
ZEMĚMEŘIČSKÝ OBZOR
VYDAvA SPOLEK CESKÝCH INL:ENÝRů

Zabýváme-li se osídlováním krajiny zemědělskými
sídlišti, je třeba nejprve si ujasniti obecně obsah po-
jmu venkovského sídla, které je hlavní složkou kul-
turní krajiny. S hlediska sídelně zeměpisného je obec-
ně venkovské sídlo trvale obývanou samostatnou sku-
pinou usedlostí, pro které je příznačné, že jejich funk-
ce je v podstatě stejná. Povolání obyvatelů venkov-
ských sídel je z větší části stejnorodé a i většina tva-
rových prvků venkovského sídla je obdobná. Z této
úvahy tedy plyne, že jednotícím prvkem zde je p r á-
c e - zem ě děl s k á p r v o výr o b a, kterou vždy
při každém zásahu do organismu zemědělského sídliš-
tě, ať se dotýká zastavěné či nezastavěné části ves-
nice nebo úpravy hospodářských pozemků. musíme
jako hlavní dominantu bráti v úvahu a podřizovati jí
veškeré změny, kterých chceme v sídlišti dosáhnouti.

Zpravidla jsou dvě možnosti, kterak lze zeměděl-
ské obyvatele trvale usaditi na půdě, a to bud' zalo-
žením nového sídliště, nebo plánovitým rozšířením
starých sídel. První případ bude v praksi asi velmi
vzácný, zvláště v našich hustě zalidněných krajích.
Obyčejně bude úkolem rozšíření vesnic přirozeným
přírůstkem obyvatel a tím také zvětšením stávají-
cích půdorysů obcí. Budeme si tedy všímati těch otá-
zek, které mají na zřeteli rozšíření starých sídel ven-
kovských v zásadách novodobého technického pojetí.
Abychom mohli aplikovati nové techni.cké myšlenky
osídlovací na dosavadní stavy sídlišť, musíme znáti
a pečlivě analysovati staré př"Íčinyzpůsobu osídlení,
které byly tehdy charakteru hospodářsko-sociálního.

V rolnických osadách připouští omezený rozsah
katastru, to je orných polí, lesů, luk a pastvin, též
jen omezený počet zemědělských závodů, zvláště pak
statků o větší plošné výměře. Jde-li o normální vý-
voj vesnice, tak také její normální ráz zůstává za-
chován a půdorysný obraz se málo mění. Rozsáhlejší
změny půdorysu nastanou teprve tehdy, když se za-
čuou stavět nové usedlosti neb obytné budovy na
místech dosud nezastavěných. Stavba nových domů
na, vesnici závisí především na rozsahu volného pro-
storu vhodného k zastavování. Ten je bud' uvnitř vsi,
nebo na jejích okrajích, obyčejně při vstupu nebo vý-
stupu hlavní komunikace do obce.

Při neměnné velikosti rozsahu orných pozemků
v obvodu katastru obce není možno také rozšiřovati
počet budov pro rodinné selské závody, ale pouze
zřizovati nové usedlosti s menšími hospodářstvími
nebo obydlí bezzemků. Tato vrstva obyvatel se stává
většinou rozhodujícím činitelem při půdorysném roz-
voji rolnických osad. Je příznačné, že mladší skupiny
domkářských usedlostí obyčejně zaujímají prostory
obecních pozemků při některém východu z vesnice,
kdežto starší domkářské skupiny usedlostí zabraly

obyčejně prostor návsi při celkovém návesním typu
obce.

Na uskutečněném případu demonstrovali bychom
prakticky provedení plánovitého rozšíření starého
sídliště o domkářskou a malozemědělskou skupinu
usedlostí, vzniklou při příležitosti všeobecné úpravy
pozemkové držby scelováním hospodářských pozem-
ků. Jaké k tomu byly důvody s hlediska sídelní poli-
tiky, bude uvedeno v dalším.

Malá hanácká obec ležící v úrodném pásu při řece
Moravě je půdorysně typickou obcí silniční. (Viz
obr. 1.) Je charakterisována tím, že obytné budovy
jsou těsně vedle sebe seřazeny po obou stranách sil-
nice, Stavební bloky, může-li se o nich při vesnic-
kých půdorysech mluviti, jsou pravidelné. Hospo-
dářské budovy jsou většinou za obytnými a stodoly
uzavírají vzadu prostory dvorů. Těsným seřazením
budov liší se půdorys typu silničního od jiných typů
protáhlých půdorysů, jako jsou na př. vesnice řa-
dové, lesní lánové vsi, raabisační silniční a různé jiné
kombinace těchto typů. Název silničního půdorysu
jest sice vžitý, ale s hlediska" vývojového není zcela
vhodný. Silnice jsou totiž obyčejně mnohem pozděj-
šího data, nežli byly obce tohoto typu zakládány.
Stavělo se podél cest, jejichž trasami většinou pro-
bíhají dnešní silnice. Při srovnávacích studiích v kra-
jině téhož zeměpisného a hospodářského charakteru
zjistíme, že obce silničního typu jsou většinou men-
šího rozsahu. Pravidelnost půdorysu nasvědčuje to-
mu, že to byl patrně typ normový. Tento půdorys
jest obyčejně spojen s traťovým uspořádáním orných
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pozemků, což jest i v našem případě. Zajímavé by
bylo zmíniti se také o vzniku způsobu rozdělení a
užívání orných pozemků vzhledem k určitému typu
půdorysu zastavené části obce, avšak to bychom se
již značně vzdalovali původnímu našemu thematu.

Na obr. č. 1 je vyznačen na severozápadním konci
obce komplex obecních pozemků, jež byly pojaty do
scelovacího obvodu a vytvořeny z nich nové stavební
bloky. (Viz obr. č. 2, kde nové zastavění jest vy-
značeno pouze schematicky.) Při návrhu nového
uspořádání obecních pozemků určených ke stavbě
nebylo v ohledu výškovém žádných obtíží, poněvadž
terén je úplně rovinný, takže tvářnost krajiny verti-
kálním směrem nebude novým návrhem nijak poru-

šena. Snahou bylo přizpůsobení se sídelnímu typu,
aniž by byla porušena charakteristika dosavadního
sídla. Aby se předešlo chobotovitému rozbíhání se
vesnice podél cest nebo jednostrannému protažení
obce podél silnice, byla vedena kolmá cesta k silnici
v místech, kde končila nyní vesnice a také asi v po-
lovici celé budoucí domkářské části obce. Tím byla
přerušena jednotvárnost při pohledu na frontu dom-
ků a též snadněji zpřístupněny zadní stavební bloky.
Velikost stavebních míst byla určena s ohledem na
místní poměry. Šířky činí průměrně 14 až 18 m a
hloubka až 68 m; plošná výměra jednotlivých míst
měří 950 m2 až 1200 m2• Větší stavební místa ne-
byla uvažována, poněvadž půda jest dobré bonity a
tudíž zemědělsky velmi cenná a v místě drahá. Osíd-
lení je myšleno většinou pro lidi hospodářsky slabší,
buď zemědělské dělníky neb zaměstnance v okolních
průmyslových závodech, kteří dosud buď nemají
vlastního hospodářství, neb jen nepatrné hospodář-
ství doplňkové při svém hlavním námezdním zaměst-
nání. Co se týče polohy stavebních míst ke světo-
vým stranám a hygienickým podmínkám, je posta-
ráno o řádné osvětlení a větrání prostorů dvorků a
využito je vždy sluneční strany.

Návrh nového zastavění právě na náhradních obec-
ních pozemcích není náhodný. Pozemková politika se

stavebními místy soustředila se do rukou obce, jež
si tak opatří zdroj příjmů a podchytí nežádoucí sou-
kromou spekulaci, která často bývá na venkově
brzdou zdravého stavebního rozvoje. I na soukromé
majitele pozemků byl vzat náležitý zřetel tím, že
byly po druhé stcaně silnice náhradní pozemky účast-
níků scelování kvalifikovány také jako stavební, jež
po vhodném plošném rozdělení dělícími čarami kol-
mými k silnici, budou tvořiti pokračování dosavad-
ních stavenišť v obci a zaplňovati symetricky nově
osídlovaný prostor obce.

Při kritice celkové koncepce návrhu by mohlo býti
vytknuto, že pro tak malou obec jest počet staveb-
ních míst předimensován, srovnáním se stavebním
rozvojem za posledních 50 let. Zde byl vzat v úvahu
velmi důležitý moment, proč obec se rozhodla věno-
vat všechny pozemky na stavební místa. V sousední
obci jsou totiž rozsáhlé tovární objekty, v nichž
možno zaměstnati řadu dělníků, kteří uvítají příleži-
tost bydlení v klidné obci, s možností provozování drob-
ného zemědělství. Skupina domků bude tedy jakýmsi
obytným satelitem nedalekého průmyslového závodu.
Pokud stavební místa nebudou zastavěna, bude je
obec prqnajímati bezzemkům k zemědělskému užívá-
ní, poněvadž po provedeném scelení hospodářských
pozemků mají drobní zemědělci a bezzemci malou
možnost pronajmutí pozemků.

Z předchozího je zřejmé, že i při dosavadních plat-
ných předpisech o úpravě pozemkové držby scelová-
ním hospodářských pozemků, je možno účinně zasa-
hovati do zastavovacích poměrů v obci, aniž by bylo
třeba zabírati do scelovacího procesu sídelní oblast.
Tento stav však není uváděn jako žádoucí, ale spíše
jako východisko z nouze. Ne vždy nám dovolí pří-
znivé místní poměry v uváděném případě úpravu tak
úspěšně realisovati.

Aby nebylo třeba uspořádání sídelní oblasti, tuto
důležitou součást všeobecné úpravy pozemkového
vlastnictví různým způsobem obcházeti, neb řešiti
jen částečně, je potřebí dalších zákonných opatření
pro řešení tohoto problému. Pojmutím zastavěné
části obce do scelovacího procesu uskuteční se no-
vodobý požadavek regionální a sociálně-hospodář-
ský, to jest řešiti technicky celý katastr obce s částí
obytnou i výrobní jako jeden nedělitelný organický
celek. Rozložením úpravy na dvě separátní složky
může se státi, že nebude dosaženo kontinuity Dbou
technických zásahů, zvláště když mezi regulačním
plánem a plánem scelovacím je určité časové roz-
mezí. Tyto obtíže potom mohou zanechati trvale ne-
příznivé reflexy na celkové hospodářské a sociologic-
ké struktuře sídliště.

Poznámka redakce: Dosud provedeným scelením
obcí na Moravě chybí někdy velkorysé začlenění do
širšího okolí ve smyslu zásad regionálního plánování
a pak současné řešení zastavěné části obce na pod-
kladě regulačního plánu. Hranice obecních katastrů,
jež v četných případech pozbyly již svého původního
odůvodnění, byly většinou příliš úzkostlivě dodržbvá-
ny. V některých případech, když se současně scelo-
valo několik sousedních obcí, došlo sice k velkorysej-
ším změnám a úpravám, většinou však jedna obec,
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jež často uvnitř sceteného obvodu ze scdeni vypadla)
znemožnila větší účelné úpravy. U některých malých
obcí) jež stavebně spolu skoro splynuly) byly při
scelování však dodržovány příliš úzkostlivě a neod-
důvodněně nevhodné staré obecní hranice.

Každému scelování mělo by vždy předcházeti re-
gionální plánování) z něhož by vyšly hlavní zásady)
jak pro úpravu obecních hranic) tak i pro uskuteč-
nění větších technických projektů a pro budoucí sta-

vební rozvoj obce (určeni vhodných stavebnich ploch
s hlediska regionálního).

Jedině úzká součinnost regionálního plánování se
scelovacími pracemi může přinésti nejlepší řešení.
Poválečná doba si pravděpodobně vyžádá provedení
pozemkových reforem) jež by velkoryse odstranily
všechny nedostatky dnešní pozemkové držby s hle-
diska všech novodobých závad a směrnic jak t6ch-
nicko-hospodářských) tak i sociálních.

Kontrola souřadnicovÝt"h rozdílů při výpočtu polygonů.

Návodem A se doporučuje v § 244., odst. 1., kon-
trolovati výpočet souřadnicových rozdílů d y) d x
při výpočtu polygonů a poukazuje se na součtové
tabulky pro

1 + sin qJ + cos qJ,

jež byly uveřejněny jako tabulka XVI. v návrhu na
návod A. V onom součtu značí qJ ostrý úhel, který
povstává z jižníku odečtením 90, 180, nebo 2700 (po-
dle kvadrantu, do něhož padá polygonální strana).
Ony kontrolní tabulky byly převzaty z dřívější ra-

kouské instrukce z r. 1904. Kontrolní vzorec byl
vypracován v tehdejší rakouské tríangulační a po-
četní kanceláři. Referát napsal tehdejší vrch. ev. geo-
metr Ing. J. L í č k a, pozdější profesor geodésie na
české technice v Praze a pak v Brně, v Zeitschrift
mr Vermessungswesen, roč. 1895, str. 277. V refe-
rátě tom autor upozorňuje, že kontrolní vzorec je pro
úhly qJ poblíž 45° málo citlivý, takže i při úplném
souhlase kontroly mohou býti v rozdílech souřadni-
cových chyby. Proto doporučuje v těch případech
ještě kontrolu tangentou úhlu qJ, která byla proto
také pojata do kontrolní tabulky.
Pokud jde všeobecně o způsob kontroly, možno se-

stavovati kontrolní vzorce buď pro vypočtené vý-
sledky (zde tedy pro d y a d x) a v případě, že by
kontrolou byla zjištěna chyba ve výsledcích, opako-
vati původní výpočet, nebo sestaviti kontrolní vzorce
pro vlastní výpočet a po provedené kontrole vyčísliti
výsledky, ovšem vždy s protizkouškou.
Předeslaný úřední způsob náleží do 1. kategorie

kontrolních vzorců. Vedle tohoto vzorce možno sesta-
viti ještě jiné, nezávislé na původních početních vzor-
cích, tedy obsahující jiné pomocné veličiny. V ná-
sledujícím podáváme 2 takové vzorce.

