
ZEMĚMĚŘIČSKÝ OBZOR
VYDAvA SPOLEK ČESKÝCH IN2ENÝRO

Technická práce a součinnost všech příslušníků technického stavu nabývá na svém významu
jak pokrokem technických věd, tak potřebou lepšího uplatnění technického vlivu ve všech oborech
veřejné i soukromé činnosti. Tento vývoj má přímý vztah na organisaci inženýrského stavu u nás
i v cizině. Všude vidíme, že nutnost stavovské spolupráce váže inženýry mocnějšími pouty k je-
diné inženýrské rodině.

Proto pokládám za předzvěst další radostné spolupráce českých inženýrů všech oborů, když
mohu na prahu letošního roku uvítati zeměměřičské inženýry sdružené v jediném Odboru země-
měřičských inženýrů SIA jako rovnocennou složku v řadě ostatních našich odborů.

·XOTegové zeměměřičští inženýři v plném porozumění pro spolupráci rozhodli se sami likvido-
"V'ati své dosavadní organisace a vřaďují se jako ucelená složka k naší inženýrské rodině. Začíná
jim'tím nové období odborné a stavovské práce v širším celku a záleží jen na nich, aby se co nej-
lépe uplatnili. Všechny pracovní možnosti, které dosud měli, zůstávají jim zachovány a nad to se
mohou při svých počinech opírati o ústřední organisaci inženýrského stavu, která jim nikdy ne-
odepře svého plného porozumění a podpory.

Každý celek federativní struktury, jímž je též nás Spolek, vyžaduje soulad ve vnitřním ži-
votě a jednotný postoj ke všem důležitým otázkám, které se dotýkají celku. Jen tehdy, když vše-
chny složky jako jednotky stejné váhy mohou na vlastní půdě uplatniti své názory, podaří se
'celku objektivně hájiti potřeby všech. To za dřívějších poměrů v našem stavu mnohdy scházelo.

Na první list nepopsané knihy o činnosti zeměměřičských inženýrů v novém prostředí chtěl
bych, jako dočasný předseda SIA, kromě uvítacích slov vepsati ujištění, že Spolek českých inže-
nýrů chce vždy spravedlivě hodnotiti snahy všech svých složek a bude upřímně podporovati každý
počin, jenž znamená pokrok a další stavovské posílení. A proto zvu všechny zeměměřičské inže-
nýry k pilné spolupráci k dalšímu upevnění a zvelebení naší organisace. Spolek není imaginárním
pojmem, jsme to my všichni. Jen to, co každý z nás vykoná k prospěchu svého stavu, bude vyko-
náno. Nikdo nemůže čekati, že práci vykoná někdo jiný. Pohodlnou kritikou bez opravdové práce
odradíme jen pracovníky. ..

Jako důkaz nejupřímnějšÍ snahy co nejlépe prospěti potřebám zeměměřičských inženýrů před-
kládá Spolek českých inženýrů odborné veřejnosti první číslo Zeměměřičského Obzoru, jenž má
pokračovati v dobré tradici Zeměměřičského Věstníku. Děje se tak v době velmi svízelné pro od-
borný tisk. Doufám, že tento ča~ol)is, iako pro;ev důležité složky inženýrského stavu, bude přijat
všemi inženýry, zejména zeměměřičskými, s plným porozuměním.

. Ing. Václav Nosek, předseda SIA.

V nových poměrech.

Soustředění zeměměřičsk§~h inženýrů ve Spolku českých inženýrů je nutným důsledkem dneš-
ních poměrů a vývoje. Zeměměřičství bylo a je výraznou součástí techniky u nás i všude v cizině.
V býv. Rakousku již od r. 1818 byli přijímáni k službě pozemkového katastru odborníci, kteří
vykazovali vědomosti ve vyšším počtářství, praktické geometrii, planometrii a v používání mě-
fického stolu a mezi prvními třemi kategoriemi svobodného povolání inženýrského, zřízeného
v roce 1860 byli vedle civilních inženýrů pro všechny obory stavební též architekti a zem ě-
měřiči.

Shodou okolností a přes podrobně vypracované návrhy nedošlo však k úpravě vysoko-
školského studia zeměměřičského inženýrství současně se školskými úpravami ostatních oborů
techniky, nýbrž až v roce 1896, a to ještě způsobem zatímním. Tato skutečnost nutila země-
měřiče k vlastnímu stavovskému životu, mimo rámec ostatních vYsokoškolských techniků,
kteří si již v roce 1865 založili Spolek inženýrů a architektů v království Ceském. Po svě-
tové válce byly poznáním situace na prvém sjezdu Spolku č. inženýrů v Plzni zeměměři-
čům dány možnosti, aby vstupovali do Spolku Č. inženýrů a architektů. Avšak teprve po stu-
dijní zeměměřické reformě v roce 1927 bylo možno zeměměřičům uvažovati o opuštění spolkové
samobytnosti a o vstupu do stavovské organisace všech inženýrů, jež zatím nabyla vlivu počtem
i vykonanou prací. Bylo třeba ovšem několika let, aby toto poznání proniklo do vědomí všech pří-
slušníků stavu zeměměřičského. Vážné události vněj ší poslední doby nechaly pak konečně vyzráti
to, co se ve stavovském životě zeměměřičském připravovalo delší dobu. Zeměměřičští inženýři svo-
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bodným rozhodnutím zrušili dosavadní vlastní spolky - až na Jednotu úř. autorisovaných civil-
ních geometrů, jež pro své zvláštní zájmy zůstává dále samostatnou - a počátkem letošního roku
1940 vytvořili v rámci ústřední inženýrské organisace zeměměřičský odbor STA, jako~jedinou sta-
vovskou složku k hájení zájmů stavu.

K správnému ohodnocení všech dějů je potřebí určitého časového odstupu! Není mezi námi
pochybovačů o tom, zda rozhodnutí o likvidaci samostatného spolkového života bylo správné či ne.
J sou-li však přece někteří, nuže, přesvědčí se, že rozhodnutí je účelné, neboť spojení s ostatními
vysokoškolskými inženýry dává vhodné prostředí a dostatek příležitosti, abychom se mohli odbor-
ně a stavovsky náležitě uplatniti. Buďme si při tom ovšem všichni vědomi, že záleží však přede-
vším na nás, jak dovedeme nového prostředí a příležitosti využíti. Dřívější poměry usměrňovaly
náš spolkový život ke starostem a zájmům našehb stavu; pro posuzování širších problémů hospo-
dářských, sociálních, kulturních a j. nebylo času. Dnes účelná organisace práce v STA, bohatý
spolkový život, oproštění se od drobných starostí hospodářských, spojených s provozem spolků a
s vydáváním časopisu, usnadní nám, abychom se zvýšeným úsilím pracovali na problémech vlast-
ního stavu i na obecných otázkách techniky, technické kultury a hospodářství.

Jedním z hlavních předmětů naší práce bude náš časopis. Navážeme v nových poměrech na
starou, osvědčenou tradici Zeměměřičského Věstníku, k níž připojíme nové možnosti, dané novvm
prostředím. Zeměměřičský Obzor musí se státi nejen zpravodajem o všech otázkách geodesie a ze-
měměřičství, nýbrž bude i representantem našeho stavu' před ostatními inženýrskvmi směry a
mluvčím zeměměřičských inženýrů ve všech problémech, jichž se činnost zeměměřiče týká. Jeho
odborná a zpravodajská úroveň nesmí býti toliko věcí redakčního sboru, nýbrž všech jeho čtenářů
,a všech příslušníků zeměměřičského stavu. Jen soustavnou prací docílíme, aby Zeměměřičský Ob-
zor podal úplný a jasný obraz o rozsahu a vnitřní náplni pojmu »zeměměřičstvÍ«.

Zeměměřičský Obzor, věren tradici Zeměměřičského ,Věstníku, ponechá rozdělení uveřejňo-
vané látky, jak byla dříve. Vedle h I a v n í c h čI á n k ů, jež se budou týkati všech vědeck{rch
i praktických problémů geodesie a všech vědění, jež s praktickým použitím geodesie více či méně
souvisejí, budou to poj e d n á ní od b o I' n á, .v nichž se bude obrážeti vliv Č1nnosti země-
měřiče na všemožné hospodářské a technické problémy současné doby. Pro duševního pracovníka.
kteréhokoliv oboru je nutnou samozřejmostí, aby byl neustále obeznámen se všemi novinkami ~.~
k TI ižní m i i č a s o p i sec kým i, jeho oboru se týkajícími. Navážeme na dosavadní zkuše- '
nosti a budeme pravidelně podávati přehled o těchto novinkách technické literatury domácí i ~izí,
pokud nám budou dostupny. V pestrém sledu r II z n Ý c h z p r á v budeme podávati přehled
technických, hospodářských a kulturních zajímavostí, pokud jsou v nějaké souvislosti s naší prací,
abychom si trvale v každém čísle uvědomovali členitost a rozmanitost práce našeho stavu. Neza-
pcmeneme ovšem ani na větší i kratší pojednání a poznámky z děj i n zem ě měř i č s tví a
měř e n í pro jejich zajímavost i kulturně historickou cenu. Souvislost s hospodářskou přítom-
ností bude zachycena též vedle jiných stálou hlídkou o z á k o n ech a ji n Ý c h p r á v n í c h
pře d p i sec h zeměměřické činnosti se týkaj ících, doplněnou přehledem n á I e zů n e j vy Š -
š í c h s P I' á v n í c h s t o I i c.

Stručný programový výčet, podáváme proto, abychom znovu připomněli, že odborná i obsa-
hová úroveň Zeměměřičského Obzoru není a nemůže býti jen věcí zvolených členů redakčního
sboru. Každý z nás podle své práce a sklonů může občas přispěti k tomu, aby Zeměměřičský
Obzor byl důstojným představitelem zeměměřických inženýrů v STA a v celé široké obci technické.
Přispěje tak k společné práci, jejíž výsledky budou stejně hřejivé jako prospěšné pro celek i kaž-
dého jednotlivce.

Předkládáme první číslo odborného zeměměřičského časopisu ~šem čtenářům v nové úpravě
a nových spolkových poměrech. To nám poskytuje příležitost, abych<lmje všechny pozvali k spolu-
práci spolkové i v časopise. Upřímnou a poctivou prací ve všech otázkách stavovských prospějeme
sobě, svému stavu i národu, jehož jsme příslušníky.

Výbor ZeměmMičského odboru S/A. Redakční sbor ZeměmMičského Obzoru.

Stanol ení vnitřní orientace
fotogrametrických konlor z blízkýr.h pomocných bodů1

).

1. Na fotogrametrické objektivy se klade zásadní
podmínka pro jejich upotřebitelnost, aby dávaly n e-
s k r e s len é obr a z y. Je možné, že této podmín-

ce nelze vyhověti absolutně přesně, přes to však
nutno každý fotogrametrický objektiv do té míry
vykorigovati, aby bylo vyhověn0 aspoň skoro !-lb-
solutně přesně. V dobrém fotogrametrickém objek-
tivu mohou tedy zůstati jen diferenciální odchylky,
které jsou přípustny dovolenými mezemi měřických

1) Přednáška v České fotogrametrické společnosti
v Praze při valné hromadě dne 12. března 1939.
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odchylek. S takovými odchylkami počítáme, jak
známo, všude v geodesii a tím spíše tedy ve fotogra-
metrU.
Takový vykorigovaný a praktické potřebě foto-

grametrické vyhovující objektiv - a je lhostejno
jaký druh - předpokládají dosavadní geometrické
metody na stanovení vnitřní orientace fotogra-
metrických komor.
Fotogrametrický objektiv je složená soustava čo-

ček positivních i negativních, též z různého optic-
kého skla, kteréžto soustavě přísluší náhradná čočka

se dvěma hlavními body Hp H2J obr. 1., jichž vzdá-
lenost LI obnáší obyčejně v uvažovaných případech
několik cm.• Vnitřní orientace fotogra-

metrické komory je dána tak
Kresba: zvanou obrazovou vzdále-

Prof. Ing. Dr. AI. Tichý. ~. k lm' šlností a,coz Jé o lce, my e-
Typus. Praha. ná v zadním hlavním bodě H2'

na zobrazující rovině (citli-
vou vrstvu ploten nebo filmů)'
a polohou paty této kolmice
ve snímkovém osovém kříži.
Pata kolmice sluje snímko-
výrr. hlavním bodem C.
Snímkový hlavní bod může

splynouti se středem O plot-
ny (filmu) nebo komorového
rámu R nebo padnouti mimo
tento střed. V takovém pří-
padě je třeba určiti souřad-
nice ox, Oy (obr. 1.) hlavního
bodu ve snímkovém osovém
kříži.
Určiti vnitřní orientaci ko-

mory znamená stanoviti obra-
zovou vzdálenost a a polohu
hlavního bodu C ve snímko-
vém osovém kříži.
Dosavadní metoda úloho-

vá 2) používá v zdá len Ý c h
pomocných a ostře viditel-
ných bodů, mezi nimiž se po-
zorují úhly s vrcholu, který

má ležeti ve svislém průmětu předního hlavního
bodu II,. Ale poloha tohoto hlavního bodu nebývá
vždy známa a je tedy možné, že slmtečně zvolený

.~
1

2) H ug e r s ho ff - C ran t z: Grundlagen der Pho-
togrammetrie aus Luftfahrzeugen, Stuttgart, 1919.

vrchol leží chybně, uvnitř nebo zevnitř vzdálenosti LI.
Úhly se tedy pozorují mimostředně na bodě E místo
na H" obr. 2.
Následkem toho se vyskytují v úhlech a' chyby

6" LID . sin ci (1)i=-- D __ o

Pokud jsou vzdálenosti D bodů Pi veliké, možno
mimostředné chyby zanedbati, jak ukáže příklad na
vyčíslení rovnice 1.) pro LI D = 1 cm = 0'01 mJ
D = 1000 m a pro různé velikosti úhlu cli'

Pro oe =~ 5° je ()" 0'2"
= 10" 0'4"
= 15° 0'5"
= 20° 0'7"
=25" 0'9"

Ale pro malé vzdálenosti, na pi~. jen do 100 m,
dejme tomu konkrétně 80 m, vzrůstají úhlové chyby
již tak, že se nemohou přehlížeti; na př.

pro D = 80 m, LI D = 1cm
a pro G. = 5"

=10"
=15"
=20"
= 25"

je o': ~-"CC 2"
4"

..... 7"
9"

" 11".

