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Desetileté jubileum katastrálního zákona.
Deset let je krátká doba v životě lidském a měla by býti ještě kratší l' životě dobrého zákona, který má regulovati určitý úsek veřejné správy na dlouhá
desetiletí, ba i staletí. Snad se ani nehodí označovati tak krátkou dobu jubileem. Přece však bude dobře, když se v tom ruchu denního života trochu pozastavíme, uvědomíme si, že uplynulo již deset let od vydání katastrálního zákona
(č. 177/1927, Sb. z. a n.) a uvážíme, co nám tento
zákon přinesl
dobrého,
jsme-li s ním spokojeni, co ještě můžeme od něho očekávati a event. oč bychom
měli usilovati, aby užitek z něho byl větší. Při tom slovy "my", "nám" a pod.
míníme v prvé řadě naši československ0u veřejnost v nejširším slova smyslu a
11 druhé řadě také náš zeměměřičský
stav.
Ano, deset let již uplynulo. Náš zákon byl podepsán 16. prosince 1927,
vyhlášen 30. prosince 1927 a nabyl účinnosti 1. ledna 1928. Mnoho nadějí bylo
do něho vloženo a mnoho od něho očeká1Jáno. Po jeho vydání jsme čítali v denní"h i odbornJích listech (i v tomto našem Věstníku}, jak sjednotil dosud velmi
nejednotné československé katastrální právo a ,jaký prospěch z něho vzejde republice a ,jeho občanstvu a také zeměměřičskému stavu. Nezklamalo
nás to
1"~ecko?
Československý stát patří svou rozlohou třebas ne mezi malé, přece jen
mezi menší státy; ,jeho obyvatelstvo po stránce vývo,jové v jednotlivJích
jeho
zemích se podstatně od sebe neliší; i jeho poměry hospodářské, sociální, kulturní a mravní jsou v podstatě stejné. Je tedy plni'f odůvodněna snaha po co
nei'v?itší jednotnosti v právní úlJrav(~ všeho soukromého
i veřejného
ži170ta.
K této jednotě se postupně spě.ie a katastrální zákon byl jednou takovou unifikační stavbou při přeorganisování veřejné administrativy
a to stavbou jednou
z pn'ních. Již to bylo velké plus, na kterém ani dalších deset let neubralo
působivosti.
Je pra'vdou, že zákon sám jednotu nezpůsobí, umožňuje však, aby jí bylo
dosaženo. Ani katastrální zákon neprovedl sám o sobě tuto jednotu a proto ještě
dnes vidíme v pozemkovém katastru a katastrální službě mnoho ne.iednotnosti;
přes to však nejen zas17ěcení, nýbrž i širší veřejnost již cítí výsledky jeho unifikační účinnosti. Ponenáhlu mizí dřívější pestrost katastrálních
elaborátů po
stránce formální i věcné a katastrální operáty jsou již sjednoceny na celém
území republiky tak dalece, že jsou úplně srozumitelny
a tím užitečny všemu
jejímu obyvatelstvu;
služba katastrální se koná jednotně.
Není to ovšem ideální československý pozemkový katastr, jak jsme jej
vidpli v duchu před deseti lety. Schází ještě mnohé k tomu, abychom mohli býti
spokojeni.
Vždyť na konci prvého desetiletí katastrálního
zákona teprve dospíváme
ke stanovení vědeckého podkladu našeho příMího, skutečně československéhc
katastru, t. j. obecné
kuželové
konformní
zobrazovací
metody,
ke stanovení československé jednotné sítě trigonometrických
bodů, jednotné
zobrazovací roviny a jednotné zobrazovací souřadnicové soustavy. Teprve od
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této doby bude lze mluviti o skutečném budováni pozemkového katastru, jak
si jej představoval zákonodárce při stylisaci prvého odstavce druhého paragrafu. zákona. Nemáme však dosud vydány definitivní měřické instrukce, které
ma.jí řešiti otázky kladu a rozměru mapových listil a musíme proto i všecky
práce, které až dosud u nás byly zdánlivě pro zákonem zamýšlené katastrální
dílo, zejména všecky práce pro založení katastru 'li zemi Slovenské a na Hlučínsku, jakož i pro obno'oení katastru novým katastrálním řízením v celé republice, považovati jen za práce prozatímní, neboť nevíme, bude-li lze a do jaké
míry je převzíti pro zmíněné dílo definitivní.
Tato skutečnost nás nemilže těšiti, neboť jsme nečekali takového oddalování a počítali jsme, že za 10 let m'l1žemc míti značný kus definitivního
díla
hotový. Neuvážili jsme, že se mohou krásné myšlence v cestu postaviti tak
zavažné překážky, jako jsou nutná dohodování
zúčastněných
resortil
státní
správy o mnohých vyvstalých otázkách, 'I.'elký rozsah prací, nedostatky peněz
a potíže personální.
Výsledkem nutných dohodování jsou zatím tedy jen katastrální prováděcí
nař.ízení, dále stanovená - avšak dosud jen neúplně vybudovaná - československá jednotná trigonometrická síť, zobrazovací rovina a zobrazovací souřadnicová soustava. Sjednává se pak ještě zp'l1sob vybudování řečené trigonometrické sítě a definitivní
vydání měřických instrukcí, které mají býti závazné
nejen pro službZl katastrální, nýbrž i pro všecky práce, konané z veřejných
prostředkil, pokZld jsou podobné pracím katastrálním.
Rozsah prací pro pořízení zákonem zamýšleného pozemkového katastru
Je tak veliký, že jen prvé nadšení odvrátilo naše myšlenky od střízlivého ocenění okolností, které mají rušivý vliv na postZlp pracovní. Neuvážili jsme, že
veřejné prostředky jsou vždy jen omezené a že na nové dílo mohou býti vyrzakládány jen částky úměrné s jinými stejně d'l1ležitými státními potřebami. Nebyl ani dostatek odborně vzdělaného a vycvičeného personálu pro katastrální
práce z té jednoduché příčiny, že studující generace po převratu se vyhýbala
(J, dosud se vyhýbá
studiu zeměměřičství pro jeho obtížnost a pro neúměrně
nízké honorování zeměměřické práce v praxi. Přes to však věříme, že piljdeme
ve budování vZ.astního československého katastru přece jen vpřed.
V III. hlavě jedná náš zákon o vedení pozemkového katastru. Poněvadž
však, jak jsme se výše zmínili, dosud jsme vlastně ani nezačali s budováním
vlastního katastru, vedeme stále ještě jen zbytky katastril, převzatých z dřívějších režim'l1 a katastrální operáty, vyhotovené sice již za republiky, o kterých
však nemilžeme zatím prohlásiti, že budou jednou částí našeho zamýšleného
díla. Jsme proto i při vedení pozemkového katastru stále ještě v době přechodné a jsme si již nyní také vědomi, že tato přechodná doba bude ještě velmi
dlouhou.I. hlava katastrálního zákona organisuje katastrální měřickou službu. Povznáší katastrálního měřičského úředníka na správního inženýra, jejž při polních
pracích staví v čelo aZltonomní katastrální komise, zřízené pro konání úředních'
šetření mimo katastrální úřad. Kromě toho zákon osamostatnil výkonnou katastrální službu, zřídiv pro ni samostatné úřady, oddělené od jiných
úřad'l1
finanční nebo jiné správy. V čelo těchto úřad'l1 postavil měřičské úředníky.
Uvážíme-li pak, že na počátku účinnosti zákona měla katastrální služba 772
zaměstnanc'l1 (z toho 415 měřičských úředníkil), kdežto dnes, po deseti létech,
jich má 1838 (830), musíme uznati, že za 10 let nastal veliký pokrok v budování
této služby. Podstatný pokrok lze cítiti
i při. srovnání rozlohy (podlahové
plochy) kancelářských místností katastrálních uřad'l1 před 10 lety (12.517 m2)
a dnes (22.775 m2). Organisace katastrální služby není ani dnes ještě dobudována pro překážky rázu věcného (nedostatek peněz) i osobního (nedostatek
personálu); přesto 1'šak m'l1žeme býti s dosavadními úspěchy, pokud plynoZl
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z katastrálního zákona, uspokojení. Máme také plnou naději, že v druhém
desetiletí se dočkáme po této stránce plného uskutečnění svých tužeb. Z k u š e n o s t i spr
o vád ě ním
k a t a str á l n í h o z á k o n a v jeho
prvém desetiletí pro k á z a ly, ž e d o s a vad n í zem ě měř i č s k é s t u d i u m
pro zem ě měř i č s k é h o i n žen Ý ran e d o s t a č u j e a že je třeba je náležitě prohloubiti a po případě i rozšířiti o další discipliny, pro zeměměřičskou
praxi velmi důležité. To ovšem musí míti za následek rozšíření studia na čtyři
léta. Bylo by si přáti, aby k reformě zeměměřičského studia došlo co nejdříve,
aby při zahájení přednášek na nově zřízené košické technice v letošním roce
bylo zřízeno již zeměměřičské studium čtyřleté. Pak také jistě odpadnou stále
se vyskytující stesky na trvalý nedostatek odborně vzdělaných uchazečů pro
katastrální službu.
Jdeme tedy do druhého desetiletí katastrálního zákona s naUějemi, že se
v něm podaří dospěti dále v budování československého pozemkového katastru.
Samozřejmou podmínkou pro zdárný postup prací však je především uspokojení
zeměměřičského personálu, neboť jen spokojený úředník bude s láskou a nadšením pracovati - a to i za ljoměrů těžkých po stránce duševní i fysické, jak jsou
v této službě obecně známy - na krásném díle, jež může býti ku prospěchu veškeré naší veřejnosti, ale i ke chloubě naší republiky. Těm t o vy hl í d k á m na
poč á t k u d r u h é hod e cen n i a pře j e m e p l n é h o z dar u.
-a.
RÉBUMPJ. D i a; a n s d e Za Zo i cad a str a Ze. Le 1er janvier
1928 a été proeZamée Za Zoi cadastraZe tchéc08Zovaque. Par cette Zoi ont été unifiées Zes différentes
prescriptions
juridiques
vaZables en Autriche
et en Hongrie anciennes. On a beaucoup
fait pour Za cadastre foncíer en TchécosZovaquie au cours des dia; ans pa8sés, mais
U reste encore un travaiZ considérable li effectuer
par les ingénieurs-géometres
pour
qu'une bonne oeuvre soit accompZie.

o

vyznačování ploch různého vzdělávání uvnitř jedné držby.
Ing. Jan P e tří k.

