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V době jednání o novém zákonu o úpravě pozemkové držby scelováním, pokládáme za užitečné informovati čtenáře o zásadách zákonných předpisů a technického provádění komasací ve státech s bohatou koma8aČní tradicí. Aby byl správně chápán účel a cíl francouzského scelování h08pOdářských pozemků, je třeba
znáti také skladbu francouzských zemědělských poměrů. Vlastní obsah zákonných ustanovení je prodchnut
duchem demokratickým,
životu Francie tak samozřejmým.
Celá pozemková operace umožňuje uplatnění
jednak odJborníkům z řad veřejných úředníků a v nebývalé míře té;' civilním inženýrům zeměměřickým.
Stát je 8Í vědom velkého významu scelení pozemků pro konsolidaci francoůzSkého zeměde1ství, čemuž dává
výraz ve velkorysém řešení finanční otázky. - Článek doplňujeme zvláštní přílohu zobrazující francouzskou
obec před a po scelení. Čtenářům doporučujeme, aby si povšimli, že systém cest zůstává v novém stavu
téměř nezměněný. To podstatně zlevňuje scelovací náklady a proto by tento Z'f!Ů8Obprovádění měl b1Jti také
uvažován v připravované naší rozsáhlé komasační akci.

Je docela. přirozené, že Francie po ukončené válce
clIce zvýšiti veškerou výrobní kapacitu svého národního hospodářství a samozřejmě také výrobu zemědělskou. Zvýšená výrobnost zemědělství je v dnešní době
otázkou technického provozního vybavení. Nedostatečnost zemědělské výroby ve Francii spočívá na řadě
záklalních technických příčin. Jsou to staré známé
skutečnosti, které brání modernisaci provozu a zvýšení výroby: především nadměrná roztříštěnost zemědělské půdy, neustále odkládané avšak nejvýše nutné
meliorace a posléze chronícká závada - nedostatek
pracovních sil. K tomu přistoupily obtíže novějšího
data, způsobené válkou, které zhoršují situaci; jsou
to mičené hospodářské budovy, stroje a n~řadí, nedostatek nových průmyslových výrobků, nutných pro
zemědělské podniky a opět novÝ odliv zemědělského
dělnictva k městům, která se obnovují. Francouzští'
ekonomové!) rozdělují technické potřeby venkova podle stupňů důležitosti do tří základních skupin, ve
kterých se mají urychleně uspokojovat. Do prvé skupiny jsou zařazeny vešk~ré práce spojené se zařízením
pozemků. Je to zejména reorganisace pozemkové držby,
scelení hospodářských pozemků, péče o hospodářské
cesty, práce zavodňovací a odvodňovací. Druhou skupinu tvoří péče o veškeré zemědělské stavby soukromé
i veřejné, jako jsou vodovody, rozvod elektrické energie a pod. A posléze ve třetí skupině nezbytných potřeb venkova je mechanisace zemědělských závodů.
Stojí za zmínku, že zemědělská Francie se skládá
většinou z malých a středních závodů, podobajíc se
tak rozložením závodové struktury poměrům v zemích
českých. 72% zemědělských závodů má výměru pozemků menší nežli 10 ha, 25% výměru od 10-50 ha
a·3 % závodů je větších nežli 50 ha orné půdy. Ačkoliv menší pozemkovy majetek není na překážku vyšší
produktivitě, přece neúměrně velké množství drobných parcel, které ve Francii vznikly jako důsledek
zastaralých dědických zákonů, podobně jako u nás na
Slovensku, znesnadňují intensivní využití půdy. Plochy
pozemků v některých krajích jsou často menší než
1)
(jUCS

10 arů, a to ještě bez přístupu k veřejným cestám.
Důsledkem tohoto stavu je, že půda je nadmíru zatížena různými služebnostmi a povinnostmi k pozemkům sousedů.
Má-li nastat příznivý obrat v zemědělské politice od
základu, pokládají francouzští zemědělští odborníci
scelení zemědělské půdy za záležitost prvního stupně
důležitosti a proto neodkladnou. Podle odhadu ministerstva zemědělství veškerá zemědělská půda, která
by měla býti scelena, měří asi 20 milionů ha, a náklad
který by si tato investice vyžádala, je odhadován přibližně na 5 miliard franků a to při cenách v r. 1939.
Usuzuje se, že roční zisk z 1 ha scelené půdy, plynoucí
ze zvýšeného· hrubého výnosu, z úspor na práci' a na
vnitřních provozních transportech by činil asi 1 000
franků ročně, což znamená pro celou zemi asi 10 miHad franků každý rok. Podle tohoto hrubého odhadu,
spočívá· li na správných' předpokladech, by to byla
rentabilita, jakou by se mohlo vykázati jen velmi málo
veřejných investic.

Ačkoliv francouzské komasační zákonodárství se
může pochlubiti starou tradicí, jako málo která země,
přesto nevykazuje scelování pozemků ve Francii takových výsledků, jak by se dalo předpoklMati.
Nemíníme se nijak obírati historií zákonodáství;
pokládáme však za vhodné, zmíniti se alespoň o stěžejních zákonech, aby lépe vynikl vývoj, kterým se
francouzské zákonodárství
ubíralo, nežli dospělo
k dnešním normám. Ty lze považovati za nejlepší
k rozřešení úkolů, před které je Francie v otázce úpravy pozemkové držby scelením postavena.
Počátky scelování ve Franci sahají do konce XVII.
stol., ale scelování zobecnělo tu teprve na začátku
XIX. stol. tak jako vlastně ve všech evropských státech s pokročilým zemědělstvím. Intensivní legislativní
ruch v oboru komasačním nastal teprve v letech 1916
až 1919, kdy první světová válka uspíšila naléhavé
potřeby rekonstrukce pozemkové držby, zvláště v severovýchodních částech země, válkou nejvíce zpustoIng. J. Malabre: Quelques aperc;us sur les technišených.
-.
agricoles franc;aises et leurs tendances, Paris 1946.
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Byl to zejména náčrt předlohy zákona Paul Ribeyra
v r. 1916, potom další návrhy z r. 1917, které se již
zmiňovaly o řešení poměru, způsobených válkou
v pozemkové držbě, a posléze základní zákon o scelování pozemků, známý; naší odborné zeměměřické veřejnosti jako »Loi Chau~eau« z r. 19182) s příslušnou
technickou instrukcí.3) Podle tohoto zákona byla provedena většina operací, vyjímaje v krajích, kudy prošla válka. Pro tyto úpravy byl vydán zvláštní zákon
v r. 1919, t. zv. zákon rekonstrukční, podle kterého
byly buď vytyčovány staré pozemky ke stavu 1. srpna
1914, nebo prováděno přímo scelení pozemků urychlenými technickými methodami. Použitím tohoto zákona
bylo sceleno .více jak 150000 ha zemědělské půdy.
O způsobu urychleného scelování v územích, zpustošených válkou, referoval v naší odborné literatuře již
v r. 1923 prof. Potužák po návratu ze studijních cest
ve Francii.")
-základní scelovací zákon z r. 1918 byl nahrazen
dekretem - zákonem zOO. října 1935, který však
v podstatě dosavadní zákon jen zjednodušoval po
stránce administrativního formalismú. Podle tohoto
dekretu bylo poměrně málo obcí sceleno pro krátkost
jeho trvání (viz přílohu obr. Č. 1).
Před skončením poslední války byly již předvídány
dnešní svízelné poměry v zemědělské politice. Prozí·
raví zemědělští odborníci a politici usilovali proto
během války o to, aby byl přípraven moderní zákon,
který by ve vhodné době řešil otázky rychlé a účelné organisace pozemkového majetku scelováním. Ve
Francii bylo totiž všem dostatečně známo, že dosavadní výsledky ve scelování nebyly právě uspokojivé
pro příliš těžkopádné řízení. Aby se komasace stala
záležitostí běžnou, plynoucí z nevyhnutelných potřeb
pro mechanisaci zemědělských provozů a ne pouze zá"
ležitostí vzácných příležitostí, bylo přikročeno k vypracování zákona, vyhovujícího poválečným sociálním
a hospodářským poměrům.
Vůdčím motivem zákonodárSlů, nesporně pod vlivem
techniků, bylo dosažení pružnosti v řízení. To je uskutečňováno ve výkonných sborech, sestavených jednak
z odborníků-úředníků a potom z výkonných zemědělců-účastníků, takže prvek lidové správy může dostatečně uplatňovati svůj vliv na zásadní rozhodování.
Práce teChnické byly přesunuty výhradně na civilní
inženýry, takže stát není zatěžován drahým úřednickým aparátem, který by prováděl výkonné technické
práce ve vlastní režii. Proto se očekává od zcela
nových zásad, do zákona vtělených, také mímořádné
urychlení zvláště veškeré technické práce a i ostatního řízení.
V zásadách právě naznačených byl vydán zákon 9.
března 1941 o reorganisaci pozemkového majetku a
scelování. Prováděcí nařízení bylo k němu vydáno 7.
ledna 1942, s příslušnou technickou instrukcí, která
2) Dr. jur. Ing. Eugene Vandervynckt: Le remembrcment parmi les améliorations fonc;ieres rurales. Paris
1937 (str. 161--248).
Dr. O. Ohauveau: Le remembrement de la propriété
rurale. Paris 1918.
3) Ing. Oh. Muret - Ing. L. Patrix: Topographie, levés
ruraux - remembrement. Paris 1934 (str. 230-277).
") P. Potužák: :Řízení scelovací ve zpustošeném území
-ve Francii. Archiv zemědělský.- XIV č. 7-8, Praha 1923.
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byla vydána teprve 8. června 1945. Text zákona je
velmi stručný; má pouze 4 kapitoly, což mu jako technickému zákonu zaručuje bezpochyby dlouhou životnost. Prováděcí nařízení je potom mnohem obsáhlejší;
pojednává o ustanoveních rázu více administrativníha.
a má devět hlav. "Technická instrukce je velmi bohatě
vypravena, s obsáhlou částí jak textovou tak zvláště
ukázkou vzorů jednotlivých součástí elaborátů a příslušných plánů a map.
Ve stručném· přehledu podáme hlavní směrnice, dle
kterých se provádí nyní ve Francii scelování pozemků. Uvedený zákon je přizpůsoben nynějším potřebám
francouzského zemědělství a vláda i zemědělci si od
něho slibují opravdu radikální nápravu v poměrech p0zemkové držby na venkově. 5)
O scelovací řízení v každé obci může požádati každý,
kdo o ně má zájem; buď výkonný zemědělec, nebo jen
pouhý vlastník zemědělské půdy. K podání žádosti
stačí podpis jednoho výkonného zemědělce a jednoho
vlastníka. Nejčastěji se vyskytují spíše hromadné žádosti všech zájemců o scelování. Zádost se podává prefektovi (představenému správního okresu - départementu), který ji postoupí k posouzení vedoucímu inženýrovi pro polní hospodářství. Tento postup má za
účel zjištění všech zájmů o pozemkovou 'operaci a její
důležitost. Vedoucí inženýr v této funkci nemá jiného
úkolu, nežli navrhnouti prefektovi, aby se rozhodl pro
ustanovení obecní komise pro pozemkovou úpravu a
scelování. Tato komise.se skládá z předsedy, jímž je
smírčí soudce (Le Juge de Paix du canton, což v našem smyslu je asi okresní soudce), dále zástupce départementní zemědělské služby (okresní zájmové organisace),
zástupce pozemkového katastru,
zástupce služby vodQhospodářské, případně lesní,
a starosty obce. Starosta může určiti svého zástupce; dalšími členy obecní komise jsou tři vlastrtíci pozemků z obce, vybraní prefektem ze seznamu čtyř až .osmi vlastníků, navržených zemědělským syndikátem za podmínek zvláště uvedených
v zákoně. Takto složená komise dává všechny potřebné záruky pro hladký průběh řízení. Postavení smírčího soudce při jednání dává předsedovi potřebnou autoritu a kompetenci při řešení -eventuelních sporných
záležitostí a vedení smíru v zájmu věci. Tajemníkem
komise je úřédní funkcionář zemědělsko-technické
služby (Service du Génie rural).
Tato komise, která se má sejíti v měsíci svého ustanovení, má za úkol vydati ruzná důležitá rozhodnutí.
Především definitivně určí, zdali se bude scelování
v dotyčné obci konati či níkoliv. Zákon jí umožňuje
podati na základě místních znalostí rozholující mínění
o účelnosti operace. Bylo. hy nesprávné se domnívati,
že na základě žádosti, podané jednotlivcem, je scelování povinné, vnucené většině; zákonodárce naopak chtěl,
aby celý podnik byl uveden v chod jen po dobré úvaz~
a se svolením obecní komise. Komise dále pevně stanoví scelovací obvod a zároveň ustanoví pracovní program, který předložízájemcúm
k posouzení. Toto
5) Poirée: Oomment se réalise une opération de remembrement, Journal le Génie rural, Paris 1946.
Ministere de I:agriculture Paris: Recueil des textes
législatifs et réglementaires concernant la réorganisation de la propriété fonciere et le remembrement.
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usnesení obecní komise musí býti potvrzeno départementní komisí pro pozemkovou úprávu a scelování,
složenou obdobně jako obecní komise a sice z předsedy, 5 úředních funkcionářů a 5 vlastníků pozemků,
z nichž alespoň 4 jsou výkonnými zemědělci. Mezi
těmito dvěmi komisemi musí býti vzájemný soulad
názorů, aby zdal' scelování byl zaručen;
Již ze složení komisí je zřejmo, že zájmy rolníků
budou plně respektovány a že není možno, aby scelování se stalo záležitostí několika soukromých interesentů. Po schválení usnesení obecní komise ohledně
scelovacího obvodu départementem nařídí prefekt scelování, které se tím stává právoplatné a povinné pro
dechny, a nikdo již nemůže zabrániti, aby se uskutečnilo. Zákon dává možnost opravných prostředků
proti rozhodnutí obou komisí a to z toho důvodu, aby
další řízení již nebylo nijak zdržováno.
Obecní komise je hlavním orgánem scelovacího řízení a jí též přísluší k řešení stěžejní úkoly. Tak především zvolí zeměměřického inženýra, který ve vlastní
režii· podnikne scelení. Inženýr, za něhož poskytne
obecní komise největší záruku, je schválen ministrem
zemědělství.
Tou měrou, jak práce postupují, dohlíží obecní komise zvláště na tyto práce:
a) třídění a odhad pozemků, zjištění nároků účastníků jak v ploše, tak v ceně,
b) řešení návrhu sítě nových hospodářských cest
s ohledem na cesty stávající. Je pozoruhodné, že
většina projektů francouzských komasací do značné
míry využívá sítě dosavadních cest v jejich původních
traQách a jen ve velkých tratích doplňuje nebo pozměňuje síť hospodářských cest (viz zvláštní přílohu),
c) na účelné založení sítě příkopů pro zajišťování
a regulování výtoku vody k účelům zavlažovacím,
d) na nové rozdělení náhradních pozemků podle
zásad v zákoně uvedených. Zásady jsou zcela běžné,
obdobné jako v zákonodárství našem; "
e) na vyšetřování náhrad škod, které budou eventuelně přiznány určitým účastníkům za ztráty na pozemcích, přidělených jako náhrady jinému účastníku.
Jako pomocný orgán pro specielní úkoly je obecní
komisi přídružena ještě podkomise, složená ze zemědělců a posuzující zvláštnosti scelovacího území, složení půdy a poměrů výnosových.
n.ízení, kontrola a dohled na práce všeho druhu je
svěřena zemědělsko-technické službě (Service du Gimie
rural); je to státní úřad, jehož podstatný úkol spočívá
v ochraně a respektování zákona. Tato služba také
zaručuje řádné placení všech výloh a dodržování všech
tarifů, schválených ministerstvem zemědělství.
Jestliže bylo nějaké právo nebo nárok bezděčně
opomenuty, může se postižený odvolati zásadně ke
třem instancím a to: k obecní komisi, departementní
komisi a k státní radě. V posledním přírodě může tak
učinit pouze pro nepříslušnost řízení nebo pro překročení úřední moci nebo zákona (je to obdobné našemu
řízení před nejvyšším správním soudem). Je tudíž odvolací řízení vlastftě dvouinstanční. Námitkovému řízení, jak dále uvedeme, se nepřikládá zvláště velký
význam.