A. Kontrolní vzorec pro logaritmický výpočet
souřadnicových rozdílů.

Budiž o směrník (jižník) polygonální strany a qJ
ostrý úhel v pomocném pravoúhlém trojúhelníku, le-
žící vždy pro t i souřadnicovému rozdílu d y, obr.
1., takže

v I.
ve II.
ve III.
ve IV.

kvadrantu q)= o,
» qJ=180-a
» (r = o --- 180 a
» qJ=360-0•

Jednoduchý vzorec, podávající pronikavou kontro-
lu a nevyžadující veliké námaty, je na př.:

d y . d x = S2 • sin qJ • cos qJ,

d Y . d x =~.S2 • sin 2 qJ

log d y + log d x =

= compl log 2 + log sin 2 qJ + 2 logs.
d y, d x, jakož i funkce úhlu qJ se berou absolutně.
Pro vyčíslení vzorce 1. není třeba zvláštních po-

mocných tabulek. Při výpočtu se vyhledá pouze log
sin 2 qJ, neboť compl log 2 je stálý a dá se natísk-
nouti do početního vzorníku. Vše ostatní je dáno v~'-
počtem.
Souhlas výsledků na obou stranách musí ležeti se

zřením na chyby v zaokrouhlování a nepřesnost loga-
ritmů v mezích -+- 1 posledního místa mantisy, nebo-
li v mezích 1 až 2 cm dotčených délek.

.y
]J[

d(

-X

dx

N

dXi
I

~-,-9tT--
I ay

dx

Nevyjde-li kontrola, je možná chyba hlavně v log
sin qJ nebo v log cos qJ' Také i tuto chybu lze nezá-
visle kontrolovati. Z rovnice

d Y . d x = S2 • sin qJ cos qJ = ~S2 sin 2 'I'
následuje

. ~ sin 2 qJ
smqJ=---'

cos qJ

~ sin 2 qJcos qJ = ---o ---.
sm qJ
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~. 8- III ~ -tl i ~ log d y = compl log 2
Směrníky I o.> ~ rn~ log sin 11 log s sin 11 log sin 2 cp

11 1::8 >.! logs logdx = log t sin2cp
a opravy I::;::l I:: I log cos 11 I log s cos 11 2 log s

~ ..>:: ~, I d +I d I 1 2 • 2 a jejich opravy
, 1 " I o ----,-, 'I ~ '2 I ~ I I og y og x II og" s sm cp -- ------

+1 - 1 + 1-
O2 3----1-4--r---5 16---------7--------8----1-9--1-10

1_~34_=~_J~6oI361 _57126~1_3~_,571 I I

I ! I -91 i ! I
,d 34 19 32 25 I ! ! 9,99314n 'I

1
280

1 0:1 13L_i 159,23i 2,20202

0L~._ "r,24624 !

-1;991 :~I::I

Obvodové
úhly

, !-10
1162271 39
I

--~-~I-·--- ---

a t. d.

Vyjde-li sin cp rozdílně od původního výsledku, je
log cos cp chybný; obdobně log sin cp.
Po opravě obou logaritmů funkcí se počítají správ-

né logaritmy rozdílů d y, d x a opakuje se kontrola
podle 1. vzorce. Kdyby se však ani nyní nedosáhlo
náležitého souhlasu, byla by chyba jen v log 8. Te-
prve po všech opravách se vyhledají čísla pro d y,
d x a vykoná se případně také protizkouška tím, že
se najdou k vyhledaným d y, d x opět logaritmy, aby
se zjistilo, že není chyby v přepsání nebo jiné.
Pokud jde o zapsání kontroly do početního vzor-

níku (na jeho levé polovině), bylo by nejvhodnější
připojiti nový sloupec 8. podle-výše uvedené tabulky,
v níž je zapsán zároveň i 1. příklad.
Compl log 2 by se mohl natisknouti do vzorníku.

Prvé dva logaritmy se sčítávají jen tehdy, kdyby
bylo třeba kontrolovati logaritmy sin cp a cos cp.
Úhly cp a 2 cp by se mohly zapsati buď na levý okraj
vzorníku, nebo i do sloupce 5. pod stranu 8 (tabulka).
V provedeném příkl. je cp= 360 - 2800 09' 13" =
= 790 50' 47" tedy 2 cp = 1590 41' 34". Funkce toho-
to úhlu se béřou opět beze zření na znaménko.

B. Kontrolní vzorec při strojovém výpočtu
souřadnicových rozdílů.

Předešlá kontrola by byla méně výhodná. Přede-
vším by vyžadovala více mechanické práce, nežli při
logaritmickém výpočtu a pak by bylo třeba počítati
rozdíly d y, d x na více desetinných míst nežli na
dvě, aby bylo dosaženo přiměřeného souhlasu obo-
jích součinů. Proto je výhodnější voliti jiný kon-
trolní vzorec, nejvhodněji opět pro součet d y a d x.
Tedy ( d y)

dy+dx=dx 1+ dx '

9,69897
9,54040 +5 +4

2,19516 n 156,7328,07
1,44826 4,40404

3,64342 3,64~41

d Y + d x = d x (1 + tg cp) (3)
Ostrý úhel cp jest bráti zcela tak, jako v předešlém

případě.

2. pří k Ia d:
3&7 340 260<', d Y = 90,13 tg cp = 0,68750

dx= 131,11dY+dx= 131,11 X 1,68750
dy dx =221,2·1 =221,25.

Přihodí-li se chyba následkem přepsání na př. v d y
přehození desetinných míst, t. j. zapíše-li se na př.
(d y) = 86,31, vyjde

dy + dx=221,42,
tedy oproti nezávislému kontrolnímu součtu neprI-
pustný rozdíl. Je tedy třeba kontrolovati a opět ne-
závisle na původním výpočtu, jednotlivé rozdíly sou-
řadnicové. Tedy

d y = d x tg cp= 131,11 X 0,68750= 90,14.

Má býti tedy původně vypočtené d y = 90,13 a ni-
koliv 90,31. Nyní vyjde kontrola správně.

, • dy
Kdyby bylo chybne d x, neodpovídal by podIl d x

tangentě cp, tedy úhlu, jenž byl vypočten nezávisle na
obou rozdílech, a kontrolní vzorec by ukázal opětně
nepřípustný rozdíl. Kontrolovalo by se podle vzorce

dx= -~y-.
tg cp

Z á p i s k o n t r o Iy d o v z o r n í k u. Úhel cp
se zapíše podobně jako v předešlém případě.
PH počítání strojovém zůstanou sloupce 7. a 8.

početního vzorníku prázdné. Mohl by se tedy kon-
trolní výpočet vepsati na př. do sloupce 7.

.Na okra.i předpisů o plánování.

Otázka plánování obcí i plánování prostorového
je v dnešní době v popředí zájmu technické a samo-
správné veřejnosti. A také oprávněně.
Postupně vycházející vládní nařízení řeší a sou-

časně naznačují řadu úkolů a otázek, jež je třeba

řešiti. Referát o nařízeních týkajících se pláno-
vání nebyl by úplný, kdyby se nezmínil o příčinách,
jimiž dnešní plánovací ruch byl vyvolán. Je to v prvé
řadě poznatek, že neřfzená výstavba působí obcím
mimořádné a zbytečné výdaje na stavbu uličních vo-
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zovek, kanalisací, vodovodu a na druhé straně, že
nedostatečný zřetel k účelnému řazení staveb a ne-
místné užívání různých, okolí nepřizpůsobených sta-
vebních tvarů a hmot uráží krasocit a porušuje sta-
vební charakter i půvab místa a jeho okolí. Proto
je mimo jiné úkolem plánování, se zřetelem ku při-
rozené kráse krajiny a stavebnímu vzhledu sídla
(města, vesnice), účelně včleniti do stávajícího pro-
středí jak soukromé· a hospodářské stavby, tak i bu-
doby silného kapitálu (banky, obchodní domy, to-
várny a pod.), aby netvořily nežádoucích a nevhod-
ných dominant, jak tomu dosud bývalo.

Přirozenou krásu krajiny tvoří terénní útvary,
rostlinné porosty, vodotoky, vodní nádrže a přispívá
k ní i podnebí a místní složení půdy. Krajina jako
taková je vytvořena přírodou jako uzavřený celek.
Každé stavební dílo lidských rukou je v ní cizím prv-
kem, které, nemá-li působiti rušivě, musí býti budo-
váno se snahou, co nejvíce s krajinou splynouti, pří-
padně i některé její charakteristické rysy zdůrazniti.

Příkladem toho mohou býti nejstarší posud zacho-
vané stavby. U nich nelze sice předpokládati, že byly
budovány se zřetelem ku vpředu vyjá dřenému sta-
novisku. Naopak, lze se domnívati, že byly budovány
jen se zřetelem k účelu stavby a podle možností da-
ných po ruce jsoucími materiály.

Účel a materiál to byly, které určovaly jak
půdorys tak vzhled stavby. Na příklad hrad byl
budován proto, aby poskytl ochranu proti ne-
příteli a zároveň, aby ukázal moc a bohatství
svého pána. Protože měl sloužiti i obraně, byl zpra-
vidla budován na místě těžko přístupném, na návrší
nebo na skále. Aby obrana a proto i rozhled byly
lepší, byly přistavovány věže. Jejich obrysem byl
bezděčně zdůrazněn i rythmus stoupajících křivek
horských úbočí, takže stavba původně čistě účelová
stala se tím i dominantou krajiny. Podobně tomu
bylo i u vesnic a měst. Volba míst, na nichž byly
založeny, byla řízena jen potřebou a účelem. Rozleh-
lost půdorysu byla dána u měst účelem a u vesnic
rozlohou území, jež mělo býti novými usedlíky obhos-
podařováno. Jak v prvém, tak i v druhém případě
počet stavebních míst byl dán potřebou, tvar půdo-
rysu terénem a směrem komunikací. Dominantami
městského osídlení byly kláštery, zámky, kostely a
radnice, vesnického osídlení pak kostely, hřbitovy
s kaplí a pod.

Radnice a kostel byly právě tak stavbami účelový-
mi, jako hrady. Radnice měla representovati moc a
bohatství měšťanů; kostel. měl upozorňovati a neustá-
le připomínati na povinnosti k Bohu. Věžemi pak·
byl účel kostelů stavebně i účelově zdůrazněn.
Stavebním materiálem byl kámen, dřevo, sláma a
hlína, zprvu sušená, později pálená. To všechno byly
nřírodní a místní materiály; stavby z nich budované
iak barvou materiálu, tak proporcemi a liniemi, byť
i neúmyslně, přece jen ladně se včlenily do rámce
krajiny. Z původního osídlení se nám, s výjimkou
rozložení původních půdorysú sídlišť a stavebních
míst, zachovalo jen málo památek. Pllvodní stavby
podléhaly lehko ohni, takže celé vesnice a městské
čtvrti bývaly najednou spáleništěm. Skoro současně
byly však znova budovány. Dík tomu a původnímu
účelnému založení sídlišť a snad i dík zásahu býva-

lých vrchnostenských správ, dochovala se nám mno-
há města a vesnice v podivuhodné kráse i jednotnosti
a jsou nám vzory ideálního splynutí stavebního díla
s krajinou.

Se vzrůstem lidnatosti vzrůstala potřeba staveb-
ních míst a budov, s rozvojem průmyslu, obchodu a
bankovnictví vznikaly nové účelové stavby, jež měly
býti organicky přičleněny ke stávajícímu sídlišti tak,
aby neporušovaly jeho dosavadní tvářnosti. Bohužel
tomu tak často nebylo. Doba rozmachu průmyslu a
obchodu byla příliš překotná, sobecká a neměla trpě-
livosti ani dostatek vůle zabývati se pro ni tak zby-
tečnou maličkostí, jako je ráz a charakter krajiny,
města a vesnice.

Stavební řád z r. 1889, který měl usměrniti sta-
vební vývin obcí a měst, ukázal se slabým a nestacil
zabrániti škodám, jež vznikly bezohlednou spekuhd
se stavebními pozemky a zvůlí stavebníků. Proto po-
zorujeme, jak se stoupajícím pochopením škod vznik-
lÝch nedostatečně řízeným stavebním ruchem vzrůs-
tá snaha zákonodárných kruhů stavební ruch usměr-
niti a ze starých stavebních krás zachovati to, co se
ještě zachrániti dá.

Prvním krokem k tomu bylo zřízení státní regu-
lační komise pro hlavní město Prahu. Stalo se to
zákonem č. 88 z r. 1920. Tento zákon by] nahrazen
vládními nařízeními č. 48, 98 a 217 z r. 1940 o praž-
ské plánovací komisi. Další krok k úpravě obcí byl
učiněn v r. 1938 vládním nařízením čís. 261, jehož
ustanovení směřují k odstraňování stavebních a ko-
munikačních závad v obcích.

V období od r. 1920 do 1938 nebylo nijak podstat-
ně zasáhnuto do usměrnění výstavby obcí. Byl sice
připravován nový stavební řád, avšak posud (nehle-
dě k '11. n. č. 109/1942 Sb. - 1. staveb. novela) ne-
byl vydán. Jen naše normalisační společnost vydala
v r. 1934 na jeho podkladě normu čís. 1134, která
je věnována formálnímu provedení upravovacího
(regulačního) plánu.

Hlubší zásahy do stavebních poměrů v obcích isou
umožněny dále '11. nařízením č. 185 z r. 1939 o účel-
ném zastavování obcí. Toto nařízení se však týká
jen obcí, čítajících více než 10.000 obyvatel nebo těch
míst, jež jsou jmenována ve '11. nař. č. 5/1940 Sb.
Jsou to místa významná průmyslem, stavebním ru-
chem a pod. Menší města a obce nejsou tímto naří-
zením dotčeny. Doplňujícím opatřením je vydání
vládního nařízení o nové úpravě působnosti stavební
policie čís. 305 z r. 1940, kterým byly některé sta-
vební úkoly přeneseny na okresní úřad. Provádění
stavební policie svěřeno obcím pouze v přenesené
působnosti.

Stěžejní rámcová opatření v oboru plánování byla
učiněna teprve vydáním vládních nařízení č. 288 a
299 z r. 1941. Prvé z nich se týká opatřování plánů
polohy (upravovacích) a jejich finanční podpory,
druhé činí přípravy k prostorovému plánování.

