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Dvacet let činnosti zeměměřičských inženýrů na Slovensku.
Jubilea v životě jednotlivců i celků jsou mezníky, u nichž jsou skládány účty a budovány
programy. Dvacet let budování samostatného státu Československého je pro celý národ
vhodnou příležitostí, aby ukázal, co bylo vykonáno ve všech úsecích kulturního,
politického, hospodářského a sociálního života od politického převratu v roce 1918 a aby
vytyčil směrnice pro další budování státu. Vážné doby, jimiž se druhé desítiletí naší státní
samostatnosti vrcholí, jsou příkazem, aby vykonaná práce byla kriticky hodnocena a
programy byly tvořeny s nejpevnější vůlí po jejich splnění.
Také my, zeměměřičští inženýři, přicházíme klásti účty ze své práce a snažení na
budování vlastního státu. Za pomocí úřadů, škol a kulturních institucí chceme ukázati na I.
výstavě prací zeměměřičských inženýrů na Slovensku, jež bude otevřena ve dnech 10. až
24. dubna 1938 v Bratislavě, co bylo vykonáno v onom úseku technicko-hospodářské
činnosti ve státě, který je svěřen nám. Výstava je věnována zeměměřičské činnosti v zemi
Slovenské, v níž se práce zeměměřičských inženýrů projevily nejvýrazněji a dosáhly
pozoruhodných výsledků rozsahem i obsahem. Předvedeme naší zájmové technické a
hospodářské veřejnosti vše, co bylo vykonáno v oboru pozemkového katastru, jenž je
registrem miliardových hodnot všeho národního nemovitého majetku, v oboru úprav
pozemkových, jimiž jsou zlepšovány právní a hospodářské podmínky zemědělského
hospodaření (pozemková reforma a scelování pozemků), v oboru technických prací a děl,
při nichž byla práce -zeměměřičského inženýra nutnou. Ukážeme výsledky vojenských
prací geodetických a mapovacích, které jsou podkladem účinné obrany státu. Pochopitelně
neopominuli jsme pedagogickou a vědeckou činnost našich vysokých škol, jimž je svěřena
výchova zeměměřičského dorostu a nezapomněli jsme na publikační a literární činnost
příslušníků našeho stavu a na vědeckou a všeobecně propagační činnost institucí, majících
blízko k naší činnosti. Snažíme se, aby výstava obsáhla všechny úkoly, které zeměměřičský
inženýr v československé republice koná a jež na podkladě své studijní vysokoškolské
přípravy konati může a soudíme, že návštěvníkům naší výstavy v Bratislavě podáme
souborný obraz o výsledcích, stavu a rozsahu všech zeměměřičských prací na Slovensku od
státního převratu.
Opírajíce se o vystavené výsledky své práce v zemi Slovenské chceme v rámci výstavy
důstojným způsobem manifestovati za své požadavky, jejichž splnění je hlavním
předpokladem, aby úkoly nám svěřené byly úspěšně a dokonale zdolány. Svaz spolků
zeměměřičských inženýrů svolává proto na dny 16. až 18. dubna 1938 do Bratislavy
celostátní a celostavovský sjezd zeměměřičských inženýrů československých. Za
přítomnosti pozvaných zástupců parlamentních kruhů, ministerstev, vysokých škol,
hospodářských a technických instituci atd. budeme se dožadovati, aby konečně byl splněn
náš tolikráte opětovaný požadavek, aby studium zeměměřičského inženýrství na vysokých
školách technických bylo prohloubeno prodloužením studijní doby ze 6 na 8 semestrů, jak
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toho rozvoj technických věd a hospodářské potřeby našeho státu vyžadují. Chceme, aby
tato jednotná manifestace všech zeměměřičských inženýrů pohnula konečně rozhodující
místa k tomu, aby studijní reforma byla provedena ještě před zahájením přednášek na
Štefánikově technice v Košicích.
Předkládajíce naší čtenářské obci toto číslo Zeměměřičského věstníku, věnované
výstavě prací zeměměřičských inženýrů v Bratislavě, apelujeme na všechny příslušníky
našeho stavu, aby v co největším počtu navštívili výstavu a zúčastnili se celostátního
sjezdu, abychom manifestační účastí dokázali zájem o výsledky prací, dosažené na
Slovensku a podpořili splnění základního požadavku našeho stavu.

