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V našich i cizích učebnicích vyšší geodesie jest uveden způsob odvození této opravy, který pro její malou
hodflOtu se zjednodušuje četnými aproximacemi. Pomoci pouček prostorové analytické geometrie dojdeme
k exaktnímu vzorci, který bude kriteriem vzorce dosavadního.
ÚloJiaJzní: na elipsoidu máme dva body PIJ P2 o zeměpisných souřadnících ({Jv AI' ({J2' A2 (viz obr. 1).
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obsahóvati jeho průmět na hladinu moře P 9' protože
normála n2 je obecně mimoběžná s normálou ň1• Dostaneme jiný normální řez P1 P2" = s' o azimutu A12'
a rozdíl obou azimutů A12 - A12' je ona korekce z nadmořské výšky cíle, již nutno přidati k naměřeným
směrům či azimutům v triangulaci I. řádu.
Při exaktním odvození vzorce pro tuto korekci použijeme některých vztahů na elipsoidu, jichž určení
uvádí prof. Dr. Fiala v přednáškách »Geodetické počtářství III. běh« (1938). V takovém případě uvedeme
hned výsledné vztahy bez jejich odvozování.
Zvolme si pravoúhlou souřadnicovou soustavu s osou
Z v ose rotace a osami Y, X v rovině rovníka (podle
obr. 1). Bude pak (jak podává prof. Fiala) :
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Pro další výpočet otočme si soustavu X Y Z kol
osy X při nezměněné poloze bodu O tak, aby osa Z'
nové soustavy byla rovnoběžná s normálou nI' rovina
X' Y' pak rovnoběžná s tečnou rovinou v bodě P l'
Podle obrázku č. 2 můžeme psáti transformační rovnice:
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Dosadíme-li do vzorce (2) hodnoty ze vzorce (1),
dostaneme:
Záměrná rovina procházející bodem P1 a obsahující
normálu n jakož i bod P2 vytíná na ploše elipsoidu
" (s) o azimutu A12• Bude-li však bod P2'
normální řez
ležeti v nadmořské výšce h2, pak záměrná rovina bude
jiná; obsahujíc bod P normálu nI a bod P2' nebude
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Body PIJ P2 a Kl jest určena rovina normálního
řezU 8; podle pouček prostorové analytiky dá se vyjádřiti ve formě determinantu:
y'

z'

1

xľ Yľ

z'1

1

x'2
x3'

Z.2 '

1
1

Y2'
y'3

z'3

1

y ')

subdeterminanty,

a

= --W

cotg A

'

(y 1'-

y 2')

Pro tangentu

') x2'= --x'
W
2

--

K2P2 je poloměrem příčného zakřivení

bod P2' souřadnice
x2

~+

P2'K2 =

W2

~-

aI

K~2=N2=

W
2

cotg

= sin CPIcos

cp!

= arc

=-

1

+h;.)
-+-

h2)

cos CPIsin

cos CPIcos

CP2c~

+

+ h2]

+ h2) +

LI.l.(.;

(A12 -

+

CPIsin

(1- e2) +11,2]

CP2[;2

Rovina PlP2'Kl

nebo A/'x'

bude nyní dána determinantem:

x'

y'

z'

1

Xl'

Yl'

x;'

zľ

Y2"

Z2"

x3'

Y3'

Z3'

1 =0
1
1

+ Bt

y'

+ Dl" = O

k

x2

cotg

-

A12
't-A'

12

co g

(10)
12

(1

A12'=

><

-

•••

cotg

A12

A
12

AI2')'

AI2'=

=

2

k

A12' -

.

+ k)

arc cotg x

+ x2)2

cotg

X

(x

x

+

-

LIcotg

(LI cotg A12)2 . cotg
A12 -

(6a)

2

+ sin

+

1
1 + x2

2

z/-- =

Au'

t A
co g

+ k) -

---=Sln2

-

(1-&)

CP2[.;

dostaneme:

= arc cotg

A1.2)

cotg (x

k = LIcotg

2

-

-

1

2

COSLI;' (;

,

= x; A12= are cotg

A12

A12

Á12' 2

a podobně;

y/'

I

cotg
1+

-

+ (AI2'

A12

W2
=COSCP2si~LI.l.(;2

..!-

x2 "

A'

(A12-A1·2)

h2• Podle toho bude míti

(~+h)W

a'

y'-y"
1_

Dosazením do vzorce (10) bychom dostali výraz
pro tg (A12 - A12') ='= A12 - AI2', protože jde o hodnoty velmi malé. Zvolíme však jiný postup s použitím Taylorovy řady:
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Určíme si nyní prostorové souřadnice zaměřovaného bodu P2', který leží v nadmořské výšce h2 na
normále n2, čili na prodloužené spojnici K2P2• Délka
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Azimuty obou normálních řezů budou totožné s azimuty průsečnic obou rovin PlP2K1 a P1P2'Kl s tečnou rovinou x' y'. Položíme-li v rovnicích těchto rovin
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Hodnota rozdílu azimutů dosahuje v našich šířkách
pro h = 1 km, 0,"16 pro h = 3 km, 0,"54 pro
h = 10 km. Zůstává zlomkem vteřiny. Pro výpočet korekcí žádá se přesnost na 0,"001 a lze zanedbati členy
menší nei! 0,"0005. Neuplatní se tedy členy obsahující
e-' a vzorec lze upraviti na:
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Za kotangenty dosadime souřadnice pootočené soustavy podle vzorce (9), a ty opět nahradíme půvód-
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ními zeměpisnÝmi souřadnicemi
<'6). Dostaneme tak:
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Dosadíme tyto vztahy do vzorce (12a) a dostaneme
přesný vzorec ve tvaru:
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Rozdíl mezi vzorci (12b) a (13), čili oprava pro aproximativní vzorec (13), bude pak míti hodnotu:
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Porovnáním obou vzorců (12) a (13) můžeme stanoviti přesnost a použitelnost posledního vzorce. Napřed upravíme vzorec (12) pomocí vztahů používaných při Legendreově řešení hlavní geodetické úlohy
na elipsoidu (Fiala: Geodetické počtářství m., str.
90). S dostatečnou přesností můžeme psáti (zanedbávajíce členy čtvrtého a vyššího řádu):
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a dále, že k němu patří korektivní členy, které blízko
zem. pólu se ani u krátkých stran nedají již zanedbávati. Ponechali jsme z nich jen největší. Abychom
mohli utvořiti přímý rozdíl vzorců (12). - (13), rozvedeme některé funkce v řadu:
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To je téměř exaktní vzorec, který dává korekce
s přesností na 0,"001 i pro stratosférickou
výšku
30 km a délku záměry 300 km. Pouze v těsné blfzkosti
zem. pólů dává tvar vzorce (12) neurčité řešení. a
bylo by sáhnouti po původnějším vzorci (9) a (11).
V učebnicích vyšší geodesie je táž korekce odvozena
způsOlbem jednodušším, ale aproximativním
s výsledkem:
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Porovnáním se vzorem (13) vidíme, že byly v něm
připuštěny tyto aproximace:
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Dosadíme do vzorce (12) a obdržíme:
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Nepřesnost vzorce (13) je dána dvěma korektivními
členy A, B, z nichž první závisí na azimutu normál-
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ního ř~zu, Z' Jíladrilořské ,výšce cíle a zeměpisné šířce
stanoviska a druhý mimo to i na délce s normálního
řezu. Sestavíme je proto odděleně do tabulky a to
pro azimut, My nabývají své největší hodnoty (45°
resp. 90°).
Tabulka členu
A= (A1: -A

,) (h-- N
2

12'

1

výškách dostupuje hodnot, jež nelze zan~(n;ávati. Na
území ČSR činí nepřesnost vzorce okolo ± 0,"001.
Tabulka členu B= - f' h2~S
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-

-

-

1km

+ 0",0007

+ 0",0005

+ 0",0002

+ 0",0000.

5km

+ 0",0032

+0".0024

+ 0",0009

+ 0",0001

10km

+ 0",0055

+0",0040

+ 0",-0014

+ 0",0001 I

Nepřesnost vzorce (13) závisí zde přímo na velikosti
směrové opravy (A'2""':'" A12') a teprve ve větších

sin Ap.
-

({J1

pro s = 100 km, A12 = 90°.

2

2-

sin 2

I

9?t
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O·

I

I

9?! = 25°

I

9?t
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50°

I

9?! = 75°

I
I

I

!

O

-

-

-

1km

-

-0",0007

-0",0008

i·
I -0",0004

5km

-

-0",0033

-0",0042

I -0",0021

-

-0",0066

-O"

10km

I

I

,0084 II -O" ' 0043

Tabulka je sestavena pro strany s = 100 km. Nepřesnost vzorce (13) zde klesá nebo roste úměrně
s délkou s. Na našem území a pro obVY19édélky trig.
stran I. řádu činí nepřesnost vzorce (13) nejvýše
± 0,"002.

, V záhlavi rw,§eholistu je uvedeno, že je to časopis pro geode8iiá zeměměřictvi. A zeměměřictvi - to je
také člověk, zeměměřický inženýr, se svým vztahem k práci, Svým uspokojením z ní, se 8'l)ými strlJBtmi a radostmi povolání. Proto by, obsah našeho časopisu nebyl zcela úplný, kdybychom občas nevěnovali po%01"I'I08t
problémům zeměrněřič'ů.
'; Poklid sev odborných časopisech nebo v denním
tisku vyskytnou zprávy o možnosti uplatnění absolyentů vysdkých škol, jsou tyto zprávy. k<,>nformní
jednak v tom, že jako jednu z nejlepšíchJhožil~tí
upl,atriění uvádějí obor zem ě měř i ck é h o inženýr~tví, jednak, že nedostatek posluchačů tohoto oboru
je na všech třeclf vysokých školách technického směru
přímo katastrofální.
'•.Skutečnost, že absolvent zeměměřiekého inženýrství
má velmi dobré možnosti uplatnění, je přijímána, v řadách všech zeměměřičů jistě s pocitem velké radosti.
Totéž však nelze říci o skutečnosti druhé, neboť malý
'Zájem maturanth
o studium tohoto inženýrství je
-sledován v zeměměřických kruzích s určitými starostmi, ježto za daného stavu není možno připraviti
předem organisovaný přísun mladých sil, které budou
muset nahradit mezery v personálním stavu úředníků
státní služby měřické, vzniklé v brzké době odchodem
značné části měřických inž~mýrů na trvalý služební
'Odpočinek.
Státní správa zdolává onromné úkoly,které
jsou
dány buď budovatelským programem třetí vlády Národní fronty čechů a Slováků ze dne 8. července 1946,
nebo zákonem ze dne 25. října 1946, Č. 192/i946 Sb.,
o dvouletém hospodářském plánu. V těchto úkolech,
které v zájQ1u celého národa musí býti splněny, zaujímají zeměměřické práce své velmi čestné místo
(i když v nahoře uvedených normách nejsou obsažena