Poučeni studiem původního osidlování a napácha-
nými stavebními chybami, vracíme se opatřeními
těchto vládních nařízení k zásadám, podle nichž byly
zakládány naše vesnice a města, totiž k účelnosti
a tím i k vzhledové kráse osídlení. Jenomže to, co
tehdy bylo konáno účelně, tedy jednoduše a prostě
a právě proto i krásně, to je pro nás výsledkem peč-
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livého studia a rozborů. V době zakládání měst a
osad nebylo problémem začlenění sídliště do terénu
půdorysem a výškou budov do prostoru. Tehdy ne-
bylo problémem ani užití stavebních hmot a řešení
komunikací, ani vztah sídliště k okolí a pod., jak je
tomu dnes, kdy musíme uvažovati nejen rozsah na-
vrhovaného sídliště se zřetelem k počtu požadova-
ných stavebních míst a vzhledem k příštímu vývoji
sídliště, nýbrž i bdáti jeho připojení ke staré části
města a začlenění do prostoru, který je tvořen kra-
jinou a starým sídlem. Mimo to je dbáti celé řady
požadavků hospodářských, zdravotních, komunikač-
ních a jiných. Tak to, co kdysi bylo úkolem poměrně
snadno řešitelným snad .iedním člověkem, je nyní
složitou otázkou vyžadující ke svému řešení sou-
činnosti několika odborníků a pomoci interesovaných
úřadů.
Pomoc úřadů spočívá Jednak v jednotném řešení

problému se stanoviska veřejné správy, jednak v čin-
nosti poradní obcím a podnikatelům. Postup, jakým
úřady zamýšlejí problém rozřešiti, je totožný se zá-
sadou naší zeměměřičské práce - totiž postupovati
od velkého k malému. Tato cesta se jeví ve vydaných
vládních nařízeních, jichž jsem byl již vpředu vzno-
menul a která můžeme rozděliti na nařízení pří"
pravná a prováděcí.
Přípravná nařízení jsou:
vI. n. č. 261/1938 Sb. o odstraňování stavebních

a komunikačních závad v obcích;
vI. n. č. 185/1939 Sb. o účelném zastavování obcí.

Podle tohoto nařízení může býti vyslovena také ne-
přípustnost staveb v částech města, které posud
nejsou upraveny regulačním plánem. Toto nařízení
se týká obcí s více jak 10.000 obyvateli nebo obcí
menších s živým stavebním ruchem, lázní, průmys-
lových míst a podobně. Podrobně jsou vyjmenován],
ve vI. n. č. 5/1940 Sb.;
vI. n. č. 305/1940 Sb. o stavební policii. Úkolem

tohoto nařízení jest zameziti znešvařování obce lm-
dovami, které by svou výškou, vzhledem, materiá-
lem a umístěním rušily a hyzdily stavební charak-
ter obce.
Prováděcí vládní nařízení jsou:
vI. n. č. 299/1941 Sb., .iež se týká příprav k pros-

torovému nlánování a zjištění a projednávání pláno-
vacích akcí. Pro zběžnou informaci uvedu z něho ně-
které výňatky:
Přípravy prostorového plánování zahrnují úkol

postupně zjišťovati přirozené a lidskou rukou vy-
tvořené hospodářské a kulturní možnosti protekto-
rátního území tak, aby bylo zaručeno jednotné
usměrnění těch opatření, jež mají vliv na uspořá-
dání prostoru, aby byl zaručen organický vývoj pro-
tektorátního území. Provedením úkolu jsou pověřeny·
Zemské úř'ady a aby jim mohly dostáti, musí jim
býti hlášena statická zjišťování a hotové potřebné
statistické a kartografické podklady musí jim býti
na požádání zapůjčeny. Rovněž všechny plánovací
akce veřejné i soukromé, maiící vliv na úpravu pro-
storu, je třeba hlásiti zemskému úřadu a v obvodu
pražské plánovací komise této komisi.
Vládní nařízení č. 288/1941 Sb. týká se opatřová-

ní plánů polohy (upravovacích) obcí a finanční pod-
pory této obce. Podle něho může býti uloženo které-

koliv obci pořízení plánu polohy (upravovacího) do
určitého času a to buď pro část, nebo pro celé území
obce. Před pořízením plánu polohy (upravovacího),
ať již se má státi z úředního nebo vlastního popudu,
obec je povinna vejíti ve styk se zemským úřadem.
Tímto opatřením je ,sledováno odborné a úsporné
vyhotovení plánu. Potřebným obcím může býti po-
skytnuta podpora z prostředků Protektorátu.
K nařízením č. 288 a 299/1941 Sb. byly vydány

prováděcí předpisy vyhláškou v Zemském věstníku
pro Čechy ze dne 25. února 1942, obsahující výnosy
ministerstva veřejných prací čís. 80/41-VII/l a čís.
80/53-VII/l:*) Prvý výnos byl vydán dne 2. října
1941 a obsahuje směrnice o podávání žádosti o fi-
nanČní podporu na opatřování plánů polohy (upra-
vovacích) podle ~ 3 vI. n. č. 288/1941 Sb.
Podle tohoto výnosu mohou žádati o podporu obce,

ať si pořizují plán polohy (upravovací) z vlastního
popudu nebo je-li opatření tohoto plánu uloženo mi-
nisterstvem veřejných prací podle § 1 vlád. nař. č.
288/1941 Sb. Žádost má býti podána dvojmo na tis-
kopise, který vydá zemský úřad.
O žádostech rozhodují zúčastněná ministerstva,

jimž přezkoušené žádosti zemský úřad předkládá.
Poskytnutí podpory může býti vázáno na splnění
určitých požadavků a podmínek.
- Druhý výnos byl vydán dne 29. listopadu 1941 a
obsahuje směrnice pro předběžné práce při opatřo-
vání plánú polohy (upravovacích) podle § 2 vI. n. Č.
288/1941 Sb.
Činnost obcí, které pořizují plán polohy (upravo-

vací) má se týkati jen pře d běž n Ý c h p r a c í
pří p r a v n Ý c h. Výsledky šetření mají býti vtě-
leny v plány, a to odděleně pro zjištění:
a) výškových poměrů (vrstevnic),
b) ploch užitých polním a lesním hospodářstvím, ze-

lených ploch, parků, hřišť a pod.,
c) veřejných prostranství pro dopravu silniční, ko-

lejovou, vodní a leteckou,
d) vodních a vodohospodářských ploch,
e) vedení pro zásobování vodou, plynem, elektřinou a p.
f) ploch věnovaných průmyslu, obchodu, ploch pro

obytné a osídlovací účely a pod.
Mimo uvedené, mohou býti zemským úřadem od

případu k případu nařízeny i jiné rozbory a studie.
Pro pořízení plánu polohy (upravovacích) ven-

kovským obcím (vesnicím, městečkům a městům)
vlastně posud žádných směrnic není a ministerstvo
asi nezamýšlí jich pořízení všeobecně naříditi. Avšak
tam, kde se venkovská obec rozhodne z vlastní ini-
ciativy takové plány dáti vypracovati, musí býti
dbáno ohledů na polní a lesní hospodářství. Rovněž
je postaráno o to, aby i při zcelování pozemků zem-
ský úřad mohl uplatniti zájmy spořádaného staveb-
ního vývoje obce.
Pro různé druhy plánů jsou v nařízení č. 288/1941

Sb. stanovena různá měřítka, avšak vesměs v pomě-
ru ku tisíci. Tak přehledný plán uprav ovací má býti
vyhotoven v měřítku 1: 5000 nebo 1: 10.000, podrob-
ný plán upravovací důležitějších obcí v měřítku
1: 1.000. Pro upravovací plány venkovských obcí je
stanoveno měřítko 1: 2.000.

*) Oba výnosy byly uveřejněny v čís. 2 letošního roč-
níku Z. O.
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Používání měřítka 1: 2880 .;e povoleno (snad pro-
zatím) jen do konce roku 1942.
Jak již bylo řečeno, vpředu uvedená opatření se

týkají v plném rozsahu míst s počtem obyvatel nad
10.000, nebo těch míst. která jsou jmenována ve vI.
nař. Č. 5 z r. 1940. Vesnice a venkovská místa. iak
se zdá podle vydaných nařízení, buď plánu polohy
(upravovacího) tak naléhavě nepotřebu;í, anebo ie"lt
pořízení takového plánu pro obec venkovskou otáz-
kou daleko složitější. jemnější a zodpovědnější, než
pořízení upravovacího plánu pro město, kde v oboru
plánů polohy bylo již shromážděno mnoho zkušenos-
tí. Ať již je tomu jakkoliv, jest jisto, že vesnice jako
místo soustředěné rostlinné a živočišné výroby musí
býti posuzováno jinak, než sídlo městské nebo prů-
myslové. Zatím co posléze jmenovaná sídliště jsou
ve stálém stavebním vývinu a pohybu, zdá se při
zběžném pohledu, že vesnice jest sídlištěm už hoto-
vÝm a nasyceným, nemajícím podmínek ani potřeb
dalšího rozšiřování. Tomu však tak není. Je sice
pravda, že počet zemědělských výrobních jednotek
(usedlostí) během času se ustáIiI, avšak jest otáz-
kou, zdali dosavadní stavební místa usedlostí svÝm
rozsahem, uspořádáním, stavem budov a nutnÝch
zařízení potřebných k provozu rostlinné a živočišné
výroby, stačí jednak dosavadnímu způsobu hospoda-
ření, jednak potřebě zvýšené výroby, jež nastane no
zcelování pozemků, k němuž časem musí v každé obci
dojíti. Mimo to třeba uvážiti, zdali v obci usedlí bez-
zemkové a to jak průmysloví dělníci, tak pensisté.
letní hosté a pod., nejsou rušivým živlem a zdali vý-
měry jednotlivých hospodářství odpovídají požadav-
kům racionelní výroby zemědělské. Zdá se, že bez
předběžné sice, ale přece spolehlivé studie zcelení po-
zemků a zodpovědění těchto zhruba nadhozených otá-
zek nebude plán polohv (upravovací) pro venkov-
ské, převážně zemědělské sídliště, dobře řešitelnÝ.
Ale i přes to, kdybychom uvážili a vyřešili tyto a

všechny jiné otázky předcházeiící správnému navr-
žení plánu polohy (upravovacího) jak pro město tak
pro vesnici, přece by se mohlo státi. že vypracovanv
plán by nevyhovoval potřebám.;ež plynou z úkohl
uložených kraji nrostorovým plánem celostátním. ie-
hož jednou složkou a součflsně vÝslednicí je i obec,
pro niž je plán polohv právě pořizován.
Touto úvahou přicházíme zase k pravdě zeměmp-

řičské zásady o postupu od velkého k malému. Proto
dobrý plán polohy (reglllačnl). jak pro vesnici tak
pro město neml1že býti vypracován. jestliže potřeby
místní nejsou stanoveny a řešeny se zřetelem k po-
třebám celku.
K dosažení tohoto cíle jsou zaměřena opatření

vládního nařízení č. 299 z r. 1M1 o nadřazeném plá-
novárií. Jeho provedení je v rllkf111zemských úřadů,
které shromáždí data o přirozenvp.h a lidskou rukou
vytvořenvch kulturních i hosnodáfskÝch možnostech
a stanoví podle pokyni't pfíslu!!ínphoministerstva se
zřetelem k celkovému vyrovnání potřeb vesnice a
města, průmyslu a zeměděh>tví. donr~vy a zdravot-
nictví, úkolv jednotlivým. oblastně llzavřeným kra-
jům a v nich zas úkoly místním obcím.
Protože práce na nad řazeném plánování pravdě-

podobně nepokročily ještě na tolik, aby jejich vý-
sledků mohlo býti použito k vyhotovení plánů polohy

(upravovacích), proto asi bylo učiněno již dříve
vzpomenuté opatření vyhlášky čís. 4 Zemského věst-
níku pro Čechy z r. 1942, podle něhož mají býti za-
tím pořizovány jen předběžné práce tam, kde se obec
rozhodla, nebo kde bylo nařízeno poříditi plán po-
lohy (upravovací).
Právě tak jako je ve stadiu příprav řešení otázky

pořízení plánu polohy (upravovacího), právě tak
jsou připravována nařízení, která stanoví jedn<J.k
druhy těchto plánů, jednak jejich obsah, právní zá-
vaznost a tím i požadavek přesnosti, jemuž vyho-
věti bude úkolem měřičského podkladu.
Jaké plány budou asi vyhotovovány, dává tu.!'iiti

nstanovení uvedené v odstavci 9 oddílu B vyhlášky
č. 4 Zemského věstníku pro Čechy, kde jsou uvá-
děny tyto druhy plánů:
1. přehlednv plán upravovaeí,
2. plán polohy (upravovací) a
3. podrobný plán upravovací.
Obsah prvÝch dvou plánů není ve vyhlášce blíže

určen, avšak o plánu nolohy (upravovacím) pro
města a městyse (odst. 6, oddíl B řečené vyhlášky)
se praví:
»Plán polohy (upravovaeí) musí představovati

v základních rysech jak se má vyvíjeti využívání
osídlovacího H prúmyslového území města nebo m0s-
tyse a jejich výstavba. Má v něm býti především vy-
značeno, které plochy byly dosud odevzdány zasta-
vění, které nak k účelům zastavění budou připrave-
ny a konečně, které plochy z důvodu veřejného zá-
jmu až dosud byly nezastavěny nebo v budoucnu
mají býti ze zastavění vyňaty. Výstavba obcí mURí
přihlížeti k 7ivotním podmínkám obyvatelstva. Po-
třeba půdy pro účely státní, hospodářské, kulturní a
zdravotní musí být v přiměřeném rozsahu zajištěna./(
Pro zajímavost si připomeňme, jakou náplň má

plán polohv nodle && 1 a 2 stavebního řádu pro ř'~-
chy z r. 1889. Podle tohoto nařízení má plán polohy
obsahovati všechna náměstí, třídy, ulice a si1nicp,
kde potřehí stoky a potrubí i jejich niveau, pak ve~-
keré parcely pozemkové a stavební i s budovami na
nich vvstavěnými. Do těchto pláni'l má býti vkres-
leno veškeré regulování, které se právě provádí,
nebo které provésti v době nejblíže příští se zamýšlí.
Jak z l1vedeného vidno. je obsah plánu polohy

(upravovacího) H nlánu polohy podle předpisů sta-
rého stavebního řádl] podstatně rÍlznv. Obsahově je
plán polohy (unravovací) svÝm plošným a prostoro-
vým řešním nodstl1Jnvm pokrokem proti lineárně ře-
šenému starému plánu polohy.
Z vyimenovaného množství nařízení a jich cíle-

vědomých opatření je zřejmé. iaká obrovská práce
čeká inženýry v ohorll plánování.
Bylo by snad účelné, kdybv k závěru byla učiněna

zmínka i o tom, iakÝ úkol čeká nás. zeměměřičskP.
inženýry, z celkové úlohy plánování. K tomu lze říci,
že nepochvbně bndou to práce na měřičských pod-
kladech, ft k ostatnímu mMe hýti poukázáno na usta-
novení odstavce 12. oddílu B vyhlášky čís. 4 Zem-
ského věstníku pro Čechy z r. 1942, který zní:
»0 způsobu zadávání prací projekčních a opráv-

nění odborníků k jejich provádění budou vydány
zvláštní pokyny.«
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Mapy v měřítku 1: 5 000, 1: 10 000 v Italii.