Náklady vzniklé scelováním možno rozvrhnouti
třech skupin:

do

1. na technické práce prováděné civilním zeměměřickým inženýrem,
2. na práce spojené s výstavbou nově založených
nebo rekonstruovaných hospodářských éest,
3. výlohy vzniklé celou operací a výlohy, které se
vztahují specielně na určitého účastníka, pro jehož
soukromý prospěch byly konány.
Honorář civ. inženýra za technické práce se určuje
zásadně podle tarifů !:'c hválených ministerstvem zem~dělství. Zároveň jsou stanoveny výše mezd pomocných
sil technických a potřebných dělníků. Tarif pamatuje také na rozumný zisk podníkatelský, při čemž
bere ohled na různé obtíže operace, jako členitost terénu, počet účastníků, množství enkláv a pod. Výše
odměn je pokládána provádějícími civ. zeměměřickými
inžEmýry za přiměřenou, vzhledem k celkové obtíž·
nosti scelovacích prací. Za "nynějších poměrů výlohy
za scelení 1 ha zemědělské půdy činí průměrně asi
1.300 fr. Stát na sebe přebírá asi 80% všech výloh,
takže nezatěžuje účastníky více než 260 fr. za hektar.
.To je' 1tSi jedna pětina ceny metrického centu obilí,
kterou stanovila Confédération GénéraJe Agricole částkou 1,220 fr. (Ceny jsou z konce r. 1946.) Na francouzské poměry je tento náklad minimální s hlediska
předností, které plynou ze scelení pozemků.
Při založení sítě nových cest nebo při rekonstrukci
cest stávajících mohou se ve scelovacím obvodě vyskytnouti v zásadě dva případy. Záleží na tom, jak
bude ta která cesta zařazena do provozu a jaká jí bude
přisouzena funkce, podle čehož se řídí financování
příslušného stavebního nákladu. Cesty, pokládané za
cesty venkovské, jsou převzaty úřadem pro správu
venkovských cest, jím jsou zřizovány, udržovány (obdoba našich cest vedených ve správě veřejného statku) a ve správě tohoto úřadu trvale ponechány.G)
Je-li však o. některých cestách rozhodnuto, že patří
do kategorie pouhých provozních zemědělských cest,
spojujících jednotlivé polní tratě mezi sebou, jsou zařazeny do stavu cest, na které se vztahují příslušná·
ustanovení scelovacího zákona z r. 1941, resp. dekretu
ze 7. ledna 1942. V tomto případě ovšem připadá náhrada veškerých nákladů spojených s vybudováním a
udržováním cest, na účastníky scelování. Stát bere
však určitou fínanční účast i na těchto pracech; počítá se s tím, že ministerstvem zemědělství budou také
přesně stanoveny tarify pro technické· práce spojené"
s výstavbou cest, jak je tomu zatím jen u prací zeměměřických.
Francouzští komasační technicI jsou si dobře vědomi.
vysokého procenta, které z celkových komasačnich
nákladů připadne právě na zřízení nových komuni-:
kací. Hledají nejlepší technická řešení, jak· založiti·
polní cesty s dobře sjízdným povrchem, zajišťující
snadný transport. Snaží se jednoduchými prostředky,
zpevniti povrch cest, aniž by bylo třeba používati .
drahého způsobu úprav kamenem. Při této příležitosti
je třeba uvědomiti si pokrok, který nastal ve vývoji
") Předpisy o venkovských cestách npravujezákoll
dne 20. srpna 1881.
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hospodářských vozů a strojů. Konstruktéři dávají totiž
všude přednost kolům s gumovými oQručemi před že·
leznými. Je tudíž zcela logické, že se uvažuje o jiné
úpravě povrchu hospodářských cest, nežli takové,
která vyhovovala vozům s železnými obručemi. Proto
subvencování~ drahého štětování hospodářských cest
jen proto, aby se mohlo používati zbytku zastaralých
vozů a nářadí, je zcela proti předpokládanému vývoji
zemědělské strojní techniky, nehledíc k tomu, že při
primitivně provedené úpravě cest kamenem veškeré
nářadí vozbou rychle se opotřebovává a ničí. Je třeba·
též si uvědomiti, že výlohy na štětované polní cesty
nejáQu nijak úměrné užitku, který přináší. Úpravy,
usměrňující odtok povrchových a srážkových vod
z cestních příkopů, jsou podporovány státem a výše
subvencí se pohybují maximálně do 60 % .
Jak již bylo uvedeno, v poslední skupině scelovacích
nákladů jsou výlohy za práce, které se provádějí
k užitku jednotlivých účastníku. Je to zejména přemisťování různých ohrad, zasypávání zrušených příkopů, odstraňování kamene ze starých zrušených cest,
přemisťování polníctt kulen a pod..Zemědělské organisace očekávají, že i tyto náklady budou z částí hrazeny
z veřejných prostředku. Z velkorysého řešení fine.nční
otázky při scelování je vidět, jak velltOu duležitost
stát přikládá těmto pracem. Stát se však i dále stará
o hospodářský rozvoj již scelených obcí na příklad
přednostními dodávkami traktorů a jiných nejmodernějších hospodářských stroju.
Z krátkého náčrtu hlavních zásad zákona je na prvý
pohled zřejmo, že ve Francii je scelování hospodářských pozemků záležitostí dobré vůle zúčastněných,
a řídí se zájmy veřejného prospěchu, který je vždy

.
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cílem a také jediným spolehlivým určovatelem postupu provádějícího technika. Dosavadní konservatismua
a váhavost francouzských rolníků vůči scelování je
projevem jejich vztahu a lásky k půdě. Obávají se, aby
nebyli ošizeni, aby puda nebyla méně respektována
než jí přísluší jako jediné jejich živitelce. Ale uváží-li
obtíže, které se jim staví v cestu ve snaze po úspěšném
hospodaření, připojí se bez váhání k hlasu pokroku
a pochopí, že dobré semeno zajistí také dobrou sklizeň.

Není pro nás nezajímavé porovnati stěžejní zásady
moderního scelování francouzského zákona s navrhovanou osnovou nového našeho scelovacího zákona.
Snah zajistiti ve všech rozhodujících orgánech rovnovážný vliv prvku lidového - v konkretním případě
výkonných zemědělcu :- a profesionálních odborníků
je motivem, který musí vystupovati. jako dominanta
ve všech osnovách zákonu v zemích, které jsou řízeny
principy demokratickými. Rovněž rozdělení celého
komasačníllo procesu ve tři fáze a sice na činnost výkonného scelovacího výboru či obecní komise jako
iniciátora a podnikatele, civilního inženýra jako orgánu provádějícího a projektujícího a posléze úřadu,
jako složky, dozírající na dodržování předpisů a
ochraňující práva všech účastníků je jedině správným
předpokladem pro rychlý spád všech operací. To je
ostatně konstrukce, která dnes se již obráží v zákonodárství o scelovací technice ve všech technicky pokročilých státech, které mají na zřeteli rychlé provedení pozemkových úprav v zájmu lepšího využiti
pUdy a uzpůsobení zemědělské držby pro příští r8cionalisační a mechanisační procesy.

Dřevo na stavby měřických signálů. na trlgonometrlckj'ch bodech
..
(slgnallsační stavby).
Stavba

[/eodetických

lostí

o dřevinách

náni

podává

znaků, zeJmena stromových,

a o jejich

krátké

zvýšených

1,lastnostech, podle nichž se řidi

informace

pyramid

upotřebení

a měřických

věží, vyžaduje

dřev v konstrukcich

signálů.

o všeobecných vlastnostech dřev, o jejich výběru a účelné přípravě

Pracem, souvisejícím s označováním trigonolnet1'ických bodťt pro potřebu triangulace byla dosud nejen
v naší, ale též v jíné literatuře věnována poměrně malá
pozornost. V knihách o geodesii setkáváme se v tomto
••hledu často s tak kusými poznámkami, že postrádaji
nejprimitivnějších požadavkťt, kladených výkonným geodetem, jemuž připadl úkol pracovati na všech počinech
souvisejících s triangulací.
.
Teprve v novější době je postup stavby měřických
signálťt trigonom. bodťt (signalisační stavby) obšírněji
popsaný a zo1:irazený;ku př. Prof. Ing. Dr. J. R y š a V)';
Praktická geometrie (nižší geodesíe) a vyšší geodesíe;
'Prof. Ing. Dr. AL Ti c h ý; Tríangulace školního lesniho
.gtatku Adamova, Brno 1928, Památník k VIII. sjezdu
lUA v Brně; Doo. Ing. Ed. K o l' se lt: Užitá geodesie
v lesnictví; Prof. Ing. Ha l' tne l' - Wa stI e r - Dol ela 1: Hand- und Lehrbuch der niederen Geodiisic; N á·
vod A, § 33 až 54 a přílohy vyobrazení.
V tomto článku chci věnovati pozornost jakosti a
vlastnosti dřeva pro stavbu znakťt a pojednati o něm
~vláště s hlediska lesnicko-pilařského, neboť při všech
rlfevěných stavbách je třeba o ních uvažovat a nesmí
s hledíska trvanlivosti stavby zůstati nepovšimnuty.

jistých

zna-

Toto pojed-

pro stavbu znakt .