Při vyzna,čování ploch uvnitř téže držby pamatuje katastrální zákon na
to, aby nevznikalo množství no,vých parcel samostatným vyznačením všech
ploch různého vzdělávání a tím netrpěla hospodárnost katastrální práce. StanoVÍ
v § 4, odst. 3., že "plochy uvnitř jedllé a téže držby, pokud nejsou památkově
cenné a nepřesahují u zahrad: a vinic 100 m2 u ostatních pozemků 1000 m2, nečiní samostatných parcel, nýbrž připojí se k některé parcele sousední téhož
držitele, se kterou svým katastrálním výtěžkem nejlépe se srovnávají". Aby pak
v důsledk.u toho nedocházelo k značnějším odchylkám ve výpočtu katastrálního
výtěžku a tím v předpisu pozemkové daně, stanoVÍ kat. zákon dále: "Jestliže by
však nastalo tfunto připojením zvětšení nebo zmenšení celkového katastrálního
výtěžku o více než 10 %, vyznačí se i plochy menší jako samostatné parcely." *)
Aby se vyho'V"ělotéto poslední podmínce, musí se provésti v každém jednotlivém případě několik početních úkonů; při rozsáhlých pracích pak, kdy
počet případů bývá veliký, vyžadovalo by dodržování této podmínky velmi
mnoho času. Z toho důvodu nebývá vždy tohoto ustanovení dusledně dbáno, ač
nedodržení v každém případě znamená poškození buď finančního eráru nebo
držitele pozemku. Odpomoc je možná užitím takového postupu, který by práci
zmechanisova! a čas k tomu potřebný omezil na nejmenší míru. Jeden takový
způsob chceme v následujícím podati.
*) Pravý smysl této věty lépe vymkne srovnáním s obdobným ustanovením v § 23,
odst.3. kat. zák.: "Jednotlivé jakostní třídy téže parcely, nepřesahující výměry pfJl hektaru, lze sloučiti v jednu jakostní třídu, nebude-li tím zvýšen anebo snížen o více než
10% onen katastrální výtěžek, jaký by byl pro celou parcelu s rozlišenými třídami jakostními" (v našem případě: s rozlišenými zptlsoby vzdělávání).
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Vycházíme při tom ze skutečnosti, že nechceme vědět kolikaprocentní zvýšení či snížení kat. výtěžku v konkretním případě nastane, nýbrž pro k t erou nastane
právě
ono kritické
10%ní snížení
či zvýšenÍ.
Označíme-li písmenem p výměru (panujícího) vzdělávání Ú' sazbě m (srov.
Návod IX.), y výměru plochy o sazbě n, o jejíž připojení či samostatné vyznačení se jedná a písmenem x onu plochu o sazbě n, jejímž připojením se zvýší
neb sníží katastrální výtěžek o 10%, pak z vět š e ní katastr. výtěžku (sazba
n < m) vyjádříme rovnicí
pm+xn
(pm xn) - (p
x) m = - -W-~;

+

+

xpm
.
-1Om-lln'
Z m e n š e ní kat. výtěžku (sazba n > m)
(pm+xn)-(p+x)m=
x=

+ pm+xn
10

'

pm
9n-10m"

(2)

Je-li vymera y, o JeJIz připojení se jedná, menší než x vypočtené rov. (1) neb
{2), pak vždy je zvýšení, resp. zmenšení katastrálního výtěžku menší než ona
.mez 10%.
Je-li v rov. (1) 10 m -11 n
O, neb v rov. (2) 9 n -10 m
O, pak jest
x = 00 a vždy y < x; v tom případě nemůže tudíž nikdy nastati ono větší než
10%ní zvýšení či snížení. V těchto případech přichází v úvahu jen výměra větší
100 m2, resp. 1000 m2•
Rovnice 1. a 2. možno pro praktické upatřebení sestaviti v tabulkách důležitých dvojic způsobů vzdělávání pro hodnoty p = 1 (na př. 1 ha) s libovolnou
přesností.
Zpravidla však postačí, a pro polní upotřebení je i výhodnější, vyjádřiti
tyto rovnice vhodným nomogramem, který již není vázán na hodnotu p
1.
Podáváme návrh takového nomogramu. (Srov. přílohu.) Bylo použito typu no"
'h")
4
v,.
k
(l0 m - 11 n
mogramu spoJmcove o '" pro
promenne, totIž p, x, m, --I 9 n - 10 m .

=

=

=

Pro výpočet hodnot k použijeme tabulky, jež je zde uvedena pro dvojici
"role - pastvina" vceňovacího okrsku Dolní Kubín II. (viz str. 5).
Modul zobrazení pro x a m volme desetinásobný modulu zobrazení pro p a
k. Stupnice pro x je zde jen do 1000 m\ neboť plochy větší než 1000 m2 se
musí zvláště oceniti. Na nomogramu je pro m udáno osm kotovaných bodlI
(sazba role různých tříd) a označeno písmeny r1, r2 až rB, dále je zobrazena
pro k
10 m -11 n neb k = 9 n -10 m binární stupnice a to jen pro ty sazby
dvojic role - pastvina, které jsou uvažovány v instrukci.
Nomogram se vyhotovuje pro celý vceňovací okrsek a každou dvojici jen
jednou, takže ho možno použít pak ve všech kat. územích vceňovacího okrsku.
Je zřejmé, že jednak možno některé málo nebo prakticky vůbec nepřicházející
dvojice (na př. zahrady a lesy, lesy a zahrady, vinice a lesy a naopak, atd.:
podle místních poměrů) vynechati, jednak ještě možno vyloučiti i další nepravděpodobné kombinace, jako je na př. rele 1 - les 6, role 1 - pastvina 8 atd.
Tímto vyloučením nepřicházejících dvojic a kombinací možno upotřebiti jen nakolik málo nomogramů pro celý oceňovací okrsek.
Pro úplnost se zmiňme o zvláštním případu, kdy se jedná o více různých

=
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vzdělá.vání v jedné držbě spolu sousedících, nebo dva způsoby vzdělávání spolu
se několikrát střídající. Pak se vyznačí samostatně ta plocha nebo soubor
ploch, který vyhovuje podmínkám uvedeným v § 4, odst. 3. a zanechává
zbytkem zase jen soubor podmínkám vyhovující. Tento případ, méně se vyskytující, vyžaduje ovšem, pokud jde o více než dva způsoby vzděláNání, také
řešení početného.
Résumé. S u r I a d é t e r min a t i o n des
s u r f a c es des di f f é r e n t e s c u 1tu r e s ďu n e m e m e pro p r i é t é, Un article de la loi cadastrale dit que pour déterminer séparément une surface ďune propriété entiěre il faut que cette surface mesure
au moina 100 m2 (pour les jardins et les vignes) ou 1000 m2 (pour les autres terres) ,
Mais- ce meme article dit que meme les surfaces rooina grandes peuvent etre déterminer
comme des parcelles indépendantes si, en les ajoutant a la superficie entiěre, le revenu
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cadastral de celle-ci augmente
équations.

de plus de 10%. Cette condition est exprimée par les

m.
x = P 10 m. _ 11 n '

x =P 9 n -

Pour l'application pratique on peut avec avantage
est joint a l'article.

m.
10 m. .

employer l'abaque dont un exemple

Poznámky k inkatastrovaniu ciest na Slovensku.
Ing. J. Mikuša.