Tedy prl malých vzdálenostech pomocných bodů
bylo by nutno buď vytýčiti přesně prúmět předního
hlavního bodu H, nebo dostřeďovati naměřené úhly
ze zvoleného stanoviska na tento průmět. Ale to lze
jen tehdy, když je známa přibližně (na mm) obra-
zová vzdálenost a i vzdálenost LI hlavních bodů.
Druhá, někdy závažná okolnost, je najíti vhodné.

a výrazné body (věže, bílé štíty domů a j.) v žádou-
cích vzdálenostech, zejména v území, kde jsou osady
velmi daleko od sebe nebo vůbec scházejí.
Nezná-li se vzdálenost /1 hlavních bodů, jak se

může vyskytnouti, nebo není-li vhodných pomocných
bodů v dostatečných vzdálenostech (od 1 km výše)
je možno udati velmi jednoduchou metodu, která je
n e z á v i s I á na LI a vyjadřuje pouze pečlivě namě-
řené délky (do 100 m a jednoduchou geometrickou
nivelaci) .
2. T e o r i e n o v é m e t o d y se zakládá na po-

dobnosti trojúhelníků, daných pomocnými přímkami
a zobrazujícími paprsky objektivu v prostoru před-
mětovém a obrazovém.
Obr. 3. znázorňuje schematický půdorys, v němž

značí: M. k. měi:'-icíletec',ou komoru s obrf1zovou
dálkou a a vzdáleností LI hlavních bodů Hp H2 ob-
jektivu;

b základnu, v níž se volí pomocné body;
a' vzdálenost předního hlavního bodu H, od zá-

kladny b.
a) V z o rec pro obr a z o vou v zdá I e -

n o sta.
Objektiv komory zobrazuje body 1, 13 na plotně

nebo filmu v bodech 1', 13' a trojúhelník
1-13 -H, Cf> l' -13' -H2•
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Odtud plyne:
b : b'= (a" - a - L1) : a
(b + b') : b'= (a" - L1) : a

a" - L1 , _, a" b"a= b b 11-b-+-b-'-'-b + b' -·b + 1:l.. '
Druhý člen pravé strany má prakticky nepatrnou

hodnotu a lze jej zanedbati a je tedy s dostatečnou
přesností

a"a---- b'- b + b" .

Podle tohoto vzorce se určuje obrazová dálka ko-
mory ve více hodnotách najednou. Obecně možno
tedy psáti:

i=l, 2 .....

b) Výsledná hodnota pro obrazovou
vzdálenost a:

když se dostane podle vzorce 2.) více hodnot pro
a, je otázka, jak se má z nich a počítati? Jako prostý
nebo obecný aritm~tický průměr?
O tom rozhodne vyšetření přesnosti vzorce 1.) Je

známo, že diferenciál měřené veličiny možno pova-
lovati za střední chybu oné veličiny. Je nutno tedy
~orec 1.) derivovati. Jako stálá veličina je a", jako
proměnlivé jsou bj a b'i'
Především se vzorec 1.) upraví na vhodný tvar

dělením bj a s uvážením, .že b', :bj je malá veličina.
b'j,

Qt= a" 7J:/ . afl !!'~(f- b'i) = afl b'i_afl b'i
2
•

1+ ~ b~ bi bi bi2
bi

Druhý člen pravé strany lze zanedbati, takže je
také

První derivace této rovnice zní:

da;= afl bi. db'j,- b'i' db'i_~dl" -!!ldb
• bi2 bi J ~ bi2 i.

Druhý člen pravé strany možno opět zanedbati,
takže zbývá

dai < _ab~'db/i.
~

Dosaďme střední chyby: dai =+ mai,db'j,=+mb'
a" >',r, .. ,-

mai-+7i;mb'j• (!):,
Hodnoty b'j se stanoví proměřením fotogramu na

stereokomparátoru. Střední chyby mb'i lze považo-
vati za stejné. Proto střední chyby v obrazových

i
vzdálenostech jsou úměrny hodnotám I~~ia jejich

váhy Paj tedy hodnotám b,2, které se různí od sebe.
Proto je nutno počítati výslednou obrazovou vzdá-
lenost aj jako všeobecný aritmeticltt průměr, podle
vzorce

_ b12• al + b22• a2 + ...+ bn2• a~a- -_.- .----------, (4)
bl2 + b22 + ...+ bn2 ,

do něhož se dosazují jednotlivé vzdálenosti al, a2 •• ,

vypočtené podle vzorce 2.)

3. Pří k I a d. Koncem září 1937 byla určena:,
autorem touto jeho metodou obrazová vzdálenost
ruční měřické komory letecké Hugershoffovy-Hey-
deovy, tov. č. 8576, s ohniskovou dálkou f = 165mm
objektivu a formátu ploten 13/18 cm, která náleží
Výzkumné stanici lesnické geodesie a fotogrametrie
v Brně.
a) Pří P r a v a po moc n Ý c h bod ů. Byly vy- ,,~

týčeny strojem a velmi pečlivě dva rovnoramenné
trojúhelníky 1-13-8 a 2-12-8 v rovinném území
obr. 4., se základnami b= 1-13= 67 a 2-12=
= 43 m a se společnou výškou a'= 7 - 8 = 80 m.
Základny musí býti propočteny napřed z rozměrů
komorového rámu a z předběžné ohniskové dálky f
objektivu a to tak, aby se daly cel é zobraziti ko-

t----- b=67m-----f

\, J 5 7' " )j
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morou jednak na délku (základna 1-13), jednak
na výšku (základna 2-12) citlivé vrstvy.

Na každé základně bylo vykolíkováno 5 stejných
'úseků, které tvořilo 6 pevných bodů, a to na základ-
ně 1-13, body 1, 3, 5, 9, 11a 13 po vzdálenostech
13'4 m, na základně 2-12 body 2, 4, 6, 8, 10, 12 po
vzdálenostech 8'6 m.

Pomocné body byly vytýčeny výtyčkami se sto-
jánky a označeny plechovými tabulemi, s bílým
spodním trojúhelníkem, obr. 5.3) Společný střed 7
obou základen byl rovněž vykolíkován. Na výtyčku
v něm byl upevněn čtverec z kartonu, ve straně též
35 cm, jednou úhlopříčnou svisle, obr. 6.

Výška a' obou trojúhelníků byla vytýčena úhlo-
měrným strojem a naměřena v délce 80 m. Konec
její S byl také vykolíkován a přesná jeho poloha na
kolíku byla určena znovu strojem. V prodloužení
výšky o 5 m byl vřazen další bod S, a na kolmici
v S" dlouhé 10 m, bod S2' Body S" S2 jsou t. zv.
kontrolní stanoviska a o jejich významu je ještě
dále zmínka, obr. 4.

Vzdálenosti všech pomocných bodů byly zaměřeny
příručním ocelovým pásmem. Délka jeho byla urče-
na na pásmovém komparátoru geodetického ústavu
vysoké školy zemědělské v Brně v hodnotě (20 +
+ 0'0025) m při napnutí 6 kg. Při měření bylo

pásmo napínáno touže silou s použitím pérového'
siloměru.

Počasí bylo zamračené, takže všecky délky mohly
býti zaměřeny bez rušivého vlivu oteplování.

b) Postavení komory a její příprava do
pohotovosti. Komora se postaví ve vrcholu S a do-
středí se tam svislou snímkovou osou y-y.

Nejprve je třeba postaviti její stojan, který nutno
centrovati na nový bod S'. přesně vřazený do směru
výšky S-7 ve vzdálenosti c (obr. 1.), osového ná-
trubku n komory od zevní roviny komorového
rámu R.

Zároveň se stojanem komory se postaví úhloměr-
ný stroj na bodě S" přesně se dostředí a pečlivě
urovná předběžně i přesně. Tímto strojem se zaměří

8) Ale stačí použíti silného kartonu, z něhož se na-
řezají rovnostranné trojúhelníky se stranou 35 cm dlou-
hou a připíchnou se rýsovacímihřebíčky na výtyčky tak,
že se trojúhelník položí základnou přímo na kolík, stře-
dem na bod, aby se předešlo chybě z případného naklo-
nění výtyčky.

na střední terč ve středu 7 základen, takže směr
výšky S-7 je trvale zachycen. Horizontální zarážky
stroje se dostatečně upnou, aby se alhidáda ani sebe
méně nepootočila.

Na stojan komory se přišroubuje středním šrou-
bem podstavec, na nějž se našroubuje nátrubkem
n komora, postavená rámovou délkou vodorovně,
obr. 7 a centruje se přesně na bod S'; zároveň se
pečlivě urovná.

Dobře se upne střední šroub stojanu a urovnaná
i centrovaná komora se pak zařídí optickou osou do
výšky S-7, a to nejprv předběžně zevním hledačem
komory, kterým se zamčří od oka na bod 7. Objek-
tivová clona se otevře na trvalo; s komorového
rámu se odstraní matnice. Strojem v S, se zaměří
na světlý otvor objektivu komory a komorou se
mírně natáčí vodorovně, až se uvidí obraz bodu 7,
který dává objektiv na zevní rovíně komorového
rámu. Obraz ten v zorném poli dalekohledu je
pří m ý.

Když byl obraz přesně zaměřen. je optická osa
komory zařaz0na přesně do výšky S-7 a upevní se
tedy na podstavci. Druhým strojem, který byl mezi-
tím postaven pohotově na bodě S., se zaměří svislá
hrana komorové sehrány poblíž rámu. Tím se za-
chytne pohotová poloha komory po druhé. Všecky
zarážky na tomto stroji se upnou a nesmí se více
uvolniti. Clona se uzavře a komora se nabije
čerstvými plotnami a kontroluje se strojem v S"'
zdali se nepohnula.

Vykoná se snímek pomocných bodů na základně
1-13. Mezitím se kontroluje strojem v Si"stále po-
loha komory.

Potom se komora přestaví do druhé polohy, t. j.
výškou rámu vodorovně, obr. 8. a připraví se stejně
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pečlivě do pohotovosti. Zároveň se přestaví i terče
na body druhé základny 2~12 (obr, 4" černě ozna-
čeny) a provede se druhý snímek za stálé kontroly
strojem v 82,
c) V Ý s 1e d k y měř e n í. Úseky na základnách

byly měřeny v každé polovici třikrát za sebou a zá-
kladna 1~13 také třikrát; stejně i výška 7~8,
Střední chyby přímého měření jsou:

na základně 1~13 ml = -+- 2'2 mm,
na základně 2~12 m2 = -+- 1'9 mm,
na výšce 7~S ma= -+- 4'4 mm,

Při zpracování naměřen~Jch výsledků je především
nutno vyrovnati délky obou polovic na základnách
1~13 a 2~12 a zároveň i přesnou délku základny
1~13,
Položí-li se vyrovnaná délka polovice 1 ~ 7= x,

vyrovnaná délka polovice 7~ 13= Y a vyrovnaná
délka základny 1 ~ 13 = u, jde o algebraickou
funkci

u = ax + by,

která vede podle postupu vyrovnání zprostředkují-
cích veličin na normální rovnice

[aa]x + [ab]y = [ao]
[ab]x + [bb]y = [bo],

v nichž 0i jsou přímo naměřené úseky,
Vyrovnané polovice x, y a úseky na nich, oprave-

né o stálou chybu v délce pásma a redukované na
místní horizont v základně .1~ 13 jsou:

úsek úsek
1 ~ 3 13'378, 13~ 11 13'3827

3 ~ 5 13'427o 11 ~ 9 13'4214
5 ~ 7 6'685" 9~ 7 ~~~~16
1 ~7 = x = 33'491" 13~ 7 = y = 33'5057

základna b = x + y = 66'9970m
výška a" = 79'9854m

2 ~ 4 8'58797 12~ 10 8'62328
4 ~ 6 8'59666 10~ 8 8'60827
6 ~ ~ 4'3054:J 8 --=-~7 _' 4'298l!!.
2 --7 = x = 21'49006 12- 7 = y = 21'52918

základna (b) = x + y = 43'01979
výška a" jako nahoře,

V každé skupině lze sestaviti 3 trojúhelníky, jichž
výšky jsou stejné a rovny a",
V I. skupině jsou to trojúhelníky se základnami:

b =1-13 = 66'9970m,
bl= 3 -11 = 40'2359 m,
b2 = 5 - 9= 13'387" m;

společná jejich výška a" = 79'9854m,

Ve II. skupině pomocných bodů jsou to zase troj-
úhelníky se základnami:

(b) = 2 -12 = 43'01979 m,
(bl) = 4 - 10 =25'80854m,
(b2) = 6 ~ 8= 8'60361m;

jejich společná výška je opět a".
Základnám těchto trojúhelníků odpovídají na

plotnách úseky mezi obrazy pomocných bodů; délky
těchto úseků byly zjištěny proměřením ploten na
stereokomparátoru takto:
pro I. skupinu pomocných bodů (na základně

1-13) :

l'~ 13' = 139'39 mm = 0'13939 m,
3' ~ 11'= 83'53mm= 0'08353 m,
5' - 9' = 27'76mm= 0'02776m;

pro II, skupinu pomocných bodů (na základně
2 -12):

2' -12' = 89'42mm = 0'08942m,
4' -10' = 53'64mm= 0'05364m,
6' - 8' = 17'88mm = 0'01788 ffi,

Z každého trojúhelníku lze počítati podle vzorce
2,) jednu obrazovou vzdálenost ai, Tak vycházejí
z I, skupiny tyto 3 hodnoty:

a1 = 166'0674mm, váha b2 = 4489,
a2 = 165'7062mm, váha b12 = 1616,
aa = 165'5126mm, váha b/ = 180,

Ze II. skupiny:

a', = 165'9110mm, váha 1849,
a'2 = 165'8954mm, váha. 666,
a':1 = 165'8807mm, váha 74,

Z I. skupiny vychází jako všeobecný aritmetický
průměr

(a' 1) = 165'906mm,

Výsledná hodnota obrazové vzdálenosti je tedy

- (a,L.±ja',!...- - .. 165'93a- 2 ~'2 mm,

Na kontrolu byla určena táž obrazová vzdálenost
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ještě metodou úhlovou ze vzdálených pomocných
bodů panem 'Ing. Dr. fI. K a s per e m, profesorem
německé techniky v Brně. Vyšlo

a= 165'930 mm.
Tedy rozdíl 2 J.t.

4. V zdá len o s tAh Ia v n í c h bod ů.
Když byla určena obrazová vzdálenost a, lze vy-

počísti také vzdálenost A hlavních bodů objektivo-
vých. Úměrou z obr. 3. vychází:

a' =~ = 0'165.93'2 X 66'997 = 79'754'25 m.
b' 0'13939

Nyní

L1= a" -(a + a'),=79'9854 - (0'16593'2 +
+ 79'75425) = 0'0652 m = 6'52 cm.

5. P o Io h a h Ia v n í h o sní m k o v é h o bod u
je dána souřadnicemi bx' by ve snímkové soustavě
souřadné, obr. 1.

Jak bylo výše zmíněno, byly všecky zvolené body
pomocné sítě též znivelovány, a to nejen proto, aby
bylo možno provésti redukci šikmých délek na míst-
ní horizont, nýbrž také i proto, aby bylo možno ur-
čiti ony zmíněné souřadnice bx' bv snímkového hlav-
ního bodu. '

Z geometrické nivelace následují výšky Vi všech
pomocných bodů. Po postavení komory do pohoto-
vosti, odměří se výška i1 horizontály xx komorového
rámce od kolíku S, obr. 7.

Je tedy výška této horizontály

Vxx= Vs + i1•

Relativní výšky pomocných bodů v 1. základně
'tJ = 1-13 tedy jsou:

AV1 = Vxx- VI

AVs=Vxx-Vs atd.
když V l' VS ••• značí výšky pomocných bodů 1, 3 ...

Když se nanesou relativní výšky
A VI,.d VS"," od kolíků 1, 3 ...
na výtyčky, obdrží se vesměs body,
ležící v horizontu rámové horizon-
tály. Na výtyčky se upevní ještě
před fotografováním druhé troj-
úhelníkové značky tak, aby horní
jejich hroty padly do horizontu rá-
mové horizontály xx, obr. 9. Při
prvním ofotografování pomocných
bodů 1, 3..... na záklabě b
se zobrazí hroty druhých značek
buď ve snímkové horizontále, a
pak b y = e, nebo mimo ni, a pak
se od ní odměří jejich vzdálenosti
bvi a aritmetický průměr z nich
diivá výslednou pořadnici -+- by.

Docela obdobně se zjistí úsečka bx hlavního sním-
kového bodu.

Když byla komora upravena pohotově ve druhé
poloze (obr. 9.) změří se opět výška i2 nové hori-
zontály yy od kolíku S. Její výška je tedy

V"J! = Vs + i2•

Vypočtou se relativní výšky II. skupiny pomocných
bodů '2, 4 .... na základně '2-1'2, t. j.

A V2 = V,/y- V2

A V4 = V"y- V4 atd.
a nanesou se na výtyčky od kolíků 2, 4 ... , takže se
obdrží opět body, ležící vesměs ve výšce horizontu
druhé horizontály; do nich se upevní před druhým
fotografováním zase trojúhelníkové značky v téže
poloze jako po prvé. Po ofotografování padnou obra-
zy druhých značek buď do snímkové osy yy, a pak
úsečka bx hlavního snímkového bodu je =.0" nebo
mimo ni a pak aritmetický průměr z odchylek ~xi'
odměřených ze snímku na stereokomparátoru dává
hledanou úsečku -+- bx'

[Z Výzkumné stanice lesnické geodesie a fotogrametrie
v Brně.'

Kresba: Prof. Ing,
Dr. AI. Tichý.

Typus, Praha.

Předmět pojednání!) není novinkou pro většinu
prakticky činných inženýrů; je to tema stále ča-
sové a zasluhuje, aby bylo probráno podrobněji a
tak vznikla jednotnější představa o tom, co spadá
pod pojem výkupu pozemků.2)

V pojednání máme na mysli provádění výkupu
pozemků hlavně při vodohospodářském podnikání se

1) Upraveno jako částečný výtah z přednášky po-
řádané 5. května 1938 zájmovou skupinou měřičskou a
vodohospodářskou v odboru SIA v Brně.

2) O této činnosti bylo v našem inženýrském prostředí
přednášeno dosud málo; stejně nemnoho se objevilo v č.
odborné literatuře. Sluší však vzpomenouti referátů Ing.
L. Doležala, Ing. L. Marka a Ing. A. Weisse, které se
týkaly výkupu pozemků a železnic a článků Ing. F.
Ruzhy, otištěných v Technickém obzoru z r. 1931, 1933
a -1937 a v Zeměměřičském věstníku z r. 1932, které
obíraly se více stránkou zeměměřičskou.

zřetelem na poměry, které jsou podloženy právní,
praksí, opřenou o zákonné předpisy a normy vydané
před opatřením Stálého výboru ze 16. listopadu
1938, č. 291 Sb. z. a n.

Vše o b e c němá agenda pro výkup pozemků
tento základ: Možnost provésti stavby je vázána na
nabytí práva vlastnického, nebo držebnostního, pří-
padně služebnostního a věcného práva k 'pozemkům
a budovám.

Získati potřebné nemovitosti a práva není snad-
ným tam, kde se může uplatniti ziskuchtivost ma-
jitelů. Ale při stavbách vodohospodářských, kde je
prokázán v e ř e j n Ý zájem, netřeba tolik počítati
se spekulací, neboť příslušné zákony o vyvlastnění
nemovitostí a práv zaručují stavebníkovi, že si je
opatří za obecnou cenu, i když by majitel se vzpíral
dobrovolnou dohodou předati nemovitosti a svá
práva.
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Agenda výkupu pozemků vyžaduje součinnosti
technika a právníka. Proto nutí technika, aby si
všímal právní stránky a dobře ji hodnotil, ať již se
zakládá na právu správním, soukromém či knihov-
ním. Inženýr obeznalý v komplexu těchto otázek ne-
narazí na překážky při řešení majetkových poměrů,
s nimiž se setkává jak před započetím stavby, tak
během stavby a po jejím ukončení.
Výkupní akce se dělí na n ě k o I i k fází. Dle toho,

jaký význam mají jednotlivé fáze, uplatňuje se
v nich odděleně nebo pospolitě: projektant, stavební
správce, zeměměřičský inženýr, správní právník,
soudce, advokát nebo notář s finanční prokuraturou.

Jednotlivé fáze výkupu pozemku jsou:
1. zhotovení projektu a výkupního plánu s pří-

lohami,
2. vyvlastnění nemovitostí a práv,
3. projednání náhrady za vyvlastnění plochy do-

brovolnou dohodou,
4. schvalování dobrovolných dohod povolanými

úřady a instancemi,
5. zhotovení měřických podkladů pro zaknihování

dohod, pro vodoprávní a soudní odhad,
6. sepsání vkladních listin a jejich schvalování,
7. zaknihování a výplata kupních cen.
V tomto článku bude pojednáno jen o prvních

čtyřech fázích.

1. Zhotovení projektu a výkupního plánu
8 přílohami.

Tuto úlohu obstarává zpravidla odborník staveb-
ní; jen v některých veřejných institucích je výsled-
kem spolupráce projektanta s inženýrem zeměmě-
řičským (na př. u ředitelství pro stavbu vodních
cest), častěji projektant sám zhotovuje výkupní
plán a jeho přílohy.
Výkupní plán s přílohami jsou doku-

- hranice dle 1.01 mapy
vilo/ln/ dle pr'?Jeldú

menty, na jejichž podkladu vzniká vyvlastňovací ná-
lez a tudíž j s o u v e ř e j n o p r á v ním i I i s t i-
n a m i, neboť zasahují do vlastnictví k nemovi-
tostem a právům. Čím přesněji je vyhotovován vý-
kupní plán a jeho přílohy, tím lépe je zaručeno, že
předmět vyvlastnění bude odpovídati rozsahem i tva-
rem s k u teč n Ý m potřebám stavby a že oprávně-
né námitky zájemců soukromých budou výjimkou.
Projektanti vodohospodářských staveb užívají

zpravidla jako podkladu pro plán výkupní zákresu
katastrální mapy, mnohdy i staré litografie, dokonce
bylo použito dříve i otisku uloženého u obecních
úřadů, t. zv. "o b e c ním a p y". A přec právě u vo-·
dotoků vykazuje katastrální mapa často rozdíly
proti skutečnému stavu, který je směrodatný pro
vyvlastnění a pro určení náhrady za nemovitosti a
práva. Obraz Č. 1 ukazuje, jaký bývá rozdíl stavu
katastrální mapy proti stavu v přírodě a dokláďá,
že určení velikosti zabrané plochy dle zákresu ka-
tastrální mapy může býti velmi odchylné od skuteč-
nosti. Na př.: z p. Č. 96 se dle mapy zabraly by dílce
a + b + c} ale ve skutečnosti se zabral pouze
dílec a, který je v majetku držitele parcely č. 96,
kdežto díIec b jest součástí veřejného statku vod-
ního, a díIec c v držbě majitele pozemku p. č. 107.
Proto se má pro vypracování projektu, resp. vý-

kupního plánu zaměřit skutečný majetkový stav a
pak dle toho opraviti otisk katastrální mapy, pří-
padně zhotoviti situaci majetkového stavu v celé
trati v měřítku 1 : 1000. Jde tedy zde o spolupráci
inženýra zeměměřičského jak ji má na mysli také po
léta opakovaný výnos ministerstva zemědělství,
adresovaný zemským úřadům Č. j. 33.352-IIIB/1933
ze dne 1. září 1938, kde se praví, aby" ... pro různé
účely projekční a stavební... zaměření změn bylo
prováděno takovými metodami a s takovou přes-
ností, aby výsledků měření se dalo použíti pro účely
pozemkového katastrn."3)
~elezniční orgány dávno již zhotovují výkupní

plán v měřítku 1 : 1000 za účasti měř. inženýrů.
kdežto zákonné předpisy vodohospodářské dovolují
zhotovení těchto plánů v měřítku 1 : 2880 ba do-
konce až 1 : 5000, třeba že - aspoň dle § 10 nař.
min. obchodu ze 23. dubna 1903, Č. 90 ř. z., platného
pro vodní dráhy - požaduje se pro jednání pochůz-
kové komise a pro vyvlastnění dodávati situační
plány v měřítku 1 : 1000.
Zákres v Ý k u p n í hra nic e, t. j. oné linie, po

kterou se dle projektu má zabrati pozemek, má býti
prováděn svědomitě. Nestačí vésti od osy projekto-
vané úpravy paralelní čáru, nýbrž je třeba vyjádřiti
ve výkupním plánu vliv tvárlivosti terénu. Tedy tam,
kde se projektují hráze, oddálí se· přiměřeně hrrmice
výkuflní od osy, což m~,za následek zvětšení plochy
potřebné pro stavbu. :Řídíme se při tom jediným
rozumným principem, že cel á h ráz až po úpatí
je součástí vodní stavby a jako taková má býti také
vykoupena, zvláště při větším toku.
Ze řádných zákresů výkupní hnmice odvozují se

. 3) Dle § 21 vyhlášky moravského místodržitele z 9.
IX. 1905, z. z. č. 79 je předepsáno: »Před započetím
úpravy budiž provedenoúřední ohraničení říčního toku.<
- Covyhláška tehdy již předpisovala pro řeku Moravu,
má míti při úpravách toků obecnou závaznost.
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v Ý m ě r y p I o c h, potřebných k úpravě. Jejich vý-
počet budiž proveden odborně, neboť chybný údaj
plochy může i při řádném zákresu způsobovati vadu
ve výroku o vyvlastnění. Ne každý, kdo pracuje pla-
nimetrem, dovede dobře pro tento účel vypočítati
výměru ploch, oceňovati vliv srážky papíru a ozna-
čovati velikost odříznutých dílců, které jako stavbou
znehodnocené, musí býti brány v úvahu při stano-
vení náhrady za veškeré škody povstalé stavbou.