. Rúzné typy konstrukcí, s nímíž. se při stavbě měřických věží setkáváme, mohli bychom rozděliti na:
1. Měřické věže s půdorysem trojúhelníkovým,
2. Měřické věže s plldorysem čtvercovým .
Oba dva typy mohou býtí stavěny buďto jako:
a) Věže v přímém, t. j. v hranolovitém tvaru anebo
b) věže konícké, t. j. ve tvaru komolého jehlanu.
Při všech těchto konstrukcích jsou míněny vždy
3 vzpěry výstupového zařízení při současných 3 vzpěrách
středního sloupu, anebo 4 vzpěry věže .se 4 vzpěrami
středního sloupu.
Jakmile se triangulátor po uvážení veškerých eventualit rozhodne pro jistý typ stavby a pro její rozhlehlost, jest jeho dalším úkolem opatřiti náležitý stavební
materiál. Jen snad v málo případech bude možno jej
koupiti takový, že je přímo způsobilý ku stavbě. Ve většině případťt přijde do situace, kdy si bude nucen vybrati veškeren materiál přímo na místě V lese. Tu je pak
dalši prací hranění kmenťt pro důležitější konstnlkce, po
případě odkornění všeho slabšího materiálu, aby mohl
lépe proschnouti. V každém případě je nutno si uvědomitivlastnosti,
kterým musí materiál odpovídat, aby
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stavba byla účelná a abychom se nedopustilí chyb, jež
by mohly míti v zápětí nepříjemné následky.
Upotřebení dřeva k různým účelům, ať již stavebním,
řemeslným, průmyslovým či hospodářským, řidí se určitými jeho vlastnostmi, které jmenujeme vlastnostmi
"potřebitelnosti.
Vlastnosti tyto jsoJl podle druhu dřeviny různé a nelze tudíž všech druhů upotřebiti se stejným zdarem a
úspěchem k jednotlivým účelům. Aní dřevo jedné a téže
di'eviny nevyznačuje se stejnýmí vlastnostmí, poněvadž
jsou podmíněny: staJtovištěm, t. j. půdou a polohou (exposice), státím, zdravím, výchovou (pěstebně-těžebné zállllhy do porostu), vzrůstem a poměry vzrůstními, částí
.itromu, ze které pocházejí, ročni dobou, ve které se strom
porubal, a pod.
K vlastnostem, podmiňujícím upotřebitelnost
dřeva,
přináleží: tvar, váha, tvrdost, pevnost, štípatelnost, ohebnost, trvanlivost, sesychání, barva, uložení vláken, výhřevnost, vady dříví, bobtnání a borcenU)
a) Tvar. Každá dřev in a vyznačuje se svým vlastním
osobitým tvarem, který podléhá, jistým změnám podle
toho, vyrůstá-li
dotyčná dřevina ve vol n é m p r 0Rt ř e d í sama pro sebe neb v pospolitosti čilí v z ák r o v u, na příznivém, úrodném, přirozeném s t a n ov i š t i, nebo jsou na půdě hubené a stanovišti jí vnuceném, jak byla vy c'h o v á n a a p ě stě n a, jak vysazena
slunci, větru, sněhu, mrazu, co v mládí í pozdějších
letech prožila. Na kmenu upoutá naši. pozornost jeho
délka neboli výška, síla neboli tlouštka, vzpřímenost
npboli rovnost, jeho hladkost (čístota, bezsukost) a plnost.
Člm je tedy kmen delší, silnější, rovnější, hladší a konečně plnější, tím je hledanější, cennější a upotřebitelnější.
Zákrov porostu podporuje vzpřímenost, což můžeme
nejlépe pozorovati u dřevin listnatých (dub, buk, habr,
jasan, javor); hodnota stanoviště, jmenovitě hloubka,
ovlivňuje přírůstek do délky a síly, ač přírůstek do síly
r:ávísí ještě více na osvětlení koruny.
1) K § 36, odst. 1 Návodu A: v dřevařských předpisech
(usance) a lesotechnických
instrukcich
jsou uvedeny
pouze vy jmenované vlastnosti dřeva; tudíž požadavek,
ie -má býti lehké, pevné a zdravé, je až příliš široký
ft, obsáhlý.
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Kmen jmenujeme p 1n Ý m (plnodřevným), když se
tvarem přibližuje válci, čilí když dolejší průměr nelilli
se mnoho od hořejšího průměru. Je-li tento rozdH značný, takže kmen se podobá kuželi, říkáme, že jest kmen
s pád n Ý. V mládí bývají kmeny vždy spádnější než
v pozdějším věku.
,
Plnodřevnost kmene vyjadřuje se výt v a r nic í, t. j.
poměrem krychlového' obsahu kmene k obsahu válce
stejné základny
(průměru měřeného v prsní výšce
1,3m).2) čím je toto číslo větší, tím jest kmen plnějši.
Osamocené stromy mívají zpravidla nízko nasazenou
korunu a celý kmen bývá obrostlý větvemi; přip. bývají
též stromy na jednu stranu b hnu t é neboli h o z e n é,
ueb různě zkřivené; jestliže spodní přebytečné větve odřežeme, zůstanou po nich suky, které zpracováni dřtva
znesnadňují a z prken vypadávají, tvořice v nich okénka. Když však vyrůstá strom v zákrovu, tu spodní větve
následkem nedostatečného
přístupu
světla ponenáhlu
odumírají, odlamují se, t. j. kmm se přirozeně čistí a
zbylé suky snadno v dřevo zarůstají.
Nejcennější je dříví km e n o v é a proto v lcsním ho~podářství je snaha, abychom je co nejvice vypěstovalí
a při zpracování (porubu) dosáhli největšího procentaPoměr mezi vytvářením dříví ~menového, větví [I kořání jeví se podle druhů dřevin velice různě a řídí se
hlavně zákrovem, jakostí a stářím, zákrovem zhodnotí
se kmen velmi pronikavě, tvoří pěkné, rovné, hladké
tělo. Čím je zákrov volnější, tím více přibývá větví a
je tedy sukovatější. Vývin 'kořání stoupá stářím stromu.
U dospívajících stromů čítá větvoví asi 1/1-1 10 celé hmoty. Nejrovnější kmen dává smrk, jedle, modřín, též sosna
hedvábná, borovice obecná, olše, dub zimní.
b) Váha. Položíme-li kus dřeva na podložku, púsobi
na ni jistým tlakem, který nazýváme prostou vahou;
když však posuzujeme, kolikrát určitý krychlový obsah
dříví jest těžší než týž obsah 'vody při 40 C, říkáme onomu číslu v á h a m ě r n á čilí s pec i f i c k á.
Váha dříví je rozhodujícím čínitelem ve stavitelství
(při upotřebení. <dříví na stavby), v prúmyslu
(části
2) Výtvarnice stromové vztahují se na veškerou hmotu
nadzemní. Výtvarníce kmenové vztahují se na hmotu
pně. Výtvarníce hrubání vztahují sena veškerou hmotu
pně i větví do 7 cm silných.
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strojů) a při dopravě dřeva povozem nebo' železnici
(mzdové a dopravni tarify).
:Měrná váha je závislá na dřevině, stanovišti, vzrůstu,
stáři a obsahu pryskyřice a vlhkosti.
Zvolna vzrostlé jehličnaté dřeviny jsou význacne
ú z kÝm i let o k r u h y a těžším dřivím, kdežto u listnatých jest tomu opačně (výjimku tvoří bříza). K vytvoření š i r o k Ýc h let o k r u h ů vyžadují listnaté
dřeviny s dostatek světla a vzduchu.
V mládí jest dříví těžší než ve stáří; též obsahem
pryskyřice zvyšuje, se váha. Čer5tvě poražené dříví je
těžší než dřevo vyschlé, neb voda tvoří asi polovinu jeho
váhy; tvrdé dříví listnaté má 4lt%, měkké dříví listnaté
5(}% a dříví jehličnanů 6lt% vody. Dřiví v lese vyschlé
obsahuje ještě 2{l-30% vlhkosti. Dalším zpracováním
nebo sušením sníží se obsah vody až na 50%; zpravidla
obnáší 10-15%. Umělým vysušením při 1000 C odstraní
se veškerá vlhkost a dříví je potom dokonale vyschlé.
Při o d voz u dře vaz
I e s a počítáme, že 1 plm3
tvrdého dříví váží 1000 kg, měkkého 750 kg. PH vy c I ív á n í na hra nic í c h béře se 1 plm3 tvrdého dříví
(kulatiny) 900 kg, měkkého 600 kg.
Dle toho jak dříví na vzduchu vysychá, možno naše
dteviny roztříditi na:
velmi těžké (spec. váha 0,75 i více) dub cerový, habr.
tis, dub letní, trnovník;
těžké (spec. váha 0,70-0,75) jasan, dub zimní. buk,
ořešák vlašský, jilm polní;
prostředně těžké (0,55--0,70) borovice černá, javor horský, javor mléčný, kaštan jedlý, dub červený, vaz, modi'ín, bříza, jírovec, douglaska;
lehké (0,55 a méně) borovice obecná, lípa, olše, smrk,
jedle, osika, sosna hedvábná.
, Cim je dříví těžŠi, thn hůře se zpracovává.
c) Tvrdost. Odpor, který klade nástrojům neb jiným
předmětům do něho vnikajícím, nazývá se tvrdostí.
Tvrdost je přímo úměrná měrné váze; zpravidla pří
stejném stupni vyschnutí jest ono dříví tvrdší, které má
větši spec. váhu.
Poněvadž dříví není hmota úplně stejnotvárná, má
i v každém směru jinou tvrdost; kolmo na vlákna jeví
se tvrdost větší než rovnoběžně s vlákny ve směru poloměru. Tvrdost projevuje se rozdílně také podle toho,
jakých nástrojů při poru)m nebo zpracování dříví používáme (sekery, pily, hoblíku, nože, pořízu, nebozezu,
klínu atd.):
Čerstvě poražené dříví j~ měkčí než dříví vyschlé;
dHví smolnaté jest tvrdší než dříví pryskyřice prosté,
zmrzlé opět tvrdši nezmrzlého. '
K tvrdému dříví přináleží především dříví některých
keřů: dřišťálu, zimostrázu, ptačího zobu, ·šeříku, dřínu,
~lohu, trnky a j.; ze stromů mají tvrdé dřevo: trnovník,
babyka, javor, habr, třešně, mukyně, Us, jasan, kleč,
jilm, buk, dub.
K di'evinám měkkým patří: smrk, jedle, jirovec, olše
černá a bílá, bříza, modřín, sosna černá a obecná, sosn'a
hedvábná, topoly, vrba a lípa.
d) Pevnost dříví je velikost odporu proti každé síle.
která chce zrušiti jeho souvislost tahem, přetržením, lomem, rozmačkáním i přestŤihnutím. Podle účinku síly
rozeznáváme: pevnost v lomu, tahu, tlaku, kroucení a ve
st.řihu.
P ev n o s t v lom u značí odpor proti síle, která působí kolmo na směr vláken dřevních, snažíc se dřevo
přelomiti. Dříví se nesmí zatížiti až k hranicím pružností, poněvadž by se pak snadno zlomilo. Na pevnosti
v lomu závisí n o s no s t.
Pevnost trámu závisí na tom, jak byl položen; největší nosnost má trám v průřezu obdéfníku, jehož strany
mají se k sobě jako 0,7: 1; trám budiž položen tak, aby
ležel na užší straně a let okruhy byly v rovině kolmé
li: podkladu. Největší nosnost má: dub, jasan, modřín,
smrk, jedle, borovice obecná (nepatrně smolnatá), sosna
hedvábná í osika. Malou nosnl'lst vykazuje: habr, jíhn
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a smolné dřevo, borovice. Zcela nepatrnou:
olše.
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buk, bříza,

P ev n o s t v tah u projevuje se odporem p.l'oti dvěma
silám, které protilehle působí, a snaží se tudíž dřevo
pi-etrhnouti. Dříví v tomto směru jeví největší odolnost,
poněvadž účinek sil probíhá rovnoběžně s vlákny,
P e v n o s t v t I a k u značí odpor proti síle, která
hledí dřevo rozmačkatí, bývá zpravidla nepatrná. ač
v praxi se často vyžaduje: u sloupů, podpěr, špicí v kole
atd. Naše dřeviny podle pevnosti v tlaku mohli bychom
takto seřaditi: dub, buk, modřín, borovice, smrk.
Pe v n o s t v k r o u cen í jeví se odporem proti dvěma silám, z nichž každá se snaží těleso kol jeho os,.
opačnÝm směrem otqčiti: Závisí na délce a průměru
tělesa; čím jest těleso delší při témže průměru, neboli
tlouštce, tím snáze krouceni podlehne a naopak, čím
včtší průměr při téže délce, tím více odporuje.
Pe v n o s t ves tři h u jeví se tehdy, když působí
dvě síly proti sobě v téže rovině a snaží se tak těleso
zdolati. Čím hustší jsou vlákna,· tím jest odpor větší;
je-li dřevo syrové, snáze se přestřihne. než vyschlé.
Dřevo jedné a téže dřeviny s rovnými, hustými vlákny, jakož i hladké, zdravé a těžší bývá pevnější a nosnější než dříví nestejnoměrně vyvinuté, s vlákny různě
točenÝ.mi,sukovité, mikažené a lehké,
Jehličnaté dříví a bříza s úzkýmí letokruhy má větší
pevnost než dříví se širokými letokruhy; u dřevín listnatých jest tomu opačně.
Starší dříví bývá pevnější než ze stromů mladých,
avšak přestárlé dříví pevnosti pozbývá. Na pevnost
dříví má značný vliv přirozenost stanoviště a jeho hodnota. Dřevina vyrostlá ve své původní oblastí bude nejpevnější; čím níže sestupuje neb nad hranici svého'rozšíření vzestupuje, tím více ztrácí na pevnosti. Rovněž
dřevo z dobré půdy je pevnější, než z chudého stanoviště.
e) Štípatelnost - jest vlastnost dřeva rozdělovati se
podél vláken, vráží-li se klín mezi ně a v jejich směru.
Dříví se nerozštěpuje jen v těch místech, kam byl klín
vražen, nýbrž o něco dále vpřed podle toho, jakou jeví
pružnost.
Štípatelnost se pozná již podle zevnějšího vzhledu
kmene: dlouhý, rovný, hladký kmlll1,taktéž jemná hladká kůra jsou známkou dobré štípatelnosti. Podélné. rov.né trhliny neb, paprskovité na průřezu poraženého a poněkud vyschlého kmene nasvědčují tomu, že dřevo bude
štípatelné. Dřevó s rovnými, dlouhými vlákny se štípe
snadno, kdežto s krátkými, spletitými neb zkroucenými
vlákny je buď křehké a láme se, nebo houževnaté a potom odporuje klínu.
Dobré stanoviště a dokonalý zákrov přispívá ke zvý~ení štípatelnosti. Vlhké a čerstvě poražené dřevo štípe
se lépe než dřevo vyschlé; taktéž práce s pilou v čerstvě
poraženém dřevě, pokud není příliš pórovité. řtže se
lépe, ale nesmí obsahovati příliš mnoho šťáv, aby se
piliny nelepily. Pila má býti zařízena tak, abY'v tvrdém
dřevě vlákna přeřezala, v měkkém přetrhala;
ku př.
tvrdé dřevo dává méně pílin než měkké; podle zkušenosti platí však uvedené jen pro dřeviny pružné, poněvadž dřeviny, které jsou již samy sebou tuh é a h o už ev n a t é, jsou ve vlhkém stavu velmi těžko štípatdné,
jelikož vlhkostí jim přibývá ještě houževnatosti (olše,
jíva, topol, osika).
Větve á kořeny jsou těžko štípatelné, nejhůře štípe se
odzemek (pařez), nejlépe kmen. Štípatelnost se posuzuje
vodle dřeňových paprsků, Dub a buk mají velké paprsky dřeňové a jeví značnou štípatelnost; u dřevin
jehličnatých shledáváme, že paprsky dřeňové jsou sice
velmi malé, ale za to hojné a proto se vyznačují vélkou
štipatelnostL Zmrzlé dřevo je těžko štípatelné, stává se
ki'ehké a klín z něho vyskakuje. Zdra.vé dřevo je štípateluější než dřevo nakažené, které je křehké a láme se.
Těž k o seš t í p e: sosna černá, akát, jilm, habr, jíva,
bHza, javor, topóL S nad n o: jasan, ,buk, olše, lípa, dub,
vrba, jedle, borovice obecná, modřín, smrk, sosna hedvábná.
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f) Ohebnost a pružnost. Vlastnost dřeva, že neztrácí
své soudržnosti i když je silou neb tlakem nutime, aby
přijalo jiný tvar, zoveme ohebností. Vrací-li se dřevo po
tlaku ihned do své původní polohy, je pružné; podrži-li
však vnucený tvar, pravime, že je h o už e v n a t é
(v I á č n é): lípa, osika, topol, smrk, liska; zlomí-li se při
-ohýbání, jest kře h k é. Navlhčením (vložením do vody)
nebo napaře:ť1ímzvyšuje se houževnatost (nábytek z ohýbaného dřeva,
proutí vrbového pletívo).
Mrazem ztrácí dřevo jak na pružností, tak na houževnatosti a stává se křehkým (za mrazu kácené stromy se
lehce přerazí); také dřevo smolnllté je křehké. Dospělejší dřevo je pružnější mladého, Které je spíše houževnaté. Bujný VZJ:+llst
(výhonky bříz, jasanu, buku, lísky,
Vrb) zvyšuje houževnatost.
Dříví zavadlé jest houževnatější než dříví čerstyě poražené. Stejnoměrná v nit ř n í s t I' U k t u I' a kmene,
rovná, jakož i rovnoběžná vlákna zvyšují pružnost dřeva. Všeobecně platí, že hranice pružnosti rovná se polovi ci hranice lomu. Hranice pružnosti se však u dřevin
'Značně sníží tím, jsou-li trvllle zatíženy.
Podle pružnosti daly by se naše dřeviny seřadití takto: tis, dub, modřín, smrk, jedle, horovice, trnovník,
kaštan jedlý, jasán, javor, sosna hedvábná, lipa, topol,
buk, ,osika, bříza, olše; borovice černá, jilm.
U nás nejhouževnatější jsou: bříza, jeřáb, vrba, topol,
vaz.