výslovná ustanovení pro zeměměřictví); nebeS! jsou
podkladem pro realisování velké řady konkrétních úkólů ve 2 LP.
První nárazové práce v oboru měřických agend jsou
státní civilní správou úspěšně zdolávány. To se týká
hlavně měřických praCí spojených s osldlením pohraničí, které jsou již dnes z největší části ukončeny dík
obětavé práci zeměměřických inženýrů ministerstva
financí, zemědělství a' vnitra. Z osídlovacích prací
vzniknou mimořádné úkoly měřické službě částečně
již ve dvouletce a v letech příštích. K těmto pracem
přistupují však ješt€ práce další, neméně důležité,
jako:
a) práce spojené se zaknihovaním zemědělských
pozemků, konfiskovaných podle dekretů č. 12 a 28
presidenta republiky (zákon č. 90/47 Sb.), které bude
nutno provésti se vším urychlením katastrálními měřickými úřady a úředně autorisovanými' civilními geometry,
b) sc~vání
pozemků se zřením nejen k zemědělskému výrobnímu plánu, ale též v zájmu krajinného
plánování, úprav komunikačních, vodohospodářských
a stavebních,
c) opatření spolehlivých měřických podkladů pro
regulační plány a výstavbu měst a obcí,
d) revise první pozemkové reformy a konfiskace
půdy zrádců ve vnitrozemí, kde bude nutno uvažovati
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o součinnosti státní služby měřické s civilními geoinženýrství, je možno vyznačiti tyto čtyři stěžejní skutečnosti:
.
metry v míře co největší,
I. zařazení absolventů, kteří se rozhodnou pro státe) výroba technických map v měřítku 1 : 5000 a
ní službu měřickou, do služební třídy Ic,
1 : 10 000 pro plánovací účely regionální a lpístní,
II. z tohó vyplývající špatné zařazení do vyšších
pro práce technicko-projekční, neboť v této sféře měplatových stupnic (1, 2, 3) ve srovnání s jinými vyřických agend je ke škodě státní správy měřický podsokoškoláky,
klad naprosto nedostatečný.
III. roztříštěnost měřických agend do několika reSplnění těchto pouze rámcově vyznačených úkolů
sortů
a
'
předpokládá úsilovnou práci všech zeměměřických
IV.
malé,
vpravdě
nesociální platové podmínky veinženýrů po velkou řadu let, v dokonale organisované
řejných zaměstnanců vůbec.
.
soustředěné státní civilní službě měřické, za totálního
Pokusím
se
zcela
střízlivým
rozborem
všech
těchto
využití jednak měřických prací konaných v těch reskutečnosti
rozptýliti
obavy
oněch
středoškoláků,
ktesortech, u nichž měřická služba nepřichází v úvahu
rým jsou hlavní 'překážkou, pro kterou se rozhodli,
pro soustředění, jednak prací, konaných úředně auto, že si obor zeměměřického inženýrství zapsat nedají.
risovanými civilními geometry.
Z naznačených úkolů vyplývá dále, že jsou, vzhleAd 1. Platové zařazení do le sluMbní třídy.
dem k předválečným
letům, nes r o v n a tel n'ě
Zákonem Č. 87/1946 Sb., který má pro české z3měvětší a že jejich realisování bude v prvé řadě závislé
měřiče takřka historickou důležitost, bylo studium
na počtu zeměměřických inženýrů. Státni civilní mězeměměřického inženýrství rozšířeno z tříletého na
řické agendy, které mají býti soustředěny v jednom
čtyřleté. Tím byli absolventi zeměměřictví, pokud jde
státním resortu, jsou v podstatě agendy ministerstva
o studium, zrovnoprávněni s ostatními absolventy vyfinancí a ministerstva vnitra. Porovnáme-li počet ze- sokých škol, nebyli však až dosud zrovnoprávněni,
měměřických inženýrů pracujících v roce 1937 v obo- pokud jde o zařazení do služební třídy lb.
ru působnosti ministerstva financí, v němž byla před
Nemůže býti sporu o tom, že se zřením k zákonu
válkou i agenda geode.tických základů, s počtem k 1. V.
Č. 87/46 Sb., musí· býti v příslušných oborech veřejné
1947, a to u ministerstva financí a vnitra (které ve
správy zřízena kategorie služby zeměměřické ve slusvém zeměměřickém úřadě obstarává agendu geodežební třídě lb. Ústřední rada odbórů podala ve věci
tických základů dnes), dojdeme k velmi neutěšenýíIl
konkfétní návrh již v dubnu t. r. a bylo by pouze
závěrům. Podle stavu k 1. V. 1937, bylo v ministerv zájmu státní správy, aby návrh byl rychle realisostvu financí celkem 994 zeměměřických inženýrů, a to
ván bud' formou vládního nařízení 'nebo cestou zákona.
894 pragmatikálních
a 100 smluvních. Podle stavu
Ať se tak stane tou či onou formou, jez
cel a
k 1. V. 1947, je v ministerstvu a pověřenectvu financí
j i sté, že a b s o I ven t i 41 e t é h o s t u d i a m u s í
a v ministerstvu vnitra celkem 845 zeměměřických
být i z a ř a z e n i d o s I u ž e b n í tří d y lb.
inženýrů, z toho 722 pragmatikálních a 123 smluvních.
Zde je nutno konstatovati, že při řešení návrhu
Jeví se tudíž proti roku 1937 nepříznivý rozdíl 149 půjde pouze o to, zda mají býti převedeni do sl. tř. zeměměřických illženýrů, což je úbytek velmi znáčný,
lb »ex lege« i ti zeměměřičtí inženýři, kteří absolvopřihlížíme-li k úkolům, které státní civilní službu mě- vali studium tříleté, nebo dvouleté. Jako prejudicielní
řickou čekají. Věc je nutno posuzovati velmi vážně,
pomllcka by mohlo sloužit vládní nařízení Č. 32/1942
a to proto, že z uvedeného, naprosto nedostatečného
SI. z., podle něhož byli na Slovensku tito absolventi do
počtu 845 zeměměřických inženýrů, je právě 20%, t. j.
služ. třídy lb hromadně přeřazeni. Chci však zdůrazni170 lidí starších
55 let. Proto je možno si vyti, že není třeba opírati se o cit. vládní nařízení, neboť
světliti oprávněné starosti, které musí mít každý, kdo
pro přeřazení absolventů tříletého studia mluví jasně
si přečte, že právě obor zeměměřického inženýrství
ta skutečnost, že není vůbec slmtečného rozdílu mezi
vykazuje tak hlubóký pokles zájmu středoškoláků, že studiem tříletým a čtyřletým.
ve studijním roce 1946/47, bylo v prvním ročníku tovývoj studia zeměměřického inžen)'rství se dá totiž
hoto oboru zapsáno celkem asi 50 posluchačů na všech
sledovati stručně ,asi tak~o:
třech vysokých školách technického směru,z nichž
Specielní školení zeměměřických pracovníků bylo
vzhledem ke studijní úmrtnosti dostuduje asi 30.
poprvé organisováno na vysokých školách technických
v býv. Rakousku vynosem ministerstva kultu a vyHledáme-li příčiny tohoto nezájmu středoškoláků,
musíme rozhodně odmítnouti, že by hlavní příčina spo-· učování v r. 1896, jímž byly zřízeny dvouleté učební
kursy pro vzdělání zeměměřičů s jednou státní. zkouščívala v té skutečnosti, že podmínkou úspěšného studia
kou. Tyto kursy měly za úkol vychová.ti geometry pro
reměměřického inženýrství je značné matematické
službu při evidenci katastru daně pozemkové. Úkoly
nadání, smysl pro přesnou práci a při provádění praktéto služby byly tehdy zaměřeny výhradně k udržotické činnosti i fysická" zdatnost, neboť středoškoláků
vání katastrální mapy v souladu se skutečným stavem
s těmito vlastnostmi je jistě mnoho. Právě tak nemůže
držby v přírodě a k opatřování měřických p03kladů
obstát tvrzení, že studium zeměměřického inženýrství
pro knihovní dělení parcel. Avšak během dalších deje velmi nesnadné, neboť po;:mzujeme-li studium podle
setiletí se rozsah zeměměřických úkolů značně rozšířil
počtu předmětů státniéových, prospěchových a podle
a výsledky této činnosti nabyly v celém světě i u nás
počtu hodin praktických cvičení, nelze říci, že by toto
významu všetechnického.
studium bylo těžší, než studium jiných technických
Již po převratu v r. 1918 poznala státní správa, že
obórů. Musíme proto- hledati příčiny jinde. Domnívám
úkoly, které ji čekají v o1:l?ru zeměméřických prací,
se, že jako příčiny nezájmu o studium,zeměměřického
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nelze řádně' provésti bez prohloubení studia. Proto
byla zákonem č. 115/1927 Sb., s účinností od studijního roku 1927/28 prodloužena studijní doba ze 4 na
6 semestrů, se dvěma státními zkouška!lŮ a právem
promočním. Takto provedené rozšíření studia bylo
chápáno i samými zákonodárci jako řešení provisorní.
Rozšíření studia pouze na 6 semestru stalo se kromě
jiných příčin též z obavy, aby náhlým přechodem ze 4
na 8 semestru, nebyl zvětšen tehdejší nedostatek zeměměřiokého dorostu na Slovensku a aby nebylo ohrůženo provádění pozemkové reformy.
Ježto však náplň studia, projektovaná původně na
8 semestrů, byla vtěsnána do tří let, zavinil zákon
Č. 115/27 Sb., značné přetížení učební osnovy. Velkou
závadou metodickou a pedagogickou bylo, že přípravné
teoretické předměty, matematika, deskriptivní geometrie a fysika, jež jsou důležitým podkladem geodetických nauk, byly současně vykládány s velikým
praktickým předmětem nižší geodésie. Také metodické
uspořádání dalších předmětů geodetických a astronomických, které nava.zují na nižší a vyšší geodesii, !1ebylo pro nedostatek času možné. Dalším velkým nedostatkem tříleté:Qo studia bylo jeho rozdělení na dva
nelOouměrné díly. První díl byl dvouletý, končící I.
státní zkouškou, při níž kandidát skládal zkoušky z 8
předmětů státnicových a 9 předmětů prospěchových,
druhý díl byl pouze jednoletý, ukončeHý druhou státní
zkouškou a v něm: měl kandidát složiti zkoušky z 11
předmětů státnicových a 17 předmětů prospěchových.
Bylo proto skutečností, že posluchači tříletého studia
zeměměřického nemohli vůbec dokončiti svá studia
v předpsané době 6 semestru, nýbrž podle statistického šetření za dobu prvního desetiletí studia tříletého
bylo zjištěno, že absolventi zeměměřického inženýrství
skládati (v arit. pruměru) druhou státní zkoušku až
počátkěm des á t é h o semestru, t. j. o více než 50%
času později, než předpokládala studijní osnova.
Z uvedeného je zřejmé, že pedagogicky nemožné rozdělení studijní látky donucovalo opravdu nesociálně
posluchače, aby studoval mnohem delší dobu, než mohl
předpokládatí podle předepsané délky studia.
Všechny tyto nedostatky a vady odstranil zákon
Č. 87/1946 Sb., kterým bylo tříleté studium rozšířeno
na čtyřleté, při" čemž se vědní náplň vůbec nezměnila.
Pravdivost tohoto tvrzení se dá věcně dokázati.
Ze srovnání učebního programu vysoké školy speciálních nauk v Praze pro školní' rok 1936/37 a
1946/47 vyplývá tento závěr:
Počet celkových týdenních hodin přednášek studia
tříletého byl 147, studia čtyřletého je 150, což při
rozšíření studia o jeden rok, nemá praktický význam.
Počet stánicových předmětů, a to jak pro I., tak
i pro n. státní zkoušku se vůbec nezměnil (19).
Počet prospěch9vých předmětů byl u studia tříletého 26, u studia čtyřletého je 33.
zavedení 8 samostatných prospěchových předmětů
neznamená, že by jejich učební látka byla nová, neboť
náplň těchto předmětů byla i ve tříletém studiu před.;
nášena, a to buď v naukách hlavních, nebo encyklopedických. Aby však 'bylo možno poskytnouti posluchači
ucelený obraz těchto nauk a aby se tyto nauky mohly
vědecky dále vyvíjeti, byly z nich vytvořeny předměty
samostatné. Tak je nutno konstatovati, že samostatný
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předmět »Numerické methody početní«, tvořil ve studiu tříletémčást náplně »Geodetického počtářství I. a
n. běh«, předmět »Úvod do zeměměřického inženýrství« lEe do jisté míry srovnati s předmětem »Dějiny
měření a zeměměřictví« studia tříletého, předmět
»Soudní řízení« byl částí náplně »Práva soukromého«,
učební látka předmětů' »Odhad a výkup pozemků«,
»Instituce civilních techniků« a »Organisace správní
služby zeměměřické«, byla ve studiu tříletém přednášena v >~Nauceo katastru a měřických předpisech«,
předmět »Technická metronomie« byl částí náplně
»Fysiky« a »Geodesie vyšší« a konečně »Základy
geofysiky«, byly přednášeny ve »Vyšší geDdesii«.
Počet hodin praktických cvičení, byl u studia tříletého 90, u studia čtyřletého je 103. Zde je nutno uvážiti že do služební třídy lb, mají býti převedeni absol~enti tříletého studia, kteří dnes vykazují nejméně
8letou praxi, což nesporně vyrovná zvětšený pDčet
hodin praktických cvičení studia čtyřletého.
Z uvedeného je zřejmé, že mezi studiem tříletým a
čtyřletým není rozdílu ani v rozsahu a počtu zkoušek
jak státnicových, tak prospěchových, ani v rozsahu
učební látky a že tedy s odborného hlediska nemůže
býti námitek, aby absolventi tříletého studia byli převedeni do služeb'ní třídy lb.
Ve státní službě měřické jsou však zaměstnáni ještě
také měřičtí úředníci, kteří absolvovali dvouleté geodetické kursy, ·u nichž se nedá tvrdit, že by jejic~
předběžné teoretické vzdělání bylo stejné, jako absolventů studia čtyřletého. Z dále uvedené tabulky, v níž
je uveden počet zeměměřických inženýrů v civilní
státní měř. službě (pouze v zemích českých - na
Slovensku jsou všichni v lb) podle jejich předběžného
teoretického vzdělání; je možno vyvoditi tento závěr
k 1. červenci 1947:
Počet t i Z nich má studium
pragma ..
zeměměř.I--·
inženýrů [ 4 leté I 3 leté
2 leté

------1---

Min.
Min.
Min.
Min.
Min.

financi
vnitra
zemMělstvi
dopravy
techniky

Celkem
v%

I

150
92

I

:~

I

37

I

2131)

12
26
18
12

I

281
35

I
i

I

I

95')
63)
18')
75)
56)

