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Zdeněk Hor á k, Praha.

Stanovení táry mikroskopů na komparátoru provádí se proměřením centimetrového intervalu, děleného na milimetry, pří čemž jsou známy korekce všech milí
metrových dílků měřítka. Měření spočívá v tom, že se zjistí, kolik otoček šroubu
okulárového mikrometru připadá na jednotlivé vzdálenosti dvou sousedních rysek,
kt,eré jsou - až na známé korekce - rovny 1 mm. Výška závitu šroubu je volena
tak, že jedné otočce odpovídá v rovině měřitka velmi přibližně 0'1 mm; hlavice
šroubu je dělena na setiny a tisíciny se odhadují. Měříme tedy na 0'1 {t. Celá
stupnice okulárověho mi kro metru, obsahující 10 dílků, odpovídá 1 mm; musíme
tedy po změření každého intervalu posunouti pravítko podélně asi o 1 mm, abychom
dostali sousední interval na stupnici. Pro každý interval obdržíme tak dvě polohy
vlákna mi kro metru a příslušná čtení na hlavici šroubu zaznamenáme. Rozdíl těchto
čtení v dílcích stupnice udává počet dílků (přibližně 10), připadající na každý
interval (přibližně rovný 1 mm).
, Stanoviti t á rum i k r o s k o P u znamená vyjádřiti v mikronech interval, který
v rovině pravítka odpovídá posunutí vlákna mikrometru při otočení šroubu o plný
úhel. Tára se tedy rovná přibližně stu a jde o to, jak její hodnotu odvoditi z vykonaných měření. V Bureau international
des Poids et Mesures v Sevres počítá
se tára tím způsobem, že se sečte všech deset hodnot; příslušných jednotlivým milimetrov)'m intervalům, čímž se získá počet otoček šroubu, připadající na celkový
interval mezi nultou a desátou ryskou měřítka, přibližně rovný 10 mm.
Položil jsem si otázku, jak dalece je tento postup oprávněn s hlediska vyrovnávacího počtu a jakým způsobem by bylo možno vzíti v úvahu všechny měřeně intervaly. Ře6ení této úlohy metodou nejmenších čtverců je velmi jednoduché.
Nejpravděpodobnější
hodnota táry jest ovšem dána vzorcem poněkud složitějším
než vzorec, odpovídající právě zmíněnému postupu. Oba vzorce však vedou prakticky k témuž výsledku, jestliže korekce jednotlivých milimetrových intervalů jsou
dosti malé a jsou-li ovšem ~tení na mikrometru dostatečně přesná. Pak také jednoduchý výpočet, užívaný v Bureau international des Poids et Mesures, dává v mezích
požadované přesnosti nejpravděpodobnější
hodnotu táry. Tak tomu skutečně je
v případě měření, které příkladem uvádím v tomto článku.
Abychom mohli řešiti obecně danou úlohu, označme dk (k = 1, 2, '" 10)
počet dílců stupnice mikrometru, připadající
podle vykonanýl:lh měření na k-tý
interval délky nk desetin milimetru. Pak je tára mikroskopu, vyjádřená v mikronech,
dána kteroukoliv z deseti rovnic
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kde 1!k značí skutečnou chybu v určení délky k-tého intervalu a Ok skutečnou chybu
ve čtení na mikrometru. Hodnoty těchto skutečných chyb ovšem neznáme, ale je
jisto, že chyby 1!k hodnot nk (opravených připojením známých korekcí měřítka) jsou

1938/17

zanedbatelné proti chybám Ok čtení na mikrometru. Podle hOřejšího vztahu. můžeme
tárupokládati za, konstantu úměrnosti v lineární závislosti dvou proměnných n a d~
).,

=

n

100 d.

(1)

Snáze však úlohu řešíme, když místo (1) uvažujeme závislost d na n, vyrovnáme-li
tedy měření jako lineární závislost
100
d=-).,-n.
(2)
Pak totiž můžeme hodnoty nk argumentu n pokládati za přesné (bezvadné) a vyrovnání měření můžeme provésti jakožto sblížené určení pozorované přímkové
závislosti, podle známých pravidel metody nejmenších čtverců.
Měřenim získané hodnoty nk a dk splňují rovnice
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v nichž musíme voliti· hodnotu ).,tak, aby součet čtverců odchylek
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a, označíme-li součty hranatými závorkami, jak je zvykem ve vyrovnávacím počtu,
máme pro nejpravděpodobnější hodnotu táry vzorec
)"=100Inn]
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kdežto postupem, užívaným v Bureau international des Poids et Mesures, vychází
patrně pro táru mikroskopu hodnota stanovená vzorcem
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Oba vzorce liší se podstatně svým tvarem, je však patrno, že oba výrazy splynou,
jestliže všechna nk jsou stejná. Je ostatně samozřejmo, že by vzorec (4) udával
nejpravděpodobnější hodnotu táry, kdybychom místo různých intervalů nk měřili
, desetkráte po sobě týž interval. Není-li tato podmínka splněna přesně, je možno
vzorec (4) pokládati za přibližný vzorec, nahrazující přesný vzorec (3). V dalším
ukáži, že hodnoty ).,a ).,' neliší se mnoho, liší-li se málo mezi sebou jak délky nk
jednotlivých intervalů, tak i rozdíly dk čtení na mikrometru. Předpokládáme-li, že
je tomu tak, a položime-li

nk=n(I+8k),
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jsou malá čísla. Pak jest

+ 8)2J = n [l + 28 + 88J = n (10 + 2 [8] + [88J),
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[ndJ == nd (10
n[dJ = nd(lO

+ [e

T

l'J T

[exD,

(7)

+ [e + xl + [ef6xJ).

(8)

Z rovnic (5) až (8) vidíme, že [nnJ se liší od n[nJ jen o veličiny řádu [eeJ a [ndJ
od n [dJ jen o veličiny řádu [e xJ. Jsou-li tedy ek a Xk tak malé, že mUžeme [e e1
a [e xJ zanedbati proti deseti a [e]2, [e][ xJ proti stu, je rozdíl mezi výrazy (3) a (4)
rovněž zanedbatelný a hodnoty)." ).,'jsou až na zanedbané veličiny sobě rovny.
Předešlé úvahy objasním na příkladu, vzatém z měření, která jsem konal
v Bureau international des Poids et Mesures na velkém transversálním komparátoru, užívaném k stanovení tepelné roztažnosti etalonů. Táru levého mikroskopu
určoval jsem proměřením centimetrového oboru mezi 990. a 1000. milimetrem pravítka č. 48. Zápis o měření je sestaven v tabulku 1_ V jejím prvním sloupci jsou

Teplota lázně před měřením 19° 87
po ~~ření 20° 18

Č, JH,

Střed 20° 02.

I

Interval

-

Čtení
vpravo

I

10-046
10'049
10'043
10'060
10"001
10075
10'061
10'114
10'029
10-017

1000 mm -7- 999 mm
99i:í
999
998
997
997
996
99G
995
995
994
994
993
9!12
993
992
991
991
990

vlevo
0'059
0'052
O'OM)
0'065
()-()14
0'082
0'071
0'123
0'037
0'024

I

Rozdíl
9'987
9'997
9'994
9'995
9'987
9'993
9-990
9'991
9-992
9-993

vyznačeny měřené milimetrové intervaly, ve druhém a třetím sloupci čtení na hlavici mikrometru pro pravou a pro levou rysku jednotliv,}7ch intervalů a v posledním sloupci rozdíl obou předcházejících čtení, vyjádřený v dílcích stupnice mikrometru_ Správné' hodnoty přibližně milimetrových intervalů obdržíme z korekční
tabulky, která byla získána podrobným proměřením pravítka_ Pro nás přichází
v úvahu jen posledních jedenáct rysek, jichž korekce uvádím v tabulce 2. Tyto
korekce byly odvozeny za předpokladu, že celková délka etalonu činí přesně

Milimetr
99G
991
992
993
994
99f>
996
997
998
999
1000

I

Korekce
- 1'88 P.
- 1'89
- 1'70
-1'i:í0
-1'75
- 1'72
-1'50
-1-04
- 0'72
-0'07
-- 0'00
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1000 mm, proto je nutno ke každé z nich připojiti ještě příslušnou část celkové
korekce pravítka, která v našem případě je rovna - 0·83!-t. Konečně je třeba vzíti
v úvahu i teplotní roztažnost pravítk~, jehož koeficient roztažnosti je dán rovnicí:
a = (8'177 - 0'00153 B) 10-6,
takže pro B = 20'02° jest a = 8'146.10-6• Ke každému milimetrovému intervalu
musíme tedy přičísti - kromě korekcí uvedených v tabulce :!. - ještě hodnotu
0'163!-t, o kterou je každý milimetr pravítka delší než při teplotě 0° O. Opravené
hodnoty nk jednotlivých intervalů jsou uvedeny ve druhém sloupci tabulky 3.,
v jejímž prvním sloupci jsou pořadová čísla intervalů. Ve třetím sloupci téže tabulky
uvádím hodnoty dk, vzaté z tabulky 1., a v dalších dvou sloupcích součiny nk nk,
nk dk•
V poslední řádce jsou uvedeny součty všech hodnot, obsažených v příslušném
sloupci. Poměr prvních dvou součtů dává hodnotu A', plynoucí ze vzorce (4), a
poměr druhJ~ch dvou součtů je rOVen hodnotě A, určené vzorcem (3). Výpočet
poskytuje hodnoty

lil

nk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10'0023
10'0081
10'004ti
10'0062
10'0038
10'0019
10'0021
10'0006
10'0035
10'0015

.:E

I

I

100'0348

A'

I

dk
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I

~J9'919

0348
= 100 100'
!cHj'919

I
:c=

1000'696

100'116

1000'696
A= 100 9m.h138 = 10(}l16

nk

dk

mN.,93
100'051
99'9Sti
100'012
99'908
99'949
99'921
99'916
9~H155
~J9'~J45

100'04(::
100'162
100'096
100'124
H){)'076
100'038
HJO'042
1\:0'0]2
1UO070
HlO'OBO

9'987
~)'997
9'994
9'995
9'9ti7
9993
9·990
9'991
9'992
9·993

I

nk

I

999'538

f1,
f1,

které se v uvedeném počtu míst úplně shodují. V tomto případě' tedy jednoduch)·
vzorec (4) poskytuje s dostatečnou přesností přímo nejpravděpodobnější hodnotu
táry mikroskopu, takže není třeba užívati přesného vzorce (3). Lze se domnívati,
že je tomu tak ve většině případů, které se vyskytují při měření tárYi ostatně není
nesnadno přesvědčiti se, stačí-Ii přibližný vzorec (4). V tomto vzorci potřebujeme
výrazy [n] a [dJ. Dělíme-li tyto součty deseti, obdržíme průměrné hodnoty ti a II.
Jestliže největší z odchylek veličin nk a dk od průměru li a d je menší než 0'02,
je tára stanovena vzorcem (4) přesně až na stotisícinu své hodnoty, jak se snadnou
úvahou přesvědčíme. V našem případě' je největší odchylka 0'005 a proto oba
vzorce souhlasí.
Résumé.. Com pen s a t i o n des m e s U r e s r e I a t i ves a I a d é t e r min at i o n d e 1a ta r e de s m i c r o s cop e s ďu n c 'O m par a t eur.
L'auteur envisage
le probleme de trouver la valeur la plus probable de la tare des microscopes ďun comparateur. Pour déterminer la, tare, on pointe successivement les traits ďune échelle
divisée en millimetres et l'on note les positions du tambour micrométrique. Au Bureau
international des Poids et Mesures a Sevres, on prend comme tare résultante du microscope l'expression simple
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oil les ni, 11.2, •••
11.10
sont les valeurs vraies des intervalles mesurés exprimées en dixiěmes de millimětre, et les dl> d2, .,. d10 signifient les nombres de tours complets du tambour micrométrique correspondant a chacun d'eux. Par la méthode des moindres carrés,
l'auteur obtient pour la valeur la plus probable de la tare l'expression
100 _

nI"

r/1dl

.,+

+

2+

11.2

n'2d2

•••

2

nIC)

+ ... nlod

lO

p.
•

On démontre qu'en général les valeurs dies deux expressions ci-dessus ne diffěrent pas
beaucoup et que les deux formules se confondent pratiquement, lorsque les intervalles
mesurés ne diffěrent que trěs peu entre eux les lectures des divisions du tambour
micrométrique étant, bien entendu, d'une pré~ision suffisante.
L'auteur applique, a titre d'exemple, les deux formules a une mesure effectuée
au Bureau international des Poids et Mesures, qui remplit les dites condition~, de sorte
que les deux formules fournissent pour la tare du microscope la meme valeur.

Ing. Dr. techn. Jaroslav Hru b a n.
(Předneseno na IV. mezinárodnim sjezdě pro dějiny věd reálných a technických, v sekci pro vědy exaktní, konaném ve dnech 22. až 27. září 1937 v Praze na
pamět 150. výročí norození Jana Ev. Purkyně.)