Vzpomínky na počátky budování pozemkového katastru v
Československé republice
Ing. František M a n d y s,
ministerský rada a přednosta ústřední správy pozemkového katastru
Jen několika zasvěceným jedincům je známo, jak těžké počátky
měl československý pozemkový katastr. Tyto těžkosti působila
— vedle nedostatků převzatého býv. uherského pozemkového
katastru — zejména otázka, nemá-li pozemkový katastr pro
svůj technický význam a zvláště jeho map, býti převeden
do působnosti ministerstva veřejných prací.
Poněvadž vrchní správa tohoto odvětví, která v býv.
Rakousku byla soustředěna v Generálním ředitelství katastru
daně pozemkové ve Vídni a v býv. Uhrách v odb. XVIII.
ministerstva financí v Budapešti, zůstala po převratu, i se svými
celostátními ústavy triangulační kanceláří, litografickým ústavem
a ústředním archivem mimo území Československé republiky,
bylo třeba tuto největší složku státní zeměměřické služby nově
organisovati. Do věci zasáhlo hned po státním převratu ministerstvo veřejných prací tím, že
navrhlo, aby v oboru jeho působnosti byl zřízen „Ústřední úřad pro veřejné vyměřování",
ve kterém měla býti soustředěna správa veškeré zeměměřické agendy, tedy i pozemkového
katastru. Jako důvod pro tento návrh bylo zejména uváděno, že se tím zamezí opakování
stejných zeměměřičských prací různými resorty, a že ministerstvo veřejných prací bude
míti více zájmu na správnosti pozemkového katastru, jmenovitě jeho map, než finanční
správa.
Tento návrh byl v jedné z prvých schůzí ministerské rady již přijat, avšak při dalším
projednávání nebyl uzákoněn, a to vzhledem k námitkám pana ministra financí, že zřízení
takového úřadu bylo by nepoměrně nákladné a že by ztrátou pozemkového katastru vznikly
finanční správě velké obtíže při vyměřování daní a dávek.
Nato přikročilo ministerstvo financí samo k organisování služby pozemkového katastru.
Pro ústřední správu pozemkového katastru, jejíž agendu prozatím obstarávala v
ministerstvu financí oddělení pro daň pozemkovou, domovní a z majetku, bylo zřízeno
koncem roku 1919 zvláštní oddělení pod vedením evidenčního ředitele Ing. Josefa Leiperta
(pozdější ministerský rada, zemřel z přepracování v r. 1925). Tomuto oddělení byly
přičleněny i nově zřízené ústavy: triangulační kancelář, reprodukční ústav a ústřední archiv
pozemkového katastru. Prvý byl aktivován v r. 1919, druhý v r. 1920 a třetí pro nedostatek
místností teprve v r. 1930.
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Převzatý pozemkový katastr na Slovensku a Podkarpatské Rusi a v okrese hlučínském
vykazoval co do organisace, založení i jeho evidence značné místní rozdíly. Pozemkový
katastr na Slovensku a Podkarpatské Rusi byl založen zhusta bez podrobných katastrálních
map a o jeho udržování v souhlase se skutečností a s pozemkovými knihami bylo postaráno
velmi nedostatečně. Měl tedy křiklavé nedostatky. V okrese hlučínském převzali jsme od
pruské vlády pozemkový katastr sice celkem v řádném stavu, ale s mapami nevalné
technicko-zeměměřické ceny.
Mimořádná doba popřevratová kladla na pozemkový katastr nebývalé požadavky, čímž
rychle vycházely najevo všechny jeho nedostatky. Stížnosti na ubohý stav pozemkového
katastru na Slovensku a Podkarpatské Rusi se množily a ministerstvo financí bylo důrazně
žádáno o zjednání nápravy. Náprava nebyla žádána jen držiteli pozemků a autonomními
svazky, nýbrž domáhaly se jí i peněžní ústavy, většina ústředních úřadů a i členové
zákonodárných sborů. Těmito poslednějšími bylo poukazováno vesměs na to, že od
vyhotovení správného pozemkového katastru a založení pozemkových knih je odvislý
veškeren hospodářský kulturní rozvoj venkova v zemích Slovenské a Podkarpatoruské. Tak
na př. ministerstvo sociální péče naléhalo na uspořádání pozemkového katastru v
uvedených zemích k podnětu komise pro vystěhovalectví a kolonisaci, která se usnesla na
tomto doporučení: „Poněvadž dnešní stav veřejné evidence nemovitého majetku na
Slovensku a Podkarpatské Rusi podporuje roztříštění pozemkové držby, zdražuje
hypotekární úvěr, zdržuje zaknihování přídělů z pozemkové reformy, ochromuje i stavební
ruch, spoluzaviňuje proletarisaci tamního zemědělství a tím vystěhovalectví se všemi
nepříznivými sociálními a národohospodářskými důsledky těchto všech zjevů, uznává
meziministerská komise pro vystěhovalectví a kolonisaci za státní nezbytnost, aby veřejná
evidence nemovitého majetku v těchto zemích byla v době co nejkratší uvedena do stavu v
západní části státu, a žádá ministerstvo financí, aby veškerá opatření za tím účelem nutná,
rázu zákonodárného, organisačního i personálního byla realisována soustavně a metodicky
v nejbližších letech. Poněvadž každý odklad znamená velkou ztrátu a škodu pro slovenské
zemědělství a pro celé národní hospodářství, doporučuje komise povoliti mimořádné
prostředky, aby katastrální práce na Slovensku a Podkarpatské Rusi mohly býti skončeny
co nejdříve."
Z mnoha dotazů vznesených pak v poslanecké sněmovně ve věci potřeby nápravy
pozemkového katastru, byl jeden, a to poslance Dra Pavla Blaho, výstižně odůvodněn
slovy: „Kdo dá Slovensku nový pozemkový katastr, kdo zreformuje středověké majetkové
poměry, kdo skomasuje pozemky, připoutá k sobě Slovensko a získá si nesmrtelného
jména a upevní základy naší republiky."
K těmto potřebám jiných odvětví družila se ovšem i potřeba finanční správy, neboť
neupraveností pozemkového katastru a na něm závislých veřejných (pozemkových) knih na
Slovensku a Podkarpatské Rusi vznikaly nejen značné potíže při předepisování daní
(pozemkové, obratové, důchodové) a dávek (převodních, dědických) souvisejících s držbou
pozemků, ale též veliké škody státu tím, že držba nemovitostí není právně zabezpečena.
Finanční správa měla však i zvláštní zájem na tom, aby nejen co nejdříve byly sjednoceny
předpisy o pozemkovém katastru a že ze tří různých operátů katastrálních, t. j. býv.
rakouského, uherského a pruského byl vybudován operát jednolitý, který by umožňoval
jednotnou techniku daňovou, ale též, aby z důvodů úspornosti práce pro zakládání,
reambulaci a evidenci katastru pozemkového, vykonávané v jednotlivých oblastech
odchylně podle dosud tam platných norem, byly co nejdříve konány jednotně a tím
vyloučeny práce, které se ukáží později nepotřebnými a tak byly zamezeny náklady na
doplnění a vedení mnohých býv. maďarských nebo pruských operátů, u nichž bylo jisto, že
pro jejich méněcennost v brzku budou nahrazeny operáty novými. Nemenší zájem měla
finanční správa také na tom, aby co nejdříve byla odstraněna příčina stesků na
nestejnoměrné ocenění půdy v pozemkovém katastru.
Tyto všechny okolnosti, vedle zkušeností získaných v době před i ve světové válce,
vedly přirozeně k tomu, že již brzy v počátcích Československé republiky dospěly vedoucí
kruhy v ministerstvu financí k přesvědčení, že je nutno odstraniti nejednotnost
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katastrálních operátů a nestejnolitost katastrálních hodnot, stejně jako napraviti desolátní
pozemkový katastr na Slovensku a Podkarpatské Rusi.
K provedení takové nápravy bylo však napřed třeba sjednotiti ustanovení býv.
rakouských, uherských a pruských zákonů o pozemkovém katastru, což samozřejmě nešlo
rázem. Byla proto zvolena cesta postupného sjednocování.
První krok k sjednocení byl učiněn u podřízených úřadů v organisaci katastrální měřické
služby v okrese hlučínském, kde zákonem č. 321, Sb. z. a n. z r. 1920 byla zavedena
evidence pozemkového katastru po způsobu v českých zemích.
Zákonem č. 254 Sb. z. a n. z r. 1921, byla učiněna opatření směřující k ochraně
hraničních znaků (mezníků) státu, zemí nebo obcí a trigonometrických značek.
Když pak zákonem č. 43 Sb. z. a n. z r. 1922 a k němu vydaným vl. nař. č. 131 Sb. z. a
n. z r. 1922, byla oddělena státní finanční správa od obecní a municipální správy na
Slovensku a Podkarpatské Rusi, byly v těchto zemích úplně znova organisovány katastrální
úřady a to obdobně jako v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Při tom bylo již uplatňováno
soustředění celé agendy pozemkového katastru u jednoho orgánu, neboť v býv. Zalitavsku
zavedené rozvržení jednotlivých úkonů různým úřadům podle odborných odvětí (měřické,
vceňovací, finanční a kancelářské) se neosvědčilo. Pro personální a bytové potíže dělo se
toto soustřeďování postupně, nejprve převedením agendy pozemkového katastru od
obecních (obvodních) notářů ke katastrálním úřadům, a dočasně v některých okresích též k
úřadům berním.
Aby byla zvýšena technicko-zeměměřická úroveň pozemkového katastru na Slovensku
a Podkarpatské Rusi aspoň na úroveň v zemích českých, bylo stanoveno vládním nařízením
č. 148 Sb. z. a n. z r. 1922, že plány, které mají sloužiti za podklad pro zápis v pozemkové
knize a pozemkovém katastru, smí vyhotovovati jen k tomu kvalifikované a oprávněné
osoby. Nato zákonem č. 386 Sb. z. a n. z r. 1922 bylo v zemích Slovenské a
Podkarpatoruské zastaveno používání zastaralé sáhové míry a nařízeno používati v
pozemkovém katastru míry metrické, stejně jako v ostatních zemích Československé
republiky.
Vládním nařízením č. 83 Sb. z. a n. z r. 1925, byla přenesena od finančních ředitelství
agenda týkající se pozemkového katastru na katastrální úřady, jejichž názvy, obvody a sídla
byly zároveň nově upraveny.
Pro účelnou dělbu práce byla u katastrálních úřadů, jejichž působnost se vztahuje na
více než jeden měřický okres zřízena oddělení pro speciální druhy odborných prací, jako
jest vedení pozemkového katastru, vceňování, nové měření nebo autentifikace výsledků
měřických prací jiných orgánů, mají-li tyto výsledky býti převzaty přímo do pozemkového
katastru.
Kromě toho byla celá řada věcí, pokud to bylo přípustno s hlediska legislativního,
sjednocena normativními výnosy.
Ačkoli vedoucí činitelé v ministerstvu financí byly již řešením těchto nejnaléhavějších
otázek přes míru zaměstnáni, neboť třeba uvážiti, že každá otázka vyžadovala projednání a
dohodu s jinými na věci interesovanými odvětvími státní správy, což je zhusta jednání
velmi svízelné, přece nepustili se zřetele myšlenku, že nezbytným předpokladem
vybudování jednotného, požadavkem nové doby vyhovujícího pozemkového katastru je
sjednocení veškerých jej se týkajících předpisů. Souběžně s osnovou ratifikovaného zákona
o přímých daních byla připravována i osnova unifikovaného zákona o pozemkovém
katastru a jeho vedení. Tato osnova byla v ministerstvu financí hotova již v r. 1924, avšak
její meziministerské projednávání se několik let táhlo, hlavně následkem stále se vynořující
otázky resortní příslušnosti k pozemkovému katastru.
Ministerstvo veřejných prací předložilo totiž v r. 1920 další osnovu zákona o
organisaci zeměměřických prací, podle jejíhož konečného znění mělo býti v ministerstvu
veřejných prací soustředěno vedení
veškerých
zeměměřických
prací,
tedy i
pozemkového katastru. Kromě toho bylo s jiné strany navrhováno, aby pozemkový katastr
byl pro svou právní důležitost spojen s pozemkovou knihou v jedinou knihu veřejnou. O
pozemkový katastr jevilo zájem i ministerstvo zemědělství. Tato sporná otázka rozvířila,
živena jsouc všeobecnými tehdy tužbami po novotách zeměměřičskou veřejnost do té míry,
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že z toho vyplývající nejistota otřásala katastrální zeměměřickou službou přímo v
základech. Kritický byl zejména r. 1926, kdy návrh stíhal návrh a šlo se při tom tak daleko,
že bylo navrhováno i zrušení osvědčené organisace katastrálních měřických úřadů a
přidělení jejich agendy i s personálem okresním úřadům.
Bohudík zvítězil i zde názor, že lepší než překotné a drahé revoluční novoty o
nedohledných účincích, je zkušenostmi opřená evoluce, kterou lze dosáhnouti nápravy bez
nebezpečí otřesů.
Třeba pro budoucnost zaznamenati, že k vytříbení názorů o této sporné otázce podstatně
přispěly neupravené poměry držebnostní na Slovensku a Podkarpatské Rusi a s tím
související neuspořádaný stav pozemkového katastru a pozemkových knih v těchto zemích.
Zde si teprve finanční správa ujasnila, čím je pro ni dílo pozemkového katastru. Bez vlivu
nezůstalo také dobrozdání Československého komitétu geodetického a geofysikálního z
června 1926, který k sporné otázce se vyjádřil takto: „Soustřediti všecky technické práce
zeměměřické v jednom úřadě není ani účelno ani možno; tím by vznikl ohromný úřad, jenž
by se snad organisačně nedal ani ovládnout. Skoro každé ministerstvo potřebuje pro své
práce měření, jež musí býti upraveno dle interních a speciálních požadavků."
Potíže v meziministerském projednávání osnovy katastrálního zákona působila sice také
odchylná ustanovení platná v jednotlivých zemích o právu občanském, o obecném zřízení,
o veřejných (pozemkových) knihách a j., jichž unifikace logicky měla předcházeti, avšak
zde si nezbytná nutnost prosadila, že s vydáním unifikovaného zákona o pozemkovém
katastru nečekalo se na rozuzlení v tom směru vedených více nebo méně teoretických
polemik a katastrální zákon byl vydán pod č. 177 Sb. z. a n. z r. 1927 v takovém pružném
znění, aby jeho ustanovení v naznačeném směru vyhovovala normám dosud platným, a aby
nebyla odvislá také ani od příští jejich zákonné úpravy.
Při sjednocování norem byly přejímány jen osvědčené zásady pozemkového katastru,
hlavně býv. rakouského, které stoletou zkušeností se ukázaly nejlepšími a to novelisované s
československého hlediska vzhledem k poznatkům z prakse tak, aby úprava přejímaných
dosavadních operátů s podrobnou mapou byla pokud možno nejmenší, ježto každá i
sebemenší jejich úprava je velmi nákladná. Při tom byla věnována zvláštní pozornost těm
oblastem, které nemají buď vůbec anebo správných katastrálních map a kde nejsou
založeny také nové pozemkové knihy.
Na podkladě takto sjednocených a novelisovaných základních ustanovení jsou
vydávány prováděcí nařízení, vyhlášky a návody. Dosud byly vydány: Vládní nařízení č.
205 Sb. z. a n. z r. 1928, jímž se provádí hlava I. katastrálního zákona, č. 64 Sb. z. a n. z r.
1930, kterým se provádí hlava II, III a IV katastrálního zákona, dále vyhlášky č. 145/1928 a
109/1932 Sb. z. a n., o tom, kdy katastrální úřady mohou vykonati měření na žádost a
náklad stran a jaké jest vybrati za toto měření poplatky, vyhláška č. 179/1928 a 189/1933
Sb. z. a n., o náhradách za úřední jednání katastrálních úřadů, vyhlášky č. 206/1928, č.
164/1929 a č. 40/1931 Sb. z. a n., o příslušnosti katastrálních měřických úřadů, vyhlášky č.
75/1929 a č. 63/1931 Sb. z, a n., o sazbách poplatků za kopie pozemkového katastru,
vyhláška č. 131/1929 Sb. a. a n., kterou byly vyhlášeny platné sazby jakostních tříd, — pak
Návod, jak vypočítávati katastrální výtěžek (1929), Návod! pro katastrální vceňování
(1930), Návod pro obnovení katastrálních map reprodukcí (1931), Návod A pro katastrální
měřické práce (1932), Návod B pro katastrální měřické práce (1933), Návod pro využití
starých komasačních map na Slovensku a Podkarpatské Rusi (1933), Návod pro práce v
archivech map katastrálních (1934), Návod pro nápravu pozemkového katastru v zemích
Slovenské; a Podkarpatoruské (1936), Návod pro vedení nesjednoceného operátu v zemích
Slovenské a Podkarpatoruské (1936), Služební řád pro úřady pozemkového katastru (1936),
Návod pro obnovení pozemkového katastru novým řízením (1937), Návod pro
projednávání žádosti o měření na náklad stran (1938) a Návod pro vedení pozemkového
katastru (1938).
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Sepsání a projednání těchto předpisů — jak je samozřejmé, — vyžadovalo velké
iniciativy, značného studia a mimořádného napětí sil všech zúčastněných činitelů; jsou to
díla jedinečná, která si vyžádala od nás více evropských států a namnoze jim slouží za
vzor.
Podle nich vykonávají postupně výkonné katastrální úřady za spolupráce ostatních
resortů státní správy a civilních zeměměřičských inženýrů vlastní sjednocení pozemkového
katastru, čili je budován pozemkový katastr československý podle příkazů vědy a potřeby a
požadavků doby, t. j. tak, aby dílo to vyhovovalo svému mnohostrannému, katastrálním
zákonem stanovenému účelu.
Jde o obrovskou práci, rozvrženou pokud jde o nápravu desolátního pozemkového
katastru na Slovensku a Podkarpatské Rusi na 20 let a pokud jde o sjednocení převzatých
operátů s podrobnou mapou na 12 let, která bude-li mět býti úspěšně skončena ve stanovené
lhůtě do r. 1950, vyžádá si, kromě odstranění některých ještě rychlejšímu postupu v cestu se
stavících překážek, krajní obětavosti veškerého zúčastněného personálu a zejména
zeměměřičských inženýrů, neboť ti budou nuceni při polních pracích bojovati nejen s
neporozuměním obyvatelstva, nevyhovujícím ubytováním a stravováním, ale i nepřízní
přírody.
Věřím, že českoslovenští zeměměřičští inženýři zhostí se čestně — za vydatného
přispění pomocně-technického a kancelářského personálu — tohoto jim historií uloženého
úkolu, neboť katastrální a pozemnoknižní zařízení jsou naším národním výtvorem.