1317)
16

Z celkového počtu 793 zeměměřických inženýrů
ve veřejné SQrávě v zemích českých, by jich na základě teoretického vzdělání přešlo. do služební třídy lb
celkem 662, t. j. 84%. Pouze 131 měřických úředníků,
t. j. 16%, má dvouleté geodetické kursy. Jak však je
z poznámky patrno, jde o úředníky průměrného fysického stáří 59 let, kteří jsou. vesměs na vedoucích
místech a kteří jistě vykazují velké služební zkušenosti a praktické znalosti. Vzhledem k tomu. a dále
~) vesměs studuji 4leté a tento rok ho dokonči.
2) ve stáří 56---63 let.
3) ve stáří 59-63 let.
4) ve stáři 53-62 let.
5) stáři: 53, 56, 59, 59, 60, 63, 63 let.
6) stáři: 51, 58, 58, 60, 63 let.
1) průměrné stáří 59 let.
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rok) , zmizí u zeměměřičů pocit zatrpklosti, zmizí ve veřejnosti odlišování zeměměřičů od »skutečných vysokoškoláků«, důsledkem čehož bude zcela jistě vzrůstati zájem o toto studium.

se zřetelem na skutečnost, že jejich převod do služební
třídy lb bude míti prakticky pouze ten význam, že
jim bude vypláceno činovné' pro služební třídu lb,
místo činovného pro služební třídu II. (částka zcela
nepatrná), neboť se zřením k jejich fysickému a služebnímu stáří pro ně nepřijde v úvahu zkrácení lhůt
pro postup do vyšších platových stupnic, a konečně
s ohledem na to, že během 2-5 let odejdou na trvalý
služební odpočinek, nebylo by ze služebních důvodů
ani účelné ani vhodné, aby se snad jejich přeřazení
provádělo individuelními akty za šetření příslu~ných
předpisů.
Bylo by omylem domnívati se, že přeřazení absolventů 3letého studia a 2letého studijního běhu do
služební třídy lb s naším tématem úzce nesouvisí. Je
jisté, že i když po rozšíření dvouletého geodetického
kursu byli absolventi zeměměřického inženýrství zařazováni ve veřejné správě do slu.žební třídy Ic, byla
to .velká křivka na českých zeměměřičích po 20 let
páchaná. Bylo již řečeno, že učební látka půvMně na
4 roky projektovaného studia, byla vtěsnána do tří
let, což se prakticky projevilo tím, že průměrná délka
skutečného studia byla téměř 10 semestrq.
Jestliže pak takový absolvent byl materielně odlišován od absolventa jiného technického studia tím,
že byl zařazen do služební třídy Ic, v níž musel absolvovati v 6. platové stupnici 3letý mezistupeň, měl činovné ~ro kategorii II., značně delší lhůty pro postup
do vyšších platových stupnic, byl tak/nepřímo vychováván k zatrpklosti. a s tím souvisícímu pocitu méněcenosti. Z toho důvodu byla vlastně většina zeměměřických inženýrů špatnými propagátory svého studia,
neboť působili na své okolí'a tím i na veřejnost v tom
smyslu, že na zeměměřický obor bylo pohlíženo jako
na obor méně významný, čehož přirozeným důsledkem
byl stále se menšící zájem o studium.
Závěrem je tedy možno říci, že zrušením služební
třídy Ic (věřím právem, že se tak stane ještě tento

Důsledkem zařazení zeměměřických inženýrů do
služební třídy Ic byla nesmírně špatná systemisace
tohoto stavu, a to ve všech resortech veřejné správy
pokud se v nich vyskytuje měřická služba. Tabulka
podává přehledný obraz a zachycuje stav pragmatikálních zaměstnanců v roce 1937 a 1947.
I když se z uvedené tabulky nedá vyvodit přesný
závěr, neboť v důsledku provedené renominace a generačního problému, byla celá řada míst přisystemisována ad personam, přece jenom zařazení zeměměřických inženýrů do vyšších platových stupnic ve
srovnání s jinými vysokoškoláky ukazuje zarážející
nepoměr.
To, že srovná vám, pokud jde o zařazení, zeměměřiče
s právníky a techniky, rozhodně neznamená, že bych
snad právníkům a technikům jejich nesporně lepší zařazení vyčítal. Domnívám se totiž, že ani u nich neodpovídá důležitosti práce, kterou ve státní správě
konají. Uvádím inženýry jiných oborů a právníky
pouze proto, že věřím, že zeměměřičtí inženýři najdou
u nich účinnou podporu svých spavedlivýchpožad:wků, neboť právě inženýři z oboru ministerstva techniky (převážně stavební) a právníci z oboru ministerstva financí,' dobře znají velkou a důležitou, bohužel
však zatím materielně tak málo uznávanou práci zeměměřických inženýrů.
Určitý náznak, že kompetentní místa jíž dnes
opouštějí názor, že práce zeměměřického inženýra je
méněcennější než práce jiného vysokoškoláka možno
spatřovati v tom, že se u zeměměřických inženýrů při
renominaci i nominaci přihlíží k tomu, že mají dvě
státní zkoušky a jejich jmenování se schvaluje i při

1

I,

I

2

3

I

.

Zeměměřičtí

I

4

5

I

6

I

Min. zemědělství
Min. dopravy
Min. techniky

M' veř. prací
ln. techniky

I

1937
1947

11

I

10 I

49 I 129
80
307

-

334
266
433
223
1
1

Právníci

.

1937
1947

19
11

I

64
93

238
303

1

ček.!

% zaměstnanců
ve stupnicích
vyšších
nižších

(1+2+3)

I (4+5+6)

--

37

894
612

3,1
13,5

-

-

-

-

-

7

-

-

I

Dohromady

I

I
(jelkem I

Ic .

inženýři

-

Min. vnitra

Min. financí

I

1937
121
190
3
25
555
1947
125 I 282
85
- I 8
75
I
1937 - - I - I 1947
36
1
4
31
25
13
14
1937
1
25
33
3
1947
29
27
29
4
16
13
27
1937
24
1
1947
1
16
9
10
20
1937
33
7
15
'I
1947
22
11
15
19
1937
640
155
262
4
30
170
1947 I 1
216
384
17
125
.
'Inženýři
lb

Min. financí

!

Pragmatik. zaměstnanci v Čechách
a na Slovensku podle plat. stupnice

Rok

Resort

Ad II: Trvale špatná 8ystemisace míst zeměměřiČŮ.

44

t I-I
485'
109

78

110
76
105
65
63
56
67
1091
957

1274
1240

I

I

16,4
5,3
19,0
1,5
17,5
1,8
16,4
3,1
14,9

15,0
32,0

I

I

i

I
I
I

I

I

96,9
86,5

-

83,6
94,7
81,0
98,5
82,5
98,2
83,6
96,9
!l5,1

85,0
68,0

lb

I 368
362

1947/135

1.126
349

I

718
117

I

-

218

1843
1453

I

17,4
28,0

I

82,6
72,0

Zeměměřleký Obzor 81A
ročnlk

kratších lhůtách, než je stanoveno ve vládním usnesení ze 16. dubna 1946, v· němž lhůty pro hromadné
povyšování jsou stanoveny takto:
Platová
stupnice

3

Služ. tř.
lb

19

Služ. tř.
Ic

Služ. tř.
II

25

4
14
19
23
5
8
11
16
Jak nespravedlivě byly lhůty pro zeměměřické inženýry ve sl. tř. Ic stanoveny, vynikne ze skutečnosti,
že při postupu do 4 plat. stupnice stačí úředníku v lb
14 let, úředníku v lc 19 let (rozdíl je zde 5 let), úředníku ve služební tř. II 23 let (rozdíl 4 roky).
Je jisté, že malý počet míst ve vyšších platových
stupnicích neodpovídal ani práci, ani předběžnému
teoretickému vzdělání zeměměřických inženýrů. Je
smutnou skutečností, že nepříznivé zařazení, dlouhé
povyšovací lhůty a tím i nespravedlivé hodnocení práce zeměměřického inženýra ve státní službě, mělo neblahý vliv na propagaci tohoto studía a jen tak je
možno vysvětliti, že zájem o studium stále klesal, až
jsme dnes postaveni před fakt, že nedostatek posluchačů je přímo katastrofální. Kdyby tento stav měl
dále trvati, projevilo by se to nepříznivě, nakonec ke
škodě státní správy, v mnohých úsecích hospodářského života.
Středoškoláci však již dnes nemusí míti obavy. Než
dostudují, dávno zmizí Ic, povyšovací lhůty budou
zkráceny, bude mnohem více míst ve vyšších platových stupnicích, takže každý zeměměřič, konající pečlivě a svědomitě svou práci, bude za ní odměněn právě
tak jako jiný vysokoškolák.
Ad III. Roztříštělw8t

veřejné měřické 8lužby.

V minulém století až téměř do první světové války
se žádný stát nezabýval vážně myšlenkou celkového
usměrnění geodetických prací. Práce geodetické vědeckého rázu byly prováděny institucemi a odborníky
matematického školení v různých sektorech státní
správy. Zcela zvláštní význam a úplnou nezávislost
na jiných zeměměřických úkonech měly geodetické
práce konané vojenskými úřady; zprvu sloužily jen
pro vojenská mapování a účely čistě vojenské,
v pozdější době pak i pro potřeby civilní veřejnosti.
Výkonné práce zeměměřické, jež se opíraly o výsledky vědecké povahy, byly organisovány též v různých resortech. Často se stávalo, že tytéž geodetické
páce, tatáž měření, byla prováděna různými úřady a
činiteli bez nějaké vzájemné souvislosti. Měřické práce byly často prováděny osobami bez zvláštního odborného školení, jež vyžaduje precisnost geodetických
měření a proto výsledky velmi často nevyhovovaly
všem rozmanitým potřebám. Takový stav mohl ve
státě existovati jen proto, že vyhovoval tehdejšímu
stupni technického pokroku a hospodářského rozmachu a též z toho důvodu, že nebylo zavedeno státní
správou usměrněné a organisované školení pro tyto
práče. Když pak nastal čilý mezinárodní styk a hospodářský vývoj v jednotlivých státech vyžadoval
všude racionalisaci práce . a ekonomii sil, poznalo
se, že sjednocení veškerých
geodetických a zeměměřických prací na jednotné základně je nutným
požadavkem ekonomicky řízené státní. správy, .aby
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byl zajištěn hospodářský rozvoj a pokrok pro jeho
všechny složky povahy technické, přírodovědecké a
badatelské - jež na geodetických základech staví
svou další činnost. Proto také mnohé státy začaly
věnovati více pozornosti speciálnímu školení pracovníků geodetických; pozorujeme rychlý vývoj studia na
vysokých školách po první světové válce, z něhož vycházejí absolventi řádně obeznámení se všemi vědeckými i praktickými otázkami geodesie a zeměměřické
služby vůbec.
U nás již za první republiky (od r. 1919), bylo
vážně odborníky usilováno o sjednocení veškerých
prací zeměměřických v jednom. státním resortu. Tyto
snahy však nebyly pro různé kompetenční spory
splněny a zeměměřická služba je dosud organisována
v několika ministerstvech.
Nemůže býti sporu o tom, že tato roztříštěnost je
na škodu v prvé řadě státní správě, v druhé řadě pak
stavu zeměměřických inženýrů. Státní správě proto,
že i když - zejména v poslední době - jsou rozvrhy
zeměměřických prací pro jednotlivá léta projednávány na meziministerských poradách, přece jen nemůže
býti velmi často zabráněno tomu, aby se některý druh
prací nekonal dvakrát i několikrát, pokaždé jiným
úřadem. Tím jsou ovšem způsobovány státní pokladně
zcela z byt e č n ě velmi značné výlohy. Stavu zeměměřických inženýrů pak proto, že v těch územích, kde
se tytéž měřické práce provádějí vždy jiným úřadem,
je vyvolávána nevole občanstva, což má nesporně nepříznivý vliv i na důvěru k pro~áděným pracem.
Přijímáme proto s pocitem velké radosti skutečnost,
že osnova zákona o soustředění měřických agend
v jednom resortu je připravena a čeká jen na schválení vlády a parlamentu, neboť pouze v soustředěné
službě měřické bude možno účelně a hospodárně splniti ohromné úkoly, které našemu zeměměřictví vyplývají z budovatelského plánu.
Vím, že v odborných kruzích není jednotného názoru, má-li býti služba· soustředěna v ministerstvu
techniky, kam svou technickou povahou patří, nebo
v ministerstvu financí, kde má svou 100letou tradici.
Nemám v úmyslu zabývati se otázkou, ve kterém resortu by měla být soustředěná služba organisována.
POWlžuji totiž v prvé řadě za důležité provésti její
soustředění a proto také příslušnost k resortu kladu
až· na místo druhé.
Chci pouze středoškolákům, kteří se rozhodují, jaký
technický obor si mají dáti zapsat, zdůraznit, že právě
soustředění státní civilní služby měřické neobyčejně
pozvedne stav zeměměřických inženýrů. Je totiž zcela
jisté, že při soustředění dojde k výrazné reorganisaci
dnešních katastrálních
měřických úřadů, /které již
dávno přestaly býti evidencí katastru daně pozemkové. Dnes totiž vidíme, že všetechnické požad~vky
na katastrální mapu jsou naléhavější než požadavky
berně-finanční, a to tím více, čím menší význam má
pozemková daň vé srovnání s výnosem jiných přímých
daní. Bude tedy nutno organisovati tyto úřady I. instance tak, aby u nich zeměměřický inženýr prováděl
skutečně práce inženýrské, aby si byl jasně vědom, že
z jehó práce vzniká dílo sloužící všem technickým potřebám a že jeho práce i u výkonného úřadu odpovídá
jeho předběžnému teoretickému vzdělání.
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Jsem přesvědčen, že bude-li zeměměřický inženýr
vykonávati skutečně inženýrské práce nejen při provádění výsostných agend měřických jako jsou triangulace, nivelace vysoké přesnosti, práce gravimetrické,
fotogrametrické a astronomické, ale i u výkonných
úřadů I. instance, bude míti daleko větší pocit uspokojení a radosti z práce a tím též mnohem větší sebevědomí.
Ad IV. N eutěšené platové
městnanc:ů.