Úvod.

V ltalii, právě tak jako v Říši, je poptávka po ma-
pách ve větším měřítku, které by bylo někde upro-
střed mezi příliš podrobným měřítkem map kata-
strálních (v Italii v měřítku 1 : 2000 a 1 : 4000 a
v hustě zastavěném území 1 : 1000) a mezi mapami
vojensk-ého zeměpisného ústavu, jimiž je velká mís-
topisná mapa v měřitku 1 : 100000, a topografické
mapy v měřítku 1 : 50 000 a 1 ; 10 000.

Zatím co v Říši je o měřítku nové mapy základní
(Die Grundkarte des deutschen Reiches im Mass-
stab 1 : 5000) o její formě a funkci již rozhodnuto,
v Italii se zatím o tom uvažuje a konají se jak
s hlediska funkce, tak s hlediska formy podrobné
studie.

V Italii nemohlo býti pochyby o tom, že jak k stu-
diu a k přípravným pracím, tak k pořízení vlastních
plánů, povolána je měřická služba pozemkového ka-
tastru, soustředěná v státní finanční správě a vede-
ná i organisovaná v generálním ředitelství italského
katastru.

Stojí za zmínku, že italština rozlišuje plány od
map, t. j. »mapy« od »kart«. Naše katastrální mapy,
jež jsou, správně česky řečeno, plány, zovou se v ital-
štině mapami a mapy vojenské, jímž bychom měli
ponechati české označení mapy, jmenují se italsky
kartami. Na tento defekt v zásobníku naší mluvy
si stěžuje také prof. Ryšavý ve své Praktické geo-
metrii.

Generální ředitel italského katastru Ing. Dr. Tu c-
c i se tedy rozhodl provésti v římském katastrál-
ním studiu přípravné práce jak po stránce teoretic-
ké, tak po stránce praktické.

Pověřil Ing. dra Alfreda Pár o Ii h o z generál-
ního ředitelství organisací práce, dal mu k disposici
spolupracovníky z řad katastralistú i z průmyslu gra-
fického. Letecké zeměměřictví zastupoval za podnik
SARA-Nistri sám šéf závodu, jemuž Italie propůj-
čila nové šlechtictví - přídomek: rytíř práce.

Výsledkem pokusů bylo 8 listů nové mapy v mě-
řítku buď 1 : 5000 anebo 1 : 10 000 různých typů a
mimo požadovanou přesnost byla při pořizování map
zvlášť zdůrazněna estetická stránka výrobku, což při
pokročilosti reprodukční techniky italské a při jejich
autarkistických sklonech je tím naléhavější.

Výstavu s exponáty nových map navštívil v pro-
sinci minulého roku ministr financí di Revel a ge-
nerální ředitel katastru mu při této příležitosti uká-
zal i výsledky jiných pokusů o zhospodárnění ve ve-
dení pozemkového katastru, jako: kresby plánů na
zvláštních průhledných deskách pery, do nichž s"e
přivádí tuš pod tlakem, katastrální operáty ve for-
mě kartoték pořizované strojově a lehce rozmnožitel-
né atd. Ministr financí si prohlédl také vystavený
antický přístroj gnoma, nalezený ve vykopávkách
pompejských v pracovně zeměměřiče Vara.

Organisátor pokusných prací Ing. dr. Pároli uve-
řejnil výsledky svých studií a pokusů v revui ital-
ského katastru Rivista del Catasto (svazek VIII/2
a VIII/6), aby upozornil veřejnost na veliký podnik,

který Italie hodlá realisovat v úzké spolupráci úseku
vědeckého s úsekem reprodukčním a výrobním.

Uvážíme-li, že pro výměru území ltalie (králov-
ství) ku dni 10. června 1940 (později připojená úze-
mí se neuvažují) půjde o pořízení asi 54 000 listů
nové mapy v měřítku 1 : 5000 a asi 14100 v měřít-
ku 1: 10 000, pochopíme snadněji, že je to úloha
rozměrů úctyhodných, jejíž řešení se protáhne na
řadu let.

Proto vzpomíná Ing. dr. Pároli ve své zprávě v Ri-
vistě optimistického výroku Jordanova: »Veliké prá-
ce kartografické múžeme srovnávati se stavbou ka-
thedrál. Potřebují dlouhá léta, aby byly dokončeny.
Ale byť i nedokončeny, představují dílo dobré a SIOH-

ží účehlm, jež sledují.«
Naše zeměměřičská veřejnost - vzpomeňme vděč-

ně ?:ásluhy redakce Z. O. - diskutuie právě o ma-
pách ve velkém měřítku na území Cech a Moravy,
po nichž je nyní velká sháňka na úseku regionalistic-
kém i urbanistickém.

Nebude na škodu, když do rámce této diskuse
umístíme několik dat ze studií a pokusÍl prováděných
italským katastrem, o nichž Ing. dr. Pároli ve svých
článcích referuje. Při tom jsme si vědomi - a to se
čtenáři dozví v pokračování této zprávy - že italský
katastr má i v tomto směru určité potíže, jež jsou
v našich poměrech, díky relativně vysoké úrovni mě-
řického operátu našeho katastru pozemkového, ne-
známy. S druhé strany zase mají t. zv. »nové« mapy
italského katastt-u'tu nepoprfatelnou výhodu, že ob-
sahují také údaje výškopisné (vrstevnice). Tento
doplněk našich map vysloveně polohopisných vy-
nutí si však dřív nebo později technická civilisace
i v našich krajích, kde se na katastrální plány kla-
dou požadavky nové a nové, jež tvůrce katastrálního
zákona jen tušil.

Geodetické podklady.

Problémem zásadního významu označuje se volba
zobrazovací soustavy. Úlohu nutno řešiti s ohledem
na požadavek, že nová mapa se vyhotoví fotografic-
kým zpracováním existujících listů mapy katastrál-
ní, kreslené v některém ze zobrazovacích systémú.

Italské mapy katastrální byly většinou zhotoveny
v soustavě Soldnerově a jen z menší části v soustavě
Flamsteedově. Měřický operát je velmi nejednotný
a vychází celkem z 850 počátkú souřadnic.

Je tedy naléhavým požadavkem, aby se zvolila
soustava jednotná s jediným počátkem, do níž by
každý list mapy jednotně zapadl, aby se tak umožnil
způsobem co nejjednodušším vzájemný klad veške-
rých listů mapy.

Dále je zapotřebí orientovati jednotlivé listy map
přesně k zeměpisnému severu a orámovati je pří-
slušnými pravoúhelníky, jejichž stranami jsou po-
ledníky a rovnoběžky. V ltalii je totiž pouhou vý-
jimkou, jsou-li listy mapy uzavřeny do sekčního rám-
ce a ani v tomto případě nejsou svislice rámce orien-
továny přesně zeměpisně. Listy map budou tedy do-
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plněny zákresem rámcových meridianů a rovnobě-
žek, a to postupem početním, nikoli pouhým gra-
fickým způsobem.
Bylo uvažováno o různých možnostech takového

řešení a vyčísleny výsledky těchto úvah jak se -
pokud se týče deformace - v různých zobrazovacích
soustavách projevují. Ze všech uvažovaných systé-
mů (Soldner, Flamsteed, Bonna, Gauss, Paschen)
vyhovuje Italii nejlépe soustava konformní válcové
projekce Gauss-Krilgerovy s počátkem na trigono-
metrickém bodu Monte Mario v Římě.
Tento systém umožňuje vybudování jednotné zá-

kladní sítě triangulace nižších řádů, katastrální tri-
angulaci v to počítajíc a docílí se jím jednotnosti
v geodetických a kartografických pracích, které Ita-
lie sleduje.
Trigonometr Monte Mario (rp = 41° 55' 24",

l = 12° 27' 06" od Grenwiche) leží asi uprostřed
mezi nejzápadnějším bodem italského územi (Rocca
Chardonnet) a nejvýchodnějším (maják otnmtský).
V uvažovaném zobmzení není délkové zkreslení

v pruhu 200 km na východ a 200 km na západ od
Monte Maria téměř žádné. Pak vzrÍ1stá ve směru na
východ (osa X), kde na majáku otrantském činí
2,79%0' Ve směru západním (osa -X) dosahuje se
maximálního zkreslení u Rocca Chardonnet 2,10%0'
Ve smyslu osy Y (sever-jih) je deformace mizivá.
Dosavadní síť trigonometrická je vztažena na elip-

soid Besselův a je orientována k základnímu bodu
v Janově (pilíř v hydrologickém ústavu l~rálovského
námořnictva). Nyní nutno uvažovati vhodnější for-
mu elipsoidu, která by se více blížila tvaru země-
koule, jíž je elipsoid Hayfordův.
Všecky dosavadní souřadnicové systémy italské,

vycházející z mnoha různých počátků se v tomto
smyslu unifikují.

Typy nové mapy.

Uvažují se na zkoušku tři typy nové mapy: typ
s charakteristikou katastrální, topografickou a typ
smíšený, t. j. katastrálně-topografický.

Jako kriterium pro volbu typů platí prtlměrná
plošná výměra parcel v mapovaném území. Rozezná-
vají se tři stupně hustoty parcel. V prvním stupni
nad 30 parcel na 1 ha, v druhém 10-30 parcel na
1 ha, v třetím 5-10 parcel. Hustota parcel byla
symbolicky vyjádřena na přehledné mapě Italie.
Typ s charakteristikou katastrální je vlastně pou-

hou zmenšeninou katastrální mapy s vrstevnicemi
anebo mapy vrstevnicemi doplněné.
Typ topografický zdůrazňuje svojí konstrukcí, po-

pisem, značkami, zkratkami atd. stránku čistě topo-
grafickou. Typ katastrálně-topografický je kompro-
misem mezi oběma předešlými.
Z příslušných tabulek a přehledů, připojených ku

zprávě In~. dra Pároliho je patrno, že na příklad
v katastrálním typu nerozpoznáme druh silnice neb
cesty (jednosměrné, dvojsměrné, sjízdné pro vozy,
mezky atd.) právě tak, jako nerozeznáme na typu
topografickém hranice držby, parcel atd.
Typ katastrální vyžaduje na každý způsob měřít-

ko 1 : 5000, typ topografický měřítko 1 : 10000. Bv-
10 však i u typu topografického vyzkoušeno měřítko
1 : 5000.
Vzdálenost vrstevnic má obnášeti jednu tisíci nu

měřítka mapy. Tedy v měřítku 1 : 5000 pět metrů,
v měřítku 1 : 10 000 - deset metrů. Při pokusech se
vrstevnice po 25 m v měřítku 1 : 5000 a po 50 m
v měřítku 1: 10 000 vykreslily silnějšími čarami.
Poněvadž v nových katastrálních mapách jsou vzdá-
lenosti vrstevnic 2 a 4 m (v měřítku 1 : 2000 nebo
1 : 4000) získáme vrstevnice po 5 m interpolací.
K pokusným pracím se nejlíp hodily mapy katas-

trální pořízené letecky - společnostmi SARA-Nistri
a EJRA.
Mimo území rovinaté (kat. území Bolsena) a úze-

mí lesnaté (Compagnano) zpracována byla část Ří-
ma - Foro Mussolini s významnou urbanistickou
charakteristikou.
Na zkoušku bylo pořízeno osm listů - pět v měř.

1 : 5000 typu »katastrálního«, jeden typu »topogra-
fického«, ostatní typu »katastrálně-topografického«.

(Pokračování. )

Střepy a střípky, pestrá směs drobných zkušeností
může vytvořit v kaleidoskopu obraz hlemýždí práce těch
nejmladších našeho povolání. Je to vskutku práce hle-
mýždí řadit jeden bod k druhému, jednu parcelu lepit na
druhou do pavučinové sítě. Jeto však práce vyžadující
někdy důmyslu, rozvahy ba i odvahy. Je to konečná etapa,
konečný článek v řetězu, který představují astronomická
měření, triangulace, polygonisace a detail. Jeto nejnižší
stupínek v situačním měření. Každý zeměměřič přes něj
přešel nebo přechází. Každý na něm nabyl nebo nabývá
zkušeností. Většinou však vystoupí na vyšší schůdek ze-
měměřičské praxe a odnáší ssebou ty drobné zkušenosti,
předpokládaje, že jsou jednoduché a proto samozřejmé.
Pak na ně zapomíná, neboť se blíží vědě. Polyg:onisace,
tam začíná věda, triangulace, tam roste a dále už je to
jenom věda. A přichází nový zeměměřič,mladý, a začíná.

Dostane do rukou hranolek. pásmo a výtyčku s ponauče-
ním: pomoz si .iak umíš. Láme si hlavu. přemýšlí, listuje
v příručkách. Nakonec pracuje po svém. Jde to hladce,
vždyť na škole poctivě studoval. Ale najednou přijde do
cesty překážka. Taková docela nevinná, a začíná akroba-
cie; překážka se musí zdolat. Věda se usmívá, dávno už
přešla přes tyto malichernosti; poněvadž v nich není
alespoň jeden integrál nebo jedna diferenciální rovnice,
nechala je pohozené ležet. Mladý zeměměřič si je musí
sám se země zvedat.
Kdo pracoval s několika detaiIisty. poznal, kolik různých

způsobů. někdy velmi vtipných, ke zdolávání překážek si
vynalezli, bohužel, nikomu je nesvěřili. Náš kaleidoskop
by mohl přinésti zásluhou zkušenějších i méně zkušených
drobty praktických zkušeností, které jsou nám mnohým
neznámé. Vždyť mnohý z nás si neuvědomuje, že na př.:
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1. Hranolek 1800 nebo pentagon, vodorovně přidržený
kolmo k měřené přímce, velmi často nám pomůže při pro-
važování promítnutím obrazu visící olovničky na obraz
měřidla nad hranolkem.

