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Změny předmětu měl1€ní (§§ 11 až 15 a § 27 zákona ze dne 16. prosínce 192'i, Č, 177
Sb. z. a n., o poz,emkovém katast.ru a jeho vedení (kat,as,trálníhol :uákolna,)*),opra,vy
nepřesností nebo chyb ve znázGlTění na mapě (§ 39 k. z.), dělení piMcel a vyznačení vlastnických hraníc (§ 42, odst. 7. k z.) mohou býtii pI10vedeny ve veřejných
knihúeh (kníhác,h pozemk'o'vých, železnúčnídl a llO'l'l1ích, (leskách zemských)
a pozemkovém
katast.ru
jen na podkladě měřických prací vykorrlanýc'h buď katastráLním měřiekým uřadem (§ 42,
odis,t. 2.. 3., 7. a9. k z.), nebo úřel1ně oprá,vněný1Jn e,iviiním geometrem **) (op,rávněným
'Zeměměři,čem ***) nebo úi~adem (st.átllim podnikem), o[lrá,vněným podle § 51, OO&t.1. a 2.
k. z. (§ 42. ods,t. 6., 7. a, 8. k. z.).
Považuj,e ,t.edy k z. měi"i'Clké práce vykonané olprávněnýmí osobami (civil nimi genmetry, oprávněnými
zeměměřiči) nebo oprávněnýmí úřady (státnimi podníky) zla r o v n ocen n é s oibdohnÝJ11i měřickými pracemi kat. měř. úřadu. To ostatně plyne také z § 51,
{ldst. 1. k z., kte1rV stlanOlví, kdy ne k <O n á měř. úředníik (rozuměj
poz.ernkového katastru) měřeni, které by jínak, t.. j. neměl-li by po ruce výsledků měřických prací zmíněných
DR.f)bneho úř;adťr (státních podniků), konati musil (§ 61, odst. 6. k. 'z..).
Za bezp'l10středni podklad zápisu výše uvedenÝch změn, opmv, de'lelll a vvmačení
v P o zem ko v é m k a t a st. r u s,]o'uží bmf polni ná,č,rt, vyhotoveny měř. úředníkem pozemkové-ho katastru
při zaměřování změn (~61, ods,t, 6. k z.) nebo geometrický (po~oho.
p1sný) plán t), dodaný kata,st.rálnÍmu měř. úřadu knihovním s.fmdem s příl'llušn)'m knihovním usnes'8llÍm (§ 42, 'ods·L 5. k. z.), nebo soudem podle uRt,ail1lo'Voní
§J9 k.z., nebo stranou s ,ohlá8enímkatas1,rální
změnypod1le ustanov'enÍ § 57 k z., nebo CJivilnim geometrem
(oprávněným
zeměměřičem) nebo oplTá:vněným úřadem
(stá.tním podníkem)
podle ustanovení § 52 k. z.
Za bezprol3třední podkla,d záp,isu řečených Zlměln, oprav, dělení a vyznačení ve v eI' e j n Ý c h k n i h lá c h slouží bw'!' snímek kat. mapv (§ 42. odst. 3.. 7., 8. a D. k s.), vyho,t.ovený kat'astrálllJÍm měř. úřadem. nebo g. (p.) pllán, vyhot.ovený katastrálním
měř. úřadem nebo civilním geometrem (oprávněným zeměměřičem) nebo oprávněným úřadem (státním Ipodnikem (§ 42, odst. 7. a 8. k. z.).
O g. GP.) plánech rvyhotovenýcllcivilními
geometry
(oprávněnými
zeměměřiči)
a
"Oj)Il'ávněnými úiía.dy (stált.ními pod'ndky~, stanoví § 51, odst. 3. k. z., že nms,j vyhovovat<i
vLádním na'l'ízenim a měřickým inst.rukcim. N epovaž,ovall t.edy zákonodárce
za pot,řebné a
z technických důvodů za účelné, ahy podrob né rpředpisystanovil
sám zákon, pmvLlěpod,obně proto~ že každá pozdější změna, jíž by si vynucorvaly změněil1Jé poměry, by byla
těžko pJ'ovedÍJtelná; napr01á t.omu uznal viíak z,a nutné,' aby kromě' předpisú, uvedenS'ch
v měřických instrukcích,
byly vládním nařízením stanoveny pro tyto plány ještě zvláštní
předp1sy. jelž by z a r u čo val y jejich rovnocennoot s obdobnými vyhot,oveními katastrálních měřickýcll úřadů, a tudíž plno'! upotřebitelnost
nejen Ipro stramy. éi.le také zejména
pro vci'ejné knihy a pm.emkový kat~13tr.
Poněvadž k. z. výsllÚ'vně určuje, že ná.ležíto'8ti g. (p.) plánů uSlt[<[lIÚ'vi
vládlJÍ nařízení
-a měřieké instrUlkce, maji náležitnlSlti stanovené
vládním nařízením a měřj;okými instruk('{'mí moc, jako by je stanovil zákon sim.
*) N,adáJle se označuje katastrální
zákon zkratlkou "k z.".
**) Viz nařízení státního minister&tva ze dne 11. prosince 1860.č. 30.413, a naříz8Jní
ministe'I1srtva veřejných pra.cí ze diIl8 12. května 1913, Č. 77 ř. z. Ú' civilIliích technicích (civilních iIIIŽenýrech a civilních geometrech).
**:~)Víz vládní narizení ze dne 12. května. 1922, Č. 148 Sb. z. a n .. a 'ze dne 23. kvč,t_
na 1930. Č. 65 SIh. z. a n. (1 .cpr:ívněnj'rch z\Jmčměřičich v zemích Slcwen'lké a Podkar:patoruské.
.
t) Nadá,le' se označuje geometrický (polclhopisný) plán zkratlwu "g. (p.) plán".