poměry

veřejných

za-

Mám-li býti při této úvaze skutečně reelní, nemohu
se nezmíniti o tom, že příčinou nezájmu o studium
zeměměřického inženýrství jsou též špatné platové
podmínky veřejných zaměstnanců. I když se to týká
všech vysokoškoláků, kteří se rozhodnou pro státní
službu, přece jen je tento moment u zeměměřičů silnější hlavně proto, že většina absolventů tohoto inženýrství m u s í hledati uplatnění ve veřejné správě
a na rozdíl od absolventů jiných vysokoškolských
oborů je nucena v měřické službě za stejně špatných
platových podmínek vykonávat vedle duševní práce
i velmi namáhavou práci fysickou.
Srovnávat plat zeměměřického inženýra-koncipisty,
který absolvoval 4letá vysokoškolská studia, splnil
vojenskou povinnost a nastoupil tedy v 25--26 letech
do státní služby,· s platem zaměstnanců mimo sféru
veřejné správy, prostě nelze. Skutečnost je totiž taková, že tento mladý. muž, který je ve věku, kdy by

měl založiti rodinu, pobírá v čin6vném C, do něhož
patří většina úřadů I. instance, měsíčně Kčs 2364,
což přepočítáno na hodinovou mzdu, dělá přesně
Kčs 11,82. Uvědomíme-li si, že státní správa takto
platí vysoce kvalifikovaného zaměstnance a že na
druhé straně pražský rozhlas hledal nekvalifikované
dělníky a nabízel 18--30 Kčs/hod., musíme při vší
úctě k fysické práci (kterou právě zeměměřický inženýr při výkonu své činnosti dobře zná), dojíti k přesvědčení, že tyto nesociální rozdíly, bude nutno v naší
lidové-socialisující Republice, vyrovnat co nejdříve.
A jsem bohudík nucen i tento poslední případ ukončit optimistickou nadějí, že věc bude brzy vyřešena,
neboť celá Národní fronta má jistě upřímnou snahu
zajistiti všem vrstvám národa a tedy i veřejným zaměstnancům takové platové úpravy, aby každý, kdo
koná poctivě svou práci, mohl z ní býti slušně živ.
Novými socialistickými cestami, kterými kráčí osvobozený národ, otevírá se také široká cesta k nástupu
českým zeměměřičům, kteří, milujíce svou Republiku,
jsou připraveni, aby jako v minulosti a přítomnosti,
tak i v budoucnosti, dali pro její výstavbu k disposici
všechny své duševní schopnosti a fysické síly.
Literatura:

Ing. Dr. B. P o li r: »0 nové inženýrství«.
Ing. Dr. V. E 1z nic: »Katastrál.í
či státníměřicloí
úřad«. Finančni správa rr/2-1947.
Organisační články v Z. O. '
Státní rozpočet.

Dne 28. srpna t. r. otiskly »Svobodné Noviny« výzvu Ing. Dr. B. Po u r a, aby naší inženýři vypomohli
bratřím Jugoslávcům v nouzi o technické síly při budování jejich veřejného hospodářství; pisatel pak zvláště
upozorňoval na obory h ó r nic k Ý a g e o d et i c k ý. Nevím, jak naše technická obec odpoví na tuto výzvu,
ale 'myslím, že rozhodováni u každého jednotlivce, jenž by na této výpornoui měl zájem, bude snazší, když bude
míti správné a spolehlivé informace o poměrech v Jugo8lavVi. Kdo pak může podati správnější informace než
ten, kdo tam již žil a ve svém oboru pracoval? Jsa nejstarším pamětníkem početné skupiny českých geometrů,
kteří dlouhá léta v Bosně a Hercegoviné působili, pova~'uji za svou povinnost, když mi již mé stáří nedovoluje
pomáhati Jugoslávcům svou· odbornou prací přímo, podati mladším aspoň informace.

Ztrávil jsem v nynější Jugoslavii 18 nejkrásnějších
let svého' života, všímaje si nejen věcí svého oboru,
ale i života lidu, jémuž jsem sloužil a vynasnažím se
z obého podati v tomto článku to nejpodstatnější, co
by mohl potřebovati každý, kdo by se ocitl v prostředí
dosud mu neznámém, jež pro Cecha a Slováka je namnoze jiným světem.
Podati informace takové, aby s nimi vystačil každý
v každé situaci, bylo by možno jen tehdy, kdybychom
přesně znali, při kterém d r u h u zeměměřické práce
má Jugoslavie nedostatek odborníků, ale to nelze asi
na ten čas zjistiti, jak z výše uvedeného článliu Ing.
Dr. Poura vyplývá a tak mi zbudou pouze dohady,
setrojené s největší možnou pravděpodobností podle
znalostí poměrů do první války světové a předpokládaného vývoje do světové války druhé.
V první řadě bych vyloučil možnost, že by ·se Jugoslavie byla odhodlala k systematickému měř e n í
k a t a str á ln í m u, jednak že by k tomu bylo potřebí celé armády zeměměřičů v tak četnémpoětu

dnes nedosažitelných a jednak proto, že vlastnictví
k půdě prodělává právě nyní v Jugoslavii velké proměny a že na ustálení těchto poměrů, jak.o předpokladu k zakládání pozemkového Ratastru, bude asi
nutno ještě dlouho čekati.
Spíše myslím, že se Jugoslávci shánějí po země·
měřičích, kteří by jí byli nápomocnl při z,a měř 0vání výsledků
právě prováděné pozemkové
r e for m y za pomocí již existujícího mapového ma·
teriálu anebo, kde ho není, rychlým zaměřením s přes·
ností, jež by zachovala slušný poměr zaměřovacích
nákladů k ceně půdy.
Kromě toho přikročuje Jugoslavie k ob n o v ě vypálených a pobořených m ě s t a o s a d. I zde bude asi
pntřebí nemalého počtu země·měřičů, sběhlých V" projcl~tování plánů zastavovacích a regulačních. V tomto
případě by pak šlo jistě již' o zaměřování přesnější.
Podobně by tomu bylo asi str a s o v á ním ž es iIn i c a c es t, které se tam hojně staví

I e.z nic,
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a obnovují v tempu úměrném nadšení dnešní jugoslávské mládeže, jehož nutno co nejvíce využíti.
A tím ,by byly asi vyčerpány všechny možnosti, se
kterými by mUsil každý náš, do Jugoslávie se ubírající
zeměměřič, počítati.
Kromě toho se nesmí pustiti se zřetele, že v Jugoslávii (byl vždy a tím spíše nyní) bude velký nedostatek měřických strojů, přístrojů, nářadí i pomůcek
pro práci kancelářskou a že tedy uchazečům, kteří
si takovou výzbroj ssebou přinesou, bude dávána
přednost a budou zaji~té i lépe plaMeni.
Těmito předpoklady je sám sebou již vymezen okruh
žádoucích informací. Šlo by tedy hlavně o to, vylíčiti
stav mapového
materiálu
a písemného
op e r á t u, který by byl dnes v Jugoslávii pro zeměměřičské práce k disposici a pro s tře d í, v němž
by se naši zeměměřiči ocitli a to zase pokud se týká
stránky zem ě p i s n é, o byv a tel s t v a a p 0m ě r ů p o I i t i c k Ý c h, s p o leč e n s k ýc h, h o spod á ř s k Ý c h a k u I t u r n í c h.
Poněvadž'z celé Jugoslávie znám nejspolehlivěji
Bosnu a Hercegovinu, budu své líčení soustřeďovati
hlavně na tyto dvě země, připojuje k tomu i to, co
jsem se o ostatních částech Jugoslávie jen doslechl.
Mapy a pozeJr/,kový katastr

v Jugoslávii.

