-
ných roz'hovorů" v miniBterstvu ,ško~ství., hudou ()b~ ročníky reformo-
vanpho studia otevřeny letošním stucllijnímmk,em. Současně Izjišťujeme,
že prozatímní osnovy třio1etého odděleni zeměrměříčs:kélho inženýrst,v.Í jwu
již publikovány na~česdl:ýťJh) t,e,ehnikách. Až mínisterSotvo 'Školství je
schválí, budeme o tom v Z. V. referova,ti.

Systemisace míst zeměměřiěských jest skutečně novou ranou pro
náš stav. Redakce má po ruce příslušná data od min. železnic (které je
velmi ochotně a brzo dodalo), od min. financí *), jež sice s datem
25. září je expedovalo, ale redakci Z. V. dodalo až po vytištění minulého
čisla. Státní pozemkový úřad prohlásil, že té doby žádosti o jich zaslání
nemůže vyhovět, ale vytiskl je v časopise "Pozemková reforma" č. 8/9.
Min. veř. prací a zemědělství neuznalo za vhodné redakci vůbec odpo-
věděti.

Kolegové sbírejte o systemisaci materiál, srovnávejte s jinými stavy
a dodeite jej redakci, by mohl býti soustavně zpracován.

O poměrech italských zeměměřičů. Jak již z nadnisů článků v italském
časopis~ "II geometra italiano" vidno, pokračují tamní zeměměřiči
v existenčním boji, v němž sice houževnatě, přece však s malou nadějí
na konečný úspěch, hledí uhájiti nabytá práva proti kategorii vysokoškol-
ských inženýrů a doktorů agrárních. Způsob boje i jeho rozhořčenost jest
ovšem v přímém poměru k temperamentu italskému a nesmíme se diviti,
že k vůli nějaké diferenci o nájmu spolkové místnosti vyzývá jednatel
společenstva zeměměřičů - úplně dle pravidel rytířských kodexů - na
souboj zbraněmi předsedu společenstva inženýrů a že se touto záležitostí
zabývají všecky odborné časopisy. Boj o existenci nutí italské zeměměřiče
k intensivní činnosti organisační, propagační a representační. K tomu
jim slouží výborně vybudovaná společenstva, vlastni časopisy, četné
intervence u vlády a letos v červnu byli dokonce jejich představitelé
přijati předsedou vlády Mussolinim, který se dal s nimi i vyfotografovati,
jak vidíme na obrázku v Č. 8 časopisu "II geometra italiano". Nás však
zajímá více, že komise, zabývající se studiem organisace nového ka-

*) Počet míst souhlasí s ciframi, jež uvádí v tomto čísle otištěný'
"Pamětni spis" na str. 212, řádek 2.-6. vpravo.
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tastru, dokončila svoji práci, již předkládá ve formě osnovy nového
zákona vládě. Nový katastr italský nemá sloužiti pouze účelům daňo-
vým, nýbrž má vykazovati poměry majetkové, ručiti za správnost zá-
pisů, přesnou kresbu hranic i ploch pozemků, býti obrazem zatížení a
obmezení váznoucích na pozemku, býti jednoduchým a snadným pro-
středkem při vyhledávání jednotlivých pozémků, patřících témuž majiteli
a konečně zrcadlem vývoje změn v osobě, v předmětu, způsobu obdělá-
vání a určení.

K tomuto návrhu zákona brzo 'se vráhme. Fa.Jta.

Zp~ávy spolkové.
Z Jednoty úř. aut. civ. geometrů. Dne 1. října 1927 konala se schůze

pracovního výboru Jednoty, která byla zahájena předsedou Fiirstem. Týž
v proslovu referoval o návrhu zákona o civilních technicích a sdělil, že
pro některé nepředvídané překážky uzákonění tohoto zákona jest brzděno.

Nato přistoupeno bylo k projednávání otázky o stejnoměrném roz-
vrstvení civ. techniků. Ustanoveno, aby kolegové Fiirst, Prokůpek a
Krejza v té věci podnikli příslušné kroky.

° Návrh zákona o pozemkovém katastru probrán byl velice obšírně a
ustanoveno, aby kolegové Fiirst, Prokůpek a Krejza intervenovali v min.
financí a podali v některých bodech za Jednotu některé pozměňovací
návrhy. .

Kolegoa Pf.OIků'Pek zmínil se () novém tarHu Ill'ž. komory, a jelikož
seznáno, že v určitých bodech čas od času bude potřebí tarif doplniti
a případně pozměniti, ustanovena tarifní komise v tomto složení: před-
seda Fiirst, členové Prokůpek, Krejza, Černý Praha, Janč, Faltus a Talaš.

Nato přečteny byly došlé přípisy a obsah jejich projednán.
Ustanoveno, aby schůze výboru Jednoty byla současně s pracovním

výborem svolána v měsíci prosinci. Zapsal Ing. J. Krejza, jednatel.

Zákony a nařízení.
Zákon o úpravě studia zeměměřičského ze d'ne 14. července 1927 vy-

šel ve Sbírce zákonů a nařízení čSR. jako č. 115.
Početní chyby při pozemkové reformě. Nále!z ne.,jvY'ššího správního

soudu č. 4596 ze dne 14. června 1927 zní: Z. početní chyhy. sběhnuv,ši se
v rozhodnutí správního úřadu, nemůže strana dovozovati hmotně právní
nárok, i když ro'zhodnutí to nahY10 fO'1'málníprávní moci.

Návrh zákona o organisaci zeměměřičských prací (je,dnotnosti jich
provádění) byl p.ředložen Národnimu shromálždění.

na obsazení několika míst měřických koncipistů u evidence katastru daně
• pozemkové v Čechách *).
U evídence katastru daně pozemkové v Čechách obsadí se několik

míst měřičs:kých konci:pistů. Uc,hruzelči() tato lllIísta podejtež své ž á d o s ti,
opatřené 5 Kč kolkem, k zems:k'ému .fin. řediteIství v Pra:ze nej,déledo
15,0, I i s top a ,du 1927. Žá,dosti nutno doložiti: a) p:fŮ'ka,zem o věku,
b) domovským listem a osvědčením o státním občanství dle vyhlášky
ministra vnitra ze dne 15. prosince 1926, č. 225 Sb. z. a n., c) zdravotním
vysvědčením úředního státního lékaře, d) vysvědčením o zachovalostí,
e) vysvědčením o úspěšně vykonané státní zkoušce po odbytém úplném
středo školním vzdělání a absolvování zeměměřičských studií.

V žádosti jest se zmíniti také o znalosti státního jazyka vzhledem
k hlavě XII. čI. 60-62 vládního nařízení z 3. února 1926. č. 17 Sb. z. a n.
jakož i o znalosti menšinového jazyka a o vojenské povinnosti.

Č. j. IX--l108 ai 1927. President: Hanačík.
~----

*) Pozn. red. Na výslovnou žádost zemského finančního ředitelství
otiskujeme bezplatně. Činíme tak v Ý jim e č n ě, ovšem jen proto, bychom
včas a obsažně interesenty informovali.

Za redakci zodpovídá Ing. Jas. Rftžiúka. - Tiskem Polygl'atle v Brně.
Nakladatel: Spolek československvch ~aD1ěměř1čfa v Praze.
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