Geodetické základy polohopisné a jednotný zobrazovací způsob
Československé republiky
Ing. Josef Křovák, ministerský rada
a přednosta odd. III/6 b min. financí.
Obnovenému československému státu zůstává ze staré monarchie nejednotný mapový
materiál, pořízený na podkladě trigonometrických sítí různého původu a různé přesnosti.
Pro národohospodářské, technické a ostatní státně nezbytné účely je nutno se postarati o
nové, podle moderních metod vyhotovené, podrobné mapy na jednotných geodetických
základech.
Pro vybudování jednotných geodetických základů pro Československo bylo hlavní
úlohou nalézti nejvhodnější zobrazovací způsob. Kromě předních geodetů a kartografů
československých zabývala se touto otázkou také triangulační kancelář ministerstva financí,
zřízená v r. 1919. Pro vyhotovení nových katastrálních map byla ministerstvem financí
přijata zásada, aby nový zobrazovací způsob měl tyto vlastnosti:
1. Má býti jednotný, t. j. pro celé území státu jediný a společný pro zeměměřičské
práce kteréhokoliv resortu (§ 10, kat. zákona);
2. má býti národní, t. j. má se přimykati poloze a podélnému tvaru Československé
republiky;
3. má býti konformní;
4. deformace úhlová při trojúhelnících o stranách menších 5 km nesmí příliš překročiti 1";
5. hodnota délkového zkreslení nechť je asi 1 :10.000; větší je přípustné jen tehdy, když
z toho plynou praktické výhody;
6. celé území Československé republiky má býti zobrazeno v pravoúhlé soustavě (§ 50
kat. zákona) a v jediném kvadrantu;
7. výpočet směrových oprav má býti co nejjednodušší;
8. pro zobrazení má býti použita Gaussova koule k usnadnění výpočtů, zejména
sferoidických.
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Volbou zobrazovacího způsobu Československé republiky se zabývalo více autorů,
jejichž práce jsou otiskovány od r. 1920 v domácích i zahraničních odborných časopisech.
Z navrhovaných zobrazení Československé republiky přišly v úvahu tyto návrhy:
a) obecné kuželové zobrazení (Ing. Křováka),
b) normální kuželové zobrazení (plk. VZÚ Dr. L. Beneše),
c) obecné válcové zobrazení (prof. Dr. Fr. Fialy).
Ministerstvo financí podporovalo můj návrh, poněvadž splňuje všech 8 výše uvedených
předpokladů. Triangulační kancelář ministerstva financí připravila pro obecné konformní
kuželové zobrazení potřebné zobrazovací tabulky a diagramy. Těmito pomůckami bylo
umožněno zjednodušiti všechny výpočty ve zvoleném zobrazení. Finanční správa v tomto
zobrazení zhotovovala nové katastrální mapy oněch katastrálních území, v nichž se podle
ustanovení §§ 28, 64 a 100 katastrálního zákona č. 177/1927 Sb. z. a n. vyhotovoval
původní nebo nový měřický operát. V tomto zobrazení se dále vyhotovovaly katastrální
mapy i po vyjití vládního nařízení č. 64/1930 Sb. z. a n. podle ustanovení § 1 odst. 2.
Aby mohla býti stanovena jednotná zobrazovací soustava ministerstvem financí podle
ustanovení vládního nařízení č. 64/1930 Sb. z. a n., byl požádán Československý komitét
geodetický a geofysikální, zřízený při Národní radě badatelské, aby vykonal vědeckou
přípravu pro volbu zobrazení, a se zúčastněnými ministerstvy bylo o něm jednáno na
svolaných meziministerských poradách.
Po úspěšném ukončení všech jednání vydalo ministerstvo financí výnos ze dne 16.
prosince, 1937, č. j. 126.197/37-III/6b, jímž se stanoví podle ustanovení § 1, odst. 1, vlád.
nař. ze dne 23. května 1930, č. 64, Sb. z. a n., po slyšení Čs. komitétu geodetického a
geofysikálního a v dohodě s ministerstvy zemědělství, veřejných prací, národní obrany,
školství a národní osvěty, aby při vyhotovení původního nebo nového měřického operátu
byly pozemky zobrazeny na jediné do roviny rozvinuté kuželové ploše obecného
konformního zobrazení kuželového. Přesně za 10 let po vyjití katastrálního zákona skončil
se tak jeden velmi důležitý úkol pro položení definitivních geodetických základů
polohopisných nutných pro mapování v Československé republice.
Zároveň s pracemi pro stanovení jednotné zobrazovací soustavy vykonala triangulační
kancelář ministerstva financí se vším úsilím přípravy pro vybudování jednotné
trigonometrické sítě, jejímž druhým účelem bylo unifikovati různé dřívější trigonometrické
sítě katastrální, na nichž jsou vyhotoveny převzaté katastrální mapy.
Bylo nutno vybudovati nejprve základní trigonometrickou síť katastrální. Pro tuto síť
byla provedena nová triangulace na území Moravy, Slezska, Hlučínska a Slovenska. Pro
Čechy a Podkarpatskou Rus bylo použito výsledků t. zv. vojenské triangulace z let 1860 až
1898, vykonané pro vojenskou síť I. řádu, vztaženou na základní referenční triangulační
bod „Herrmannskogel" u Vídně a zpracovanou na Besselově elipsoidu. Použití těchto
výsledků se stalo teprve po porovnání vojenského a nového měření směrů, jímž byla
prokázána dobrá shoda. Nová triangulace, vykonaná triangulační kanceláří ministerstva
financí v letech 1920—1926, se vztahovala na 204 trigonometrické body, které uzavíraly
352 trojúhelníky o délkách stran průměrně 23 km proti průměrné délce stran přes 40 km v
trojúhelnících vojenské sítě I. řádu v Čechách a na Podkarpatské Rusi.
Již za rok po ukončení polních prací v základní trigonometrické síti katastrální byla tato
síť také vyrovnána a stanovena. Byla vyrovnána směrově v zobrazovací rovině obecného
kuželového zobrazení konformního metodou nejmenších čtverců. Vyrovnání bylo
provedeno ve dvou částech. Hlavní část (země Česká, Moravskoslezská, Slovenská bez
jihozápadní části a Podkarpatoruská) nezávisle a druhá malá část (jihozápadní Slovensko)
závisle na hlavní části.
Nezávislé vyrovnání směrů hlavní části základní trigonometrické sítě katastrální
najednou obsahuje 237 trigonometrických bodů, 1266 směrů, 397 trojúhelníků, 162
stranových rovnic, a pozoruhodný počet 559 normálních rovnic. Normální rovnice byly
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řešeny postupným sbližováním. Dobrou představu o velikosti úkolu při řešeni normálních
rovnic poskytuje schéma, řešení normálních rovnic, které je 2 m vysoké a 3 m dlouhé a kde
čísla jsou znázorněna čárkami.
Závisle vyrovnaná trigonometrická síť jihozápadní části Slovenska obsahovala 11
připojovacích trigonometrických bodů a 31 nových trigonometrických bodů, 180
oboustranně měřených směrů, 59 trojúhelníků. Při vyrovnání vzniklo 87 normálních rovnic,
z nichž je 59 trojúhelníkových a 28 stranových. Na rozdíl od předchozího byly normální
rovnice řešeny spojováním. Oba tyto způsoby byly mnou propracovány a také svého času
uveřejněny ve Veřejných zprávách služby technické.
Rozměr, směr a poloha základní trigonometrické sítě katastrální na Besselově elipsoidu
byly stanoveny na podkladě geodetických údajů 42 totožných trigonometrických bodů
vojenské triangulace I. řádu v Čechách.
Vyrovnáním celé základní trigonometrické sítě katastrální najednou byl bezpečně získán
podklad pro pozdější jednotnou trigonometrickou síť katastrální I. řádu. Základní
trigonometrická síť katastrální obsahuje celkem 268 trigonometrických bodů, které jsou
udány pravoúhlými rovinnými souřadnicemi, které mají kladné znaménko, neboť území
Československé republiky leží v prvém kvadrantu souřadnicové soustavy.
Na tuto základní trigonometrickou síť katastrální byla navázána jednotná trigonometrická síť katastrální, která podle ustanovení § 10, odst. 1. a 2. vlád. nařízení č.
64/1930 Sb. z. a n. je budována s ohledem na budoucí československou základní
trigonometrickou síť triangulační kanceláří ministerstva financí za součinnosti příslušných
úřadů nebo ústavů ministerstva zemědělství, veřejných prací a národní obrany podle zásad
vydaných výnosem ministerstva financí ze dne 19. října 1934, č. j. 102.313/34-III/6, po
slyšení Čs. komitétu geodetického a geofysikálního a v dohodě s ministerstvem
zemědělství, veřejných prací, národní obrany a školství a národní osvěty.
Jednotná trigonometrická síť katastrální vyšších řádů je dnes dobudována toliko v síti I.
řádu, kde základní trigonometrická síť katastrální z roku 1927 byla doplněna dalšími 100
body, zejména v zemi České a Podkarpatoruské, takže po celém území Československé
republiky se rozprostírá stejnorodá síť I. řádu, jak je dobře patrno z nákresu této sítě,
umístěného na bratislavské výstavě. Trigonometrické sítě II., III. a IV. řádu jsou dosud ve
vývinu. Také z těchto trigonometrických sítí jest každá budována tak, aby sama pro sebe
byla vytvořena pokud lze z rovnostrannýcb trojúhelníků a byla stejnorodá. Síť II. řádu má
strany trojúhelníků průměrně 12 km dlouhé, síť III. řádu průměrně 7 km a síť IV. řádu
průměrně delší než 4 km. Konfigurace těchto tří sítí je patrná ze vzoru základního
triangulačního listu rovněž v Bratislavě vystavovaného.
Do jednotné trigonometrické sítě katastrální vyšších řádů se včleňuje podrobná
trigonometrická síť se stranami dlouhými průměrně 2 km. Tato podrobná trigonometrická
síť, pro jejíž vybudování se konají podrobné a místní triangulace, je východiskem pro
podrobná měření a podkladem pro vyhotovení všech map. Předpisy pro vybudování této
sítě jsou mírnější a tvar a hustota její je patrná z vystavovaného vzoru triangulačního listu.
Jednotná trigonometrická síť katastrální vyšších řádů včetně podrobné trigonometrické
sítě je budována postupně v oblastech, kde je toho právě třeba.
Triangulace konané pro budování jednotné trigonometrické sítě katastrální jsou
prováděny podle pevně stanoveného programu smluveného se všemi zúčastněnými
ministerstvy. Při triangulaci pro jednotnou trigonometrickou síť katastrální jsou pojímány
do jednotné sítě veškeré trigonometrické body dřívějších triangulací jakéhokoliv druhu
pokud tyto body nebyly ztraceny a pokud jejich poloha vyhovuje nové jednotné
trigonometrické síti. Převzetím totožných trigonometrických bodů je rázem postaráno o
podchycení všech dřívějších trigonometrických sítí, vybudovaných pro kterýkoliv účel. Tím
je také získán podklad pro bezpečné posouzení hodnoty a přesnosti dřívějších sítí a
posouzení kvality map, zhotovených na jejich podkladě. Konečně je tím umožněno
bezpečně zjistiti potřebu a postup mapování Československé republiky.
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Při triangulaci jsou trigonometrické body signalisovány převážně dřevěnými
triangulačními signály tvaru jak je zobrazen na pláncích a snímcích, vystavovaných na
bratislavské výstavě.
Měření vodorovných a výškových úhlů se koná v poslední době převážně švýcarskými
přesnými teodolity pro I. a II. řád, vyrobenými firmou Wild v Heerbruggu,. které mají
sexagesimální dělení. Fotografické snímky těchto teodolitů jsou také v exposici triangulační
kanceláře ministerstva financí. Úhly jsou pravidlem měřeny ve skupinách a řadách.
Zavedením švýcarských teodolitů bylo umožněno zhospodárniti měření úhlů, kromě toho
dosažené výsledky jsou velmi hodnotné, jak je patrno na příklad z údajů, uvedených v
Rapport de la commission géodesique et géophysique Tchécoslovaque 1936.
Souřadnice trigonometrických bodů jsou počítány v obecném konformním kuželovém
zobrazení souřadnicovým vyrovnáním metodou nejmenších čtverců zpravidla dvou nebo
více bodů najednou, a to zejména v trigonometrických sítích II, a III. řádu, kdežto v síti IV.
řádu a podrobné trigonometrické síti zpravidla vyrovnáním souřadnicovým jednotlivých
bodů. Obsáhlost výpočtů triangulačních údajů je patrná z vystavované strany zápisníku o
směrech, do něhož jsou výsledky jednotlivých výpočtů zapisovány.
Základní trigonometrická síť katastrální nezávisle směrově vyrovnaná v roce 1926 a
1927 vykazuje průměrnou chybu v měřeném směru m = ± 0,8105", závisle vyrovnaná část
má m ± = 0,8785". Na základní trigonometrickou síť katastrální připojená trigonometrická
sít I. řádu dosahuje průměrnou chybu v měřeném směru 0,5" až 0,6". Tato průměrná chyba
dokazuje, že trigonometrické body základní sítě jsou správně určeny. V síti II. řádu je
průměrná chyba v měřeném směru v mezích do 0,8" a průměrné chyby v pravoúhlých
souřadnicích nepřesahují 5 cm. V sítí III. řádu je průměrná chyba v měřeném směru
maximálně 1", průměrné chyby v souřadnicích nepřekračují 3 cm. V síti IV. řádu je
průměrná chyba v měřeném směru maximálně l,4" a průměrné chyby v souřadnicích jsou
kolem 1 cm. V podrobné trigonometrické síti, jejíž měřický operát polní není již tak
sourodý a nelze proto uvésti dost spolehlivě průměrnou chybu v měřeném směru, jsou
průměrné chyby v souřadnicích maximálně 1 cm.
Vybudováním základní trigonometrické sítě katastrální a na jejím podkladě budované
jednotné trigonometrické sítě katastrální je náš stát velmi dobře dotován správně určenými
pevnými body, které plně vyhovují pro všechny technické účely. Toto tvrzení podporuje
zejména ta okolnost, že všechny 3 základny, které svého času byly změřeny na území
našeho státu bývalým vojenským zeměpisným ústavem ve Vídni, sloužily za kontrolu pro
rozměr sítě. Základnové triangulace byly znovu vyrovnány po definitivním stanovení
základní trigonometrické sítě katastrální. Z výpočtu je patrno, že rozměr sítě je správný a že
rozdíl v délce je 2 mm až 10 mm/km. Tak na př. ověřuje nová základna u Feledinců,
měřená v r. 1936, stranu jednotné trigonometrické sítě I. řádu Vösdobor - Tubahegy. Strana
ze sítě proti straně odvozené základnovou triangulací ze základny se rozchází o 4.8 mm/km.
Lze to přičítati tomu, že základní trigonometrická síť katastrální byla vyrovnávána
najednou. Ostatně i každá nová triangulace, provedená v jednotné síti, potvrzuje správnost
rozměru sítě a také tu okolnost, že jednotnou trigonometrickou sítí katastrální bylo
prakticky postaráno o velmi dobré geodetické základy pro mapování našeho státu.
Jednotná trigonometrická siť katastrální je budována také s ohledem na budoucí
základní trigonometrickou síť, jejíž účelem bude:
1. ověřiti práce vykonané v jednotné trigonometrické síti katastrální,
2. vybudovati geodetické základy také pro vědecké účely a pro každou potřebu, která
by se v příští době vyskytla,
3. vytvořiti dílo, které svou přesností poslouží i v budoucnosti pro vědecké práce
mezinárodní,
4. umožniti výzkumy, studie, badání a jiné vědecké práce, související s měřením a
zjišťováním tvaru zemského povrchu.
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Základní trigonometrická síť je budována triangulační kanceláří ministerstva financí za
součinnosti úřadů a ústavů ministerstev národní obrany a veřejných prací a vědeckých
ústavů vysokých škol. S přípravnými pracemi pro budování této sítě bylo započato v r.
1931. Nejprve byly ministerstvem financí sjednány dohody se sousedními státy o spojení
základních trigonometrických sítí Československa, Rakouska, Polska, Německa (tato je jen
rámcová) a Rumunska. Zbývá ještě sjednati dohodu jedině s Maďarskem. Projekt
československé základní trigonometrické sítě je již z převážné části ustálen a jeho nákres je
také v exposici triangulační kanceláře ministerstva financí na výstavě v Bratislavě.
Základní trigonometrické body jsou již většinou stabilisovány, zejména však body
poledníkového řetězce mezinárodní Unie geodetické v Podkarpatské Rusi.
Vědeckou přípravou pro tuto síť se zabývá Čs. komitét geodetický a geofysikální. Pro
práce v síti, které jsou velmi pracné, byly vydány výnosem ministerstva financí ze dne 27.
května 1936, č. j. 45.488/36-111/6 b za souhlasu ministerstva zemědělství, veřejných prací,
národní obrany a školství a národní osvěty administrativní zásady, které obsahují celkem 12
bodů. Podle 11. bodu zásad bylo zřízeno celkem 9 subkomisí, jejímiž členy jsou jednak
členové Čs. komitétu geodetického a geofysikálního a jednak osoby, pověřené prováděním
prací v základní trigonometrické síti. Byly zřízeny tyto subkomise: Pro srovnávací
základnu, pro základnové triangulace a měření základen, pro ustálení projektu sítě,
signalisaci a stabilisaci trigonometrických bodů, pro měřeni vodorovných úhlů a zenitových
vzdáleností, pro měření astronomicko-geodetická, pro měření intensity tíže, pro vyrovnání a
výpočty sítě, pro projekci a pro publikační činnost, bibliografii a názvosloví. Tyto
subkomise navrhují v oboru své působnosti, prostřednictvím ministerstva financí pracovní
postupy, podávají návrhy na změny předpisů a jiné iniciativní návrhy. Návrhy se zpracovávají na meziministerských poradách.
Tak je postaráno o administrativní stránku prací v základní trigonometrické síti. Věci by
bylo prospěšno, kdyby do souboru měření byla pojata také nivelace vysoké přesnosti.
Dělbou technických prací je sledován účel, aby každá jejich složka byla prováděna
nejvhodnějšími způsoby, které zaručují požadovanou přesnost výsledků měření.
Kromě ustálení projektu sítě a stabilisace asi třetiny trigonometrických bodů
železobetonovými pilíři byly v roce 1936 a 1937 postaveny také měřické rozhledny zděné
na pěti bodech v zemi České, byla zaměřena základna u Feledinců, byla měřena intensita
tíže v několika místech na Moravě a dále byly provedeny studie a zkoušky teodolitů a
měřických metod pro měření vodorovných úhlů. Podle mezistátní dohody byly změřeny
vodorovné úhly ve styčném řetězci základních trigonometrických sítí Československa a
Rakouska na 9 československých a na 9 rakouských trigonometrických bodech, konečně
byla zaměřena I. etapa základnové triangulace u Feledinců, jíž se ověřuje strana jednotné
trigonometrické sítě katastrální I. řádu Vösdobor - Tubahegy. Exposice triangulační
kanceláře ministerstva financí na bratislavské výstavě obsahuje také některé fotografické
snímky zděných věží a přístrojů, používaných v základní trigonometrické síti. Některé
doklady byly zařazeny do exposice triangulační kanceláře ministerstva financí ve snaze,
aby veřejnost byla poučena o tomto novém rozsáhlém díle československé základní
trigonometrické sítě, s jejímž budováním bylo započato a o níž do veřejnosti proniklo
dosud málo zpráv.
Z uvedeného je patrno, že dosud zbývá ještě velmi značný úkol. Práce v jednotné
trigonometrické síti katastrální jsou již ve všech složkách plně zavedeny a pokračují svým
tempem podle programu. Práce v základní trigonometrické síti, s nimiž se teprve počíná,
budou v plném proudu ve všech složkách nejpozději v příštím roce a podle předpokladu
budou ukončeny ve 14 letech.
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První kroky čs. zeměměřiče po osvobozeném Slovensku
Ing. Vladimír Ročák,
úř. autor. civilní geometr v Trenčíně
28. říjen 1918 zastihl mne v Praze právě po dovolené a byl jsem ušetřen útrap
cesty z fronty domů. Proto jsem se ihned věnoval práci organisační při budování našeho
vojska. Po prvním týdnu naší svobody, kdy jsem se zúčastnil sestavení dvou praporů I.
pluku stráže Svobody, které odjely na Slovensko, navázal jsem své staré styky s bývalými
známými Slováky z vysokoškolského studia a dostal se do Národního výboru (odbor
slovenský), odkud mne poslali p. Dr. Vavro Šrobár a pan Kornel Stodola dne 15. listopadu
s přípisy, abych se hlásil u předsedy Národnej Rady pre Slovensko, pana Matúša Ďuly v
Turč. Sv. Martine ke službám vojensko-organisačním.
Cíle cesty své nemohl jsem dosáhnouti, protože v té době byla železniční trať nad
Púchovem přerušena a zůstal jsem dva dny v Trenčíně.
Ze zájmu čistě odborného a chtěje vyhověti upozornění profesora české techniky v
Praze pana Ing. Petříka, zašel jsem se informovat k inspektorátu katastrálného měření v
Trenčíně. V uniformě nadporučíka, ozbrojený mohutnou armádní pistolí (ráže 9 mm),
navštívil jsem přednostu inspektorátu katastrálního měření pana Rudolfa Herra. Tento, po
prvním leknutí, brzy se uklidnil, a během dvou dnů nastínil mně stručně povšechný stav
měřických a katastrálních operátů na území slovenských žup, hlavně v obvodu jeho
inspektorátu, který byl teprve v roku 1913 zřízen. Pro pana profesora Petříka vyhledal mně
instrukce s chorvatským textem {věděl jsem totiž, že pan profesor působil kdysi v Lublani,
že srbochorvatsky umí, ale maďarsky ne), diagramy a mapy, znázorňující území s katastr.
mapami a bez nich. Celou hromádku knih a map přivezl jsem panu profesorovi do Prahy.
Dne 25. listopadu předložil jsem Klubu slovenských poslanců referát, který mně
pan profesor pomohl sestavit, v němž bylo dáno k úvaze následující:
1. Pro udržení kontinuity operátů daně pozemkové a kontinuity právní, pokud je na nich
založena, bylo by nutno zabezpečiti všecky původní operáty katastrální a nové práce.
2. Pro zabezpečení všech součástí nového vyměřování katastrálního, aby pokud možno
nejdříve mohlo se v přerušených pracích pokračovati, třeba, aby signály a výtky v
území zaměřovaném rozložené a osazené, nebyly odstraňovány a ničeny.
3. Nezbytně nutno převzíti manuály, zápisy, skizzy, nedokončené plány a hotové sekční
listy se všemi písemnými doklady od dosavadních úředníků katastrálného inspektorátu
trenčanského informovaným odborníkem.
4. Z toho důvodu bude třeba dáti úředníkům maďarským ujištění, že zůstanou prozatímně
na svých místech, dokud nebude všechen materiál operátový, všecky přístroje
měřické a přehlídka prací venku — převzaty delegáty vládou československého státu k
tomu určenými.
5. Třeba ihned jmenovati a zmocniti aspoň jednoho zástupce, který by ihned předběžně
zjišťoval přípravné práce a mohl s úředníky inspektorátů podle instrukcí vládních
nevyhnutelná jednání prováděti a podle vládních instrukcí příští práce připravovati.
Na podkladě rozhodnutí Klubu slovenských poslanců dostal jsem již 27. listopadu od
ministra veřejných prací zmocnění, abych ihned předběžně zajistil přípravné práce,
potřebné k udržení zeměměřičské služby na Slovensku, jakož i materiál této služby se
týkající. K tomu opatřil jsem si vojenský průkaz od ministerstva národní obrany, jakož i
ověření, že zůstávám nadále ve službě vojenské.
V době od 1. prosince 1918 do 14. února 1919 navštívil jsem postupně inspektoráty
katastrálního měření v Trenčíně, Nitře, Bratislavě, Košicích a archivy katastrálních map v
Bratislavě a v Košicích. Od maďarských úředníků byl za přítomnosti zástupce městského
úřadu přijat slib věrnosti k čs. republice, event. prohlášení, že vystupují ze služby,
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přednostové úřadů byli požádáni, aby setrvali na svých místech až do převzetí úřadů čsl.
úředníky a byli zavázáni k zodpovědnosti za inventář. V území, kde bylo měření v proudu,
bylo obecním úřadům nařízeno, aby signály nebyly poškozovány nebo odstraňovány.
Mnozí z bývalých úředníků přijali ochotně příležitost, že mohli zůstati ve službách nově
se rodící republiky čsl., někteří zpupně odmítli složení předběžného slibu.
Koncem měsíce prosince byl jmenován pan Ing. Vlad. Hajný v Brně, aby vypracoval
elaborát pro reorganisaci služby zeměměřičské na Slovensku. Po kratším pobytu v Trenčíně
a po přestěhování vlády slovenské (Šrobárovy) ze Žiliny do Bratislavy, přestěhoval se též
pan Ing. Hajný do Bratislavy. Tam odevzdal jsem mu dne 21. února 1919 svoji
korespondenci s ministerstvem veřejných prací se všemi doklady o dosavadní činnosti za
přítomnosti pana Ing. Fr. Mandyse.
Dne 1. března 1919 byl jsem ministerstvem veřejných prací zproštěn další činnosti a po
propuštění ze svazku vojenského usadil jsem se jako civilní geometr v Trenčíně, kde mám
svou kancelář dosud.
Že jsem neuposlechl přátelské výzvy pana Ing. Mandyse, abych vstoupil do služeb
katastru na Slovensku, lituji ještě dnes.