Mapy a pozemkový katastr v Jugoslávii jsou velmi
různorodé a obráží se v nich historická příslušnost
jednotlivých částí k tomu kterému státu,' k němuž
dříve náležela. Máme tedy čtyři skupiny:
1. S lov i n s k o a D a I m á c i e s I str i í a G or i c í (uvádím staré názvy, poněvadž nemám dosud
mapy s nynějším rozděleníJP. státu) má mapy stabllního katastru s písemným operátem udržovaným
v evidenci právě tak jako u nás v zemích českých.
V Dalmácii jsou ještě některé části zaměřeny odborníky francouzské napoleonské okupace s mapami ne
zcela vyhovujícími a pochybuji, že by byly bývaly ať
za Rakouska, ať za Jugoslávie, obnoveny. V těchto
zemích jsou i řádné knihy pozemkové.
Informace o stavu map, písemného operátu a knihy
pozemkové podá nejspolehlivěji a nejrychleji, jako
u nás, příslušný úřad evidence pozemkového· katastru.
2. V C hor vat s k u (i v c hor vat s k é m Přímoří),
Slavonii,
Banátu,
Báčce
a Barani
je stav stejný, jako u nás na Slovensku, pouze s tím
rozdílem, že tolik unifikační práce, kolik jí bylo vykonfino na Slovensku, ani zdaleka nebylo vykonáno
tam. Nutno tedy počítali s tímto stavem:
Značná část těchto krajů sice má katastrální mapy
(1 : 2880), ty však většinou nejsou reambulovány a
není v nich prováděna tak zv. »technická evidence«,
což znamená, že změny držby (pokud nešlo o celé
usedlostLnebo o celé parcely) v mapách provedeny
nejsou, čili, že mapy ukazují původní stav z minulého
století. V takových případech nutno vždy mapu reamblllovati a pracně uvésti nový stav do souhlasu
s mapou.
Evidenci písemného operátu nevedly totiž (a snad
ani dodnes nevedou) úřady měřické, nýbrž obvodní
notáři prostě tak, že při dědictví rozdělili v dědickém
poměru každou, v pozemkovém archu zapsanou par-
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celu bez ohledu na to, zdali v přírodě skutečně rozdělena je nebo není. A poněvadž bývalé uherské dědické právo považovalo za dědice všechno, i nejvzdálenější příbuzenstvo zemřelého, nastala již po dvou generacích taková rozdrobenost majetku, že bylo nutno
znovu a znovu pozemky komasovat. Při odprodejích
částí nemovitostí vyjadřovali obvodní notáři odprodané části poměrným číslem jich plochy k ploše celého majetku a o takto vypočtený zlomek zkracovali
ideální podíl držby prodávajícího. Z toho všeho vznikl
nakonec nám těžko představitelný zmaték. Rozmotati
jej je zpravidla těžší, než zaměřiti a zjistiti skutečnou
držbu vždy znova 1 ovšém kdyby tu byla jistota, že
se vám odněkud (třeba i z Ameriky) nevynoří nějaký
příbuzný s právním nárokem na podíl-na držbě. Patří
k tomu mnoho důvtipu, rozvahy a znalostí lidí i místních zvyků i zlozvyků, aby se zeměměřič rozhodl, má-li
l'eambulovati nebo raději zpracovati vše znova.
Značný počet katastrálních území má však již mapy
reambulované. Reambulaci původních map a pozdější
jich evidenci prováděli tak zv. inspektoráty katastrálního vyměřování, ale evidence písemného operátu zůstala i nadále v rukou obvodních notářů a vykazuje
četné nedostatky.
Pak tam jsou mnohá území katastrálně vůbec nezaměřená; tam se obyčejně u obvodního notáře anebo
u pozemkové knihy najde mapa komasační, obsahující ovšem jen pozemky polnohospodářské. O její
evidenci a o evidenci jejího písemného operátu platí
totéž, co bylo shora řečeno o mapách nereambulovaných.
Knihy pozemkové našeho způsobu jsou jen tam, kde
bylo katastrální území buď úplně znova zaměřéno
nebo jeho mapy reambulovány a zhotoven nový písemní operát. Jinak jsou knihy pozemkové zalo~eny
podle vlastních přibližných náčrtků, které si zhotovovaly samy zakládací komise a nejsou tedy ani v nejmenším souhlasu s písemným operátem katastrálním. Do přibližné spojitosti se oba stavy dají přivésti
jen obtížnou identifikací srovnáváním náčrtků knihy
pozemkové s náčrtky nebo mapami katastrálními.
Při všem však dlužno míti na paměti, že v bývalé
uherské části Jugoslávie pozemková kniha neměla
sloužiti veřejnosti, nýbrž vlastníku a proto se do ní
nesměla zapsati žádná změna, kterou by si byl vlastník provésti nepřál. A podle toho tedy knihy, jinak podle nového operátu bezvadně založené, vypadají.
Informace o tom, v jakém stavu jsou mapy a ostatní měřický operát té které obce, podají buď archivy
map katastrálních, nebo. inspektoráty katastrálního
vyměřování anebo konečně i obvodní notáři.
Kdo by měl zájem o podrobnosti, najde je zejména
v článku Ing. Vladimíra Hajného ve »Zprávách veI-ejné služby technické« roč. 1920 a pak v řadě mých
článků v »Zeměměřičském Věstníku« a v »Technickém Obzoru«. Tato pojednání se týkají sice Slovenska, ale platí obdobně i o býv. uherských územích
k Jugoslávii připojených.
.3. V B o s n ě a Her c e g o v i n ě jsou mapy vojenskéhO"katastru v měřítku 1: 6250 (12 Xl: 75 000)
s písemným operátem, vedeným i s mapami v pravidelné evideci aspoň do r. 1918. I pozemková kniha je
stejného typu s naší.
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Mapy, jak již jejich' měřítko prozrazuje, přel:lnénejsou, poněvadž byly vídeňským vojenským zeměpisným ústavem vyhotoveny nikoliv methodami podrobného měření katastrálního, nýbrž methodou mapovací.
Vždyť také jejich dvanáctinásobným zmenšením a
po doplnění terrainním šrafováním vznikly přímo
mapy speciální. Nově zaměřeno je pouze město Sarajevo. Poněvadž však růstem měst, zakládáním průmyslových podniků s nezbytnými zaměstnaneckými
koloniemi zvolené měřítko nepostačovalo, vy~otovovali evidenční úředníci stále větší a větší počet příložních map, čímž se stav na mapách stal zhusta velmi nepřehledným.
Celé-území dnešní Jugoslávie znalo až do r. 1918
jen svobodnou držbu pozemkovou, s výjimkou ovšem
právě Bosny a Hercegoviny, kde se ještě i v prvních
létech sjednocené Jugoslávie udržel feudální systém
kmetský. Ten byl sice později likvidován a pokud po
jeho likvidaci zůstaly v rukou feudálních pánů (ágů
a begů) ještě nějaké veliké pozemkové majet.ky, nakládá se s nimi stejně jako s velikými majetky
v ostatních částech státu: podrobují se důkladné pozemkové reformě, při čemž se půda odevzdává do
držQY selským zádruhám, jichž· je několik ďruhů;
o nich nejsem dostatečně informován. Poněvadž i přes
likviaaci kmetského poměru zůstaly v katastrálním
operátě jeho viditelné stopy jistě až dodnes, vylíčím
tento poměr aspoň tak, aby sloužil k povšechné informaci každého, kdo by na něj při praktické práci
narazil. Kdo by chtěl získati podrobnější vědomosti,
může si přečísti v II. díle technického slovníku naučného (Teyssler-Kotyška) na str. 489---491 mou stať
pod heslem »bosenský katastr« anebo ještě podrobnější mé pojednání v I. a VIII. roč. »Zeměměřičského
Věstníku«.
Rakousko-Uhersko ponechalo po okupaci Bosny a
Hercegoviny pro domácí obyvatelstvo v platnosti tureckou »medželu« (občanský zákoník). Podle medžely
rozlišovala se půda na mulk (většinou městské domy
s domácími zahradami) a mírije (půda polnohospodářsky obdělavatelná). V mulku dostávali mužští dědicové zemřelého vždy dvojnásobek podílu ženského,
kdežto v miriji obě pohlaví stejně.
Největší část půdy byla v rukou ágů a begfi. Jsou
to potomci vyšších důstojníků tureckého vojska, které ve XIV. století Bosny a Hercegoviny dobylo (ága-:major, beg . plukovník) a mezi něž byla 'veškerá
půda nevěřících (křesťanů)
rozdělena. Poněvadž
těchto ágů a begů nebylo mnoho, připadla jím nesmírná území, prostírající se začasté i přes několik politických okresů. Takové lány ovšem sami zpracovati
nemohli a tak na nich usazovali většinou pravoslavné
sedláky »kmety«, kteří také platili pozemkovou daň
(desátek z úrody) a ze zbytku (devět desetin) odváděli svému ágovi nebo begovi třetinu (tři desetiny).
Obé odváděli v naturáliích. Aga a beg nesměli o své
vůli kmeta z držby odstraniti, leda pro hrubé zanedbávání usedlosti. V takovém případě se stala usedlost »beglukem«, což nastalo i tehdy, když kmetská
rodina vymřela po meči. Pak mohl ága nebo beg usaditi-na begluku nového kmeta anebo (což bývalo
pravidlem) jej dáti do obyčejného pachtu na omezenou dobu bez kmetského závazku. Při event. prodeji

ágových (begových) nemovitostí měl kmet právo
předkupní.
.
Proto najdete všude na pozemkových arších nad
jménem vlastníka (ágy, bega) nápis: Kmetská usedlost (na př. Pére Jovánoviča). Kmetská rodina musila stále zůstávati pohromadě, neboť bez svolení ágy
nebo bega nesměl hospodář usedlost mezi své syny
děliti. Po jeho smrti nastupOval v držbě nejstarší člen
kmetské rodiny.
Podařilo-li se kmetu usurpovati kus erárního lesa
(a v Bosně a Hercegovině byly všechny velké lesní
plochy majetkem státu), vymýtiti jej, obdělati na
pole a pak po mnohé námaze a všelijakých úskocích
dostati usurpaci do vlastnictví, stal se svobodným
pánem takového pozemku, kterému .ovšem věnoval
všeclmu svou péči na úkor své kmetské usedlosti. Je.
tedy jen velmi přirozené, že kdykoliv přišel evidenční
úředník do obce, vždy našel velká množství usurpací.
Někdy dokazovali usurpanti, že půda je vlastně jejich
a že jen při p~vodním zaměřování byla vojenským
geometrem z neznalosti poměrů a proto, že se nemohl
s obyvatelem smluviti, připsána na erár. Držitelé' žádali, aby jim byla půda prostě vrácena. Jiní místo
koupě, jak jsem již nahoře uvedl, žádali o pronájem
pozemku na kratší nebo delší dobu.
Usurpace se rozrostly v tak složitou agendu,' že
měřický úředník musil býti nejen technikem, ale zároveň' i politicko-správnhn úředníkem a polovičním
soudcem.
. Připočteme-li k tomu účast bpsensko-hercegovských geometrů ještě i na zakládání pozemkových
knih, pozemkové reformě a reformě daně pozemkové
po odstranění naturálního desátku, nabudeme správné představy o širokém rozhledu, který naši čeští
geometři v Bosně a Hercegovině (bylo jich .přes 60%
celého měřičského personálu) získali a takový, ne-li
větší (při dnešní zvětšené složitostí tamních iloměrů)
rozhled může získati každý Čech a Slovák, který použije této příznivé příležitosti.
Již likvidace kmetského poměru a původní agrární
reforma, vedle usídlování legionářů a válečných poškozenců první světové války, valně změnila obraz
pozemkové držby v zemi a povážíme-li, že ne příliš
dokonalé mapy vojenského katastru musily po dvou
reambulacích
(k zakládání pozemkových knih a
k paušalování desátku) do sebe pojmouti ještě i výsledky právě vylíčených hlubokých změn držby, obávám se, že se staly velmi nepřehlednymi a že jejich
použití k nynějším praktickým účelům bude vyžádovati zase mnoho ostrovtipu a technické obratnosti
všech, kteří s nimi mají pracovati.
Celý katastrální operát se vede u evidencí pozemkového katastru, které jsou odděleními okresních
úřadů. V týchž místech jsou i pozemkové knihy jako
oddělení okresních soudů.
4. S r b s k o, Č e r n á Hor a a M a k e d o n i e jsou
patrně většinou stále ještě bez pozemkového katastru.
Za mého působení v generálním ředitelství pozemkového katastru u ministerstva financí v Bělehoodě v r.
1919 a 1920 jsme tam sice řešili zásady budoucího
katastrálního vyměřování, ale do mého odchodu
nedošlo jéště k žádným pevným rozhodnutím. Jak
jsem se později doslechl, začalo se v Srbsku asi v r.
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1922 S vymerovamm bez. jednotné trigonometrické
sítě s hojným použitím tachymetrie. Kolik toho bylo
zaměřeno, mi je neznámo. Pokud se týká písemného
operátu, měl 'býti založen podle vzoru rakouského.
O pozemkových knihách jsem neslyšel a patrně s jejich zakládáním nebylo ani počato.
Je přirozené, že čím je hodnota map chatrnější, tím
více se každý zeměměřič shání po pevných bodech a
proto bude na místě, abych se aspoň v krátkosti zmínil o jugoslávské
trigonometrické
síti.
Z předešlého samo sebou vyplývá, že jugoslávská
trigonometrická síť také není jednotná, sdílejíc osudy
částí, z nichž Jugoslávie vznikla.
O síti slovinské, dalmatské, istrijské a gorické se
může každý poučiti z rakouských instrukcí a publikací rakouské sítě se týkajících a nebudu se o ní dále
šířiti.
V Chorvatsku, Slavonii, chorvatském Přímoří,
v Banátu, Báčce a Barani sice trigonometrická síť
založena byla, ale nebyla stabilisována a tak vyhledávání trigonometrických bodů je tam tím obtížnější,
že neexistují ani žádné topografické popisy. Jen
v obcích, které byly po původním měření znovu zaměřeny, byla obnovená síť stavilisována.
V Bosně a Hercegovině trigonometrická síť sice
existuje, není však správně vyrovnána (aspoň ne
jednotně) a také ne stabilisována. Nesrovnalosti se
pociťují zejména na hranicích jednotlivých stupňových listů, které jsou základem tam použité polyedrické projekční soustavy.
V Srbsku prý vykonal triangulaci srbský vojenský
zeměpisný ústav, ale ačkoliv jsem za svého působení
v Bělehradě několikráte naléhal na jeho přednostu
(generála Boškoviče), aby mně celý operát pro účely
katastrálního vyměřování vydal, nikdy jsem ho nespatřil a ani k opsání neobdržel.
Cerná-Hora a Makedonie jsou vůbec bez trigonometrické sítě.
Zeměměřičovo prostředí v Jugoslavii.
V prvé řadě bude každého zajímati ráz j u g os I a v s k é kr a j i n y, ne ovšem se stanoviska turistického a lyžařského, nýbrž se stanoviska zeměměřičova, jehož nejvíce zajímá s c h ů dno s t terrainu.
Nejhornatější je ovšem alpské Slovinsko, které je však
pro četné a pěkné komunikace nesrovnatelně schůdnější, než-li méně hornatá Bosna a Hercegovina se
svými jednak sporými a jednak primitivními komunikacemi. O něco lépe je na tom Srbsko, za to však
Cerná Hora a Makedonie je, až na několik údolí řek,
hotová divočina. Na druhé straně Slavonie, Banát
Báčka a Baraňa jsou jako naše Haná. Chorvatsko' je
zčásti mírná pahorkatina, zčásti úplná rovina.
Válka nejvíce dolehla na Srbsko, 'Bosnu, Hercegovinu a Cernou Horu. Vinou Paveličových Ustašů se
stalo, že jsou v těchto oblastech celé pruhy země vypáleny a proto také vylidněny. Zeměměřič, který tam
přijde, bude asi musit rozbíti stan a přivézti ssebou
všechny. své potřeby i zásoby. Kdo byl dobrým a náruživým skautem, přijde tu na svůj účet. Nejosvědčenějším dopravním prostředkem v těchto krajích jsou
malí b()senští koníci (ač-li i je válka neskosila), již
i proto, že nikdo při nich nemusí býti cvičeným jezd-
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cem, poněvadž stačí, když se »jezdec« na těchto klidných zvířatech chová jako každý jiný mrtvý náklad.
A nyní věc nejdůležitější: o byv a tel s t v o. I tu
jsou mezi jednotlivj"mi částmi Jugoslavie značné rozdíly. Povšechně bych to vyjádřil takto: Ve Slovenii se
budete cítit jako ve vlastním prostředí, ježto jsou
Slovinci moderní civilisací zkaženi.právě tak, jako my.
V částech, připadlých k Jugoslavii od Uher, budete
si připadati jako byste byli na Moravě, v Bosně, Hercegovině a Makedonii jako na našem Valašsku,
v Srbsku jako na Slovensku a v Cerné Hoře jako
v Tatrách (ovšem bez jejich luxusních hotelů a sanatorií) .
Kdo z nás chce s jugoslavským lidem pokojně a
šťastně žíti, musí se úplně odgermanisovati. Nápadným znakem germánství totiž je povýšenectví, vypínavost a roztahovačno~t a toho je u nás, bohužel, ještě
velmi mnoho a tak všeobecně rozšířeno, že to již nikdo
téměř ani nepozoruje. Ale všimněme si, jak Pražák
póhlíží s patra na maloměšťáka, ten zase na českého
venkovana, Ceši na Moravany a obojí' na Slováky!
Mohli jsme se sami přesvědčit, jaké ovoce nám to
přineslo doma -,- v Jugoslavii by nikdo s takovýmto
chováním nevydržel ani čtvrt roku. Promiňte mi, ,čtenáři, že se snad vyslovuji příliš drasticky, ale bude-li někdo z vás žíti v Jugoslavii, ovšem po jugóslavensku, ocení, jak jsem byl ještě zdrženlivý.
U nás si velmi zakládáme na kultuře a nepozorujeme, že jsme vlastně spíše civilisovaní než kulturní.
V Jugoslavii je lid (měšťáky vyjímajíc) zase více
kulturní než civilísovaný. U nás je těžisko života
v rozumu - technice, tam v citu - náboženství a
umění. Tento různý životní základ vede pak mnohého,
na svou civilisaci, již má mylně za kulturu, velmi
hrdého našince k domnění, že nedostatek civilisovaněho prostředí je znamením nekulturnosti, sváděje jej
snadno k tomu, aby takovým »nekulturním« prostředím pohrdal.
Jugoslávec žije v rovnováze mezi rozumem a citem
proti nám, kteří jsme již od dětství vedeni k tomu,
abychom v sobě city tlumili, dokonce abychom se za
ně styděli a tak vládne v našem vzájemném styku citový suchopár proti jugoslávské srdečnosti. Ale pozor!
Nemyslete si, že se tam se srdečností shledáte na
potkání - tu si musíte zaslouženě vydobýt a to se
vám podaří jen tehdy, stanete-li se jedním z nich!
A to je pro Cecha cesta dlouhá a klopotná, neboť hrdý
a sebevědomý Jugoslávec nenadbíhá nikomu a zvláště
k cizincům je nedůvěřivý a uzavřený.
Nebudete mu imponovati ani žádným vysokoškolským vzděláním, nemáte-li k němu nádavkem teplé
srdce, poněvadž tam se člověk cení podle svých vnitřních kvalit; rozumové schopnosti se oceňují jen podle
toho, kolik člověk umí vydělat, nikoliv podle toho, jak
dlouho studoval, jakého titulu nebo postavení dosáhl, kolik toho procestoval a pod.
Neplatí tam žádné theorie ani doktriny a život se
béře čistě s praktické stránky, t. j. volí se ten způsob
života, který činí šťastným a proto tam tak důležitou
roli hraje náboženská víra. Nedovedete si představit
blaženějšího života nad život takového bosenského
muslimana.. Vše v sobě a kolem sebe přijímá jako
vůli boží a tak ve štěstí tichý, v neštěstí klidný, ne~
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vychází nikdy z blažené duševní rovnováhy. Ne jinak,
jen .za jinakých náboženských představ, je tomu
i u pravoslavných a katolických křesťanů.
Tento účinek náboženského přesvědčení prožívá Jugoslávec vědomě; má tedy proň hodnotu reálnou (pozoruje jeho praktické účinky v životě jako těšitele
v neštěstí a hybného péra vší ušlechtilé činnosti) a
proto věří opravdově a svou víru umí také důrazně
hájiti.
Nesmíte si ovšem představovati Jugoslávce jako
národ samých svatoušků - Bůh uchovej! I oni umi
hřešit - a jak! Ale vždy jsou si vědomi, že zhřešili
(nikoliv, že se ji~ povedl »chytrý« kousek) a kajícně
hledí dostati se z mravníhG pádu zase na nohy. U nás
je i hřích chabý a chabá i ctnost, neboť zbaveni zŽí·
ravým skepticismem jakékoliv, v hloubi duše skutečně prožívané náboženské víry s citem, vysušeným pedantním racionalismem, nejsme již schopni života sku·
tečně náboženského a rádi poto předpokládáme, že
náboženská víra je jen pobožnůstkářské pokrytectví
a prostředek jak porazitikonkurenéi,
užívající jen
jiných prostředků. Hodilo by se na nás biblické: ne·
jsi mi ani teplý, ani studený a proto tě vyvrhnu z úst
svých. A nalézajíce tento postoj v sobě samých, rádi
v té jámě, v níž sami sedíme, hledáme i jiné.
Tedy s podobnými názory se musí každý na hranicích Jugoslavie bezvýhradně a upřímně rozlouči1;i,
nechce-li tam býti nešťasten. Kdo je od přírody nadán
duchem hledajícím, kdo je tedy přístupen pravdám
dosud nepoznaným a schopen svůj život podle nich
přebudovati, ten brzy postřehne, jak jednoduéhými
prostředky a proto jak snadno tamní lidé, stojí-li o to,
docházejí svého osobního štěstí a bude-li v takovém
pozorování pokračovati, ale zejména srovnávati, přejde ho v první řadě všechna domýšlivost na naši civilisaci a začne toužiti po tom, aby se té životní maud'rosti aspoň trochu přiučil; dá-li se poučiti, zamiluje
si tento národ a láska bude klíčem k jeho srdci, jakože se bez lásky nikde na celém světě nic kloudného nepořídí.
Lidé, jichž citová stránka je řádně vyvinuta, mají
schopnost vystihnouti v krátkém čase po setkání váš
postoj. k nim a vědí ihned, zdali vaše uctivé chování
(na př. právě k jejich náboženským projevům) tryská
z upřímného srdce, jež samo si i své víry váží anebo
není-li to pouhá společenská uhlazenost, nebo dokonce
povýšenecká shovívavost. Proto sebe vybroušenější
společenská uhlazenost, provázená konvenčním pokrytectvím, bývá velmi rychle prohlédnuta; pak je ale
konec: zůstanete navždy jen z nouze trpěným ciiincem.
Každý Jugoslavén je nadmíru pohostinný a je hrubou netaktností nabízené pohostinství odmítati. lJ nás
je již národním zvykem, že se pohostinstvÍ odmítá jen
proto, aby se na revanš nemusilo poskytovat. Tam
to tedy tak nejde; pohoštěný však musí dbát toho,
aby svého hostitele úměrně podle svých sil a prostředků při vhodné příležitosti také pohostíl. Nic není Jugoslavcům protivnějšího než u nás oblíbené držgrešlovství. V Dalmácii, kde lid čeká, aby si na cizineckém
ruchu přivydělal, jsme se touto vlastností stali živlem opovrhovaným (Cech se prý rodí již s tužkou
v ruce).