z

vyschnoutí, nechá se olistěn nějaký čas ležeti, poněvadž
listím se vypaří největší část vody a šťáv v dřevě obsažených. Také strom vyschne na stojatě, když na 00denku oloupeme kolem dokola kůru. Poražené dřevo
prokřesáváme, okřesáváme nebo kůru' oloupáme a. dřevo
v hranicích podkládáme podklady, aby nepřišlo do styku
s půdou, poněvadž z ní ssaje do sebe vlhkost.
Vedle tohoto přirozeného Sušení v lese, vysouší se
dřevo u měl e v sušárnách, nebo se na povrchu opaluje
čili zuhelňuje. Vrstva uhelná však musí býti dosti mocná, neb jinak se utvoří množství trhlin, které více škodí
než prospívají. Prospě1\nější však je n át ě r nějakého
vysychavého oleje (ther, karbolineum, kreosotový olej,
olejové barvy). Protí hmyzu se zabezpečí dřevo n ap o u š t ě ním (i m p I' e g n a c í) kovovými solemi (skalice bílá, modrá, zelená; sublimátem ku př. chloridu
zinečného, rtuťnatého; Glauberova sůl, neb různými
jedy).
Podle trvanlivosti můžeme dřeviny rozděliti v následující skupiny: neporušitelné, trvanlivé, méně trvanlivé
a nestálé.
h) Barva a uložení vláken. Barvou dřeva označujeme
vlastnost, která mu dodává určitého vzhledu a činí je
tím hledanějším pro určité výrobky a účely.
Ponejvíce se vyskytuje zbarvení běložluté až tmavohnědé; u dříví čerstvě poraženého slouží barva k rozpoznávání druhu dřeviny. Působením vzduchu podléhá
barva všech dřevín různým změnám, na př. šedivění. sežloutnutí, zmodrání. Dříví čerstvě poražené má barvu
světlejší; čím déle dříví leží, tím tmavější barvy nabývá.
Vedle barvy je pro dřevo. důležíté i u I o žen í vI áke n čili t ex t u r a (fládr); rozumí se tím pouhým
okem znatelný zevnítřní sloh zpracovaného dřeva, který
závisí na uložení vláken dřevních.
Vedle barvy a textury má dřevo podle druhu dřeviny,
též svojí typickou neboli charakteristickou v ů n i (višně
t.urecká, cypřiš).

g) Trvanlivostí dřeva rozumíme vlastnost, po jakou
dobu odolá v přirozeném stavu s úspěchem účinkům a
působení zevnějších vlívů, které je rozrušují, ničí a činí
neupotřebitelným (hniloba, houby, hmyz).
Když by se dřevo upotřebovalo ve vzduchu naprosto
suchém, uchovalo by se v nepocušeném stavu velice
dlouho, poněvadž jak ku vzniku, tak i k rozšiření nákazy a hniloby jest zapotřebi střídavé vlhkosti a zvý)lené teploty; trvanlivost se podporuje zamezením přístupu vzduchu; též upotřebením dřeva pod hladinou
vodní zvyšuje se jeho trvanlivost. Nejdéle vydrží pod
vodou dub, borovice, modřín, olše, jedle. O dubu je znách) Výhřevností rozumíme teplo, které při spalování
mo, že pod vodou úplně zčerná a téměř zkamení.
vydá určitý objem dříví. Teplo se vyvine hořením, t. j.
Dříví v míze, jakož i dříví syrové nejspíše se kazí, . rychlým okysličováním. Za jednotku k měření výhřevhníje, láká různý hmyz a přížívné houby se v něm
nosti jednotlivých druhů dřevin vzalo se teplo, které
usídlují. Trvanlivost je podmíněna spec. váhou, zdravím
vydá při spálení 1 prm bukového dříví (výhřevnost
a obsahem šťáv.• Jehličnaté dřevo s úzkými let okruhy je
smrku 0,76).
vždy trvanlivější než se širokými' (je "řídké,,); u dřevin
listnatých bývá pravý opak.• Jádro je méně trvanlivější
než běl, neb je v něm obsaženo mnoho bílkovin a klovatin,
které snadno podléhají zkáze, a mimoto bývá jádro na
vodu chudší .než běl. Dřevo s význačně zbarveným jádPoěet kalorii
P
ě
Poměr
získaných
Poměr
výhF:~o:.ti
výhl~VDo~ti
rem jest trvanlivější než dřevo s játkem neznatelným,
spálením
kd1'evu
proti dfevu
proti dlevu
Dřevina
a opět jádro temněji zbarvené je trvanlivější než světle
3
bukovému
dm prohahrovému
topolovém~
8chlého, dfeva (dle Ko
(dle Rosmary)
-zbarvené. Hodnota stanoviště nezůstává též bez zřetel) (dle Fahrlcla
ppa
a Gro88e)
(dle Kaviny)
ného vlivu na trvanlivóst.
Šťavnaté dřevo se snáze kazí než dříví vyschlé; čím
habr
1903
100
188
100-104
sušší, tím je trvanlivější a proto jest jádro trvanlivější
dub
1898
96
85-90'
193
běle. Aby dřevo co nejdéle vydrželo, nechává se vyjasan
1763
88,6
182
>lchnouti (ovšem nikoliv přímo na výsluní!).
jilm
167
Důležito je, kdy bylo dřevo porubáno. Dřevo kácené
1734
javor
101,1
160
100-104
v létě snadněji a rychleji vyschne než dřevo, kácené
1686
85,5
153
bříza
86
v zímě; spíše se však trhá, a v trhlinách se usazují v}-1532
buk
96,6
183
100
truSY různých hub (choroš, dřevomorka domácí aj.).
1340
69
119
jedle
67
Dřevo v době zímní porubané se neloupe, nýbrž jen pro1293
69,7 124-130
olše
60
ld'eEává (županuje), nebo okřesává, čímž pozvolna vy1293
borovíce ob.
148
60-85
sychá.
1254
149
modřín
80-82
145
douglaska
Jehličnaté
dřeviny bohaté pryskYřicí jsou velmi
1153
124
smrk
76-78
trvanlivé.
vejmutovka
109
Trvanlivost ohrožují různí živočíchové, v prvé řadě
1148
57
62
osika
brouci a jejich larvy (čérvotoči, dřevokaz), mravenci;
1092
100
68
lipa
různé houby. Vlivem změn povětrností (kyslikem, deš952
topor
těm, větrem, sněhem) dřevo se též porušuje -' nastává
šedivění; trouchnivění se dějc za nedostatečného přístupu vzduchu a stálé vlhkostí; hnití nastává při úplném
přístupu vzduchu a občasné přebytečné vlhkosti, zašlei) Vady, kazy a nemoci dřeva - jsou nedostatky buď
movlj.ní,jevící se ve vodách tekoucích.
ve tvaru neb ve vnítřním složení a mohou způsobiti, že
se dřevo stává buď částečně neb zcela neupotřebítelným
Podmínkou k zajištění trvanlivosti jest upotřebení
pro tech!1ícké účely. Vynikají chybami neb vadami
dříví dostatečlI-ě vyschlého. Má-li poražený strom brzo

I

II

1947/183

I

I

Zeměměflcký' Obzor SIA
ročnik

zdravých vláken, jakož i porušením, nakažením a onemocněním vláken dřevních, počítáme k nim: suky, točivý vzrůst, vlnitý vzrůst, trhliny jádrové či paprskovité, kruhové trhliny čili tak zvanou odlupčivost, dutiny
pryskyřiční, zavaleniny a zakřiveniny vnějším poraněním, Iínilobu vnitřní, vnější.
j) Sesychání, bobtnání a borceni. Dřevní hmota jakožto organická látka, je-li vyschlá, přijímá jak známo
ve styku se vzdušnou vodlií parou tak dlouho vlhkost, až
jest jí plně nasycena. Pokusně bylo zjištěno,' že při
absolutním stavu vlhkosti přijme jí dřevní hmota v takové mH'e, že zvýší svou váhu o 15% váhy původní. Při
50%ním stavu vlhkosti zvětšuje svou váhu o 7-8%, takže
hygroskopicita dřevní hmoty jest úměrná stavu vzdušné
vlhkostí, předpokládajíc, že působení vodní páry na dřevo ponechá se náležité množství času.
Právě zmíněný úkaz může tedy nastati, jestliže vzduch
buněčných prostorů nabude takového stupně kapalného,
že schlazením (vlivem vnějšího vzduchu) nabude hodnoty rosného bodu. Voda, která se v prostorách dřevní
hmoty udržuje za každého stupně tepelného, je snad
zbxtek vegetační šťávy, anebo byla získána přímým dotykem dřeva s vodou. Vzduch uvnítř buněk uzavřený
bývá poznenáhlu vodou absorbován a v témže poměru
nastupuje voda na místo vzduchu, až je nasycení na váze
.odpovídající poměrům vzdušné páry dokonáno. Se zvýšenou teplotou zmizí však obsah vody z dřevních buněk
a váha jeho poklesne. Pro naše pojednání nezajímá nás
ovšem zmíněný úkaz, mající za následek přibývání a
ul'ývání váhy dřevní hmoty, avšak zajímá nás okolnost,
že vlivem jeho je dřevo mimo ,zmíněný moment podrobeno též kolisání objemovému.
Zvětšování objemu hmoty dřevní vlivem právě uvedené okolnosti nazývá se bobtnání, opačný pochod sesýchání, a vlastnosti tyto bývají, jak známo, označovány
lJ.ázvem »pracováni
dřeva •.
Pro dřevozpracující podniky je tento úkaz význačný
z toho důvodu, že propůjčuje dřevu vlastnosti. které
jeho techníckou upotřebitelnost v mnohém směru znehodnocují. Pro náš případ budiž pouze uvedeno, že má
za následek t. zv. bor cen í dře v a, t. j. vlastnost, při
níž na, př. prkno nezůstává ve své původní 'řezné rovině.
ale vzdouvá se, anebo s I o u py s e k r o u t í.
Rozborem vlastností různých druhů dřeva dospěli jsme
k závěrl1m, které nutno respektovat při stavbě trigoonometríckých věži, zejména pak při stavbě středního
sloupu.
Praktické poznámky pro stavbu věži, Kroucení dřeva,
o němž jsme právě mluvili, bylo příčinou, že při triangulačních pracích v rakouském zeměpisném ústavu
vznikla proti vyšším stavbám signalísačním jistá nedůvěra a jejich upotřebení byla obcházena buďto změnou projektované sítě, nebo lesnimi prľlseky a měřením
exentrickým, pří čemž exentricita obnášela mnohdy
značné délky - též i přes 150 m.
Zkušenostmi v poslednich letech získanÝmí bylo však
prokázáno, že i použitím vyšších staveb na trigonom.
bodech je možno získati naprosto odpovídající výsledky,
jenom jest nutno stavbu náležitě vybaviti. Zde hraje
v první řadě hlavní roli úplná stabilita středního sloupu
a poněvadž tato nebývá dosažena pouhým jeho Vyztužl'ním, anebo předimensováním jeho součástek, nýbrž
nutno zde vzíti náležitý zřetel na všechny popsané vlastnosti dřevní hmoty našich dřevin a vždy ten nejlepší
materiál vybrati, upravíti a upotřebiti, obzvláště pak
i míti zření na zmíněnou hygr:oskopicitu dřevní hmoty,
tu budiž této vlastnosti věnována vždy náležitá pozornost.
Bylo zvykem ukončiti vzpěry ráhna pod pracovní
podlahou výstupového zařízení. Tento způsob konstrukce
měl za následek, že ráhno středního sloupu v délce asi
1,50 m anebo i větší naprosto nevystuženo a této o'kolnosti klade se zvláště za vinu, že byla přičinou poměrně
nepříznivých výsledků měřických, jež na, takto konstruovaných měřických rozhlednách získával rakouský
vojenský zeměpisný ústav.
Četnými zkouškami bylo však prokázáno, že jest vý11Odnouživati dřeva dobré jakosti a konstrukce, při
které se ukončují, vzpěry střednílio sloupu zásadně až
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pod samým stolcem, a zpl1sob tento se neobyčejně
osvědčil.
Bylo dále stanoveno, že ve směru podélné osy mění se
di'evní hmota v průměru o 0,1% původní délky, ve směru radiálním o 3-5% a kone~ně ve směru tangentiálním
o 6-15%. O tomto úkazu přesvědčují nás trhliny v kmenech probíhající ve směru radiálním, které vznikly
mocnÝm smršťováním tangentiálním směrem.
Hygroskopicitu dřevní hmoty modifikačně ovlivňují
l'lJzné momenty. Není účelem tohoto pojednání podrobně
se jimi zabývati. Budiž jen uvedeno, že jádro dřevní
hmoty obsahuje vždy menší množství vody nežli běl
a pracuje méně (viz,arl g). Jádro listnáčú je na vodu
bohatší nežli u 'jehličnanů. tedy bortí se ve větší míře.
.J s m e - 1i t e d y n u cen i u žít i pro k o n str u k c i
s tře dní h o s I o u puč e r s t v ě por a žen é h o m at e r i á I u, tub u d i ž n a š í s n a h o u z í s k a t i j adrn'é
dřevo
jehličnanů,
které
bezpodmíne č n ě z b a vím l) běl e, t. j. p o u žij e m e mat eriálu
hraněného!3)
,Jestliže však vyschnutím dřeva běl a jádro dosáhnou
ve velikostních rozměrech rovnováhy, tu pracování
dřeva je závislé na okolnosti, obsahuje-li jádro harvivo
čili nic (viz ad hl. V tomto případě nezbarvené jádro
smrku, jedle, břízy, buku se svrašťuje a pracuje ví~e
nežli jadrné dřevo dubu, modřínu, borovíce, akátu atd.,
jež barvivo neobsahují.
Budiž poznamenáno, že zmíněná vlastnost dřevní
hmoty musí ,býti při vyšších signalisačních stavbách náležitě respektována, maji-li býti výsledky vynaložené
práce odpovídající.
V tabulce uvádím průměrná čísla, jimiž podle Nordhngera, Hartiga, Welhnanna a Mayera je znázorněno
pracování jednotlivých dřevin ve vzájemném vztahu.
Za účelem úplnosti bylo by třeba se zmíniti o zvláštních podmínkách prá:ce při novém měřeni rozsáhlých
komplexů lesních porostů (obnovou pozemkového katastru), t. j. hlavně ohled na nejvyšší dosažitelnou úspornost a na zvláštní poměry lesního měření, jež vyžadují
také určité odchylky od předpisl1 A (omezení staveb
signalisačních, dělání mnohých průseků atp.).
Stavěti signály podle předpisů instruKce A, které by
11řeční valy okolní vysoké porosty, bylo by drahé a neekonomické. Nestačí-li 've vysokých porostech jednoduchá troj- nebo čtyřboká pyramida, můž"me použíti
tří stromů ve vhodné vzdálenosti, tvořících pHbližně
rovnostranný trojúhelník. _Tyto stromy se zbaví Větví,
konicky stáhnou věnci a kříži, plátováním se prodlouží
a opatří střechou se záměrnou značkou. Ale i tento způsob signalisace je pro body určované proHnáním uvnitř
lesů a uvnitř vlastní držby přiliš nákladný. Doporučuje
se použíti str o m o v Ý c h s i g li á 1ů. Proti stromovým
signálům se však namítá nepřflsnost, zpľ!sobená výkyvy
signálů větrem. Vliv větru snížíme, když použité kmeny
zbavime koruny. V druhém roce po zbavení koruny
kmene jehličnatých stromů poč n o u s e k r o u t i t i
v y s Ýc h á ním, ale d o t é dob y b y mělo
být
z a měř e n í ho t o v o. V době, zaměření stromových
signáh\ provedeme také optické provážení měřické zn'lčky na vrcholu signálů se současným změ~ením výšky
a trvalé označení bodu tesaným kamenem. Tyč signálu
musíme připevniti na tu stranu, kam je kmen nakloněn,
aby ji nebylo třeba odsazovati a měřický bod byl mimo
obvod kmene. Pro použití stro:mových signálů na bodech
určených protínáním je třeba zajistiti si předem svoleni
zemského finančního ředitelství ve smlouvě o spolupráci.
Návod A, § 103, odst. 5 o tomto způsobu signalisaca
trigonometrických bodů předpisuje: Pouze výjimečně
(na př. z nedostatku Illateriálu nebo nelze-li materiál
dopraviti na místo zvóleného bodu), múže se použíti
k upevněn'í signálu také stromů. Tyto signály na stromech (stromové ,signály) se upravují tak, aby body jimi
v~'značené se mohly na zemi u stromu stabilisovati a
používati také za stanoviska měřického stolu.
3) K § 36, odst. I, Návodu A: je mylný názor, že by
pouze »dřevo na pile hraněné« se kroutilo; kaž,dé jinédřevo se kroutí také, čemuž lze odpomoci jen otesáním.
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Smršťování dřevníhmotyv%
Dřevina

ve _měm
pod~ném

\

0,3 (0,21)
0,5
0,3 (0,25)
0,8
0,3
0,1
0,5
0,08
0,10
' 0,10
0,15
0,13
0,11

dub
jasan
buk
habr
hrušeň
javor
bříza
smrk
jedle
borovice
modřín
trnovník
macore

\Oe eměru

I

radiálnfm

Ilangen1.álnlm

Poznámka

ve směru

B
6,5
7,2
9,3
10,5
9,1
6,0
6,5
4,5
6,1
4,4
4,2
5,8
1;8

4,3
4,6
5,0
5,6
,!,2
3,2
4,5
2,0
3,3
2,2
3,3
3,9
1,1

•

Presslerův H
.