Od nepamětných dob se lidstvo snaží usnadniti si a zracionalisovati práci, kterou
věnuje výrobě svých statků.. V nejnovějši době vzniklo vědecké studium této racionalisace nebo začalo se aspoň prakticky používati dosavadních poznatků. a to pod rfiznýmí jmény, jako ••vědecké řízení práce", ••racíonalísace", ••normalísace", "typísace"
a tak dále.
Geodesie mů.že se snad pochlubítí, že b,yla první nebo z prvních oborů., v níchž
se tato otázka vědecky a na podkladě čistě matematickém začala řešiti a zčásti už
i vyřešila.
V roce 1822 vydal Friedr. M. Schwerd, tehdy profesor matematiky a fysiky na
král. lyceu ve špýru, spis: ••D í e kle i neS pe y e r erB a s i s oder Beweís, dal3 man
mit einem geringen Aufwand an Zeít, Miihe und Kosten durch eine kleine, genau gemessene Liníe die Grundlage eíner grol3en Triangulatíon bestimmen kann." V tomto
spise podává zprávu o tom, kterak v roce 1819 oficíelnimí úřady měřenou rýnskobavorskou základnu u špýru, dlouhou 19.795 m a tvoříci základ příslušné triangulace,
nahradil v roce 1820 měřením základny dlouhé jen 860 m, od té doby zvané malou špýrskou základnou, kterou spojil s onou velkou základnou sítí trojúhelníků po způ.sobu
Snellíově. V této síti měřil potřebné úhly a z malé základny odvodil velkou počtářsky.
S měřením úhlů. spojenou práci už účelně rOzvrhl na jednotlívé úhly, základnu svou a
úhly změřil se svýmí lyceisty a dostal tak odvozenou základnu, jak už z nadpisu jeho
spisu je patrno, s úsporou času, práce a nákladů., po případě ještě přesněji, než byla
přímÝm.měřením získána. Príncip základnové sítě k tomu použitý, který mu umožnil
takový pokus °a dů.kaz, pochází ovšem už od Snellía (1615), otce triangulace a zvláště
základnových sítí, který už tehdy změřil zá kladnu dlouhou 87'05 rýnských prutů., t. j.
327'85 m, z ní počtářsky odvodil základnu dlouhou 326'43 rýnských prutů., t. j. asi 1229'41 m
tu však kontroloval přímým měřením a stan ovil na 326'90 rýnských prutů., t. j. así na
1231'18 m.
Tato Schwerdem nadhozená otázka vzbudila zájem odborníků. a v r. 1868 se podobnými hledisky a úvahamí zabýval Helmert v "Studien liber rationelle Vermessungen
im Gebíete der hoheren Geodasie". Věnoval svů.j zřetel hlavně ekonomíckému t val' u
základnové sítě. Několik obecných vztahů. a příkladů. uvedl C. S. Peirce r. 1879 v ••Note
on the theory of the economy of research".
Rešení úkolu ekonomického rozdělení práce na podkladě přísně matematickém, t.
j. odpověď na otázku, jak jest pozoravání v síti rozvrhnouti, abychom obďrželi odvozenou základnu co nejpřesnějí, po předběžném oznámení Jordanově z r. 1880 v článku
"Díe Basísmessung der Preul3íschen Landesaufnahme beí Gottingen ím August 1880"
podal v r. 1882 generál Schreiber, který se tím velmí zasloužil, v pojednání ••Die Anordnung der Wínkelbeobachtungen ím Gottínger Basísnetz". Byla to prvá zcela přesná
odpověď na tuto otázku, byť se týkala jen řešení určítého, poměrně jednoduchého
úkolu. Schreíber totiž předpokládal pouze chyby nahodilé, jen jednu funkcí, podmínečnou formu vyrovnávací a požadavek učiníti převratnou váhu této funkce mínimem pří
konstantní prácí a vahách dolů. omezených jen nulou; jiné podmínky mezí vahami nezavedl. Dospěl ke konečnému požadavku ~ I F I = min., který doporučoval řešiti "dovedným zkoušením", ale neuvedl neklamnou metodu pro řešení tohoto požadavku, který
právě pů.sobí, zejména při několika podmínkách sítě, jisté obtíže.
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Tento požadavek, ovšem jako princip vyrovnávací, dříve ještě než byla objevena
metoda nejmenších čtverců, byl už dříve znám, ale rovněž nebyl zplna zodpověděn a
uspokojivě rozřešen. Byl po prvé r. 1755 stanoven Bošskovičem pro vyrovnání chyb měřických (pozorovacích). Laplace použil téhož principu vyrovnávaciho ve své Traité de
mécanique céleste, Paris 1799,tome II, livre III, str. 126 a násl., a podal elegantní
řešení, ale pouze pro jednu neznámou. C. F. Gauss poznal v Theoria motus corporum
coelestium, Art. 186 (Werke VII, str. 253; Abhandl. z. M. d. kl. Qu., str. 112), že
obecně tolik F musí se rovnati nule, kolik je pod:minek sítě. Řešení, které se na tom
mohlo vybudovati (SI'ov. namáhavou metodu BrylllSOVU
1882, § 1), bylo by podle okolnosti
bývalo velmi obtižné a pro početní praxi sotva upotřebitelné. Objevením a zavedením
metody nejmenších čtverců přestala býti otázka jednoduchého řešení požadavku ~ fFf
min. aktuální a tak zůstal tento úkol, resp. požadavek, celkem nerozřešen.
Teprve když Schreiber ve shora uvedeném pojednání našel pozoruhodný výsledek,
že právě metoda nejmenších čtverců, aby byl v sítích rozřešen úkol nejvýhodnějšího
rozdělení vah u POZOI'ování
podmínečných, vede ke starému vyrovnávacímu principu nejmenšího součtu absolutnich hodnot, zájem o tento úkol opět oživil. Nutno však říci, že
Schreiberovo pojednání jen s počátku a v menší míře vzbudilo zájem pro tuto starou
vyrovnávací zásadu, ale hlavně, a zejména v novější době, pro ekonomii pozorováni, t. j.
pro nejlepší rooděleni vah, neboť to umožňuje dosíci buď velkých úspor práce nebo
značně lepších, přesnějších výsledků. Proto také požadavek r fFf = min. ponenáhlu ztrácel význam a vznikaly postupně jiné, komplikovanější úkoly, než který uvedl Schreiber,
neboť bylo dbáti stále stupňovaných a jinak vyslovených (formulovaných) požadavků
a je splňovati. Vždy však se jednalo o to, najíti nejvhodnější metody k řešení příslušných úkolů, týkajících se nejlepšího rozdělení vah.
Shora uvedené pojednání Schreiberovo vzbudilo velkou pozornost, souhlas i námitky, a úloha ta byla zkoumána s rt'lzných hledisek. Velmi mnoho se tehdy psalo
o té otázce, i později se jí učenci zabývali, každý ji zkoumal se svého hlediska, a to
se odráží také v rt'lzných metodách a předpokladech jejich, ale úplně dořešen není tento úkol ani dnes.
Bruns řešil Schreiberův konečný požadavek v r. 1882 v pojednání ,;tJ"ber eine
Minimumsaufgabe" a udal dvě metody, v § 1 první, pracnou, v § 2 až 7 druhou, přímo určující ~ fFf = min., která však také úplně neuspokojuje, protože autor odkazuje
na "nápadné znaky" a pod. pomficky a řešení jeho není vždy bezpečné, jak Jung, str.
17 demonstruje na příkladě. Bruns dále v r. 1886 ve svém neobyčejně vědeckém pojednání ,;Ober eine Aufgabe der Ausgleichungsrechnung" dokázal, že není relativních
minim, nýbrž existuje jen je dno minimum a pro ně jen je dno nebo v určitých mezích též nekonečně mnoho nejlepších rozdělení vah.
Jordan vysIovil r. 1888 v článku "Die gUnstigste Gewichtsverteilung" jisté námitky proti důkazu Schreiberovu, jenž mu V r. 1889 v článku ,;Ober giinstigste Gewichtsverteilung" odpověděl a jeho námitky vyvrátil. Jordan sám tehdy navrhl jinou metodu,
poukazuje na nesnadné řešení úkolu ~ fFf
min. Ale jeho metoda velmi málo konverguje a je též nespolehlivou, pokud se spoléhá na to, že lze uhodnouti ona F, jež
mají zmizeti; při prozatímních (zvolených nebo přibližováním získaných) vahách rovných nebo skoro rovných nule selhává vt'lbec.
Simon (1889) se zabýval v "Gewichtsbestimmungen fUr SeitenverhaJtnisse in schematischen Dreiecksnetzen" teoretickými úvahami o šíi'ení (přenášeni, hromadění) chyb
v schematických triangulačních síUch.
Runge podal r. 1890 v pojednání "Der Schreibersche Satz" přesný důkaz této věty, který vyloučil každou další pochybnost o její správnosti.
Dlužno se jen ještě zmíniti o Helmertově "Ausgleichungsrechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate, 2. Auflage, 1907", kde na str. 563 a násl. se uvádí metoda pro několik funkcí, t. j. pro Q••= Qxx
Qvv = min., která se jinak celkem neliší
od Jordanovy pro jednu funkci, a má tudíž i stejné nevýhody. Tím jsou vyčerpány
hlavni práce a metody, které dosud nebyly podstatně, hodnotně a hojně rozmnoženy.
Mimo to napsal Eggert 1903 ,;Ober die gUnstigsten Punktlagen beim Einschneiden". Pak Klingatsch 1908 ,;Ober die giinstigste Anordnung der Winkelmessungen in
einem Dreieck" . a 1910 "Die giinstigste Lage ,der durch geometrische orter bestimmten Punkte eines Dreieckes bei der Triangulierung". Pak Hellebrand 1909 "Die gUnstigste Gewichtsverteilung bei Dreíeckswinkelmessungen mit RUcksicht auf den mittleren
Punktfehler", 1912 ,;Ober die gUnstigste Gewichtsverteilung
bei trigonometrischen
Punktbestimmungen", 1923 "Zur Winkelmessung im Dreieck" a 1925 ,;uber die Gewichtsverteilung beim RUckwiirtseinschneiden". Z nich zejména Hellebrand, jak už ostatně
učinil Jordan 1888 jakoby mimochodem, řeší daný úkol algebraicky a přímo, a při
tom úkoly dosti obtižné, jako střední chybu bodu Q••= Qxx
Qyy= min. učiniti co
nejmenši bez dalši podmínky nebo dokonce ještě s podmínkou, aby elipsa chyby přešla
v kružnici chyby. Hruban 1919 v článku "Příspěvek k řešení ekonomie práce v geodesii"
(česky) rozšiřil Jordanovu metodu a aplikoval ji i na nejsložitější úkoly, i takové
s daným větším počtem a libovolným tvarem podmínek mezi vahami; konvergence
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však zt'1stává tak pomalou jako u Jordana, a při prozatímních vahách nulových nebo
skoro nulových také selhává. KrUger 1920 v publikaci ,;Ober die Bestimmung der Winkelgewichte in Basisnel$en" podal zjednodušení, ale v celku nic nového.
Metodě Schreiberově, resp. jeho předpokladu chyb pouze nahodilých se vytýká,
že odpadají všechny nebo téměř všechny podmínky sítě a tím i cenná kontrola a možnost poznati a vyšetřovati chyby skryté v síti. Proto K. Wold a H. Jelstrup 1924
v článku "Note au sujet de la méthode de Schreiber pour la répartition des observations angulaires dans le réseau de rattachement ďune base" kladou na definítivní pozorovací plán určité požadavky, odchylné od dosud obvyklých.
Rovněž Jung 1924, jenž práci předešlých autort'1 vytýká určité nedostatky, chce
ve spise ,;Ober die gUnstigste Gewichtsverteilung in Basísnetzen" uvedenou vadu odstraniti. Jeho metody jsou však velmi obtížné, spoléhá se také na "dovedné zkoušení", domněnky a pod., nedovede řešiti všechny případy, a zvláště postrádá jeho vzorec p' =
3 + ~p jakéhokoliv vědeckého podkladu, nadto zhoršuje, bylo-li ho užito, vždy a zbytečně výsledky, kterých lze dosíci metodou Hrubanovou z roku 1919 a podmínkami
Pí ~ 3. Podle sdělení prof. Dr. V. V. Danilova z Moskvy p. měř. radovi Ing. štvánovi
v Opavě pokračoval v Jungově badání prof. N. A. Urmajev, náčelník vojensko-inženýrské katedry v díle: ,,0 razpredělenii věsov v bazisnych sjetjach. Trudy GIGiK (Gosudarstvennyj institut geodezii i kartografii, Státní ústav pro g. i. k.), Moskva 1931,
vypusk 1."
Uvedenou vadu nevědeckosti Jungova vzorce vytýká Burrau 1930 v článku ,;Ober
{\ie Verteilung der Beobachtungen in Basisnetzen" a snaží se zabrániti tomu, aby podmínky sítě odpadly tím, že vedle chyb nahodilých zavádí ještě chyby stálé, lépe řečeno
vedle chyb staničních ještě chyby mezistaniční (tedy síťové), pramenící jen ze sítě.
Avšak tato, na pohled účelná metoda je ve skutečnosti 'Obtížná a často neproveditelná
proto, že při staničním vyrovnáni se vyskytují jen chyby prvého druhu, "nahodilé",
staniční, a toto vyrovnání je nutno proto napřed provésti a zcela ukončiti, kdežto při
vyrovnání sítě se vyskytují ještě chyby druhého druhu, "stálé", pocházející ze sítě. Tím
snad stojí ještě za metodou Jungovou, pokud se týče její praktické upotřebitelnosti.
V roce 1937 napsal Friedrich "Allgemeine fUr die Rechenpraxis geeignete Losung
fUr die Aufgaben der 'kleinsten Absolutsummen und der gUnstigsten Gewichtsverteilung",
kde řeší úlohu ~ fF/ = min., ovšem s vahami p i ~ O. Ale metoda jím udaná se též ještě
nezdá býti dosti jednoduchou, ani že by platila s uplnou jistotou pro všechny výjimky a
o nich pojednávala. Nejvíce však přichází v úvahu ta okolnost, že jeho metoda už proto
má pi'íměřeně menší význam, protože se dnes už musí řešiti dalekosáhlejší a složitější
úkoly než ~ fF/=min.
(s pi~ O) a podle tohoto požadavku Hrubanova, Woldova a
Jelstrupova, Jungova a Burrauova se již začaly řešiti.
Tak Schwerdovo měření a publikace se staly základem zcela samostatného a velmi dt'lležitého odvětví vyrovnávacího počtu, jež zdaleka ještě není dořešeno a po zásluze doceněno. Lzeť při ekonomickém rozdělení práce dosíci úspory práce, resp. nákladt'1
při téže přesnosti až přes 60%, nebo váhy výsledku při stejné práci, resp. nákladech
až přes 2%krát větší. Není proto přehnáno tvrzení, že ekonomie po~orování kromě dnešního svého užití při měření základnových sítí nabude teprve v budoucnu velkého významu, zvláště při triangulacích, polygonisaci atd. a že brzo nebude ani sebe jednoduššího
geodetického měření, pro něž by nebyl s výhodou předem stanoven plán po~orovací a
pracovní. Jest k tomu potřebí jen najíti jednu nebo několik metod pro stanovení nejlepšího roroělení pozorování, vždy pro určitý případ vhodných, r y c hl e k 'O n v e r g uj í c í c h a s p 01 e hli v Ý c h, jež se tedy musí hoditi k řešení všelikých a nejrt'1znějších
případt'1,neboť tyto metody jsou nejen pře d p o k 1 a dem ekonomie pozorování. nýbrž
i podstatnou součástí ekonomie práce, t. j. práce p'Očet n í, potřebné k vyhledání
nejlepšího rozdělení vah.
těchto úkolech jsem letos (1937) napsal ještě s tímto článkem stejnojmenný přehled, totiž "Ekonomie pozorování v geodesii" (česky). V něm jsem
už vyjmenoval několik jednoduchých, rychlých a bezpečných metod, které jsem již našel, ale dosud neuveřejnil. Připojuji ještě přání, aby zásady a snahy, uvedenými spisy
sledované a v cizině i prakticky už hojně užívané, nalezly též při novém zaměřování
našeho státu zaslouženou pozornost.
:('