1932/157

G. (p.) plany jsou důležitými listinami pro vedeni Ipozemkového kataf3i+JIU,doplňovam ve1řejných knih a jej,ich nlap, zajištění pozemJkové držby, pro Plfwotl fimnovitostí ~.I.
pro re:i.lní úvěr. Vyhot.ov1úváním jich zaměstnává se řada. z.eměměřičů (civilních g'ťcmetril,
oprávněných
zeměměřičů, jejich kvamikovaných
asiste:ntú, měi'. úředníků
oprávněn}'ch
úřadů (státníeJh podniků); druhá řada zeměměřičil: u kat. moc. úřadů (měř. Medníků pozemkového kata,stru) se zaměstnivá
zpracoYáním vý,sdedků měř1ckýchpmací,
vyzna,čených
na 'g, (:p.) plánech, pro pozemkový katastr. Povla,žova:l j'81em1Rdy za t:.žitečné pronésti své
ná.zory o g. (p.) plá,nech poněkud obšírněji, a t,O už také iPmto, že vydáním k, z, a jej provádějícího vládního nařízení ze dnc 23. května 1930, č. 64 8h. z. a n. *). doznaly dřívější
předpisy !p1ods,tatných změn. Všecky náJežitosti g. (p.) plánů hude }ze přehlédJnouti vzhledem k ustanovení § 51, o<1&t.3. k, Z., že IpMuy mUlS,ívyhovovati ;také měř, instrukcím - a,ž pl'islušné návody pro vykonávání katJa;Bt~á,lních měřlických prací, jak o nich
jedná § 10, odst. 2. k. z., budou vydány. Zatirm nutno uvažlovati z ni.ch jen ty, které lze
odlVodiiti z mělřiokých instrukCÍ dřívějších **).
Před 1. lednem 1928. t. j. před počátkem účinlllosti k. z., pl3Jtila o vyhotOV'ování ~.
(p.) iP,Mnů, které měly ~-ti p'odkl:aďem zápisů ve veřejných Iknihách a powmkovém ka,tar
Stlru, v zemíoh českých nařízení minísterBte~ práv ,a financi ze dne 7. červenoe 1890. ,č. H!)'
ř. z.. částečně pozměněné nařízením týchž mInísterstev
ze dne 9. února 1907, Č. 29 ř. 'l.,
a v zemích sllo~enských ,obdobné vládní naří ~ení ze dne 12. rovětna 1922, č. 148 8b. 'z. a n.
K'JatJa.strální zákon zrušH obě tyto normy a v ěc jednotně nově upravil již výše zmíněným:
ustalllovením § 51, 00&1. 3. V důsledku .toho to .předpisu sÍillJIlovilonáležitosti g, (p,; plánu
v § 43 a § 86 ,ooe,t. 1. vI. nař.
Sledmjeme-1i vývoj předpisů pro vyhotovování
g. {,p.J plánů, pozorujeme, jak pu~
vodní zcela ,stručné předpisy sestávají
stále pcdrohlllějšími. a.ž vyvrcho1illy v ustanoveních
nyní platných. V ibýv. RaJwl1sku,po vyd~ní evidenčního zákOlIlJa ze dne 23. května 188a,
č. 83 ř. z., byly po prvé stlanoveny nálež,itostJi g. (p.) plálllů nařízením mínísterstev IJIl'áN li;
financí ze drne' 2. června 1883, Č. 86 ř. z. Za"edooím polygonové met,ody bylo nutno tyto
předlJltisy upravit,í. což se stalo již cit. na.řízením Č. 149 (1890 ř. z. a jeho doplňky
Č. 29/1907 ř. z.). V býv. Uhersku nebylo v11becpřed,p,isů obdobných
s předpilSy býv. Rakeus1m. Nové poplřevrtatové poměry, zejména provádění rozsáJhlých změn ve veřejných knihách a po'Lemkovém katastru v MIsledku pozemkové reformy, a ok1olnost, že plány, resp.
náčrtky pro zá,pis do poz,emkových knih mohl vyhotovov:lt,i kdokoJiv, u;něl-lí j".n p31ti'
a poněkud kre,slití, pi'iměly státní 8právu, aby také v zemích elovemk}'ch věc upravila,.
a to podle obdobných a vybavujících předpÍi;ů býv. Ralwusk:J, což se $talo již cit. vlád·
ním nařízením Č. 148/1922 Sb. z. a n.
Název geometrického (polohopisného) plánu, G. (p.) plány se vyhotovují o změnlÍch
předmětů měření v přírodě vykonaných, které je tlřeb~ provést,í také v'c V'eřejných knihách a pozemkovém l,atafotru. Na př. držitel pozemku zam}'š1í l'o'zprodat.i puzeml'k po
ťástech třem kupcům. Za tím 'lcelem jej rOizdělí buď sám na tři díly. nOlVéhranice omezmkuje jako hranice dl'žebnostní a požádá. civilního geometra. o vyhotovení
p'oHebných
g. (p.) plálnů. 'aby mohl !fo'žádati kníhoyní soud o vyznačcní v přírodě provedeuého J'lOZdělení poIZemlku v :pozemkové kni:ze a uskutečniti
kníhovní
zápi8 na,;La.!é
držebnostní
změny. Bylo-li by déleni poz;;mJm s,loiŽi,t,ějši,na př. bylar-li by kl3Jdena podmínka, aby
"ýměrta jednotlivých dHů hyla. v určitéIll vzájemném poměru, požádá držitel pozemku zpravidla odborníka (civ. geO'llletl'a) také o rozdělení pozemku v přírodě.
Značí tedy slovo "plún", že jde o vyhoto,venÍ (1ItiISt1nU,),
k!teTá teprve má Rloužiti
za podklad zápisů ve veÍ'f:jn3Tch krnihách (nebo pozemmovém ka,tastru) a nikoli snad o vyhot,ovení (listinu) o zápisu již uskutečněném; v t,aikovém p1řílpa<1ěby neMo o "plán" tj,
nýbrž o snímek s mapy veřejné knihy, resp. kaffiast,ráJní mapy.
.
Vyhotovova.ti g. (p.) ['lány, jaké zná k. Z., o změnách ,p,ředmětů měření, !které nejsou
ye &kute.ěností (v přírodě)' vůbec provedeny, nýbrž snad jen zamýšleny, není vzhledem
k listanOlVení § 30 k. z, plipustno. Ostatně to ani není m01žné, poněvadž by nemohk bý,ti
pJ'loveden.o ulJllěřeni nových. resp. změněných předmětů měře'llÍ, které má s.1ou~í,ti za podklad vylwtoV'tmí g. (p.) !plánu (~ 43, bod C/b vI. nař.),· když by tyto v přírodě vů1bec nepozůstáwly,
re,sp. neďo'lna.\y zmčn.
*) Nadále se>toto vlá.dní na,řízeni označuje zkraltkou "vI. nař.".
**) Dokud nebudou nové lriěřické in&truilwe vydány, lIze souditi z .ana.Iogie, že g.
(p.) plány vyhotovované nyní, t,. j. před vydáním těchto mstrukoí, musí vyhovovati t,aké
obdobným diřívějším měř. in~truJkcím, pokud ovšem jejich ustanovení llIecdporují k. Z. a
samOlzřejmě také v!. nař.
:Miinisters.tvo financi J'lozeslal0 dne 5. únom 1932. č. 105.248/31-11Il6, ku připomínkovému řízení náIVrh "Náv,odu, jak vykoná,vll!ti kadJa,sltI'ální měřdcké !plfáce pJ'lO z~ložení pozemkového kamstru půvooním kat.astráluím řízením, nebo. je.hJo obinovení novým katastrálním l'izen:ím (Instrukce A pro katastrální měřioké p,ráce)."
t) "Pilán" vyznačuje vždy n(\co teprvli zamýšleného a nikoli jíž vykorumého. nla př.
loterní Ipk'in, cestovní plán (=, cest.ovní rozvrh
cesto,vní progTam), st'avební. plán, parcela,čru plán (= pal'cellační projekt), plánování, plánolVité prOiVádění prací a, pod.
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Poo'robnější
označení plánu "ge'ometrický"
znamená, že zobrazeni předmětů
merení
na něm je v určitém g~ometrickém
vzt.ahu k poLoze lpředmětů měření v pI'írodě . .Jde z[rra~
vidJa o určitou
zobrazovací
sousuavu, která je dána kat. mapou, jejíhož IillÍmku nebo
otisku bylo pou~ito za t,echnicko-měřický
p,odklad k vyhotovení
plánu
\§ 43, oddíl'n
v]. oo.ř.).
Ome~eni podrobnějšího
označení pl:1nu vysvětlivkJou "poLohopisný" značí, že pn jeho
vyhotúvovárn
jde vždy o zobmzeni predmětú měření
ve směru vodorOlVnem a nikoli o
z.obraz,elllí jejich vzájemné
výškové polohy.
Podklad geometrického (polohopisného) plánu. Jako je kat. mapa technicko-měřickým podkladem všech měřických prací kat. měř. úřadu, vykonávaných
pro z·í.pis nastalvch
zrněn předmětů
měření v pozemkovún
kat-astru,
tak je technicko-měřiock)':T... podkladem
vwch měřických
prací, vykonávaných
pro vyh()tovOOlÍ g. (,p.) plánu,
výhradině
smímek
katastrálni
mapy pod1le jejího pcsledního
stavu, nebo otisk kalt~ostl~ální mapy pľiměřeně
d,oplněný na poslední platn:í' stav katastrální
mapy. Aby Zloil:mvzení nnvých nebo změněných předmětů
měíení na g. (p.) plánu souhlasHo v mezÍi~h přípustných
odchylek s pozdějším 'záikJresem t,i)chžc předmět.ů měření v katastrálln:í mapě provedeným
podle dotčeného
g. (p.) pláJnu, je nezhytně nutno, aby podkladg·. (p,.) pMrnu (snímek nebo otisk kata.strální
mapy) byl vyihotmrcn s pi'esIIostí stunofVenou pro vyhotovování
katastrállních
ma,P. Pokud
jde o OItisky ka~stJrálních
map, lze míti za to, že podmínka
je splně.na, poněvadž
reprodukční ústav mi,n~sterstva financí má dbátí při jejich vyhOltOfl"ování p,ředpisu § 8, odst. 11.
vI. nař. Rovnělž výkonné ,katastrální úřady (zpravidla
archivy
ma,p !kat.) při doplňováJní
starších otisků kat. map rrrn,jídbá>ti, aby doda,tečné zákre.sy byly konány s takovou přesností, aby doplněné otlisky mohly b:í,ti po,"ažoVlány za otisky kat.llJstrální mapy i pokud
se týče tě<chto dodatJeřn}'c,h zákresll.
Opatří-li si vyhotovítel
g. (p.' p:ánu *) za podklad g. (p.) plánu snímek kat. mapy
podle jejího posledního stavu objednávkoll
u výk)ooného . kat. úřadu
(místně příslušného
kat. měř. úřadu neiho a,rchivu map katasotrálních), má tento při. jeho vyhotovování
rOfVnčž
dbáti zmÍině[lého ust.ano'w\ll1Í § 8, odst. H. vI. nař.
Ojpatřuje-li si vyhotOlVítel podklad plá.nu částečně
(na př. doplněním
otisku
katastl1ální mapy pozdějšími změnami) nebo úplně (na př. vyhol1:ov€II1Jímsnímku kat. mapy) sám,
použíVJaJje výhod. které prO' tyto účely poskytlo
min1sterstvo
filllancí podle usrtanovení poslední věty druhého odstavce § 8 k. z. **), mlt samovi'ejmě rovněž dbáti, aby byly zachovány předpisy pm jejich Ipřesnost platné pro výkonné ka:tastJl".ilní úi"ady.
p)-e&llost snímku kat. mapy lze nejY}'hodněji přezkoušeti
srovnáním
planimetrického
výpočtu výměr plJ,rcel na snímku a na katastrální
mapě; obdobně
ae přezkouší
přC'Sinost
ot1sikll wolvnánim planimetrické,ho
vÝl[l(lCtu parcel na otisku a na ka.ta,str'állní mapě, kteiá
sloužila za, podklad reprodukce.
Po'kuti výměryiparcell
souhlasí v mezích přípustných
odchylek pro dvoji poč.ítáni výměr, lze považova.ti
snimek. resp. otisk 'Zl\. pře8lný. Zjisti-li
se odchylky IpřesahujíclÍ mDx,imální přípus-tnou od'chylku, je nutno vyšetřiti
pHčinu a závadu a odstmniti
opravou sniJnku, resp. ot.iskukia,t. m~py.
Přezkou&ení přesnosti bnimku. resp. otisku kaJtast,rální mapy ptÍID() pOl'-Ovnánim s kat.
mapou, na př. podoženim snímku vyhot'oveného
na .prúsVlitném papíru Dia wuhlasné
místo
kat. II18PY a srovwínim,
kryje-li se kJresba na. s,nímku přesně s kresbou na k,at. mapě,
nebo pOi1',ovnán1Íimdélkových
mt:'T odsunutých IlIa snímlku, resp. oUsku se Siou.hlasnými měl1ami odsunutými 00 kat. ma~'ě, není zpravidla dostatečné,
pú'llěvadž tímto způsobem mohou
bS,ti zjibtěny jelll hrubé chyby nebo nepřeaností
snímku, rel8p. otisku.
Zvn-aVlidla vša.k nemá vyhotorvítel k d'Ísj:lolsici kat. mapy, aby srovnáním s ní zkoušel
sp'rávnost snimku, resp. otisku; v takovém případě se, omezí na přezkoušení
výměr pa'l'cel
nla snímku, resp. otisku, a sfO'vnánlÍm ov~eIll s ohledem na srážku pa,píru - s výměrou
zapsanou v písemném opell'átu (pa·me,lním pl'otokcllu). Souhlasí-li vým5ry v mezíoh přípustných odchylek, lze Ipovažova,ti snímek, resp. otísk za přesný.
Poněvadž
vy,hútovitRl může při používání
ka,t. mapy pro vyhotovení
snímku neho
doplnění otisku p()užíV'ati podle· p1atnÝ0h předpisů jen snímkového paVíru nebo snímkového
pl.áJtna a tužky, musí si při tom počírrati zvlá1::tě obezřetně,
aby vyhotOlVený podklad
g.
(p.) plánu byl co nejpřesnější.
DOIP,o'l'učuje se tuwž
pOlUžívrutli průsvitného
papíru
nebo
plátna jen nejle1pší jakoSitJi a pokud lze světlé harvy, a rovnt:"Ž dobré tvrdé a ostře oře·
zané .tužky, celuloidových
pruhled,nýeh
trojúhelníků
a vhodných
tČŽítflk. Jinak je- třeba,
aby lIst mapy, z níž se kopliruj,e, lež,el na rorvné a tvrdé podlož,ce, nejlépe n3, s.kJbllěné rýso.
vací des-oe, Il. ahy f'e Iwpíroval0
za. dobrého denního světla.
Obdobrně jako kat. měř. úřad při výp10čtu výměr parcel, má použíti i vyhot<>fVÍitel za
podklad dílčího výkazu výměr údajů písemného kat. <lIPeráltu (parcelního protokolu). Údaje
ty miiJže si vyhotovitel
buď vyžádrati za stanovený poplatek od kat. mě'TIck:ého úřadu, nebo
zjistiti lk'l,hlédnllltím do písemného kat. operátu' (pail'celního protokolu).
*) Nooále je vyhotovitel
g'. GP.~' p!ánu označován
zkmtkou
"vyhotovítel".
**) Víz výnOlS miUlsterstva
financí ze dne 16. i'ijrnll. 1928, č. 92.2!l0í28-IlI/6 h. uvere.ln('mý ve Věstníku
ministerstva,