Organisace služby zeměměřičské na Slovensku
Ing. Vladimír H a j n ý, vrchní měř. rada v. v. v Brně.
Výnosem ministerstva veřejných prací ze dne 31. prosince 1918, č.
j. 401, byl jsem pověřen, abych vypracoval návrh na organisaci
služby pro tehdejší evidence katastru daně pozemkové (nynější
katastrální měřické úřady) na Slovensku. V ministerstvu veřejných
prací měli totiž býti soustředěny veškeré technické úřady, tudíž i
úřady evidence katastru.
Jelikož však po dohodě ministerstev financí a veřejných prací
zůstaly nadále tyto úřady při finanční správě, byl dekret můj dnem
30. ledna 1919 dodatečně schválen ministerstvem financí a tak
zproštěn služby dnem 11. února 1919 u zemského fin. ředitelství v
Brně, nastoupil jsem ihned cestu do Bratislavy, kde jsem se u
tehdejšího generálního finančního
ředitele Kvěcha do služby
přihlásil.
Tam zastihl jsem vrchního geometra Ing. Mandyse, nynějšího ministerského radu a
přednostu zeměměřičské služby v ministerstvu financí, který tam mezi dobou schválení
mého dekretu byl vyslán a který mne informoval o svém šetření, jež v krátké době, co u
slovenské vlády působil, mohl zjistiti.
Po jeho odchodu bylo mou první starostí, abych převzal do naši správy veškeré
maďarské úřady, spadající do oboru zeměměřičského.
V Maďarsku nebyl totiž v platnosti zákon z r. 1883 a nebylo tam tudíž žádných
katastrálních úřadů evidence katastru. Zato tam byly v činnosti silné inspektoráty nového
katastrálního vyměřování a to z té příčiny, že při původním vyměřování v bývalém
Rakousku bylo k měření Maďarska přikročeno naposledy a velká část Maďarska i
Slovenska byla a jest ještě dnes bez map katastrálních.
Z těchto inspektorátů nám zůstalo na Slovensku pět. Dva v Bratislavě (pátý a šestý) a po
jednom v Nitře (sedmý), Košicích (první) a Trenčíne (čtyřiadvacátý podle maďarského
označení).
Převzetí těchto úřadů dálo se vždy u přítomnosti zástupce ministerstva s plnou mocí pro
Slovensko a sice dle inventárních účtů.
Zajištěny měřické stroje, kancelářsky nábytek a zařízení, mapy s operáty a tiskopisy.