Vodorovně přidrženým hranolkem se promítá volně vi-
sící olovnička do vodorovné roviny. Toho použijeme velmi
výhodně k urovnání měřidla do vodorovné polohy, nebo
k volbě vzdálenosti latě při technické nivelaci ve svahovi-
tém terénu a pod.

2. Vzdálenost mezi body A, B, zarostlou keři, zaměříme
odsazením:

a) rovnoběžníkovým: na libovolně zvolené vytyčené
přímce najdeme paty kolmic, spuštěné s obou bodů. Od
bodů směrem k patám kolmic naneseme pak stejné délky,
čímž obdržíme odsazenou vzdálenost A, Hl; nebo pob1íže
jednoho bodu, na př. B, nalezeneme vrchol jednoho pra-
voúhlého trojúhelníka nad přeponou AB. Změříme vzdá-
lenost tohoto pomocného vrcholu B, od B a přeneseme ji
v bodě A kolmo k AB" v témž směru jako je B1 od B.
Vzdálenost nového bodu A, a bodu Bl je rovna vzdále-
nosti AR.

b) rovnoramennÝm trojúhelníkem: s jednoho bodu vy-
tyčíme libovolnou vhodnou přímku (třeba na nějaký trva-
le sig-nalisovaný bod), nalezneme na ní patu kolmice

s druhého bodu na ni spuštěnou a přenesením vzdálenosti
prvého bodu dle paty kolmice souměrně ve vytyčené přím-
ce obdržíme pomocný bod, který s danými tvoří rovno-
ramenný trojúhelník. Měříme pak druhou stranu tohoto
trojúhelníka. Základnu volíme vždy pokud možná kratší
než jedno pásmo. Pomocný bod sestrojíme přenesením po-
loviny základny třeba po šikmo napjatém pásmu. Proto se
múže někdy tohoto způsobu použít k přenesení délky se
svahu do roviny pod svahem. Nejčastěji se tímto způso-
bem kontrolují špatně měřitelné malé vzdálenosti.

3. Pythagorových čísel použijeme ke kontrolnímu mě-
ření, nemáme-li po ruce tabulky čtverců čísel. Na př. čísla
3, 4, 5. Ve svahu, kde zaměřená kolmice je dosti nejistá,
kontrolujeme ji měřením přepony pravoúhlého trojúhel-
níka, jehož jednou odvěsnou je měřená kolmice, druhou
ie délka o jednu třetinu kolmice delší a přepona zase
o jednu třetinu kolmice delší než druhá odvěsna. (Nebo
druhá odvěsna o jednu čtvrtinu kolmice kratší, přepona
o jednu čtvrtinu kolmice delší než naměřená kolmice.)
i Pythagorových čísel podle předešlého použijeme též ke
!zjištění pravých úhlú, které nelze vytyčit hranolkem.

To je jenom nepatrná část všech těch více či méně po-
'užívaných hříček. Některé pro svou menší přesnost se
,'!hodí jenom ke kontrolním měřením. Někdy však jsou to
pomůcky nepostradatelné.

Zahájením činnosti ústřední správní komise hl. m.
Prahy 1. ledna 1922 na základě příslušného zákona
yešla v život Velká Praha, souhrn měst a obcí, jež
se do dalekého okolí sjednotlily se starým jádrem
města.

V prvním roce života Velké Prahy existuje oddě-
lení geometrické již jako velký celek a to jako s t a-
vební úřad odbor I (měřický), který vnitř-
ně se dělil na:

a) oddělení geometrické,
b) nový plán sjednocené Prahy v měř. 1 : 720,
c) výškopisný plán v měř. 1 : 5000 se zájmovým

obvodem.
V tomto úřadě jsou již tato oddělení pod společnou

střechou, ale ještě pod vedením stav. inženýra, stav.
rady Ing. Václava P I' o š k a. V této době setkáváme
se v tomto úřadě s následujícími geometry: Ing.
M a Ii n a Karel. měř. rada, H o I' e Š o v s k Ý Josef,
měř. rada, Ing. K u b í k Ladislav, měř. rada, Va r-
važ o v s k Ý Antonín, vrch. geometr, B e n e š Ant.,
vrch. geometr. Z I' Z a v e c k Ý Rudolf, vrch. geometr,
D ř í z a Josef, vrch. geometr, J a I' o š Josef, vrch.
geometr, P o z d ě n a Antonín, vrch. geometr, Z d i-
c h y n e c Otto, vrch. geometr, Ne j e d IÝ Bohumil,
vrch. geometr. R o c h e It Antonín, vrch. geo!T'etr.
smluv. geom. Pud I' Jaroslav, sm!. geom. Š t II In D f
Lad. a smluv. geom. Va I' važ o v s k Ý Gustav. Geo-
metr K a d e ř á vek František (vrch. oficiál), ktprý
jako účetní úředník nastoupil do úřadu měřického
1. prosince 19:?0 a po krátké činnosti v' úřadě vrátil
se v říinn 1922 znět do účtárny.

Vod b o I' U 11 (vod á I' e n s k Ý ú řad) v oddě-
lení obecní vodárny v Praze a Káraném, působí geo-
metr Josef S o u č e k, měřický rada.

VI'. 1924 vzhledem k rozmanitosti své agendy byl
rozdělen stavební úřad odbor 1 (měřický) na

a) oddělení geometrické, které bylo ve-
deno samotným přednostou odboru (tehda staveb.
inženýrem) ,

b) odd ě len í p o zem k o v é, jehož přednostou
byl rovněž stavební inženýr,

c) odd ě len í p I' o n o v é měř e ním ě s t a,
kde je již přednostou měřický odborník, tehda Ing.
Lad. K u b í k, měř. rada,

d) odd ě len í p I' o výš k o p i s n Ý p lán V.
Prahy se zájmovým obvodem, kde před-
nostou byl kult. technik.

V r. 1926 odchází do výslužby mezi jinými Josef
D ř í z a, tit. vrch. geometr, jehož nutno zde vzpome-
nouti jako odborníka na slovo vzatého při oceňování
pozemků a nemovitostí.

V dúsledku stále rostoucí měřické agendy u elek-
trických podniků hl. m. Prahy, kde práce měřické
byly prováděny civ. geometry, přijat byl v květnu
r. 1924 do služeb elektrických podniků (podmínka
úř. aut. civ. geometr) Ing. Jindřich Něm e c, jako
tech. referent železniční vložky elektrických drah.
Vedle této hlavní práce byly mu přiděleny veškeré
rm'tce zaměřovací pro účely knihovního pořádku.
11 tomto roce byl zařazen v oddělení ,.stavba, udržo-
vání·a čistění trati" jako smluv. geometr.

Počátkem roku 1926 přijati byli do služeb obce
pražské dva smluvní geometři, Alois Z e I' t a AJex.
I van o v, kteří pracovali krátký čas v oddělení
"nověho měření města". Oba vystoupili po roce
na jaře roku 1927 ze služeb obce pražské do služeb
soukromých.
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V době největšího stavebního ruchu, který lze po-
čítati do r. 1929-30, vzrostla agenda měřická tou
měrou, že stoupl značně i systemisovaný počet úřed-
nictva měřického. Starší generace doplňuje se již
generací 20. stol. Status definitivního úřednictva
zvýšen ze 13 geometrů na 23, vedle kteréhožto počtu
zaměstnána celá řada geometrů smluvních.
V r. 1929 setkáváme se zde s těmito jmény: Ing.

Antonín Va r važ ov s k ý, vrch. měř. rada, Ing. Anto-
nín B e TIe š, vrch. měř. rada, Ing. Antonín P o z d ě n a.
měř. rada, In.!;.Josef .Ia r o š, měř. rada. Ing. Otto Zd i-
ch y n e c, měř. rada, Ing. Boh. Ne j e d I ý, vrch. geom,
IN,'. Antonín R och e I t, vrch. geom., IT'g. .Tar. Pud r,
vrch. g-eom.,Ing. Gustav Val' važ ov s k 1', geom., Ladi-
slav S t u mp f, geom., Ing. Prant. E r j a v e c, geom.,
Ing'. Jan Pe x a, geom., Ing. Ant. N Ý v I t. geom., Ing
Vilérr Ulrich, geom, 1111:;', Josef Prajbiš, geom..
Ing. Jindřich S u s, geom., Ing', Antonín Ho b z:'\, gecm
a Antonín Mil' ov s k ý, geom. Dále smluvní geometři:
Ferd. BoI eh ov s k ý, Ing. Otakar JI ně v k ov s k ý.
Vedlp nich pa].:zařazeni ve středoškolském statusu: Ing.
Frant. K v i s, adm. ček. a Karel Prý m ek, rovněž adm.
ček., kteří oba byli zaměstnáni v měř. úřadě jako odbor-
né síly.
Ves t a v e b ním ú řad ě od bor 3 (komuni-

kační) působí v této době v odboru pro udržování
staveb komunikačních Ing. Ladislav K u b í k, vrch.
měř. rada, který přešel do tohoto úřadu ze staveb.
úřadu odb. 1 v r. 1927, aby zde vedl investiční práce.
Ves t a v e b ním ú řad ě od bor 11 (vodáren-

ský) působí stále Ing. Josef S o u č e k, vrch. měř.
rada.
V odboru hospodářském (v oddělení po-

zemkovém - OH IV/4) působí Ing. Antonín P r o-
e h á z k a, smluv. geometr.
U elektrických podniků, v oddělení stavební sprá-

vy rozšířena agenda měřická o správu všech pozemků
elektrjck~'ch drah, působí v této době Ing. Jindřich
Něm e c, vrch. měř. komisař.
V této době dosáhlo měřické úřednictvo 2. plat.

stup., bohužel obsazené stavehním inženýrem. Geo-
metrům zatím ponechána možnost postoupiti toliko
do 3. plat. stupnice.
Později systemisace z r. 1933 rozšířilf! stav defi-

nitivně měřických inženýrů na 28. Vedle tohoto počtu
zaměstnáno u obce pražské ještě 9 smluvních zem";-
měřických inženýrú vedle jednoho inženÝra země-
měřiče, který byl zařazen ve středoškolském statusu.
V říjnu r. 1935 konečně stal se představenvm jed-

noho z největších samosprávních měřických úřadů
zeměměřický inženvr a to Ing. Antonín B e n e š,
který současně dosáhl 2. plat. stup. s titulem ústfed-
ního rady. Jako nejvyšší představitel samosnrávnvch
zeměměřických zaměstnanců byl povolán českou vy-
sokou školou technickou v Praze pro rok 1933/34
až 1937/38 za člena zkušební komi:3e pro druhou
státní zkoušku zeměměřičského inženýrství.
Počet geometrú zústával celkem konstatní. Teprve

během posledních let odchodem starších zeměměřičú
do výslužby se počet úřednictva poněkud změnil. Po-
~et definitivního úřednictva byl doplňován úředníky
smluvními a to až do konce r. 1938, kdy vládním n3,-
řízením. č. 379 byl vydán zákaz veškerého povyšování
úřednictva a přijímáním nových sil.
Odchodem. starší generace do výslužby je v r. 1941

stav definitivních zeměměřičských inženýrů dán
počteIl,l 26 a 8 měř. inženýry smluvními.

Z tohoto počtu je jeden v úřadě vodárenském,
2 v pozemkovém odděl. hosp. úřadu, 1 v regul. úřadě
a ostatní ve stav. úřadě odbor 1 (měřický). Vedle
toho zaměstnáni jsou 2 měřičtí inženýřj13) u elektric-
kých podniků hl. m. Prahy.

Ves t a v e b ním ú řad ě o d bor 1 (měřickÝi),jehož
představeným je zeměměřický inženýr Josef Jar o š,
vrchní měř. rada a jeho zástupce Ing'. Jaroslav Pud r,
měř. rada. nacházejí se tito měřičtí úředníci: Ing. Boh.
N ei e d I ý,14)měř. rada, přednosta oddělení »Nové mě-
ření města«, Ing. Gustav V a r važ ov s k ý, měř. rada,
Ing'. Antonín N Ý v I t. měř. rada, přednosta odhadního
oddělení, Ing'. František E r j a v e c, měř. rada, Ing'. Jan
Pe x a, měř. rada, In!!'.Vilém U I r i ch, vrch. měř. ko-
misař. Ing'. Jindřich Š u s, vrch. měř. kom., Ing'. Josef
F r a .ib i Š. vrch. měř. kom., Ing'. Antonín H ob z a, vrch.
měř. kom.. Ing'. Antonín Mi r ov s k v, vrch. měř. kom.,
Ing. Otto II n ě v k ov s k Ý. vrch. měř. kom., Ing'. Ferdi-
nand B oI e h ov s k v, vrch. měř. kom., Ing'. František
K v i s, měř. kom.. Ing. Vlad. V y s očin, měř. kom., Ing.
Jaroslav K o t rb a, měř. kom.. Ing. Karel Fr i c, měř.
kom., Ing'. Vratislav II'v k a, měř. kom., Ing'. Ivan Š u l-
g' i n. měř. kom.. Ing. Gustav D u f e k, měř. kom., Ing.
Nikola,iA n t on ov, měř. kom., Ing'. Stanislav V op ě n-
k a, měř. kom., Ing. Karel P r v mek, vrch. adm. tajem-
ník a dále smluvní měř. úředníci: Ing'. Andrej J e r m 0-

I a i ev. Ing'. Nik. Jar o š en k o, Ing'. Ladislav Jan ou-
š e k. In!':. EmiIie Ptá č k ov á, Ing'. Vlad. Jel í n e k,
Ing'. Václav Váš a. Ing'. Frant. Mare k a Ing. Frant.
Ji r á t. V říjnu 1941 vystoupila ze služeb obce pražské
In!!'.dr. Věra Pat k ov á.
Ves t a v e b ním ú řad ě od bor 2 (reg'ulační) je

Josef II á je k, vrch. geometr.
Ve stavebním úřadě odbor 11 (vodárenský

úřad) nalézá se v oddělení1, (projektv, stavby. udržování
staveb) Ing'. Otto Z d i ch y n e c, měř. rada.
V h o s pod á ř s k é m ú řad ě odd ě len í 4A-

správa obecních pozemků. pllsobí Ing. Antonín P r o-
eh á zk a, měř. komisař a IngC. Břetislav Pe ř i n a, měř.
komisař.
U elektrickvch podniků v oddělení D 11

(nroiektové oddělenídrah a správa pozemkůl)plisobí Ing'.
.Jindřich Něm e c, měř. rada a Ing. František Vol dán,
smluvní zeměměř. inženýr.
Přihlédneme-li k dnešní agendě měřického úřadu

f', porovnáme-liii s agendou téhož úřadu z r. 1886,
spatřujeme veliký rozdíl. Jen heslovitě uvedená
agenda. dnešního měí'. úřadu naznačuje nám, jak vel-
ké úkoly po této stránce má dnešní zeměměřič Velké
Prahy. V prvé řadě k informaci veřejnosti a úřadú
slouží zde platné regulační plány, informace o vše-
obecných podmínkách stavebních a provedených
uličních investicích 'V celé Praze, nahlédnutí do ka-
tastrálních map a výměr pozemkových celého území
pražského. Tyto elaboráty jsou stále doplňovánv
tak, aby odpovídaly skutečnému stavu. Podrobné
informace o prodejných staveništích obecních. Sou-
pis nouzových staveb a udělování čísel nouzových,
provisorním stavbám. Zaměřování historických sta-
vebních památek. Dále sdělování a vytyčování regu-
lačních čar a výšek pro všechny stavby bez výjimky,
jich kontrola dodatečná (výšek chodníkú). Soupis
domů, magistrátní ag-enda udělováni čísel domovních
s vydáváním certifikátů pro zaknihováni; účast při
stanovení jmen uličních. Dobrozdání a oceňování
realit pro veřejné úřady a ústavv (nemocnice a p.).
Lustrování v pozemkových knihách. Zastupování
obce při ediktálním řízení. Odhady, návrhy, plány,

13) Na tento počet byl zvýšen stav měř. inženýrů
v r. 1935.přijetím sml. g'eometraing. Františka Voldána.