fiooncí, ročník 1928, f'tr. 547, a ye Zprá.vách veřejné služby
technické,
ročnik l!)28, str. 660.
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KdyIŽ ,si byl vyhotovitel
opaail správný tec1micko-měHclký
podk-IM,. máiei
noro\'n,<j,td8e zápis-em ve veřejných
knihách, resp. 8,e ~ákrf'S<8m v ma,pách veřejných
knih. Sho
dují-li se obě. může předpokláda.ti.
že v dotčeném připa<1ě zápis (zákres) Vf' veřeiných lmi·
hách souhLasí se z~pi.sem (zákresem)
v poz'lmk,ovém kat3.l'tru. a nemusí Tl'i'i vyh10tmilení r;r.
(p.) plánu biráti dal~ího zřetele na zá,pis (zákres) ve ve,řejné knize. Odchyluje-li
,,:e vša,k
ZáPLS (zákres) ve veřejné knize od z:í,]}isu (z:íkre~u) v pozemkovém Imta~tru. musí býti nři
vyhoow8ní
g. (p.) plánu vzat přiměřen~' zřl'tel také na odchylný záPLs (z6Ikres) ve veřeiné
knize. To se stane zpravidla. tím, že s,p, n0'llŽ;.ie za, teclmicko--měřický
I-odklad (!,'. ,p) plánu
jedp~k snímku (,otisku) kat. mapy'!
jednak mímku mapy veřejné knihy. V tak,orrém případě hude účelné. D'Značí-li ,sei pro zietdno8t
zobrazení
vyhotovené
na podkladě
snímku
(otisku) kat. many "Po(1le ka-tas tJrální map,y" a zobrazení vyhotovené
na p,ookladě snímku
veřeiné knihv .,Podle marpy TloZemkov8 knihv".
..Podle mapy
zemských
desk'"
"Podle
many železniční kil1lihy" a- pod. Při pf:irovnávání oboiích (v p07.emkovém k:l1astrl1 a veře.inÝch kni'hách. rf\8P. v Iwtastl'ální
man15 a ma-plí veřejnvch
knih) zápisfl (zilkre:-.ťt) ie v;:Jak
třeba vždy pečlivě zkoumati,
zda nřípad;ný npsouhlas ,s,nad ne"nočívá Y opominllt.ém n~ho
chybném z~pisu (zti,krmuI; v ta,kovém lJIřinadě j~E:t na ;r. (p) Dlánu upoz('I~"1Iit,ina zjgtěnou
n€'~,rovna~ost a navrhnouti
oilHl,naněll:1 závad v (zeiména t.aké způ.sob, jak závadu
ods1Jral1iÍti), ;lniž hy se pak bral jeM-ě zřetel n'L orlchylný z}ín;~ (d,kr~s).
Vvhůwvůt.el
má nři opa-tJřováui lf''OdklRnu pro vyhotovení
i!. (p.) pwnu míH vždy
na zř€,teli, že ft. (p.) nl:ín iím vyhotov,emý může býti jen t,ehdy správný, bude.,\i l'pofá,vným
podklail pml,žit{r k jf\ho vyhotovení.
Za t.eolmicko-měři('ký
podklad pro vyhf'toveni
g. (P." nlá,nu nelze používati
suímkl'l
jinvc,h man než lmt .. tedy ua 'DI". mlln olwl'níeh. man \'f\řein'~eh knih (man knihovníl'h.
sourlníc,h) 'n nod.. třeba t",t,o' hvl1' vyhM.ovpnv z otio Inl map ka ta,prtrá,lních. O výjimečném
použiti sni~ikumnpv
veře,iné knihy bylo .ňž noif'r1n:íno
.
Ozna,čovati zobr,azeni na ~:'. (p.) nlánll.na
př, ..Prol'e soudní m:my". ,.P'odle obecní
marov" a D!('o. je rovněž v 'OOPOTU ~ ustlU'lovpními o no-lkl"ilu rt. fn.} plánů' Ost.atně výraz
"souilní ml~na." ie nc,l',právn-r. nehoť není onř''TI ,n'll'.+,m~m:ir,1'piln;'~v; krvie·1,j s,p nak s yV.
ra-zem ,kniihovni rn:Jn'l".ie
nel11'pitÝ. D,o'llěvM1ž vnihovní. TY'a,nvis,()oJ["'Ů'zného ďruhu, na př.
lIU1pa pO'Zemklové knihy. man'a železniční knihy. ml'.pa, np~k zemských.
.
Polní n<ič,.t. Když si hvl ,vyhot,ovit."', oPll,třil správnv nodklad. a to i ,. oh ledpTY\na
st.nN" z~.n;~l~ Iz~krpstl) V" 1'eřeinÝch knih~(\h, v1'Jmn~, no nřín:ldnvch
iešt?1 dll.1šícl( nřínr!lV~dl 1)řísl11Šné nolní mi\řické nr:í.cp, ieiichž ""8Iedlnr vvznn(:í v nolním.· n~htll. ien'1 mu nllk
sl011'13 7~, nomlkku
pro vyhotov~ní
rr. (n.1 nI é,nu. VI. P~". vv~lovp'" ~,f"n(>,'rí '1,e polni ll~črt.
m', hýti vvhoto1'f\n podle llstllnOVf\ní n~v()ilů nrro v1'konév'ní
k"ta,~t.r'lníeh
mAřiekvch
pr:v'.í ozn~čen ien'll:lcím číslpm souhh,~n{nn ~ ;edn:!Cím ř.íslem uvedeným na g. (n.) plánu
ud~níTY' ilnf\ Z:lmřření ". nodn;s~m vvhotovitplovÝm
Ustlwovení
o polní~ n~)(rtll ip' nové: ilříN"e si v t.P v"'ci 7a.v"dl k",'lilv vvhotovítel
SV1~
i zn1"looh v1'hovo",ní
polníp.h n9ř,rtl'\ Ip,. 1)" v~ zntl~oh1J n07n'mek
V nřínlřnip1} k~,1)p,sníph 7'nisnieíph
a. pod.\. No,vé ll~t:l.nov"ni i(] ihst.P zn")<;n{nn z"tí7."ním. vvhotovitph'\.
Vzhledem však k tomu. že nolní n:íčrt obsahu ip nůvodní líil'lie. ktf\ré byly zjišt.'inv při měření
a isou tedy zvl~~tní důležitost.i, a poněvndž nové jeiich zi;št.Pní by vvžadovalo
on;>,kov!Í.ní
polních měřiekÝch prací. lze řečený nředni~ ia,ko úspornÝ
if\n vítllti. Kromě toho .iile
o lídaie autentické.
které ie novažovati
vždy za spolehlivější
než údaje na g. (p.) plánech z nolních náčrtů přepisované.
Polní náčrty
nf\t.voří nřílohy
g. (P.) nllinu. Ahv Vš:lk ieiieh používání bylo v budOlll'nu nmo'1něno. ukHd'Í vI. nař. vyhotovi tf\li, a.by je 1110Žil ve své spiso,vně. srovnané
podle T(}P,ník1'ia iednacích Msel odděleně od oo.tat.níeh ,snisŮ. Bnde tf\dy míti hžnv
vyhotovit.p] sbírku nolních n'Íčrh'i obdobnou se ~h Írkou polpírh n:íčrtl'\ u k;l.t.. měř ú""Ml s tím
rozdílem. že bnde jinak srovnána, .• Je totiž sbírka, polních n:lčrtJ'lu kat. měř úřadu srovnána podle berních okresů a v nich podle jednotlivých
kat. (lzemí a v těchto tepr;ve podle
ročníků.
.
Vyhot.ovovatelova
sbírka polních nlÍ,črtů je přístunná
kat. měř. lIřadu, kt.erý může
pro objasnění nejasnost.í, shleda.ných na. g. (o.) pI6.nu, vyž~dati si polní náčrtv, aby do nich
nahlédl, nebo .. ahy si podle nich vyhotovil
notřebné n'črty nebo snímky. Zpravidla bude
si kat měř. úřad vyžadoyati
rolní náčrt od vyhotovitele
k nahlédnut.í.
bude-Ii
v pochybn08teeh
o správnosti
některé měřené hodnot.y. iako je na g. (p.) nlánu vyznačena,
zejmén:l, nesnočívá-li
snad domnělá
závada v nesnr:lvném onsání z polniho náčrtu .
•Tiž bylo řečeno. že novotou o sbírce list.in jsou vyhotovitelé
7'Tlačně zatíženi, zato
vša,k iejich polní nráce nabyly úř~ilního ch Qr:l,kterll ", ~t."11' ~p užitečným nra,menernnro
pO'lilějšÍ máce
jeho a kart,J,st.ráJniho mě'řické'bo úřadu.
Nebylo by na škodu
kdvbv
sbírky polních náčrtů oprá"Tněných osob (civilních
.goometTŮ,
oprávněných
zeměměřiM)
byly za,chovány pro veřejné účely tím, že by po skončení
funkce oprávněné
osoby byly
převzaty
do uschování
katastrálními
měř. úřady .. V té věci bylo by příležit.ostně doplniti
náležitosti
;r. (p.) plánů.'
.
....
.
Vvhotov~vánf
l!;eornetric1<'ých (l)'llohooisnýdl'
oH."'o•. Rp"u7itím poilkladu pro "yhot.oven"í g. (p.) nlánu (snímku nebo otisku kat.. many. po nřínadě t.aké snímku mapy veřejné knihy, a údajů oísemného kat.. operátu),
výsledků
polních měřických
prací, obsa-
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žených v polním náčrtu, resp. také v zápisnících měřených délek a úhlů a výsledků přjslušných kancelářských
měřických prací (zákresu nových nebo změněných předmětů meření do snímku nebo otisku katastrální mapy, po případě také do snímku mapy veřejné
knihy, výpočtu výměr parcel nebo jejich dílců a pod.) sestrojí vyhotovitel g. (p.) plán.
Hlavní částí g. (p.) plánu je zobrazení dosavadních
a nových, resp. změněných
předmětů měření v měřítku kat. mapy, jejíž snímek (otisk) byl POUŽIt za technicko-mě~
řický podklad plánu. Některé náležitosti g. (p.) plánu mohou býti ;vyznačeny buď přímo
na plánu anebo na přílohách k němu, na př. pro zřetelno,st nutné zvětšení situace, dél.
kové a úhlové míry, výka,z výměr, místopisy trigonometrických
a polygonových
bodůl
opisy zápisníků měřených úhlů a délek, seznam souřadnic vypočtených
trigonometrických a polygonových bodů a pod. Prohlášení stavebního úřadu podle ustanovení bodu h
formálních náležitostí tvoří přílohu g. (p.) plánu a nemá býti s ohledem na ustanovení
§ 37, odst. 15. v!. nař., psáno na samotný plán. Zejména nemají tedy stavební úřady opatřovati g. (p.) plány různými doložkami, na př. "Schvaluje se" s udáním čísla, data
a sta.vebního úřadu k vydání dotčeného prohlášení
příslušného a připojovati
podpisy
osob oprávněných podpisovati za dotčený s tavební úřad a otisky úředních mzítek. Ta·
kové doložky mohou způsobiti, že jimi opatřené g. (p.) plány nebudou uznány za ZPUSO"
bilé k použití pro zápis do veřejných knih a pozemkového katastru, a to zejména tehdy,
stane-li se tím g. (p.) plán nezřetelným.
VI. nař. rozthdilo náležitosti g. (p.) pLinů na dvě skupiny:
náležitosti
formální
a náležitosti věcné.
Formální náležitosti geúmetrických (polohopisných) plánů. Formální mílezItosti
mají za účel upraviti g. (p.) ,.I,n po stránce forlllalní, \ nějU. K jednollivým bodfl.m~ 43, cddílu A, v!. nař. poznamenávám *):
.
K bodu a): Ustanovuje se jednotný náz~\V "Geometrický (polohopisný) plán"; každý
g. (p.) plán má býti takto nadepsán. Nemají se tedy nadále nadepisovati g. (p.) pláJny
různě, jale b'ylo dosud zvykem, na př. "Polohopisný plán", "Situační plán", "Polohopisný
nástin", "Situační nástin", ,,Polohopisný nákres",
"Situační
nákres",
"Nástin
o .. "',
"Nákres o ... ", "Geometrický plán" a pod.
K bodu a/aa): Po stránce jazykové je nutno zdůrazniti, že g. (p.) plán má býti aby ho mohlo býti použito pro zápis do veřejných knih a pozemkového katastru -- vyhotoven podle ustanovení čI. 7, odst. 3 ja,zykového nařízení č. 17/1926 Sb. z. a n. v jazyku státním; je-li g. (p.) plán vyhotoven v jiném jazyku, má býti k němu připojen ově.
řený překlad v jazyku státním.
Překlady pro tyto účely (pro zápis do veřejných
knih a pozemkového
katastru)
ověřuji soudni tlumočnici dotčeného jazyka (seznamy soudních tlumočníků ,vedou v patro
nosti vrchní soudy; kromě toho na počátku každého roku je jejich seznam uveřejněn ve
Věstníku ministerstva spravedlnosti) nebo, jde-li o jazyk národní menšiny v· soudním
okresu s kvalifikovanou národní a jazykovou menšinou, také notá.ři (v zemích s10venských
veřejní notáři).
Může tedy býti vyhoto,veng.
(p.) plán vlastně v jakémkoli jazyku (na př. fran~
couzském) a nikoli snad jen v jazyku případné
národní
menšiny
dotčeného
soudního
okresu; vyhotovováním g. (p.) plánu v jiném jazyku než státním se však stranám :~dra·
žuje provádění knihovních pořádků. Jako řádný odborný poradce (zástupce) strany má
proto civilní geometr (oprávněný zeměměřič) upozorniti stranu, zejména patří-li k národní a jazykové menšině, jež ho žádá o vyhotovení g. (pl.) plánu, na zmíněná jazyková
ustanovení, aby snad bez vlastní vůle si nemusila
dodatečně na vlastní škodu značným
nákladem opatřovati ověřené překlady g. (p.) plánů do státního jazyka.
Překlad g. (p.) plánu, který v záhlaví má býti označen jako "Překlad",
může
opatřiti jen osoba nebo úřad (státní podnilc), který jest oprávněn vyhotovovati f;. (p.)
plány. On má opatřiti také potřebné ověření a dodati straně u vrácení originálu v ne·
státním jazyku ověřený překlad v takovém stavu, aby byl způsobilý ku projednávání
kniho,vního soudu a kat. měř. úřadu.
K bodu a/bb): G. (p.) plán musí býti zásadně vyhotoven na snímkovém světlém
plátně a jen výjimečně, má-li velikost 21 >< 34 cm, může býti vyhotoven na silném (nikoli slabém) snímkovém papíru. Vyhotovovati g. (p.) plány na jiné hmotě (n:t př. na
neprůsvitném kreslicím papíru nebo, jde-li o plány větších rozměru ne.ž 21 X 34 cm, na
snímkovém papíru) není přípustno.
.
G. (p.) Iplán má míti zpravidl:t rozměry 21 X 34 cm; má-li věti'í rozměry. musí býtI
složen do formátu 21 X 34 crr•• Menší rozměry plánu rue~ 21 X 34 cm nejsou přípustny. vý:
j,im.ku tvoří g. (p.) plán vyhotovený použítím měNckého stolu; v takovem případě mU"l
býltií plán určený pro katastrální měřicjký úřad (nikroli pro sbírku listin veřejné knihy
.
v tomto !případě ,platí výše zmíněná llIormální ustanovení) vyhotoVen na způsob příložne
kM.. mapy, tedy 00 materiálu a v rozměrech předepsaných
pro vyhotovování
přiložných
k3!t. map. Koná-U se wbmzení měřirkým sltolem v ot,i.slm kat mapy, je dán ,papír i roz
*) Doporučuji
zorně přečetL