1938/60

O ceně tohoto inventáře lze si udělati úsudek, že se jednalo o inventář pro asi 120
úředníků zeměměřičských.
Podle šetření navrhnuty: šestý inspektorát bratislavský a inspektorát nitranský, aby byly
zrušeny, ostatní pak uzavřeny, jelikož úředníci nechtěli složiti slib poslušnosti Českosl.
republice. Vykazovali se maďarským tištěným prohlášením z Budapešti, že hranice
československo-maďarská není ještě stanovena. (Hranice byla pevně určena teprve článkem
27. odst. 4. mírové smlouvy Trianonské ze dne 4. června 1920.) V důsledku toho byli
všichni, jež neměli slovenské příslušnosti, z republiky vykázáni.
Dále byly převzaty dva inspektoráty vceňovací, z nichž košický zrušen, bratislavský pak
navrhnut, aby byl ponechán.
Současně v měsíci březnu převzal jsem do vlastnictví naší republiky i archivy map
katastrálních v Bratislavě a Košicích. V bratislavském jsem zjistil, že jsou v něm
uskladněny mapy z 18ti žup bývalého Maďarska, a to: Trenčín, Orava, Liptov, Turec,
Zvolen, Nitra, Těkov, Novohrad, Bratislava, Mošoň, Ráb, Šoproň, Vás, Vesprim, Zala,
Tolna, Somogy a Barana, tudíž od severní hranice Slovenska až na hranice chorvatskoslavonské a z nichž také sám jsem pak předával mapy obcí, připadlých Jugoslávii.
Jelikož dosavadní maď. správce úřadu Gánoczy odepřel rovněž složiti slib Čsl.
republice, byl ze služby propuštěn a správou pověřen vrch. geometr Janský, jehož pak
vystřídal vrchní geometr Eberle, načež 17. prosince 1919 pověřen správou do služeb
českoslov. republiky se přihlásivší Gánoczy.
Vrchního radu Gánoczyho zde výslovně uvádím z toho důvodu, že mu vděčím za jeho
překladatelskou činnost maďarských instrukcí a nařízení, bez které by se mi bylo na
organisaci velmi těžko pracovalo.
V košickém, ideálně umístěném archivu uskladněny opět mapy 12 žup: Šáryš, Spiš,
Gemer, Abauj-Torna, Ung, Bereg, Marmaroš, Satmar, Sabolč, Hajdů a Bihar.
Správu tohoto úřadu převzal po maď. archiváři zprvu zmíněný již vrch. geometr Eberle,
jehož pak vystřídal vrch. měř. komisař Ing. Sedlecký. — Pro zajímavost nutno uvésti, že
archiv tento při vpádu bolševiků na Slovensko zachránil bolševický komisař z Košic, který
jako inženýr zachoval archiv pro Košice.
V archivech se nalézající mapy originální, jich litografické otisky a původní katastrální operáty representovaly pro nás jednak cenu několika milionů, jednak i značný
materiál pro kompensace vůči Maďarsku.
Jelikož dále sibíňský archiv padl do rukou rumunských, zůstal Maďarům jediný archiv
map katastrálních v Budapešti a to z pouhých 10 ti žup středního Maďarska, v nichž se však
nacházely mapy nám připadlých žup ostřihomské a komárenské.
Zde nutno podotknouti, že veškeré mnou převzaté úřady zajišťovány byly hned při
okupaci Slovenska naším vojskem civ. geometrem a tehdejším nadporučíkem Vladimírem
Ročákem, jehož protokoly jsem v oněch úřadech nalézal.
Když jsem byl v polovici dubna 1919 s tímto, mnohdy rozčilujícím, přejímáním hotov,
chystal jsem se ke hlavnímu svému poslání — k návrhu organisace služby zeměměřičské na
Slovensku.
Prvou mou prací byla studie maď. zákonů a nařízení, jakož i instrukcí platných pro
službu zeměměřičskou. Dále jsem zjišťoval co je na Slovensku již zaměřeno a jaká práce
nás zde vlastně čeká. Již když jsem přejímával inspektoráty novoměřičské, vždy jako
bývalý triangulátor a novoměřič jsem takřka zpovídával přednosty úřadů o postupu jich
prací, informoval se o jich instrukcích, organisaci služby a jich činnosti. Doma v kanceláři
pak mi velmi platné služby konali při překladech bývalý přednosta pátého inspektorátu
bratislavského Andrássy a archivář Gánoczy.
Práce tyto byly však přerušeny bolševickým náporem na Slovensko. Bratislava byla bez
vojska, vyhlášeno stanné právo a na místo pera nastoupil revolver; každý se ozbrojil tím co
měl. Několikráte v té době jsme museli i okamžitě opustiti kanceláře ve vládní budově u
mostu.
Do Bratislavy se sjížděli uprchlíci všech úřadů z východního Slovenska, s nimi i náš
správce archivu košického Eberle. Rozčilení tehdy bylo všeobecné, vždyť bolševický nápor
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od Nových Zámků postupoval na Bratislavu. Konečně francouzské velení zabránilo
dalšímu náporu a zakročením velmocí nastalo pak uklidnění.
Nastala opět doba práce, a to práce intensivní.
Svůj návrh na organisaci se mi podařilo, třeba po delším čase, přivésti ke konci; byl
předložen ministerstvu financí, které ho pak uveřejnilo ve „Zprávách služby technické" z r.
1919 (viz sešity 6, 7, 8).
Co se úřadů týče, zněl návrh:
1. Obnoviti inspektoráty novoměřické, a sice: původní pátý v Bratislavě, Trenčíně a
Košicích, jakož i úřad vceňovací v Bratislavě.
2. Zříditi 19 nových evidencí katastru daně pozemkové (nynější katastrální měřické úřady)
se sídly: Banská Bystrica, Dolní Kubín, Hlohovec, Kežmarok, Levoča, Lipt. Sv.
Mikuláš, Lučenec, Nitra, Prešov, Rim. Sobota, Senica, Spišská Nová Ves, Sobrance,
Trnava, Vel. Revúca, Vel. Topolčany, Vranov, Zlaté Moravce a
Zvolen. Pro
Bratislavu, Trenčín a Košice zněl návrh, aby při tamních inspektorátech nového
měření bylo vždy zřízeno oddělení evidenční.
Návrhy byly schváleny, ale nám na Slovensku se jednalo hlavně o úřednictvo,
které velmi spoře na Slovensko přicházelo. Z Čech a Moravy, až na ojedinělé výjimky, byly
nám určovány síly mladé a hlavní naše naděje byla v geometrech v Bosně a v alpských
zemích působících. Tito, jak se většinou přihlašovali u ministerstva, byli nám poukazováni.
Výjimka byla u geometrů v Jugoslávii zůstavších, kteří, ač se přihlásili jako českoslovenští
příslušníci a žádosti o svoje převzetí do služeb ČSR ministerstvu do Prahy zaslali, vyřízení
svých žádostí se nedočkali. Byli u nás v Bratislavě pak převzati bez vědomosti ministerstva.
Tak jak se nám úředníci přihlašovali, tak byly postupně obsazovány i jednotlivé úřady.
Primát přihlášení patří jménům Guldán, Wankát a Sojka.
V roce 1919 jsme měli obsazeny tři katastrální měř. úřady a během roku 1920 pak
obsazeny všechny i s inspektoráty nového měření a vceňovacím úřadem bratislavským.
K doplnění této organisace nutno též uvésti, že v listopadu 1919 byl na můj návrh zřízen
tehdejším generálním fin. ředitelem Kvěchem pro službu katastrální samostatný odbor XV.,
jehož prvým přednostou jsem byl jmenován. Se mnou v tomto odboru pracovali vrch.
inspektor Baše, který ihned po svém příchodu na Slovensko byl přidělen službou
generálnímu finančnímu ředitelství; dále to byli vrchní geometři Cingroš a Hrstka.
Hned počátkem letní periody 1920 uvedeny byly v činnost inspektoráty nového
katastrálního vyměřování, do nichž zařazeni byly všichni bývalí maďarští zeměměřiči na
Slovensko příslušní, když před tím složili slib poslušnosti Československé republice
(počtem 28).
Bratislavský inspektorát, v němž bylo 12 bývalých maď. zeměměřičů a 4 Čechoslováci,
pracoval z části na pracech kancelářských, z části pak na novém měření dosud
nezaměřených obcí župy nitranské a konečně zaujat byl šetřením nesouhlasu katastrálních
map se skutečností. Podobně pracovalo se při inspektorátě košickém, kde bylo celkem 14
maď. úředníků s přednostou naším. Konečně v trenčínském s 9-ti Čechoslováky a 2
bývalými maď. úředníky pracovalo se na novém měření Turčanského Sv. Martina a na
Maďary rozdělaných obcích Podvysoká a Staškov.
Co se týče konečně prací geometrů evidenčních úřadů, bylo jim zjistiti v přírodě veškeré
nesrovnalosti mezi mapou katastrální a skutečností, aby byl takto docílen přehled, co nás
vlastně za práci na Slovensku čeká. Výsledek byl překvapující; v samotném okrese
bratislavském bylo zjištěno přes 3000 nesrovnalostí.
Bylo to výsledkem dřívější maďarské — nedostatečně a neodborně vedené — evidence
katastru, kde plány rozdělovací nebo situační vyhotovovali, často pouze od ruky, většinou
obecní notáři a kde u finančních úřadů hlavní úlohu hrála plocha, nikdy však správná
situace.
Tím, jak jsem se zde snažil vylíčiti, bylo vyplněno moje poslání na Slovensku.
Jelikož jsem. nemínil z různých důvodů na Slovensku zůstati, nepřijal jsem svůj
jmenovací dekret ze dne 28. X. 1919, jímž jsem byl jmenován ředitelem katastru daně
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pozemkové pro Slovensko v VI. tehdejší třídě hodnostní a byv ustanoven vedoucím
technikem měřičských prací při delimitační komisi pro hranici československo-maďarskou
— byl jsem dnem 1. dubna 1921 zproštěn své služby u generálního finančního ředitelství v
Bratislavě.
Ještě než bylo definitivně rozhodnuto o mém odchodu z úřadu, byl jsem tehdejším
přednostou právě jmenovaného ředitelství Kvěchem přímo dotázán, koho bych mu
odporučil za svého nástupce. Odpověď pro mne byla snadná:„jediný, koho bych
doporučoval, jest dosavadní můj spolupracovník, vrchní inspektor Baše."