Netrpí tam takéaiIi lehkoiriyslné ,laškování (flirt)
s děvčaty a ženami a čím je prostředí méně civilisované, tím přísněji se stihají přestupky na tomto poli
- u bosenských muslimánů obyčejně nožem do hrdla.
Pro všechnu jistotu je lépe kolem muslimánských žen
projíti s odvrácenou hlavou.
JU1os1ávci jsou lidem nadmíru společenským. Není
tam zvykem, aby' se někdo se svou radostí stahoval
do vlastní ulity a sobecky propočít;4val, na kterou
chvílí by položil své slavnostní chvíle, aby ho podle
možností nikdo nerušil. Jugoslavén neumí své šťastné
chvíle oslaviti jinak, než ve společnosti svých přátel
a blaze vám, patříte-li mezi ně - ovšem, musíte se
zachovat podobně i k nim ..Uvarujete-li se excesů, i jen
vám to prospěje - získáte· na vážnosti - jen odmítnouti a nerevanšovati se nesmíte.
Máte-li takto vniknouti do samé duše tohoto šťastného lidu, je dobře, když ovládáte 'bezvadně jeho jazyk.
Srbo-chorvatština je nám po polštině hned druhýin
nejbližším jazykem, je krásná, zvučná, plná vtipu a
moudrosti, ale přes to se musí pozorně učiti jako
každý cizí jazyk. Ceši se obyčejně na tuto podobnost
spoléhají a pak jejich srl;>ochorvatšUna zní asi tak,
jako naše čeština z úst ruských emigrantů. Pro počátek by ·měl každý věděti aspoň to, že se di, ti, ni
vyslovuje jako dy, ty, ny. Slyšel jsem v Bosně krajany, kteří ipo patnáctiIetém pobytu to vyslovovali
po .česku, měkce. Budou~li o vás lidé věděti, že jste
Čech a nikoli Němec, Ital nebo Maďar, snadno vám
.odpustí vaši počáteční nedokonalou znalost jazyka,
ne však na. dlouho! Dnes máme již takový výběr pomůcek k naučení se srbochorvatštině, že nikrJo nemusí
přijíti do rozpaků.
.
V Bosně, Hercegovině, Cerné Hoře a Makedonii
není zvykem vyklopiti věc, pro kterou jsme někoho
vyhledali, bezprostředně po setkání. Dlužno se pozdraviti, poptati se na zdraví (u musliman1i na žádný způsob na zdraví ženy nebo dcer!) a zapřísti nějaký všeobecný hovor o posledních místních aktualitách, ovš~m
nenásilně. Tím má býti oběma stranám poskytnut čas,
aby se jaksi citově »obmatali« a vysondovali větší či
menší počestnost úmyslu partnerova. O této zvláštní
citové schopnosti jsem promluvil již dříve. Při tom se
obyčejně vypije černá káva a vykouří cigareta. Teprve po tomto úvodu je čas k vlastnímu· jednání.
Mohl bycn v podobných líčenich pokračovati ještě
velmi dlouho, ale musil jsem se omeziti jen na to nejdůležitější a to v tom směru, kde se podle mých pozwování našimi lidmi nejvíce chybuje.
O p o 1i t i c k Ý c h, h o s pod á ř s k Ý c h a k u 1t u r n í c h p o m ě rec h mluviti nemohu, poněvadž
právě na těchto polích způsobila druhá světová válka
největší změny a poněvadž jsem také neměl dosud
příležitost osobně se o· nových poměrech přesvědčiti.
Na ústní podání pak se nelze v dnešní době, zkažené
účinky všech možných propagand, vůbec spolehnouti.
Radím však každému, aby se zejména do politiky,
již jako cizinec, nemíchal a při pokusech zavésti hovor
do těchto kolejí, vždy taktně poukázal na svou roli
.hosta.
Nakonec ještě jedno upozornění: Lze očekávati, že
českoslovenští zeměměřiči, kteří svou pomoc Jugoslávii nabídnou, budou zaměstnáni v oblastech spíše
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méně než více civilisovaných. Musí se tedy každý připraviti na to, že bude aspoň v letní době ponecháQ
v řídce obydleném kraji sám· sobě. Tuto opuštěnost
těžko snášejí povahy, jimž je společnský život'nezbyt"
nosti, propadajíce zhusta alkoholismu. I terrain je
nesnadný a každého, kdo by měl trochu vadné plíce
nebo srdce, varuji, aby tam nechodil.
Nikdo také ať nepočítá s umístením trvalým.·Není
sice vyloučeno, že je tam práce na celý lidský život,
ale je jisté, že i Jugoslavie nebude cizince zaměstnávati déle, než jim dospěje vlaStní technický dorost.
Myslím proto, že každý bude přijat jako síla smluvní
a tu je třeba smlouvu dokonale prostudovati, neboť
Jugoslávci jsou zdatní obchodníci. A pak se nesmí zapomínat ještě na toto: Jakmile z vlasti odejdete, sevře
se řada, ze které jste vystoupili a až se po letech vrátíte, narazíte na hradbu, která se v~ bude otvírat
jen velmi neochotně, jak jsme to zažili v r. 1920 až
,
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1923 my, tak zv. »Bosňáci« a jak to podruhé zažili
kolegové, kteří byli v r. 1939 vypuzeni ze Slovenska."')
Jak jsem se již zmínil, není možno na daném prostoru toto thema vyčerpati do všech podrobností, ale
to, co jsem ve zhuštěné formě ,zde uvedl, poslouží
snad trochu k přemýšlení a usnadní rozhodování.~echci zvláště zdůrazňovati, jak nesmírný vliv na charakter i odborný rozl!led má takový pobyt v cizině,
zvláště té, která n~ je tak bratrsky přátelskou. Kdybych byl o nějakých 20 let mladší, věru bych tam
odešel znovu.
Všem, kteří se k tomu odhodlají, přeji plný zdar!
.) V úvahách příslušných míst o 'l,Ýpomocičs. inženýrů slovanským zemím počítá se předevšim s výpomocí
civilních techníků na podkladě smlouvy o dilu. Výpomoc
státních úředníků nepřichází v úvahu kromě jiných .zásadních -. důvodů i pro jejich značný nedostatek v mě·
řické službě, o němž píšeme na jiném místě tohoto čísla
Z. O. Poznámka- redakce.
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živosti a dobového rámce. Neutápí se v popisech jednotlivých spisů a osob, nýbrž líčí v širokých rysech proud
matematických myšlenek, sklonů a zálib, vyplývajících
z poměrů a potřeb jednotlivých dob. Z 23 kapitol 9bsahuje první všeobecný, metodický přehled, pět dalšich
vývoj až do konce XVI. stol., kdežto ostatních 17 kapitol je věnováno matematice od XVII. do XX. století.
V nich je látka rozdělena věcně. Obšírný rejstřík s hes-ly, jak věcnými tak jmennými (celkem 27 hustě tištěných stránek) dodává knize přehlednosti a rychlé použitelnosti.
Q. Vetter.
-