Počas uskutočňovania katastrálneho zákona - teda už za dobu 10 rokov
- prišlo sa k poznatku, že katastrálna služba - menovite na Slovensku - by
potrebovala na;teraz vačší počet stykových bodov s doteraz. platným právnym
poriadlwm, lepšie rečeno s normami recipovaného uhorského práva, než vyplýva z doslovného znenia katastrálneho zákona a k jeho uskutočneniu vydaných
nariadení. Unifikuje sa v róznych oboroch. Naša národohospodárska a politická verejnosť je toho času hodne zamestnaná t. zv. problémOOIllsilničným.
Priali by sme si, aby sa uvažovalo na miesto problému silničného o širšej,
cestnej ot.ázke a aby sa venovala pozornosť aj otázke správneho inkatastrovania ciest.
Zákon o priamych daniach rozoznáva niekofké druhy ciest ale iba s hradiska berného, pretože v § 96, v spojitosti s inými druhmi pozemkov sa hovorí,
že pozemkovej dani nie sú podrobené okrem iných pozemkov...
"silnice a
stálé vozové, polní nebo lesní cesty, pěšiny, potahové stezky, jsou-li zapsány
v pozemkové knize jako --1ffiřejl1lý
statek ... " Katastrá1ne predpisy sa pridržiava,jú tohoto rozdelenia a rozlišenia ciest.Ale nes k ó r s a u k á z a 10, ž e d os lov n Ý v Ý k I a.d cit. par a g r a f u nám v p r a k s i n e d o s ta č u j e a
že bliž š i emu, p r e sne j š i emu o z nač e n i u ci e s t s a ne m o ž n o v yh n ú ť. Z charakteru cesty vyplýva celý rad dóležitých verejnoprávnych i súkromI!0právnych skutočnos~í, ktoré nemožno si nevšímať pri katastrálnom pokračovanÍ. Spomeme len povinnosť záujemníkov, udržiavať cesty v používatefnom stave, ohraničovať a pod.
Zá k I a d n Ý m
c e s t n Ý m - z ák o Ir o m, p I a t n Ý m d o t e r a z n a
S loven
s k u jez á k o n n Ý čI á n o k I. z r o k Ui 1 89 O o verejných cestách
a mÝJach.~ozo,znáva v § 1 druhy ciest, podla ich charakteru, takto:
1. Š tát n e silnice, hradské (államutak), 2. mu nic i p á lne
silnice,
župné cesty (torvényhatósági utak), 3. Jl r í j a z d n é cesty, spojujúce železničné
stanice s najbližšími štátnymi, ni.unicipálnymi alebo obecnými cestami alebo obcami (vasuti állomásokhoz vezetO utak), 4. obecné dopravné, v i c i n á lne
cesty (kozségi kozlekedési, vicinális utak), 5. čisto obecné, ve r e j n é p o I n é
c e sty (tisztán kozségi kozdiilo utak), 6. ve r e j n é c e sty,
k to r é p r e
v e r e j n ú do p r a v Ui S r i a ď u j ú s úk r o m n í c i, spoločnosti alebo spoločenstvá (egyesek, társa.ságok vagy szovetkezetek által kozforga.lom czéljaira
létesitett kozutak).
OkreUlitoho zákonný článok XII. z r. 1894 O' polnom hospo<llirsrtve a po,lnej polícii prináša čoskoro ďalší typ ciest v § 36, t. zv. s P o I o č n é p O' I n é
hon o v é c e sty (mezei kQzos dulO utak), zrejme blízky typu č. 5., lwedeného
vyššie.
K týmto zákonným ustanoveniam pribudly neskór, postUIPom Č1asuďalšie
doplnky, novely, podroibné nariadenia a inštrukcie, boly sriadené kmenové knihy pre mnohé, významnejšie cesty. Je tu rozsiahla právna materia, platná do
dnes i keď sa niektoré ustanovenia do dósledku všade neďodržiavajú. Podradnejší význam pre našu úvahUi majú cesty výslovne súkromné, služebnosti ciest
a pod.
Náš problém inkatastrovania ciest sa rozpadá - okrem všeobecnej po-
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treby stanoviť priliehavú terminologiu pre cesty na Slovensku - na tieto dielčie složky:
a) Zaradenie cesty podfa jej charaktem a pomenovanie.
b) Stanovenie viditefných hraníc cesty.
c) Ohraničenie, omedzníkovanie cesty.
d) Zistenie hraníc, zameranie, geometrické zobrazenie, zápis do operátov.
Katastrálne pokračovanie pre nápravu poz. kat. - konané Ipod:Ya§§ 100
:a 101 k. z. - býva obyčajne započaté výzvou, aby podfa § 12 k. z. držitelia
pozemlmv nesporné hranice svojich pozemkov omedzníkovali p r e d i c h z i st ov a ním. " atď. Tomuto vyzvaniu býva málokedy vyhovené a to preto, lebo
interesenti mu vy h o v e ť buď n e v e d i a ale bon ech c ú. Najvačšou
prekážkou uskutočňovania § 12 k. z. je práve chaos, panujúci okolo povinnosti
medzníkovania ciest takmer všetkých typov. Zriedkavou výnimkou sú verejné
cesty štátne, prípadne niektoré krajinské (bývalé municipiálne), pre ktoré sú
po mke kmenové knihy a odborníci, ktorí na náklad štátu alebo krajiny ohraničenie uskutočnia pomerne hlatdko. lnak je tomu u ciest ostatných typov, menovite ak ide O' cesty, kde verejnosť alebo neverejný charakter je neistý.
PodIa doterajšieho úzu, hranice ciest a iných pozemkov, neobmedzníkované do doby príchodu polnej skupiny, poverenej prevedením ka,tastrálneho pokračovania, zisťujú mernícki úradníci ako predsedovia kat. komisií spolu
8 členmi katastrálnej
komisie, sostavenej podfa § 9 k. z. Usta,novení od:st. 2.
§ 12 k. z. používajú iba v takom prípade, kedy hranice cesty a iných pozemkov nie sú omedzníkované v dobe p o i c h z i s ten í kat. komisiou, a,l e
p r e d č a s o m, stanoveným k výkonu i c h pod: r O' lY n éJho z a nT e r :an i a.
Balastom katastrálneho pokračovania sú úkony, označené vyššie pod a)-c),
nakofko do kompetencie a úlohy katastrálnej komisie, poťažne polnej skupiny,
prináležia iba úkony, uvedené vyššie pod d), predovšetkým teda zistenie a zameranie hranic, p r e d o muž o med zní k o van Ý c h.
Všeobecná povinnosť držitefov' pozemkov, omedzníkovať hranice pozemkov, uzákonená bola v Uhorsku zák. čL XII/1894 o polnom hosp. a pol. polícii.
Ustanovenia o označení hraníc držby vložené boly do §§ 32--35. Platnosť týchto bola však zrušená čI. II. k,at. zákona. Nastúpila platnosť § 12 a nasL k. z.
lnak zákonný článok XIl!1894 nebol k. zákonom dotknutý. To znamená, že
hlava V. zák. čI. XII(1894, čiže §§ 36-42, pojednávajúce o spolo'čných polných
honových cestách a k nim vydané neskoršie podrobné na,riadenia sú až doteraz v platnosti. Že je tomu tak, nasvedč'lije judikatúra najvyššieho správneho
sudu - hoci politické úrad!'yI. st. často nezachovávajú tie normy akiste preto,
lebo ich z prakse pravdepodobne neznajú.
S inkatastrovaním ciest a, s ohraničovaním pozemkov mali mnoho starostí
už uhorskí katastralist1. Preto uh. minister zemedelstva k uhfahčeniu a urychleniu katastrálnych prác, poťažne prác pre zakladanie vložiek nových pozem~
kových kníh, vydal celý rad podrobných nariadení.
Zo serie platných nariadení býv. uh. ministra zemedelst;va - pre nedostatok miesta - uvedieme iba hlavnejšie, i tie zvačša len podTa čísla: č.
48.000(1894, vydané k uskuto,čneniu zák. čI. XIl/1894,
Č.
69.909[1896, č.
42.150[1897, kde sa hovorí medzi iným, že v tých obcia,ch, "kde sa koná katastrálne vymeriavanie, predchádza.júce vložkárske pokmčovanie ... správny smer
a primeranosť šírky polných ciest treba preskúmať z úradnej moci tak, aby spoločné polné honové cesty boly dokonale upravené sposobom, právnemu stavu
zodpoveda.júcim už pred katastrálnym vymeriavaním, najneskor však počas
tohto, aby boly vytýčené a vziate do skutočného úžitku a aby v dlobe zakladania vložiek, pri ktorom treba vždy prihliadať ku skutočnému stavu, aby tento
stav bol už úplne jasný". Presnejšie pokyny boly uložené neskor do nariadení
t. i. ministra, vydaných pod Č. 36.162[1905, hlavne však č. 320400/1908 O' úpra-
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ve pokračovania,
stanoveného pre znovuzriadenie poIných honových ciest.
O sjednanie nápravy maly sa starať politické úrady.
OhIadne .inkatastrovania všetkých typov hradských je postarané. Tiež
normy ohIadne vicinálnych ciest vydané, vcelku uspokojujú. Avšak u osta.tných typ ov ciest je potrebná radikálna náprava. Katastrálne pokračovanie je
jedinečnou príležitosťou, kedy možno celú cestnú sieť tej-ktorej obce dať do
poriadku a kedy každý držiteI pozemku može si vymocť primeraný prístup ku
svojim pozemkom. Preto okresné úrady sú povinné započať zavčasu, v kaž dej
obci, kde bude konaná náprava poz. katastru podIa §. 100, ale i § 101 kat. zákona, pokračovanie, uložené im zák. čI. XlI/1894,
poťažne k nemu vydaných
nariadení, postarať sa:
1. Aby bola zrevidovaná celá sieť ciest, nachodiacich sa v obci, pritom
aby bol stanovený druh každej cesty a jej pomenovanie, menovite však verejný
alebo neverejný charakter cesty. NakoIko okrem zák. čI. 1/1890, nar. uh. min.
zemedelstva č. 32.400/1908 musí byť pritom pokračované presne podIa ustanovení vI. nar. č. 8/1928 Sb. z. a n. o administratívnom pokračovaní, spolučinnosť a zásah okresných úradov je tu nevyhnuteIne potrebný.
2. Vytýčenie a ohraničenie ciest musí byť uskutočnené v smysle horejších
predpisov a podIa ustanoveni a § 12 kat. zákona p r e d zisťovaním hraníc držby
katastrálnou komisiou.
NakoIko vytyčovacie a ohraničovacie práce musia byť vykonané za. súčinnosti odborníka zememer. inženiera, bud e pot r e b n é, aby p o I i t i c k é
Úl' a d y ti e top
r ú c e ako aj iné práce, spojené s evidenciou verejného majetku cestného a vodného a evidenciu správnych hraníc, s vel' i I y od b o rní k o v i, op r á v n e n é m u pod I a § 5 1 k. z. D o t Ý c h č i a s, p o k i ar
nebude
možno
takéto
miesta
systemizovať
u politických
(okresných)
úradov,
nech
sú práce
tohto
druhu
zadávané
priamo
okresnými
úradmi
oprávneným
odborníkom
z rad o v c i v i I n Ý c h in žen i e r o v zem e m e rač s k Ý c h.
Pri unifikácii cestných zákonov treba rozptýlené normy posbierať a jednotne, naráz, riešiť problém ciest všetkých typ ov. Zápis ciest do písomnej časti
poz. katastru bude možno potom rahko upra.viť. Do tých čias však nezbývá, než
siahnúť po tom, čo je nám pri ruke a žia.dať, aby sa přikročilo k exekvovanřu
právnych noriem, nateraz nesporne platných a závazných.