14) Během roku odešel do výslužby.
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účast na jednání a získání ploch do veřejného stat-
ku. Návrhy na stanovení poplatků za zabraný ve-
řejný statek, výstupky domů, arkýře, balkony a pod.
Zhotovení situačního a výškového plánu obce v měř.
1 : 720 methodou trigonometrickou polygonální.
úschova téhož. Evidence a rozmnožení plánů. Stře-
žení bodů polygonálních a výškových. Evidence pří-
ručních map katastrálních a záznamních knih (parc.
protokolů, práv požitečných a pod.). Soupis knihov-
ního jmění obce i veřejného statku, jeho evidence;
vypracování technického podkladu roční a dekadické
přiznávkyekvivalentu. Měření obecních pozeml,ú,
zjišťování hranic, zhotovení oddělovl?-cíchplánů, vý-
počty ploch. Různá měření a vytyčování pro účely
obecní. Plány parcelační obec. stavenišť, vytyčování
jich i výpočty. Dobrozdání a odhady pro pozemkové
transaI~ce obecní. Návrhy i účast na jednání př'i
koupi j prodejích. Převzetí a. předání pozemků obe<::-
ních i pozemkú veřejného statku. Odhady pozemko-
vé pro vyměření dávky z přírůstku pro referát dáv-
kový i o:;tatní úřady. Sestrojení orientačních plánů
(] : 2880, 1 : 5000) jich evidence a prodej otisků.
Zjišťování pražských vzdáleností úřadů obecním i ji-
ným veřejným. Planografie k zhotovení otisků pro
všechny obecní úřady technické.
Poohlédneme-li se zpět po některých jménech ze-

měměřičů pražské samosprávy, nutno se zmíniti
o činnosti těch, kteří svým věděním a svojí prací
zasluhují této zmínky. Vedle zmíněného geometra
Hurtiga z'lsluhuje zmínky Jan H e i d e, tit. stav.
rada, který skoro celou svoji úřední činnost věnoval
assanační práci,15) zejména zaměřování starého sta-
vu obvodu assanačního a pak vytyčování a zaměřo-
vání nové regulace tohoto obvodu, schválené radou
městskou v r. 1893, opravovací návrhy, odhady ne-
movitostí atd.
Při veřejném konkursu na regulační plány Pod-

skalí obdržel společně s geometrem A. Hurtigem a
M. V. Štruncem1G) v dubnu r. 1886 na společný pro-
jekt "Nám i budoucím" p r v n í cen u. V průvodní
zprávě sloužily projektantům při provádění jejich
návrhu v úvahu tyto požadavky:
1. esthetický,
2. hygienický a
3. ekonomický,
Pod těmitó třemi základními požadavky navrho-

ván celý projekt.
Při veřejné soutěži na regulační plány Starého

města a Josefova obdržel v únoru r. 1887 na projekt
s titulem "Finis Ghetto", vypracovaný společně
s geometrem Hurtigem a M. V. štruncem, opět
p r v n.í cen u.
Vedle Hurtiga a Heideho, kteří byli jedni ze

"starší školy" a kteří svoje práce konali method~mi
dřívějšími, obdivujeme jejich celoživotní práci "pio-
nýrskou" při budování geometrického oddělení
u obce pražské a s obdivem sledujeme péči a přes-
nost, s nimiž svoji práci konali.
Třebaže někteří z této generace neměli ucelené

vzdělání, zanechali po sobě dílo, na kterém buduje
později generace předválečná. Jako zářný příklad na

15) O'd zřízení referátu assanačního 27. února 1893 až
do 1. března 1920.

1~) Později geometrem v referátě assanačním.

spolupráci při nové výstavbě města, nu t n o z v 1á š-
t ě v y z d v i h n o u t i vel k Ý a v Ý z n a čn Ý pod í I
zeměměřičů při práci assanační.
Generace předválečná, která pokračovala ve šlé-

pějích generace starší, přišla již do praktického ži-
vota připravena a vybavena vědomostmi z vys. školy
technické, která již poskytovala specielní vzdělání
pro úkol zeměměřiče,17) Tato generace dala nám ce-
lou řadu význačnf1ch praktiků nejen ve službách ve-
řejných, ale i v řadách soukromých. Tato generace
poznala, že rychlý vývoj techniky potřebuje pro-
hloubenější a specielnější vzdělání, při nastalé spe·
cialisaci veškeré inženýrské práce. K těmto snahám
se přidružila také generace poválečná, která aspoň
z větší části dosáhla uspokojení všech zemčměř-ičů.
Z vysoké školy technické vycházejí nyní inženýři
zeměměřičtí, ovládající všechny oddíly svého odboru.
Z generace předválečné nutno vzpomenouti Ing.

Ladislava K u b í k a, vrch. měř. radu, který jako
přednosta oddělení "nového měření města", vynikal
svým vysokým rozhledem, znalostí řečí a odbornými
vědomostmi na tomto poli. Za něho dokončeno za-
měření celé Velké Prahy v měř. 1 : 720. Ing. Kubík
je také jedním z těch zeměměřičů, kteří nejen theo-
reticky, ale i prakticky sí všímali úpravy a regulo-
vání města a všeho toho, co s tím souvisí. Byl účast-
níkem. několika světových kongresů pro úpravu měst
a v r. 1926 světového kongresu geometrů v Paříži.
Z této generace řadí se k němu Ing. Josef S o u-

č e k, vrch. měř. rada, který skoro celou svojí úřední
činnost věnoval pracím. měřic1l:ým ve vodárenském
úřadě hl. m. Prahy. Zaměřovací práce při výstavbě
»káranského vodovodu« je jeho jedna z největších
prací, jakož i práce měřické všeho druhu při růz-
ných technických projektech, týkající se zásobo-
vání Prahy vodou. Byl spolu se stav. inženýry i spo-
lupracovníkem. na několika velkÝ'ch vodárenských
projektech.
Další zeměměřič této generace byl Ing. Antonín

Va r važ o v s k ý, vrch. měř. rada, jeden z hlavních
pracovníků při zaměřování V. Prahy. Celá jeho čin-
nost až na krátký pobyt, kdy byl zástupcem předsta-
veného stav. úřadu odbor 1, byla v oddělení "Nového
měření města". Zde zvláště vynikal svojí přesnou a
svědomitou prací při triangulaci a všech počtářských
pracech a hlavně svým mistrným zaměřováním de-
tailu. Vedle této činnosti projevil svoje odborné
schopnosti v tacheometrii. účelný způsob při prová-
dění tacheometrického měření dovolil mu během dne
zaměřiti značný- počet bodů tak, že sestrojením
vrstevnic vystihl i ty nejtěžší terénní útvary.
Poslední z předválečné doby, ale věkem o něco

mladší než dříve vyjmenovaní úředníci, je nynější
představený stav. úřadu odbor 1 Ing. Josef Jar o š,
vrch. měl'. rada (v pořadí druhý přednosta ze stavu
odborníků zeměměřičú). Jmenovaný vynikl po strán-
ce stavebně měřické. Vytyčování celé nové městské
čtvrti dejvické .ie jeho dílem. Jeho předcházející
praxe v tomto odboru korunovala celé vytyčení regu-
lace v přírodě tak, že odpovídala duchu regulačního
plánu. V době největšího stavebního ruchu pak řídil
veškeré práce tohoto druhu v celé Velké Praze, při

17) R. 1896-97 zřízen učebný kurs (2Ietý) pro země-
měřiče na vys. školách techn.
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kteréžto příležitosti byl dobrým rádcem a učitelem
generace nejmladší.
Jinak ostatní zde nejmenovaní zeměměřičtí inže-

nýři z poválečné a nejmladší generace nastupují ve
šlépějích generací minulých, kteří zrovna tak jako
tito, milují svoje zaměstnání a právě s takovou lás-
kou pracují na výstavbě milované Prahy.
Jaký podíl měli zeměměřiči u města Prahy na vý-

stavbě města, vysvítá z těchto několika cifer.
Při připojení Libně ku Praze čítala takto zvětšená

Praha (r. 1901) 215.713 obyvatel a měla 5.344 domů.
V roce 1922, kdy utvořena byla Velká Praha, čítala
684.800 obyvatel a měla 19.446 domů. Koncem roku
1941 stává se Praha milionovým městem, neboť má
již 1,042.189 obyvatel a 37.372 čísel popisných vedle
4.377 čísel nouzových.
Od utvoření Velké Prahy vzrůst města šel mílo-

vými kroky; vystavěny byly celé městské čtvrti jako
Dejvice, Spořilov, Zahradní město v Záběhlicích,
značně se rozšířily Královské Vinohrady, Bubeneč,
Smíchov, Lhotka, Braník, Hodkovičky atd.

LITERÁRNÍ

Na této výstavbě města měli podíl vedle architek-
tů. Po stavebních inženýrů i městští zeměměřičtí inže-
nýři, kteří vykonali na tomto poli velký kus práce,
jež přináší do plánování měst a obcí určité poznatky
a zkušenosti, nabyté při praktickém provádění regu-
lace a které budou jistě v přítomnosti i budoucnosti
plně oceněny.

Panu archiv. radovi Dru Mil. Li e r o v i děkuji
za laskavou a účinnou pomoc př~ této práci.

Autor.
Prameny:

1. Schematismus fur das Konigreich Bohmen, roč.
1793-1851.
2. Katalog pavilonu král. hlav. m. Prahy a odborných

skupin městských z r. 1908.
3. O vývoji městské správy pražské od r. 1848 (Miloš

Kratochvíl ).
4. Almanachy hl. m. Prahy.
5. Spisovna osobního oddělení.
6. Spisy městského archivu hl. m. Prahy.

Posudky.

Ing. Dr. J o s e f Š e b e k a Ing. Dr. Jar o s Ia v Va-
ně č e k: Technické stavby a ochrana přírody, S 25 obr.
v textu a 80 tabulkami. Praha 1942. Vydala Česká aka-
demie technická.
Spis vyšel jako doplněné zpracování soutěžní otázky

literární soutěže České akademie technické vypsané v r.
1940 a poctěné cenou. Autoři vycházejí ze zásady, že sou-
dobá technická díla musí vyhovovati ochraně přírody.
Omlouvají moderní inženýry, kteří poškodili přírodu a
velebí staré stavitele a jejich smysl pro přírodu. Snad se
z části mýlí, neboť neznáme původní stav stavby, aniž to,
čím příroda v pozdější době přispěla ke zvýšení ladného
dnešního dojmu. Jsem přesvědčen, že každý inženýr na
stavbě má lásku k přírodě, a že s bolestí kácí stromy,
které jsou v cestě, a vždy se snaží, aby nové stromy byly
vysázeny třeba jinde, ač stavební rozpočty neznaly polo-
%ek pro takové práce. V úvaze, jak mohou technická díla
splňovati požadavky ochrany přírody, praví, že inženýr
musí se dnes touto otázkou zabývati, ale nesmí se mu
státi dogmatem. Uvádějí oběžník říšského ministra do-
pravy této otázky se dotýkající. Vysvětlují pojem ochrana
domoviny a praví, že Svaz českých spolků pro okrašlo-
vání a ochranu domoviny - založený r. 1904 prof. Jarní-
kem - o tyto otázky u nás dnes pečuje. Pop:sují různá
řešení a návrhy technických staveb a jejich umístění v pří-
rodě s poukazy na škodlivé vlivy vzniklé technickou stav-
bou. Dále zmiňují se autoři o regionálním plánování, kte-
rým se usnadňuje přestěhování průmyslu z měst na ven-
kov. Plánováním jsou pověřena plánovací oddělení zem-
ských úřadů v Praze a v Brně a plánovací komise pro
Prahu D. okolí. Regionální plánování přihlíží již k ochraně
přírody i domoviny, vede činnost stavební tak, aby bylo
potřebí co nejméně obětí pro nové stavební podnikání, ne-
boť je nadáno zákonitou právní mocí. Poněvadž dnešní
ochrana přírody zahrnuje i péči o vzhled krajiny, o vytvá-
ření krajiny, dbá také toho, aby při potřebné účelnosti
a užitečnosti stavební podniky vyhovovaly požadavkům
vzhledu okolní přírody. Podle toho má se i voliti způsob
zdiva, jako lomové, kvádrové neb cihelné v různých úpra-
vách. Dále se autoři zmiňují o dopravních cestách, pro-
mlouvají o dálnicích a jejich včleňování do krajiny, o po-
rostech a stromech podle nich vysazovaných, mluví o mos-
tech a viaduktech, o vodních tocích a dílech na nich zřizo-
vaných a o rozvodu energie. Na to uvádějí postup při ná-

vrhu předběžném, definitivním, o postupu při stavbě a
provozu technických děl.
Dílo uvádí příslušnou literaturu v 8 oddílech podle látky

seřaděnou, zahrnující nejen literaturu českou, nýbrž i ně-
meckou, francouzskou i anglickou, úhrnem 538 spisů a
článků, ve kterémž seznamu je uveden i stručný obsah.
Tím nabyl tento seznam literatury mimořádného významu
a je třeba tuto mimořádnou práci též oceniti.
Spis je doložen řadou skic v textu a vedle toho na 80 ta-

bulkách seřaděnými obrazy závadných i správných řešení.
Kniha obsahuje hojně námětů pro všechny techniky,

nejen pro ty, kteří se zabývají pracemi regulačními, ale
i pro všecky inženýry, kteří pracují a projektují v pří-
rodě. Kniha bude jistě čtena i všemi, kdo se zabývají
cchranou přírodních památek a všemi ochránci. domoviny.

jpk.