Dr. Josef Dob e r s k Ý - Dr. František K o 1á č e k:
Jak vzniká mapa. Státní -nakI. v Praze. 1947.31X40 cm.
Oena 30 Kčs.
.
Skupina vysokoškolských a středoškolských profesorů
zeměpisců rozhodla se v r. 1937vydatí velký atlas světa
pro školy i praktícký život. Atlas byl rozvržen na více
než 60 map, z nichž 13 by bylo věnováno Ceskoslovenské
republice. Práce byly přerušeny válkou; nicméně výsledky podařilo se uchovati jak před německou kontrolou, tak před následky bombardování, takže v pracech
Dr. Vladimír Úle h I a: Napojme prameny. Vydalo
se může ilokračovati a máme naději, že mapové dílo, přinakladatelství 2ivot a práce, společnost· s r. o. v Praze II"
pravované více než 10 let, se konečně dostane do našich
Václavské nám. 53,vytiskla knihtiskárna polášek a Kraus.
rukou.
I. vydání. 1947.Formát 21 X 15 cm, 125 stran, cena Kčs
Státní nakladatelství vydalo jako vedlejší produkt pří83,-, váz. Kčs 108,-.
pravy atlasu publikaci, v níž chce školám a zájemcům
Autor rozdělil svůj velmi časový spis - jenž je memen·
ukázati, jak mapa vzniká. Ve stručném úvodu jsou potem všem, kdož mohou mít vliv na ochranu přírody před
dány jednoduché zásady karlografie a zobrazeni terénu.
nezodpovědnou devastací krajiny a naší vlasti jejím
Vlastní obsah publikace tvoří 17 listů, zobrazujících poodlesňováním a vysušováním - na 7 statí s dQvětkem jak
stupný tisk jedné a téže mapy. Zeměměřického inženýra
vznikají pouště, stati Doc. Dr. AI. Z I a t n í k a - Lesmůže potěšit uznání, kterým autoři uctívají práci toponíkův doslov - a vlastním doslovem Zase Slovensko.
grafll (v úvodu je jmenován Ing. K. Frýbort a Ing. Dr.
Frant. Boguszak), kresličů, fotografů a ostatních tech- ,ď Na konci spisu připojil odborné poznámky Doc. Dr.
níckých spolupracovníkll Zeměměřického úřadu, který '"S m o I ík, Dr. VI. Úle h I a, Ivo Oe t I a Miloš P a v I í k
o poznatcích z ciziny i u nás, jak možno zabránit vysucelý atlas tiskne; Jak vzniká mapa je zajímavé dílko,
šováni našich krajin vysazováním vhodných rostlin, dředobře laika informující o předmětné věci.
-QUvin a jak zadržovat vodu v krajině.
R. Ta t o n: Historie du calcul. (Que sais-je1 č. 198)
V knize je 26 různých fotografií krajinných a lesních
Presse universitaire de France, Paris, 1946, 12.7str.
porostů ze Slovenska, P. Rusi a z česk)'ch zemi od autol'a
V této malé knížce, rázu popularisačního, jsou zprasamého, od Doc. Dr. Zlatníka, Doc. Dr. Th. Martince
covány dějiny pojmu čísla, číselného olJoru, číslic, početa
O. Schiitze.
ních metod, počítacích pomůcek, počítání algebraického,
Autor vyložil ve svém spise opravdu populárním způpočítání trigonometrického,
počtu pravděpod9bností,
sobem obavy o utvářeni naší krajiny, zbavované stále
matematické analyse. Malý rozsah knihy a popularivílle lesních porostů a křovin rychlým odváděním vod
soční cíle jsou dť'lvodem k tomu, že autor _podává svou
z našich krajin. Kořeny' toho tkví už v kolonisaci našich
látku v širokých rYsech, nepouštěje se níkde do detaílů.
území a osidlování zvláště vyššich zalesněných poloh
Sleduje však při tom vývoj matematíckých teorií od
obyvatelstvem, které z nedostatku ploch, potřebných
nejstarších dob až do doby současné a všímá si také mak osídlení a v-ýživě,mýtilo lesy, kopcovité stráně a iméně
tematické ll-plikace zvláště ve fysice, vědách technichodriotné plochy pro hospodaření a umožnilo tak rychlý
kých a statistice. Kniha je psána svěžim slohem a velmi
odtok srážkovým vodám, zatím co původní lésní stráně
pěkně se čte. Lze ji vřele doporučiti.
Q. Vettel·.
byly reservoárem vod a klimatickým usměrňovatelem
kraje. Je zde zvláště poukázáno a zdůrazněno, že les do·
E. T. B e 11: The Development of Mathematics. 2. vyd.,
New York a Londýn, McGraw - Hill Book 00., 1940a 1945, vede jako houba nassát do své prsti několikanásobné
množství vody, než co sama váží - nejvice rašelina, až
XI
63i str., cena 25 shill.
12kráte, nejméně zorané pole, jen asi y. své váhy. Z toho
Známé dějiny BelIovy vyšly v druhém, rozšiřeném a
odvozuje autor i význam úhoru pro krajinu,
doplněném vydání. O kladných stránkách této velmi
dobře vypravené knihy netřeba se šíi'iti. BelI líči vývoj
Kdo zná význam lesa a porostu pro náš hospodářský
život, průmysl i zemědělství, ví, že způsob a úroveň
matematických teorii a proudů matematického myšlení
od nejstarších dob až po dobu nejnovější. Všímá si. zajínašeho živobytí je v určitém poměru a vztahu k tomu,
mavě souvislosti matematického vývoje s děním života , jak se k lesům zachováme a jak s nimi budeme hospodařit.
a kultury, čímž dodává svým výkladům zdůvodnění,
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Lesy a porosty v krajině jsou opravdu důležitým regulatorem klimatickým, usměrňovatelem vodních zásob,
okrasou a chloubou našich zemí a především důležítým
národohospodářským činitelem. Autor zde také zdůrazňuje vyvážení hotových tovarů a ne surovín a kulatiny,
jejímž vyvážením nám utíkají velké devisy.
Bez lesa by naše vlast zchudla, byla by pouhou stepí,
která by nestačila zásobovat obyvatelstvo vodou ani žívobytím. S ubýváním lesa a porostu ubývá i vody, úro- .
veň člověka se tím snižuje, a hospodářské poměry 6e
zhoršují. Nynější doba horečného technického budování
učinila mnoho chybných kroků v tomto směru a zvláště
válečná doba a okupace našich zemí způsobila na mnohá
desetileti zhoršení poměru v lesním a tím i vodnim
hospodářství.
Autor pou'kazuje také na podobné poměry 'i v Americe a v ostatnich světadilech a na snahy, jak tyto státy
pilným studiem sU<lhomilných rostlin a jich umístěním
v oblastech, dotčených suchem, se starají, jak by se dal
ráz krajiny obnovit do původního stavu. Současně i doslov doc. Dr. Zlatníka ukazuje, jaká cesta vede k záchraně i nápravě chyb, .způsobených hospodařením
s lesy a vysušováním naších krajin.
Na konec autor ve statí, nadepsané »Jak vzníkají
pouště«prokázal,
že i Džíngischán musel' hledat nové
kraje pro osídlení nových míst v důsledku postupujících
pouští. Poušť Sahara byla snad podle zachovaných vyschlých koryt řek (Vadi) a flory kdysí vlhčí než nyní.
Rovněž poušť Gobi, Arizona, :Arabie atd.
V naších zemích je především ohrožena suchem oblast
moravského Slovácka a je proto nutné zachytítvláhu
v zemí novým' vysazováním vhodných lesních kultur,
suchomilných plodín, zřizováním rybníků, remízů, větrolamů a zachováním dosavadních porolltů, při čemž luční
kultury a travnaté porosty mají nemalý význam.
Tento spis - opravdu čásový - je věnován nejen
široké veřejností, ale všem. kdo 'S krajínou i naší vlasti
t() myslí dobře a upřímně. Inženýr i plánovatel, lesník
i zemědělec, přírodovědec i duševní pracovník, musejí
v souladu a společným úsilím tvořít kladné hodnoty,
které ozdraví naši narušenou krajínu. Zvláště inženýřiplánovatelé, sledující povznesení kraje po stránce kulturně-technické i hospodářské, si mají být vědomí svého
posvátného poslání a řešit své problémy s hlediska
ozdravění krajiny (regulace. meliorace, nyní hlavně
komasace a osídlovací úpravy) a rozmnožovat krásy krajíny vysazováním méně hodnotných ploch lesnímí kulturami, ovocnými stromy, pamatovat na remízy pro
ptactvo a zvěř, zřízovat a obnovovat vodní nádrže a
o
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RUZ:NE
Zákon o rozdělení poziJ.stalostí se zemědělskými POdniky a o zamezení drobení zemědělské piJ.dy. Skoro bez
pozornosti denního í odborného tisku prošlo projednávání zákona, jímž se zamezuje drobení zemědělské půdy.
Příslušný zákon vyšel dne 3. července 1947 ve Sbírce
zákonů a nařízení pod č. 139/1947. S je.ho prováděním
pi'íjdou často do styku kolegové ze služby veřejné í cívilní geometří; považujeme proto za účelné věnovati mu
trochu pozorností v našem časopise.
Zákon dalekosáhle zasahuje do volné dísposice vlastníka se zemědělskou půdou. Jeho účelem je zamezíti drohení zemědělské držby a proto se v řízení pozůstalostním
zakazuje dělení pod výměru 5 ha v oblastí řepařské,
v oblasti obilnářské pQd výměru 8 ha, v oblastí bram10rářské pod 10 ha, v oblasti pastvinářské a pícninářské
pod 15 ha, kteréžto uvedené výměry tvoří t. zv. »nejmenší přípustnou výměru«.
Odprlldávané díly parcel (vyjma pozemků stavebních)
nesmějí mit menší výměru než půl hektaru a jejich
šiřka nesmi být menší než 15 m. Pozemky mohou koupit
jen osoby, které hospodaří na podniku o nejmenší výměře 2 ha a jejích vlastní výměra nesmí být (i s příkupovanými pozemky) větší než dvojnásobek nejmenší
přípustné výměry, t.· j. 10 ha v oblasti řepařské, 16 ha
v oblasti obilnářské, 20 ha. v oblasti bramborářské a
30 ha v oblasti pastvinářské.
.

rybníky, pamatovat na větrolamy. atd. Kniha tato budiž
proto pomůckou a sylabem všem příznivcům krás kraje
a lesa' i inženýrům, technikům a národohospodářům.
Jan Vávra.

Odborná pojednáni v domácích časopisech.
(Třední list ŮSR, II. díl. Rok 1947, částka 37. - Zkušební komise pro II. státní zkoušku zeměmčřického
inženýrství pří Čs. vys. učení technickém v Praze na
období stud. let 1945až 1949/50:Předseda Ing. Dr. techn.
Josef Ryšavý, v. ř., prof.; I. místopředseda Dr. techn.
Fr. Fiala, v. ř., prof.; II. místopředseda Ing. Václav
Hlavsa, min. rada min. fin.; členové: Dr. Emil Buchar,
Ing. Josef Dítě, Ing. Ondřej Krčmář, Ing. Dr. Pavel
Potužák, Ing. Fr. Prokůpek, JUDr. Fr. Vážný.
C á s t k a 39. - Vyhláška ministra spravedlnosti 7. 15.
III. 1947o oprávnění Národního pozemkového fondu při
ministerstvu zemědělství v Praze vyhotovovati geometrické (polohopisné) plány pro účely vlastniho služehního oboru; oprávněnými úředníky jsou vrch. měř. radové Ing. Alois Pejchota a Ing. Josef Štádler.
Úřední list 19.7:
Čís. 149. Jmenováni konservátorů ministerstva školství a osvěty pro státni památkovou péči v zemi Moravskoslezské.
.
Čis. 170. Zemský národní výbor oznamuje, že civilní
geometři Ing. Miloš Kolář ve Falknově n. Ohří, Ing.
Raimund Svoboda v Mostě, Ing. Stanislav Kolařík v Čes.
Budějovících a Ing. Stanislav Matoulek v Rumburku
vykonali u příslušných národních výboru předepsaný
slib.
Čís. 660. Vyhláška ministerstva zemědělství ze dne
19. června 1947,kterou se stanoví vÝše a způsob vybírání
příspěvků Svazu lesních společenstev.
Čis. 723. Vyhláška ministra vnitra z 1.'VII. 1947o stanovení nových úředních názvů míst.
Úradný vestnik. Číslo 12. - Vyhláška nár. výboru
v Bratislave č. 5899/I. 1946: Ing. Frant. Poljak, civ. inženier zememerličský pro celé územie Slovenska, složil
dřia 22. VI. 1946prísahu. - Vyhláška okr: nár. výboru
v Spišskej Novej Vsí č. 224/1947prez: Ing. Eugen Bartko,
civ. inženier zemenleračský pro celé lizemie Slovenska.
složil dňa 1. III. 1947prísahu.
Úradný vestník 19.7:
Čís. 36. Usneseníe sboru poverenikov zo dňa 13. júna
[947o zríadení "Polnohospodárského archivu«. - Vyhláška štátneho úradu zo dňa 16. júna 1947 »0 regulačnom
pláne mesta Prcšova«.