Zprávy odborné.
Zavedení setinného dělení čtvrtkruhu v Německu. K německému zákonu
ze dne 3. července 1934, jednajícímu o novém jednotném vedení zeměměřických prací v Německu, vyšlo dne 18. října 1937 nařízení *), jímž se zavádí
jako jednotka míry úhlové g rad
(setina úhlu pravého). Tento setinný stupeň
se dělí dále podle desetinného systému na desetiny, setiny, tisíciny atd. Setina
gradu se nazývá min u t a, (0'01 g = 1 '), setina minuty se jmenuje v t e ř i n a
(0'0001 g = 0'01 e = 1 ee). Nařízením byl stanoven též jednotný způsob psaní
úhlových údajů, tak na př. úhel 74g 97" 03ee se píše: 74,9703g•
Podle nařízení musí býti od nynějška ve všech úředních německých měřických protokolech, formulářích a tiskopisech vyjadřovány údaje úhlové a
směrové jenom v setinné míře úhlové. Staré dělení sexagesimálné se podržuje
toliko v geografii pro údaje zeměpisných souřadnic a lze ho po'Uiívat i v německé jednotné trigonometrické síti I. řádu, ale jen potud, pokud toho vyžaduje
astronomické určování zeměpisných souřadnic.
Poněvadž velké množství používaných strojů má dělení staré, sexagesimálné, byla stanovena přechodná doba, v níž možno ještě užívati starých strojů,
výsledky měření se však musí přepočítávati do dělení setinného a jeho jednot-
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kami také všude vyjadřovati. Pro úřední práce budou od nynějška zakupovány
výhradně stroje dělené centisimálně, dosavadní stroje, pokud postupem doby;
nebudou vyřazeny, se musí předěliti. Po 1. dubnu 1945 se v Německu již nesmí
používati v úředních měřických pracích strojů dělených sexagesimálně.
úřední zavedeni centisimální míry úhlové odůvodňuje nařízení takto:
"N o v é děl e n í sed o por u č u jez a v é s t vše o b e c n ě pro t o, ž e ú hly
se v něm měří jednodušeji
a výsledek
měření
lze
mnohem
pohodlněji
zpracovati."
Sexagesimálné dělení úhlové je v dnešní době, ovládané soustavou desetinnou, anachronismem a zavedení centisimálního dělení do měřických prací
znamená odstranění tohoto anachronismu. Bylo by jistě vhodné, kdyby i naše
odborné kruhy této otázce věnovaly pozornost a podnítily rozhodující kruhy
úřední ke změně dosavadního stanoviska.
Bvlo by na čase, aby setinné dělení, jehož velké výhody by se sotva kdo
dnes odvážil popírati, se zavedlo, i u nás. Jest litovati, že zůstaly bez povšimnutí
hlasy vysokoškolských profesorů, kteří již před drahnými lety se přimlouvali
o zavedení setinného dělení do prací katastrálních a topometrických (srov. T.
O. roč. 1911: Dr. A. Sem e rád, Pro zavedení setinného dělení úhlového v novém katastrá1. vyměřování, a T. O. roč. 1912: Dr. J. R Yš a v ý, Decimálné děleni čtvrtkruhu a práce topometrické).
Ing. Dr. techn. Josef Klobouček.

Literární novosti.
Posudky.
Ing. Lad. Ke y z I ar: Praktická geometrie zemědělská. (Učebnice pro zemědělské školy. Sv. 38.) Praha 1937. Nákladem čsl. akademie zemědělské. stran 112. Cena
Kč 14'-.

Zajiroavá učebnice geometrie pro zemědělské školy, ve které autor se snaží geometrické pojmy znázorňovati úkony geodetickými, aby usnadnil pochopení posluchačfun
a ukázal dfiležitost geometrie v životě. Obnovuje se v ní duch XVI. a XVII. století.
Jestli přijmeme toto hledisko, pak se snáze přesuneme přes mnohé populární a primitivní názory v knize hlásané. Dá se však jistě mnoho při ústním Výkladu vylepšiti a
zdokonaliti a jistě tak autor učiní při novém vydání podle získaných zkušeností.
Pro vertikální směr užívá olovnice, pro vodorovný směr krokvice a libely, které
popisuje. Při mírách praví, že metrová míra je odvozena z rozměrfi zeměkoule. Naznačuje měření délek pásmem a latí, provádí zápisník délek a udává dopustné odchylky
délkové. Při přímce udává směr ve dvojím smyslu. Nato přechází k úhlům, probírá
dvojiny úhlové a jednoduché přístroje pro pravý úhel.
Pak probírá kružnici, trojúhelník a některé úkoly vytyčovací, dále pravoúhelník,
lichoběžník a mnohoúhelníky. Při měření ploch určuje plochu čtverce, obdélníka, trojúhelníka, uvádí racíonální pravoúWé trojúhelníky, nazývaje je Pythagorovými. - Nato
přikročuje k sítuačnímu měření pozemků, ale nezmiňuje se o tom, jak se dostanou
z nepravidelného - horizontálně i vertikálně tvaru pozemku geometrické obrazce
rovinné. Neměří se přece pozemek, nýbrž pomyslný průmět pozemku v rovině horizontální, pro tento prfimět vyšetřují se určovaCÍ prvky a teprve pro tento prfimět vypočítává se plošný obsah čili výměra. V příkladech naznačuje, jak se zaměří pozemek, přístupný pouze z obvodu. Nato prechází k obvodu a ploše kruhu, mezikruží a elipsy, probírá úměrnost úseček, podobnost obrazcfi a řešení geodetických úloh podobnými obrazcí.
V dalším odstavci probírá stereometrii, vypočítává povrch i obsah hranolu, jehlance, válce, kužele a koule.
Neměl jsem příležitosti nahlédnouti do učebné osnovy pro zemědělské školy, jaká
látka je předepsána, avšak dlužno uznati, Ěe autor se snaží vyučovati geometrii názorně, praktickým zpfisobem, aby usnadnil, jak si má žák vytvořiti představy pro gieometrické pojmy. Nelze všude souhlasiti se zpfisobem, jakým upravuje svoje definice na př. bod -, leč mohlo by se říci, že účel světí prostředky. Je jistě. zásluhou autorovou, že ke každé stati přídává řadu úloh, aby žák mohl si opakovati látku a přemýšletí o jejím využití. Má-li autor příměřený dvti.r, aby na něm se žáky mohl aspoň hlavní
úlohy prakticky procvičiti, může míti upokojení, že ukázal, jaký význam má geometrie
pro každého vzdělaného člověka. Drobné nedostatky opraví si jistě autor při druhém
vydání.
Petřík.
P. W i jde nes: Five place tables. Logarithms of integers logarithms and natural values of trigonometric functions in the decímal system for each grade· from O to

1938/9

100 grades with interpolation tables. Published by P. Noordhoff-Groningen (Holland).
ft. 2'50.