Velikost a tvar vyvlastňovaných ploch dodrží se
jen tehdy, když situace ve výkupních plánech je spo-
lehlivě znázorněna a vytýčení trasy provedeno na
tom též měřickém podkladě, který byl užit pro
pořízení plánu výkupního. Je-li tedy po ruce geo-
metricky přesný plán 1: 1000, bude nejen lepší
shoda mezi vytýčovacími prvky odvozenými z pro-
jektu (poloměr oblouku, jeho počátek a konec, délky
přímek) s výsledky v přírodě, ale i shoda ve výměře
ploch vyvlastněných s výměrami ploch pro stavbu
skutečně zabranými.

Když se zkopíruje více katastrálních map jako
podklad pro výkupní plán a nebéře se při tom ohled
na srážku papíru, na deformaci kresby a chyby
sekčních čar,4) pak zpravidla musíme počítati s dife-
rencemi mezi plochami vyvlastněnými a skutečně
pro stavbu zabranými. Stejně je tomu i s kilometro-
váním osy toku.

Proto u v nit ř o s a dne d o por u č u j e s e p o-
už í v a ti pro v Ý k u p n í p lán k a t a str á l-
ní h o pod k I a d u a je-li použit pro tratě mimo
osadu, pak je nezbytno identifikovati body v kata-
strální mapě s polohou jejich v přírodě a potom
teprve užíti takto identifikované body pro zákres vý-
kupní hranice a pro ustanovení vytýčovacích prvků.

Do výkupního plánu je nutno zakreslovati všechny
dosavadní c e sty, tedy i ne map o van é, ale veřej-
né, případně i soukromě používané, aby se vyřešily
cesty náhradní. I tyto náhradní cesty se zakreslí
do výkupního plánu a vyjádří i plochami, které od
jejich majitelů se vykoupí (vyvlastní). Ne v y ř e-
šení komunikačních spojů působí již
p ř ip r o vád ě n í s t a v b y ob tíž e a nejsou-li ná-
hradné plochy pro cesty vyvlastněny, vzniká často
svízelné jednání.

Ostatní data příloh k výkupnímu
p lán u jsou velmi důležitá pro vyvlastnění a je
třeba, by byla zjištěna odborně. Pomocné síly pro
tento úkol musí býti napřed soustavně školeny, aby
dovedly opatřiti spolehlivé výtahy z knihy pozemko-
vé, železniční a ze zemskÝch desk, jakož i z písem-
ného operátu katastrálního. Mapový operát kata-
strální jim přístupen není a nemohou tedy ani do-
plňovati otiskú, ohipdnanvch Droiektantem v archi-
vu map katastrálních změnami, které byly zobraze-
ny v poslední době v katastrální mapě.")

V zájmu stavebníka jest, aby zeměměřičský inže-

4) Ve slová"ké oh"i N. zjistil autor noierlnání ro:>:díl
sekř-níchčar přilehlvch dvou obcí ve velikosti cca 25 m.!
Jeden vedoucí úředník ka'tastrální službv na Moravě,
nafiel v 7ápadní Moravě diferenci ještě větší.

5) Jak známo z katastrálních předpisů, smí kopie
z katastrální mapy pořizovati jen zeměměřičskýinženýr
oprávněných úřadů veřejných, případně civilní inženýr
zeměměřičskýs jeho kvalifikovanýmasistentem.

nýr spolupracoval na výkupnim plánu pro dobré za-
jištění trasy a aby aspoň pod jeho vedením byla opa-
třována data pro pořízení příloh k tomuto plánu.
Pak bude spolehlivě zobrazen skutečný stav pozem-
kové držby, vypočtena plošná data, zjištěna jména
knihovních vlastníků, jména i bydliště skutečných
držitelů, jména majitelů věcných práv; udána
správná parcelní čísla pozemků určených k vyvlast-
nění s jejich katastrální i skutečnou kulturou, čísla
knihovních vložek, zjištěni zástupci majitelů při ne-
zletilcích a poručencích ze sbírky listin u soudu,
různá omezení vlastnictví, obsah služebností, zkrát-
ka vše, čím se doplniti má výkupní plán a co popi-
suje rozsah nemovitostí a práv k pozemkům.

Takto opatřený materiál bude nejlépe vyhovovati
potřebám stavebníka a vyvlastňovací přílohy jako
veřejnoprávní listiny nebudou míti tolik vad, jak je
občas čteme ve vodoprávních nálezech (na př. když
za správce veřejného statku vodního se mylně uvádí
obec místo zemský úřad,6) když osoba daná pod ku-
ratelu se cituje jako neomezený vlastník atd.).
Řádně vyhotovený plán výkupní s přílohami jeho
pozvedne prestyž techniků ve správních úřadech,
omezí námitky vyvlastněných, odstraní spory a do-
datkové výroky správních úřadů a jiné obtíže, které
provádění stavby zdržují a administrativu zbytečně
zatěžují.

2. Vyvlastnění nemovitostí a práv.

Vyvlastnění nemovitostí a práv je v podstatě akt
úřadů správních, které na podkladě projektu a vý-
kupního plánu s přílohami jeho určují při vodo-
právním jednání, že v zájmu v e ř e j n é m se pro-
jekt realisuje a důsledkem toho, že práva majitelů
k nemovitostem se vyvlastňují v rozsahu a tvaru,
jak je vykazuje výkupní plán s přílohami.

O pojem "vyvlastnění" (expropriace) nutno míti
správnou představu a uvědomovati si, že výrokem
vyvlastňovacím bylo ve vodoprávním výměru
p o u z e vysloveno, že projektem dotčení majitelé
nemovitostí a práv musí se jich vzdáti ve veřejném
zájmu za přiměřenou náhradu. Vyvlastnění toto ne-
znamená tedy nic více, než že vyvlastněný nemůže
zabrániti provedení díla, ale má možnost, kdy se ne-
dohodl se stavebníkem o výši náhrady, dožadovati
se výroku soudu nebo úřadu vodoprávního o právo-
platné určení ceny pozemku a odškodnění za
všechny újmy, které mu vzniknou provedením
stavby. .

Jak známo, lze dle § 365 obec. obč. zákoníka vy-
vlastniti určitá práva k věcem, žádá-li toho "obecné
dobro". Ovšem pozdější předpisy vyvlastňovací, jaké
na př. také obsahují vodní zákony, mají už své
speciální vymezení, jímž se vyvlastnění řídí. V celku
se postupuje při vodohospodářských stavbách dle
zákona z 18. února 1878, ř. z. č. 30, týkajícího se
provádění staveb železničních. Tento zákon je změ-

6) Viz výnos ministerstva spravedlnosti ze 4. IX.
1936, č. 55.776/36-8, kde se praví: » •.... vzhledem
k §§ 287 a 288 obč. zák. je nezbytno rozlišovati veřejný
statek ve správě obecní od veřejného statku spravova-
ného státem. Zejména nutno míti na paměti, že při
vod n í chpa r cel á c h j e o r g á n e m, j emu ž
pří s I uší spr á v a, zem s k Ý ú ř a d.«
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něn vydáním nového železníčního zákona ze dne
20. května 1937, č. 86 Sb. z. a n.7)
Pře d m ě t y v y v 1a s t n ě n i jsou: pozemky,

budovy, prameny a vody soukromé, věcná práva na
nemovitostech, služebnosti, a dále je možno uložiti
i povinnost, aby majitel určité nemovitosti trpěl
různá omezení ve prospěch stavebníka. Nový zákon,
který platiti bude jen do 31. prosince 1944, t. j. opa-
tření Stálého výboru ze 16. listopadu 1938, č. 291 Sb.
z. a n., cituje předměty vyvlastnění (nemovitosti a
práva) podrobněji a připouští i vyvlastnění vod ve-
řejných a práv k nim a také stanoví, že vyvlastně-
ním zanikají práva třetích osob (požívatelů, užívate-
lů, nájemců a pachtýřů), ať jsou či nejsou zapsána
v pozemkové knize.
Vyvlastnění může míti ráz t r val Ý nebo d o-

č a s n ý, na př. zabéře se k dočasné doprav'ě mate-
riálu stavebního pozemek potřebný na cestu. Osoba,
jejíž právo vlastnické se vyvlastňuje, zove se vy-
vlastněný a jím jak vlastník nemovitosti tak i ten,
kdo má věcná práva k nemovitostem (věřitel a
pod.).
Věc se vyvlastňuje dle s k u teč n Ý c h poměrů

- § 6 zák. č. 291 z r. 1938 praví doslovně ;,podle
poměrů v době zahájení vyvlastňovacího řízení" -
a tedy zvlášť pro pobřežníky je důležité, že stav
mapy katastrální a knihovního zápísu nerozhoduje,
není-li mapa, případně kniha veřejná v souhlase se
stavem v přírodě.
Ze zákona vodního plyne, že před vyvlastněním se

výkupní plány s přílohami projektu vyloží u obec-
ních úřadů 14 dnů před řízením vodoprávním, aby
zájemci mohli do vyvlastňovacích pomůcek nahléd-
nouti a podati námitky. Správní úřady určí potom
den, kdy se provede vyvlastnění, resp. kdy se koná
vodoprávní řízení o projektu. Tu pak se vyšetří,
které věci a v jaké míře dle příloh projektu třeba
vyvlastniti, posoudí námitky včas podané proti vy-
vlastnění a vydá v y v 1a s t ň o v a cín á lez (vý-
měr). Jakmile tento nález nabude právní moc, ne-
může majitel vyvlastněné nemovitosti jinak s ní dis-
ponovati, než je to odůvodněno dosavadním způso-
bem hospodaření (užívání).
Úřad vodoprávní má. pak požádati soud o p 0-

znamenání výroku vyvlastňovacího
na příslušných pozemcích v e v e ř e j n Ý c h
k n i h á c h (pozemkové, v zemských deskách a
pod.). Toto opatření je velmi důležité, neboť po této
poznámce ukazují veřejné knihy, že pozemek je vy-
vlastněn a tím stalo se i pro všechny příští majitele
pozemku a jeho věřitele zřejmým, jaké břemeno na
pozemku vázne. Nikdo, kdo později pozemek kupuje,
nemůže se vymlouvati, že o vyvlastnění nevěděl a
tím méně vyvozovati různé nároky, na př., aby mu
byla zaplacena vysoká cena, kterou sám za vyvlast-
něnou nemovitost platil a nebo hraz~ny investice,
které po vyvlastnění zařídil.
Provede-li vodoprávní úřad při vyvlastňovacím

jednání nebo po něm také odhad náhrady (od-

7) Změněný text vyšel ve sbírce zákonů a nařízení
pod titulem: "Příloha podle části čtvrté (§ 195) želez-
ničního zákona, obsahující upravené znění zákona ze dne
18. února 1878,č. 30 ř. z. o vyvlastnění k účelům vybu-
dování a provozudrah."

škodnění) za vyvlastněné pozemky a práva a na-
byl-li vyvlastňovací nález takto doplněný právoplat-
nosti, pak nabývá stavebník po složení náhrady
u soudu ihned práva disponovati pozemkem a může
začíti se stavbou. Doporučuje se však, aby vodopráv-
ní odhad obsahoval podobné podmínky, jak je uvá-
díme ve výkupním protokole při dobrovolném odstu-
pu pozemků v oddílu 3. Zmíněné opatření Stálého
výboru č. 291 z r. 1938, v němž se jedná o vyvlast-
nění, usnadňuje zahájení stavby, neboť § 12 stanoví,
že odvolání z vodoprávních výměrů nemá odkláda-
cího účinku. Pokud ovšem stavby nebyly dle tohoto
opatření Stálého výboru prováděny, zůstávají plat-
ny zásady dřívějších zákonů.

3. Projednávání náhrady za vyvlastněné nemovitosti
dobrovolnou dohodou.

Určení náhrady za nemovitosti a práva se provádí
trojím způsobem:
a) dobrovolnou dohodou mezi majitelem a staveb-

níkem,
b) odhadem soudním,
c) odhadem vodoprávním.
Nejméně nákladným a dosud nejdůkladněji PrI-

praveným a nejvíce užívaným způsobem je dobro-
volná dohoda. O tomto způsobu pojednáno bude
hned v následujícím, o ostatních dvou v jiném
článku.
Čím dříve se začne jednati o podmínkách postupu

pozemků, tím snáze dojde stavebník k dohodě.
Zvlášť výhodné je opatřiti si ještě pře d projedná-
váním projektu při vodoprávním řízení dohodu
o podmínkách odstupu ploch, takže odpadne potřeba
prováděti řízení vyvlastňovací. O dobrovolném od-
stupu ploch má se vždy sepsatí právní listina, zá-
vazná pro obě strany, tedy prozatímní dohoda či
pro t o k o lov Ý k u p u p o zem k u. V něm se
přesně stylisují podmínky tak, aby jeho text slou-
žil za podklad pozdější kupní smlouvy a nebo jiné
listiny ku zaknihování potřebné.