Tvrdá
dřeva:
vyschnutí v lese.
vyschnutí na vzduchu
vyschnutí úplnému.
Měkká
dřeva:
vyschnutí v lese.
vyschnutí na vzduchu
vyschnutí úplnému.

kde

z

borovice
bříza
buk
dub
eben
hruška
jabloň
javor
jedle
kork
lípa
olše
ořech
smrk
topol
vrba
zi.mostráz .

je

plocha kruhová při d (1,3m nad zemí).
R = výška úměrná, m = výška d od
pařezu.
Tabulka k ad e}.

0,4-0,5
0,6-0,8

při porážení a sdělávání pilou bez náseku
při porážení a sdělávání s jedním násekem
při porážení a sděláváni s násekem na
obou stranách
při porážení a sděláváni bez pily, sekerou

Ubývání čerstvého dříví až do úplného
vyschnutí

0,9-1,2
4,0-7,0

I

a) pří výřeZích (kládách) na čtverečním
neb krychlovém metru:
.
dub, buk.
smrk, jedle, borovíce, modřín.
b) při srovnaném palivovém dříví do hranic:
.
dříví polenové
dříví ramlové
dříví oklestkové
dříví pařezové bez kořenú
dříví pařezové s kořeny

.

I

I

1,8
5,5
11,0

2,9
8,6
16,8

0,8
2,3
4,5

1,4
4,0
8,0

2,1
6,2
12,2

0,4
1,3
2,5

0,8
2,5
5,0

I

I

I

1,3
3,8
7,4

"

= _d'_,

+ m),
2

Celkem

procenta

1,1
3,3
6,5

Dřevina

kde
1000
v 1,3 m; příp. zpusob

=~3 z (R

I

I

Specifická váha dřeva

Stanovení
hmoty
stromu
ne por a žen Ý c h, t. j. s t o ~ í c í c h:
počítá se buď tabulkami hmotnými
a~ebo výtvarnic (tabulková a grafická úprava podle prof. Dr. Grundnera
a Schwappacha). Bez tabulek použi-

d= pruměr

INa P'dměrul Na obvodě

Vemi tvrdá
dře v a:
vyschnutí v lese.
vyschnutí na vzduchu
vyschnutí úplnému.

Hmota
stromu
poraženÝch
se vypočítává podle pruměru ve středu kmene methodami: Huberavou,
Horsfeldovou, Smalianovou, Risekeho,
Símonyho, Oetze,la, Sympsona. francouzského zpusobu - ku všem jsou
vyčísleny příslušné tabulky.

tím vzorce Denziriova H

•

Ztrata pri vysychání dřeva
, - při přechodu k

%

8
6

.1

6-7
7-8
9-10
7-8
10-~2

\

I

na vzduchu

suché

0,55
0,60-0,80
0,75
0,62-0,85
1,19
0,65-0,73
0,67-0,80
0,75
0,56
0,24
0,56
0,42-0,68
0,66
0,47
0,36
0,48
0,98-1,04

I

čerstvé
0,91
0,97

0,89

I

A tak z předchozích řádku možno si teprve utvořiti
jakýsi úsudek o vlastnostech, jež má míti materiál,
který pří konstrukci středního sloupu (observačního
sloupu) a speciálně při volbě hlavního rahna a též prkna
pro stolec k postavení theodolitu (fošna se upevní jádrem dolu!) a vztýčení stromového signálu,' máme použiti,
aby pracování dřeva bylo pokud možno eliminováno.
Literatura:
Prof. Ing. Dr. J. R y š a v ý: Praktická geometrie (nižší
geodesie) a Vyšší geodesie.
Prof. H a I' tne I' - W a s t I e I' - Dol e žal:
Lehrbuch der niedern Geodiisie I., II.
Prof. Ing. Dr. AI. T ic h ý: Triangulace školního lesního statku Adamova (nový typ měřických věží a stromových signálu).
Doc. Ing. K o I' s e I t E.: Užitá geodesie v lesnictví.
Prof. Ing. J. K o n šel: Stručný nástin tvorby a pěstění lesii.
Prof. F. J i I' o u t: Dřevo v přírodě a řemeslech, v živnosti a priimyslu. 1., II.
Prof. K. K o z 1a n s k ý: Dřevopriimyslováhospodárná
výroba.
K. G a y e 1': Die Forstbenutzung.
G. H e n s c h e 1: Der Forstwart. 1., II.
Prof. A. J. Ber n a I' d: Lesnická botanika.
Ing. Miroslav Něm e c: Záchrana podstaty lesii.
J. S e k e I' k a: Krychlové tabulky k určování obsahu
r{izného dříví.
Doc. Ing. Dr. G. V in cen t: Volba dřevin v pěstebni
technice.
Lesnická práce, Písek.
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Mechanický sposob poplsovania katastrálnych máp.
MecMnický spósob popisovania katastrá1nych máp je v podstate aplikácia knihotlače v obore kartogra.fickom.
Pre tlač parcelných a iných čísiel Ba použije bež'ných tlačiarskych typov a '[YI'ekonvenčné značky sa
vyhotovia '[YI'íslušné štoČky. MecMnický spósob popisovania:usnadňuje,
zrýchluje a zjednodušuje adjustáciu
katastrálnej
mapy. Po stránke úh7!adnosti vysoko zvyšuje vzh7!ad katastrá1nej mapy, tým viac, že i evidenčné
zmeny v popise možno pre1)ádzať rovnakým typom číslic a značiek akými bola adjustovaná originálna mapa.

1. Všeobecne o popise katastráInej

mapy.

V katastrálnej
mape, práve tak ako v každej inej
mape je situačnákresba
vysvetlená konvencionálnymi
značkami a skratkami. Charakter a poslanie katastrálnej mapy okrem toho vyžaduje, aby každá parcela
bola označená parcelným číslom až piiťmiestným a
niekedy aj zlomkom rozšíreným.
Všetok popis katastrálnej
mapy až na niektoré
názvy, ktoré sa vkládajú pri reprodukcii, sa nateraz
vykonáva ručne. Je to veYká práca, keď uvážime, že
napríklad list č. 54/2 Bratislava v merítku 1 : 1000
má 456 piiťmiestnych parcelných čísiel, 156 konvenčných značiek a 62 iných dvoj až trojmiestnych čísiel
(polygóny, trigonometry, medzníky atď.). Pri tom ide
o normálne hustú mapu, nakoYko zvlášť pri merít·
kach 1 : 2000 býva tento počet niekoYkokrát vii.čší.
Fotomechanický
sposob reproduk~ie katastrálnych
máp vyžaduje, aby popis bol prevedený kresliarsky
bezchybne. Toto však vyžaduje zručných a dlho cvičených kresličov, ktorých je vždy nedostatok. Císlice
na katastrálnych
mapách jedného územia by naplnily
objemnú knihu. Pri tom ide o opakované písanie desiatich čislíc. Ztraty pri tejto práci vznikajúce si najlepšie uvedomíme, keď si predstavíme, že nakladateY
by dal zhotoviť tabuYky goniometrických funkcií ručným kreslením číslic, dlho cvičenými a -dobre platenými špecialistami pre popis.
Popisovanie katastrálnych
máp je práca značne namáhavá po stránke telesnej a duševnej. Keď som pred
rokamr bol nútený túto prácu vykonávať, rozmýšlal
sam o zmechanizovaní tejto jednostrannej a namáhavej práce. Riešenie poskytol sposob používaný pri zhotovovaní tlačovej dosky pre popis topografickej mapy.

2. Čo prináša mechanický spósob popisovania.
Mechanický sposob popisovania je v svojej podstate
kniho tlač vynájdená Gutenbergom r. 1445. Roku 1904
podal M. R. F Iy n n (Deauville, US~) patentnú prihlášku na peČiatkovací prístroj, ktorý umožňoval natlačiť popis do topografickej
mapy pomocou běžných
tlačiarskych typov. Zdokonalený prístroj tohto druhu
nechal si r. 1905 patentovať I. D. L o dg e a neskoršie
r. 1916 A. B. C r e e k. V Nemecku sa pre vyhotovenie
tlačovej popisovej dosky používal prístroj W u I k 0wov.
Po preštudovaní nepatrných stop v odbornej literatúre a po zácviku v grafickom závode navrhnul som
typ prístroja, ktorý by vyhovoval mechanickému popisovaniu katastrálnych
máp. Prototyp, vzorne vyho-

tovený bratislavskou filialkou firmy J. a J. Fr i č, bol
potom podrobený skúškam, ktoré podaly až prekvapujúce dobré výsledky.
Skúšanie prístroja
previedol Reprodukčný
ústav
Povereníctva financií v Turčianskom Sv. Martine. Pod
vedením prednostu ústavu Ing. F ran tiš k a M ac h á č k a skúšky prevádzali revident pomocnej technickej služby A. F r i m mel a pomocný zamestnanec
J. Barda.
PodYa výsledkov skúšok zistilo~sa, že mechanický
spOsob popisovania katastrálnych
máp prináša nasledovné výhody:
.
a) Jednotná adjustácia.
Pri používaní
mechanického sposobu
popisovania
katastrálnych
máp
docieli sa jednotná úprava máp presne podYa inštrukcie, nakoYko u všetkých úradov mapy vyhotovujúcich
bude sa používať jednotný typ písma a mačiek. Túto
jednotnosť pri ručnej adjustácii nebolo možné vždy
docieliť nakoYko individualitu kresliča nemOžno úplne
potlačiť, poťažne vylúčiť. Mechanickou adjustáciou sa
sÚČa8ne zvýši estetický vzhYad katastrálnej mapy, ktorá reprezentuje vysokú kapitálovú hodnotu a vyžaduje
preto bezvadný a doveryhodný vzhYad. Popis možno
natlačiť tiež vo farbe červenej. Toto má veYký význam.
pri evidenčných opravách, kedy'Sa často stáva, že nehodným. a nedostatočným popisom sa mapy znehodnocujú.
b) Urychlenie '[YI'áce. Pri skúškach na přístrojoch
docielily sa nasledovné výkony:
Par cel né čís Ia: za jednu pracovnú hodinu natlačilo sa 168 postupujúcich parcelných čísiel. Ručne
sa za túto dobu napísalo 26. Casový zisk je 440%.
K o n ven č n é z nač k y: Pdstrojom
sa natlačilo
za 1 pracovnú hodinu 300 značiek ihličnatého lesa prislušne umiestnených. Ručne sa za túto dobu nakreslilo
40 značiek. Casový zisk je tu 560 %'
A d j u stá c i a rám u: Prístrojom 80 min., ručne
270 Inín. Casový zisk 240%.
Úhrnný výkon pri všetkých spomenutých prácach
vykazuje priemerný časový zisk asi 400%.
Účelná práca s prístrojom
vyžaduje spolupráce
dvoch zamestnancov. Preto počítajme iba s polovičným zvýšením hospodárnosti,
t. j. 200%. Treba tu
však poznamenať, že skúšky sa prevádzaly priamo bez
zácviku a praxe. PodYa priebehu skúšok možno preto
po zapracovaní očakávať zvýšenie výkonu až 0250%.
c) Usnadnentie práce a mOŽnOsť korektÚr. S prístrojom možno popis veYmi presne umiestňovat.
Odpadá
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tu vyznačovanie pomocných čiar tužkou, čím sa mapa
-ehráni pred nežiaducím znečistením. Prípadne chybne
vytlačený popis možno tušou opraviť alebo nesprávny
popis z katastrálnej mapy po zaschnutí vyškrabať
práve tak ako pri tušovej kresbe. Na gumované míesta
možno bezvadne natlačiť nový popis, ČO priručnej adjustácii vzhfadom na rozpíjanie vždy robilo určité
ťažkosti.

d) Príslušenstvo. Sem patrí ruč n Ý val e c z gumovej masy v priemere 3-4 cm a dlžky 10-15. cm,
ktorým $3. ÍÍa sadzbu navaluje farba, sklenená· alebo
mramorová doska (rozmerov asi 40 X 50 cm) na roztieranie tlačiarskej farby, s á d z a c í k o z I í k, p i nze t a a napokon niekofko sérií typ o v čís I i c,
konvenčných
značiek
a
tlačiarska
fa rba.

d) Možnost' reprodukcie. Mechanicky adjustované
originály katastrálnych mlW, ako ukázaly reprůdukčné
skúšky, sú práve tak vhodné pre reprodukciu ako
mapy popísané ručne. Priporovnaní
originálu s reprodukciou sa ukázalo, že prípadné nedostatočne otlačené číslice alebo značky sa reprodukciou nezvačšily,
ba naopak zmenšily. Možno predpokladať, že po mechanickej adjustácii budú k reprodukcii podávané
mapy čistejšie nakofko odpadne znečisťovanie zákresu
pomocnými tužkovými čiarami a tým aj zbytočné gumovanie spósobujúce zoslabenie liniamentu najma
jeho pretrhanie a sníženie sýtosti čiar.
Pre reprodukciu pri~hádza tu ďalšie zlepšenie v tom,
že slovný popis mapy možno buď priamo natlačiť do
mapy alebo ho natlačiť na samostatný popisový list.