Začátky zeměměřičské služby na Slovensku.
Ing. Jan Baše, vládní rada v. v.
Do vypuknutí světové války vedl uherský pozemkový katastr
svůj normální život: vedla jej finanční ředitelství za
součinnosti obvodních a obecních notářů. Zhruba řečeno:
finanční ředitelství
shromažďovala
všechen
materiál,
obsahující údaje o změnách a rozdělovala jej na dvě skupiny
s hlediska, vyžaduje-li si změna doplnění, nějakého
vcenění, čili nic.
První
skupinu vyřídil evidenční komisař u finančního
ředitelství a druhou skupinu provedli obecní a obvodní
notáři přímo v písemných operátech, — mapy tu zůstávaly
stranou.
Ježto se však s časem nahromadilo tolik a takových změn,
že se nesnáze vedení pozemkového katastru bez map stále
zvětšovaly, zřídila uherská finanční správa po předchozí revisi
a doplnění sítě trigonometrické t. zv. inspektoráty katastrálního vyměřování, uloživši jim,
aby území, v nichž se další vedení pozemkového katastru bez map stalo nemožným, nově
zaměřily nebo zreambulovaly a sdělaly společně s vceňovacími inspektoráty i nový
písemný operát.
Těmto vceňovacím inspektorátům příslušelo totiž vykonati po každém novém nebo
základním měření nové vcenění tak, aby se co nejtěsněji přimykalo ke vcenění původnímu.
Kromě toho vceňoval tento úřad nanovo pozemky i při každé rozsáhlejší změně, jako po
komasacích nebo melioracích, kteréžto případy již do působnosti evidenčního komisaře u
finančního ředitelství nepatřily.
Vedení písemného operátu i v těchto případech se dělilo mezi finanční ředitelství a
notáře — jen změny, které bylo nutno zaměřiti, vyšetřoval již inspektorát katastrálního
vyměřování, odevzdávaje výsledky svého šetření přes finanční ředitelství zase notářům k
písemnému provedení.
Přihlížíme-li k nestálosti slovenské pozemkové držby a k okolnosti, že stará pozemková
kniha neměla s pozemkovým katastrem téměř žádné souvislosti, musíme uznati, že uherský
pozemkový katastr při své velké jednoduchosti plnil svou úlohu zcela slušně. Že by se byl
musil zrychlenému poválečnému tempu také velmi pronikavě přizpůsobiti je ovšem jisto —
leč k tomu se již nedostal — to bylo již úlohou zeměměřičské služby československé.
Bylo jisto, že se tempem, na které stačily inspektoráty, pracovati nemůže a bylo proto z
nařízení ministerstva financí, vedle tehdejších 4 inspektorátů zřízeno ještě 32 měřických
úřadů, a aby kompetence vzájemně nekolidovaly, byla z působnosti inspektorátů vyjmuta
reambulace a přidělena měřickým úřadům, jež znamenaly v uherském, tehdy stále ještě
platném pozemkovém katastru novinku.
Druhou novinkou bylo rozhodnutí, aby operáty, inspektoráty, vceňovacími a měřickými
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úřady nově sestavené, nevedla již finanční ředitelství s notáři, nýbrž úřady měřické.
V těchto zákrocích se vsak nesmějí spatřovati jen novinky, nýbrž již i celý program,
který byl hotov již před tím, než jsem správu slovenského pozemkového katastru převzal.
Až na tyto změny se mělo jinak v oboru pozemkového katastru úřadovati po starém
uherském způsobu, a to dotud, dokud nebudou uherská zákonná ustanovení nahrazena
zákony československými.
Šlo tedy v prvé řadě o to, seznámiti se s těmito předpisy dopodrobna {povšechný
přehled všech předpisů opatřil již můj předchůdce) a tu vyvstala první obtíž: Předpisy byly
ovsem psány maďarsky, nikdo z nás však u XV. oddělení maďarsky neuměl a z bývalých a
námi převzatých uherských katastrálních úředníků zase nikdo neovládal slovenštinu nebo
češtinu do té míry, aby se mohl odvážiti na bezvadný překlad z maďarštiny do slovenštiny
nebo češtiny, ale poněvadž uměli dostatečně německy, opatřili jsme si překlady do češtiny
oklikou přes němčinu.
Tento, s jazykového stanoviska odvážný kousek, měl ovšem v zápětí některé
nesprávnosti, na něž se časem přišlo a jež pak byly postupně opravovány.
Celkem se však tato práce velmi zdařila a byli jsme aspoň my u XV. oddělení o věci
dokonale informováni. K vydání překladů tiskem pro podřízené úřady pro velký finanční
náklad nedošlo a proto byly nejdůležitější věci vyhlašovaný od případu k případu výnosy.
Ač tedy měl uherský katastr i v Československu fungovati bezvadně, ukázaly se brzy
velké nedostatky, tkvící ponejvíce v malém počtu personálu na katastrálních pracích
zúčastněného a pak i v následcích porušení bývalé uherské struktury vůbec.
Veliká část obecních a obvodních notářů, s katastrálními pracemi obeznámených, se na
svá místa nevrátila a podobně tomu bylo i s evidenčními komisaři a personálem
inspektorátů i vceňovacích úřadů.
V katastrálním stroji péro sice bylo, ale chyběla kolečka. Dávali jsme postupně sice
nová, ale ta nemohla býti hned všemi obsáhlými předpisy namazána, zvláště, když se
uherská katastrální správa nikdy nepostarala o souborné spracování svých předpisů, které
jsme musili shledávati někdy až krkolomným způsobem.
Nejhůře se to pociťovalo u práce notářské a poněvadž i tam, kde by byla stránka osobní
nevadila, nebylo možno finanční správě přímo a tedy účinně zakročovati (notáři jí
nepodléhali), nebylo podle tehdejšího názoru jiného léku, než převésti katastr do správy
vlastních orgánů, jimiž po delších poradách byly ustanoveny úřady berní.
Tento obrat věci je ještě starším kolegům v živé paměti a nebudu se tedy o něm šířiti.
Naděje, jež v něj byly skládány, ovšem nesplnil a tak musila býti kompetence
finančních ředitelství a berních úřadů přenesena konečně na měřické úřady.
Do té doby měřické úřady pilně reambulovaly, snažíce se nový operát také novými
změnami doplňovati, pravím: snažíce se, neboť to při staré pozemkové knize nebylo věcí
snadnou.
Znovu tu vyvstala pro XV. oddělení úloha studovati indentifikaci stavu
pozemnoknižního s katastrálním a obou se skutečným a bylo štěstím, že se s těmi studiemi
začalo dosti záhy.
Když totiž, ani berní úřady nemohly z katastrálního operátu učiniti pomůcku pro
předpisování pozemkové daně schopnou a když se na druhé straně postřehla poměrná
snadnost, s jakou se pozemková daň dala předpisovati z operátu nového, vyšlého z
reambulace, původního nebo nového měření, počalo se volati po rychlejším tempu těchto
prací.
Ale jak, když stále a stále nebylo možno sehnati potřebné zeměměřičské síly! Vždyť ani
do mého odchodu na odpočinek nebyl systemisovaný stav obsazen!
Musilo se tedy obrátiti jinou cestou: úřady vybaviti dokonalejšími přístroji, zjednodušiti
metody (sem patří i známá „náprava katastru") a zavedením pomocné služby technické
odbřemeniti zeměměřičské inženýry a tím paralysovati stálý jich nedostatek.
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I tím jsme učinili zase skok kupředu, ač se proti té ohromné úloze a zvláště proti její
naléhavosti zdálo vše stále ještě málo.
Ale i když jsme počali mnohem rychleji postupovati ve zhotovování nového operátu,
přece jsme tím silněji pociťovali nesnáze se starou pozemkovou knihou při jeho vedení a
zase bylo zdolávati, tentokráte se správou justiční, otázku, jak uspíšiti zakládání nové knihy
pozemkové.
Konečně i tu bylo docíleno rozmnožení zakládacích komisí.
Při všech našich snahách jsme však stále jasněji pociťovali, že ne všechny reformy a
doplňky se dají naroubovati na staré, stále ještě platné předpisy uherské a proto jsme již od
samého začátku nevynechali žádné příležitosti, abychom se nedomáhali unifikace všech
předpisů.
I tu byla úloha nesmírně ztížena tím, že tehdy ještě neexistoval společný československý občanský zákonník, jenž měl vlastně býti podkladem každé zákonité úpravy
pozemkové držby i jejího zajišťování.
Po několika nábězích se však přece ministerstvu financí za součinnosti podřízených
úřadů podařilo sestaviti takový návrh unifikovaného katastrálního zákona, který mohl býti
pak zákonodárnými sbory projednán.
Je samozřejmo, že uvedení tohoto nového zákona v život si zase vyžádalo leckterou
přístavbu v organisaci dříve již pracně zavedené.
V jednom směru však byla situace jasná: že máme dobu plavby mezi samými skalisky
starých a nových předpisů již za sebou.
Nepřímým následkem katastrálního zákona bylo i vybudování jednotné trigonometrické
sítě pro území celého státu. Nyní již si nikdo nedovede ani představiti, jak pracně jsme
svého času opatřovali souřadnice trig. bodů, abychom zaměstnali inspektoráty!
Mnohdy k tomu byla potřebná celá dobrodružství!
Něco podobného se odehrávalo po každé kdykoliv šlo i o jiné části operátu, které byly
uloženy v Maďarsku. Teprve po spisové rozluce mezi námi a Maďarskem tyto obtíže
přestaly.
Připočteme-li ke všemu tomu ještě i práce, vyvolané delimitací a pozemkovou
reformou, nehledě ani k ohromné úloze vedení nesjednoceného operátu, musíme se
skutečně podiviti, že naše úřady a v nich zaměstnaní kolegové a ostatní zaměstnanci
neklesali na mysli, kdykoliv těmto úlohám pohleděli zpříma do očí!
Jistě je očekává ještě ohromná úloha, a zvláště na jejich morální síly budou ještě dlouho
kladeny vysoké nároky, aby nejen podle všech postupně vydaných předpisů přesně
pracovali, ale i ono dřívější jim přizpůsobili.
Jen jedna obtíž je ještě nezdolána: slovenská rozdrobenost držby, na níž se dosud i přes
práce podle unifikačního návodu rozbíjejí všechny dobré úmysly katastrálních a
pozemnoknižních předpisů. Ale již jsem slyšel, že má být nový unifikovaný zákon o
scelování pozemků konečně předložen zákonodárnému projednání, a aby se tak brzy stalo a
aby z toho vzešel nejen užitek slovenským zemědělcům, ale i ulehčení katastrálním úřadům
a všem kolegům i zaměstnancům, to je mým upřímným přáním do budoucnosti.

Činnost oddělení XV. generálního finančního ředitelství pro Slovensko
za první dvacetiletí trvání Československé republiky
Ing. Alois Musil, vládní rada
a přednosta odd. XV. Gen. fin. ředitelství v Bratislavě.
Státním převratem pozbyla finanční správa na Slovensku svého ústředí, kterým bylo
podle platných zákonů v zemích uherských ministerstvo financí v Budapešti. Tomuto
nedostatku odpomohlo nařízení ministra Dra Vavro Šrobára, plnomocníka vlády
Československé republiky pro správu Slovenska ze dne 30. prosince 1918,
č. 97,
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které bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 12/1919, jímž bylo zřízeno
,,Generální finanční ředitelství pro Slovensko", s dočasným sídlem v Žilině a které od té
doby funguje jako finanční úřad II. stolice.
V tomto zemském ústředním úřadě pro věci finanční byla od počátku organisována i
služba pozemkového katastru. Z počátku agenda pozemkového katastru bylá soustředěna v
odboru IV., jako podstatná složka přímých daní, brzy se však poznalo, že řešení speciálních
otázek pozemkového katastru se dobře nehodí do rámce odboru IV. a proto již výnosem
presidia generálního finančního ředitelství pro Slovensko ze dne 21. února 1919,
č.
57/pp. byl utvořen zvláštní odbor XV., do jehož kompetence náležel „katastr daně
pozemkové, nové měření a evidence, osobní věci úředníků měřičských, reálie úřadů
katastrálních". Osobní věci kancelářských zaměstnanců pozemkového katastru byly
ponechány presidiu.
Tento stav kompetence potrval až do roku 1931, kdy došlo k rozdělení společného
statusu kancelářského pomocného personálu. Osobní věci pomocného kancelářského
personálu tak zvané vlastní služby, zůstaly i nadále v presidiu, kdežto osobní věci
pomocného kancelářského personálu pozemkového katastru byly přiděleny oddělení XV.
Tím nastalo soustředění všech záležitostí pozemkového katastru se týkajících,, osobní i
věcné, v tomto oddělení. Přejmenování odborů na oddělení stalo se v roku 1927.
Kompetenční stav oddělení XV.. zůstal řadu let nezměněn, teprve od 17. ledna 1938,
výnosem presidia generálního finančního ředitelství ze dne 17. ledna 1938, č. 1164/prez:.
1938 byly personálie všeho zaměstnanectva pozemkového katastru vyloučeny z působnosti
oddělení XV. a přiděleny presidiu generálního finančního ředitelství — katastr.
Prvními správcem odboru XV. byl ustanoven exponovaný úředník, vrchní evidenční
inspektor zemského finančního ředitelství v Brně Ing. Vladimír Hajný.
Úlohou tohoto úředníka bylo zjistiti pravý stav pozemkového katastru na Slovensku,
převzíti všecky katastrální úřady zbylé na území Slovenska do správy republiky, zajistiti
republice všechen materiál v těch úřadech uložený, přijati od úředníků a zaměstnanců
bývalého uherského státu slib věrnosti, ovšem pokud se uvolí vstoupiti do služby
nástupnického státu a podati ministerstvu financí podrobnou zprávu o shledaném stavu i s
návrhem na novou organisaci služby pozemkového katastru.
Ing. Vladimír Hajný svěřenému úkolu záhy dostál, neboť všecky katastrální úřady,
zbylé na. území Slovenska, převzal do správy Č. S. R. v měsíci únoru až dubnu 1919, při
čemž současně studoval jejich organisaci a shromažďoval poznatky o zákonných
ustanoveních a předpisech, podle kterých byla katastrální služba řízena. Shromážděný
materiál zpracoval ve zprávě, kterou předložil ministerstvu financí již. 17. července 1919,
pod číslem 25.575/1V-1919.
V první části své zprávy popsal podrobně dosavadní organisaci pozemkového katastru v
Uhrách, jak ji sám shledal a v druhé části popsal úkoly, které čekají československého
zeměměřiče, aby mohl býti pozemkový katastr na Slovensku dobudován a učiněn
rovnocenným již řádně vedenému pozemkovému katastru v ostatních zemích
Československé republiky.
Z této zprávy se po prvé dovídáme o přibližné velikosti úlohy i počtu slib složivšího
býv. uherského měřického úřednictva.
Pro zajímavost uvádím ta čísla.
Podle odhadu byla v roce 1919 přibližná rozloha Slovenska…... 9,780.168 jiter,
z toho bylo pro pozemkový katastr podrobně zaměřeno celkem …. 7,796.682 jiter,
nezaměřeno zůstalo asi 750 obcí o výměře ………………….-……1,983.486 jiter,
čili asi 20.3 % celého území Slovenska.
Poměr zeměměřičského úřednictva, pracujícího na území Slovenska před státním
převratem, k počtu úřednictva přestoupivšího do služeb nástupnického státu je nejlépe
patrný z připojené tabulky:
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Počet zaměstnanců před
státním převratem

Inspektorát
vceňovací

Archiv
map

Inspekt. katastr,
vyměřování

Název úřadu

Počet zaměstn. vstoupivších do služby ČSR

Insp.

Měř. úřed.

Kancel.

č. 1. Košice

1

20

—

1

1

23

1

č. 5. Bratislava

1

26

1

2

1

31

1

č. 6. Bratislava

1

21

—

1

1

24

č. 7. Nitra

1

15

—

1

1

č.24.Trenčín

1

27

—

1

1

v Bratislavě

1

—

1

—

1

3

v Košicích

1

—

1

—

1

3

v Bratislavě

1

5

—

1

—

7

v Košicích

1

6

—

9

—

9

120

3

16

7

Celkem

Manip. Sluh Celkem Insp. Měř. úřed.

Kanc.

Manip.

Sluh.