ZPBÁ.VY
Přednostní právo na koupi má pachtýř pozemku. Příslušná ustanovení se nevztahují na prodej zemědělského
majetku vlastníka, který nemá více než 50 ha, jde-li
o prodej dětem, rodičům, manželu, sourozencům anebo
osobám, které jsou s ním ve stejném stupni sešvagření.
'l'ornuto zákonu také nepodléhaji převody zemědělského
majetku, uskutečněné jinak než trhovou smlouvou (tedy
darování, postupy).
Ke kníhovní žádosti o zápís dělení parcel slouží<lích
zemědělským účelům jest připojiti potvrzení katastrálního měříckého úřadu nebo prohlášení úř. opr. civ.
g'eometra na geometríckém (polohopisném) plánu (§ 42,
odst. 7 kat. zák. ze dne 16. prosince 1927,č. 177 Sb.), že
ustanovení tohoto zákona byla zachována. Jde-li o zápis
spoluvlastnictví k zemědělskému pozemku, jest připojiti
potvrzení též kat. měř. úřadu. Tato potvrzení a prohlášení jsou osvobozena od poplatků, a dávky za úřední
úkon.
K prodeji zemědělského pozemku je třeba souhlasu
při slušného okresniho národniho výboru! Ten zamýšlený
prodej a jeho podmínky dá neprodleně vyhlásiti v obci
(po dobu osmi dnů), v jejímž obvodu prodávaný pozemek
leží, a v obcich sousedních. Zájemci pak do 15 dnů ode
dne vyhlášení oznámí O. N. V. doporučeným dopisem,
zda koupí pozemek za podmínek uvedených ve vyhlášce
a zda z jakého důvodu uplatňují přednostní právo na
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koupi. Nerozhodnou-li O. N. V. do 30 dnů jinak, můž~
vlastník prodati zemědělský pozemek komukoliv. Potuel
zákon.
'
Zajímavé jest přirovnání tohoto zásahu do vlastnictv~
půdy s fideikomisemi. V obol1 případech jde o zásad~
omezeného vlastnictví k půdě s tím rozdílem, že jedeIÍ
a tentýž princip slouží cílům zcela. opačným. Sloužil-I{
fldeikomis k ochraně před hospodářským úpadkem vel,
kostatkářské aristokracie, chrání porevoluční omezován!
osobního vlastnictví nové nabyvatele půdy (viz omezení
přídělu půdy při prvé pozemkové reformně i při druhé.
pozemkové reformě v t. zv. osídlovací akci) před drobením selské půdy a event. tvořením nových velkostatkářských
podniků.·) Bude tedy dnes osobní vůle
zemědělce v poměru k neomezenému osobnímu vlast·
nictví (viz Všeob. občanský zákoník §§ 353-365, 444,
1466--14770 do jisté míry potlačena proto, aby stát mohÍ
ve svém zájmu, tedy v zájmu nejširší veřejnosti, uplat~.
niti vůli svou. Správný poměr a spolupráce vlastníků
půdy se státem a jeho vůlí bude jedině zárukou žáda~
ného rozkvětu našeho celostátního podnikání.
Nejvíce je tohoto zákona potřebí na Slovensku; pří
tom je však zajímavé, že tam začne platit - pokud se
týče dělení v pozůstalostním řízení - až teprve 1. ledna 1950!
Ing. Eduard Jelínek.
Vzpomínka na prof. J. Líznara. Letos připadá na den'
2-8.října 95. výročí narozenin prof. RNDra Jos. L i z n ar a, známého badatele v zemském magnetísmu v ml"
.teorologii a klimatologíi. Narodil se 28. října 1852 v Bromovicích na Moravě. Studoval vyšší reálku v Brně, kdl'
b~'l jeho učitelem v přírodo-vědě prof. Ř. Men d e 1,
slavný zakladatel genetiky. Na technice ve Vídni· studoval matematiku a fysiku pro vyšší střední školy. Jako
adjunkt Ústředního ústavu pro meteorologii, klimatologii a zemský magnetismus ve Vídni se habilitoval
z meteorologie a klimatologie na vídeňské techníce r.
1884. R. 1899 byl povolán jako řádný profesor těchže vědních oborů na Vysokou školu zemědělskou ve Vidni. Po
pj'evratě r. 1918 byl jako Čech pensionován a v březnu
r. 1922 byl povolán za řádného profesora kosmické fysiky
a zemského magnetismu·na Karlovu universitu; zároveň
spolupůsobíl při budování čsl. geofysikálního ústavu
s profesorem Drem L á s k o u. R. 1923 byl přeložen na
trvalý odpočinek. R. 1927 propůjčila mu Karlova universita čestný doktorát přírodních věd. Zemřel 12. června
1932 v Brně-Králově Poli.
Pro nás, zeměměřiče~ má prof. Dr. Liznar hla-vní význam vtom, že vypracoval jednoduchý vzorec na stano-'
vení magnetické deklinace a propracoval barometrické
měření výšek. Jinak byl velmi plodný vědecký badatel
v zemském magnetismu, v meteorologii a klimatologii.
Jeho vědeckých prací se čítá na 70.
Prof. Tichll.
Potvrzení akademických funkcionářil na vysokých
školách technických. Ministr školství a osvěty potvrdil
pro studijní rok 1947/48 volbu těchto akademických hodnostářů:
·1. v P I' a z e: řádného profesora Ing. Dr. techn. Josefa
R y š a v é h o rektorem Českého vysokého učení, řádného
profesora RNDr. Miloslava Val o u li h a děkanem vy.Boké školy inženýrského stavitelství, řádného profesora
Ing. Dr. techn. Severina O n dře j e děkanem vysoké
školy architektury
a pozemního stavitelství, řádného
profesora Ing. Karla B I' U n h o f I' a děkanem vysoké
školy strojního a elektrotechnického inženýrství, řádné'ho profesora PhDr. Jaromíra K I i k y děkanem vysoké
školy chemicko-technologického inženýrství,
řádného
profesora Ing. Dr. techn. J Qsefa And e I' I e h o děkanem
vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství, řád·
ného profesQra Ing. Dr. techn. Pavla Pot už á k a děkari",m vysoké školy speciálních nauk, řádného profesora
JeDl'. et RODr. h. c. Gustava Š v a m ber g a děkanem
v~'soké školy obchodní.
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2. v Brn ě: řádného profesora Ing. Dr. Václava K uhe I k y rektorem, řádného profěSora Ing. Dr. Konráda
H I' U b a n a děkanem odboru inženýrského stavitelství
a odd. zeměmerického inženýrství, řádného profesora
Ing. Václava Ne d o m y děkanem odboru strojního a
elektrotechnického inženýrství, řádného profesora Ing.
Dr. Františka Per n y děkanem odboru chemického inženýrství a řádného profesora arch. Ing. Jiřího K I' o h y
děkanem odboru architektury a pozemního stavitelství.

Odborná návštěva z Polska. Na pražské vzorkové veletrhy přijeli tři úředníci polského hlavního úřadu zeměměřického .ve VaTšavě. Byli to pp: Ing. Wladyslaw B ar a ň s k i, Ing. Bronislav L l! c k i a Ing. J anusz T ym o w s k i. Zajímali se zejména o možnosti nákupu geodetických přístrojů a pomůcek čs. výroby. Dva z nich
byli až do druhé světové války přísežnými zeměměřiči,
t. j. samostatně čiúnými odborníky v postavení našich
civilních geometrů. Ing. J. Tymowski je hlavním redaktorem odborného polského měsíčníku "Przegll!d geodezyjny«.Polští hosté zajímali se pochopitelně o poměry
v našem zeměměřictví. Ing .. Dr. B. P o u I' pro ně připravil program, v němž shlédli čs. zeměměřický· úřad, reprodukční ústav ministerstva
financí, Českou matici
technickou a kancelář civ. geometra Ing. B. Čel' n é h o
v Praze. V zeměměřickém úřadu byli přivítáni přednostou Ing. Mužíkem. Příslušný výklad byl jim podán vrch.
radou Ing. Malinou a Ing. Oharvátem. V reprodukčním
ústavě je v zastoupení ministerstva financí pozdravil
ministerský rada Ing. Tůma a výklad jim podal přednosta ústavu Ing. Dr. J. Pichlík a Ing. F. Martínek. Ing.
B. Čel' n Ý jim ve své kanceláři připravil malé pohoštění a spolu s Ing. J. Dítětem jim podal vY-klad o činnosti civilních geqmetrů v ČSR a o jejich hospodářském
a společenském postavení. S návštěvníky byly také diskutován~' pracovní možnosti čs. geometrů v Polsku.
Hosté navštívili rovněž dům čs. inženýrů SIA.
48 let učitelské práce A. S. Čebotareva. Koncem listoJ;adu m. r. uspořádal profesorsky sbor MIIGAiK oslavu
juhilea pedagogické činnosti svého člena profesora dra
Alexandra Stěpánoviče Čebotareva, nar. r. 1881.
Jubilant - v Rusku nazývaný mistrem vyrovnávacího
počtu - je vedle F. N. Krasovského dalším znamenitým
geodetem Sovětského svazu. Napsal dosud, jednak sám,
jednak v kolektivu, 121 odborných prací. Budeme mít
později příležitost podat svým čtenářům podrobnější
zprávu o jeho činnosti.
Stván.
Nový kompas - dobrá pomileka. Firma »Pal«, spojené
závody pomocného automobilního a leteckéhlf průmyslu
- národní podnik - závod Praha-Troja, uvádí do prodeje. universální náramkový kompas LK 34" s kapalinovýni thímenÍm, váha 35 g.
Tímto novým kompasem možno 1. zjistit směr zamýšleného pohybu a mapě, 2. sledovat pohyb v terénu
k vytčenému cíli, 3. určovat sluneční čas, 4. změřit sklon.
Kompas bude vzhledem k svému různému použití
jistě hledaným přístrojem pro: piloty a letecké posádky,
vojsko, skauty, turisty, geology, inženýry. důlní a' zeměměřiče, pohraniční stráže, motoristy atd .
Ing. Jelínek Ed.

Novinky sovětské geografie. Na zasedání Všesvazové
zeměpisné společnosti byla podána zpráva o výsledcích
činnosti sovětských zeměpisců, kteří probádali vzdálené
a těžko přístupné kraje v Jakutsku, na Dálném Východě
a v ruské části Arktidy. Úsj;lěchy jejich a všech ostatních zeměpisců umožnily vydání podrobné mapy cl)lého
l~uska v/měřítku 1 : 1,00.000, která. se stále podle nového
bádání doplňuje. Zeměpisná společnost chystá také malý
zeměpisný slovník SSSR o 1500 stranách, který bude
obsahovat nejnovější zeměpisné údaje o Rusk~ Společnost vydává též dilo »Ruští zeměpisci a cestovatelé«,
které obsahuje 100 dřevorytů, představujících
slavné
.) Podle statistiky z roku 1939 bylo v ČSR 687.055 země- ruské zeměpisce, jejich život a výpravy, které podnikli.
dělských závodů s pachtovanou půdou. Z toho bylo
K výročí Říjnové revoluce bude v Leníngradě uspořá590.678 závodů, t. j. 86%, jejichž majitelé připachtovanou •• dána veliká výstava, která podá přehled práce ruských
půdou pouze doplňovali vlastní pozemkovo:u držbu.
zeměpisců za 30 let sovětské vlády.
Ing. Jelínek Ed.
Hlavní a odpovědný redaktor: Ing. Dr. Bohumil Pour. - Majetnfk a vydavatel Spolek českoslov. inženýrů. - Tiskem'
knihtiskárny :.Typusc v Praze XVI. Telefon 410-62. Redakční korespondence budiž Hzena na adresu hlavního
redaktora Praha XIV•• KruAinova 42.
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