°

Résumé. Led é vel o p p e m e n t d e l' é c o n o m i e des o b s e r vat i o n s d a n s
1a g é o d é s i e. Nos lecteurs de l'étranger trouveront une traducti'On allemande de cet
article jointe comme supplément a ce numéro.

Zákony,

nařízení

a měřické

normy.

Stanovení jednotného zobrazovacího způsobu pro vyhotovení
katastrálních map. Ministerstvo financí vydalo dne 16. prosince 1937· výnos
Č.

j. 126.197/37-IIIj6 b adresovaný všem ministerstvům, finančním úřadům II. sto-
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lice a Čs. geodetickému
a geo(ysikálnímu
komitétu (předseda
prof. Dr. Ing. Jar.
Pantoflíček)
tohoto znění:
"Na základě ustanovení
§ 1, odst. 1. vlád. nař. ze dne 23. května 1930,
č. 64/1930 Sb. z. a n. a s ohledem~ na ustanoveni § 3 katastrálního
zákona ze dne
16. prosince 1927, Č. 177/1927 Sb. z. a n., stanoví ministerstvo
financí po slyšení
Gs. komitétu geodetického
a geofysikálniho
a v dohodě s ministerstvy
zemědělství,
veřejných prací, národní obrany a školství a národní osvěty toto:
Pokud bude třeba podle ustanovení §§ 28, 64 nebo 100 kat. zák. č. 177/1927
Sb. z. a n. vyhotoviti původní nebo nový měřický operát, buďtež pozemky dotčených
katastrálních
území zobrazeny na jediné, do roviny rozvinuté kuželové ploše obecného kontormního
zobrazení kuželového, na které se zobrazuje dosavadní jednotná
trigonometrická
síť katastrálni. (l
Označování vlastnických hranic mezníky. Nejvyšší soud v Brně rozhodl: I kolíky,
zasazené geometrem
při rozměření hranice k jejímu vyznačení,
jsou "mezníky"
ve smyslu § 199 e) tr. z. (rozh. Č. 5838sb. n. s. tr. ze dne 6. března
1937. Č. Zm I 69/37).
Nejvyšší soud příspěl v cit. rozhodnutí k bližšímu určeni výrazu "mezník" ("Markung"), který je pojmovým znakem skutkové podstaty § 199 e) tr. z. z r. 1852, platného
dosud v zemích české a Moravskoslezské, zamítnuv zmateční stížnost obžalovaného, pokud v ní bylo tvrzeno, že ve vytržení k o I í k tl, zasazených úř. aut. civ. geometrem při
rozměření sporné hranice dvou pozemktl k je jímu určení, nelze spatřovatí odstranění
mezníktl.
V odtlvodnění tohoto rozhodnutí vytýk á nejvyšší soud pojem "mezník" ještě šíře,
uváděje, že dlužno jím rozuměti z nač k y vše hod r u h u, sloužící k tomu, aby vyznačovaly hraníce dvou pozemktl.
Tato interpretace pojmu "mezník" týká se ovšem jen ustanoveni § 199 e) tr. z.,
který praví, že za podmínek § 197 tr. z. (UVedení v omyl za účelem škodným) je vinen
zločinem podvodu ten, kdo mezníky k určení hraníc vsazené odstraní nebo přesadí.
Takovýmí mezníky mohou býti jen zn aky, jež byly určeny k označení mezí a pozemktl aktem strany vížícím (zasazení za účastí soudu) aneb jimi jako takové výslovně
nebo mlčky byly uznány (bez účasti soudu, zejména po vzájemné dohodě stran). Tak
judikoval býv. kasační soud ve Vídní (rozh. 2156, 4201 víd. sb.) a nalézá tak i nejvyšší
soud v Brně (rozh. Č. 2626 sb. n. s. tr.).
Dr. Kánský.

Zrušení přídavku při slu,žebních cestách na Slovensko a Podkar,
patskou Rus. Vláda republiky Ceskoslovenské usnesla se ve schůzi konané dne
21. prosince 1937, podle zmocnění daného ustanovením § 25 zákona ze dne 28. prosince 1932, č. 204 Sb. z. a n. takto:
"Ve~kerá ustanovení, jimiž se přiznávají zaměstnancům při služebních cestách
ze země Ceské a Moravskoslezské
na území země Slovenské nebo Podkarpatoruské
výhody k normální náhradě služebních výloh, se zrušují dnem 31. prosince 1937."

Literární novosti.
Posudky.

"Návod, jak vykonávati katastrální měřické práce pro obnovení pozemkového
katastru novým katastrálním řízením." Instrukce A pro katastrální měřické práce.
Dodatek I. 50 stran, 28 příloh, 5 tabulek. Vydalo mínisterstvo financí jako výnos ze
dne 14. května 1937, Č. 80.000j36-IIIj6a. Cena v obvyklé úpravě nálepkové činí 15 Kč
za 1 výtisk. K dostání v ústředním archivu pozemkového katastru
v Praze III., Josefská 4.
Obdobným zptlsobem jako k instrukci B vydává ministerstvo financí tiskem doplňky, úpravy a opravy k Instrukci A, která. byla vydána jako návrh v roku 1932. Ani
po vydání dodatku není Instrukce A definítivní, ztlstávajíc nadále návrhem, v němž
lze tedy očekávat další změny. Změny a doplňky jsou potěšitelnou ukázkou vývoje zeměměřičské služby ve finanční spráyě k stále větší dokonalosti; opětné jich vydání jako
návrhu dává tušiti, že jsou v přípravě jistě značné úpravy další, které nedovolují svým
rozsahem již nyní vydání definitivního návodu.
Jako nejhlavnější zásad;1Í úpravy lze uvésti podrobnější předpisy pro všechny
práce, spojené s obnovováním pozemkového katastru jen na části katastrálniho území,
změnu v hustotě bodtl podrobné trigonometrické sítě katastrální zavedením prtlměrné
jejích vzdálenosti dvoukilometrové místo dOsavadní prtlměrné vzdálenosti jednokilometrové, připuštění centesímálního dělení čtvrtkruhu, zavedení nové číselné měřické me-
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tody protínání vpřed, zavedení dvojitých počítacích strojfi, vyhotovování jen jednobarevných map černým tiskem a jíné menší změny.
Mnoho místa a práce zabraly slovní úpravy, opravy stylistické, které však smysl
nemění. Snad mohly býti odloženy až do definitivního vydání, čímž by se dodatky podstatně zmenšily a staly se i přehlednějšími. Nejvíce takových podružných úprav se vyskytuje v statích o triangulacích.
Z dalších podružnějších úprav uvádíme: zavedení polovičních mapových listfi dělením celého listu v obou směrech, je-li pokreslena jen menší jeho část; vyhotovování
nových map toliko na papíru napnutém na hliníkových deskách (nalepený papír tedy
vyloučen); naprotí tomu vyhotovování přiložených map jen na papíru volném, nenalepeném; přejímání bodfi dřívějších triangulací do nově budované sítě; zavedení dvou
podzemních skleněných značek pro normální stabilisací trigonometrických bodfi; vyloučení tyčových signálfi, komínfi a hromosvodfi ze signalisace trigonometrických bodfi;
nová úprava místopisu trigonometrických bodfi (velmi podrobná); dfisledky nově zavedené metody protínání vpřed i v polygonisaci, kde je možno určovatí zvláštní body,
tvořící přechod mezi trigonometrickou sítí a sítí polygonovou, jejíž body lze určovati
také proHnáním vpřed; zavádění redukce délek v polygonové síti na hladinu mořskou
u dlouhých pořadfi a při větší jejich nadmořské výšce; úprava vyznačování mezníkfi
příliš hustě zasazených na parcelách nepatrné šířky (zajisté poměry slovenské); doplnění ustanovení o stavbách na cizích pozem cích a ustanovení o oddělených domech); pokyny pro účelné využití zeměměřičských prací podobných katastrálním a sbírání výškopisných příložek, aby i o výškových měřeních byl získán přehled snadno přístupný technické veřejnosti, která je ve velmi úzkém styku s katastrálními měřickými úřady; doplnění pokynfi pro měření metodou polární (pravděpodobně zkušenostmi z praxe); zjednodušení styku s triangulační kanceláří při hodnocení podrobných triangulací tím, že
místo dosavadních opisfi a snímkfi lze předkládati k přezkoušení originály a jiné úpravy.
Ke konci je také připojena nová hlava VI, popisující postup při přejímání starých
komasačních nebo jiných, pozemkovou držbu upravujících, méně přesných map, za mapy
katastrální, jako opatření nouzové.
Překvapuje zrušení celých §§, jež se nijak neodfivodňuje, na př. celé partie z triangulačních výpočtfi. Dá se předpokládati, že tyto stati budou převedeny a podrobněji
propracovány ve zvláštní instrukci triangulační, do níž by pak patřily všechny triangulační práce. Nemělo-li by však k jejímu vydání v brzké době dojíti, nutno tohoto počinu
litovati, poněvadž právě statě triangulační, týkající se jednotné sítě katastrální, měly
určitou zajímavost pro technickou veřejnost: šlo-li o zmenšení objemu instrukce, mohly
býti spíše vynechány podrobné stati o jednoduchých výpočtech trigonometrických a polygonových, jež jsou všeobecně známy a obsaženy v každé učebnici geodesie.
V přílohách, v nichž bylo dříve dosti nesrovnalostí s textem, byla vykonána řada
úprav, souvisejících již s vyjmenovanými novými nebo změněnými zásadami a odstraňujících dřívější nesouhlasy. Některé přílohy byly zrušeny, jinde zavedeny přílohy nové.
Tabulky byly doplněny hlavně údaji v centesimální soustavě pro úhly.
Byly také změněny některé dosud užívané náZvy, jako: podrobná triangulace
místo podrobná trigonometrická síť, závěr místo uzávěr, směrník místo jižník, technický popis místo technická zpráva.
Dodatky jsou cennou příručkou pro státní měřické úředníky i pro soukromé inženýry, kteří mají příležitost upotřebiti Instrukci A pro katastrální měřické práce. Je
však škoda, že nechaly na sebe tak dlouho čekatí; mohly aspoň vyjíti na dvakrát, vždy
po třech letech po vydání pfivodního návrhu. Doufejme, že příštích dodatkfi, a tím snad
i vydání Instrukce A v definitivním znění, se dočkáme co nejdříve. Obsah dodatkfi k návrhu Instruce A pro katastrální měřické práce jsme uvedli poněkud podrobněji než bývá
zvykem, a to pro jeho dfiležitost pro téměř všechny zeměměřičské práce.
- Re Technický Obzor Slovenský, nová odborná revue vydávaná v Turč. Sv. Martině
Klubem inženýrfi Slovákfi s pomocí Matíce Slovenské, právě dokončila dvojčíslem 4-5
svfij prvý ročník.
Přehlédneme-li bohatý obsah všech čísel a uváživše počátečné obtíže každého nově
zakládaného odborného časopisu, nemfižeme než s uznáním přivítati nového druha do řad
našich technických listfi. Rozsáhlé úkoly, očekávající ve východních zemích republiky techniky všech směrfi, přinášejí množství problémfi obecně í místně tak zajímavých, že
usnadněná jejich publikace bude jen na prospěch další technické činnosti. Také nově vznikající ohnisko technických věd na Slovensku štefánikova vysoká škola technická
v Košicích, zajisté najde v Techn. Obzoru Slov. vhodný prostředek k instruktivnímu styku s výkonnou technikou. Klub 'Patrně dobře uvážil všechny tyto okolností a odhodlal se
k významnému kroku, nelekaje se těžkých počátkfi.
Mfižeme s potěšením konstatovati, že redakce poskytuje přiměřené místo statím
z oboru zeměměříčského. V ukončeném ročníku vyšly články ;Ing. Jána Mikuši: O potrebe urýchlenia úpravy pozemkovej držby na Slovensku, a Ing. Karla Svobody: Fotogrammetrie v katastrálnom vymeriavaní. Jak vidíme z názvfi, pojednávají autoři o řešení dvou,
pro Slovensko velmi dfiležitých zeměmětičs kých otázek.
Bylo by si přáti, aby nová revue došla náležitého porozumění nejen mezi inže-
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nýry Slováky, ale u všech technikfi pfisobícich na Slovensku, nebo jsoucích s ním v odborném styku.
Geometarski Godišnjak 1938. Nákladem knihovny "Geometar" v Beogradě, Ul.
Adm. Geprata 68, stran 270, cena neuvedena; podle předešlé ročenky bude ani 30 dinaru.
Velmi úhledný kalendář jihoslovanských zeměměřičfi vyšel z redakce inženýrfi Kostiée, Sopocky, Svečnikova a Živkoviée již po páté. Zapustil tedy dobře kořeny a právem,
neboť je potřebnou a lacinou příručkou, která dobře inrormuje a po níž tedy odborník rád
sáhne.
Letošní vydání obsahuje v k a len d á ř n í č á s t i kromě obvyklých údajfi také
výtah z nařízení o soukromých radiových přijimačích, soupis světových vysilacích stanic,
železniční tarify a sazby leteckého provozu.
Č á s t od bor n á přináší z III. dílu Návodu pro katastrální měření ustanovení
o mezníkování hranic a o měření detailu, dále matematickou stať o sdělávání početních
tabulek s interpolací a extrapolací, kapitoly z počtu pravděpodobnosti, pěknou úvahu
o úhlu a jeho zvláštnostech a článek o spojení kontinentfi triangulací.
V s t a v o v s k é č á s t i je otištěn neoficiální pořadník měřických zaměstnancfi
katastrální a civilně-technické služby, seznam katastrálních úřadfi a jejich přednostfi,
soupis jihoslovanských spolkfi s činností zeměměřičskou, odborných časopisfi domácích
í cizích i stav současného zeměměřičského vzděláni v rflzných státech.
Podle pořadníku vykonává nyní katastrální službu finanční správy na území
Jugoslávie celkem 1184 inženýru, geodetfl, agronomfl a geometru zařazených do platových stupnic 4-9. Náčelníkem služby je Dr. Zv'onimir Kralj v stupnici třetí. Civilní službu obstarává 294 autorisovaných inženýrfl, geodetfi, geometru a měřičfi.
Katastrálních měřických úřadfi, zvaných "katastarske uprave" je ve všech 9 banovinách celkem 154; tento počet bude asi rczmnožován, jak budou dočasné polní sekce,
konající základní měření, končiti svoji činnost. Jmenované úřady podléhají finančním ředitelstvím v sídlech hlavních měst banovin a přímý doz'or na ně vykonávají zeměměřiči
se služebním označením (vrchní) finanční radové a (vrchní) katastrální inspektoři. Služební označení výkonných zeměměřičft je: (vrchní) katastrální inspektor, (vrchní) katastrální geometr a katastrální pomocný geometr.
Ročenky se těší v Jugoslávii velké oblibě; slyšíme, že letošní vydání bude brzo
rozebráno.
štván.
Odborná