4. Postup práce.

e) Využitie pracovnýoh sílo S přístrojom na mechanické popi~anie
maže
pracovať' po krátkom
'(2-3hodinovom)
zácviku každý. Ručný popis mažu
'vykonávať iba zruční a zapracovaní kresliči, ktorých
je vždy vefký nedostatok. Pre mechanické popisovanie
možno využiť práve také sily, ktoré sú graficky menej
zručné.

." Podfa horeuvedených poznatkov možno prístroj
účelne použiť k popisu originálnych katastrálnych
máp, vzešlých z pavodného, nového katastrálneho merania, komasácie, reambulácie atď. Možno ním prevádzať tiež zmeny a doplňky popisu v evidenčných
mapach. Okrem toho vykoná platné služby pri vyhotovovaní raznych prehfadov predpísaných iDŠtrukciami
ako aj pri adjustácii pofných nákresov.

Prístroj na mechanický popis máp pozostáva z ručnej pečiatky, podkladnej dosky, paralelného vedenia a
prislušenstva.
a) Ručná pečiatka je v podstateštvorhranná
skríňka, do ktorej sa ručne vkladajú (sádžu) jednotlivé
číslice (typy), alebo konvencionálne značky. Dve
skrutky slúžia k ich upevneniu. Rukovať pečiatky je
opatrená skrutkou, ktorej napiitie možno pozmeňovať.
Tým možno prisposobiť tlak príslušnej tlačovej ploche.

b) Pod1dadná doska má štvorcový otvor a 4 čepy,
na ktoré sa ručná pe(iatka nasadzuje. Do priestoru
štvorcového otvqru možno sklopiť celofánový.obdialníček, ktorým sa určuje presné umiestnenie parcelného
čísla, alebo konvenčnej značky do kresby mapy.
. o) Paralelné v.ie
upevňuje sa svorkou na kresHaci stol a má za úlohu viesť stále rovnobežne podkladnú dosku, ktorá je na ňom pripevnená.MoŽJlo tu
použiť známy Kuhlmanov kIn, alebo k1adkQ\1évedenie
používané na stereopantometri.

Účelná organizácia práce vyžaduje, aby popis máp
vykonávaly 2 sily. Jedna, ktorá riadi prácu a je zodpovedná za estetiku a správnosť popisu kat. mapy (zamestnanec pomocnej technickej služby). Tento určuje
čislo, stanoví jeho umiestnenie a' prevedie jeho odtlačenie. Druhá sila maže byť z nižšej služobnej kategórie, ktorá prevádza výmenu typov, rozvalcovanie a
nanesenie farby. Prvá nepríde do styku s farbou a
druhá s kresliacim papierom.
Mapa sa upevní na rovný pracovný stol tak, že sa
pod ňu vloží niekofko hárkov silného pijavého papiera.
Na to sa pripevní na stol paralelné vedenie svorkou
tak, aby podkladná doska mohla sa priviesť na ktorékofvek miesto kat. mapy.
Vyberu sa prislušné typy, vysadia do skriňky a
s použitíril výplňkového materiálu sa posunú do stredu. Utiahnutím skrutiek 'sa sadzba upevní. Ručným
tlačiarským valcomsa písmo, poťažne značky zafarbia
tlačiarskou farbou.
Farbu pred nanesením treba dokladne rozválcovať
na sklenenej alebo mramorovej doske až sa na nej
objaví v matnom tóne .
Rovnomerné nanesenie farpy na sadzbu usnadňuje
malýrám, ktorý sa nasadzuje na ručnú pečiatku. výmena typov a navalcovanie farby sa účelne prevádza
na sádzacom kozlíku.
Ručná peěiatka sa položí teraz svojim otvorom na
4 čepy podkladnej dosky a sadzba sa odtlačí na predsunutý celofán. Po odstránení pečiatky sa podkladná
doskaprivedie
na patričné miesto. PodYa odtlačku
čísla (značky) na celofáne sa zistí vhodné umiestnenie
odtlačiť sa majúceho čísla (značky). Celofán sa O(iklopí a po novom navalcovaní sa číslo (značka) odtlačí
Iia mapu.
Pre ďalšie umiestnenie nie je už potrebné predbežné
odtlačovanie na celofán, nakol'ko všetky čísla o rovnakom počte miest ~ú rovnako veYké, majú rovnaké
rozmery. Výhodné je to zvlášť pri tlačení konvencionálnych značiek, kedy stačí značku na celofán raz
natlačiť a týmto prevádzať umiestnenie všetkých značiek tohože typu.
Pri zmene ZIiačky, alebo počtu miest čísiel sa kresba
s celofánu odstráni suchou handričkou a prevedie sa
d'alšie natlačeníe zmeneného čísla (značky). Slučkovanie parciel prevádza sa ručne nejlepšie pri záverečnej revízii mapového popisu.
Pre tlač používa sa sytá čierna tlačiarska (t. zv. pérová) farba, ktorá musí byť dostatočne hustá, aby sa
kresba pri' pohybe podkladnej dosky nerozmázavala.
~a 9osiaPnutie' -patričnej hustoty ako aj rýchleho
schnutia farby pridáva sa do tejto v tlačiarskej praxi
obvyklý sikatív.
•
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1. Pok:usy

O

zřízení technického

studia na Moravě.

V zemi Moravsko-Slezské počíná vývoj vysokého
školstvíl) zřízením koleje biskupem V i I é m e m P r usenovským
z Víckova
r. 1566 v Olomouci.
Záhy na to v r. 1568 bylo v Olomouci otevřeno gymnasium. Teprve v r. 1573 dostalo toto učeliště promoč,ní právo jako universita.
Historický
vývoj tec hni c k é h o š k o I s tví
v zemi Moravsko-Slezské lze sledovati již od r. 1724,
kdy zemský přísedící František Š u b í ř z C h o b í ně,
navrhnul zemským moravským stavům zaříditi akademii na níž vedle věd, tradovaných té doby na universitě mělo nalézti místo i »výborné, vydatné umění
inžený;ské, které zaujímá počtářství, geometrii, civilní i vojenskou architekturu azeměpis«.
Tato stavovská akademie byla skutečně zřízena
r. 1725 v Olomouci a dosáhla podpory tamního z{'mského soudce Leopolda S a c k a z B o h 'u ň o v i c.
Tamní duchovní universita, byla jí soupeřící institucí.
Obě školy byly pak na čas přemístěny do Brna. Záhy
však Olomouci se podařilo je přesídliti zpět do Olomouce. Později ale za reformátorských zásahů cís'lře
J o s e fa 1. byla stavovská akademie v Olomouci zrušena a spojena s Tereziánskou akademií ve Vídni. Za
krátko na to, dnem 1. listopadu 1793, byla bývalá stavovská akademie v Olomouci znovu otevřena.
Roku 1810 byla stavovská akademie v Olomouci
účelně rozšířena tím, že do jejího učebního programu
bylo vloženo vyučování zemědělství jako časově p0třebné. Od r. 1829 byla zavedena jako vyučovací řeč
též čeština a tak se stala tato stavovská akademie
utrakvistickou. Moravští stavové podporovali činnost
akademie a přáli benevolentně jejímu dalšímu budování v technické učeliště. V r.,1833 byl dán návrh,
přičleniti ji z úsporných důvodů k filosofické fakultě
olomoucké university, která tento návrh podporovala.
V r. 1832 projevila o učiliště zájem tehdy vzkétající HOl'podářská společnost markrabství Moravského
a žádala zařízení úplného technického ústavu nebo
podporu na vybavení tamního musea, které zasahovalo i do hospodářských otázek, místo stavovské akademie. Ta totiž pro svůj zastaralý a omezený učebný
plán nevyhovovala změněným hospodářským požadavkům a pozbyla tak původního svého významu. Proto byla již r. 1833 tato olomoucká akademie částečně
reorganisována.
.
Záhy na to v r. 1834 podala dvorská komise "ve
Vídni návrh na rozdělení této akademie na dvě odděl) Dr. Hugo T I' a u b ~Zřízení brněnské techníky a její
ráz národní. Časopís lnoravského musea. R. 1910, str.
2á--49 a 190-217.
'
Prof. Dr. Bohumíl N a v I' á ti 1: Prvni pokusy o Moravskou universitu. Instalační řeč na Masarykově universitě. Brno, 1926.
Profesoren Kollegium. Festschrift der deutschen' technischllj. Hochschule in Briinn. Brno 1924.
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lení: 1. oddělení s rytířskými cvičeními a 2. technické
učilištěs vyučováním franštiny, italštiny, nauky o zemědělství, stavitelství, t8Qretické a praktické geometrie se stereotomií, kreslení, technické chemie' a
zbožíznalství, populární mechaniky a fysiky, komptability s praktickou matematikou a vlastivědného dějepisu.
Moravští stavové v dalším jednání se usnesli dne
19. září 1837 ve smyslu dobrého zdání Moravského
~emského výboru, že »technické učiliště může býti spojeno s Františkovým museem v Brně jen tehdy, bude-li
toto museum postaveno výhradně pod vrchní dozor
stavovský«.
Zemský sněm Moravský pak dále schválil vybavení
tohoto technického učiliště; současně ale se usnesl,
přeložiti akademii i universitu z Olomouce do Brna.
Dne 11. září 1838 podali pak moravští stavové
prosbu k císaři" e rdi n a n d o v i, aby akademie byla
reorganisována a současně též přeložext. z Olomouce
do Brna. Zádali, aby v Brně byla zřízena technika a
náhradou za to upustili od požadavku,- aby do Brna
byla přeložena jen samotná universita.
Nejvyšším rozhodnutím ze dne 20. května 1843 císař
F e rdi na n d vyhověl takto upravené žádosti moravských stavů. Po dlouhém zdolávání odporu velkostatkářů ve věci financování tohoto ústavu, došlo
konečně dne 28. září 1847 císařské rozhodnutí, jímž
se zřizuje v Brně státní technické učiliště se dvěmi
odděleními: a) reálkou jako přípravkou, b) s vlastním technickým učilištěm.
Zemský sněm moravský povolil, pak usnesením ze
dne 24. ledna 1849 pro nově zřízený technický ústav
v Brně roční podporu 120 000 zl. pod podmínkou, že
na něm bude zajištěno rovné právo oběma zemským
jazykům.
Organisační plán c. k. technického ústavu v Bmě
z r. 1849 čís. 231nařizuje vyučovati těmto předmětům: polnímu hospodářství, lesnické encyklopedii, písemnictví a kupeckému slohu ihned též česky, ostatním pak předmětům jakmile toho bude třeba.
2. Utrak:vistická

a později ně1necká vysoká škola
technická.

V r. 1854 bylo přípravné oddělení technického učeliště zrušeno a tím byla škola povznesena na vyšší
technické studium jako vysoká škola technická.
Podle výslovného přání moravských stavů bylo toto
učiliště utrakvistické
obsazeno profesory
čechy
i Němci. Teprve později nabyla němčina výlučnosti
a škola se stala školou ryze německou.
Mezi učebnými předměty byla tu od počátku tradována praktická geometrie, rýsování situační a polní
cviření měřická. Praktickou geometrii přednášel od
r. 1849 jako prvý profesor vynikající český vědec rozsáhlé odborné i veřejné působnosti Karel K o ř i s t k a,
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V r. 1906 byl jmenován Ing. Dr Augustin Sem e·
rád adjunktem při geodetickém ústavu a pověřen byl
přednáškami ze základů geodesie pro odbor strojního
a elektro-inženýrství.
Dr Semerád se habilitoval
r. 1907, jako soukromý docent pro předmět »Měření země«.
Prof. Ing. Josef L í č k a se věnoval vedle vyučování
s velikou pílí a obětavostí též zařizování ústavu a to
jeho knihovny a sbírek měřických strojů i pomůcek
v místnostech nově budované techniky na Veverské
ulici č. 95. Vyčerpávající námaha a vleklá choroba
byly příčinou jeho předčasné smrti v r. 1909.5)
Nástupcem prof. Líčky se stal v r. 1910 soukromý
3. Česká vysoká škola technická v Emě.
docent Ing. Dr Augustin Semerád s pověřením předJežto se poněmčená technika v Brně3) národnostně
nášek a cvičení z nižší geodesie, vyšší geodesie, záklaodcizila svému účelu, domáhali se čeští poálanci úsi- dů geodesie, rysování situačního a terénního rýsování
lovně na říšské radě ve Vídni a v zemském sněmu
situačního II. (technického katastru).
markrabství Moravského zřízení české vysoké školy
Téhož roku o prázdninách se stěhoval ústav geotechnické v Brně. Konečně za vlády Františka hro detický do nové budovy na Veverské třídě č. 95. V noT h u n a byla rozhodnutím císaře F ran tiš k a J o- vé budově byly pro geodetický ústav dány Jrtlisposici
s e f a I. ze dne 19. XI. 1899 zřízena samostatná česká
v pavilonu inženýrského stavitelství tyto místnosti:
vysoká škola technická v Brně. O její uspíšenou orgav přízemí studijl1í laboratoř, v níž byly uloženy dělící
nisaci se zasloužil tehdejší český ministr krajan Dr. a etalonisační stroje, zařízení pz:Orektifikaci a zkoušku
Antonín Rez e k.
měřických strojů a tlakoměrů a velká temná komora
Vyučování bylo zahájeno dne 7. XI. 1899 nejprve v I. pro restituění a fotogrametrické práce; ve sklepnich
ročníku stavebního inženýrství v budově Vesny v Au- místnostech byly. pak zařízeny komparátory pro svigustinské ulici č. 4.
novatelná měřítka.
Prvním profesorem nižší a vyšší geodesie byl jmePo dlouhém úsilí byl zasklen dvůr přilehlý místnonován dne 6. VIII. 1900 Ing. Josef L í č k a. Byl po- stem ústavu v tomto paviloně a zařízen jako velká
věřen též vedením rysování situačního a terénního a
laboratoř a místnost pro konání měřických cvičení pocvičeními z nižší a z vyšší geodésie.
sluchačů v době zimní. V mezaninu byly kabinet proVe školním roce 1900/01.byl vedle stavebního inže- fesora s příruční dílnou a temnou komorou, místnosti
nýrství otevřen i odbor strojního ínženýrství a I. roč- knihovny a asistentů, mechanická dílna, posluchárny
ník učebného běhu pro vzdělání zeměměřičů (výnosem
a rýsovny. Na nástřešní platformě byla zařízena astroze dne 19. VID. 1900, č. 13481), rovněž v uvedené bu- nomicko-geodetická observatoř. Ve sklepě hlavní budovy byla zařízena hodinová služba a později kývadlodově Vesny.
Učební povinnost profesora geodesie se rozšířila
vá místnost stálé teploty. Na dvoře se vybudovala zákfadna 120 m dlouhá pro měření dráty a invarovými
o rysování situační II. pro posluchače zeměměřictví
pásmy a v odlehlé ulici· za technikou základna 192 m
a základy geodesie pro posluchače strojního inženýrství.
dlouhá pro určování konstant dálkoměrů, srovnávací
R. 1901 byl ustanoven prvý honorovaný docent
studie dálkoměrné a studie nivelační.
V r. 1912 se habilitoval při ústavu Dr. Ladislav
nauky o rakouském katastru, jímž byl Josef Ma šek,
P rač k a, soukromý astronom v Nižboru v Čechách,
vrchní inspektor a přednosta katast:r:u v Brně.4)
jako soukromý docent pro astrofysiku a praktickou
Ústav geodesie byl zřízen v'budově staré průmyslové školy v tehdejší Falkensteinerově ulici. Odtud se astronomii.
R. 1915 byl po odchodu hon. doc. J. Ma š k a do výzáhy přestěhoval v r. 1903 do nájemního domu na
rohu Falkensteinerovy ulice a Kaunicovy třídy č. 34 služby pověřen honorovanou docenturou nauky o rak.
katastru Ing. Vladimír Haj n ý, přednosta katastrál(tehdepší Giskmvy ulice) ve zvýšeném přízemí a
v E',ous3dnímdomě prodloužené Falkensteinerovy ulice. ní služby v Brně.6) Po něm tradoval tento předmět
Ing. Alois Kr e j car, přednosta katastru v Brně,
Prvým asistentem při geodetickém ústavě byl Ing.
který
vydal svoje přednášky nákladem Donátova
Julius Má t I, jenž později vstoupil do služeb zemské·
fondu.
Po něm obstarává tyto přednášky Ing. Alois
ho technického úřadu v Brně.
". Š i m e k, bývalý přednosta katastrální služby v Brně.
R. 1920 byl dlouholetý asistent ústavu Ph. Dr. Bo2) Jeho veliké životni dílo jest zhodnoceno mezi jiným
humil K I a d i v o jmenován honorovaným docentem
ve spisech: 1. Redakce Technického Obzoru r. 1906, str.
25--26. 2. Sbornik čs. společnosti zeměpisné r. 1925, str.
pro základy geodesie. Krátce na to r. 1921 se habili1--30, r. 1926, str. 18--23, str. 132--140, str. 273--274.
toval Dr. B. Kladivo pro vYšší geodésii a sférickou
3) Památník
českých vysokých škol technických
astronomii.