čtenáři,

aby si vždy n:t před každé
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dotčené

ustanovení

v!. na.ř. po-

měry (plánu použitým otiskam; wbl'a,wjí~li ee předměty měřeni na čis(,'r papír, musí býti
použlto p'aptTU etejné hodnoty, jaké se používá pro vyhotovování
kM,. crnJwp, a musí míti
stejné rozměry jako dc.OC0ná kat. mapa.
Přílohy g. (p.) plánu mohou b)rti vyhotoveny zprarvidla na libovolném papÍJru, pokud
ovšem se k tomu hodlí vzhledem k důležitoetí ta,kJových :1istin. Rovněž rozměry papíru jsou
libovolné. Jen výjimečně ie stlan.oveno. že přílohy g. (p.) !plánu, pokud jsou vyhotoveny na
snímkovém papíru (na rpř. z,většení situace \ smějí lUÍJti rovněž rozměry toHko 21 X 34 crn
~tedy ne mel&'íí, ani větši), a že pNpadné zvěti!elllÍ situace, je-li vyhotoveno
na zvlMtní
př~10z,e jr. (p.) plánu, můiže býti vyhotoveno buď na stejné hmotě, jako je vyhotoven plán
(tedy buď na :mímkovém světlém plátně, nebo silném snímkovém papíru), anebo na dobrém kreslicím plapíru.
Je samozřejmé, že přilohy g;. (p.) plánu větších rozměrů než 21 X 34 cm se složí do
normá,1llIÍho formátu 21 X 34 cm.
Rozměry 21 X 34 cm jf'OU od VO'Zell} cd rozměrů (na ~ířku a v~ršku) sbtrky líf'tin veřejll1ýchknih.
K usta,novení o hmotě pro vyhotovování
g;. (o.) plánů (f'l1Íimkové plátno)
vedla zkušenoot, že plány větších l'ozměrů než je fmmát sbírky listin veřejných knih, jež
byly rvyhot1ovovány na j.in(~ hmoltě (na př. na s1a.hém IlIebo i 'silln(;m .průsvitném pa'pírn,
nebo na b(JJslidm J)l«,píru). sle, při úředním projednáváni a zejměna při skládá,ní do normál·
ního fOlrmátu 21 X 34 Clil lámaly, takže se zhusta staly neupotřebilt,elnými a nělk,]y se odtrženě jej.ich čái~ti diokonce 'ztratily.
Při vyhotovování
g;. (p.) plánů lze použíti j.en tak'o,vé rozmnožovací met'ldy, kter:i
zaručuje dos,ta,tečnou přesnost k,resby, t. j. t,'1kO>\'ou!přesno'st. :Jby při srO"11ání g". (p.) plánu
s jeho orijrinálem nebo s katastrální
mapou nebyly překJiočeny m:Jximální přípustné
od·
clhylky. Nehodi se tf:dy k vyhotovování p:. (p.) plá,Ulůžádná z metod, při níž Re mmí použitý
papÍJr Gplá.t,no)namáčeti JliCUO navlhčovati. Rovněž se nehodí metody, při nichž kresba neho
popis plánu neni trvanlivý, nla, př. zt,rácí-li 8e pŮJs,obením denního s-větla.
G. (o.) plánv nebo jejkh snimky, vyhotovené na t. VY. mokré cestě (s,větlotiskem na
eyanotypickém
nebo ne!!]'og;ra,fickém palním a pod.), neisou pro účelb' pozemkového kata·
stru a veřejných knih pripustny. nehoťiednak
mají oo,sle>illk,emvýJ1olmiho nrocesu velmi nezIlIatelnOlUa UflJ)řesnou kresbu a nestejnoměrno'lI
srážku p~pil'U. a jednak se nehodí jako
listinnv doklnd ke vkkJdním Ji~tinám. ani pro sbírku HS<1:inpozemkového lm.tast.fu a veřejných knih pro nestállOlSt kresby a po,pisu.
.
K bodu b): K vyhotovováni
g. (p.) pl:ínů "e zpa'a,vidla nl'J)onžhá i.nkoustů ani anilinových baTev. Na závadu jistě v~ak nebudl" nahradí-li
se pokládáIllí !plánu barVlami vyharve,ním doÍiČenvch ploch pokud možno ze f;podu bal1'e,vnými iT'la,stelov'VmituzklaJInJi (nikOlIi inkoustJovými). Zejména. u prl',svitnéhi) plátna nebo průsvilltného papiJru má to tu výhodno ,ze plMno neho Drtf1J,írse nehmt.i, Černé tuše se noužívá třené, nikoE tekut,é (1ahvii1kové). Rumělka s,e nl1kdy nenahrazuje
rnm0lkovou tuší.
(Pokračováni - A .uivre.)

Budování jednotné trigonometrické sítě katastrálrd (1.-4.)
v oblasti města Písku.
Ing;. Antonín

S o k o I, měř. rada triangulaění

kanceláře

řád

min. finalJlcí.
(DokončenÍ. -

Fin.)

Na trig-. bodě 3101 Ždánov byla eha,trná stabilisace - obyčeiný lomový k:ímen s křižkem a písmenami K
V, avšak bez přesné spodní značky - nahrazena, a to betonovou
deskou s kruholvým otvorem
1 cm, kamennou deskou 40 X 40 X 15 cm s křížkem uprostřed a kamenem 90 cm vysokým o základně 4:i X 40 cm, jehož horní čás,t ie ouracov:ína do
tvaru krychle o st,raně 21 cm. Do stěn krychle je vtesáno označení K. V. 1931 a křížek na
vrchlJlí ploše. Kameny byly opra.covány přímo na místě.

+

cD

Nové trig. body 1. řádu 3071 Kosejřín, 3081 HeHenburk, 30!H Ml1žský
vrch byly stabilisovány žulovou deskou o rozměrech 50 X 50 X 25 cm s křížk'''It1
uprostřed a žulovým kamenem rozměrtl 30 X 30 X 85 cm s pí8menami K. V,
letopočtem 1931 a křížkem uprostřed ho rhí plochy.
Trigonometrické body 2. htdu byly stabilisovány žulovou desko 11 rozměrů
45 X 45 X 20 cm s křížkem uprostřed a hranolem 25 X 25 X 75 cm~ s křížkem
uprostřed horní olochy a s oznaěením K. V. 1931.
Na trig. bodech 2. řádu 12 Klesanova, 42 KbýL 122 Jezinec, 132 Zlatý vrch, 12
Velký Kameník, 12 Sobětieký konec, 62 Čermákův vrch, 52 U sv. Anny (Měšice), 32 Na
'bambuli a 22 Vobory byly stabiJilSace provedeny znovu a přesně centricky s křížky ka·
menů, protože kameny byly chatrné a nepravidelných
tvaru a podzemní zna.čky vět~inou
scházely, nebo byly nedost~tečné.
.
.
Na tdg. bodě 32 Bukovice byla kopáním nalezena jenom spoiJuí deskH - hrano I scházelbyl prJto 03a7.en centrieky hrauol nov)-.
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Na bodech 93 Šibeňák, 113 Smolovák a 13 Hájiště byly stabilisace provedeny znovu
'C.eutricky s křížky stal"ých kamenů, takže tyto body jsou identické s body dřívě,iSí kata.
strální tda.ng-ulace,.
Kámen na trig-. bodě 43 KarÍlýk byl nale,zen pošk07.en bez křížku a spodní
značky; rovněž nn. bodech 94 Šampule a 144 Mlaka 1Jyly vyměněny
kameny
(o1Jyčejné
lomové bez bližšího označení trig-. bodu) a stabilisace byly vykonány I!ormálním způsobem.

Trig. body 3. .a 4. řádu byly stabilisovány
žulovou deskou rozměrů
40X40X20 cm s křížkem a hranolem 20X20X75 cm s křížkem a označením
K. V. 1931.
Cel k e m bylo
n o v ě s tab i I i s o v á no trig. bodů: 1. řádu 6, 2. ř. 21
a 1 doplněn, 3. i:. 22 a 4. ř. 21.
Pro stabilisaci trig. bodů bylo objednáno 11 lesní správy města Písku OD
souprav žulových kamenů z lomu v Boudách za ceny (loko lom) za· soupravu
pro 1. řád po 56 Kč, pro 2. řád 54 Kč a pro 3. a 4. řád po 52 Kč. Za zaji~ťovací kameny rozměrů 15 X 15 X 75 r;m bylo placeno 24 Kč. Ostatní potřebné
kameny byly vyhotovovány na místě nebo v blízkosti trig. bodu.
K rozváženi stabilisačních kame1l11 bylo používáno většinou nákladního
auta a placeno bylo za ujet)~ km 2 Kč; autem byly kameny dováž,eny do nejbližší nebo nejvhodnější obce u trig. bodu a odtud pak dopravovány na místo
koňskými nebo volskými potahy.
.
Identické body. Identické body jednotné trig. sítě katastrální
s body
dřívější katastrální triangulace - pokud se stabiIisace t)-č,e - jsou body: V základním triangulačním listě DCCe-MCL (Písek): 22 Vobory, 32 Na bambuli, 113
Smolovák 11 193 Zvikovec; v základním triangulačním listě DCeL-MCL
(Tábor): 3061 Potálov, 12 Sobětický kopec, 22 Stražiště, 52 U sv. Anny CMěšice),
62 Čermákův vrch a 13 Čampule; v základ. triangulačním
listě DCCC-MCC
(České Budějovice): 12 Velký Kamenik; v základním triangula,čním listě DCCCL
-MCL (Klatovy): 3101 Ždánov a 12 Klesanova.
Identické body jednotné trigonometrické sítě s body táborské triangulace
jsou: 42 Na vrškách (Rodná), 32 Buk.ovice, 52 U sv. /~..nny (Měšice), 62 Čermákilv vrch, 72 Veselí (kostel), 13 Čampule (Dlouhý Pa.chrobat), 23 Na hraničce
(Kášovice), 33 Hylačka, 53 Kostka a 63 Zahrádka. (Poslední dva body nehyly
signalisovány!)
Observace. K měření vodorovných úhlů na bodech 1. řádu byly k disposici dva stroje firmy Fen ne I a dva stroje firmy Breithaupt
se šroubov$;mi
mikroskopy. MHení bylo prováděno 7.působem Schreiberovým ve všceh kombinaefch - při váze 36 (úprava Ing. Kolomazníka) a každý úhel byl měřen ihned
v obou polohách dalekohledu. S měřením začal nejdříve Ing. Lukáš - 2. čel'vence na trig. bodě 3101 Ždánov a po něm dne 16. července Ing. Mikula na
trig. bodě 401 Vysoký. Dne 23. červ,ence začal jsem pak s měřením na trig.
llodě 3071 Kosejřín. Poněvadž jsem byl příliš zaměstnáván pracemi signalisačními a s Ing. Klepáčkem jsem na vysokých .stavbách počítati nemohl, hleděl
jsem si zacvičiti IngC, Mil. Macáka, ahsolventa
zeměměřičského
inženýrství,
kter$- byl snaživý a o prá,ce ohservační měl zájem.
.
Pokud jde o provedení observace na jednotlivých bodech, možno uvésti
toto: Ing. Lukáš vykonal observaci v době od 2. července do 6. listopadu na
bodech 3101 Ždánov, 231 Boubín, 3091 Mužský vrch, 221 Boleniny, 211 Tok a
3051 Chlum u Pleší.
Ing. Mikula. provedl měřeni od lG. července do 6. listopadu na bodech: 401
Vysoký, 241 Kleť (dvě excentrická stanoviska na obrubní zdi turistické roz:
hledny), 381 Větrník a 371 Svidnik (nedoměřen úplně).
IngC. Macák zaměřil na bodě 3071 Kosejřín směry na body L řádu a dál'e
pak na bodech 3081 Helfenburk a 3061 Potálov všechny potřebné směry.
Sám jako skupinář jSBlll S0 k měření mnoho nedostal, poněvadž jsem
řídil práce st:lvebnich skupin a veul agendu polní skupiny. K obsenTaei ponechal jsem si trig'. bod 2Gl Vysoký Kamýk, protože byl centrálním bodem a byl
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s něho dobr)' rozhled na všechny strany. Zaměřil jsem na něm dvě skupiny
'směrů - jednu o 7 a druhou o 8 směrech; z nichž 4 směry byly oběma skupinám společné. Až na 4 úhly byly zaměřeny všechny kombinace.
Ing. Klepáček zaměřil v~echny potřebné směry 1. až 3. řádu na trig'. bodě
261 Koňský vrch v bodě od 10. září do 22. října.
Na konec dostal jsem 12. října posilu ze Slovenska: měř. komh;ai'e Ing.
Leopolda Kolba, který byl dirigován na trig. bod 271 Mezi Yraty. Do pfel'ušení
polních triangulačních prací zaměřil 5 úhlů a prov,edl opravu a zajištěni trig.
bodu.
Celkem bylo zaměřeno na 15 trig. bodech 1. řádu 87 směnl na, body 1.
řádu, na 10 trig. bodech 1. řádu 39 směrů na body 2. řádu a na 3 bodech
1. řádu 6 směrů na body 3. řádu.
Z dané -(uohy nebyly tedy úplně zaměřeny směry 1. řádu na bodech 271
Mezi vraty a 371 Svidník. Na, 5 bodech 1. ř.: 251 Vysoký Kamýk, 3071 Kosejřín, 271 Mezi vraty, 371 Svidník a 3051 Chlum u Pleší, nebylo zaměřeno celkem
28 směrů na body 2. ř.
Měření na trig. bodě 371 Svidník bylo vyrovnáno prozatímně s dosud naměřených úhlů.
U z á věr y tr o j ú h e In í k ft se zřetel,em na centrační změny směrťl a po
odečtení excesu vykazují odchylky:
o