V tabulkách jest užito setinného dělení pravého úhlu, jehož se s výhodou používá
pro číselné řešení úloh, kde byly úhly měřeny strojem s centesimálním dělením. Tabulky jsou rozděleny na pět částí. I. tabulka obsahuje logaritmy čísel od 1 do 10.009
na pět, od 10.000 do 11.009 na šest desetinných míst, pak logaritmy výrazti (1
i) a
(1 - d), pro malé i, d, měnící se s intervalem 0'0025, na sedm desetinných míst. V II.
tabulce jsou převodné tabulky mezi úhly, vyjádřenými v gradech, stupnich a obloucích.
Jsou velmi účelně uspořádány a ke každému převodu jest uveden číselný příklad. III. tabulka obsahuje logaritmy trigonometrických funkcí. V intervalu O až 1'20 a od 98'80 až
k 100 gradtim postupuje úhel po miligradech, jinde pak po centigradech. Pro úhly od
O do 15 centigradti provádí se interpolace pomocí funkcí B, T, rovnajících se v tomto
případě jedinému číslu. Diference nejsou uvedeny mezi bezprostředně následujícimi logaritmy, nýbrž jsou tabelovány s příslušnýmí úměrnými částmi stranou. Toto uspořádání
má tu výhodu, že zmenší rozsah tabulek, ale jeho nevýhoda je v tom, že je někdy nutno
hledati diferenci (dle poukazu) na jiné stránce. Rozsah jednoho gradu (od 1'20 do 100
gr.) je uveden na jedné stránce. Tabulka IV. obsahuje hodnoty trigonometrických funkcí.
Intervalem argumentu je jeden centigrad. V tabulce V. jsou uvedeny plochy úseče
kruhové.
V knize je dtisledně zavedena desetinná čárka místo desetinné tečky. Záporná
charakteristika je označena čárkou nad číslicí. Tisk je přehledný a tučně vytištěné číslice usnadňují čtení. Ke knize je připojena tabulka, obsahující vzorce z trigonometrie a
planimetrie, upravené pro nové dělení.
Ing. J. Kašpar.
Sebastian Fi:nsterwalder zum 75. Geburtstage. Die Deutsche Gesellschaft ftir
Photogrammetrie. Nákladem H. Wichmanna, Berlín. 1937. stran 208.
Dne 4. října 1937 dožil se profesor, tajný rada pro rer. nat., Dr. techn., PhDr.
h. C. Sebastian Fin s t e r w a 1der, jeden z německých prtikopníkti fotogrametrie, 75 let.
K poctě jubilantově vydala německá fotogrametrická společnost publikaci, v niž
j.e výběr spisti z oboru fotogrametrie a geodesie, jež jubilant během svého života uveřejnil.
Předmluvu k publikaci napsal O. v. G r u ber, který po stručném podání životopisu Finsterwalderově postupně probírá veliký počet fotogrametr. a příbuzných prací,
kdy a kde byly uveřejněny. Téměř na 8 stránkách normalisovaného formátu jest drobným tiskem podán přehled jubilantových prací, počínaje od roku 1888.
Po předmluvě následuje výběr některých spisti Finsterwaldových, jež v překladu
jsou nadepsány: 1. Geometrické základy fotogrametrie (1899). 2. O vyhotovení vrstevnicových map ze snímkti, pořízených s balonu (1900). 3. Základní úloha fotogrametrie
a její použití pro snímky, pořízené s balonu (1903). 4. Prostorové protínání zpět (1903).
5. Nové řešení základni úlohy letecké fotogrametrie (1915). 6. O vyrovnání příští bavorské základní trigonometrické sítě (1915). 7. Staré a nové pomticky zemského vyměřování (1916). 8. Zobrazení přibližně rovinného území z leteckých snímkti se skrovným
počtem vlicovacích bodti (1921). 9. Uzlové body, gnomonické projekce a reciprokálni
projekce ve fotogrametrii (1923). 10. Vyhodnocení širokoúhlých leteckých snimkti (1930).
11. O nejúčelnějším využití určené zeměpisné polohy místa při letecké nadirové triangulaci (1931). 12. Hlavní úloha fotogrametrie (1932). 13. Zákony chyb stejně rozložených trojúhelníkových řetězcti (1933).
Z tohoto výběru vědeckých spisti jest zřejmo, jak byl prof. Fin s t e r w a 1der
činný. a jak se zasloužil o rozvoj a zdokonaleni fotogrametrie a geodesie.
Německá fotogrametrická společnost jest si vědoma velikých zásluh jubilantových
a proto jest kniha opatřena nejen fotografii jubilantovou, ale i reprodukcí blahopřání
shora uvedené společnosti k 75. narozeninám Finsterwalderovým jako starému mistru
německé fotogrametrie.
Potužák.
Kalender ftir Landmessungswesen und Kulturtechnik. Vydal s redakčním sborem
prof. C. Miiller. Nákladem K. Wittwera ve Stuttgartu. (36
112
134 44
46 stran
formátu 11 X 17 cm.)
Kalendář německých zeměměřičti vychází letos po jedenašedesáté. Tato odborná
příručka uvádí se obvyklým kalendářním obsahem, doplněným četnými astronomickýmí,
zeměpisnými a statistickými daty. Následuje část tabulková, obsahující vYčísleny matematické vztahy, nejčastěji v zeměměřičské praxi přicházející, jako: Přirozené hodnoty
goniometrických funkcí, opravy pro délky měřené ve sklonu, kvadráty a odmocniny čísel, tabulky pro výpočet obvodu a plochy kruhu, logaritmy čísel i goniometr. funkcí;
tabulky pro přeměnu 360° dělení na 400°, pro vytyčování obloukti, tachymetrické tabulky
a pod. Zvláště na zeleném papíru jsou vytištěny tabulky pro opravy délek měřených ve
sk1onu, logaritmy goniometr. funkcí a tachymetrické tabulky pro hodnoty úhlti v soustavě centesimální.
Pak přicházejí matematické vzorce, fysikální a technické konstanty, jakož i vzorce
a údaje z hydrotechniky. Část tabulková a matematická končí přehledem starých měl'
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a vah v německých zemích užívaných a přehledem dopustných odchylek, jak je stanoví
předpisy jednotlivých německých .zemí, předpisy rakouské a švýcarské.
Velmi zajímavá je konečná stať, nadepsaná "Neues auf dem Gebiete des Landesmessungsw~sens und seinen Grenzgebieten", jejíž první část obsahuje soupis geodetické
literatury knižní a článkové. až do konce r. 1936, zpracovaný prof. C. MUllerem. Druhá
část zasahuje časově do poloviny srpna 1937. Vše, co je nového v zeměměřičství, je tu
sestaveno nejprve podle druhu zeměměřičské činnosti, potom jSl()Uabecedně seřazeila
jména zeměměřičských pracovníků. a připojeny názvy jich pojednání v časopisech. MMe
se říci, že je tu z velké části shrnuta zeměměřičská činnost celého světa. S uspokojenim shledáváme, že jména pracovníků. čsl. ve spojení s označením "Zememericsky vestnik" se tu velmi často vyskytují. Kalendář je zakončen přehledem měřícké služby v Německu a soupisem úředních výnosů. ku podpoře zeměměřičství za národně-socialistického
vedení německé tíše.
K-----a.
"Logaritmické pravítko." Profesor státní prťJ.myslovéškoly v Kladně Fr. Pešek
vydal pod tímto titulem vkusně vypravenou příručku - popis a návod k jeho použití.
V knížce učí autor velmi zajímavým a srozumitelným způ.sobempočítání s logaritmickým pravítkem a co zvláště dů.ležité: při všech početních výkonech určuje desetinnou
tečku výsledku (to je vždycky věc nejtěžší, pti níž se v počítání na pravítku nejvíce
chybuje) zcela mechanicky - bez jakéhokoliv rozvažování a přemýšlení.
.
Příručka stává se tak nezbytnou pomů.ckou všem, kdož na pravítku počítají
nebo se tomu chtějí naučit, ať je to student nebo inženýr, konstruktér a vů.bec každý,
kdo je odkázán na počtářské pomů.cky, kterými se vyčíslování usnadňuje a zkracuje.
Ing.

Jelínek

Ed.

Grafické vytyčovaci tabulky pro vytyčování kruhových obloukti pti komunikačních stavbách a j. (bez použití úhloměrného stroje).
Příručka pro účely rychlého trasování, hlavně silničních staveb. Napsal, kreslil
a upravil Ing. Theodor Anikin. Praha 1937 - 1. vydání. Nákladem vlastním. Tiskem
československé akciové tiskárny v Praze. Formát 298 X 210 mm. Expedice příručky:
Praha- Vinohrady, Chodská ul. č. 8. Cena 25 Kč; členů.m Spolku čs. zeměměřičů. 30%
slevy.
O b s a h: 'úvod. Vysvětlení použitých označení a několik slov o ocenění přesnosti
grafické interpolace. Způ.sob praktickél,1o použití grafikonů.. Ptiklady stanovení úhlu
tečnového a vytyčení kruhového oblouku. Tabulky k vytyčování oblouků. kruhových
pravoúhlými souřadnicemi od tečny pro poloměry od 10 m do 3000 m. Grafikony I až V.
Doporučujeme tuto praktickou příručku do všech techn. knihoven soukromých a
veřejných. Kniha vyšla též kapesního formátu 14'5 X 21 cm stejného obsahu o názvu:
Ing. Theodor Anikin: "Kapesní grafické vytyčovací tabulky."
Nové knihy.
A. O. IOpKeRll'I: TpaBepcbl B xIIApOTeXHIIQeCKlIllX'1I3blclcaHllx.
Doc. Ing. A. S. Jurkěvič:
Traversy
v hidrotěchničeskich
izyskanijach;
Moskva - Leningrad 1937, stran 82,
rozměr 17 X 25 cm. Vydalo v 1000 výtiscích Obědiněnnoe naučno-těchničeskoe izdatělstvo NKTP,
cena brož. 4'75 r.
Obsahuje studijní práci o použití traversy vedené podél Volhy v oblasti Seližarova a p~pisuje
užití přístrojů a pracovní metodu v poli i ve vyčíslení.
Stv.
Odborná pojednání

v časopisech.

Věstnik pro vodni hospodářstvi: Čís. 10-12. Ing. Jaroslav Volenec:
Ostravský
průmysl žádá průplavy. Ing. Ant. Patočka:
Průplav odersko-dunajský. Ing. J. Poláček:
Zemědělsko-technická a vodohospodářská stavební činnost v zemi moravskoslezské v roce 1936.
Časopis čs. inženýrů. Čís. 20. Ing. Fr. S I a v í k: K vývoji agrárních (scelovacích) úřadů
na Moravě.
Zem. Čís. 22. Ing. arch. Š. Fajta: Predpoklady výstavby dedín.
Čsl. Zemědělec. Čís. 50. Ing. Bob. Pour: Nová úprava scelovacího řízení v Německu.
Journal des Géometres~Experts. Čís. 11. René Dauger: Le Cadastre italien. Général
Perrier:
Photogrammétrie, Barot:
Théodolite Universel Wild.
Geometarski i Geodetski G1asnik č. 5/1937: S o p o c k o : Fotogrametrie a zeměměřičské
povolání; Ber k o v:i é: HIl-ldání podzemního centra trig. bodu se ztracenou povrchovou značkou;
Z i van č e v i é: Zeměměřičova práce na státní hranici; U k rop i na: Rozvoj zeměměřičského
studia v ČSR.; Hodžié:
Nesoulad katastru a pozemkové knihy se skutečným stavem v BosněHercegovině;Ninkovié:
Měřický bod na nepřímo určené polyg. straně; Waldmann:
Hlavní
přednosti Wildova autografu A - 5.
Schweizerische Zeitschrift fík Vermessungswesen und Kulturtechnik: Čis.12.
Pier~e Wiser: Détermination de la pesanteur au moyen du pendule de Stermck. Etude du boitement. C. F. Baeschlin:
General Dufour als Ingenieur.
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Tijdschrift VOllrKadaster en Landmeetkunde. Čís. 2. Prof. J. M. Ti e n str a: Grafické
vyrovnání v triangulaci nižších řádů. J. W. Gonggrijp'
Využití půdy v Holandské Indii. Čís.3.
A J. H. Meertens:
Určení astronomického azimutu Čís 4.8. Eisenga:
Vektorové vyrovnání.
J. H. J o n a s: Nový zákon o sCtllování. F. Ha r k i n k: 'ýpočet plochy trojúhelníka daného tremi
stranami počítacím strojem. Čís. f>. C. D. Wo It eur s a p. F e r ing a: Pripojení německé trig. sítě
na triangulaci holandskou Nový systém německý,·h souradnic. F. Hark i nk: "Lodis", "Kipplodis"
a "8teilsichtaufsatz". .T. H.. d e Wal: Reprodukce polních náčrtů. W. Nikkels:
Řešení kvadratické
rovnice počítacím strojem. Cís. 6. C. A. Fet eri s: Katastrální zeměměřič a jeho činnost pro ve•.ejnost.
M. A. Glerum:
Katastrální reambulace. Ir. Th. A. F. Funnekotter:
Topometrie s hlediska
potřeb městských.
Osterreichi <;che Zeitschrift fiir Vermes"ung<;wesen.
Čís 5. K. Ha u J3m a n II :
Geodatische Forschungen in Bodenseegebiet Dr. F. Au bel: Die Verwendung eines Drehkeilpaares
zum Waagrechbtellen von Ebenlln oder Lotrechtstellen von GerHden. Dr. V. 8 c h a r i t z: Ein
Nornogramm fůr die Ermittlung der zulassigen Abschlu6fehler in Polygonziigen bei Neuvermessungen Ing. H. Am e r s t o r f e r : Beitrag ZUl' Einpassung von Aufnahmen in die Forstfiihrungsmappen
Fotogrammetrie.
Čís. 2. T. D K i e r s: Výsledky pokusů pro sestrojení nových katastrál-.
ních map močálové oblasti Loosdrecht pomocí letecké fotogrametrie. J P o Im a n: Letecká fotogrametrie a kata str. J. H. Br a m I ag e : Klad listů holandské fot.ogrametrickémapy 1: 25 OOtla 1: 511.UtJO.
Zemes ericiba. Čís.9-10. J. Balodis: Pantografy. Ing. A. Jansons: Práce katastrálního
měření. P. Holvigs:
Všeobecné pojednání o vývoji prací geodetických a kartografických. Ing.
Daugul is: Zákony a pozemkové zřízení v cizích zemích.
Lemetvarka ir melioracija. Čís. 5. J Deksnys: Přípravy k vydání regulačního zákona.
V. Bal či unas: Několik statistických dat o vytváření nových katastrá1. obcí. P. Gaid a ma vi či us:
Jezero Biržlllis. Koluparla:
Prohlídka melioračních prací.