Protokol o výkupu pozemku má obsahovati:
1. údaje o jménu a bydlišti knihovního (skuteč-

ného) vlastníka (držitele) odstupované plochy, její
parcelní číslo, příslušnou knihovní vložku a kat.
území, případně i název stavební tratě;
2. označení velikosti postupované plochy výrazem

"potřebná plocha" a jen v tom případě, že známe
plochu definitivně, tedy v metrech čtverečných;
3. výši dohodnuté náhrady za 1 ha a ustanovení,

že kupní cena se vypočte dle dat definitivního geo-
metrického plánu a uloží v případě potřeby u soudu
nebo ve spořitelně, že knihovní přípis ploch na sta-
vebníka se stane· bez břemen a že výplata kupní ceny
nastane až po bezbřemenném přípisu, nedojde-li
ovšem k poskytnutí splátky na kupní obnos;
4. údaj, od kdy se úrokuje kupní cena a jakými

procenty,
5. kdy se pozemek zabéře pro stavbu, jak se vyřídí

. otázka nájmu a jak se nahradí škody za předčasnou
sklizeň;
6. dobu, do které postupitel je povinen platiti

daně a přirážky. Prakse ukázala, že pro úřady, které
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jsou stavebníkem, je nezbytno uváděti, že tyto
částky platí prodavatel až do provedení kupu v b e r-
n í c h operátech - tedy nikoli do doby předání po-
zemku v držbu stavební správě a také nikoli do dne
-podpisu kupní smlouvy prodavatelem;
7. ustanovení, že závaznost protokolu pro postu-

pitele nastane dnem, kdy jej podepsal, pro stavební-
ka pak dnem schválení protokolu nadřízenými in-
stancemi;
8. postupitel se vzdává námitek odporovati textu

dohody pro zkrácení nad polovinu pravé ceny;
9. stavebník platí výlohy spojené s knihovním

-převodem, dále veřejné' dávky z toho plynoucí incl.
·dávku z přírůstku hodnoty, jestliže stavebník ne-
docílil souhlasu obecního zastupitelstva, že dávky
z přírůstku se obec vzdává.
10. při spolumajitelích je třeba opatřiti podpis

všech majitelů; manžel může podepsati i za ženu, ale
udá v protokole slova ••i za manželku";
11. u obcí třeba vyhraditi, že kromě podpisu zá-

stupců dodán bude souhlas obecního zastupitelstva,
případně okresního zastupitelstva; podobně je tomu
u velkostatků a různých korporací a úřadů; u nezle-
tilců (osob pod kuratelou) nastane závaznost doho-
,dy souhlasem poručenského soudu;
12. je dobře zajistiti také souhlas užívatelů (vý-

měnkářů) jejich podpisem.
Protokol má býti psán doplněním vhodně sesta-

veného t i s k o P i s u. Tím je umožněno schvalují-
címu orgánu, aby přehlédl co jsou pravidelné pod-
mínky a uvážil, zda výše ceny je přijatelná. Takto
sestavený protokol usnadní práci všem úf'edníkům,
kteří jej projednávají v případech, když stavební-
kem je velká korporace, nebo státní úřad a .samo-
správa.
Náhrada za plochy vykoupené se má určovati

všemi orgány stavebníka při dobrovolné dohodě
s t e j n o m ě r n ě, t. j. vždy dle skutečné hodnoty
pozemku. Je neudržitelné, aby se za stejně hodnotný
pozemek platilo jinak u jedné stavební správy a
třeba dvojnásobný obnos u příbuzného upravovacího.
podniku, nebo při stavbě jiného druhu prováděné
tímtéž úřadem (na př. tedy, aby pozemek v horách,
v lesním obvodu, byl hodnocen částkou, která je od-
lišná od náhrady, placené za louku v údolí). Ú řad y
b y měl y nežádoucí poměry v tomto směru upra-
viti vhodnými opatřeními, t. j. s o u s tře d i t i
oceňování vykupovaných nemovitostí
v j e dno m tec hni c k é m odd ě 1e n í, ať jde
o stavby vodohospodářské, silniční, pozemní a jiné.
Toto soustředění ovšem nebylo by s to odstraniti
cenové rozpory, ke kterým·se dochází při znaleckých
-posudcích u soudního odhadu, ale mělo by to ale-
'Bpoň význam pro stejnoměrné cenění nemovitostí
v rámci služby celého úřadu.
Je důležito připomenout, že podpisem stavební

správy nenabývá výkupní protokol závaznosti pro
stavebníka, který je úřadem. Jen povolaný činitel,
na př. ze zemi zemský výbor, činí dohodu svým
schválením právoplatnou. Stejně není právoplatné,
zaručí-li stavební správa, že strana obdrží náhradní
pozemek, aniž by bylo docíleno schválení nadřízené
instance. Tato okolnost je potvrzena řadou zákon-

ných ustanovení a také rozhodnutím Nejvyššího
správního soudu.
Poskytne-li stavebník vyvlastněnému n á hra d u

in na t u r a, čili zamění-li s ním určité plochy na-
vzájem, pak toto ujednání patří rovněž sepsati ve
formě protokolu o výkupu pozemku resp. protokolu
o směně. V případě, že privátník doplácí na směnu
pozemku stavebníkovi, má býti uvedeno, do ~dy do-
platek musí býti zaplacen. Je dobré terminovati to
přesnou lhůtou, na př. dobou 3 měsíců po schválení
protokolu o směně, případně předepsati placení úro-
ků z kupní ceny od předání náhradních ploch do
držby.
Všeobecně upozorňujeme: podmínky o dobrovol-

ném postupu ploch je nutno sepisovati aspoň pře d
z a poč e tím s t a v b y. Jinak zvyšuje vyvlast-
něný své požadavky a při ujednání opožděném (po
stavbě), riskujeme, že vyvlastněný bude se domáhati
soudního odhadu; tu pak může nastati mnohdy po-
třeba napřed vyvlastniti ještě onu větší plochu,
která nebyla ve výměru vodoprávním.

4. Schválení dohod (výkupních protokolů) povola-
nými úřady a instancemi.

Tato fáze výkupního jednání je důležitá pro sta-
vebníka, kterým je úřad, méně pro vodní družstva
a bez významu pro privátního stavebníka. V úřadech
je třeba bráti zřetel na pravomoc jednotlivých od-
větví služebních, dále na význam autonomie (země
a obcí) a na předpisy o nabývání a zcizení nemovi-
tosti zemí, státem a veřejnými fondy.

J~-li stavebníkem země, má právo zemský výbor
a zemské zastupitelstvo zasahovati do dohod o vý-
kupu pozemků, třebaže již při projednávání projektu
zavázala se země přispívati na stavbu určitou část-
kou (procentem). V poslední době stala se věc
schvalování velmi důležitou funkcí v odděleních
právnických, zejména finančním, které připravuje
své návrhy pro zemský výbor a zemské zastupitel-
stvo a při tom důkladně studuje obsah protokolů
výkupních. Proto je procedura schvalovací stále slo-
žitější a zvláště tehdy, když se jedná o záměnu ploch
a nikoli o pouhý kup.
K u P P o zem k u v případě, kdy země je sta-

vebníkem, s c h val u jedle současné prakse z e m-
s k Ý v Ý bor k návrhu oddělení technického (často
zeměměřičského) a právnických, ač je to záležitostí
zemského zastupitelstva, které pro určité stavby
může pověřiti zemský výbor schvalováním. S c h v a-
lování prodeje ploch a zá'měny pozem-
k o v é pro vád í s e zem s kým z a s tup i t e 1-
s t v e mam i n i s t e r s t v e m v nit r a, nebo
jiným ústředním úřadem (min. zemědělství a pod.).

V pHpadech, kdy zemský úřad byl pověřen někte-
rým ministerstvem prováděním stavby a dáno mu
bylo právo ke schválení protokolů o výkupu po-
zemku, projde schvalovací jednání jen technickým
nebo právnickým oddělením zemského úřadu. Bylo
by z á hod n o, aby t a k o v é t o z moc n ě n í
d á val a min i s t e r s t vaz e m s kým ú ř a-
d Úm č a stě j i, n e j 1é p e p r a v i d e 1n ě, aby
a k c e s c h val o v a c í s e z krá t i 1 a. Jeto velmi
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účelné zvláště tehdy, když se výkupní protokoly se-
pisovaly až po ukončení stavby, byly zhotoveny již
geometrické plány a občané postižení úpravou vo-
dotoků naléhají na výplatu kupních cen a zakniho-
vání.
Ze zemských prostředků (země Moravskoslezské)

lze platiti jen 50% kupní ceny před bezbřemenným
knihovním převedením pozemku na stavebníka a do-
poručuje se vždy v Ý p I a t u t é t o s P lát k y P o-
z n a m e n a t i v knize pozemkové. Tím se předejde
machinacím majitelů, kteří by - zvlášť není-li po-
znamenáno vyvlastnění - mohli se dopustiti úsko-
ku, t. j. ponechati si kupní cenu a než dojde ku
knihovnímu převodu na stavebníka, prodati poze-
mek určený pro stavby třetí osobě.
Schvalování výkupních protokolů jest sice zdlou-

havým správním úkonem, ale při dosavadních admi-
nistrativních předpisech urychlí se jedině tím, že
pokud možnQpřed zahájením stavby se výkupní pro-
tokoly sepíší a bez průtahu ku schválení předloží.
Než je dohotovena stavba a pořízeny plány geo-
metrické, jistě nabude protokol všestranné právo-
platnosti a lze jej užíti pro sestavení kupní smlouvy
a pro knihovní provedení.
Při sepisování výkupních protokolů je důležité

oddělovati věc náhrady za pozemky od újmy na
jiných právech, jako na právu vodním, honebním a
pod., pokud povstati může vodohospodářským dílem.
Ukázalo se, že spojení těchto záležitostí znamená

LIT:ERAR~í

Posudky.
Prof. Dr. Ri ch a rd Fin s t e rw a Ider, Photó-

grammetrie. Kniha v celoplát. vazbě, rozm. 16X24 cm
o 237 stranách se 103 obrázky a 17 tabulkami v textu.
Vyšla v nakl. Walter de Gruyter, Berlín 1939. Cena
14.- RM.
Tuto učebnici, jejímž autorem je profesor fotogra-

metrie na vysoké škole technické v Hannoveru, syn zná-
mého německého průkopníka fotogrametrie prof. Dr.
Sebastiana Finstervaldera, lze zařaditi mezi nejlepší
práce, které v posledních létech vyšly. Obsáhlá látka
v .učebnici probíraná jest účelně rozdělena na pět
hlavních oddílů:
P r v n í obsahuje z á k Ia d y fo t og r a m e t r i e a

pojednává o fotogrametrických objektivech (10 stran),
o fotografii (6 str.), o prvcích vnitřní a vnější orien-
tace, o hlavních bodech,hlavních paprscích a o hlavních
rovinách (7 str.), dále o stereoskopickémvidění a mě-
ření (13 str.) a o měření souřadnic a úhlů ze snímků
s číselnýmpříkladem určení prvků vnitřní orientace mě-
řické komory s vyrovnáním podle prof. Grubera (16
stran) .
D r u h Ý odd íl knihy je věnován p ozem n í fo t 0-

g r a me t r i i. Stručně popisuje nejnovější fototeodolity
(5 str.), fotogrametrickou metodu průsekovou (13 str.)
a triangulování (3 str.). Teorii a praksi pozemnístereo-
fotogrametrie, jíž je v knize věnováno celkem 16 stran,
zakončuje obrázek a zmínka o novém malém autografu
Zeissověpro pozemnífotogrametrii a přehled o dnešním
stavu a používání pozemní metody. - Z přehledu vy-
svítá, že pro plány velkých měřítek se pozemní stereo-
fotogrametrie hodí nejlépe, poněvadždocilujevelké přes-
nosti. zvláště v určení výšek. Na str. 90 uvádí, že chyby
ve výškách při použití letecké fotogrametrie a snímků
braných z výše kolem 1000 m činí nejméně 30 cm, zatím

často průtah v ukončení výkupních akcí, neboť pod-
mínky výkupního protokolu v takových případech
jsou prejudikovány přiznáním úhrady za citovaná
práva jiná a tak docílení brzského schválení výkup-
ního protokolu a tím i zaknihování je zdrženo.
Nakonec budiž připojeno několik poznámek o tom,

je-li stavebníkem vodního díla ob e c. Je nesporně
i v zájmu obce, aby sepisovala s postupiteli ploch
obdobně jako státní úřady a zemské výbory proto-
koly výkupní, příp. protokoly o směně, aby tím Za-
vázala postupitele po;';emků k plnění určitých pod-
mínek. O pravoplatnosti těchto dohod rozhoduje
po schválení obecním zastupitelstvem okresní úřad,
u měst statutárních zemský úřad.
Také v oněch případech, kdy stavebníkem je země

či stát, ale při tom obec na sebe převzala povinnost
opatřiti pro stavebníka potřebné pozemky svým ná-
kladem, jeví se nezbytným, aby obec s vlastníky
pozemků sepsala výkupní protokoly.
Obec jako stavebník vodného díla má také hleděti

k tomu, aby tyto protokoly sepisovala aspoň pře d
zahájením stavby a případné vyvlastnění pozemků
a práv poznamenala do pozemkovÝ.chknih zvláště,
jde-li o úpravu toku v zastavitelných obvodech, kde
pozemky často mění svého vlastníka.