3051 Chlum u Pleší - 3061 Potálov
3051
371 Svidník
"
3051
401 Vysoký
"
"
3051
381 Větrník

- 371
- 401
- 381
- 3061

3061 Potálov
3061

-

"

"

"

"

381 Větrník
251 V. Kamýk

Svidník
Vysoký
Větrník
P6tálov

251 Vys. Kamýk
261 Koňský vrch

3071 Kosejřin
3071
"
3071
"
3071
"
3071

251
- 3081
221
211
261

3081 Helfenburk
3081
"
3081

251 Vys. Kamýk -- 3091 Mužský vrch
-3091 Mužský vrch - 231 Boubín
231 Boubín
221 Boleniny

"

"

3091 Mužský vrch
3091
3091

""

3101 ždánov
3101

"

"

"

V. Kamýk
- 3081 Helfenburk
Helfenburk
221 Boleniny
211 Tok
Boleniny
Tok
261 Koňský vrch
Koňský vrch
251 V. Kamýk

+0'123"
-0'639"
-0'213"
+0'756"
-1'247"
-1'981"
2'132"

+

-0'334"
-0'564"
+0'405"

231 Boubín
381 Větrník
241 Kleť

+ 0'490"
-0'227"
+0'101"

- 3081 Helfenburk
- 231 Boubín

- 0'025"
+ 0'737"

241 Kleť
251 Vys. Kamýk
381 Větrník
221 Boleniny
- 3081 Helfenburk

+

1'631"
- 2'184"
-2'087"
+0'805"

P r ů m ě r n á hod not a v u z á věr u t r o .i ú h e 1n í k a z 1 9 h o dnot
±0·878".
K tomu poznamenávám, že odchylky v uzávěrech trojúhelníků z měření vykonaných do poloviny měsíce září byly menší než 1", kdežto po této době vykazují skoro všude větší odchylky. Příčinou nedokončení observace bylo špatné počasí, hlavně v měsících srpnu a září, kdy nebylo skoro dne, aby nepršelo, a
v měsíci říjnu, kdy napadl sníh a po jeho sejití nastaly mlhy. Poněvadž nebylo
naděje na lepší počasí, byly - po skončení stabilisace trigonometrických bodů
- polní triangulační práce přerušeny. Stalo se tak 10. listopadu 1931.

=
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Pokud se. týče rozsahu· zabraného území, bylo pracováno na ploše ca.
10.000 km2, a sice v 17 okresích: Příbram, Sedlčany, Blatná, Milevsko, Tábor,
Pelhřimov Kamenice n./L., Jindř. Hradec, Třeboň, Týn n.IV!., Písek, Strakonice,
Bušic,e, prachatice, České Budějovice, Český Krumlov a Kaplice.
J

Výdaje .

. a) Osobní: 4 měř. úředníci služební plat

Cestovné a stravné

49.455'50 Kč
32.968'70 Kč
Celkem

b) Věcné: 1. Triangulační výdaje:
131.986'35 Kč
Mzdy dělníků
Jízdné dělníků (drahou, autobusy)
2.060'50 Kč
Materiál stavební
76.584'80 Kč
13.174'20 K(;.
Dovoz stavebního materiálu.
2.453'10 Kč
Doprava stav. pomúcek (drahou, vozem, autem) .
Materiál stabilisační
4.994'25 Kč
4.499'80 Kč
Doprava stabil. materiilu (draholl, vozem, autem) .
3.368'25 Kč
Doprava měřických strojú (drahou, vozem, autem)
12.530'50 Kč
Doprava nájemním autem
1.518'60 Kč
Stavební pomůcky (inventář)
l'áhrady škod při signalisaci
350'- Kč
Kancelářské potřeby (včetniě voj. map)
464'60 Kč
463'50 Kč
Poštovné a různé výdaje '
Celkem
2. Nemocenskó, invalidní a starobní po jištění dělníkú (y.
4.531'- Kč
příspěvkú)
-------Dohromadv
. 341.403'65 Kč
Používání auta znamenitě se osvědčilo, Pro osobn'í auto byla smluvena
mzda 1;50 Kč za ujetý kilometr a 4 Kč za čekací hodinu. Při sjednávání cen
bylo slíbeno, že bude používáno jen ťěch to aut, jež budou vždy k disposici, a nebude-li to možné, že bude za ně opat.řeno náhradní auto. Osobního auta bylo
používáno při rekognoska.ei, k dohlídkám při stavbě měř. věží, při zjišťování
překážek, při převá,žení měřických strojů, při observaci a konečně při stabilisaci, aby mohla býti včas a za přítomnosti měříckého úředníka provedena. Pro
nákladní auto byla smluvena cena 2 Kč za ujetý kilometr, a bylo ho používáno
k převá,žení stavebních skupin a při roz vážení stabilisačních kamenú.
Hospodárnost při používání a'lta je prokázána tím, že nebyl ztrácen draho cenný čas a že auta byla sjednána za výhodných podmínek. Počítá-li se normální cena za 1 km pro (lsolmi auto 2 Kč a pro nákladní auto 3 Kč,bylo ušetřeno státní pokladně nejméně 5;IOU Kč.
Résumé. E tab 1i s sem e n t li 11 r é s e a u t r i g o n o m é t r i q u e Un i for m e c a(1.-4. ordre)
sur 10 territoire
de la ville
de Písek
(Bohéme).
L'auteur décrit E·ngros la rnarchl} deR tra,vaux de triang-u1ation, sl}rtout la reconnaiSiSance,la sig-na.li5ation,la planta.tion des reperes (bornes) et l'observation.Pendant la
reconnaissance on se servait, en général. d'un automobile nour pouvoir se déplacer vita·
ment ďun endroit ft l'autre afin que le temps perdu soit limité au minimum en tennant
compte du territoire passant ft 10.000 km2 environ.
La signalisation fut confié ďabord au4 ingénieurs-géomětres adjoints au Service de
triangulation et aux aides de ce Servioe, plus tard seulement aux aides, tandisque les ingé.
nieurs-géometres observaient sur les poi'llts du lel" ordre, A cette raison on confectionna
un plan ďobservation pour que les divers óquipes puissent étre dirigé sur les points voulue et leurs déplacements s'effectuait au moyen ďun petít automobile. En sornme on signalait 86 points trigonométriques.
Pour la plantation des reperes on se servait des planches, de pierre e't t1es prismes,
les deux en granit et de dimensions diverses, dépendant de l'ordre du point. Chaque
prisme contenait les lettres K. V. et Pan 1931. Les piěrres furent fa<;onnéessur la place ou
ft défaut du matériel on faisait la commande; les pierres furent transporté par automobile
dans une des plus proches village et de lit, au moyen des chariots snr la place, Ainsi on
dastral
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plantait 71 nouveaux points trigonométrique'8 et 9 points andens furent corrigé ou complété.
A l'observation on se servait des théodolithes
aux micro~copes ft micrometre et
l'observation des angles fut effectué sur 13 points trigonométriques
du Jer ordre et 2
points restaient encore a ob server ft cause d u tres mauvais temps au mois d'aoilt et de
septembre 1931.
L'écaxt moyenne dans la fermetlll'e des angles contenait ± 0'878" comme la moyenne
de 19 triangles.
Tous ces travaux étaient éxécutés en 5 mois pour la somme de 340.000 Kč.

Uterární novosti.
Posudky.
Pluk. AI. Hl í de k: Topo,,-afické měření.
LÍJtiogJrafované ,přednášky,
nákladem
Ústřední komise pro vydAní přednášek při Oes. vys. učení techn., Praha 1932. Stra.n 65
formátu 23/31 s 11 tabulkami. Objednávky vyřizuje
Spolek posluchaču
zeměměř. inženýrství, Praha II, Lazarská - "U Helmu". Cena 28 Kč.
Docent topografie na Vys. škole speciálních
nauk v Praze, pluk. v. v. Alois
Hlídek, přikročuje tímto spffiem k 2. upravenému
vydání
svého "Topografického
měření", které Ví3 stručné formě shrnuje skoro vše, co spadá u nás pod tento pojem. Přepracování, doplňky a zkratky proti puvodnímu vydáni byly podniknuty
s úspěchem.
Nedořešena
však zustati musila z duvodu
úsporných
otázka
zdařilejší
reprodukce
obrazu,. které nově autor vyjmul z textu a zařadil do samostatných ta-bulek.
Přes to, že spis je 2. vydáním brožury, vyšlé v r. 1925 a zde recensované *), neváháme poukázati blíže na jeho obsa.h.
Oást úvodní - historický vývoj, v Rakousku
a OSR. zvlášť následována
je
krátkým vypsáním základu topog. měření: trigonometrické
a výškové sítě. Nato navazuje stať o pravidlech, směrodatných pro znázorněni situace (smluvené značky, zobrazeni
komunikací, porostu, vodstva atd.) a zmínka o názvosloví,
jež je duležitou složkou
úkonu topografa.
V ka,pitole "Vznik a VÝiVOjtvaru terénních jsou příléha,vými slovy uvedeny nejduležitější poznatky z geologie, geofysiky a, morfologie. Tva,ry terénní jsou karakterisovány výlazně, stať o znázorňování terénu instruktivní. Teorie šraf je podána právem dosti obsáhle, neboť dosud používáme velmi mnoho map a plánu zobrazených metodou
šrafovací. Je tedy stále zapotřebí iVzdělati zeměměř. inženýra v tomto odvětví, aby si
vedle
znalooti
této
metody
osvojil
pOrozumění pro vnitřní hodnotu podobných topografických děl. Další výklad týká se karakteristiky
topografických ploch a zásad, kterými se řídí znázorňování terénu.
Kapitolu o přístrojích. .iež používají se iV topograf. praxi, může posluchač sledovati
snadno a nraktik doplní si jejím studiem leccos, co mu z paměti a soustavné znalosti
vypadlo. Více novostí podáno jeve
vypsání grafického postupu, kterým se dojde ke
konstrukci
tODo~rafického plánu". Název této kapitoly .,Vyměřová.ní topografického
plánu" není však jrusný, příp. běžnÝ. Ale jinak v ní aut.or uložil své bohaté praktické poznatky z činnosti polní, jak měřičské. tak t01)ografické a uplatnil onen rys a vlastnooti,
které karakterisují
rozeného topografa-měřiče a oduševněMho znázorňovatele terénu. jinak
řečeno schopnost nrotichůdnou bezduc.hému. neb šRblonovitému kreslířetví topografickému.
Fotogrametrii
věnovalllutor jen krátký nřehled a zato obsažnějj vyložil jak se -zhotovují přílohy nutné k originálu topogra.fickéhonlánu,iako
oleáita kultur a názvu. oleáta
komunikací a pod. Vhodně popsal zpracování polního elaborá-tu v ka.ncelá.ři (zimní nráce
vynášecí a j.) a jeho přípravu k fflVrodukci. Snisuzavírá
výklad o zmenšov:íní originálu
ku zhotovení map menších měřítek, o pr<>tvádění úprav a doplňování originál. plánu Ireambulll,ce) a dále o obnově (revisí) ma.p topOgrafických.
Docent Hlídek právem nevyloučil ze snisu ony partie. které v jiných přednáškách
jsou uváděny a na.stíniv takovéto pro topo)?;rafa důležité výklady v hrubých jen rysech,
'Vytvořil dílo ucelené, takže posluchač získá z něho dobrou představu o spojitosti řady
disciplin s topografií, a vedle toho ostatní interesenti
nabudou četbou úplné představy
o látce.
V souhrnu třeba o práci Hlídkově se vysloviti pochvalně. Psána je s výjimečnou
u nás odbornou znalostí, s pečlivostí a svědom~tostí. Látka, je podána formou zhuštěnou,
jasně a přehledně. Doporučujeme toto seri03ně psané dílo jak posluchačům, pro něž je
prvé řadě určeno, tak i kolegům zvlášť pro přesnoot pojmovou, správné rozčlenění materie, výrazovou pla8ltičnost, čistotu ja,zykovou - ba i láci.
J. Růžička.
L. D r i e n c O u rte t J. L a bor d e: Traité des projections des cartes l!:éo~raphiques a l'usage des cartographes et des géodé3iens, 4 fa.sdcules, Paris 1932. Editeurs HermllJnn et Cie, Rue de la Sorbonne 6. Cena, 400 frs.
"V

*) Viz referát

na str. 168 Zeměměřičs'(ého

věstníku
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r. 1925.