Postup prípravných prác pri usporiadaní výstavy. S radosťou móžeme oznamovať, že prípravné práce výstavy v poslednom čase značne pokročily. Naším žíadisťom
o uvolnenie výstavného materiálu doteraz vyhovely ministerstvá financii, železníc a zemedelstva a vrchný súd v Bratislave. - Ministerstvo zemedelstva sa zúčastní na výstave
vlastnou expozíciou pozemkovej reformy v krajine Slovenskej. - Podarilo sa nám získať aj spoluprácu štefánikovej astronomickej
spoločnosti, ktorá bude mať na výstave
tiež svoju expozíciu. Na vyzvanie prípravného výboru príhlásily svoju účasť na výstave štyrí firmy geodetických strojov. Stálym hromadením výstavného materiálu rozmery výstavy tak vzrástly, že doterajší tri miestnosti Zemedelského múzea sa ukázaly
nedostatočnými a preto najatá bola štvrtá miestnosť o ploche asi 200 m2• Je to pekný
reprezentacný sál, zvaný "mramorový sál", ktorý polohou a ozdobami iste prispeje k zvýšeniu lesku výstavy. DYa informácií u tunajšieho riaditeYstva štátných železníc pravdepodobne bude povolená návštevníkom výstavy 50% sYava. Uskutočnenie tohoto sYubu
sdelíme kolegom na tomto míeste.
Ing. Blezák, jednatel.
Zpráva o schiJ.zi ústředního výstavního výboru. Dne 4. XII. 1937 konal ústřední
Výstavní výbor schfizi za předsednictví vládního rady Ing. M u s i I a. Za finanční
komisi podali zprávy kol. Ing. Zem á n e k a K a d e ř á b e k, kteří sdělili, že Inženýrská komora věnovala na uspořádání výstavy dar 5000 Kč a Jednota civ. geometrťl
k témuž účelu 1000 Kč. Toto sdělení bylo přijato s radostí na vědomí. SchŮze se
usnesla pokračovatí v subskripční akci, protože výstava si vyžádá značných nákladiJ. a
prostředky, které jsou k disposici, jsou skrovné. O stavu přednáškové akce, která
bude uspořádána v rámci výstavy, podal zprávu Ing. Klusáček. Bylo usneseno uspofá~
dati celkem asi 14 přednášek v sedmi večerech a bylo pojednáno o tom, které osoby
mají býti požádány o proslovení přednášek. - Za komisi propagační podal zprávu Ing.
R Y k r. V souvislosti s tím bylo jednáno o vydání propagační brožury, která by v několika článcích pojednala o Věcech, které je třeba z katastrálních
předpisŮ znáti oné
širší veřejnosti, která příchází do styku s katastrální a civilně technickou službou. Brožura bude vydána a kolegové civilní měřičtí inženýři jí použijí také pro informaci svých
zákazníků. Byla zvolena komise pro posouzení očekávaných
návrhŮ na výstavní
plakát
(Ing. Musil, Nosek, Rykr, Kadeřábek a Lhota). Zmenšené kresby plakátu bude
případně použito k vydání dopisních nálepek. - K jednání s redakcí Zeměměříčského
Věstníku o vydání zvláštního výstavního čísla byl ustanoven kol. Ing. Far k a. -- Ten
také podal zprávu za pořadatelskou komisi. - Konečně bylo jednáno o tom, kdo bude
požádán, aby převzal protektorát výstavy, a o čestném výboru. Debaty ke všem bodům
se zúčastnili kromě kolegů výše již uvedených ještě kol. Ing. Matuška, Chůra, Lhota,
Mikuša, Pejchota, štěpánek a j.
R.
Propagační komiSe konala schŮzí dne 6. XII. 1937. Pověřila redakcí propagační
brožury Ing. L h otu. V redakční komisi jsou kol. Batisz, Farka, Klusáček, Mikuša,
štěpp.nek, Trančík a Tvarťlžek. Brožura bude vydána do konce ledna 1938. - Jednalo
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ae o zprávách pro časopisy, o plakátování výstavy a přednášek. - Kol. Ing. Trančík
se zasadí o to, aby mohl co nejdříve prosloviti rozhlasem svoji přednášku, jednající
o účelu a uspořádání výstavy.
R.
Zpráva pokladní. Pro účely výstavy bylo od začátku do 15. XII. 1937 přijato
Kč 10.548'60, vydáno Kč 1770'20, hotovost je tedy Kč 8778'20. Bez příspěvku inženýrské komory' Kč 5000'byla by tedy zcela nepatrná, ale i nyní ani zdaleka nepostačí.
Má-li býti výstava tak uspořádaná, aby mohla dfistojně representovati náš stav
a upozorniti na dfiležitost našich prací, bude zapotřebí asi 40.000 až 50.000 Kč. Výstavu
musime uspořádati hlavně svépomoci. žádáme proto opětovně, aby všichni kolegové,
kteři doposud nepřispěli, aC jsou ve službách státních nebo civilních, učinili tak pokud
možno nejdřive. Z e j m é n a o d vol á vám e sen a s t a v o v s k Ý s mys I a s o I i d ar i t u u k o leg fi v h i s t o r i c k Ý c h zem í c h, kteří, až na poměrně málo čestných
výjimek, doposud nepřispěli.
Upozorňujeme, že v Ý s t a v a, i když se pořádá pro Slovensko a v Bratislavě,
má přece
jen celostátní
význam.
Je to první pokus výstavou upozorniti na
dfiležitost našeho stavu pro stát a na naše práce.
Doufáme, že všichni opravdoví kolegové, bez zřetele v které zemi pfisobí, pomohou nám ve vlastním zájmu podle sv)'ch sil ke zdaru I. odborné výstavy.
Ing.

Kadeřábek,

pokladník.