Tím byly zmíněny zhruba okolnosti, které char-
akterisují první čtyři pracovní úseky výkupní akce.
O ostatních třech bude pojednáno ve zvláštní stati.

co fotogrametrií pozemní lze určiti polohu bodu vzdále-
ného 1 lem od základny výškověna 15 cm přesně. Prak-
ticky to znamená, že pro měřítka plánů 1 :5000 a větší
bude fotogrametrie pozemní,zvláště v hornatém terénu,
skýtat zpravidla vždy větší přesnost. Uvádí dále, že po-
zemní metoda se také dobře uplatní i tam, kde použití
letecké fotogrametrie, už pro samotné ofotografování
z létadla, bylo by drahé a nehospodárné.
Tře t í odd íl jedná o fo t og r a m e t r i i let e e-

k é. Popisuje způsob fotografování z létadel a různé typy
měřických leteckých komor a jejich zvláštní zaí'ízení
(9 stran). Hlavní úloze fotogrametrické a její teorii je
v knize určeno celkem39 stran, při čemžpřípad konver-
gentních snímkových dvojic neprobírá, ježto v dnešní
doběv praksi už zřídka se ho používá. V této části knihy
nalezneme také některé odstavce, které v jiných učeb-
nicích nebyly dosud zpracovány. Na dalších 16 strán-
kách popisuje hlavní druhy převáděcích strojů; zvláště
dobře jsou vysvětleny přístroje multiplex a stereoplani-
graf a nestranně je psáno též o novém Wildově auto-
grafu z r. 1936.' Rovněž velmi pěkně je zpracována ka-
pitola o triangulování z leteckých snímků: na 26 stra-
nách popisuje metody letecké triangulace, radiální trian-
gulaci, nadirovou a triangulaci z fokálních bodů, jakož
i metody, jichž používá letecká fotogrametrie v územích
dosud neprobádaných, kde není k disposici žádného geo-
detického podkladu. Všeobecnýpostup práce na převá-
děcích strojích a přehled o dosahovaných přesnostech
a hospodárnosti letecké fotogrametrie je probrán na 13
stranách. Oddíl zakončuje 10 stran věnovaných přibliž-
ným a rychlýmmetodámv letecké fotogrametrii, jichžse
používá zvláště při měřeních v koloniích a v aplikacích
vojenských. Popisuje způsob proměřování leteckýcl1
snímků s použitím zrcadlového sterereoskopu a stereo-
mikrometru, zmiňuje se o novém redukčním zařízení
Kernově a probírá tři hlavní způsoby přibližné letecké
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triangulaee: způsob Wolfův, anglickou metodu Arunde-
lovu a metodu mnichovské fy Photogrammetrie.
Čtv r t Ý odd í I knihy stručně a přehledně mluví

o letecké fotogrametrii jednodeskové
(o optickém a opticko-mechanickém překreslování letec-

... ~~ snímků); zmiňuje se též o přesnosti a použitelnosti
~~1"\takto získaných plánů a podává celostránkovou ukázku
. překresleného leteckého snímku v měř. 1: 5000. Oddíl

má toliko 22 stran, poněvadž v německé literatuře bvi:l
jedno desková fotogrametrie již dříve souborně zpraco-
vána v knize Dr. Schwidefskyho (viz též recenci v Z. L
1936,str. 158).
P á t Ý odd j. 1 učebnice pojednává o v Ý z na m u a

p r a k ti c k é m p o u žit í fo t o g r a m e t r i e a je
doplněn celostránkovým přehledem hlavní fotograme-
trické literatury. Z cizí literatury doporučuje ke studiu
zvláště knihy. Cassinis"Solaini, Note di Foto-
grammetria (Řím 1938), Dore, Fondamenti di Foto-
grammetria (Bologna 1938), Ho t i n e, Surveying from
Air Photographs (Londýn 1931) a knihu R o u s s i I h e,
L:a Photogrammétrie et ses applications générales (Paříž
1936). Na konci knihy je pětistránkový věcný a jmenný
. t'ejstřík, který usnadní rychlou orientaci v knize.

Z načrtnutého přehledu obsáhlé látky, již autor úspěš-
ně zpracoval, je patrno, že tato nová kniha představuje
velmi cennou učebnici dosvědčující, že byla napsána
dobrým pedagogem a praktikem. V textu také autor na
mnoha místech (str. 62, 67, 113, 133 a 139) se zmiňuje
o vyučování a o metodách a· pomůckách, jakými lze ně-
které zvlášť obtížné případy naučiti bez použití drahých
přístrojů. Matematické a geometrické základy fotogra-
metrie jsou v knize podány sice obsáhleji, než tomu je
na př. v knize Dr. Schwidefskyho (viz Z. V., 1937, str.
59), avšak oproti jiným učebnicím fotogrametrie, na př.
učebnici Gastově (Z. V. 1933, str. 120), je zpracování
velmi lehce srozumitelné. - Papír, vazba, tisk a úprava
knihy, jakož i kresba obrázků a tabulky jsou bezvadné.
Knihu můžeme doporučiti nejen jako učebnici ke studiu,
ale i praktikům. . Dr. J. Klobouček.
Z minulosti pozemkového· katastru země Moravsko-

slezské O. část). Sestavil Ing. Alois S i m e k, Brno.
1939. Formát A-4. Hektografované přednášky s .9 pří-
lohami.
Autor, vrchní měřičský rada a přednosta III. odděl.

zemského finančního ředitelství v Brně, honorovaný do-
cent nauky o pozemkovém katastru na české technice
v Brně, vydal pro své posluchače první část svých před-
nášek jako úvod. Na 30 stranách podává vývoj daňo-
vých katastrů v zemi moravskoslezské od nejstarších dob
až do konce 18. století. Na prvních 14 stranách jedná
stručně a přehledně o katastrech až do doby Marie Te-
rezie, přechází na katastr tereziánský, na 9 stranách a
končí pak josefinským katastrem na 7 stranách. Podává
i ukázky zápisů v nejstarších urbářích. Prameny k této
práci ohledal v zemském archivu moravském. Dočteme
se tu mnoha zajímavostí. Přátelé dějin katastru sáhnou
zajisté se zájmem po těchto přednáškách a těší se na
další pokračování. Hanák.
P a o I o D o r e, FondamenU di Fotogrammetria. Brož.

kniha rozm. 17X24 cm. VIII a 387 stran se 200 obrázky
a tabulkami v textu. N. Z a nic h e 11i, Bologna 1938.
- Cena 80.- lil' (asi 160.- K).
Autor je profesor topografie a geodesie na vysoké

škole technické v Bologni. Kniha má sloužit jako učeb-
nice posluchačům při studiu a jako pomůcka praktickým
fotogrametrům. Je rozdělena na sedm hlavních kapitol:
I. Geometrické základy· fotogrametrie (51 stran) ,

II. Geometrická a fysiologická optika (59 str.), III. Fo-
toteodolity a letecké měřické komory (32 str.), IV. Pří-
stroje na odměřování souřadnic ze snímků (23 str.),
V. Autografy a stroje převáděcí (stereoplanigraf Zeis-
sův, aerokartograf Hugershoffův, stereotopograf Poivil-
liersův, autograf Wildflv, fotokartograf Nistri, stereo-
kartograf Santoni, fotostereograf Nistri, stereosimplex
Santoni a multiplo Nistri), celkem 86 stran. VI. Prakse
pozemní a letecké fotogrametrie (63 str.) a VII. Le-
tecká triangulace (47 stran). .
Přes to, že metodám a přístrojům italského původu je

věnováno vehni mnoho místa, je kniha psána kriticky.
Je to nejlepší a nejobsáhlejší italská učebnice pozemní
a letecké fotogrametrie. Klobouček.
Kalender fiir Landmessugswesen und Kulturtechnik

1940. Nakladatel Konrad Wittwer, Stuttgart. Díl I.
Rok co rok vydávají zeměměřiči němečtí tento kalen-

dář. Letos je to 63. ročník. Původním vydavatelem byl
věhlasný geodet Dr. W. Jordan. V.redakci pokračoval
pak W. Schlebach za spolupůsobení řady odborníků a
profesorů. Posledních 25 ročníků kalendáře redigoval
profesor Curtius Mtil1er z unIversity v Bonnu. Loni se
musil však na lékařskou radu vzdáti veškeré literární
činnosti, a tak s ním zanikla významná kapitola kalen-
dářová »Novinky z oboru zeměměřictví«, pojednávající
krátce a výstižně o všech novinkách tohoto oboru za
uplynulý rok. Letošní kalendář uspořádal prof. Dr. O.
Eggert z Berlína. Dosavadní pořad jednotlivých dílů byl
ponechán. Najdeme tu podle nejnovějšího stavu data
chronologická a astronomická, dále množství tabulek a
vzorců matematických i geometrických, pak čtyřmístné
tabulky logarithmické funkcí goniometrických pro dělení
staré i nové. Pak je tu přehled zeměměřických úřadů
v Říši i ve východní marce. Počet zeměměřičů je v Říši
udán číslem okrouhle 5200; na 100 čtvereč. km a 13.000
obyvatel připadá 1 zeměměřič. Ve východní marce (bý-
valé Rakousko) je asi 610 zeměměřičů; přibližně na 140
čtvereč. km a 11.000 obyvatel připadá 1 zeměměřič. vý-
značnou pomůckou je v kalendáři sestaveni všech naří-
zení a výnosů vydaných v poslední době pro zeměmě-
řictvL
Přátelé kalendáře zajisté i letos uvítají tuto příručku,

i když s politováním postrádají »Novinky«. Hanák.
Dvě knihy o populární astronomii. V posledních letech

objevovala se na vědeckém knižním trhu, v oboru pří-
rodních věd, záplava odborné německé literatury, nesoucí
znaky známé důkladnosti a obsáhlosti. Bylo těžko již
sledovati podrobněji všechna ·díla, spadající do intereso-
vaného oboru a do oborů úzce přilehlých. Nyní obrací
se zájem autorů vědeckých knih na pole popularisační.
V poměrně krátké době 3 let dochází jen v astronomii
k vydání páté knihy toho druhu. V posledních měsících
vyšly dvě zajímavé knihy:,

B ti r gel Br u noH.: Aus fernen Welten. Vydáno
»Im deutschen Verlag«, Berlín 1939, stran 560, cena
K 87.50. Nové rozšířené a přepracované vydání. - Knihu
možno zařaditi buď do oboru spisů vědecky populárních
neb stejným právem do krásné prózy. Autor seznamuje
čtenáře v některých oddílech se základními pojmy vě-
deckými i dějinami astronomie způsobem možno říci bás-
nickým. Kniha je rozdělena ve tři díly. 1. díl pojednává
o badáních astronomických vůbec, o dějinách, prostřed-
cích a pracovních metodách astronomie. V lyricky za-
barvené kapitole »Pohled do nekonečna« odkrývá čtenáři
taje hlubin vesmíru. Všechny ostatní kapitoly jsou vždy
pečlivě podloženy úvodem historickým a doprovázeny
pěknými vyobrazeními v textu i na křidovém papíře. Za-
jímavou ilustrací lidské obrazotvornosti je vznik názvů
souhvězdí s vysvětlujícími obrázky. Biografie význač-
ných astronomů je poutavým doplňkem I. dílu. Název
II. dílu »Naše vlast ve vesmíru: sluneční soustava« říká
již obsah. Poslední III. díl pojednává o stálicích, mléčné
dráze, pojmu nekonečna a o podstatě a časových promě-
nách hvězd. I zde způsob podání činí dojem přímo romá-
nový. Kniha je zakončena věcným obsahem a přehlednou
mapkou u nás viditelného nebe.

K r u s e W. Dr.: Die Wissenschaft von den Sternen.
J. Springer, Berlín 1939, stran 178, cena 48 K. - Menší
popularisující knížka, nevymykající se z rámce spisů ob-
dobných. Pojednává v krátkých kapitolách o otázkách
astronomických způsobem jasným, takže může sloužiti za
první krok do světa astronomů. Srozumitelnost vyjadřo-
vání je její nepopiratelnou předností. Madar.

Novinky v české geofysikální literatuře.
Ph. Dr. Boh. K I a d i v o: K měření zrychlení tíže

v býv. ČSR. (Sborník čes. vys. školy techn. v Brně, r.
1938.) .
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Autor uvádí v krátké, ale obsažné studii redukce, jichž
bylo použito pro měření tíže v býv. ČSR. v r. 1936 a
1937, vliv chyb a přesnost, s jakou nutno měřit různé
redukční prvky, aby souhrn všech uvažovaných chyb ne-
přesahoval mez - 0.5 mgalu.
ljoh. K I a d i v o: Gravimetrické způsoby hledání 10-

:2isel, (Věda a život, květen 1939). V článku jsou uvede-
deny základní myšlenky gravimetrických method geofy-
sikální prospekce a principy několika přístrojů - sta-
tick:Ých gravimetrů.
RNDr. Jar. M I' k o s: Zkušební měření tíže v r. 1936-37

(Sborník čes. vys. školy techn. v Hrně r. 1939).
V uvedené práci jsou přehledně sestaveny výsledky

měření intensity tíže z r. 1936-37 a zkušenosti z těchto
prací vyplývající. Staněk.
Dr. Boh. K 1a d i v o: K volbě methody pro měření vo-

dorovných úhlů v zákl. síti býv. ČSR. (Techn. obzor r.
1939, s. č. 6.)
Článek je cenným příspěvkem k diskusi o měření ho-

rizontá!ních úhlů v naší základní síti. Po podrobném oce-
nění předností a vad v úvahu přicházejících zp'"'sobů,
doporučuje autor methodu Schreiberovu. Stk.
Ing. B. Po 1á k: Zpráva o měření základny u Feledinců.