Nově vydané dílo o zobrazovacích metodách v jazyku francouzském, je obsáhlou
prací, jež má jednak nahraditi a doplniti novějšími poznatky starší díla. v tomto oboru
vydaná, totiž knihu GeIrJlla,inovu z r. 1865 a Tissotovu z r. 1881, které jsou dnes úplně
rozebrány a jednak má projednati metody zobrazovací
se st,:moviska novodobých
požadavků geografie, topografie
a geodesie. Dílo je rozděleno na, čtyři svazky, z nichž
právě první dva, sepsané inženýrem Driencourtetn, zahrnují IV sobě otázky, interesující
karto~rafa,
řešené zmíněnými staršími publikacemi (a,však podávají je s jednotného hlediska jak metodicky, tak i po stránce symboliky
a názvosloví),
kdežto
svazek třetí,
psaný Driencourtem
a čtvrtý od Laborda" zabýv4 se většinou metodami, sloužícími topografii a geodesii.
V prvním svazku se vyvozují metodou analytIckou zákony zkres,lení při zobraz,ení
povrchu zemského do roviny a vyšetřují se podmínky
pro
konformitu
a equivalenci
"Zobrazovacích metod, vyhovujících
určitým, již předem stanoveným
zvláštním podmínkám; na př. obraz geografické sítě má tvořiti dvě soustavy kružnic a pod. Pojednáno je
pak o všech známých zobra,zeních pro geog-rafické mapy užitých, případně
na,vrhovaných, jak Tissot ,ve svém díle uveřejnil. případně
doplněných
novými zobrazeními
po
'Tissotovi publikovanými.
Jako novinka jsou při mnohých zobrazeních uvažovány a vyšetřovány
singulární místa zobrazení.
Druhý svazek je rozdělen na třika,pitoly,
z nichž první obsahuje metody zobrazovací upotřebené mo zobrazení celého povrchu zemského na jeden list, případně dva
listy mapy, druhá kapitola se obírá zobrazením menší č,ásti než polokoule a konečně
třetí kapitola studuje metody. jež nejlépe zobra,zí menší celky povrchu zemského. V prvních dvou kanitolách jsou zobrazení zkoumána co do úče,lnosti pro jednotlivé speciální
. podmínky,
vyšetřovány
deformace nři nich. vzorce zobrazení pro konstrukci geogra,fické
sítě do ma,py. upotřebení ma,p k různým účelům. Zvláštní pozornost je věnována studiu
·obrazu orthodromy
(hlavní kružnice) na mapě. jež má veliký ;význam pro plavhu,
zvláště leteckou. neboť spojuje dvě místa nejkratší cestou a jsou právě s tohoto hle
diska moderní doby zkoušena mnohá zobrazení, jak vyhovují
prakticky
leteckým potřebám.
Poslední kapitola druhého sva.zku ie věnována
Tissoto~Tu zobrazení
a minimu
deformací. kdež pra.voúhlé souřadnice bodů
ma,p'y jsou vvjádře.ny
jako,žto racionální
funkce třetího stupně souřadnic na kouli neb elipsoidu. Vyvozuje zvláštní nřínady
a
aplikuje je na mapu Francie a Španělska. Zbytek svazku obsahuje různé tJabulkybu(r
pro pfuv,od souřadnic. neb plro zkreslení.
Tyto první dva svazky tvoří první část celého díla a mají za úkol zkoumati
zobrazova.cí metody dle jejich významu pro mapy geografické, třetí a čtvrtý 6vazek je,st
úplné věnován topogra.fii a geodesii a metodám v ní použitelným. Třetí svazek obsahu ie
tři kapitoly. V první ukazují se .výhody omeziti zobrazovací území na vzdálenost, 180
až 200 km od neutrální osy, aby síť čtvrtého
řádu a měření podrobná
se mohla bez
korekcí úhlových a délkových převáděti do roviny.
při čemž ovšem autor uvažuje
značně menší meze přesnosti. než je zvykem u niis. Další kapitola hledá nejvhodnějŠí
zobra.zení pro ÚČ'3Iy nahoře vyt~ené, což jsou jedině zobrazení konformní. Spokojuie se
'zobrazeními konformními, .v nichž vztah mezi souřadnicemi
rovinnými
a sféroidickými
je vyjádřen racionelní funkcí toliko do třetího
řádu (jako při zobra,zení Tissotově),
takže pro uvažované území. vzdálené 200 km od neutrální
osy. zobra,zení ta nejsou
přesně konformní. Konformita při této anroximaci vzorců je prakticky splněna jen pro
meri'í vzdálenosti od neutrální osy. Při hlf'dáni zobrazovací met.ody o minimu deformací
vychází z k~oremu Tissotova, zavádí však do Tissotových rovnic zobrazení místo zeměpisných
souřadnic
pravoúhlé souřadnice geod.etické, vztažené k základnímu
poledníku,
jak učinil již Courtier a v nich vyjadřuje souřadnice rO'Vinné jalmrL i vzorce pro ztkre~lení. Z tčchto rovnic přechází k zvlášt,ním případům, zobrazení válcovému, kuželovému
a stereografickému.
Kapitola
třetí je za,svěcena studiu zobrazení azimutálních. váleo,vých a to Ca,ssiniovou a Gaussovou, v nichž vyšetřovány
j'iOU deforma,ční prvky důležité pro řešení
j:('eodetická a po menších úvahách o Bonneově zobrazení probírá podrobněji Lambertova
-konfor. kuželové zobrazeni, užité ve Francii. Při některých
zobrazeních
vy,vozuje přibližné vzorce pro transformací souřadnic z jednoho systému do druhého. Sva,zek je zakončen výkladem metody, jíž se užívá v hydrografické službě francouzské pro zobrazení
.geodetického
řetězce do roviny.'
.
Čtvrtý svazek je rozšíření brožury V1bordovy, vydané r. 1928 pod názvem "LH
nouvelle projection
du 8er,vice géographiqu'1 de Madagascar", v níž metoda užitá LabOl'dem pro Madagascar byla naznačena bez hlubších
teoretických
úvah. Nová kniha
Qdllvodňuje na široké basi teoretické, čerpajíc
z prací Gaussových
a Darbouxových,
konformní metody zobrazovaci a přidržuje se požadavku Tissotova, že zobrazeni je nejvýhodnější. vykazuje-li minimum deformací.
Na rozdíl od předcházejícího
sva,zku se zabý.'lá metodami přísně konformními, to znamená takovými, při nichž se užívá exaktních
vzorců, ne tedy vztaJ1Ů, jež vznikly rozvojem v řady ze vzorců p·řesných. Pak lze jejich
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upotřebení rozšířiti i na mnohem větší území zobrazovací než bylo vytčeno ve třetím
svazku tohoto díla,. ZajímaNé je, že autor, a,čkoliv klade důra,z všude na exaktní vzorce
a tudíž na přísně konformní zobrazení, uchyluje
se při aplikaci
pro Madagascar
též
někde k řadám, jako na př. ve vzorci 481. na str. 367 pro souřadnici y a při jiných,
neboť pohodlněji a přesněji dojde k výsledku než z exaktního vzorce.
Cenným příspěvkem k stanovení deformací při převedení bodů povrchu zemskéh()
do roviny je studium kř~vosti obrazu libovolné křivky
na ploše zemské, zvláště pak
křivosti geodetické křivky, jež má vgeodesii
zvláštní význam. Laborde vychází z rovnice pro ;J~ivost

rovinnéh()

'délko:vé, ;JT derivace

obrazu

geodetické

křivky

r =~ .

jeho ve směru kolmém na geodetickou

~i,

křivku

kdež

K je skreslení

a vyvozuje

z něh()

korekce směrové i změnu trigonometrické
strany veličiny důležité při užití zobrazo,:a.cích metod v. geodes~i. - vzorci novými, dosud neznámými. Tak na př. pro korekci
smerovou odVOZUJe rOV'llICl
1
1
A

C=2r3L+72'

rt"L3+ ..

kdež C znamená úhel mezi obrazem geodetické křivky a přímou spOjnicí koncoiVých jejích bodů v rovině, 1\ křivost ve třetině její od bodu začátečního
r1" druhou derivaci
křivosti v bodě začátečním, L délku spojnice. Olen na pravé straně lze téměř vždy vynechati, neboť pro stranu L = 60 km a vzdálenost
3000 km od počátku
je jen 0"0011.
Vzorec tento, jakož i jiné jsou velice jednoduché a p'řesné do ,velké vzdálenosti od počátku soustavy souřadnicové,
platí pro ka,ždou konformní metodu zobrazovací, vyčíslení
jejich není vŘak jíž tak vždy jednoduché. neboť nutno vypočísti křivost
r3 jakožt()
funkci buď souřadnic pravoúhlých neb zeměpisných.
neh délky. a směru nebo všech
těchto veličin, takže nepřinášejí žádného neb valného zjednodušení proti vzorcům dřive
užívaným.
Stručný obsah knihy Labordovy je následující: Základní věty z teorie ploch, defilllice kontonnního
zobrazení a, zkreslení geodetické křivosti. Vymezení pojmu čar isometrických - t. j. křiJvek stc'j[lého zkreslení délkového a čar isomorfních, jež jsou
ortogonálními
trajektoriemi
čar isometrických.
Síť těchto křivek je charakteristiclci
pr()
. zobrazova.cí metodu. Čím je soustava isometrických
čar řidší, tím je lepší zobrazení,
neboť dává menší deformace. Jen teoretického významu je plocha indikatrix, již zavádí
do své knihy. Druhá kapitola, je věnována studiu zikiresleni rpři kOlllfo~mních zobrazeních
povrchu zemského do roviny bez znalosti vztahu mezi souřadnicemi
bodů na povrchu
zemském a jejich obrazů. Třetí kapitola vykládn, význam sítí isotermických pro zobrazení
konformní. Tyto tři části knihy jsou nsány s hlediska čistě teoretického, další tři kanitoly sledují účele praktické. Zabývaji se Vhodnými znůsoby zobrazení rovinného veliké
země, přihlížejíce k tvaru území, jeho rozměrům a poloze zeměpisné a vyšetřuji deformace,vzniklé
zobra,zerním.
Kapitola šestá pojednává
o konformní metodě. použité pro Madae:ascar. Je to
v podstatě trojí transformace hodu z povrchu zemského do roviny. Laborde převádí nejprve body konformně z elipsoidu na Gaussovu kouli, pak volí základní poledník •. .idoucí
asi středem Madagascaru
a vypočítává
sférické pra,voúhlé souřadnice
bodů vzhledem
k tomuto poledníku jako ose, načež převádí
tyto sférické souřadnice
do roviny dle
zobrazení Gaussova (v meridiálních
pruzich). Aby zmírnil skreslení, zobrazuje body této
konformní roviny ještě jednou konformně do roviny dle vzta.hů X
i Y = F (x -t- i y).
Koeficienty při x. JI ve funkci F obsazené vyšetřuje dle požada,vku Tissotova o minimu
deformací. Zobrazení toto není nejvýhodnější,
neboť vhodnou volbou dotykové křivky
válce s plochou kulovou' mohl si jednu transformaci
uspořiti. .Je však zajíma.vé tím, že
Laborde se nebál upustiti odposavadní
kl'l,sické
zásady
zachovávati
při zobrazení
symetrii dle středního meridiánu území a dal přednost raději zobrazení asymetrickému,
aby účelně a hospodářsky
využitkoval meto du zobrazovací pro tvar území s hlediska.
zkresleni.