pojednání

v

časopisech.

Zprávy vereJne služby technické. čís. 1. Dr. M i I a n Hod ž a: Spolupráce státu
a Prahy při budování hlavního města. Do XX. ročníku. Ing. V. st e j s k a I: Stavba
dopravního letiště u Ruzyně. Ing. Dr. Frant. Ma šek: Deset let katastrálního zákona.
JUDr. J. Č i s tec k ý: Osnova zákona o odstraňování stavebních a komunikačních závad v obcích. - ČíŠ. 2. Ing. B. V o n dr á č e k: První velké kanalisační stavby pro
novou ústřední čisticí stanici kanalisační v Praze. - čís. 3. Ing. Dr. J. Hor á k: Vodohospodářské meliorace r. 1936.
Pozemková reforma. čís. 5--6/37. Ing. A. P a vel:
Zemědělské problémy v díle
T. G. Masaryka. Dr. C. Dub o v s k ý: Úvěrový systém pozemkové reformy. Dr. A. Z atlo u k a I: Financování zemědělského osidlování v Německu. (Pokrač.) čís. 7. F.
N o v á k: Dnešní stav a další úkoly pozemkové reformy. Ing. Boh. P'Ů U r: Vnitřní zemědělské osidlování. Dr. C. Dub o v s k ý: Úvěrový systém pozemkové reformy (pokrač.). Dr. Ant. Z a t I o u k a I: Financování zeměď. osidlování v Německu (pokrač.).
Věstnik Inž. komory. čís. 1. Přednáška
prof. Dr. Pe tří k::., přednesená dne
7. listopadu 1937 na mimoř. valné schflzi Jednoty úř. aut. civ. geometrfl v Bratislavě.
- čís. 2. Zpráva o schfizi představenstva Pracovní sekce I. K. v Brně. (Referát obsahuje m. j. zajímavý návrh, aby Inž. komora se obírala obtížemi, vzniklými nevhodným
rozdělením studia inž. stav. na směr konstruktivní a vodohospodářský, kde absolventi
těchto oboru jsou často nucení doplňovati studium předměty druhého oboru.)
Lesnická práce. Redakce tohoto časopisu odmítla další výměnu časopisu za Z. V.
Nemflžeme proto napříště referovati o odbor. pojednáních v Lesnické práci.
Zem. čís. 23-24. Ing. Dr. L. Ma c k o: Lesnictvo na Slovensku. Ing. J. M i k uš a: Unifikácia zákonov o cestách. Ing. K o k e š a Ing. P i n c: Lesy nášho rudu.
Geodezist. čís. 7-8. K ň a z e v-B a š I a v i na: O některých nových zpflsobech vyhotovení tónových tiskových forem; St e p pe:
Zobrazení reliefu na topografických
mapách malého měřítka; B. P a v lov:
Příprava triangulačního materiálu k zpracování (redukce na centrum stanice a do roviny Gauss-Krligerova zobrazení); T o I m ač ev: Zařízení na úpravu výšky o1bvnice; N. P a v lov:
Zakládání práce při přesné
nivelaci; B ě g u n o v: Optika geodetických přístrojfl závodu "Aerogeopribor"; P op o v: Horopis sajanské oblasti (střední Sibiř); Evě n č i k -M a j a n c: O volbě trigonometrických center v zastavěných tratích; Děr b e n ě v: Jak je to s triangulací
5. f'ádu; G r j a z n o v: Kontrola teodolitového nivelačniho pořadu; L a z are v: O nových mapách Australie; Ně k r a s o v: Malá tachymetrická busola Zeissova; V i n 0g rad o v: K evidencí změn v mapách; Ně k r a s o v: Kontrola výpočtu přírustkfi pravoúhlých souřadnic tabulkami podle Gausse, Orlova a j. čís. 9. G I o t o v: Krátký
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přehled topografického měření při stavbě kanálu Moskva-Volha; Ad r i a n o v é: Standardisace map; N i k i for o v: Grafické určení chyb funkcí vyrovnaných hodnot souřadnic; Č e bot are v: O elipse chyb; Z věr ev: 5" universální stroj závodu "Aerogeopribor" při astronomické práci; G i I ev:
Sensitometrie negativního materiálu pro
letecké snímky; S i rot k in: O metodice výčtu norem pro topograficko - geodetické
práce; Z i m o v n o v: K metodice přednášek
geodesie na geodetických učilištích;
Š e j t I i s: Praktika
pří použití zavěšených měřických souprav (invarových drátfi). čís. 10. I z o t o v: K teorii postupného řešení soustav podmínkových rovnic; Z i m o vn o v: Vyrovnávání trigonometrických sítí zpfisobem tří skupin; Z věr ev: Zkoušení
drobnoměrných šroubů; č e bot are v: Vliv větru na výsledky měření zavěšenými měřickými soupravami; Murašov:
Některé poznámky k instrukcim z r. 1935-36; Klim o v: Vyhotovení mapy měř. 1: 50.000 z leteckých snímkfi;
P a v lov - K i j a n:
O
geodetických strojích v stavebním prftmyslu; I van o v: Kroucení triangulačních znakfi
postavených ze syrového dřeva; V i n o g rad o v: Významnější zeměpisné atlasy světa;
š i š k in: Novinky v stavbě geod. znakfi; Dr o b y š e 'Ir: Dvojzrcadlový stereoskop. čis. 11. (jubilejní): Dvacet let velkého října a naše úloha; K r i n č i k: Sovětská geodesie k 20. výročí říjnové revoluce; F i I i P o v:
Výsledky prací vědecko-výzkumného
ústavu pro geodesii, fotogrametrii a kartografii od r. 1929; M a z m i š v i I i: Geodetické vzdělání v SSSR. ..;a 20 let; K r a s o v s k i j: Význam prací k odvození sovětského elipsoidu; S a I i š č ev: První svazek velkého sovětského atlasu světa; F e f ilov: Úkoly geodetické stavby strojfi; R u s i n o v:
Rozvoj fotogrametrické
optiky
v SSSR.; J u c e v i č: vývoj letecko-měřických prací; G i I ev: Výsledky prací a úkoly.
v oblasti technologie fotografických procesfi v leteckém měření; M a z m i š v i 1 i: Zavedení odborného vyučo·,rání pro nižší zaměstnance pří moskevském ústavu inženýrťJ.
geodesie, fotogrametrie a kartpgrafie; S tep pe: O redakci topografických map. čís. 12/1937. St e p pe: O mapových originálech; Š i lov: Náplň topografických map;
D u I e b o v: O adjustaci topografických map; S i rot k in:
Topograficko - geodetické
práce na vodním uzlu u Kujbyševa; V i n o g rad o v: Přehled kartografických
prací
ve světě v r. 1937; Týž: Soupis hotových map I. svazku Velkého sovětského atlasu
světa (dokončení z čís. 6).
štv.
Allgemeine Vermessungs-Nachrichten. čís. 33. Ber r oth:
Aufgaben des MeJ3ingenieurs bei der Lagerstattenforschung
(pokrač. z čís. 32 a čis. 34). čís. 34. S I a w i k :
Zur neuen Ausbildungsordnung im h5heren Vermessungsdienst. Čís. 35. G a st: LaplaceBedingungen im alten bayrischen Netz. S c hm i t t: Zur Motorisierung im Vermessungswesen. S p oh r: Die verschiedenen GrundstUckswerte. čís. 36. H a u se: Altes und neues
Bodenrecht in den Kolonien. Don der e r: Gebirgsvermessung am Fockenstein und Sonnersbach in der Gemeinde Gaissach. - Obsah roč. 49 -1937.
F. B
Zeitschri'ft fUr Vermessungswesen. čís. 22. B e c k e n b ach:
Aufgaben und Gliederung eines stadtischen Vermessungs_ und Liegenschaftsamtes. S u to r: Vektoranalytische Ableitung der FehlereinflUsse der Theodolitachsenfehler. Ber t r a m: Ein binokularer Distanzmesser zur Messung langseitiger PolygonzUge. čís. 23. D u m ke:
Zur
Ausgleichung von Zentralsystemen. H 5 P c ke: uber die Ableitung der mittleren Fehlerellipse aus dem Fehlergesetz der Ebene. Fen n e I: Die neueren Formen des Tachymeters Hammer-Fennel und deren Verwendungsbereich. Fin s t e r w a I d f' r: Kartographie
und ihre heutigen Aufgaben. čís. 24. Rad t ke:
KatasterbUcher in Karteiform. F is c her:
Ein neuartiges HilfsmiUel zur Vermarkung. Ha r ber t: ubersicht U. d.
Verm. u. Kult. Literatur 1937 mit Nachtragen vom J. 1936. - Obsah roč. LXVI -1937.
F. B.
Bildmessung und Luftbildwesen. čís. 4. G r u ber:
Luftbild u. Gebirgsvermessung und die hierzu dienenden Aufnahme- u. Auswertegerate.
K i e r s:
Herstellung
neuer Katasterkarten in Holland mittels Luftbildmessung. 5. Intern. Photogrammeterkongrel3, Rom 1938 (říjen 1938), všeobecné a rozvrh práce.
F. B.