(Masarykova akademie práce - XIII., r. 1939.)
V pěkném informativním článku podává autor postup

práce při měření uvedené pokladny, přehled výpočtů, vý-
sledků měření a jejich chyb. Stk.

Odborná pojednání v časopisech.
Zeitschrift fUr Vermessungswesen. (Pokračování z č. 6.

Zeměměř. Věstníku.) Čís. 11: L e h m a n n, Potsdam:
Uber die Lagrangeschen Projektionen; pokrač. v čís. 12
a 14. - Ing. S uch a n e k, Wien: Das Vervielfiiltigungs-
verfahren der Katasterplane in Oesterreich.
Čís. 12: Gel b k e, Luckau: Pflege und Uberwachung

der Festpunktnetze durch die staatlichen Messungsamter.
Čís. 13: ZUl' Selbstverwaltung des Berufsstandes der

Offentlich bestellten Vermessungs - Ingenieure. Neu-
,?rdnung- und Selbstverwaltung des Berufsstandes der
Offentlich bestellten Vermessungs-Ingenieure. - Dr. M.
K n e i B 1, IHunchen: Ein Satz uber das Diagonalenvier-
eck und eine einfache Anwendung.
Čís. 14: II o I' vat, Zagreb: Transformation stereo-

graphischer Koordinaten. - R i c h tel', Landshut: Sol-
len die Katasterangaben am Gutglaubenschutz des § 892
BGB. nicht teilnehmen?
Čís. 15: S t I' a dal, Reichenberg: Vermessungs- und

Katasterwesen im Sudetengau. - K uhl m a n n, Berlin:
Das sachsische Hauptdreiecksnetz.
Čís. lG: Pfitzer, Berlin: Gro13deutschlands Ver-

messungs- und Kartenordnung. - Erste Gro13deutsche
Reichstagung des Deutschen Vereins fiir Vermessungs-
wesen.
Čís. 17: II a d I' i c h: Verfahren ZUl'Bestimmung von

Trigonometrischen Punkten des Aufnahmenetzes durch
Polygonzuge mit indirekter Streckenmessung.
'Ma u e I' h o ff: Gedanken ZUl' Beschleunigung der Um-
legungen.
Čís. 18: Se h o ber: Die Bildmessung in der Ost-

marko _. U 1b I' i c h: Genauigkeit der polygonometri-

schen Hohenzriige. - Fin s t e l' w a 1der: Genaue HO-
hentriangulation und Refraktionsmessungen in der
Chiemgauer Alpen.
Čís. 19: R i c h tel': Das Grundbuchrecht des Dritten;

Reichs, vom Vermessungsdienst aus gesehen.
Čís. 20: H o p f n e 1': J acobis geodatische Abbildung'

des Rotations Ellipsoides auf die Kugel. - H I' i s t o w:
Reihenentwicklung fur das VergroBerungsverhaltnis,
der Gau13-Kriigerschen Projektion. '"
Čís. 21: H o I' vat: Neue Formeln ZUl' Bestimmung'!

der rechtwinkligen Koordinaten bei konformer Ab,~l:
bildung der Kugel oder des Ellipsoides auf einen Kegll] .'
-- P I' a x m e i e r: Die Osterreichischen KatasterkarterlJ
Ein Beitrag ZUl' richtigen Erkenntnis ihres geometri-'
sch,el}We;tes. . rm
Crs. 2~. R. Frnsterwalder, Hannover: Topo- ~.....

graphie und Morphologie. Die Hohenschichtlinien in der.:('
Ma13staben 1 : 25.000 und 1 : 5000. •.
Čís. 23. E. Ha l' ber t: Braunschweig: Ůbersicht der <'.1

Literatur fur Vermessungswesen und Kulturtechnik vom
Jahre 1939 mit Nachtragen vom Jahre 1938.
Čís. 24. E. H a, I' ber t: Pokračování z čís. 23. Ge- n

setze, Verordnungen und Erlasse. Hanák. i.· ..

Schweizerische Zeitschrift fUr Vermessungswesen nnd -
Kulturtechnik. Čís. 1/1939: Boe s c hli n: Ableitung
der mittleren Fehlerel1ipse fur Triangulationsnunkte
ohne Benutzung der Theorie von der partiellen Aequi-
valenz. - S p i e 13: Kann man fiir Daniel Huber An-
spruche als Erfinder das »Methode der Kleinsten '"
Quadrate« geltend machen?
Čís. 2/1939. S p i e 13: (Dokončení z č. 1.) - Lan g:

Das Kartometer. - S c h w e i zel': Erfahrungen mit
Bussolentheodoliten.
Čís. 3/1939. S c h w e i z e 1': Erfahrungen mit Busso-

lentheodoliten (pokrač.). - W e I' f e 1i: Beurteilung
der Arrondierung bei Guterzusammenlegungen.
Čís. 4/1939. S c h w e i z e 1': Erfahrungen mit Bussol-

entheodoliten (dokonč.). - TI ach m a n n: Projections
conformes a double axe neutre.
Čís: 5/ln:39: B ach m a n n: Projektions con./'orl'1es

ft double axe neutre (dokonč.). - Týž: Réglage du pla-
nimetre linéare ft disque.
Čís. f): Entstehung des Grundeigentums in der Ge-

meinde Grafenried.
Čís. 7: Die Grundlinien der schweizerischen Triangu-

lationen.
Čís. 8/1939. Lan g: Die Grundlinien der schwciz.

Triangulationen.
Čís. 9. Lan g: Die Grundlinien (pokrač.).

B a e s c h I in: Die Fehlertheorie der Herablegung eines
Ho~hnunktes.
Čís. 10. Lan g: Die Grundlinien (pokrač.).
Čís. 11. Lan g: Die Grundlinien ... (pokrač.).

A. A n s e I' m e t: L'emploi en géodésie de coordonnées
nolaires conformes. - Dr. C. F. Ba e s c h I in: Bericht
uber die 7. Hauptversammlung der Internationalen
Union fi.ir Geodasie und Geophysik, 4.--15. IX. 1939 in
Washington.
Čís. 12: Baeschlin: Bericht ... (pokrač. z č.l1).

- K. E ach m a n n: Le théoreme de Tissot et les liP'nes
de déformation. Hanák.

,
R~~VY

Několik poznámek o zeměměřičské češtině. V poslední
době jsme na všech stranách svědky chvályhodného úsilí
po očistě našeho jazyka. Rádi se k těmto snahám připo-
juíeme, uvědomuHce si cenu ryzího jazyka pro kulturu
národa a pro národní život vúbec.
Příslušníkům našeho stavu i š.ir,ší véejnosti činilo

určité potiže pravopisně správné psaní podstatného jmé-
na zem8mě.řičství, přídavného jména zeměměřičský a je-
jich odvození. Samy některé' prameny a mluvnické pří-
ručky vykazují v tomto směru nejednotnost. Na př. ve
slovníku jazyka českého od profesorů Trávníčka a Váši

je pod písmenou m uvedeno měŤický, měřictví. pod
písmenou z pak zeměměřičský, zeměměřil~ství. Obdobnou
nedůslednost vykazují i jiné pj"íručky ja7ykové. Pi"prav-
ná redakce Zeměměřičského obzoru, chtě.iíc míti v celé
věci jasno, se zřetelem na to, má-li se psáti zeměměřičský
či zeměměřický obzor, požádala () výklad a rozhodnutí
kanceláj'· Slovníku jazyka českého při Čes!;é akademii
věd a umění v Praze. Kance1áj'- S'ovníku (řed. Dr. Alois
Z í s k a I) v dohodě s univ. prof. Dr. O. II u.i e I' e ITl do-
poručila dopisem ze dne 11. ledna 1940, aby bylo u:~íváno
tvaru zeměměHčství a pHdavného jména zeměměl'il'ský.
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Toto stanovisko odůvodnila tím, 1. že přídavné jméno
zeměměřičský cítí se jako adjektivum k zeměměřič, tedy
podobně jako písař-písařský, 2. že odborné prameny uží-
vají většinou tvaru zeměměřičství, zeměměřičství, 3. že
Příruční slovník jazyka českého, který vydáv'á Česká
akademie věd a umění, zavedl už pod heslem geodesíe a
geometr závazně zeměměřičství a pod heslem geodetický-

.....~.... .•. ěřičský. (Příruční slovník jazyka českého 1., str.
~6, 787.) Kancelář podotýká, že vedle toho jsou ovšem

sk . měřický a měřictví, jejichž způsob psaní je již tak-
to 'l~tálen. Budeme se proto v označení našeho časopisu
tírdo stanoviskem Kanceláře »Slovníku jazyka českého«
říditi. uvědomujíce si, že jde více o otázku pravidla než
o ;iolog-ickézdůvodnění.

této souvislosti považujeme za vhodné upozornit,í na
lpromisní stanovisko, jež ve věci zaujalo po slyšení

"dců v roce. 1928 ministerstvo financí a podle nějž
atastrální službě se píše -čský, jde-li o o s o b u (tedy

měměřičský inženýr, měřičský komisař atd.) a -cký,
,,-li o věc (na př. návod, stroj atd.).
Považujeme za vhodné, aby v našem časopise byla vě-

nJvár}a též náležitá péče i počeštění názvosloví a očistění
u.••Ší řeči od cizojazyčných zbytečností. Naše řeč je tak

"ibOhatá, že k odbornému vyjadřování nepotí'ebuje tolik
" 'eizich výrazů, kolik jich je v odborné mluvě užíváno. Dů-

kazem nadbytečného užívání cizích výrazů mohou nám
býti některé úřední tiskopisy. Tak na př. v tiskopisu pro
katastrální službu »Místopis trigonometrických bodú« je
použito nejméně 23krát cizích slov a názvů. Je použito
310v situace, stabilisace, signalisace, materiál a j. na-
místo ryze českých místopis I zajištění, vytčení, hmoty
atd. Je tam uveden nesprávný český název »Snímek
I'; mapy katastrální«, ač je správným »Snímek katastrál-
ní mapy«; jinde je použito místo snímek slova kopie
mapy katastrální. Ostatně některé názvy nejsou ani
v souladu s ustanoveními měřických návodů. Pro název
. »Místní situace pro 'zákres do katastrální mapy« je v ka-
tastru zaveden jednoznaiíný, výstižný a pěkný český ná-
zev »Polní n,áčrt«, jemuž každý odborník jasně rozumí.
Redakce Zeměměřiěského ObzoNQeh9t;M· dá širší ze-

měměřičské veřejnosti možnost,aby u.'platriilas;vénázory
na správnost a jazykovou ryzost odborných názvů, aby'
tak mateřský náš jazyk a zeměměřičské názvosloví bylo
postupně oproštěno od jazykových zbytečností.

Italská revue o našich pokusech se stereofotogrametrií.
Rivista del Catasto e dei servizi tecnici. erarialÍ, pI-ední
italská revue pro katastr, vydávaná ministerstvem fi-
nancí v Římě, uveřejňuje v čísle 4 ročníku V. článek Dra'
Ing. Václava Kolomazníka ~lVýsledky pokusú s používá-
ním stereofotogrametrie při zakládání pozemkového ka-
tastru«.
Jsou to pokusy, které naše ministerstvo financí pod-

niklo na Slovensku v území Beckovo za spoluúčastí ostat-
ních zájemníků bývalé ČSR.

O výsledcích pokusú promluvil autor na schůzi české
. fotogrametrické společnosti již dne 10. března 1935. (Viz
Z. V. 511935.) V čísle 5/1937 píše Dr. Klobouček o téže
věci v recenci o díle Roussielhe: La photogrammetrie et
ses applications géneraies.
Opakujeme stručně: zkoušky byly provedeny jednak

přístroji firmy Zeiss (dvojitá autom. komora s filmy)
a zpracovány na stereoplanigrafu a jednak přístroji fy
Wild (ruční komora s deskami), a výsledky zpracova-
nými na Wildově autografu.
Obě firmy, nezávisle jedna na druhé, zobrazily totéž

území na plánech 1:1000 napjatých na h!iníkové desky.
Autor pak vybral 132 bodů zaměřených se země a

srovnal jejich početní údaje polohopisné a výškopisné
s resultáty, jichž bylo dosaženo metodou leteckou.
Verifikace prováděna v několika směrech (a-g) a pří-

slušné výsledky docílené v jednotlivých verifikačních
skupinách jsou v článku uvedeny.