jenž záhy přešel r. 1851 na stavovský technický ústav
do Prahy.2)
Po něm vyučovali praktickou geometrii postupně:
Dr. Antonín V i n kle r do r. 1860 a Gustav N i e s s e I
z Mayendorfu do r. 1907. Jeho nástupcem byl pak
Dr. Hans L či s c hne r, jenž byl také posledním profesorem této discipliny. Prvým docentem nauky o katastru a agrárních operací byl Antonín Jeli in e k;
docentem fotogrametrie Dr. Karel Z a a r.
R. 1896 byl zřízen při německé technice v Brně běh
pro vzdělání zeměměřičů.

v Brně, vydaný sborem profesorským, I.
r. 1924.
Dr. A. Sem e l' á d: Ke třicetiletému
řického studia. Zeměměřičský Věstník,
až 170.
4) .Teho životopis viz: Zeměměřický
;;tr. 129-130, r. I, r. 1928, str. 177-186.

v

díl r. 1911, II. díl

výroči zeměměr. 1928, str. 168
Věstník r. 1924,

5) Jeho životní dílo bylo oceněno ve článcích: Ústr.
Zeitschrift f. Vermes. r. 1909, str. 289-296: Zeměměř.
Věstník r. 1925, str. 153-155; Památník české vysoké
školy technické vf Brně, I'. 1924, str. 57.
6) Jeho životopis byl uveřejněn v Zeměměř. Věstn.
r. 1939, str. 95--96.
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Téhož roku se rozdělil geodetický ústáv na dvě stejnojmenné stolice nižší a vyšší geodésie I. a II.
I. stolici geodesie podržel Dr. A. Semerád, jenž měl
tuto učební po.vínnost: nižší geodesii včetně vyrovnávacího počtu, geodetické počtářství I., geodetické
poětářství II., měřická cvičení v uvedených předmětech, rysování situační a terénní pro odbory inženýrského stavitelství A a B a zeměměřického ín:Ž€nýrství
a později topografii.
Při I. stolici geodésie byla zřízena mechanická dílna
s mechanikem Ant. Ne dvě dem, ve které se též hotovily nové stroje geodetické a fotogrametrické.

T E ft A ft :NI

Raymond E. D a v i s a Francis S. F o o t e: Surveying.
theory and practise. Mc Graw-Hill Book Comp., Inc. New
York and London. 1940.1032stránek, NZměr 19X12 Cm.
Je to třetí vydání knihy z r. 1928,opravené a doplněné, knihy, která je určena studentům i praktikům. Obsahuje přehled theorie i praxe prací z oboru nižší geodesie.
Pro nás, čs. zeměměřické inženýry, zdá se být v mnohých partiích příliš stručná (na př. v popisu měřických
přístrojů, v částech o vyrovnávacím počth a p.). Pokud
je to možné, autor se v celé knize vyhýbá odvozování
a matematickým vzorcům. Na rozdíl od našich učebnic
nižší geodesie obsahuje kniha stati z astronomie, fotogrametrie, kartografie atd. Domníváme se, že pro srovnání našeho pojetí učebnice geodesie s pojetím anglickým může dobře sloužít obsah této anglické knihy a
proto uveřejňujeme názvy jednotlivých kapitol:
1. Základní myšlénky
2. HÍavní tJ'SY základních
měřických přístrojů
3. Polní práce
4. Výpočty
5. Chyby
6. Mapy
7. Měření vzdáleností
8. Měření výškových
rozdílů
9. Nivelace
10. Profílování, měření
sekcí
11. Vynášení profihi a sekcí,
výpočet kubatur
12. Měření úhlů a směrů
13.Úhloměrný stroj
14. Měření strojem
a pásmem
15. Tachymetrie

16. TrianjfUlace
17. Měřický stůl
18. Mapování
19. Výpočet ploch
.
20. Základy polní astronomie
21. Azimut, šířka, délka
a čas
22. Měření pozemků a obcí
23. Veřejná měřícká služba
24. Topografické mapy
25. Topografické měření
26. Vyměřování komuníkací
27. Ol:llouky komunikací
28. Konstrukční vyměřování
29. Důlní měření
30. Hydrografícká práce
31. Fotogrametrie (pozemní
a letecká)
32. Mapové projekce.

1%:

Na II. stolici geodésie byl přednostou Dr. Bohumil
Kladivo, jenž obstarával přednášky vyšší· geodesie,
sférické astronomie a patřičná cvičení, základy geodesie, geodetický semínář a později kartografii a nomografii. Ústav vedl vědecky úspěšně až do své smrti.
V r. 1927 byl dvouletý učebný běh ku vzdělání zeměměřičů přeměněn na tříleté studium zeměměřickéhOo
inženýrství se dvěmi státními zkouškami a s právem
promočním jako oddělení při inženýmkém stavitelství.
Studium bylo vybaveno řadou specielních disciplin,
patrných z nynějšího programu vysoké školy technické Drn Eduarda Beneše v Brně.
V r. 1946 bylo studium rozšířena na 8semestrové.

,
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při svých pracích často naráží na magnetické prvky. zejména deklinaci.
Solar attachment je přístroj, který po připojení k theodolitu, umožňuje z měření na slunce mechanické určení
směru astronomického meridianu, příp. zeměpisné šířky
stanice. Přístroj řeší mechanicky sférický trojúhelník
SPZ (hvězda - pol- zenit), jehož stálými veličinami jsou
výška a deklinace a třetím prvkem zeměpisná šířka ncbo
azimut nebo hodinový úhel.
Přístroj se skládá ze dvou základních částí: hodinověho a deklinačního kruhu. Šířkový kruh je tvořen vertikálním kruhem theodolitu, k jehož středu dalekohledu
je přístroj připevněn svou polární osou. Dá se užit jen
tam, kde se· neklade důraz na přesnost.
Z knihy uvádíme též několik zajímavostí:
Dříve použivanou délkovou jednotkou v Americe byl
prut (rod) a Gunterův řetěYlc. 1 míle = Stt·řetězců =
320 prutů = 5280stop.
Španělská jednotka délková, užívaná v Mexiku a několika jiných krajích, které byly pod španělským vlivem, je val' a. 1 vara=
32,9921palců (Mexiko) = M
palců (Kalifornie) = 33% palců (Texas).
Čára, která se v Americe nejvíce měří a která obyčejně tvoří hranice zemí i majetků (usedlosti) je astronomický meridián.
Referenční tríangulační bod v USA, ke kterému jsou
vztaženy též triangulace Kanady a Mexika, se nazývá.
"North American Datum« a nalézá se v Mcade's Ranch
v Osborne County, stát Kansas.
Přesnost amerických triangulaci
můžeme částečně
posouditi z těchto dovolených průměrných chyb trojúhelníkových uzávěrů (v závorce jsou uvedeny hodnoty
platné v ČSR):
Řád

I
1" (1")

II
3" (1,5")

III
6" (2,5")

>

IV
6" (3,5'1

Kniha je psána srozumitelně a přehledně; v každé
kapitole jsou uvedeny příklady a řada různých rad, upozornění a návodů. Lze ji považovati za dobrou encyklopedii nižší geodesie.
Stk.
Ing. Dl'. A. D v o ř á k: Využití mechanických kmitli
výzkum pildy, brož. Kčs 25,-. Spis vyšel v Tech~
nickém knihkupectví a nakladatelství s. s r. o., Praha 1..
Dům SIA.
I}Ni

Ke knize jsou připojeny 24 různé pomocné tabulky
většinou pro měření astronomická.
Rozdělení látky považujeme za výhodné pro praxi
proto, že se dotýká téměř všech oborů činnosti zeměměřického ínženýra. Pokud se zpracované látky týče, neobsahuje kniha (mimo věci zastaralé) téměř nic, co by
čtenář nenašel v našich učebnicích geodesie. Za zmínku
stojí snad jen obšírnější kapitola z magnetických měřeni
a přístroj zv. Solar attachment. I když měření busolní
nejsou v zeměměřické praxi příliš častá, přece jen je
žádoucí, aby znalosti našeho zeměměříckého inženýra
i v oboru zemského magnetismu byly na výši, neboť

Ing. Dr. Ř. J ů v a: Scelování pozemkťl v obcích. Stran
59; obr. 9, cena Kčs 25,- mímo porto; možno objednati
v Ústředí moravskoslezských obci, měst a okresů v Brně.
Česká 28.
Při nové výstavbě osvobozené vlasti připadá velký
význam také zcelování zemských zemědělských pozemků v jednotlivých obcich a krajich. Žádá si toho nejen
potřeba zvýšené zemědělské výrobnosti a úživnosti našich zemí, nýbrž také snahy, aby zemědělská práce byla
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co nejvíce usnadněna, zejména využítím strojní techniky a tim zvýšena sociálně-kulturní úroveň venkova,
d/Hežité složky celonárodniho života.
Scelování pozemků jest potřebi zvláště v obcích a
krajích v silně rozdrobené pozemkové držbě (Slovensko)
a též i prováděná pozemková re1iorma druhá a osídlování pohraníčí se v mnoha případech neobejdou bez pozemkových scelovacích úprav.
Stručný zeměpis světa. Ačkoliv jsme tak osudově
spojení s Ruskem, přece jen poměrně velmi málo víme
o této veliké slovanské říši, zaujimající 1/6 souše. Dosud
nt'měli jsme především spolehlivé příručky zeměpisné,
která by nás řádně poučila a informovala o SSSR, jeho
přírodě, obyvatelstvu. hospodářství, státním zřízení atd.
o

RUZ:NE

,

Stručný zeměpis světa, sestavený VI. Men c lov o u
(vydal jej Vesmír v Praze. Stran 208, s řadou map, plánů a vyobrazení) odstrňuje poněkud tento nedostatek.
Příručka podává, pokud ovšem možno, stručně a zhuštěnč přehledné informace o Rusku, které budou vítány
zejména v kruzích uiíitelských a profesorských; poslouží
v~ak dobře i ostatním.
Rozsáhlejší a na vědeckém podkladě napsaný zeměpis
Ruska vyjde koncem roku )947 nákladem Slovenské
akademie věd a umění. Jeho autorem je profesor Vysoké školy obchodní v Praze Dr. J. Hro m á d k a, který
za války přednášel o Rusku na Vysoké škole obchodní
a na Slovenské universitě v Bratislavě.
Ing. Jelínek Ed.