+

Fiala.
Relaziooe dinwstrativa dello sta to e dell' andamento dei lavori catastali dal 10 luglio
1929 al 30. giugno 1930. Roma 1931. (194 stran velkého formátu a 3 mapy.)
Tato velká publikace ítalská, kterou vydává "Direzione generale del catasto e dei
servizi technici", poskytuje přehled prací katastrálních
v období 00 1. července 1929 do
30. června 1930 za, vedení ředitele Galata. Na základě zák. italského z 1. března 1886
provádí se nový katastr pro ltalií a pí'áce pokročily již tak, že nový katastr
je již
v evidenci ve 28 provinciích a částečně ve 29 provinciích. Dnem 30. června 1929 byl
udržován katastr pro 3650 obci, v rozloze
12,810.738 ha, tvořících
2,2,105.500 parcel,
náležejících
4,074.396 držitelům, dávajících
výtěžek 817,699.916 lil'. Během roku 1929--30
provedeno vedení nového katastru ve 228 obcích
s výměrou
1,477.040 ha, tvořících
1,380.855 parcel, náležejících
453.270 držitelům,
dávajících
výtěžek
68,602.263 lil'. Je
tudíž dnem 30. čenvna 1930 vedeno 3878 obcí
5
výměrou
14,287.778 ha, tvořících
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23,486.355 parcel, náležejících 4,527.666 držitelum s výtěžkem 886,302.179 lil'. Y bývalých
7 rakouských
provinciích provádí se též obnova oparátu, který není psán italsky a má
předtisky
vícejazyčné.
Náklad na vedení nového katastru dosáhl v r. 1929-30
částky
17,849.179 lil'
na býv. rak. provincie .
2,503.700 lil'
úhrnem .
20,352.879 lil'.
Personál při katastru
zaměstnaný obs'1.huje inženýry (ve 5 skupinách)
,
,
.
.
.
.
359
geometry (ve 4 skupinách) .
.
1040
kresliče, počtáře (ve 4 skupin~ch) .
1085
117
personál subalterní (ve 3 skupinách)
Dále provisorní personál:
inženýři
884
geometři
.
482
křesliči, počtáři a j ..
----3-967--K tomu personál
geometři
úředníci

z býv. Rakouska:
126
úhrnem

Během roku 1929-30
vynaložené
Triangulace
.
Měření a úpra,va map .
Udržování starších map
Ytřiďov'ání
.
\.
Publikace operátu a reklamace
Zavádění katastru
Vedení kata,stru .

nákhdy

---4-0-9~3 osob.

----------------

obsahují:

671.224 lil'
29.405.373 "
900.915 "
4,943.752 "
3,424.166 "
3,079.982 "
17,849.179 "
úhrnem .
60,274.591 lil'.
Na nový operát katastrální
bylo ,vydáno od r. 1887-88 do 30. četvna 193Ó úhrnem
673,794.800 lil'. Pod,J'obně jsou částky, připadající
v jednotlivých
provinciích
na různé
úkony, sestaveny v tabulkách.
Počet trigonometrických
bodu, postup vtřiďování, postup při výpočtu výměr v jednotlivých pro,vinciích je sestaven opět v tabulkách.
Konečně v tabulkách dle provincií sestaven je přehled o stroiích ke konci června
1930 při pracech užívaných, a to 178 theodo litů, 1037 tacheometrů, 43 klensů, 101 sextantů,
'909 planimetrů, 53 počítacích a 65 psacích strojů a řada iiných drobně,iších.
Ke zprávě jsou připojeny 3 mapy, přAhledné v měřítku 1: 1,000.000, v nichž je
znázorněn
barevně stav nového ka.ta.strálního operátu.
Italské ředitelství katastru, jak vidno, snaží se poučovati veřejnost
nejen o postupu prací. ale i o nákladech. které jednotlivé úkony vyžadují.
Mimoděk vzpomene čtenář, že příštím rokem budeme slaviti 15 let naší renllbliky .
.Jak pěkná m'ohla by býti publikace československého
katast-ru za tuto dobu. Co práce
bylo vykonálllo pro československý
katastr, o němž měla by býti poučena veřejnost naše
a s jak malým počtem personálu se pracuje
Doufejme, že v ministerstvu
financí najde
~e trochu peněz, a,by v příštím roce podobná kniha mohla býti vydána.
V,1Jš!é knihy.

Ing. Dr. Vladimír C h y t l' ý: Základy letecké fotografie. Vydal Y10jellSlký le,tecký
studijn!í, Proha-Letňany,
1932. Stran 96. Cena neudána,
Scalanie gruntów. Ustava o scalamin gnmtów 'z dma :li. lipea 1923. W~rszawa 1928.
Wydawnictwo
mind,sterstwa. reform l'QIlnych (66 stran).
Iuž. Karol K a, s i n s k i:
Dzia'alnošé ministerstwa reform rolnych i' urz,:dów ziem·
skich. W okresie od roku 1~18 do 1./1. 1928. Warszawa
1928. Naklad "Przegl~du miern:iClzego" (92 stran).
Dr. WitoQd S t a n i e w i c z: Przebudova ustroju rolnego w Polsce. WI3!l1SZaWa
1928.
Naklailem ministorsltw~ rcfOonmrolnych (78 stran).
~
Dr. Strunrus
taw, R ,o s t o n i o c: Samorzutne scalanie gruntów
wšród Mazowieckiej i
Podlaskiej szlachty za~rodowe.i. WalrS'Z,awa 1928. Nakladem minibt.erstwa refoJ'm rolnych.
{340 stran, 53 sltran franc. res.umé, 8 litog'r. 'vabulek scelovaný0h obcL)
Cahier des clau!les. e1 conditions générales avec pieces annexes afJplicables a ľéxécu.
iion des, opérations de remembrement.Kancy.
ImpI1ime,rio Lorraioo 1932 (20 stra.n).
Louis Se g u i n & M''lurice A u ber t: Documentation
J(énél'ale sur I'aménagement
des terrains de sports. Edité par 10 Syndicat d'études et' de réaliEatÍ'on pour la oréation
(I'insta,uations SportiV(fl. Paris (180 stran, 50 obrazců).
'~
'1
ústav
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National Research Council: Tl'ansac
tions
af the
Amerícan
geophvsiU n i 01;1. Annual. meeting, april 28 and 29. 1932. WMhington j!l32 (102 strm). .
Bulletm géodeSlque. Org,'lne de l~ Section de Gécdé,ede ert Géophysiaue internationale. No. 31, L'anpee 1931:
•
R. J o n a u S t: Les ret-a.rds dans les enregistre.ments des f>ignaux '}]Ol'iW1rElS.
A. L a mber t: L~ meSlUre de l'équafIoill pCll"Sonnellea l'instrument méridien.
Dr. Jal10Blav Č e r n ý: Die Wasserbiicher der europaischen Staaten. Liberec 1931.
A. H u s ma n n: Beitrag zur Theorie der Schachtlotung. NakLadatel: Noske, Lipsko
1932. Oena 3'5 marek.
ca

II

Odborná pojednám

v časopisech.

Sborník ČS. společnosti zeměpisné. čís. 5.-6. Dr. K. K uch a ř: Ma,pa Čech z druhé
poloviny století XV!., typu Oriningerova (p okrač.).
Technik., č.ís. 1 lzMí 1932). V anketě na téma "Exístenční možnosti techniků" vyslovuje Ing. Dr. E. Z i m m I e r názor, že inženýrů-vodo hospodářů
je
nyní
nadbyte·k.
Prof. Ing. Dr. A. Sem e rád jedná o zaměs tnanosti zeměm. inženýrů a je přes,vědčen,.
že studovati zeměm. inženýrství v dané době je výhodné neb prý na Slovensku a Pod.
Rusi ihned lze obsaditi 140 míst!
.,
Rz1žička.
Č. A. A., list motoristů, éis. 16 z 19S2.Dr. J. Ve v e r k a: Naše automapy.
Journal des Géometres-Experts et Topographes Fran~ais. čís. 143 (září). Réné D a ng e r : .Les .tendances de la technique du géometre. Br e n e r: Dřvision d'un angle en
3 p.artles egales. O o u t a r d: Snr le remembrement.
V I bor 'e1: Lettre
de Shangai.
Przegll}d mierniczy. Čí8. 9. Wa rc halo w s k i: Šes,1'.áiJmnference balt[ckého komi.
téltu geodetického.
~ r z y s,z k o w s,k i: Na okraj
sjezdu stálého komitétu
Mezinár.
federace zeměměřičské. M. R.: Zasedáni swJého komitétu Mezinár. federace zeměměřič·
ské. K 10 c z k o w s k i: Znepokojivé důsledky omezení prací scelovacích. O. Provádění
stavebního zákona úřady komunálními.
Bildmessung
und Lurtbildwesen.
čís. 3. 1. o f str o m: Entzerrung von Luftbildern
durch Horizontbildvermessung
und Verfahren zur Herstellung von Luftbildpllinen. Z a ar:
Beitrage zur Nahphotogramme-trie.
S c h o ber:
Dře Anwendung der Bildmessung ftir die
Bestimmung von Seilkurven bei SeiWihren und Seilbahnen.
K o p p m a i r: Ein neues
Universal-Auswell1teg"erat Wr beJ.iebigo Aufnahmen
(Universal- Stereograph).
M i o r i ni:
Dře ersten luftphotogl'ammetri6chen
Arbeiten des Mil.-geogr. Instituts in Rumanien mit
Hugershoffschen
Geraten. L li dem a n n: Zur Ausftillung "weil3er Flecke" bei pllotogram. Aufnahmen durch MeBtischtachymetrie.
žemetvarka ir Melioracija, Č. 1, roč. 1932. (Zeměměřičství a meliorace. Vydává Spolek zeměměřičů a kulturních techniku v Lit.vě.) 1. K o I u p a i I a: Československý
hydrologický ústav. 2. G a i dam a v i č i u s: Exkurse litevských kulturních
techniku do
Československa. 3. Dek sny s: 00 zajímá dnes
fotogrametrické
praco,vníky?
(Fotogrametrický
kongres curyšský.) Z referátu čsl. fotogrametrů ve schůzi, pořádané v Praze
v r. 1931. 4. K a u n as a Dr a g u n e v i č i u s: Se kterými nedostatky
se setkáváme
v metioračniÍoh pracích. 5. K ()II u p a i I a: Mým anonymním
kritikům.
6. K o r f es:
Agrární reforma v cizině. 7. R i v li n a s: Malý nivelační stwj "Wild I". 8. Z konference okresních agrárních komisařů v Litvě v r. 1932.
The south african Survey Journal č. 29 (září) 1932. Ba y I i s: Reprodukce
map
fotografickým
zpusobem. L u t t r e II W e st:
Počítací
stroj
ku počítání
souřadnic
(část.). Dr. van der St e r r: Zaměřo;vání měst.
Výroční
zpráva
zeměměřičského
ústavu v Rhodesii.

!