Celkem

13

—

1

1

16

4

1

2

1

9

—

—

—

—

—

—

18

—

—

—

—

—

—

30

—

—

—

—

—

—

1

—

—

—

—

1

—

—

1

—

1

2

—

2

—

1

—

3

16

1

4

—

9

—

14

155

4

23

2

13

4

46

Počet měř. úředníků se později zvýšil o vrátivší se úředníky z vojny na 30.
Tím byla studijní práce zhruba ukončena a nastala ještě svízelnější práce, opatřování
potřebného personálu, aby služba pozemkového katastru mohla býti zase uvedena v chod.
Úkoly pozemkového katastru na Slovensku možno zhruba shrnouti do dvou hlavních
skupin.
1.skupina..… dobudování pozemkového katastru (triangulace, původní měření a
vceňování),
2.skupina.... vedení již řádně založeného pozemkového katastru, podle kterého byla již
založena nová pozemková kniha a reambulace starých katastrálních map,
uložených v archivu map.
K těmto pracím musily býti přizpůsobeny nové katastrální úřady. Proto pro práce první
skupiny byly ponechány dosavadní inspektoráty katastrálního vyměřování a vceňování jako
nejvhodnější pro tak rozsáhlé práce a pro práce vedení pozemkového katastru a pro
reambulaci starých katastrálních map bylo navrženo zříditi 9 měřických okresů. A tak
výnosem ministerstva financí z 12. dubna 1919, č. 14.843/19 byly ponechány v činnosti
inspektoráty katastrálního vyměřování v Trenčíně a Košicích a pro vceňování inspektoráty
v Bratislavě a v Košicích a ostatní inspektoráty, dva v Bratislavě a jeden v Nitře, byly
zrušeny. Teprve později i v Bratislavě byl jeden inspektorát uveden v činnost.
Tímtéž výnosem ministerstvo financí schválilo zříditi měřické okresy s těmito sídly
úřadů:
Bratislava I—město, Bratislava II—okolí, Dunajská Streda, Trnava, Senica, Hlohovec,
Nitra, Velké Topolčany a Košice, které měly býti uvedeny v činnost co nejdříve, neboť
téměř pro celé území těchto okresů byly již založeny nové pozemkové knihy (knihovní
vložky) a měř. okresy Levice, Zlaté Moravce, Krupina, Zvolen, Lučenec, Banská Bystrica,
Dolní Kubín, Tvrdošín, Lipt. Sv. Mikuláš, Velká Revúca, Rim. Sobota, Spišská Nová Ves,
Kežmarok, Levoča, Prešov, Bardejov, Vranov, Humenné a Užhorod, které nových
pozemkových knih ještě neměly.
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V těchto posledně jmenovaných se měli měřičští úředníci zabývati především
reambulací starých katastrálních map, aby byl získán řádný podklad nejen pro předpisování
pozemkové daně ale i pro zakládání nových pozemkových knih (knihovních vložek).
Současně s akcí o zřízení měřických úřadů na Slovensku se jednalo o přidělení
potřebného počtu měřičských úředníků, aby bylo možno uvésti službu katastrální v chod
aspoň v nejnutnější míře. Proto ministerstvo financí výnosem z 12. dubna 1919, č.
14.843/19 systemisovalo na Slovensku 25 nových služebních míst, z nichž 1 místo ředitele
katastru v VI. hodu. třídě, 2 místa inspektorů v VII. hodn. třídě, 2 místa archivářů v VIII.
hodn. třídě a 20 míst geometrů v X. a XI. hodn. třídě.
Tento počet měř. úředníků byl ještě rozmnožen exponovanými úředníky, především z
Moravy, úředníky přišlými z ostatních zemí byv. Předlitavska a z Bosny i Hercegoviny a
měřičskými úředníky býv. uherské vlády, kteří se přece přihlásili do služby
Československého státu. A tak vidíme, že původní počet 49 měř. úředníků, kteří konali
koncem r. 1919 službu na Slovensku, se do konce r. 1920 zvýšil na 76. Z těch se 25 měř.
úředníků přihlásilo trvale do služby na Slovensku, 14 měř. úředníků bylo exponováno na
dobu nejnutnější potřeby, 7 měř. úředníků bylo převzato z Bosny a Hercegoviny a k těm
přibylo ještě 30 měř. úředníků býv. finanční správy.
S polními katastrálními pracemi bylo započato z jara r. 1920. Generální fin. ředitelství
pro Slovensko výnosem z 23. března 1920, čís. 42.460/XV pověřilo měř. úředníky již
zřízených katastr. úřadů šetřením o stavu katastrálních operátů všech obcí Slovenska, o
jejich uložení a o tom, do jaké asi míry souhlasí se skutečnou držbou a stavem předmětů
měření.
Inspektoráty kat. vyměřování zatím pokračovaly v měření těch obcí, v nichž nebyly
zahájené práce před státním převratem, ještě dokončeny.
Šetřením, katastrálních úřadů byl shromážděn cenný materiál, který již podrobně
ukazoval, kde je práce nejvíce.
Až do polovice r. 1920 konal vše, čeho bylo třeba pro uvedení katastrální služby v
činnost vrch. evid. inspektor Ing. Vladimír Hajný. Teprve ustanovením dvou měř. úředníků
dohlédacími úředníky a pověřením dalších dvou úředníků prozatímním dohledem na
službu, se vedoucímu úředníku ulehčilo a mohlo býti započato i s dohledem na konané
práce.
V té době byly hranice Československé republiky mírovými smlouvami tak stanoveny,
že se mohlo přikročiti k jich vyznačení v přírodě a k zaměření. K vedení těchto prací byl
vyhlédnut jako nejvhodnější a nejzkušenější měř. úředník vrch. m. r. Ing. Vl. Hajný, který
pracoval již v býv. Rakousku na vytýčení státní hranice mezi Rakouskem a Ruskem. A tak
dne 31. března 1921 opouští vedoucí místo pozemkového katastru na Slovensku, ve kterém
vykonal veliký kus práce a to té nejobtížnější, aby se ujal neméně odpovědné práce u
delegace pro ustálení a zaměření státní hranice československo-maďarské.
Odchodem vrch. měř. rady Ing. Vladimíra Hajného končí provisorní obsazení vedoucího místa u pozemkového katastru na Slovensku a po něm jest ustanoven definitivním
přednostou oddělení XV. generálního fin. ředitelství tehdejší vrch. měř. rada Ing. Jan Baše,
který v čele tohoto oddělení setrval od 1. dubna 1921 do 30. června 1936, kdy odešel na
trvalý odpočinek.
P r a c o v n í m e t o d y.
Podrobným šetřením úřadů bylo zjištěno, že jest na Slovensku
a) vůbec nezaměřených 912 obcí o výměře 2,100.069 katastr. jiter,
b) s katastrálními mapami, jež nutno reambulovati 1818 obcí o výměře 1,392.718 katastr.
jiter,
c) katastrálních operátů schopných vedení 861 obcí o výměře 67.633 katastr.jiter.
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Na zdoláni tak ohromné úlohy bylo třeba především měřičských úředníků a pomocných
kancelářských sil. Proto generální finanční ředitelství od počátku se snažilo získati potřebný
počet personálu.
A tak ministerstvo financí výnosem z 29. července 1927, č. 78.122/27-VII/22
rozmnožuje systemisovaná místa měřičských úředníků na 160 a místa pomocných kancelářských sil na 90 a postupným dalším rozšiřováním systemisace bylo konečně
systemisováno 339 míst měř. úředníků a 312 míst pomocných kancelářských sil.
Rozšířením systemisovaných míst nedocílilo se však skutečného rozmnožení personálu
na systemisovaný stav, neboť kvalifikovaných uchazečů byl v té době citelný nedostatek.
Aby tomu nedostatku bylo čeleno, povolilo ministerstvo financí přijati na dobu nutné
potřeby:
1. 90 smluvních měřických
úředníků z řad ruských emigrantů, vystudovavších
zeměměřičské inženýrství na vysokých školách technických v Československu a
nemajících dosud československého státního občanství;
2. zřídilo 40 stipendií a vyplácelo studijní náhrady těm kvalifikovaným žadatelům, kteří se
zavázali k šestileté službě u pozemkového katastru na Slovensku;
3. zřídilo novou kategorii úřednickou, tak zvané síly pomocné technické služby a
systemisovalo 80 služebních míst a
4. postupně zavádělo nové pracovní metody a nové měřické i počítací stroje, čímž bylo
dosaženo značného urychlení prací.
Všemi, právě vyjmenovanými opatřeními se výkon značně zvýšil, ale ne na tolik, aby se
mohlo věřiti, že katastrální operáty všech území Slovenska budou v dohledné době uvedeny
do stavu, schopného při nejmenším k předpisování pozemkové daně. Proto generální
finanční ředitelství hledalo i jiné cesty, po kterých by bylo možno dojíti vytouženého cíle.
Toho se mělo dosíci tak zvanou unifikací katastrálních operátů těch území, pro které byly
již založeny nové pozemkové knihy (pozemkové vložky) a rychlým napravením těch
katastrálních operátů, pro které byly pouze nereambulované nebo žádné katastrální mapy a
staré pozemkové knihy (pozemnoknižní protokoly).
Na obě řízení vydalo ministerstvo financí zvláštní návody, vypracované podle
podrobných návrhů generálního finančního ředitelství, a to na první druh prací „Návod
unifikační", vydaný výnosem min. financí ze dne 4. listopadu 1925, č. 109.614/ 25-III/6b a
pro druhou práci „Návod pro nápravu katastru", vydaný rovněž výnosem ministerstva
financí z 19. ledna 1926, č. 158.476/25-]H/6b.
Základní myšlenkou unifikačního návodu bylo, uvésti stav katastrálních operátů v
souhlas se zápisy nových pozemkových knih a se skutečnou držbou a to tak, že přímým
porovnáním stavu katastrálních operátů se zápisy pozemkových knih zjištěné nesrovnalosti
se odstraní porovnáním s právními listinami a pokud to nestačí — místním šetřením.
Úspěšnému dokončení unifikačních prací bránily a dosud brání platná zákonná ustanovení
uherského knihovního řádu, která postrádají ustanovení o povinnosti majitelů pozemků
udržovati vlastnický zápis v pozemkové knize v souhlasu se skutečnou držbou a postrádají i
ustanovení o donucovacích prostředcích k povinnému zavedení knihovního pořádku.
Nemalou závadou úspěšné unifikace jsou i některé zvláštnosti držebnostní, zaviněné jednak
platným dědickým právem a dosud uspokojivě nevyřešenými otázkami o zaknihování v
přírodě rozdělených pozemků bývalých komposesorátů, urbarialistů a želiarů.
Návod o nápravě pozemkového katastru obíral se především identifikací parcel
katastrálních s místopisnými čísly starých pozemkových knih a využíval pro rychlé
napravení katastrálních operátů na Slovensku všude vžitého poměrného dělení nemovitostí.
Tento způsob nápravy byl rozšířen i na reambulace, neboť úplné reambulace
postupovaly pro přílišné množství změn, které bylo nutno zaměřiti, velmi pomalu. Při takto
zjednodušené reambulaci byly podrobně zaměřovány místní tratě a takové změny předmětů
měření, které nebylo lze vyjádřiti poměrným dělením (silnice, železnice, velké parcelace
pozemků a p.), zbývající změny byly vyjadřovány poměrným rozdělením parcel.
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Poměrným dělením zjištěné majetkové hranice byly do map zakreslovány čarou
tečkovanou a k jejich podrobnému zaměření mělo býti přikročeno ihned, jakmile v
dotčeném měř. okrese budou reambulace ukončeny.
Pro katastrální operáty, pro které nebylo katastrálních map, měly býti pořízeny tak
zvané katastrální náčrty okopírováním, podle skutečného stavu držby doplněných starých
komasačních map, uložených v archivech krajských soudů (byv sedrií).
Na využití starých komasačních map pro potřebu pozemkového katastru vydalo
ministerstvo financí výnosem z 21. dubna 1933, č. 29.368/33-III/6 návod, jehož návrh byl
vypracován v oddělení XV. generálního finančního ředitelství.
Popsaných úsporných opatření měřických nebylo dlouho užíváno. Nad prvotní snahou
uvésti katastrální operát co nejrychleji do takového stavu, aby jej bylo možno bezpečně
užívati k předpisování pozemkové daně, zvítězil názor, že každá práce má býti konána
pouze jednou. Zjednodušená reambulace, jak se jí začalo říkati, byla prohlášena za
neúspornou a to proto, že některé úkony bylo nutno opakovati. A tak se počalo opět
podrobně reambulovati. Jakéhos zlepšení bylo však přec docíleno, neboť se již
nereambuluje tak rozptýleně po celém Slovensku, jako dříve, nýbrž práce reambulační se
soustřeďují do určitých obvodů, čímž se dociluje rychlejší pořizování nových katastrálních
operátů pro celé berní a měřické okresy a zjednodušuje se i práce vložkářským komisím. V
tomto posledním údobí reambulačních prací proniká intensivně názor, že podrobná
reambulace jest téměř tak drahá jako nové měření a proto se již často nahrazuje reambulace
obnovením operátu.
Takovým názorovým změnám nepodléhalo původní měření. Zde se uplatňovaly pouze
nové, měřické metody (polární, protínání vpřed), a nové, značně zdokonalené měřické i
počítací stroje. K docílení jednotnosti konaných prací vydalo ministerstvo financí návody A
a I.
Ještě pestřejšímu vývoji bylo podrobeno tak zvané vedení pozemkového katastru.
Do státního převratu a ještě po něm až do vydání zákona z 27. ledna 1922, č. 43 Sb. z. a
n. a vládního nařízení z 21. dubna 1922, č. 131 Sb. z a n. o oddělení státní finanční správy
od správy obecní a municipální, zabývaly se vedením katastrálních písemních operátů
finanční ředitelství s notáry. Od účinnosti vzpomenutého zákona (15. února 1922) přešla
tato povinnost na berní úřady. Katastrální měřické úřady vedly jen nové operáty,
vyhotovené po původním, novém nebo reambulačním řízení a z převzatých operátů jen ty,
podle kterých byly vyhotoveny nové knihy pozemkové (sjednocené operáty). Tento stav
potrval až do vydání katastrálního zákona.
Berní úřady nemajíce pro ty práce vyškoleného personálu ani dosti času, ponechaly
katastrální operáty nedoplňované, a tak se dostal katastrálním měřickým úřadům operát,
nedostatečně udržovaný již za bývalé vlády, ve stavu naprosto neudržitelném. Ztížnosti do
nesprávného předpisování pozemkové daně rostly den ze dne. Nezbylo, než porovnati stav
písemných operátů se skutečnou držbou na místě. Těmito pracemi byly a ještě jsou
pověřovány pomocné kancelářské síly, v těch pracích dobře vycvičené. Takové katastrální
práce konají se podle návodu pro vedení nesjednocených operátů, který vydalo ministerstvo
financí výnosem z 3. ledna 1936, č. 136.328/35-III/6&, podle návrhu vypracovaného v
oddělení XV. generálního finančního ředitelství. A tak i v tomto oboru katastrální činnosti
nastalo uklidnění. Z nejhoršího jest již pozemkový katastr na Slovensku venku. K
šťastnému dobudování celého díla jest však třeba dosti personálu a klidu k práci.