Výstava prací čs. měřičských

inženýrů v Bratislavě.

Protektorát výstavy. Protektorát vý~tavy prací čs. měřických inženýrfi v Bratislavě příjal ochotně na požádání výstavního výboru p r e s i den t zem ě S loven s k é
pan J o s e fOr s z a g h. - Výstavní výtJor radostně přijal na vědomí toto rozhodnuti, které pokládá za velmi cenný úspěch svého snažení a za čest, které se celému
zeměměřičskému stavu dostalo s tak významné strany. Osoba protektora bude jistě
vzpruhou všem, kteří se pnčiňují o úspěch výstavy, aby napjali co nejvíce svoje síly,
aby pan protektor mohl býti nakonec s JE jich prací plně spokojen.
R.
Situační zpráva ze začátku měsíce ledna. Finanční komise pokračuje ve shledávání finančních prostředkfi na zajištění výdaj'ů. čini tak v kruzích kolegfi, u peněžních
ústavft a korporaci, u nichž se dá očekávati, že jim pfisobení zeměměřicských inženýrft
není neznámé. Přičiněním některých kolegfi mimo Bratislavu bylo tu docíleno pěkných
výsledkfi. Tak na př. z iniciativy kol. Ing. Lup ač e věn o val
o k r e s n i v Ý bor
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v R i m. S o bot ě n a u s p o řád á n í v Ý s t a v y č á s t k u 3 OO K Č. Pořadatelská
komise řeší otázku využitkování výstavních místností a jejich architektonickou úpravu.
K tomu si zajistila spolupráci profesora Učňovských škol v Bratislavě, architekta M aI é h o. Jinak jednotlivé skupiny pracují na předmětech, jež mají býti vystaveny. Propagační komise rozeslala první zprávy o uspořádání výstavy dennímu tisku, který v některých význačných denících bratislavských zprávy otisk1. Byla zhruba vyřešena
otázka uměleckého výstavního plakátu. Byly učiněny přípravy k volbě čestného výstavního výboru, do něhož mají býti požádány o účast jednak osoby, jež svým postavením nebo funkcí mohou míti vliv na veřejné mínění a které přijetím čestné fun~ce
ve výstavním výboru doloží vážnost připravovaného podniku a jednak osoby z kruhfi
odborných a vědeckých, které spolupracují se zeměměřičskými inženýry.
R.
Výstavní plakát. Na výzvu, uveřejněnou v Zem. Věstníku, sešlo se osm návrhfi
na výstavní plakát. K'Omise,ustanovená ústředním vý·borem za předsednictví vI. r. Ing.
M u s i I a, posoudila vhodnost návrhů. ve schů.zi, konané dne 10. I. 1938. Z návrhů. byly
uznány tři za nejvhodnější. Po delší de batě, v níž zápasily o vítězství dva zvlášť
vhodné návrhy, bylo ustanoveno pořadí vybraných tří návrhů., jejichž autory, jak
se ukázalo po otevření obálek se jmény sou těžících, jsou tito kolegové: I. Ing. Bohuslav Ne dvě d, měř. komisař od Inspektorátu katastr. vyměřování v Trenčíně. II. Ing.
Pavel G á 1, měř. koncípistaod
oddělení ncvého měření katastr. měř. úřadu v Bratíslavě. III. Ing. Vikt. K a r p u š k i n, měř. koncipista Zemského úřadu v Bmě. Návrh
uvedený pod I. bude po dohodě s autorem reprodukován a použit ku propagaci výstavy .
.Jednání o výběru návrhů se zúčastnili kolegové Ing. Batisz, Farka, Kadeřábek, Kluzáček, Krištofík, Lhota, Musil, Nosek, Pejchota, Rykr, Slezák a Zemánek. Výstavní
výbor byl velmi mile překvapen obětavosti kolegů, kteří, ať soutřž nebyla honorována,
zúčastnili se jí v tak hojném počtu svými návrhy. I mezi ostatnlmi do terna nezařaděnými návrhy byly některé velmi pěkné, nemohly však přijíti při volbě v úvahu pro
náklad, kterého by si vyžádala jejich reprodukce. - V soutěží na výstavní plakát bylo
bodáno celkem 9 návrhů.. Jejich autory jsou: Ing. Boh. Ne dvě d, měř. komisař v Trenčíně (heslo: "b. n."), Ing. P. G á 1, měř. koncip. v Bratislavě
(heslo: "Limbus I" a
"Limbus II"), Ing. V. Karpuškin,
měř. koncip. v Bmě (heslo: "Nina"), Ing. J. Nos e k v Bratislavě (heslo: ,,20 let práce" a ..Povznesení zeměměřičského stavu"), nezná m Ý autor (heslo: "Nový Jičín"), Ing. H. K 1u s á č e k, v. m. komisař v Bratislavě
(heslo: "Polár") a J. H o z a, kancel. pomocnik v Bardejově (heslo: "Odvaha").
R.
Zpráva o schf1zi ústředního výstavního výboru, konané dne 18. xn. 1987. Schů.zi
předsedal za velmi četné účasti kolegů vI. rada Ing. M u s i 1. Do schů.ze se dostavili za
Osvětový svaz pro Slovensko jeho předseda, pan vrchní rada v. v. Jel í n e k a osvětový
referent pan V r á t n ý, kteří byli přivětivě uvítáni. Zúčastnili se porad o včlenění výstavy a s ní souvisejících podniků do rámce oslav, které organisuje Osvětový svaz v r.
1938 k oslavě výročí založení čsl. republiky. - Schů.zi byl také přítomen profesor UČIíovských škol v Bratislavě ar c hit e k tMa 1Ý s p. D a d á k e m, s nimiž bylo jednáno
o architektonické úpravě výstavnich místnosti v Zemědělském museu a O'umístění jednotlivých skupin. K tomu podávali svoje zprávy kol. Ing. Krištofík, Farka, Pejchota,
Batisz, a jednání se zúčat>tnili kol. Ing. Hrstka, Humhal, Mrkvica, Slezák a Kokeš. Při
'om bylo konstatováno, že výstavy se zúčastní město Bratislava vlastní exposicí. - Debaty o tom, jak řešiti otázku čestných funkcionářů. výstavy, dále O'vydání propagační
brožury a pod. se zúčastnili vedle předsedajícího Ing. Musila také kol. Ing. Lhota,
Hrstka, Farka, Nosek, Krištofík, Rykr, Mikuša a j. Jednání o finanční situaci se kromě jmenovaných zúčastnili referenti finančního výboru kol. Ing. Zemánek a Kadeřábek.

R.
Zpráva o schů.zi ústředního výstavního výboru, konané dne 12. 1. 1988. Schů.zi,
které se zúčastnilo asi 20 kolegů., předsedal vI. rada Ing. M u s í I. Za účasti autora plakátu, označeného plakátovou komisí za nejvhodnější, kol. Ing. N e dvě d a, bylo jednáno
o případné úpravě výstavního plakátu a o jeho reprodukci. Jedinání se zúčastnili vedle
autora také předsedající, dále Ing. Nosek, Klusáček, Lhota, Farka, Rykr a j. Bylo
usneseno vyžádati si rozpočty několika grafických ústavů.. Obsáhle bylo jednáno o rozpočtu, předloženém na instalaci exposic architektem Malým. Rozpočty budou detaíIně
probrány a podle výsledku bude rozhodnuto o zadání instalace. Podle rozpočtu činil by
náklad na instalaci výstavy (práce truhlářské, čalounické, natěračské atp.) asi 16.000 Kč.
- K zjednání finančních prostředků. navrhl kol. Ing. Zem á ne k, aby kolegové přednostové katastrálních měřických úřadO. na slovenském venkově byli požádáni, aby se snažili
ve svém obvodu zajistiti k výstavním účelo.m od korporací, které by přišly v úvahu, částku po 300-400 Kč. Tím by byl odhadnutý náklad na výstavu zhruba kryt. Akci zařídí výstavní kancelář. - Ústřední výstavní výbor se usnesl poděkovati páno.m, kteří se
nezištně zúčastnili soutěže na výstavní plakát za jejich laskavou obětavost. Došlé návrhy budou vystaveny mezi exposicemi.
R.
Propagační komise konala scho.zi 29. 12. 1937 za účasti osmi členo. (Ing. Rykr,
Farka, Pejchota, Klusáček, Lhota, Frančík, Slezák a Nosek). Probrala podrobně otázku
vydání propagační brožury, uspořádání přednášek, plakátování výstavy, vydání výstavního čísla "Zeměměřičského Věstníku", vydání výstavního katalogu, a spočítala pravdě-
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'Podobné náklady s tim spojené. Došla tak [k výdajové číslici asi 7500 Kč. Výsledkem
rokování bylo doporučiti ústřednímu výstavnímu výboru některé návrhy, z nichž hlav"
ním byl, aby bylo upuštěno v předvýstavním čase od uspořádání takových přednášek,
které by si vyžádaly značných nákladti. na cestovném a za ubytování pro přednášející.
Dále komise doporučila, aby v brzké době byl všemi komisemi vypracován podrobný
příbližný rozpočet nákladti., s nimíž bude třeba počítati, aby se takovým zpti.sobem co
nejdříve zjistila pravděpodobná celková částka vydání.
R.
Výzva kolegti.m, kteří se zúěastnlli rozhraničovacích prací na Slovensku. P. T.
kolegovia, ktorí sa zúčastnili rozhraníčovacích prác na Slovensku, sa žiadajú o láskavé
zapožičanie fotografíckých snímkov z údobia ích spoluúčinkovanía na rozhraničovacích
prácach. - Kopíe snímkov nech sú už zaslané teraz na výstavnú kanceláríu: Brati"
slava, Rašínova cesta čís. 2 (Finančné úrady), aby mohol byť materiál zavčas vhodne
roztríedený z ohradu na r6zne úseky štátnej hraníce.