Prof. Dr. K are I Č u p r: Aritmetické hry a zábavy.
Vyšlo nákladem Jednoty Českých matematiků a fysiků
v Praze 1942 ve sbírce »Cesta k vědění«, sv. 21. Stran 80,
cena brož. 16,20 K.
Ve sbírce »Cesta k vědění« vyšlo již celkem 21 svazků

populárně vědecké četby, jíž má rozuměti každý, kdo ovlá-
dá látku, kterou dává střední škola. Pečlivě volený výběr
jednotlivých svazků byl zpestřen v poslední době prací
profesora brněnské vysoké školy technické Dr. Karla
Čupra, v níž autor shrnul několik desítek početních há-
danek a her, které čtenáře zaujmou do té míry, že zcela
zapomíná na těžkosti početního řešení a bezděčně se pustí
do úloh, které by mu jinak činily obtíže.
Všeobecně je známo, že značné většině absolvovaných

vysokoškoláků-techniků zůstává po dokončených studiích
matematika cizí, s příchutí nedokonale strávených poznat-
ků, které se v jedinci hromadí počínajíc středni školou.
Nedostatek aplikace naučených vzorců a pouček způsobuje
mlhavou představu o širší použitelnosti matematiky vůbec
a po několika létech ztrávených v praxi ztrácí se fond
nabytých zkušeností.
Jedním z oživovacích způsobů pěstování t. zv.»abstrakt-

ních věd« je rekreační matematika, kterou uvedl prof.
Čupr ve 14 kapitolách rozvržených podle látky, kam ob-
sahově patří. Nalezneme tu úlohy z nauky o dělitelnosti
čísel, o soustavách číselných, magických čtvercích, početní
úlohy karetní, plnění nádob, velmi oblíbené slovní rovni-
ce, úlohy z foronomie, t. j. z nauky o pohybu, dále úlohy
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o čase, z kombinatoriky, řad a konečně různé matematické
hříčky, paradoxa a sofismata.

V kapitole o zajímavých číslech a posloupnostech je
tu uvedena pro nás zajímavá posloupnost

sin 0° =~ V2-V4
sin 15° = ~V 2 --V-;

(~--C---

sin 22° 30' = ~V 2 - V 2

sin 30° =~V;=V1
sin 45° =~V2-VO

1---;-
sin 60° =~V2+J;1
sin 67° 30' = ~V;:tV 2

sin 75° =~ V~+V~
sin 90° =~ V~+V4

Jako příklad rozmanitosti obsahu uvedeme jen kdysi
časovou americkou úlohu:
Marii jest 24 let, při tom je dvakrát tak stará, jako

byla Anna, když bylo Marii tolik let, jako je d,les Almě.
Jak je stará Anna? Odpověď, jakož i mnoho dalších ře-
šených příkladů shrnul prof. Cupr na 70 tiskových stra-
nách; jejich studiem se vrátíte často k těm partiím arit-
metiky, které Vám již dávno vymizely z paměti a jež si
takto hravě a s určitou dávkou zábavy opět osvěžíte.
A v tom právě spočívá hlavní účel knihy a zásluha

autorova. Třebaže v cizině byla rekreační matematika,
resp. aritmetika s oblibou pěstována (VIZ seznam děl
v autorově úvodě, mezi jinými W. Ahrens: Matematische
Unterhaltungen und Spiele, Schubert: Mathematische
Mussestunden atd.). jest u nás práce prof. Cupra prvé
soustavnější dílo toho druhu. Sice již před lety byl hor-
livým. propagátorem zábavné matematiky znamenitý
pedagog l). matematik prof. J. Sobotka, ale jeho myšlen-
ky a didaktické názory nebyly všechny ani dodnes uve·
deny v život. Podle jeho názorů musí býti pěstována
matematika a láska k ní současně.
Přáli bychom si jen, aby Aritmetické hry a zábavy

byly brzy doplněny ještě zábavami a hrami geometric-
kými, které často velmi neodborně jsou veřejnosti před-
kládány v zábavných koutcích různých časopisů.

E'lznic.
Jako dodatek k posudku knihy prof. Dr. Cupra o arit-

metických hrách a zábavách zaslal nám Ing. Dr. Elznic
výsledek experimentu o zjištění čisla :r cestou p:Jkusu,
jako jedním z přepočetných příkladů rekreační matema-
tiky, v daném případě z počtu pravděpodobnosti.
Buffon v Essai ď Arithmétique morale si dal za úlohu,

vypočísti pravděpodobnost, že nějaká tyčinka, spadlá na
desku s vyrýsovanými rovnoběžkami, přetne některou
z těchto rovnoběžek.

Tyto přímky jsou v obrazci znázroněny písmeny a, b,
c. Dvě rovnoběžné polohy tyčinky AB, A' B' délky e před-
stavují krajní možnost dané úlohy, neboť se přímky
ještě dotýkají. Středy S, S' jsou vzdáleností případů pří-
znivých. neboť ať leží střed tyčinky kdekoliv mezi touto

hranicí, musí protínati přímku B, pokud se úhel u ne-
mění. Platí

Počet všech možných případů je dán rovnicí v = m . n,
takže pravděpodobnost, že tyčinka dopadne pod úhlem u
je p~= ~.sil1_u. Avšak pravděpodobnost, že tyčinka do-

v
padne pod úhlem u až u + du jest

da1-'2 ==-,
7T:

neboť du znamená počet případů příznivých, n počet pří-
padů možných.
Složitá pravděpodobnost v našem případě činí

q = p, . pz = -~-sin udu,
7T:V

předpokládaje meze mezi a. a du. Jestliže se ptáme, jaká
je pravděpodobnost, že tyčinka protne přímku pod ja-
kýmkoliv úhlem, t. j .. od O do n, pak je tato vyjádřena
integ-rálem e jrt. Ze

I = -- SIn a d a = - .
7T:V 7T:V

O

Maximum funkce nastává přirozeně pro v = e. takže

2 1
lmax = --;r> 2.

Podle vzoru prof. Wolfa vrhal Ing. Dr. Elznic 36 mm
dlouhou jehlu na desku s vyrýsovanými rovnoběžkami,
vzdálenými 45 mm. Z tisíci vrhů bylo 509 případů přízni-
vých. Z celkového počtu n případů a m případů přízni-

vých byla získána zkušeností pravděpodobnost q = rn.
n

Když tento vzorec porovnáme s dřívějším vyjádřením
pravděpodobnosti pak

__ 2en
7t __ ---.

mv

Vyčíslením popsaného pokusu dostáváme pro experi-
mentální zjištění čísla uspokojivý výsledek

n = Z . 36 . 1000 = 3,14
509.45

Zvyšování přesnosti jest podmíněno zvětšením počtu
pokusů.

Odborná pojednání v časopisech.

Zeitschrift Ctil' Vermessung-swesen. (Pokračováni z čís.
7/42 Z. O.) Cís. 6: Ministerialdirigent Pfitzer 60 Jahre
alt. P. Ho p f n e r: Die Parallelkurven eines Blischels
geodatischer Kurven des abgeplatteten Rotationsellip-
soid. Kleine Beitrage.
Cís. 7: Ing. DL Ed. M li II e r: Genauigkeit bei der Re-

duktion von Fehlergleichungen eliminierten Unbekann-
ten. Ing. Dr. K. Se h a II hor n: Zahlentafeln ZUl' Er-
mittlung der zweiten Koordinaten aus den ersten Koordi-
naten im doppelt zu koordinierenden Meridianstreifen des
deutschen Einheitssystems. R. Jun g: Gedanken ZUl' Ge-
staltung des deutschen Hohennetzes. P. L e r ne r: Auf-
bau und Neugestaltung des Kataster-, Grundbuchs- und
Grundsteuerwesens in der Ostmark. H. U n g e r: Die
vermessungstechnischen Laufbahnen.
Cís. 8: Regierungsdirektor Ing. Fr. Winter 65 Jahre

alt. - Dr. Wl. K. C h I' i s t o v: Das Wesen der GauB-
Krugerschen Koordinaten. Dr. P i n k w a r t: Nochmals
dle Bestimmung einer Geraden aus den gemessenen Ko-
ordinaten ihrer Punkte. B I a k w i II: Ein Beitrag ZUl'
Berechnung der Hypotenuse mit lIilfe des Rechenschie-
bers. K a e s tne r: Die Koordinaten des Reichsfestpunkt-
feldes. H. U n gel': Die vermessungstechnischen Lauf-
bahnen.· - Kleine Beitrage.
Cís. 9: Max K n e i B I: Die Abhangigkeit der Wider-

spruche in den Laplaceschen Gleichungen von den Beob-
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achtungsfehlern. Dr. H. M a u l' e 1': Was ist geometrisch
die Mitte eines See? H. R i c h tel': Von der MeBtisch-
karte und dem Buchrecht.

Schweizerische Zeitschrift fiir Vermessunl'rswesen und
Kulturtechnik. Ročník 1942. Cís. 1: Ing. R. Vo gel i:
Del' Meridiansucher der Firma Wild A. G. Heerbrugg.
W. F i s I e 1': Aus der Praxi s eines Nachflihrungsgeo-
meters. W. K. B ach m a n n: Note sur le probleme de
l'orientation relative. Stlidtebau an der ETH.

Čís. 2: E. Hli n z i ker: Geoidprofile in der Schweiz.
Fernverkehrsstra13en und Gliterzusammenlegungen. Ing.
W. Kr e i s e I: Uber Photogrammetrie und Kartographie.

Čít;. 3: Dipl. Ing. E. Ba c h m a n n: Fernverkehrs-
stra13en und Gliterzusammenlegungen. Prof. Dr. C. F.
B 1), e s c h I in: Die Neuordnung der Ausbildung an der
Abteilung flir Kulturingenieur- und Vermessungswesen
der Eig. Techn. Hochschule in Zlirich.

Čís. 4: Prof. Dr. M. Z e II e 1': Die Folgebildanschlu13
mit Statoskop und seine praktische Durchflihrung am

o
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,

N E
,

PftAVY

Wild-Autograph A 5. Ing. Dr. M. Ven e d i k o v, Sofia
(absolvent pražské české techniky): Formeln flir die
winkeltreue schiefachsige Zylinderprojektion.

Čís. 5: Prof. Dr. M. Z e II e 1': Der Folgebildanschlu13
(pokrač. z čis. 4.). E. S c h li l' e 1': Melioration der St.-
gallischen Rheinebene. - ZUl' Absteckung des Stutzeck-
Arenberg- Tunnels.

Čís. 6: Arch. H. S t o l' i ~ Uberbauungsp!ane. Prof. Dr.
Ba e s c h I in: Die Hauptversammlung des Schweiz. Geo-
metersvereins (referát).

Čís. 7: H. Stori: Uberbauungsplline. E. Keller:
Die Grundbuchvermessung des Kantons Basel-Stadt.

Čís. 8: Ing. Ha gen: Kleinwasserversorgungen. M.
Di d a y: Représentations graphiques des variations de
180 déclination en Suisse. Ls. H.: Le diplOme de géometre
~. l'Ecole d'ingénieurs de l'Université de Lausanne.

Čís. 9: Dipl. Ing. E. B ach m a n n: Die Bestimmung
von Dreinentfernungen. A. A n sel' m e t: L'orientation de
levers aérosopographiques. W. F i s I e 1': Aus der Praxis
eines Nachflihrungsgeometers.

Zeměměřičský úřad Čechy a Morava. Dne 25. září 1942
byl zřízen nařízením vlády Protektorátu zeměměřičský
úřad Čechy a Morava (~ 1), do jehož působnosti náležejí
veškeré měřičské záležitosti Protektorátu. Dle ~ 2 tohoto
nařízení náležejí do působnosti zeměměřičského úřadu
Čechy a Morava (v dalším »zeměměřičský úřad«) tyto
záležitosti:
a) zřízení základní trigor.ometrické sítě,
b) zřízení základní sítě výškových bodů,
c) mapování,
d) zaměření hranic Protektorátu Čechy a Morava,
e) odborný dozor a právo udělovati pokyny ve všech

zeměměřičskotechnických věcech katastru (~ 3).
ZeměměHčský úřad jest bezprostředně podřízen mi-

nistrovi vnitra (~ 5). Jeho činnost upraví statut. Jest to
úřad s poukazovacím právem. (§~ 7, 8.)
Veškeré veřejné úřady, ústavy, podniky a civilní inže-

nýři, 1':onající zeměměřičské práce, jsou povinni oznamo-
vati tyto práce včas zeměměřičskému úřadu, prováděti
je jednotně podle předpisů o tom vydaných a sdělovati
zeměměřičskému úřadu bezplatně jejich výsledky, požá-
dá-li o to tento úřad. Zeměměřičskému úřadu přísluší
právo dozírati nad správným provedením těchto prací
a zařizovati případné změny. (~ 10).
Toto nařízení, za jehož vznik jest co děkovati popudu

Dipl. Ing. F. S e i d e I a, vrchního vládního rady u úřadu
Říšského protektora, otevírá měřičské službě Protektorátu
zcela nové možnosti. Celková měřičské služba jest shrnuta
v zeměměřičském úřadě, dozorčím a disposičním právem
jsou povinny veškeré ostatní úřady, ústavy a podniky,
provádějící zeměměřičské práce. Mimo to Se zajistí hospo-
dárné rozdělení zaměstnanectva a prací veškerého vymě-
řování v Protektorátě.
Stran složení a úkolů tohoto nového úřadu budou na

tomto místě později podány bližší zprávy.
Dipl. Ing. Dr. H. Kuhlmann, Praha.