Zprávy spolkové.
Zpráva o výborové schůzi Spolku čs. zeměměřičů, konané dne 14,. prosince 1987.
Předseda Ing. Krčmář zahajuje schfizi a dává čísti zápis o posledni výborové schfizi
ze dne ::l9. řijna t. r.; zápis byl schválen. Předseda sděluje, že zaslal žádosti o dotaci
na vydávání Věstníku ministerstvfim: školství a nár. osvěty, financí a nár. obrany. Na
návrh Ing. Pud r a usneseno požádati o dotování časopisu též ministerstvo zahraničních věcí.
Na návrh kol. Ing. P o u r a usneseno tisknouti hlavni články nového ročníku Z.
Věstniku garmondem místo dosud hojně užívaného petitu. Aby se obsahový rozsah
udržel, budou tisknuta čísla strldavě o 16 a 20 stránkách. Prvé číslo vydáno bude ve
1250 exemplářích. Kol. P o u r podává rovněž návrh na novou úpravu obálky Věstniku; usneseno ponechati úpravu dosavadní.
Kol. pokladník podává zprávu pokladní, která byla vzata výborem na vědomí. Za
nové členy se hlásí a jednomyslně přijati byli: Ing. Jan K a š par
a Ing. Stanislav
Ko lařík.
Kol. P o u r sděluje, že předsednictvo výstavního výboru v Bratislavě žádá otisknouti v dubnovém rozšířeném čisle Věstníku cyklus odborných přednášek, jež budou
pořádány během bratislavské výstavy. Dále usneseno zapfijčiti pro výstavu všechny ročniky Z. V. (v jednotné vazbě), po jednom ročniku cizích odborných časopisfi a odborné knihy ze spolkové knihovny podle výběru kol. redaktora P o u r a a knihovnika
Dr. F i ker a. Ing. Pro k fi P e k sděluje, že Jednota úř. aut. civ. geometru povolila
na výstavu v Bratislavě 1000 Kč a Inženýrská komom 5000 Kč.
'
Návrh Dr. Hru b a n a, Jejž tlumočil kol. redaktor, aby větší ,odborné práce byly
tisknuty jako samostatná příloha Zeměměř. Věstniku -- byl odložen jako z finančnich
dtlvodtl neuskutečnitelný.
Na popud kol. z Plzně usneseno zaslati Vysokoškolskému svazu f..ádost, aby podporoval naši snahu za prohloubení studia.
Po projednáni těchto záležitosti skončil předseda schfizi.
Zpráva o výborové schůzi čsl. fotogrametrické spoleěnosti, konané dne 17. prosince 1937. Schůzi zahájil předseda prof. Pe tři k za hojné účasti členfi výboru. Po
dodatečném doplněni výbor schválil zápis o poslední schfizi ze dne 29. října 1937. Ing.
S r b a sděluje, že oznámil prof. Dr. T i c h é m u usneseni výborové schfize, jež jej jmenovala referentem v 6. komisi. Usneseno pisemně nabídnouti prof. Dr. Ti c h é m u, aby
si zvolil mezi prvou a druhou komisi, ve které by chtěl vypracovati zprávu, případně
prosloviti svoji přednášku a nabídnouti mu zastupováni Společnosti na jub. shromážděni lotyšské fotogrametrtcké společnosti v Rize ve dnech 17. až 19. února 1938.
Usneseno doporučiti Předsednictvu výstavního výboru v Bratislavě, aby se obrátilo ještě na ústav prof, Dr. Ti c h é h o a ústavy ostatních vysokých škol. Prof. Dr.
Sem e rád sděluje, že žádal ministerstvo národní obrany o urychlení censurního řízeni zpráv. Usneseno požádati o dotaci na naši výstavu v Řimě ještě ministerstvo
zemědělstvi a ministerstvo železnic.
'
Referenti jednotlivých komisi podaly zprávu o stavu svých referátfi. Usneseno
upraviti tyto referáty v přiští schfizi pro Raport national.
Jelikož tím program schfize byl vyčerpán, skončil předseda schfizi.
Zpráva o výborové schůzi Zájmové skupiny zeměměřičských inženýrů pti SIA..
odbor Praha, konané dne 14. prosince 1937. Výbor schválil zápis o poslední výborové
l!ICh'Ó.2;i
ze dne 29. září 1937.
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Odpověď k dopisu Odboru Praha ohledně návrhu Ing. Pičmana, odpověděti p~náškami na knihu J. Bati: "Budujeme stát pro 40 milionů.," odložena do přiští schfize,
do kdy bude podána zpráva o knize Baťově.
Výbor vzal na vědomí pozvání na schů.zi ústřední národohospodářské komise SIA
18. prosince t. r. Usneseno urgovati pozvánky na schfizi delegátů. 18. prosince a sděliti
rozhodnuti dnešní schů.ze, že bude za předsedu Ing. K a val í r a delegován Ing. K u r a I a za Zájmovou skupinu prof. P e tři k.
Výbor se usnesl požádati Představenstvo SIA o odpověď na naše podání proti
rozhodnuti Představenstva ze 7. srpna 1937 a žádati opis protokolu o řízeni komise.
Vzat byl na vědomí dopis a odpověď Zájmové skupiny zeměměřičských inženýrů.
a odboru SIA v Brně ze dne 20. října, který byl zaslán Ústředí SIA jako odpověď
ke zprávě Představenstva ze dne 7. srpna 1937. Vzato na vědomí, že Jednota úř. aut.
civ. geometrů. konala 7. listopadu v Bratislavě mimořádnou valnou hromadu, na které
se usnesla na resoluci o prohloubeni zeměměřičského studia na 4-leté a která zaslána
byla ministru školství a národní osvěty Dr. Fr a n ke m u a ministerskému předsedovi
Dr. Hod ž o v i.
Zájmová skupina dopsala Jednotě a upozornila ji na vládni návrh zákona o civilních inženýrech a zvláště na to, aby oprávněni zeměměřiči na Slovensku a Podkarpatské Rusi byli přijati do kategorie zeměmětičských inženýrů., a doporučila, aby do § 28
vložena byla sankční ustanovení a vynechán § 34.
Prof. P e tří k sděluje, že 3. XII. předložena a přečtena byla naše resoluce za
prohloubeni studia ve výboru pražského odboru SIA; na výbol'Ové schů.zi dne 11. XII.
většina naši re,soluci zamítla.
Poněvadž jiných volných návrhů. nebylo, skončil předseda schů.zi.
Z Jednoty úřed. aut. civ. geometrů. Schů.ze pracovního výboru konala se dne
4. prosince 1937 za přítomnosti 11 členů. a kol. Ing. T v arů. žk a jako hosta. ůtyři
členové výboru se omluvili. Po zahájení schů.ze kol. předsedou Ing. F li r s tem byly
projednány záležitosti celostavovské. Kolegové Ing. K u r a 1, Ing. F a I t u s a Ing. T v ar ů.ž e k referovali o nynějšim stavu návrhu zámona o civ. inženýrech. Bylo usneseno,
aby přednáška našeho čestného člena, profesora Dr. Ing. J. Pe tří k a, přednesená na
mimořádné valné schů.zi v Bratislavě dne 7. listopadu t. r., uveřejněna byla ve Věstniku
inženýrské komory. O nároku na srážku 20% z výdělkové daně bude intervenováno na
příslušných místech.
Upozorňujeme koledy, že obšírnější zpráva o mimořádné valné schů.ziv Bratislavě
a o schů.zi pracovního výboru, konané dne 13. listopadu t. r., byla uveřejněna ve Věstníku inženýrské komory.
Za členy Jednoty přijati byli kolegové: Ing. Grigorjev Boris, Galanta, Ing. Josef
Cvach, Horažd'ovice, Ing. Jan Mazura, Plzeň, Ing. Vari Ferdiš, Bratislava, a Ing. Rippel Josef, Malacky.
.
Na schů.zi pracovního výboru. konané dne 13. listopadu 1937, bylo jednohlasně
usneseno věnovati přípravnému výboru I. výstavy čsl. zeměmětičských inženýrů. v Bratislavě obnos 1000 Kč.
Po projednání místních záležitostí byla schů.ze skončena.
Ret. Ing. Vlk.
Ze Spolku čsl. inženýrů státní měř. služby, odbočky v Brně. Odbočka je ve stálém styku se všemi zeměměřičskými spolky i s odborovými organisacemi na Moravě.
člen odbočky kol. Ing. Alfons Haubtmann
vzbudil zájem o stavovské otázky zeměměřičů. u "Gewerkschaft der deutschen Finanzbeamten mit Hochschulbildung" jako dů.věrník tohoto svazu pro zemi Moravskoslezskou. Jmenovaný svaz, jenž se horlivě zúč,astňuje prací pro zlepšení našeho stavu, vyslal na příklad 20. října 1937 znovu na naléhání jmenovaného kolegy deputaci na příslušná místa, hlavně pak do ministerstva
financí. Účastníci deputace zdfiraznili nepříznivé postupové poměry měř. úředníků. a poukázali na nepříznivou systemisaci ve službě zeměměřičů. všeobecně a zvláště měřických úředníků. ve službě pozemkového kat astru v zemi Moravskoslezské. žádali, aby
tato složka státního úřednictva s vysokoškolským vzděláním, jež je využívána a přetěžována fysicky i duševně do nejkrajnějších mezi, byla konečně postavena na úroveň
akademiků.. Požadovali pro měřícké úředníky mimo jiné zejména zvýšení počtu mist
v 3. a 4. platové stupníci. Deputaci bylo sděleno, že stížnosti a požadavky několikráte
již přednesené jsou vedeny v patrnosti, že se v dohledné době uskutečni zlepšeni systemisačních poměrů. měříckých úředníků. a že si pan ministr financí sám již přeje, aby
eIaborát resystemisace byl dokončen do konce tohoto roku. - Je zajímavé, že v jmenovaném německém svazu je asi 80% právníků. a je tudíž prokázaný zájem o požadavky
techniků. pozoruhodný a nutno jej hodnotiti jako vzácný zjev. Poukazujeme dále též na
článek "O stavu mětických úředníků. ve finanční službě na Slovensku", uveřejněný v Č. 1.
z února 1936 v "Mitteilungen der deutschen Staatsbeamten mit Hochschulbildung in der
č. S. R.••. Odbočka spolku inženýrů. státní měřické služby si velmi cení obětavé, opravdově kolegiálni práce Sdružení německých kolegů. vysokoškoláků..
Odbočka k návrhu kol. F e j I k a doporučuje kolegťlm země Moravskoslezské,
aby si přípomenuli ustanovení odst. 5. § 80 nař. min. ze dne 30. listopadu 1911,č,13,
mor. zem. zák. Předpis ten v upraveném překladu zni: "Katastrální měřícké úřady
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nechť oznamují místnímu komisaři veškeré změny držebnostní v obvodu scelování jim
ohlášené nebo úředně projednané."
Obdobné nařízení z 28. února 1915, č. 23, sl. zem. zák., mající stejný smysl, zní
však takto: "Katastrální měřické úřady jsou povinny oznámiti místnímu komisaři všechny změny držby ve scelovacím obvodu, které jim byly během scelovacího řízení podány, dříve než je v pozemkovém katastru provedou."
Nechť kolegové toto ustanovení lask. dodržují, zejména o zjištěných změnách v katastrálních územích, ve kterých provádí agrární operace úpravu pozemkové držby, na
př. dělením společenstevních pozemkfi, z dfivodfi, aby se v elaborátu příslušného místního komisaře nevyskytla stejná parcelní čísla v pozemkovém katastru, mezitím během
provádění těchto úprav vyznačená.
F ilk.
Ze Spolku posluchačfi zeměměřičského inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze. Na řádné valné schfizi Spolku posluchačfi zeměměřičského inženýrstvi,
konané dne 1. prosince 1937, jednomyslně byla přijata tato resoluce:
1. Dosavadní tříletý studijní program zeměměřičského inženýrstvi jest tak přeplněn počtem přednáškových i cvičebnich hodin, že v zájmu řádného, hospodárného studia jest tento stav dnes již naprosto neudržitelný.
2. Z dosavadního studijního programu není možno ničeho vynechati, naopak jeví
se dfirazná potřeba prohloubení studia.
3. i<ádáme znovu - stejně jako resoluce Kulturního Výboru poslanecké sněmovny
ze dne 8. června 1937 -, aby vláda předložila v nejbližší době návrh zákona o osmisemestrovém studiu zeměměřičském na vysokých školách technických.
Přijatá resoluce rozeslána byla ihned všem činítelfim vládním i zákonodárným.