Tak na př. v skupině c) byla položena otázka, může-li
letecká fotogrametrie uspokojiti požadavky pozemkového

katastru a může-li nahraditi způsoby měření dosud po-
užívané a při jakém měřítku by se tak mohlo státi.
Autor zjišťuje, že teprv v měřítku 1:4000 může

letecké měření soutěžiti s metodou mě-
ř i c k é h o s t o I u a žen e n í d o s tip í' e s n é, aby
mohlo býti použito pro pořízení map v mě-
řítku 1:2880 .
S tímto zjištěním polemísuje italská redakce následu-

jící poznámkou pod čarou:
»Pokud se týče pořizování map katastrálních metodou

aerofotogrametrickou, dokazují pokusy a rozsáhlé a
přesné práce, jakož i podrobné a soustavně prováaěné
zkoušky, jež italská správa pozemkového katastru pod-
niká pro zakládání katastrálních operátů, žel z e s v ý-
hod o u p o u žít i řeč e n é m e t o d y na tomto
zvláštním a delikátním úseku kartografie velkého mě-
řítka.
Do 31. prosince 1937 byly v !taIii pořízeny a autenti-

fikovány mapy aerofotogrametrické, zobrazujíci území
o výměře 95.600 ha většinou v měřítku 1 :2000, neb
1:1000, 1:500, nevyjímajíc aní měrltko 1:4UOU.

Ať jsme použili zobrazení o obojím promítání (výměra
91.180 ha) neb restituční stereoskopické zkoušky (vý-
měra 4.420 ha), prováděné jak během práce, tak na ho-
tových mapách, byl ospravedlněn náš úsudek, že mapa
odpovídá úplně požadavkům pí'esnosti, požadovaným a
předepsaným pro staré měřické způsoby pozemní. Také
výškopisně vyhověla tato metoda všem požadavkům na
ní kladeným.

Přes to se rádi seznamujeme s výsledky pokusů pro-
váděných na Slovensku a rádi zjišťujeme shodu v kon-
trolním postupu používaném v Čechách s postupem veri-
fikačním a kolaudačním, jehož používají technikové ital-
ští při přezkoumávání map poÍ'Ízených aerofotogra-
metricky.« Ing. Frant. Falta .

Vyhláška ministra spravedlnosti ze dne 13. ledna 1940,
č. 40182 39, kterou se uveřejňuje změna v osobách úřed-
níků, oprávněných pravoplatně podpisovati geometrické
(polohopisné) plány u zemského úřadu' v Brně. U zem-
ského úřadu v Brně přísluší oprávnění podpIsovati geo-
metrické (polohopisné) plány, vyhotovené pro účely
vlastního služebního oboru, které mohou býti podkladem
pro zápisy ve veřejných knihách a pozemkovém ka-
tastru (§ 51 kat. zák. ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb.
z. a n.), také vrchnímu měřickému komisaři Ing. J aro-
slavu Kr e t z o v i a měí-ickému komisaři Ing. Josefu
Mu t lov i.
Oprávnění, které příslušelo vrchním měřickým komi-

sařům Ing. Karlu H o I a n o v i a Ing. Rudolfu P u h o-
n y - mu, zaniklo.

Tím se mění vyhláška ministra spravedlnosti ze dne
17. března 1931, Č. 12.298, doplněná vyhláškami ministra
spravedlnosti ze dne 25. června 1932, č. 29.361 a ze dne
3. července 1937, č. 37.409..

Ministr spravedlnosti: Dr. Krejčí v. r.

Povinné zasílání dat k opravě a doplňování úředních
map. Presidium min. vnitra zaslalo zemskÝm a ol(re'l-
ním úřadům dne 23. listopadu 1939, oběžník č. 14.586{
1939-pres. tohoto znění: Jak bylo sděleno oběžníkem ze
dne 19. dubna 1939, č. 6633{1939 pres. (Věstník minister-
stva vnitra z r. 1939, str. 97), byl př~ .di'iv~jšI vo-
j en.skt.Z;Jl!!1.!í'pisný_.ústayd()_s..Prmm!l1ister~t.y,a,vllitOi.
Tíh1fó opatřením nedOŠlo k podstatným změnám v dosa-
vadní působnosti tohoto ústavu, jemuž zůstala zejména
i jeho působnost v oboru úpravy a evidence map. Všem
podřízeným úřadům, pokud to náleží do jejich úřední
působnosti, se tudíž ukládá, aby zeměpisnému.ústavu
ministerstva vnífranadále zasírii!Y'-óovyklé zprávy
o změnách, které nastaly v přírodě a musí býti v zá imu
obsahové dokonalosti vyznačovány v mapách zeměpis-
néhoústavu. Údaje a opravy, o něž jde, buďtež zeměpis-
nému ústavu ministerstva vnitra zasflány v nezměněné
formě na adresu Praha-Bubeneč, Bučkova Č. 620, a to
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s výslovnou poznámkou na adrese »Pro evidenční od-
dělení«.
Normalisace v zeměměřičství. Již téměř všechny směry

inženýrských povolání učinily něco pro normalisaci ve
svém oboru. U nás jsme nečetli ani neslyšeli zatím ni-
čeho! Nejsme výjimkou, proto i my toho máme mnoho,
co by velmi naléhavě potřebovalo úpravy, případně
usměrnění v tomto duchu. Jde především o různost ozna-
čování ve formulkách, různost tiskopisů a pod. Náprava
by měla počíti již na vysoké školem tím, že by důsledně
byl zaveden stejný způsob označování hodnot, používáno
stejných pi'edtisků a pod. Posluchači neposlouží nijak
v zběhlosti při používání vzorců pro praktický výpočet,
není-Ii tomu tak. Různost není na závadu zkušenému
odborníku, nikoliv však začátečníku. Z vysoké školy se
tato různost přenáší do služby civilní i státní. V prak-
tickém životě stále vidíme, že různost je k neprospěchu
celku. Ze stanoviska racionelního studia a ekonomického
provádění prací v praksi, bylo by záhodno, aby povolaní
činitelé se zde ujali iniciativy.

Náš odborný časopis by mohl býti vhodnou tribunou
pro objasnění, případně pro zdůvodnění použití toho neb
onoho označení, tiskopisu a pod.

Zajisté, že normalisace se nemůže vyčerpati jen v tom-
to směru; je nutno jíti dále i za používanými stroji a po-
můckami. Včlenili jsme se do spolku, který propaguje
normalisaci; setkali jsme se s tím již v prvém jednání
se zástupci SIA, rádi j!;!me ustoupili pokroku a změnili
z toho důvodu i vžité rozměry našeho časopisu. Pokra-
čujme tedy dále! Máme mezi sebou dosti zkušených od-
borníků, aby se mohli zdárně zhostiti úlohy, za jejíž
brzké provedení budou vděčni všichni zeměměřiči. ,

Ing. V. Krurnphan::l.

Statistické šetření o pozemkové držbě. Vyhláškou před-
sedy vlády ze dne 4. prosince 1939 uveřejněnou ve Sb.
z. a n. pod č. 304 zajišťuje se právně podklad pro indi-
viduální šetření o držbě pozemkové, jejíž výsledky budou
sloužiti jako základna pro individ. soupis ploch kultur
a ploch osevu v měsíci květnu 1940. Příslušné dotazníky
pro toto statistické šetření budou vyplňovati katastrální
měřické úřady v měsíci lednu až březnu 1940 a v dalším
sledu této statistiky obecní úřady. Zpravodajská povin-
nost pro toto šetření se ukládá katastrálním měřickým
úřadům, obecním úřadům, všem majitelům pozemků
i těm, kteří sami na nich nehospodaří a všem, kdož na
vlastní l1čet hospodaří na pozemcíéh, byť i jen najatých.

Příprava nového komasačního zákona. Stavba dálnice si
vyžaduje zrychleného provedení právního knihovního
pořádku v celých krajích Čech a Moravy, aby se zamezilo
příp'adným obtížím při zabírání zemědělské půdy na
stavbu dálnice. Proto zemědělská komise Výboru N. S.
d o por u č u j e, aby s e s u r y c h len í m p r a c o-
val o n a k o m a s a ční m z á k o n ě, na jehož podkladě
by bylo provedeno sloučení pozemků dálnicí rozrušených.

TNS.
Slovenský zákon o státním komasačním fondu. Sněm

Slovenské republiky se usnesl na zákonu o zřízení stát-
ního komasačního fondu. Zákon ze dne 13. XII. 1939 byl
vyhlášen ve Slovenském zákoníku pod č. 328. Fond zři-
zuje se jako samostatný fond při ministerstvu spravedl-
nosti (pravosúdia) a z jeho prostředků má ministerstvo
spravedlnosti povolovati zálohy na výdaje řízení koma"
sačního podle uherského nařízení Č. 30/1909 I. M. a na-
řízení č. 60'1909 I. M. Podrobné předpisy o správě, účto-
vání fondu a o vymáhání záloh vydá vláda. Do fondu
bude přispívati stát každoročně přiměřenou sumou a
krom toho do něj poplynou:

a) vrácené zálohy fondu, vybrané od účastníků koma-
sačního řízení berními úřady (i s úroky z nedoplatků),

b) příspěvky státu l1a komasační výdaje podle ~ 199
nařízení č. 30/1909 I. M. a § 48 nařízení č. 60/1909 I. M.,

c) náhrady útrat hospodářských a lesních znalců zálo-
hovaných ze státního komasačního fondu podle § 198 na-
řízení č. 30/1909 I. M. a § 48 nařízení č. 60/1909 I. M.,
d) zaplacené výdaje komasačního řízení při použiti

výhod podle §§ 6, 7, 8 nařízení č. 22.000/1915 I. M.,
e) všechny nedoplatky komasačních výdajů a úroků

i tehdy, nejsou-li ještě vymáhané.
V případě, že by tyto příjmy nestačily, je oprávněný

fond (ministr spravedlnosti, který ho zastupuje) uzavříti
půjčku a tuto rozděliti na zkomasované nemovitosti. Ho-
tovosti státního fondu komasačního je možno ukládati
jen v peněžních ústavech se sirotčí jistotou.
Zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení, t. j. dnem

30. prosince 1939.
Rozpočet Slovenska na pozemkový katastr. V částce

72. Slovenského zákoníka ze dne 31. prosince 1939 byr
pod číslem 343 vyhlášen finanční zákon, kterým se sta-
noví státní rozpočet republiky Slovenské na rok 1940.
Z rozpočtu se dozvídáme výši státních výdajů na pozem-
kový katastr slovenský: O s ob ní v Ý d a je jsou preli-
minovány částkou 7,725.800 Ks v rozpočtu řádném a
56.000 Ks v rozpočtu mimořádném, ú h r n e m tedy
7,781.800. Věc n é v Ý d a jev rozpočtu řádném částkou
4,779.500 Ks, v rozpočtu mimořádném 110.000, úhrnem
4,889.500 Ks. Celkový náklad na pozemkový katastr je
tedy rozpočten na 12,671.300 Ks. V příjmech pozemko-
vého katastru je preliminována částka 2,135.000 Ks.

Nedostatek zeměměřičů na Slovensku. Národní listy
z. 12. ledna t. r. přinesly zprávu svého slovenského zpra-
vodaje o nedostatku zémětněřičských inženýrů ve státní
službě. V měřické službě státní je zaměstnáno plných
80% inženýrů - Neslováků. Doufalo se, že vlastní tech-
nická vysoká škola tento nedostatek odstraní. Avšak,
ač má nyní zeměměřické inženýrství již druhý ročník,
posluchačů je velmi málo. Za hlavní příčinu nezájmu
studentů o tento studijní obor se udává i u nás známá
skutečnost, že zeměměřičští inženýři po dlouhém a na-
máhavém studiu jsou zařazeni do kategorie Ic, nepoměr-
ně méně honorované, než kategorie lb, v níž jsou ostatní
inženýři ve státních službách. Pomýšlí se proto na stu-
dijní reformu, jež by jednak prohloubila odborné vzdě- #
lání zeměměřičů, jak toho pokrok vědy vyžaduje, jednak
zlepšila vyhlídky absolventů ve státních službách a tím
přilákala abiturienty středních škol ke studiu země-
měřictví. Slovensko zřídilo právě státní komasační fond,
jak referujeme ha jiném místě a v důsledku toho jeví
se zvýšená potřeba zeměměřičú pro práce komasační,
s nimiž se má nyní v hojnější míře započíti.
V souvislosti s tím, bude kolegy, kteří dříve působili

na Slovensku, zajímati zpráva o omezení pro vystupování
ze státních služeb na Slovensku.
Podle nařízení s mocí zákona č. 312 o dočasné úpravě

některých služebních poměrů státních zaměstnanců na
Slovensku, zaměstnanci státu, jeho nebo jím spravova-
ných podniků, ústavů, fondů, nebo zařízení, na které se
vztahují předpisy zákona č. 103/1926 Sb. z. a n., nebo
předpisy na jeho základě vydané, počítajíc v to také
služební řády, mohou ze služby vystoupit pouze, když
vláda prohlásila, Žé nemá zájmu na jejich dalším se-
trvání ve službě. V době platnosti tohoto předpisu neplatí
ustanovení § 85 služební pragmatiky a obdobné před-
pisy. Služební smlouvy, uzavřené se zaměstnancem, k je-
hož vystoupení ze státní služby nedala vláda podle uve-
deného nařízení souhlas, jsou neplatné; zaměstnavatel,
který uzavře s takým zaměstnancem služební smlouvu,
bude nad to potrestán okresním či státním policejním
úřadem pro přestupek peněžitým trestem do 10.000 Ks,
který se má v případě nedobytnosti změnit na zavření
do jednoho měsíce. Nařízení kromě toho uvádí, že do
31. prosince 1940 mohou být zaměstnanci státu, jeho
nebo jím spravovaných ústavů, podniků, fondů nebo za-
řízení usnesením vlády z moci úřední převedeni se zacho-
váním nabytých práv do kteréhokoliv jiného oboru státní
služby. Nařízení již nabylo platnosti.

,
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