Plastická mapa podkladem prostorových plánů. Touto
otázkou zabývá se v posledním (8) čísle Architekta SIA
Ing. Josef JI e ž e k z plánova\cího oddělení Zemského
úřadu v Brně. Uvádíme některé z jeho myšlenek na 'vhod-
nost plastických map terénu při prostorovém plánovánÍ.
Jako u každé lidské práce bude i u plá~lování záležet

mnoho na. vhodné metodě a na dobrých pomůckách, aby
bylo dosaženo nejlepších výsledků. Z podkladového ma-
teriálu (plánů, map, obrazů, diagramů, rozborů a sta-
tistik) jsou pro sdělání prostorových plánů nejdůležitější
mapy. U ních se požaduje vhodné měřítko, úplnost a
přesnost. Ale i když jsou k disposici maPy nejlepších
kvalit, nezmění se tím fakt. že mapa. byť sebe výraz-
nější. zůstává plochým, nevýstižným obrazem hmotného
prostoru. I při sebelepším vybavení mapového materiálu
zůstává záležitost trojrozměrného plánování prostoro-
vého řešena na podkladech dvojrozměrných - na pláně

s vrstevnici a kátou. Při komponování na pláně není pak
nikdy možné naprosto suverénní myšlení v prostoru a
osvojení si skutečného tvaru terénu do všech důsledků
urbanistických.
Ačkoliv si každý projektant před návrhem zrekognos-

kuje co nejpečlivěji terén a dá si ho výškově i situačně
dobře proměřit, přesto by neměl přistupovat k řešení
svého úkolu. tak odpovědného, bez pořízení plastického
podkladu - p I a s ti c k é map y.
P I a s t i c k á map a j e pot ř e b o u, kterou si nutně

vynutí další vývoj prostorového plánování. Ona bude
sloužit projektantovi k prostudování jeho prostorového
problému a k správnému a věcnému návrhu a ona po-
slouží i úředním místům při jeho přezkušování. Již dnes
požaduje se v plánovacích odděleních zemských úřadů
p l' ů k a z spr á v n o s t i navrhovaných důležitých řešení
v územích terénně a dopravně složitých p I a s t i c kým
m ode lem. A tento požadavek měl by bÝt zevšeobecněn
pro všechny případy. Na plastickém modelu se dá nej-
lépe studovat, na něm je nejproveditelnější plastická ana-
lysa terénu a na něm vynikají závady projektu více nežli
lIa plánových zpracováních. Bylo by si přáti. aby u plá-
novacích míst byly v jejich archivech pořízeny p I a s-
t i c k é map y cel Ý c h r e g i o n ů v měřítku aspoň
1 : 25.000, na nichž by se bezpečně určovaly regionální
vztahy. Souhrn regionálních úseků dal by p I a s t i c k o u
map u úze míz e m s k é h o. jejíž studium by bylo ku
prospěchu plánování v celé zemi. I projektanti by měli
možnost přístupu k těmto mapám za účelem předstudia
pro své návrhy. jež by vypracovávali jako p I a s ti c k é
m ode I y v měřItkách 1: 10.000, 1: 5000, 1: 1000 a to
podle rozsahu a důležitosti úkolů.
Plastická mapa bude nuhým podkladem pro prosto-

rové plány, plastický model návrhu jejich nejlepším vy-
jádře-1ím. Laikům netechnikům bude touto metodou
usnadněna práce spojená s pochopením návrhu prosto-
rového řešení. Plánování samo bude přivedeno k větší
dokonalosti a opravdivosti. Výsledné prostorové řešení
přimkne se teré'1u a bude co nejhospodárnější. Technické
dílo vytvořené lidskou rukou získá na v~'tvarných hodno-
tách a bude správně začleněno do obrazu kraje.

Říšský vceňovací zákon a zákon o ocenění majetku
v Říši. Říšský zákon o ocenění majetku (Reichsbewer-
tungsgesetz) z 16. října 1934, provádí ocenění veškerého
jmění, které rozděluje takto:
1. Zemědělské a lesní jmění.
2. Základní jmění (půda zastavená a budovy).
3. Provozní jmění.
4. Ostatní jmění.
Toto ocenění má za úkol vyloučit možnost stanovení od-

lišných hodnot při různých příležitostech a různými
úřady, jak se dosud stávalo a získat podklad pro vyměření
různých daní. Při samotném předpisu daní nelze pak již
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Podobně daleko významnější postavení je přiděleno kat.
vceňování v HaliL O tom se podrobně rozepsal Ing-. Falta
v ZO t. r. Ještě jednu důležitou okolnost nemůžeme však
nechat z italského vceňování bez povšimnutí: Dekretem
z 4. dubna 1939, Č. 589 bylo totiž stanoveno, že současně
s určováním kat. výtěžku (reddito dominicale) se má sta-
novit také ostatní část zemědělského výnosu (Reddito
ag-rario), podléhající podle dekretu z 4. ledna 1923, Č. 16
dani z příjmu pro zemědělce, t. j. výnos ze zemědělského
kapitálu kromě půdy a z práce řídicí. (U nás jsou země-
dělci od daně z příjmů osvobozeni a to nejen pokud se
týče pozemků vlastních, ale i připachtovaných, pokud je
obdělávají bez použití cizích sil).
Obě složky zemědělského výnosu jsou tedy v Italii ur-

čovány současně a to a n a 1y s o u b i I a n c e s k u t e č-
n Ý c h zem ě děl s k ý c h z á vod ů~
Seznání pokroku ve vceňování Ríše a Italie vybízí

k uvážení, zda důkladnosti a přesnosti naší měř i c k é
práce katastrální odpovídá také stav našeho vcenění,
ztrnulého na stavu před sedmdesáti lety.

Ing. Jan Petřík

napadat takto stanovený základ, čímž se řízení daňových
úřadů podstatně zjednodušuje. Pro daň pozemkovou platí
od 1. dubna 1938. Pro zemědělské a lesní jmění se zjiš-
~uje jako jednotná hodnota hodnota v Ý n o s o v á, kterou
Je 25násobek čistého výnosu, jejž podnik v průměru let
trvale může přinášeti. Při tom se vychází z toho předpo-
kladu, že podnik je obhospodařován za obyčejných po-
měrů, řádně a obecně obvyklým způsobem (K zadlužení
.se nepřihlíží). Takto stanovená jednotná hodnota je. zá-
kladem pro Grundsteuer, Grunderwerbsteuer, Erbschafts-
steuer. Při jejím určení se zvláště přihlíží:
A. K přirozeným podmínkám výnosovým: Charakter

půdy, terenní a klimatické poměry.
B. K hospodářským podmínkám:
a) poloha dvorce, uzavřenost nebo rozptýlenost podniku

(v nit ř n í dopravní poměry!).
b) Dopravní a odbytové poměry a poměry na pracov-

ním trhu (v n ě .iš í dopravní poměry).
Podmínky v bodě A. byly sice obsaženy v katastrálním

vceňování jednotlivých zemí Říše, ale nejednotnost a za-
staralost jejich vyvolaly naléhavou potřebu nového vce-
nění zemědělské půdy. To se stalo zákonem z 16. X. 1934
(Das Bodenschatzung-sg-esetz). Vceňování spadá do pra- Studium matematiky a fysiky v Říši jako samostatný
vomoci ministerstva financí a je přejímáno pro účely ka- pracovní obor. Studium matematiky a fysiky v Říši, po-
tastrální ministerstvem vnitra. dobně jako tomu je u nás, bylo dosud organisováno jed-
V ~ 1 čteme o účelu tohoto zákona: Fúr den Zweck nak na universitách, jednak na vysokých školách tech-

einer gerechten Verteilung der Steuern, einer planvollen nických. Účelem universitního studia byla příprava pro
Gestaltung der Bodennutzung und einer Verbesserung de'l" učitelství na středních školách; studium matematiky a
Beleihun.qsunterlagen wird eine BodenscfUitzun,q fú,. die fysiky na vysokých školách technických bylo součástí
landwirtschaftlich nutzbaren Fliichen des Reichsgebietes studip, inženýrství. Potřeba vysokoškolských vzdělaných
durch.qefúhrt. matematiků a fysiků v praktickém životě (v továrnách,
Zemědělské vzdělávání rozděleno je na: bankách a pod.) vyžádala si, aby studium těchto oborů

bylo nově upraveno a osamostatněno. Stalo se tak roz-
1. role (Ackerland - A), hodnutím říšského ministra výchovy s platností od 1. lis-
2. zahrady (Gartenland - Q), topadu 1942.
3. louky (Grunland - Gr). Při nové úpravě jsou zavedeny pro studium mat e-
Pro role a louky zavedeny jsou v ceň o v a c í rám c e mat i k y 2 studijní směry: směr přírodovědecko-technický

(rámec pro role platí i pro zahrady, v lukách obsaženy (všeobecná matematika) a směr matematicko-hospodářský
jsou i pastviny). . (pojistná matematika). Matematicko-hospodářský směr
Vceňovací rámec obsahuje rozdělení v třídy. Každá studijní má být zřízen na 5 říšských universitách, na 4 vv-

třída má svůj popis a označení a udání číselné hodnoty sokých školách technických (mezi nimi též na německé
(Wertzahl). Wertzahlen jsou poměrná čísla která technice v Praze) a na vysoké škole hospodářské (ob-
udávají, v jakéIr\ poměru podle své trvalé výnosnosti je ze- chodní) v Berlínu. Fysikální studium se zavádí podle
mědělský podnik vykazující pozemky jedné třídy. k pod- jednotného řádu na universitách i technikách. Studijní
niku s nejvýnosnějšími půdami Říše (nejvýnosnější půda doba obou nových oborů je sedmisemestrová s nejméně
má Wertzahl 100,). . 4měsíční praktickou činností po dobu studia. Pro absol-
Pro role jsou zavedena dvě hodnotová čísla: Bodenzahl ventv zavádějí se nové akademické tituly »DipI. mate-

a Ackerzahl. Prvé vyjadřuje různost půdy v souvislosti matik« a »DipI. fysik« (Dipl. Matematiker, Dipl, Physi-
s poměry spodní vody, při čemž se pro celou oblast Říše ker). Nařízení obsahuje přechodná ustanovení pro ty,
předpokládá stejnost terénu, klimatických poměrů a hos- kteří studují matematiku a fysiku podle dosavadních
podářských podmínek. Ackerzahl kromě toho vystihuje řádů a míní se věnovati studiu nových oborů. P-r.
ještě rozdíly způsobené růzností terénu. klimatu a jiných Jmenování zkušebních komisařů pro zkoušky uchazečů
přirozenÝch podmínek. Pro loukv je obdobně Griinland- o oprávnění civ. inženýra zeměměřičského na Slovensku.
grundzahl a GriinlandzahI. Grlinlandg-rundzahl přihlíží O zkouškách uchazečů o oprávnění civilniho inženýra a
k půdě, klimatu a vodě, Grunlandzahl kromě toho ještě o zkušebních komisích na Slovensku vydán byl řád vI.
k utváření terénu a j. nař'. Č. 37/42 Sl. z. Jmenování předsedy a členů zkušeb-
K podmínkám hospodářským (Bod B. vpředu!) se při ných komisí bylo určeno ministrem dopravy a veřejných

samotném vceňování nepřihlíží. Ty se uvažují až při oce- prací vyhláškou z 9. července 1942 Č. j. V. P. 22.193-1'1-
nění dle zákona o ocenění majetku. 1942 uveřejněnou v Úř. novinách pod č.332. Podle této
Určení třídy zahrnuje tedy u rolí: druh půdy. původ vyhlášky jmenoval ministr dopravy a veřejných prací

půdy a stupeň stavu (Bodenart, Entstehung-, Zustand- předsedu. místopředsedu a řádné a mímořádné členy zku-
stuf~). Na příklad: L, 3, D 68, 66 [znamená: Lehm (Bo- šební komise pro oprávnění civilních inženýrů zeměměřič-
denart), 3 (Zustandsstufe), Diluvium (Entstehung), Bo- ských takto:
denzahl 68. Ackerzahl 66]. Druh půdy vyjadřuje stupnice Předseda zkušební komise: Ing. Štefan Jan š á k. od-
orl písku (S - Sand) až k jílu (L - Lehm) a vřesovišti borový přednosta ministerstva veřejných prací. Místopřed-
(Mo - Moor). Stupně stavu dovolují přihlížeti k dalším seda zhšební komise: Jan K r i š t of í k,'vrchní měřičský
přirozeným podmínkám. Těchto stupňů je u rolí 7 a rada ministerstva financí. Řádní členové zkušebni komise:
v každém ještě je rozpětí 6-12 bodů. Třídy luční půdy 1. Dr. Rudolf Br i š k a, mimořádný profesor Slovenské
udávají: Druh a stupeň půdy, klima a poměry v~ní. vysoké školy technické, 2. Ing. Jan M i k uš a. mimořádný
Pro nás má zvláštní zajímavost ta okolnost. že říšské profesor Slovenské vysoké školy technické, 3. Štefan H 0-

vceňování je nejen na moderním podkladě založeno, ale f. c h e k. vrchní soudní rada ministerstva spravedlnosti,
že jeho u p I a t ně n í je mnohem širší než u nás. Jako 4. Ing. Ladislav Ba t i s z, civilní inženýr. Náhradni čle-
nejdůležitější pomůcky k stanovení je dno t n é ho d- nové zkušební komise: 1. Dr. Ctibor S m e rek, odborový
not y podstatné části zemědělského jmění (půdy), pře- rada ministerstva veřejných prací. 2. Ing. Felix H rdi 0-

náší se tím vliv vceňování také do jiných zákonů, které v i Č, měřičský komisař ministerstva veřejných prací, 3.
.iednotnQu cenu jako základ používají (Grundsteuer, Ing. Vojtěch S I e z á k. vrchní měřičský komisař minister-
Grunderwerbsteuer, Erbschaftssteuer). stva financí. 4. Ing. Alois Ul r i c h, civilní inženýr.
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