Ze Spolku čs. inženýrti. státní měřické služby. Zpráva o spolkové činnosti v období
říjen-prosinec 1937.
.
š e stá s c h ti.z e předsednictva byla konána dne 22. října. Po zahájení předsedou
kol. Ing. č e r mák e m bylo vzpomenuto zemřelého presidenta Osvoboditele T. G. M.
projevem, jejž předsednictvo vyslechlo stojíc. - V dalším prti.běhu byly projednány ná"
měty, vzešlé ze schfizky západočeského okrsku, konané dne 10. října v Plzni. Na návrh
kol. Hor y schváleno, aby námět, vypracovaný lml. Hej lem a týkající se podání za
přiznání zvláštních polních měřických přídavkfi, byl po vyjádření odbočky v Brně a
Bratislavě předložen vládě a všem ministerstvfim.
Schváleno, aby kolegové K lep á č e k a M i k u Ia blíže se zabývali návrhem (západočeského okrsku) organisačního řádu okrskfi a z něho event. vyplývající změny
stanov.
Pojednáno zevrubně o možnosti studia a složení doplňovacích zkoušek těm kolegfim, kteří jedině touto cestou mohou dosáhnouti i5tavovského titulu Ing. Po referátu
kol. Dr. Ma š k a a Dr. Pot u žák a schváleno, aby kolega jednatel vÝsledek šetření
oznámil dotazujícímu se kolegovi. S povděkem zaznamenán byl dar kol. vrch. rady Ing.
Pro k o p a u příležitosti jeho jmenování 200 Kč na podpfirný fond. Pojednáno o rozsáhlém a zajímavém referátě kol. A u g s t a ze schfize Vysokoškolského svazu, konané
dne 10. října m. r.
N a sed m é s c h ti.z í předsednictva schválen návrh kol. K lep á č k a, aby kolegové, jmenovaní do 5. a vyšší stupnice, byli vyzýváni přispěti sebe menší částkou do
podpfimého fondu tak, aby tento co nejdříve dosáhl výše 10.000 Kč, která je nutnou
podmínkou pro poskytování podpor. Předmětem debaty bylo sdělení, že ve Vojenském
zeměpisném ústavě jen velmi malé procento dti.stojníkti. tohoto ústavu jest obsazováno
zeměměřičskými inženýry. Schváleno, aby byly získány přesné informace a pak event.
prostředníctvím Svazu spolkfi čs. zeměměř. inženýrti. v této záležitosti intervenovati. Na
návrh kol. K lep á č k a schváleno vyzvati nové koncípisty, aby se stalí členy spolku.
Přečteny připomínky obou odboček k návrhu žádosti polních přídavkfi, návrh projednán
po stránce meritorní a jeho konečnou úpravou pověřeni kol. M i k u I a a š i I h á n e k.
Schváleno kol. M i k u I o u vypracované podáni na ministerstvo veř. prací ve věci práva
užívati stav. titulu Ing. a týkající se speciálně jednoho kolegy ze 7.ápadních čech!
P r v á s c h fi z e v Ý bor o v á konána 7. prosince 1937, za účasti téměř všech kolegfi z Prahy a okolí, kol. M i k u š i ze Slovenska a kol. Hej I a ze západočeského
okrsku. Kol. F e ji e k z brněnské odbočky se omluvil. Kolegou předsedou č e r mák e m
poděkováno kol. Pat e r o v i za úspěšnou propagaci aktuálních stavovských otázek, Konstatováno, že kol. Š i I h á n e k pi"edložil podání ve věci služebních polních měřických
přídavkti. vládě a všem ministerstvfim. Kol. šilhánek přednesl jednatelskou zprávu, v níž
vyzdvihl a zdfiraznil všechny zákroky spolku, jež se týkaly zlepšení situace státních
měř. inženýrti. po stránce hmotné a všech zeměměř. inženýrti. po stránce stavovské, ukončil přáním, aby alespoň nepatrná část požadavkfi byla splněna. Projednány: a) na základě referátu kol. Mikuši otázka rozšíření .studia, spojená s otevřením nové techniky
'v Košicích a schváleno podniknouti v této věci dti.razný zákrok prostřednictvím parlamentních činitelfi.
b) Stejným zpti.sobem bude zakročeno i při projednávání návrhu zákona o civilních inženýrech, kterýž, jak byl zákonodárným sborti.m podán, nemfiže zeměměřičským
inženýrti.m vyhovovati.
c) Po referátu kol. M i k u š i o chystané výstavě zeměměřičských prací v Bratislavě, usneseno výstavní výbor v jeho práci podporovati. Kol. P o u r z usnesení výboru
byl pověřen při zájezdu do Bratislavy vyjednati uspořádání celostátního slavnostního
sjezdu čs. zeměměřičských inženýrti.. Na kOIl,civýborové schti.ze konstatováno přeloožení
jednatele kol. š i I h á n k a v dfisledku ustanovení tohoto přednostou k. m. Ú. v Nové
Pace. Schváleno, aby veškeré práce jednatelské prováděl kolega V I k (Z. f. ř. v Praze,
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odid.XXII, Praha II., Revoluční 12), na něhož budiž řízena veškerá lmrespondence. Kol:
i I h á n k o v í udělena až do konání valné schfize dispens.
Ing. Frant. čermák v. r., předseda.
Ing. Frant. šilhánek v. r., 1. jednatel.
Z Jednoty úř. autor. civilIúch geometrfi v Praze. Scht'lze pracovního výboru konala se dne 8. ledna 1938 v Praze za přítomností 12 členfi. čtyří kolegové se omluvili.
Po zahájení schfize projednány byly celostavovské věci. Kolega předseda podal
zprávu o dlužných komorních příspěvcích a o výsledku zakročení protí neplatícím členfim. K obhájení nároku na přiznání 20% snížení všeobecné výdělkové daně podala Inž.
komora k popudu kol. předsedy petici na mínísterstvo financí. Dfivody vpetící obsažené
byly v podstatě uveřejněny jíž v odborném článku Věstníku Iuž. komory ze dne 21. listopadu 1937. Mimo to bylo usneseno ínte,rveIl!ovatideputací s přibráním ještě jiných kategorií. Kolegové pře d sed a, Ing. F a I t u s a Ing. Pro k e š podali zprávu o stavu
unífikačního zákona o civilních ínženýrech a o jednání k prohloubení a rozšíření našeho
studia.
Kol. jednatel dle pořadu schfize podal zprávu o běžných záležitostech, mezi nímíž
převládají nyní stížnosti proti kolegt'lm, kteří při vytyčování hranic, jež byly již jiným
kolegou vytyčeny, nedbají přípustných odchylek. Proto u p o z o r ň u j e m e op ě t n ě
vše c h n y k o leg y, aby při v Ytyč o v á n í hra nic n e v y k a z o val i a n i n a
map ě a n i v pří rod ě o d c h YI k Y v d o P u st n Ý c h mez í c h.
Tarif navržený pražským sdružením a formální opravy stanov Jednoty, jež požaduje ministerstvo vnitra, projednají komise k těmto účelfim zvolené.
Po stanovení příští schfize na den 5. února 1938 schfize skončena.
Ret. Ing. Vlk.
Zpráva o činnosti Spolku čs. inženýrfi státní měřické služby, Moravská odbočka
v Brně. V období posledních dvou měsícfi byly konány dvě výborové schfize. Lednová výborová schfize konána byla pod dojmem zprávy, že s platností od 1. ledna 1938 bylo zřízeno při zemském finančním ředitelství v Brně správní oddělení III pro službu pozemkového katastru, jehož pře dno s t o u byl jme n o v á n v r c h ním ě ř i č s k Ý rad a
Ing. A I o i s Š i m e k. Je to potěšující výsledek několikaletého úsilí výboru odbočky.
Odbočka pilně sleduje otázku rozšíření studia. Výbor vyslal deputaci k profesoru
Hroncovi a spolupracuje úzce v této věci se zájmovou skupinou SIA. Výbor odbočky
uznává za naléhavé, aby byla uspořádána manifestační schfize u příležitosti výstavy
v Bratislavě. Na valnou schfizi odbočky bude pozván redaktor Z. V. kol. Ing. Boh.
P o u r, aby podal referát o některých stavovských 'Otázkách.
Byly projednávány aktuální otázky resystemisační, požadavek polních přídavkfi
v souvislosti se zamýšlenou úpravou náhrad cestovních a komisionelních výloh.
Výbor apeluje na členy odbočky, aby podpořili finanční akci ve prospěch výstavy
v Bratislavě a nevraceli zaslané jim tiskopisy, aniž nějakou částkou přispěli. Brněnští
členové již svoji stavovskou povinnost vykonali.
Na valnou schfizi slovenské odbočky byl jako delegát vyslán kolega Ing. Ma rtínek.
Usneseno, aby valná schfize moravskoslezské odbočky byla dne 12. února 1938,
k jejíž naléhavé účasti budou členové ještě zvlášť pozváni.
M.
Další hlas pro studijní reformu zeměměřičského inženýrství. Z pracovní komise
zeměměřičských inženýrů. Klubu inženýrů. a hospodářských akademikfi při republikánské
straně zemědělského a malorolnického lidu v Praze se nám sděluje, že Klub inženýrů..
a hospodářských akademikfi usnesl se jednomyslně ve výborové schfizi, konané dne 27.
ledna 1938, háj i t a pod por o vat po ž a d a v k y své pracovní komise zeměměřičských inženýrfi za b r z k é r e a I i s o v á n í č t Yř let é h o zem ě měř i č s k é h o
s t u dia.
Š

-
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Zákon o civilních inženýrech. Projednávání vládního návrhu bylo, bohužel, tech- .
nicko-dopravním výborem senátu N. S. ve schfizi 21. ledna 1938 na návrh některých
koaličních sen. klubfi odloženo na pozdější dobu. Dfivodem neočekávaného, několikatýdenního odkladu je velké množství připomínek, došlých v posledním čase členfim N. S.
Zejména obchodní korporace a stavební živnosti se stavějí k osnově v dnešním znění
zamítavě. Přes to lze doufati, že na schtlzi pronesené přímluvy ministra Ing. Dostálka,
předsedy výboru sen. Ing. Wintra a zpravodaje sen. Ing. Marušáka, doporučujíci urychlené projednání vládního návrhu, nevyznějí naprázdno a že osnova snad bude ještě v nynějším zasedání N. S. uzákoněna.
Zřízení správního oddělení pro slUžbu pozemkového katastru (katastrální měřickou službu) v zemi Moravskoslezské. Výbor odbočky Spolku inženýrů. státní měřické
služby v zemi Moravskoslezské byl veden Zásadou, aby právníci zemského finančního
ředitelství byli zbaveni zatěžujících prací, které s jejich povoláním přímo nesouvisejí a
zasazoval se proto o osamostatnění měřické služby, organisované u zemského finančního
ředitelství v Brně. Osamostatnění toto stalo se skutkem zřízením spr á v n í h o o d-
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děl e n í III - katastr daně pozemkové (technická kancelář) -, od 1. ledna 1938 zatim bez přenesení personálních věcí katastrálních měřických úředníků., zaměstnanců. pomocné služby technické, kancelářských úředníků. a kancelářského pomocného personálu
katastrálních měřických úřadů. a archivu map katastrálních. Jeví se tedy v organisaci
měřické služby u Z. F. Ř. v Brně rozdíl proti měřickým oddělením, zřízeným u zemských finančních správ v ostatních zemích republiky, neboť tam osobní správa personálu inspektorátů. katastrálního vyměřování, archivů. map katastrálních a katastrálních
měřických úřadů. přísluší správním oddělenIm měřickým.
Ihned po zřízení správního oddělení XV. při generálním finančním ředitelství
v Bratislavě, o něž se zasloužil vrchní měřický rada Ing. Vladimír Haj n ý, který
prakticky prosadil potřebu zjednodušení administrativy pro speciální katastrální službu,
zřídilo zemské finanční ředitelství v Brně v rámci oddělení pro přímé daně tec hni ck o u k a n cel á ř, kterou vedl nejstarší dohlédací úředník, jímž byl Ing. Haj n Ý sám
a jemuž budiž připsán pro jeho stavovsky organisační schopnosti úspěch v prů.lomu pro
osamostatnění katastrální služby ve východních zemích. Tato technická kancelář trvala
až do r. 1937 a měla svou mimořádnou výhodu při vyřizováni agendy ráZu odborného.
I nástupce Ing. Hajného, vrchní měřický rada Ing. Alois Kr e j car zdárně representoval tuto technickou kancelář, která se víc a více vyhraňovala jako nutná instituce
pro odbornou měřickou službu.
Bylo často poukazováno na okolnost, že v té době jedině u zemského finančního
ředitelství v Praze není odborná měřická služba vedena úředníkem měřickým. Když
však v roce 1935 zřízeno bylo v Praze s účinností od 2. ledna 1936 správní oddělení
XXII. za vedení vrchního měřického rady Ing. Josefa Nováka, jemuž kromě odborné
agendy pozemkového katastru přísluší i osobní správa, zů.stalo v Brně nadále jen při
technické kanceláři. Deputace odbočky spolku (kol. Bárta, Fejlek, Lysý) navštívila dne
1. února 1936 presidenta zemského finančního ředitelství v Brně, prokázala mu naléhavost zřízení samostatného oddělení poukazem na mimořádnou agendu, kterou nemaji
jiné zemské finanční správy, totiž agendu spojenou s přezkoum,áváním (revisí) zeměměřičských prací a přijímáním pomů.cek vyhotovených zemědělskými (agrárními) operacemi pro účely obnovení katastrálního operátu po všeobecné úpravě pozemkové držby
potřebné. Tím se dostala otáZka zřízení měřického oddělení při zemské finanční správě
v Brně do pohybu, až konečně 1. ledna 1938 bylo přání měř. úředníků. fínanční správy
země Moravskoslezské splněno. Přednostou nového oddělení byl jmenován vrchni měř.
rada Inp,".A. š i m e k.,
Fjlk.
Komise pro návrhy na jmenováni profesorů košické techniky. Minísterstvo školství a nár. osvěty ustanovilo v lednu t. r. zvláštní komisi, která má podati návrhy na
jmenování profesorů. pro štefánikovu techniku v Košicích. členy komise jsou: 1. profesoři české vysoké školy technické Dra E. Beneše v Brně: Dr. J. Hro n e c, Dr. B.
K 1 a d i v o, Dr. J. Z a vad i 1, Ing. J. S Yř i š tě; 2. profesoři čes. vys. učení technického v Praze: Ing. J. Záhorský,
Dr. E. Thoma,
Dr. F. Kadeřávek,
Dr. F.
Na c h t i k a 1, Dr. R. Ke t tne r; 3. význační představitelé technických oborů. na Slovensku: Ing. Š. Jan š á k, zemský přednosta technické služby na Slovensku v Bratislavě, Ing. J. Sty k, generální ředitel Východoslovenských elektráren v Košicích, Ing.
I. V i e s t, president ředitelství státních drah v Bratislavě, Ing. J. Sl á v i k, ředitel státních drah v Košicích, Ing. Dr. M. Ž uff a, továrník v Liptovském Sv. Mikuláši, Ing. Dr.
L. M a c k o, přednosta lesního odboru zemského úřadu v Bratislavě, a D. J u r k o v i č,
architekt v Bratislavě. - Vyslovujeme své podivení nad tím, že MšANO nejmenovalo
do komise nikoho z řad zeměměřičských inženýrů. v praxi. Jedním ze tří oborů., které
mají býti nejdříve na košické technice otevřeny, je odbor zeměměřičského inženýrství,
jenž má vychovávati dorost pro velké měřické práce na Slovensku a Podk. Rusi, především pro službu katastrální a pro scelování pozemků.. Potřeba a význam těchto prací
pro obě východní země státu byly mnohokráte zdů.razněny; m. j. též v dů.vodovézprávě
k zákonu o košické technice. Výchova zeměměřičského dorostu na slovenské technice
měla by býti svěřena - vzhledem k speciálním poměrů.m technickým, právním a zemědělským, s nimiž je a bude zeměměřičů.m na Slovensku pracovati odborníků.m, jež
jsou dokonale obeznámeni se všemi otáZkami zeměměřičské praxe úřední i civilní, a
je zcela pochopitelným, že při návrzích na jmenování profesorů. pro odbor zeměměř. inženýrství (zejména pokud jde o obsazení stolic praktických nauk) mohl by potřebné
informace nejlépe podati zástupce zeměměřičské praxe. - Považujeme za správné, že
mezi členy komise-neprofesory je na př. zástupce lesnictví na Slovensku - ač nová
technika odbor lesního inženýrství zatím zřízen nemá -, nemŮ.žemevšak z r y z e v ě cn Ý c h d ti vod ti přehlédnouti skutečnost, že v komisi pro návrhy na jmenování profesorů. není zeměměřičství zastoupeno, třebaže jde o odbor, který má býti vybudován
jako jeden z prvních na nové technice a o velmi významný obor technické činnosti na
Slovensku a Podk. Rusi, zaměstnávající několik set inženýrů.. Tyto věcné dů.vody by zajisté měly pohnouti ministerstvo školství a nár. osvěty k tomu, aby ustavenou komisi
ve směru nahoře naznačeném doplnilo.
VI. mezinárodní kongres zeměměřiěský. Mezinárodní federace zeměměřičská svolává letos v říjnu kongres do Říma. Bližší zprávy o pořadu a datu budou uveřejněny
později. Upozorňujeme na termín sjezdu kolegy, aby mohli si připra\.'iti dovolené včas.
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Počet posluchačů zeměměřičského inženýrství na vysokých školách technických
v republice podle výsledků. zápisti. na zimni semestr st. r. 1937/38 a počet vykonaných
I. a II. státnich zkoušek během obě. roku 1937 je tento:

Vysoká škola technická

v Praze
v Erně (česká)
v Erně (německá)
Celkem.

Počet zapsaných posluchačů
v roč.
----

~-'~----

I.

"---'~----""

I

'-'~-'~~-

I

H4
29(+1)
12

36
32 (+ 1)
10
78(+1)

II.

I

75(+1)

I

- -

Počet složených stát.
zkoušek v r. 1937
"------

III.

I.

151
50(+ 1)
29

32
18
15

230(+ 1)

65

I

II.
78
42
17

II

137

Soutěž na obsazení mist zeměměř. inženýrů ve V. Z. Ú. Ministerstvo národni obrany
obsadi ve Vojenském zeměpisném ústavě několik mist dti.stojnikti.z povolání pro službu
zeměměřickou ve služebni kategorii dti.stojnikti. geometru. Bližší podminky uveřejněny
jsou ve Věcném věstníkti. MNO. č. 3 ze 22. ledna 1938.
Prodej úředních instrukci minísterstva financi. Dodatkem k výnosu ze dne 14.
května 1937, č. 80.000/36, a výnosu ze dne 26. června 1937, č. 70.000/37,stanoví ministerstvo financí cenu doplňkti., úprava
oprav (Dodatek I.) k Instrukci A pro katastrální měřické práce na 15 (patnáct) Kč a cenu za Návod, jak vykonávati práce pro
obnovení pozemkového katastru novým katastrálním řízením (Instrukce I., Instrukce
pro obnovení pozemkového katastru) na 40 (čtyřicet) Kč.
Prodejem obou výtiskti. byl pověřen ústřední archiv pozemkového katastru v Praze III., Josefská 4.

Katastrální měřická služba. A. Zem ě čes k á: 1. Do t r val é v Ý s I u ž by
přeloženi měř. radové: Ing. Karel K i II ing e r v Praze (k. m. ú.), Rudolf S c h u s t e r
v Praze (archiv map), František S k o t á k v Táboře a Ing. Waldemar C z e r m a c k
"Ir české Lípě. 2. J:n e n o v á n m. radou v. m. k. Ing. Václav L a m s e r v Mladé Boleslavi. 3. Pře I o žen i: v. m. k. Ing. František š t e f e k do Prahy, m. k. Ing. Josef
š t o k do Nového Bydžova, m. k. Ing. Jindřich Ps c hor n do Pardubic, m. konc. Ing.
Josef Str nad do českého Krumlova, m. konc. Ing. Vladislav P r c h a I do Domažlic,
v. m. k. Karel Mli hl b a u e r do Plané, m. k. Ing. Vladimír Krá t k Ý do Vrchlabí, m.
k. Ing. Záboj Č e r v i n k a do Hradce Králové, m. k. Ing. Prokop H o I Ý do Prahy, v.
m. k. Ing. Václav Han u š do České Lípy, m. k. Ing. František š i I h á ne k do Nové
Paky, m. k. Ing. Václav Ř e hák do Pelhřimova a v. m. k. Ing. Antonín Z o u I a do
Benešova.
B. Zem ě Mor a v s k o s I e z s k á: 1. Jme n o v á n:
Ing. Antonín Ne d o m a
do 3. pl. st. a ustanoven přednostou k. m. Ú. v Brně. 2. Pře I o žen i: m. r. Ing. František Pec h r k Z. F. Ř. Brno, m. r. Ing. Jan Br y c h t a k Z. F. Ř. Brno, m. r. Ing.
Cyprián Ci h I á ř do Boskovic, m. konc. Ing. Hor k Ý do Frývaldova, m. konc. Ing.
Miroslav O káč do Frýdku, m. konc. Ing. Jaromír B o u d n Ý do Brna (nové měř.), m.
konc. Ing. František H I a v á č do Mor. Krumlova.
C. Země
Slovenská:
1. Jmenováni
byli:
a) m. komisaři: Ing. Rudolf
C e e h, Ing. Bohumil Her šál e k a Ing. Vladislav S ach u n s k ý; b) m. koncipisty:
Ing. Jaroslav Hru š k a, Ing. Josef K u b í n, Ing. František Ves e I ý, Ing. Grígorij P alevič,
Ing. Nikolaj Teresčenko,
Ing. Eugen Kotljarevský,
Ing. Vladimír Zag o rod n o v, Ing. Oleg J u r k e v i Č, Ing. Julian K oty k, Ing. Theodor Km e t a, Ing.
Michal I van č e n k o, Ing. štefan Di d o v, Ing. Vladimír P o I j a k o v, Ing. Petr K a rgalský,
Ing. Eugen Imšeněcký,
Ing. Sergěj Kostyrko
a Ing. Pavel Jeruš;
c) smluV. m. úředníky: Ing. Karel B e n e š, Ing. Oldřich Kře I i n a, Ing.otto Ves e I ý,
Ing. Jaroslav Li n dne r, Ing. Deziderius š t r a uch, Ing. Bohumír Mat o u š, Ing. Ferdinand O I š á k, Ing. František š p on e r, Ing. Theodor Han á k, Ing. Ludevít MIi nic h
a Ing. Karel K o pec k ý. - 2. Ze služby v ys t o u P i I i: a) m. konc. Ing. Rudolf I r ml e r a Ing. František Ji r á t, a b) smluv. m. úřed. Ing. Jaroslav T r i b u I a. - 3. Z emřel:
měř. rada Eduard Ženíšek.
- 4.Přeloženi
byli:
m. konc. Ing. Ladislav
K ř í ž od insp. kat. vyměř. v Turč. Sv. Martině ke k. m. úř. v Bardějově, m. konc. Ing.
Tibor K u b i n e c ke k. m. úř. ve Zvolenu, m. konc. Ing. Tibor K r a már ke k. m. úř.
v Nitře a smluv. m. úřed. Ing Jaroslav Li n dne r ke k. m. úř. ve Velkých Kapušanech
a m. konc. Ing. Alois B u r š í k od k. m. úř. v Bardějově k insp. kat. vyměř. v Turč Sv.
Martině.
D. Země
Podkarpatoruská:
m. konc. Ing. Josef Pokorný
jmenován
m. komisařem.
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Není pochybnosti o tom, že vypracování říšského zákona ze dne 7. zan
1848 o zrušení roboty a vyvazení břemen zemědělských v českých zemích spolu
s návrhy prováděcího programu bylo výsledkem dobrých snah, urychlených tlakem březnové revoluce ve Vídni. Tímto zákonem bylo zrušeno poddanství selského lidu, čímž sedláci nahyli občanské rovnosti se svými bývalými vrchnostmi,
jimž odňata také soudní pravomoc, kterou měly jejich úřady (patrimoniáJní)
v některých věcech nad poddanými. Zároveň se sedláci stali úplnými vlastníky
své půdy, ale z dosavadních povinností k vrchnosti a duchovenstvu se musili
vykoupiti pomocí tak zvaných zemských fondů vyvazovacích, při čemž země
převzaly třetinu stanovené náhrady. Vyvazovací akce osV'obodHa zemědělce
z právního, hospodářského a sociálního jařma.
Vyvazení břemen zemědělců bylo velmi složité, protože poddaný byl zavázán vrchnosti pracemi a platy, byl spoután patrimoniálním soudnictvím, neupraveným poměrem k obci, zavázán povinnostmi ke kostelu, faře, škole a těžce
poško~O'ván nesprávným tříděním půdy a jinými služebnostmi. Místy byl sice
oprávněn k některým požitkům z cizího (panského) lesa nebo pozemku, ale to
nemělo valné ceny. Zato byl stav ten příčinou stálých sporů. K tomu přistupovalo až do nejnepatrnějších zlomků jdoucí spoluvlastnictví mnoha osob k jedné
nedělitelné nemovitosti. A tak byl poddaný opředen hustým pletivem vázaností
a povinností a. osobně zcela nesvoboden. Ke všemu tomu musely přihlížeti vyvazovací úřady, korporace a komise, které byly místní, okresní i zemské. Nejvíce
byla tu zaměstnána okresní hejtmanství, která pracovala nejúčelněji. Byly utvořeny kombinované fondy, zejména veliký fond vyvazovací, pomocí něhož byly
prováděny finanční obraty, vznikající výkupem, přeměnou, přepo·čítáváním a
upravováním břemen. A protože ka.ždá země měla svůj druh zavazení, musilo
se i při vyvazování postuporvati podle zemí a pomocí zemských fondů vyvazovacích. A pí:ece se to vše zpracova.lo v době nepoměrně krátké s výsledkem všeobecně příznivým, takže roku 1859 byly práce skončeny. Státní úřednictvo, jež
provádělo vyvazení, bylo ovšem již jiného smýšlení než úřednictvo z doby tereziánské a josefínské. Kdežto v těchto dobách bylo v IČechách vyšší státní úřednictvo národnosti německé a samý šlechtic, byli v letech padesátých již i na
vyšších místech správy městští a selští synkové, kteří cítili se svým selsk}TJIl
lidem a pracovali pro něho s láskou a oddaností.
Naproti tomu v Uhrách, kde byl účinek šlechty v politice a ve státní
správě ještě v letech padesátých větší než v Čechách, byly vrchnosti více šetřeny
a zákon vyvazovací byl tam vydán o 4 léta později než v Čechách. Zá.kony obsahovaly tu především jen zásady, jejichž provedení bylo úlohou zákonů, na jejich základě povstávajících. Pro bouřlivé poměry v roce 1848 k těmto provedením nedošlo. Teprve 2. března 1853 vyšly dva zákony pro úpravu těchto poměni, z nichž jeden obírá se úpravou náhrady za poddanské závazky (zákon
vyvazovací) a druhý jedná hlavně o způsobu vývazby (zákon urhářský).
Na dnešním území Slovenska a Podkarpatské Rusi bylo provedeno vy-
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vazení půdy jen potud, pokud šlo o individuální. dJržbu podd.aných, Kdežto spo~
lečný majetek, zejména lesy a pastviny, zůstal až do dnešních. dob většinqu
nerozdělen. Pojem individuální držby byl tam velmi málo vyvinut,' ptotoževeškerá půdá, i poddanská, byla až do roku 1848 majetkem šlechty, která poddanské závazky určovala velmi jednostranně. Vedle poddaných se vyvíjel stav zemanský a magnátský, které měly zákonodárnou moc a vládly nad poddanými.
Rodinné užívání panské půdy a individuální držba se vyvinuly teprve později.
V 17. století byl zemědělec povinen kromě roboty odváděti šlechtě čtvrtinu
svých výtěžků z půdy, platiti dianě a vojenské kontribuce, sloužiti ve vojsku a
odváděti desátek úrody kněžím. Poměr poddaných k půdě byl chápán jako
vinnost. Za těchto poměrů nezáleželo zemědělci na tom, urodí-li se na polích čili
nic. Následek toho byl, že hodnota podďanské práce upadla a usedJlosti se staly
neschopnými placení.
Aby závazky poddaných neb~ly ještě více utužovány, byl k vyřešení poddanské otázky vydán státní S[>rávout. zv. "Urbář tereziánský neboli zemský"
("Urbéres birtok"). Urbář obsahoval soupis všech urbářských obcí, a to velikost
jednotlivých usedlostí, jména urhárníkd, podstatu jejich držby, a všechny závazky, jako pracovní povinnosti, výši odváděných dávek a nároků poddaných
na odměnu za práce. Urbář zaváděl osobní svobodu a rušil soudní pravomoc
pánů. Koncem 18. a začátkem 19. století byly provedeny první dobrovolné výkupy z poddanstvi.
Zrušení poddanství bylo provedeno v roce 1848. Likvidace poddanských poměrů se skládala z vývazby z poddanství a z úpravy urbářských poměrů. Pozemky dostávali poddaní do majetku sice zdarma, ale platili za ně dávky, které
byli povinni odváděti vrchnosti, kromě práce na polích. Výplatu založil stát a
býv. poddaný ji vracel s daněmi. Vrchnosti obdržely od státu náhradu, t. zv.
vývazné (5% obligace) a bývalé poddanské (urbářské) obce byly osamostatněny zák. čI. LlII/1871.
Poddaní obdrželi do s o u k r orné h o vlastnictví
z dar m a usedlost,
kterou obdělávali. Pro společné užívání obdrželi urbárníci lesy a pastviny"
v nichž měli v době poddanství právo pásti. Tento majetek byl dán do společného užívání bývalých urbárníků s nedělitelným vlastnickým podHem, zapsaným v pozemkové knize.
Účelem úpravy držby, kterou prováděly sedrie (nynější krajské soudy),
bylo odděliti majetek vrchnostenský od poddanského a přiděliti poddaným lesy
a pastviny za služebnosti, čímž nabyli společných pastvin a lesů, které tvořily
příslušnost souboru urbářských u.sedlostí. Botomci bývalých urbárníků neměli
a nemají ani dnes ještě práva volně nakládati se svými společnými pozemky a
nesmějí je bez schválení ministerstva zemědělství ani zciziti ani rozděliti mezi
sebou.
Dalším úkolem urbářské úpravy bylo sjednocení poddanské usedlosti a
její do'plnění na výměru, stanovenou urbářem. Úprava ta se skládala z vyšetření
držby starého stavu, určení náhrad v novém stavu, z ověření a provedení
úpravy v pozemkové knize. Tyto práce prováděl soudce se zeměměřičem. Stanovení držby starého stavu se provádělo srovnáváním tereziánského urbáře se skutečným stavem v přírodě, určením skutečného majitele a doplněním výměr jednotlivých usedlostí na stanovenou plochu. Výměra usedlo'stí se řídila bonitou
pozemků. Často se stávalo, že se obec od obce lišila nejen různou výměrou usedlostí, nýbrž i v tratích jedné obce byla jednotka jitra stanovena jiným počtem
sáhů (1100, 1200, 1300 a 1600 D°). Měřické práce se vztahovaly na sestavení
původního sta,vu držby s kombinací nového stavu (kombinatoria), pak na parcelní protokol (knihu polohy) a držebnostní (majetkové) archy. V kombinatoriu
byla na jedné straně uvedena velikost dosavadního majetku a doplňky na stanovenou výměru, na druhé straně byl určen nový majetek. Příděl nových pozemků dál se cestou dohody nebo losem. Podle tohoto operátu byla založelllli
pozemková kniha, čímž se končila úpra vaurbářských poměrů.