,

ZPBA.VY

Dík pochopení přednosty osobniho .odboru Úřadu předZřízeni kategorie liředníkfi měřicll:é služby ve služební
sedníctva vlády Dr. Lutovského byl návrh osnovy vlád.
třídě lb. Rozšířením studijní doby zeměměřického inženýrství zákonem č. 87/1946 Sb. na čtyři roky byl vynařízeni v krátké době zařazen do programu jak persotvořen předpoklad, aby zeměměřičtí inženýři ve státní
nálního komitétu' ministrů tak vlády.
správě v zemích České a Moravskoslezské mohli býti zaPersonální komitét ministrů ve své schůzi konané dne
řazeni do kategorie služební třídy lb. Výbor skupiny
19. listopadu 1947,v níž se zabýval osnovou vládního nazeměměřických inženýrů při SlA v Praze byl pověřen
řizení o zřízení kategorie úředníků měřické služby ve
loňského roku členstvem, aby vypracoval návrh na zříslužební třídě lb, kterou schválil, s e u sne s I, že nemá
zení kategorie úředníků měřické služby ve služební tlidě
zásadnich námitek proti návrhům, aby do kategorií,
lb, do niž by byli přeřazeni vších ni ustanovení měří čti
které budou zřízeny uvedeným vládním nařizením, byli
úi'edníci (čekatelé) v dosavadní služební třídě lc. Po
převedeni na podkladě platných předpisů individuelními
vypracování návrhu výborem bylo představenstvo SlA
jmenovacími akty i zaměstnanci, kteři nesplňují podpožádáno, aby jej předložilo příslušným úředním činitemínky převodu -podle § 1, odst. 3 osnovy. Tato okolnost
lilm k projednání.
byla sdělena ústředním úřadům provádějícím vládní naPředsta~enstvo SlA však doporučilo, aby návrh byl
fízení, výnosem Úřadu předsednictva vlády ze dne 21. lispředložen k projednání Ústřední radě odborů jako otázka
topadu 1947,č. 412437/47.
zaměstnanecká. V Ústřední radě odborů byla zkoumána
Vláda republiky Československé ve své 117. schůzí
pI'edevším otázka přeřazení vŠech měřických úředníků
konané dne 2. prosince 1947 se zabývala již uvedenou
a v závěrečné schůzi bylo S'chváleno a doporučeno, aby
osnovou vládního nařízení, kterou jednomyslně schvádo služební třídy lb byli generelně přeřazeni všichni
lila s účinností od 1. ledna 1947.
měřičtí úředníci dosavadní služební třídy lc, a to dnem
Tím jsou splněny dávné a spravedlivé pož~'davky
1. ledna 1947. Návrh osnovy vlád. nařízcní předložila
všech ěeskoslovenských zeměměřických inženýrů o zrovÚstřední rada odborů mínisterstvu vnitra k projednání.
noprávnění s ostatními kategoriemi vysokoškolskými.
Úřad předsednictva vlády dal v srpnu t. r. souhlas
Tato skutečnost není vyjádřena jen suchou literou zák předložení osnovy a pověřil ministerstvo vnitra vykona, nýbrž je podpořena širokou či~ností zeměměřických
pracováním, projednáváním a předložením návrhu vlád. . inženýrů při budování státuplněmm
dvouletého hosponařízení, což se také stalo.
dářského plánu při osidlování pohraniěí, jakož i prací
Při projednávání návrhu vládního nařízení bylo po'- na ostatních úsecích, sloužících plánovacím, techníckým,
ukazováno, že nelze provésti generelní přeřazení. všech
hospodářským i vědeckým požadavkům státu a potřeměřických úředníků do nově zřizované kategorie lb poubám veřejnosti. .
hÝm vládním nařizením bez ohledu na to, zda splňují
K informaci všech kolegů připojuji vládní nařizení
podmínku předběžného ukončeného 4letého vysokoškols důvodovou zprávou.
ského vzdělání, jak je předpisuje § 4, odst. 1 zákona čís.
103/1926Sb., neboť tento zákon nedává vládě k podobVládní nařízení
nému opatření potřebného zmocnění. Příslušní úřední
ze dne 2. prosince 1947
činitelé setrvali na stanovisku, že generelní přeřazení
o zřízení kategorie úřednikfi měřické služby ve služební
měřických úředníků je možné jedině cestou zákona. Do
ti'ídě lb.
kategorie měřickýéh úředníků ve služební třídě lb nově
Vláda
republiky
Československé
nařizuje podle § 4,
zřízené vládním nařízením je však možno přeřaditi měodst. 3, § 5, odst. 2, § 7, odst. I, -§ 9, odst. 1, § 21, odst. 1
řické úředníky (čekatele)·, kteří vykazují čtyřleté vysoa § 210, odst. 1 zákona ze dne 24. ěervna 1926,č. 103 Sb.•
koškolské studium. Ostatní měřičtf úředníci, zejména ti,
o úpravě platových a některých služebnfch poměrů státkteří vykazují d:vouleté vysokoškolské studium, byli by
Ilích zaměstnanců (platového zákona):
do nově zřízené služební třídy lb přeřazení individuel§ 1. (1) V oborech státní správy, v nichž jsou zřízeny
ními akty podle ustanovení vlád. nařízení Č. 132/1931Sb.,
jelikož jde o úředníky, kteří jsou více jak 20 let voe' podle příslušných předpisů kategorie úředníků měřické
služby ve služební třídě lc, zřizují se kategorie úředníkli
službě, jsou vesměs na vedoucích místech, mají značné
měřické služby ve služební třídě lb.
služební zkušenosti, praktické znalosti, vychovali dnešní
měřickou generaci a jde pom"ěrně o malý počet těchto
(2) Jako předběžné vzdělání ve smyslu příslušných
úředníků.
předpisů a zároveň jako zvláštní podmínka pro ustanoVýbor skupiny zeměměřických inženýrů při SlA
veni ěekatelem v nově zřizených kategoriích úředníkfi
měřické služby ve služební třídě lb se stanoví absolvov Praze po uvážení všech výše uvedených okolností a
obtíží došel k názoru, že bude vhodnější zachovati formu
vání střední školy a čtyřletých zeměměřických studií na
vládního nařízení, zvláště po bezuspěšhých intervencích
vysoké škole technické, jakož i úspěšný výkon předeu příslušných úředních činitelů.
psaných státních zkoušek.
(3) Úředníci (čekatelé) měřické služby ustanovení doPochopením a ochotou pana Dr. Urbánka v minister8tvU vnitra byl návrh vládního nařízení ihned definiposud ve služební třídě lc se převádějí, pokud vykazují
tivně zpracován a předložen Úřadu předsednictva vlády
předběžné vzdělání uvedené v odstavci 2, do kategorie
k dalšímu řízení.
úředníků měřické služby ve služební třídě lb.
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§ 2. (1) Ustanovení vládního nanzení ze dne 15. července 1927,č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládního nařízení ze dne 10. července
1931,č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanoveni
úi'ednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení
úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech, jakož i příloh těchto nařízení, ve znění
vládního nařízení ze dne 25. března 1938,č. 61 Sb., pokud
se vztahují na úředníky (čekatele) měřické služby ve
služební třídě Ic a nejsou v rozporu s ustanovením § 1,
platí i pro úředníky (čekatele) nově zřízené kategorie
úředníků měřické služby ve služební třídě lb.
(2) Ustanoveni vládního nařízení ze dne 5. března 1927,
č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah, ve
znění vládního nařízení ze dne 28. května 1946,č. 146 Sb.,
platná pro úředníky (čekatele) ve služební třídě lb, se
vztahují i na úředníky (čekatele) nově zřízené kategorie
úředníků měřické služby ve služební třídě lb.
§ 3. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
1947a platí v zemích České a Moravskoslezské; provedou
je ministří vnitra, financí, zemědělství, dopravy a techniky.
Odůvodnění.
Vysokoškolské studium zeměměřické na vysokých
školách technických bylo původně dvouleté (geodetické
kursy). Tyto kursy byly zrušeny zákonem č. 115/1927Sb.,
o úpravě zeměměřického studia na vysokých školách
technických, jímž studijní doba zeměměřického inženýrství byla stanovena třemi roky. V souladu s tímto uspořádáním byla ve státní správě zařazena kategorie úředníků měřické služby do služební třídy Ic, pro níž je § 4,
odst. 1 platového zákona č. 103/1926Sb. zásadně předepsáno jako předběžné vzdělání kratší než 'čtyřleté, avšak
aspoň dvouleté ucelené vysokoškolské vzdělání.
vývoj zeměměřického studia na vysokých školách
technických pokračoval dále a stále zřetelněji se projevovaly snahy po úplném zrovnoprávnění zeměměřického
studia s ostatními obory technického studia, zejména též
po jeho rozšíření na studijní období čtyřleté.
Na Slovensku došlo k tomuto rozšiření zeměměřického studia na 4 roky již v době okupace zákonem č. 188/
1939resp. vI. nař. č. 386/1939Sl. z., o Slovenské technice
v Bratislavě. V souvislosti s tím došlo tam také v!. nař.
ě. 32/1942Sl. z. k přeřazení všech úředníků měřické služby ze služební třídy Ic do služebni třídy lb.
V českých zemích mohlo dojíti k nové úpravě zeměměřického studia v důsledku uzavření vysokých škol za
akupace až po revoluci. Stalo se tak zákonem č. 87/1946
Sb., jímž studijní doba zmíněného studia byla rozšířena
na 4 roky.
V oboru veřejnozaměstnaneckého práva projevilo se
toto nové uspořádání vysokoškolského zeměměřického
studia v českých zemích zatím jen v resortu MNO, kde
vI. nař. č. 194/1946 Sb. byla zřízena nově důstojnická
kategoríe vojenských geometrů ve služební třídě 1. pro
niž je předepsáno nově nejméně čtyřleté vysokoškolské
vzdělání ukončené úspěšným výkoneni předepsaných
státních zkoušek nebo doktorátem.
Hledíc k uvedenému stavu nutno tedy konstatovati,
že jedině civilní státní úředníci (čekatelé) měřické služby v českých zemích jsou dosud zařazeni ve služební třídě Ic, ač zeměměřické studium je již na všech vysokých
školách technických v ČSR prodlouženo na 4 roky.
Příklad slovenský, kde zanedlouhou po zavedení 4letého zeměměřického studia došlo k všeobecnému přeřazení
slovenských úředníkľI (čekatelů) měřické služby do služební třídy lb, vede samozřejmě i zájmové orgány úředníkľI měřické služby v českých zemích k tomu, aby se
domáhali obdobného pí'ei-adění. Požadavek tento byl tlumočen dopisem ÚRO ze dne 9. dubna 1947, Č, V/5-31423/
605/47 Dr. Slov.
Osnovaná úprava sleduje především. ten účel, aby nově
přijímaní uchazeči se čtyřletým vysokoškolským studiem, jakož i již ustanovení úředníci (čekatelé) měřické
služby, kteří čtyřleté vysokoškolské studium již vykazují, byli správně zařaděni do služební třídy lb.
Celkový počet úředníků (čekatelů) měřické služby
v českých zemích je tento:
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předběžné vzdělání
vysokoškolské
dvouleté

Min. zemědělství
financí
dapravy
vnitra, zeměměi-. úřad
techniky
nhrnem

tfHeté

ětyřleté

18
81
9
6
5

15
212
26
12
15

3
144
26
84
37

36
437
61
102
57

119

280

294

693

Úředníci měřické služby, kteří nevykazují čtyřleté
vysokoškolské studium, zůstanou i nadále zařaděni ve
služební třídě lc a budou moci býti přeřaděni do kate·
gorie úředníků měřické služby ve služebni třídě lb jen
i n d i v i d u e I n ě podle přislušných obecných předpisi't
o přeřaďování zaměstnancľI, t. j. zejména prokážou-li
doplnění svého vysokoškolského studia na studium 4leté.
Po formálni stránce nebyla však volena úprava podle
vzoru slovenského vI. nař. č. 32/1942Sl. z.. nýbrž úprava
jednodušší, která lépe odpovídá zdejším poměrům.
Ing. Jaroslav Prtlša.
Soustředění zeměměřické služby. Vláda republikYŮeskoslovenské ve své schůzi konané dne 2. prosince 1947se
zabývala osnovou zákona o úpravě působnosti veřejného
v~Tměřování a mapování (zeměměřickým zákonem), která jí byla předložena panem minístrem vnitra.
Osnova zákona byla v této schůzi schválena po menších úpravách vyhověnim některým požadavkům paní
ministryně průmyslu a pana ministra dopravy.
Vládní návrh zákona byl postoupen Ústavodárnému
Národnímu shromáždění repu.bliky Československé k projednání. Předloženým vládním návrhem zákona, který je
vytištěn pod čís. 915,bude se zabývati technický a práv·
ní výbor Ústavodárného Národního shromáždění.
Účelné budování státu vyžaduje, aby veškerá veřejná
služba byla upravena takovým způsobem, aby dostála
všem úkolům na ni vzneseným při nejmenším možném
nasazení personálu a materielních prostředků.
Českoslovenští zeměměřičtí inženýři vedeni touto snahou, usilují téměř 30 roků, aby tato zásada byla uplatněna i ve věcech veřejného vyměřováni a mapováni.
Těchto cílů lze dosíci jedině pronikavým soustředěním
složek :;leměměřickéslužby, až dosud roztříštěných v různých resortech veřejné správy, do je d i n é h o mís t a,
které musí tuto službu jednotně organisovati, říditi,
zhodnocovati výsledky, vydávati je oprávněným orgárllllm k dalšímu využití a regulovati potřebu veřejného
vyměřováni a mapováni jednotným způsobem.
Věřím proto, že páni poslanci, jako zástupci národa
pečlivě uváží snahy zeměměřických inženýrů, jakož i důvody, které je k tomu vedly a schváli předložený vládni
návrh zeměměřického zákona.
Ing. J. Prtlša.
Státni záruka na úvěr při scelování pozemk/t Ministerstvo financí zaujalo k žádosti ministestva zemědělství o státní záruku za úvěry na některé scelovací
výlohy kladné stanovisko. Ministr financí je zásadně
ochoten převzíti státní záruku za úvěr, který poskytne
Zemská banka pro Moravu a Slezsko v Brně příslu§.
nému místnímu komisaři pro agrární operace pro účastníky seelování na úhradu nákladu na výstavbu t. zv.
společných zařízení scelovacích. Předpokladem pro převzeti státní záruky je. aby scelování byla prováděno
místním komisařem. Dále bude převzata záruka tehdy,
bude-li předmětné scelování schváleno dohlédacími úřady, t. j. zemskou komisí pro agrární operace a ministerstvem zemědělství, budou-li scelovací náklady knihovně
zajištěny, při čemž finanční prostředky poskytne Zemská banka pro Moravu a Slezsko v Brně ve fonně komunálních dlužních úpisů. Ki projednáni poskytnuti
státní záruky je třeba řádně vystavené a podepsané žádosti, která musí obsahovati přesné označení účastníkú
(obcí), v nichž se scelování provádí. dále výši zápůjčky,
dobu trvání státní záruky a písemný příslib Zemské
banky o poskytnuti zápůjč.ky ve fonně komunálních
dlužních úpisů. Tato státní záruka se bude vztahovati
i na dílčí zápůjčky, na které bude celková zápůjčka
rózvržena.
..

Hlavní a odpovědný redaktor: In~. Dr. Bohumil Pour. - Majetník a v~davatel Spolek českoslov. inženýrů. - Tiskem
knihtiskárny »Typusc v Praze XVI. Telefon 410-62. Redakční korespondence budiž -řízena, na adresu hlavniho
redaktora Praha XIV•• Krušinova 42.
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iiranolky a pentagony - Skizmvaci stolky - Technicke papiry

-

Dod6u6 i h n e d se skladu

KAREL PLEVA
obehod pfistroji a pom&ckami pro meikni a
r y s o h i , kancel. potikbami, stroji a papirem

-

PRAHA 1.. NA P ~ I K O P E17 Tel. 270-76
Sklady a kancelaie Praha II., Vaclavske nam. 35
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Telefon 277-18

rozmnoii Vage pidny
rychle
bezvod n&
spofehliv6

doda potieby pro Voii
tochnickou k o n c e l a i

KAREL KRAL
TOVARNA CHEMICfiCH PAPIRU A PLANOGRAFlE
PRAHA II, KRAKOVSU 25
k l & n 93Uo

dstreai:

P
-

11. VODIOKOVA U

-

taohniak8 potteby. kter6 uviadi-

Tel. ü70-51 Serie

me na idelE trh, vynikaji naprOstou ~fesnosti.

nmßcuw A SPUL
P B A H A 11, VODIOgOVA 4i
TELEFON 310-52
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