Zákon o civílnich inženýrech. Počátkem prosince 1937 podala vláda senátu Národ.
shromáždění k projednání osnovu zá~ona o civilních inženýrech. Osnova přidělena byla
výboru technicko-dopravnimu, který však o ní dosud nejednal. K ústavnímu projednání
osnovy dojde počátkem roku 1938.
Zeměměřiči v historii Podkarpatské Busi, U příležitosti stodvacátého Výroči narození podkarpatského vlastence a buditele Adolfa Ivanoviče D Q b I' j a n s k é h o vzpomíná
užhorodský dopisovatel Lidových novin J. šidák v L. N. z 19. prosince 1937 spolupráce
českých úředníkfi na národním obrození podkarpatoruského lidu. Po roce 1856 vysílá
vláda na území dnešní Podkarp. Rusi četné české zeměměřiče, aby založili pozemkový
katastr. V tomto údobí pfivodniho katastrálního vyměřování měla každá podkarpatoruská obec právo žádat texty map a jiných pomficek v rodné řeči. Je nejvýš příznačné,
že v duchu tehdejší doby zvolila většina rusinských obcí ruštinu; některé obce o ruské
texty požádaly dokonce žádostmi sepsanými maďarsky. Lví podíl na této věru nesnadné
práci mají čeští zeměměřiči. Katastr obce Hluboké sestavil adjunkt Vincenc Voe á s e k,
měření provedl geometr Josef V o žen í I e k. Pozemky dědiny Orechovice vyměříl geometr III. stupně Adolf Liš k a. Operát daňového provisoria obce Zaosiny sestavil Jan
K o k e š. Podobných dokumentů jsou stovky a všechny jsou svědky záměru postavit pod
Karpatami hráz maďarské rozpínavosti. Všechny ty listiny a mapy mají napřed nápisy
ruské a pak teprve německé nebo maďarské. Podkarpatské Rusi se rozbřesklo až po světové válce a osud tomu chtěl, že po pfil století do osvobozené země vkročili zase čeští
úředníci a inženýři.
Uznáni čs. jemné mechanice. Na světové Výstavě v Paříži 1937 byla právě udělena Grand Prix a čestný diplom firmě J. & J. Frič z Prahy XII. za její konstrukci a
provedeni cirkumzenitálu Nušl-Fričova. S tímto strojem docílil čsl. vojenský zeměpísný
ústav nejlepších výsledkfi v měření zeměpisných souřadnic, neboť v soutěži s velkýmí
pasážními stroji německými, polskými a americkými byl na prvním místě, jak je také
konstatováno ve zprávách konference mezinárodní unie geodetické a geofysikální v Edinburgu 1936.
Poradni sbor zeměměřičský ve Francii. Podle rozhodnutí franc. mín. nár. výchovy
ze dne 23. srpna 1937 se ustavil poradní sbor zeměměříčský, obnovený dekretem z 15.
března 1936 takto: Ředitel Conservatoire des Arts et Métíers, president; René Dan gel',
krajský inspektor ľEnseignement technique, vicepresident; Jarre Ph il í P pe, vicepresident a zástupce francouzské ľUnion des Géometres-Experts;
P o i I' é e, vrchní inženýr
Génie Rural; T o u I' e n c q, katastrální inspektor, a Louis C o u t u I' e a u, géometreexpert. členfim takto ustanoveným vyprší lhfita jejích pfisobnosti 1. května 1940.
Německá společnost fotogrametrická v Berlíně konala výroční svou schfizi ve dnech
22. a 23. října m. r. ve Stuttgartu a v Karlsruhe. Ve Stuttgartu zahájeno 22. října o 9.
hodině jednání v budově techniky proslovy a pozdravy. Nato přednášel taj. rada Dr.
Se b a st. Fin st e I' W a Id e I' o orientování většího počtu snímkfi, pak prof. Dr. R ic h a I' d Fin st e I' W a I der o pozemní fotogrametríi zvláště v horách, načež Dr. G I' uber mluvíl o letecké fotogrametrii v horách a o strojích, k tomu užívaných. Nato následovala prohlídka geodetického ústavu techniky za vedení prof. Dr. F I' i t z e, jakož i
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prací ústavu. Ba prohlídce odjeli účastníci vlakem do Karlsruhe, kde byla společná večeře s uvítáním a proslovy. V sobotu 23. října zahájeny přednášky o 9. hodině v místnostech techniky přednáškou prof. Dr. Me r kel a, nato následovala přednáška Dr. Ing.
:Ft a a b a a výklad Dr. W alt her a o výstavce fotogrametrických praci pozemních i
leteckých -, provedených oddělením pro topografii v Badensku. Po společném obědě
byla vycházka autobusy do údolí říčky Murg a k nádraži na Schwarzenbachu, kde bylo
mapováno fotogrametricky pozemně. Odtud odjezd do Baden - Badenu, kde navštíveny
lázně, prohlédnuty vykopávky starých římských lázní, večeřeno a návrat do Karlsruhe.
V neděli ranním vlakem do Heidelbergu, po prohlídce hradu společný oběd a rozchod.
-k.

Pozemkové knihy z r. 1715 z okr. hanšpašského do Prahy. Do zemského archivu
v Praze byly tohoto času v několika bednách odeslány pozemkové knihy z roku 1715
z okresu hanšpašského.
Starodávný mramorový mezník v orllnici. Na pozemcích statkáře Ing. Hořejšího
v Hostovlicích na čáslavsku byl vyorán mramorový bílý kámen, upravený na mezník.
Dřívějšímu panství před 400 lety býval mezníkem. Znalec čáslavského musejního spolku
"Včela", prof. Dr. Skrdle, po odborném šetření dal mezník převézti do musea v Čáslaví.
Ing. Jelínek E.

ln memoriam pplk. zů. Ing. O. Assmanna. V uplynulém roce 1937 ztratíl Voj.
zeměpisný ústav dva význačné členy. Po veliteli ústavu brig. generálovi PhDr. A. Baslovi odešel po těžké nemoci přednosta topografického odboru podplukovník Ing.
O.
Assmann.
t Ing. O. Assmann narodil se r. 18&1v Lomnici nad Lužnicí, vystudoval v letech
1906-1908 vysokou školu technickou v Praze a byl pak zaměstnán u civil. geometra
v českém Krumlově. V červnu 1918 vstoupil do čs. armády v Rusku a stal se vedoucím
topografického oddělení štábu čs. vojsk. Po návratu legU absolvoval v r. 1920 topografický kurs Voj. zeměpisného ústavu a byl v letech 1922 až 1926 vedoucím úseku při rozhraničovacích pracích na hranici československo-polské. V r. 1928 stal se velitelem topografického kursu a v r. 1936 přednostou topografického odboru.
pplk. Ing. Assmann byl vzorem pilného, svědomitého a skromného dtistojníka,
který jednal vždy upřímně a otevřeně. Odešel v nejlepším věku, 511etý, právě v okamžiku, kdy mohl uplatnit bohaté zkušenosti zeměměřičského inženýra na tak význačném
místě ve Voj. zeměpisném ústavu. čest jeho památce!
Ing. Dr. F. Bogu,szak.
Min. rada Ing. Jaroslav Fanta padesátníkem. Do řad padesátníkti vstoupí dne 14.
ledna t. r. příslušník našeho stavu, přednosta přídělové skupiny IX. odboru min. zemědělství Ing. Jaroslav Fanta. Ing. Fanta narodil se 14. ledna 1888 v Plzni. Po absolvování reálky vstoupil v r. 1907 na zeměměřický běh při České vysoké škole technické
v Praze. Po složení odborné státní zkoušky (12. III. 1910) nastoupil jednoroční službu
vojenskou, kterou konal u železničního pluku v Korneuburgu. Po jejím skonl'ení odhodlal se získati co nejvíce odborných zkušeností a přijal proto místo nejdříve v kanceltiři civ.
geometra Ing. Nastiée v Zemuni. odkud přešel do služeb města Bělehradu. Počátkem
r. 1914 byl přijat do služeb zemské vlády chorvatsko-slavonské, kde ho zll.stihla světová
v,slka. Zúčastnil se celé války a demobilisoval teprve v únoru 1920 v hodnosti nadp0ručfka. Dne 18. února 1920 nastoupil službu u býv. Stá.tnlho pozemkového úřad'l. Nový
úř"d se zajímavou činností poskvtuie mu ihned s počátku příležitost, aby uk:izal nabvté zk'lšenosti i vrozené schOPTlnstik řízení prti.ce. Brzy je p()volii.nk ne;zorlnnv/ldnějšfm úkoltim v úřad'ě a v roce 1926 stává sl' v hodnosti min. rady přednostou přidělového
odboru. V té době prováděníl pozemkové reformy dostupnje vrcholu a jen muži tvou
In~. Fanty mohly se podařitI úkoly. jež si velké dílo pozemkové reformy po stránce
přídělové vyžádalo. V intensivní práci nalezl však Ing. Fanta ještě čas k tomu, aby
v roce 1931 složil II. státní zkoušku ze zeměměřičského inženýrství. I k literární činnosti
našel Ing. Fanta dosti času a též náš Zeměměřičský Věstník ptinesl některá pojednání
z jeho pera. Jsme přesvědčeni, že min. rada Ing. Fanta ještě zdaleka nedosáhl
vrcholné mety své životní dráhy a přejeme mu do dalších let hodně úspěchti i životního
štěstí. M n o g a j a 1jet a.
Dr. Ing. Josef Vrba mrtev. Při redakčni uzávěrce se dovídáme, že dne 3. ledna.
1938 o 6. hod. ranní zemřel v Praze vrch. odborový rada min. školství a nár. osvěty a
hon. docent Vysoké školy speciálních nauk Dr. techn. Ing. Josef Vrb a. S Drem Vrbou,
jenž od začátku prosince m. r. ležel vážně nemocen ve všeobecné nemocnici v Praze,
odešel pilný a inteligentní příslušnik technického stavu, který na dúležitém místě v ministerstvu školství hájil účinně školské i jiné zájmy vysokoškolských inženýru. Byl činný
publicisticky a pracoval v mnoha technických časopisech. Čes t j e h o pam á t c e !

1938/16