po-
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Dnes rozumíme "urbářskou ob0í" společné vlastnictví nástupců bývalých
poddaných, jejichž nedílné soukromé společenství půdy povstalo· odstraněním
roboty. Základem těchto organisací je společnÝ3.nedílný majeteK, spravovaný
podle zák. čI. XIX/1898, na jehož podkladě vznikla v roce 1904 nová organisace
společenstva bývalých urbárníků, podléhající státnímu dozoru; pr~vní charakter
urbárníků je rázu soukromóptávního.
Bývaié urbářské obce se shodovaly původně ~ obvody politickýcH obcí.
Osamostatňováním nových politických obcí, osad:, jakM i pozdějšími změnam~
hranic politických obcí byla tato shodnost porušena. Dalším osídlením, prodejem půdy a přistěhováním se cizích příslušníků příbývalo v obcích dalších vlastníků půdy, kteří neměli práva na společný majetek (pastviny a lesy) bývalýeh
urbárníků. Tak vznikly velmi složité a dodnes trvající spory a to proto, že pozemky urbárníků mnohdy splynuly: s majetkem politické obce.
Pokud jde o konečnou úpravu "urbářských poměrů" a "komposesorátů
(obdobný společný majetek bývalých zemanů) v Podkarpatské Husi, t. j. o individuální rozdělení společného majetku, zůstala tato otázka až na vzácné případy
dosud nerozřešena. Jen tím lze si vysvětliti, že v zemi Podkarpatoruské ve 486
katastrálních územích je dnes ještě 314 společenstev hývalýchurbárníků
se
schváleným statutem a 72 nemajících vlastního statutu, ale řídících se jeho
zásadami, a kromě toho 22, komposesoráty. O velikém významu těchto společenstev pro národní hospodářství svědčí to, že úhrnná výměra společných pozemků urbářských je 104.801ha a komposesorátů 28.457 ha.
Intensivnějším způsobem hospodaření se přeměnily částečně společné lesy
a pastviny na role a louky. Při zakládání pozemkových knih nesdružily se bývalé urbářské obce v politickou obec, naproti tomu úředníci, provádějící vyvazení, resp. úpravu urbářských poměrů, nečinili rozdílů mezi obcí urbářskou
a politickou, takže mnohdy připsali tento majetek na politickou obec. Proto se
nyní vooou spory následníků bývalých urbárníků proti politickým obcím, na př.
obec Veliká Dobroň (o. Užhorod) byla v roce 1909 žalována společností bývalých urbárníků o vrácení majetku, který si při zakládání pozemkových knih přivlastnila. Rozsudek vyzněl sice ve prospěch společenstva, ale převod majetku
nebyl v pozemkové knize proveden. Nyní teprve po 27 letech se pokračuje ve
sporu u krajského soudu v Berehově, kam spor byl přidělen, protože pořízení
překladů soudních spisů do státního jazyka by vyžooovalo velikého peněžního
nákladu. Rovněž tak byl obnoven v roce 1931 obdobný proces v obci Nové Selo
(o. Berehovo), kde byl společný majetek urbárníků neprávem v roce 1867 zaknihován na politickou obec; rozsudkem krajského soudu v Berehově byly př,iřknuty pozemky společenstvu bývalých 'lL'rbárníků.Rovněž tak v obci Berehy
byl právě skončen spor býval}Tchurbarníků proti politické obci.
Od státního převratu byla na Podkarpatské Rusi provedena úprava držby
komposesorátů jen v obcích Bílky a llnice (o. Iršava) a pracuje se v obcích Dubové, Krásná a Kričovo (o. Ťačovo).
Problém spravedlivého rozdělení, resp. likvidace společného majetku nástupců bývalých urbárníků novým zákonem je stále naléhavý. V této věci
byl učiněn v poslední době návrh zákonné úpravy na rozřešení hospodářských
poměrů na pozemcích bývalých urbárníků a komposesorátů v tom smyslu, že
by se urbariáty zrušily a jejich majetek převzal do svého vlastnictví stát zároveň se všemi povinnostmi a právy, vyplývajícími z titulu vlastnického práva.
Proti tomuto návrhu se činí různé námitky. Bylo by dosti povážlivo vydati zákon o vyvlastnění všech společn}Tchpastvin a jiného majetku, poněvadž
by se tím zasahovalo do soukromého vlastnictví a to proti m a I ým zem ě d ě 1e ům, což není nikde zvykem a sotva by prošlo v zákonodárném sborlL Pozemková reforma je sice též takovým zásahem do vlastnického práva, ale
provedeným za souhlasu většiny národa a mravně oprávněným, poněvadž se
jím napravují staré křivdy. Značnou překážkou bylo by tu pořizování soupisu
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dosavadních spoluvlastníků (podílníků) pastvin a zvláštního soupisu všech oprávněných podílníků, kteří mají na těchto past.vinách zajištěna věcná práva (právo
užívání, hypotéky, výměnky a podobná břemena). Kromě toho zápis těchto pozemků v pozemkové knize není jednotný. Někde (na př. v obci Kajdanovo) jsou
společné pastviny v pozemkové knize z3Jpsány na urbářskou obec, aniž mají
jednotlivci své právo zaznamenáno podle vlastnických jednotek, t. zv. klíčů,
jinde zase (obec Zapsoň) je tento majetek v pozemkové knize zapsán ve značném počtu vložek (1239), znějících na jednotlivé podHníky lesního a pastevního práva s různou velikostí podílu podle počtu jednotek či klíčů, vyjádřených
zlomky, na př. 5/2860, a jinde pak (obec Bílky) nikdo neví, kdo je urbárníkem
a kdo nikoliv. Tyto podíly (počet klíčů) jsou různě velké; někde nečiní plošně
ani jeden metr, a připisují se zpravidla k soukromému majetku podílníkovu (do~
mu, poli, louce apod.), čímž se stává tato ideální část předmětem směnitelným
(prodejným).
Proto doporučují veřejní notáři, aby se otázka urbarií rozdělila na dvě
skupiny: a) na řádné hospodaření na pastvinách a na urbářském majetku vůbec,
b) na jejich pozvolné rozdělení (po částech). V případech, kde si vlastníci společných pastvin nepřejí rozdělení a kde jest zachování pastvin nutné z d:ůvodů
hospodářských a existenčních, by stačilo, aby podílníci byli zákonem zavázáni
k tomu, aby sprá.vu jejich společného majetku vedli pouze lidé k tomu kvalifikovaní, neboť dnes spravuje někde člověk nepatrného, nedostatečného vzdělání majetek v hodnotě několika milionů korun československých. Tam pak, kde
si podílníci neb aspoň jejich většina přejí rozděliti společnou pastvinu do svého
soukromého vlastnictví, měl by jim to zákon umožniti.
Z kruhů hospodářských se namítá, že by zrušení urbarií vůbec a. převzetí
jejich majetku do vlastnictví státu bylo velmi riskantním závazkem pro stát,
poněvadž by měl převzíti majetek, jehož podstata není ani řádně zjištěna a
u něhožsoukromoprá.vní poměry jsou tak spletité, že by tento zásah do soukromého vlastnictví vzbudil u lidí velikou nelibost. Aby se mohla provésti výplata v penězích podílníkům podle majetku jim původně náležejícího, bylo by
nutno napřed: zjistiti poměry nynější držby, poněvadž zatím některé pozemky
přešly vydržením nebo jiným způsobem do soukromého vlastnictví jiných osob,
jinak by stát platil také cenu pozemků, které původním vlastníkům již nenáležejí. Přeměniti nabyté pozemky v ornou pftdu bylo by násilným zásahem do dosavadního způsobu hospod.aření a změnou způsobu života, a při extensivním
obhospodařování zbývajících pastvin by nastal záhy nedostatek pastvy, což by
pro nedostatek píce nutně vedlo ke zmenšení dosavadního stavu dobytka. PoRtupné rušení společných pastvin a jejich přeměna na ornou půdu je otázkou
čistě hospodářskou a je věcí vývinu doposud užívaného "extensivního" způsobu
hospodaření z "extensivního" na "intensivní". V praksi jsou ještě dnes časté
případy, že držitelé soukromých pozemkťl, často i s ornou půdou, dobrovolně
odstupují pozemky a přeměňují je na· společné pastviny (obec Eseň), pokud není
v obci obecní pastviny nebo pokud tito držitelé nejsou podílníky urbárních
nebo komposesorátních pozemků. Převzetí lesů urbářsk)Tch státem je již oprávněnější, neboť byl by lepší dozor nad celým hospodářstvím lesním, jež by správa lesní vedla odborně.
Snazší než převzetí urbářského majetku státem bylo by rozdělení s p 0leč n Ý c h P o zem k ft j e dno tli v Ý m ma j i tel ft m podílů, kteří by půdu
jako své soukromé vlastnictví lépe obdělávali, než při dosavadním držení společném, a přebytečnou půdu by odprodali potřebným lidem. Základem celé otázky
urbářské je tudíž p r á v n í ú p r a va p o zem k o v é drž by, t o tiž r o z d ě1e n í s p o leč n é h o m a jet k u pod í 1n í k ů m d o s o II k r orné h o v 1a s tnictví.
Vnucuje se myšlenka, nebylo-li by záhodno, aby stát učinil sám opatření,
kterým by byl společný majetek nástupců bývalých urbárníků buďto celý roz-
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