Zprá vy spolkové.
Zpráva o výborové schůzi SpOlku čs. zeměměřičů, konané dne 15. října 1932. Ke
schůzi se omluvili pánové Ing. Brandl, Payer a SOiUček, Po schválern zápisu o poslední
schůzi dává čísti předseda prof. Petřík zprávu pokladní, dle níž činí spolkové jmění
k 1. X. 1932 7263·45 Kč. Pokladník oznanmje, že právě rozeslal třetí upomínky k placení příspěvků. Nato podává předseda zprávu o jednání komise
pro
sestaveni
zem ě měř.
k a len d á ř e. K návrhu themat, který byl rozeslán zájmovým spolkům,
došly připomínky Jednoty úř. aut. civ. geometru a zeměměřičů u min. železnic, dosud
však nedošly návrhy Spolku stát. měř. inženýrů:; !komise tudíž vyčk;á, až do:,ídou. Dále pl}dává předseda zprávu o zasedání stálého výboru Mez in á rod ní Zem ě měř.
F e d e·
r a c e ve Va r š a v ě, jehož se ve' dnech 8.-10.
září zúčastnil. Zpráva o zasedání bude
otištěna v Zeměměřickém Věstníku. Předseda 00 zmliňuje jen (} exkursich, kom'Lll)'ch po
zasedání, zejména o exkursi k prohlídce kOtruLSaiCi.NazpáJteční
cestě navštiviIi pánové
Roupčinsky
(z:ástl1pce belgických
zeměměřičů) a Danger (zást. franc. zeměměř.) Prahu
a prohlédli si ji v průvodu prof. Petříka, Ryšavého, Fialy a Ing. Zuklína.
Dalším předmětem jednání byl výnos ministerstva veř. prací ze dne 30. září 1932,
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č. 2155/2, praes. 1932, jímž zavádějí se zkušební řády ustanovovaeích
zkoušek
čekatelU.
Příloha B týká se čekatelů služby měřičské v oboru min. voř. prací.
.
Při tom rozvinula se širší debata o min i s to r s t v u
v eř e jn Ý ch
pr a ci
o
zem ě m ě.ř i čí c h v tomto ministerstvu
zaměstnaných.
Vzhledem na usnesení
valné
schůze z r. 1931 zaslal Spolek čs. zoměměř. min. veřejných
prací podání, ve kterém
žádal; a.by řízením agendy zoměměř. byl pověřen měř. úředník. Bohužel nedostal spolek
dosud vyřízení a nikde nebylo uveřejněno, že byla nějaká úprava v požadovaném smyslu
provedena. Po zákroku Spolku čs. zeměměř. bylo slíbeno, že p07.ada,vky budou uváženy.
Letos provedlo min. voř. prací velké změny v Organisaci své služby, ale organisaění detail, jakým je obsazení místa přednosty zeměměř. oddělení, nezměnilo. V téže době také
nezabránilo
zrušení zeměměř. oddělení u zemského úřadu v Bmě, čímž utvrzeno bylo
v řadách měř. inženýrů mínění, že min. veř. prací s napravením
křivd, způsobených
zeměměřičům, vůbec nC's!p,echá.
Teprve nedávno byla zjištěna zajimavá skutečnost, že min. veř. praci již původně
systemi,sova,lo
misto
přednosty
zeměměř.
oddělení
("G") pro úřední k y s I u ž e b n í tří d y 1. b a tímto zásahem
vyloučilo
měř. úředníky
z dosažení
místa vedoucího vůbec. Je neuvěřitelno,
že nadřízení
orgánové buď o věcinověděli
nebo ji zamlčovali úmyslně. Ponechání místa přednosty zeměměř. oddělení v rukou nezeměměřičských
působí tudíž dojmem, že se tu znovu uplatnily moc a vý1sady, které
si chce udržeti hlouček vymírající generace.
Odrakouštiti
ministerstvo
veřejných
prací
v tomto směru bylo by zdravé.
Ke konci schůze jednámo bylo o spisk II Řimona Podolského, na nějž bude vypsána
subskripce. Na rekonstrukci
Ma,roldova panoramatu
"Bitvy
u Lipan"
bylo povoleno
100'- Kč.

Zákony, nařízení a normy měřické.
Používání pozemkového katastru
notáři upmvuje výnos min. finanCÍ Č. 34.2\l9-ITIf6
ze 14. června 1932. Pokud Ilotáři (veřejní notáři) mají soudem ulože1Jlo vy~onati určité
práce. spada,jící v ObOlf neoSpornéhol soudnictví, mají býti po'V':Lžováni podle v.ýuo'Su min.
fin. Č. 94.843/29-I1I/6 z 3. ledna 1930Zl,t pomocné org'ány s()ludu a v jednotlivých případech mlaji plrávo vyholtovovati pozl];'lmky a výpisy z katastrál. operátu a poznámky a náčrty podle p.říručních kat.astr. map, a pokud by tyto nestačily
i podle kat~strál. m~l)1.
Nálrok na hezplatné ~dělení dat z katastru not,ruři však nemaji a klalta&trální měř.
úřady účtují písemná &dělenía. kopie map podle vyda.nýeh sazeb.
Výběr soudních znalců pro obor zeměměřičský usměrňuje výnoR min. spravedlnosti
Č. j. 2"2.692 z 20. Rrpona1932. tímt.o zněním:
"Minist,erstvo spravedlnosti doporučuje k Ip.odnětll mÍ11isterstva fina.neí. a'by bylo
uč,měno vhiodné opatření, aby ke sporům o hl'a<nice <byly přibkány
za znaloe před:evším
oS()lby,opráMIllěné vyhotovov'at.i geometrické, (polohopisné)p]iány
(§ 51 kat. zák.), a to
o,soby jmenovamé v § 42. odst. 1.. Ht. a), b) n3Jřízení ze dne 23. květQ.a 1930. č. 64 Bb. z.
a n.. t. j. c~V'il.ge,omeltl"i a o'Právnění zeměměřiči. a v druhé řadě z·a rp,odmínek urcen:írch
ve výnosu ministerstva
spra,vedlno<;ti ze dne 23. srVIl1a 1930. Č. 29.492, měřiČ't.i úředníci pozemkového
kat!1stru.
Nehylo
by vhodné přibírati za znalce úředníky Úiiadťl.
kterým hylo ud'ěleno 'oprávnění podle ~ 51 kat. zák. (~ 42. odst. 1.. Iit. ci cit. nař.), neboť
áředníci ta\lmví mOlho-uplány vyhJotovoV'ati pouze ve slvé vlastJlosti jako úředníci oprávněný'ch úřadůi, n1k:oHv jako osoby soukrcmé. Plány vyhotolvené úředníky
taJkov~'mi. jakožto
osobami soukromými, nehyly by plá.ny vyhotovené úřadem Qlprávněným pro účely vlastního služehruího ob()fu.
V ()lIbou oB1obsh(wa uvooených zla znalc(\ ve sp,orech hil'aJ1Jičniohuspoři se PO 'případě
znaČiné ,výdaje stJraruim s pořízením g'e,ometriokélo pLánu. který musí b~ti pi'edložen pro
zá.pis do p.ozemkové knihy (§ 42 cit. na.ř.).
Tím re mění výnos ministerstva spralve~llnolsti z 12. rprosince 1925, č. j. 54.867."

Sjezdy a kongresy.
Nationat Research Councíl k:onal ve dnech 28. a 29. dubna, 1932 své třicáté výroční
zasedání. V sekci geodetické předloženy byly tyto zprávy: Paul R. H e y 1. Progress
teport on the absolute determínation
of ~ravíty at Walshington. E. J. Br o w n. Impl'ovements in the gravíty apparatus of the U. S. C. a Geod. Survey. J. P. L u s h e n c. Gravity observa,tíons in the Bahamas. F. A. Vening Me i nes s. Isostasy and related subjects. J. H. Dl' II ing I' r. Progress-report
on radio dissemination of tbe national prima.ry
standard of frequency. Noel J. O g i I v í e. Geodetic control for thc plotting of the aerial
photographs
of the Belchor Islands. Earl C h u r c h. Analytical methods in aerial photogrammetry.
Manuel Medina. New comparisons of tbe ínv(Jil' wh'e,s of Mexiw. L. V. Juds CI n. Progress· repo:r:t on illvesiLigatioll oť in vat tapes. and precision
cireles. William
B o w i e. Geodetic work accomplished four 1931 to 1932. Ha r I li n T.S tet s on. Further studies on the lunar correlations with sma.les changes in thc variationof
latitude.
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Bývalý archiv map katastrálních
v Košicích je již přemístěn do Bratislavi v nové
budově u Dunajského mostu. Materiál !Jyl transportován na 4 vag'onech ve 170 bednách.
Obsahoval o I' i g. map y žup: Gemer, Spíš, Š.aryš. Abauj- Turňa, Zemplin a části bývalé
župy Užhorod. Novohrad a Zvoleň, ze 972 kat. území v 10.1742k< listech (Oást originál.
map té doby byla u kat. úřadů.) Litograf. o ti,sky obnášely 35.657 t"5..
kusů ze 616 kat.
území.
Vidět, že stěho;vání takového pootu map, spousty protokolů a písemných záznamů
katastrál. je úkon pořádný. A tu práci s urovnáním v novém sídle sotva kdo a.rchiváři
bude závidět.
Úbytek zeměměřičů ve Francii je předmětem úvah kol. R. Dan g e r a v čís. 140,
Journal des Géometres-Experts
et Topographes fra.n~ais. Bylo totiž v r. 1885 ve Francii
5334 zeměměřičů, v r. 1891 již 4834 a v r. 1930 jen 2374. Autor vidí příčinu ve změně
odhorné průpravy v minulém padesátiletí, vytvořooi úřadů, konkurenční
č'innosti úřadů
a úředníků a dále v nedosta,tečném udržov mí francouzských elaborátů katastrálních.
Oficielní výstraha před studov{mím zeměměřičského inženýrství v Ral<OHsku. President Spolkového úřadu pro cejchovnictví
a vyměřování Ing. A. Grohmann zaslal 9./7.
t. r. rektorátu techniky ve Vídni a Štýr. Hradci přípis, kde upozorňuje,
že absolventi
zeměm. inženýr. v dOIM télto a blízké budorucnosti nebudou přijímáni do stát. služeb a
že také úř. aut. civ. zeměměřiči nemají sebemenší potřeby dorootu.
Příznačná to skutečnost pro Rakousko. V Německu hlásají totéž úřední osoby již
delší dobu. Že by OSR. byla oasou pro absolventy tohoto čs. oboru?

Zprávy osobní.
Presidentem Masarykovy AI{ademie Práce zvolen pmf. Ing. Dr. J os. Ptanto,fliěek.
Prof. Dr. Sebastian Finsterwalder, vynikající geodetický a fotogrametrický
praco;vník, oslavil 4. října t. r. své sedmdesátiny.
t Johann AIlenspach. švýcarský kolega, civilní zeměměřič v Gossau, generální
seíkretář MezLnlárodní unie zeměměřičské. ze mřel 21./8. 1932 ve věku 49 let. švýcarští
zeměměřiči ztrácí v něm neobyčejně zdatného pracovníka, nad.aného organisa,řním smyslem a průbojnost.L Os. účastníci mezinár. zeměměř. kongresu v Curychu r. 1930 dobře si
vzpomínají jeho výrazné tváře, se kterou nři akcích kongresových všude se setkávali.
Z činnosti jeho pro švýcarské prostředí zvlášť je ,oceň'ována úča,st na vydáni honorář.
tarifu. Vyslovujeme švýcarským
kolegům živou účast ve smutku nad ztrátou tak význačného činovníka.
t Eduard Ponocný, zakladatel:vídeflské
továrny na geodetické přístroje, ve věku
74 let.
Změny ve stavu kat. měř. úředníků na Podkarpatské
Rusi (červenec
až září).
1. Při jat i měř. koncipisté: Ing. Ivan PetrunkJevič
(k. m. ú. Volovo) a Ing. Ludvík
Scheich (k. m. ú. Rachovo). 2.P ř e 1 o žen: 'Ing. Viktor Procházka (k.' m. Ú. Rachovo).
Změny ve stavu úřed. OPI·ÚV.civilních ~eometrů:
a) Oprávněni
(autorisace)
n abyl i: 1. Ing . .Jeremij Sokoloyský. Přibram;2.
Ing .. Bédřich Unger, Fulnek: 3. Ing'. P>'111nO
Korner, Bílovec; 4. Ing. BedřIch HoJ'ltsch, Tenlice-Šanov. a 5. Ing'. F'r:mtiš.ek Bálek. Oes.
Budě}ovice. b) OprávněDÍ se v zdal i: 1. lne'. Dr. Bedřich Křiv:mec. Vroutek u Podbořad, a 2. Ing. Ludvík (;ernIJvický. Vys,oiké Mýto. c) Op.l'ávně,tlÍ zanikla:
1. Ing. Vojtěch
Neorrul, Kroměříž (úmrtí); 2. Ing'. Karel Hahn, Nové Hrady u KaplÍ(>, (úmrtí).

Z e ln ě měř iČ

s dobrou praxí

hledá místo. po případě

vezme práce do akordu.
Nabídky pod značkou ,,0 db o r ní kU do redakce tohoto časopisu.

Oprava. V článku Ing. A. F i ker a "Wildův autograf" na 8tr. 68, ř. 1. shora má
být místo v bodě (0,0') správně v bodě (0,0), na stil'. 79 v ř. 9. zdola mlsto tg @ správně
tg 't a v ř. 8. zdola místo sin @ správně sin 'to
V čísle 8. Z. V. má býti: 1. Na straně 1!'lO. 14. řádek zdola místo "třikrát 2 hod."
správně: ,,3
2 hod." ·2. Na 8itr. 151, 12. řádek shora m1sto ,,0 svoH mentalHtě" správně:
"a svoaí mentalítě."
.
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Za reda'<ci •.orlpwírlá lnll ••Tos. Ri\žlčka. - Tiskem Po'y~.afie v Hrné.
Naklad~tel:
Spolek československých zemilmtHlčfl ., Pra •.e.
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