Práce vojenského zeměpisného ústavu a využití katastrálních map a
operátů.
Plukovník Dr. Jiří Čermák,
velitel Vojenského zeměpisného ústavu
Celostátní ustanovení o meřických pracích předpisuje ve svých zásadách provádění
těchto nákladných prací takovým způsobem, aby bylo co nejhospodárnější a řídilo se
společnými normami. Již z toho důvodu velké dvě práce, měření vojenská i katastrální,
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stejně jako i měření jiných oborů státní a veřejné správy nebo jiných odborných institucí,
navzájem se doplňující, tvoří pak jednotné dílo, jehož všechny části jsou spolu pevně
skloubeny.
Tento vztah vzájemného doplňování a využití v duchu těchto předpisů byl zejména
racionálně vybudován mezi řečenými dvěma velkými měřickými pracemi našeho státu,
měřením vojenským a měřením katastrálním, a to nejen mezi geodetickými a měřickými
základy těchto prací, ale i mezi výslednými elaboráty, mapou katastrální a vojenskými
mapami.
Základem obou měřických prací, pokud jde o nová mapování, je jednotná trigonometrická síť katastrální, zobrazená do roviny obecnou konformní kuželovou projekcí.
Rovněž soustava pravoúhlých rovinných souřadnic je jednotná a umožňuje rychlé a
hospodárné vzájemné využití triangulačních prací při měření vojenském i katastrálním.
Východiskem pro měření vojenská byla a jsou dosud provedená měření základní,
provedená triangulační kanceláří ministerstva financí, stejně jako zase na druhé straně
podrobná triangulační i jiná měření vojenská, prováděná na souvislých a rozsahově značně
rozpjatých plochách, jsou velkým přínosem do základů prací katastrálních. Poměrně hustá
síť trigonometrických bodů ve vzdálenostech průměrně dvoukilometrových, doplněná
řadou bodů, získaných z části měřením polygonálním, připojeným na trigonometry, o
výškách určených odvozením z bodů přesné nivelace, představuje tu podstatnou část díla,
které v jedné generaci se rozšíří na celé území naší republiky. Souřadnice těchto bodů,
vyměřených vojenskými pracovníky, jsou dávány k disposici katastrálnímu měření právě
tak jako souřadnice bodů podrobné sítě, pokud zaměření jich předchází detailnímu měření
katastrálnímu, slouží zároveň jako přesný základ pro nové vojenské mapování.
Uvedený vztah obou měřických prací není však jedinou složkou spolupráce těchto dvou
velkých institucí. Neméně značný význam mají mapy katastrální i jako pramen pro zjištění
pravoúhlých rovinných souřadnic původních nebo transformovaných i jako důležitý
situační podklad pro podrobné vojenské práce mapovací.
Katastrální mapy sloužily již v bývalém Rakousko-Uhersku vyčerpávajícím způsobem
jako podklad základních vojenských mapovacích prací. Situační kresby katastrálních map
bylo využito také našimi vojenskými pracovníky při reambulaci topografické mapy v měř.
1 : 25.000 tím, že do topografických sekcí byla vkonstruována síť listů katastrálních a do
této sítě pak byla redukována situace katastrálních map.
Podobně velký význam připadá katastrální mapě i při novém měření 1 : 20.000.
Topograf přichází tu do terénu nejen s přesně vynesenými trigonometrickými a jinými
přesně zaměřenými body, jimiž síť trigonometrických bodů byla patřičně zhuštěna, a s
naznačenou sítí kilometrovou, nýbrž i s redukovanou katastrální situací, pantografem
zmenšenou a přesně zanesenou do zmíněného bodového podkladu.
Takto převzatý obsah katastrální mapy urychluje měření situační, které se pak omezí
hlavně na přezkoušení polohové správnosti a doplnění podle vojenských požadavků, a
usnadňuje do jisté míry i měření výšková, zejména tím, že ponechává více času ke
konstrukci forem terénních, znázorněných vrstevnicemi, a k dokonalému vypracování
celého mapového elaborátu se všemi jeho přílohami.
V novém vojenském mapování znamená tedy využití katastrálních map jako
pramenného díla velký přínos v úspoře na čase při zaměřování situace. Význam těchto map
pro vojenské nové mapování ještě značně vzroste, jakmile k polohopisnému měření připojí
se i měření výšková, případně i naznačení konfigurace terénu vrstevnicemi. Svého času
podobný pokus již byl učiněn při původním katastrálním měření v projekci stereografické v
území mezi Bratislavou a Komárnem, kde na význačnějších místech situace i terénu byly
zaměřeny a zakresleny i výškové údaje.
Oba nové měřické operáty — nové měření katastrální a nové vojenské mapování —
sblíženy a sjednoceny byly v poslední době jak již výše zmíněno tím, že mají nyní
jednotný a společný způsob zobrazovací, který odstraňuje mnohé stížnosti, zaviněné
dřívějšími několika systémy.
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Doufejme, že obě tato velká měřická díla budou nejen dokladem hodnotné a přesné
práce československých techniků, ale i vzorem úsporné a hospodárné spolupráce, a že
budou dobře sloužiti ještě po dlouhých letech budoucím generacím našeho státu.

Činnost měřičských inženýrů při zaměření nové státní hranice
československo—maďarské
Ing. Vladimír Hajný, vrchní měř. rada v.v. v Brně.
Při „Výstave prác čsl. zememeračských inžinierov na Slovensku v Bratislave" bude
zajisté na místě poukázati na jich odbornou a zdatnou činnost při zaměření nové státní
hranice československo-maďarské. Jako vedoucí technik tehdejších prací měřických,
dovolím si tuto činnost vypsati pouze aspoň ve stručných rysech.
Délka celé hranice obnáší 832.3 km.
Podkladem pro zaměření byla síť trigonometrická, která byla připojena na maďarskou
katastrální triangulaci stereografické projekce od počátečního bodu Gellérthegy v
Budapešti.
Jelikož z úsporných důvodů bylo upuštěno od triangulace toku Dunaje, pro kteroužto
část se reambulovaly přesné mapy maďarské různých měřítek, obnášela délka celé potřebné
triangulace od vtoku Ipoly do Dunaje až na rumunské hranice 674 km.
K triangulaci bylo přikročeno v r. 1922, kdy při ní působili z naší strany: kapitáni voj.
zem. ústavu Ing. Dvořák a Rotkovský, vrchní měřičtí komisaři Ing. Mužík, Mezník a
Bobek, jimž přiděleni byli měř. adjunkti Slezák a Brabec.
V roce 1923 pak kapitán Rotkovský a vr. měř. komisaři Ing. Mužík a Bobek.
Stejný počet byl i triangulátorů maďarských. Při této triangulaci bylo použito 113 bodů
původních, mezi nimiž bylo 8 bodů I. řádu. Nově vytýčeno bylo celkem 748 bodů, mezi
nimi 142 věží a komínů.
Výpočet sám týkal se 635 bodů a prováděl se v zimních měsících nejprve v Rábu a pak
Budapešti z naší strany s pěti úředníky pod vedením Ing. Mužíka za současného stejného
počtu triangulátorů maďarských.
Vrchní dohled jak nad pracemi polními tak i početními jsme měli oba vedoucí
technikové delegací (z maď. strany minist. rada Szilagyi).
Celá síť pak znázorněna v měřítku 1 :75.000 a obsahuje 8 listů a 1 list přehledný.
Pro vytýčení a detailní zaměření byla hranice rozdělena na 19 pracovních úseků a v
každém úseku pracoval vždy 1 českosl. zeměměřič a 1 maďarský společně. Nejprve byla
hranice podle jednotlivých usnesení komise delimitační vykolíkována a po schválení této
piketáže vymezníkována, načež přikročeno k polygonálnímu detailnímu zaměření.
Práce té se zúčastnili:
Z Čech: měř. komisař Ženíšek, adjunkti Novotný a Kowalski a asistenti Rys a Štumpf.
Z Moravy: měř. komisaři Bobek, Hanák, adjunkt Zubík a asistenti Moravek a Vilímec.
Ze Slovenska: vr. měř. komisař Žižka, komisař Truksa a měř. adjunkti Farka, Roziňák,
Lhota, Hrabovský, Wankát, Bašný a Klusáček.
Z Podk. Rusi: vr. měř. komisař Ždímal a komisaři Kadlec a Koloc.
O dohled nad těmito pracemi se dělili vr. měř. komisaři Ing. Nedoma a Lacina. V prvém
roce i částečně vr. komisař agr. operací Ing. Krčmář. Měření se počalo v r. 1922 a skončilo
se v r. 1924.
Bylo při něm vyhotoveno celkem 978 polních náčrtků a 110 náčrtků reambulace
Dunaje, tudíž 1088 náčrtků. Hranice sama mimo dunajskou část jest znázorněna na 278
listech měřítka 1 : 2880, při čemž pro každý hraniční úsek, v mírové smlouvě trianonské
vyznačený, vyhotoven byl i zvláštní list titulní, na němž mimo legendu byl znázorněn i klad
listů.
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Dunajská mapa: měřítka 1 :2880: čítá 115 listů,
„
1 :5000 pak 46 listů s tit. listy.
Konečně vyhotovena též i topografická mapa pásu hraničního v měř. 1 :25.000, která je
prací štáb. kapitána Šatka a kapitána Kopeckého. Čítá 68 listů a list přehledný. Z maďarské
strany pracoval na ní Ing. Makay. Celá státní hranice českosl.-maďarská jest vyznačena
následujícím počtem hranečníků:
2 sloupy trojstátními (na začátku a na konci)
2 27 hranečníky
746
„

základními
hlavními

3737

„

mezilehlými

2792

„

doplňovacími

celkem 7304

markantními značkami,

v kterémžto počtu zahrnuto jest 48 dubových pilotů,
hraniční. Konečně vyhotoveny:

7 značek na skalách a 2 stromy

a) podrobný popis hranice, který je vyhotoven opět podle jednotlivých úseků v mírové
smlouvě vyznačených a obsahuje 27 sešitů s 1538 dvojitými stranami;
b) generální popis hranice, v němž popsána jest hranice jen v hlavních rysech. Obsahuje 16
archových dvojitých stran.
Když pak byly ukončeny technické práce pro konečnou dokumentaci, bylo přikročeno k
zakreslení nové státní hranice do map katastrálních. Tato práce, týkající se ca 812 km
dlouhého pásu hraničního, byla provedena v době od 15. V. 1925 až do 31. III. 1926.
Zúčastnili se jí po celou dobu měř. rada Ing. Valcha, měř. komisaři Ženíšek a Roziňák,
měř. adj. Wolf a částečně i měř. komisaři Kadlec, Vilímec a Hrabovský, jakož i vr. měř.
komisař Ing. Lev, který po celou dobu trvání delegace byl pověřen dohledem nad
pomocným personálem technické kanceláře, vedením veškerého inventáře a konečně po
odchodu sekretáře komise kapitána Makovičky i agendou sekretariátu.

Reprodukční ústav ministerstva financí
Ing. Jan Kavalír,
vrchní měř. rada a přednosta Reprodukčního ústavu min. financi
K četným otázkám, které bylo po převratu řešiti pozemkovému katastru, náleželo i
rozmnožování katastrálních map. Prudký rozmach veškerého technického — zvláště
stavebního — podnikání po skončení světové války a blížící se energické zahájení
pozemkové reformy s její zvýšenou potřebou otisků katastrálních map přiměly finanční
správu, aby zařadila zařízení vlastního speciálního grafického ústavu k rozmnožování
katastrálních map na jedno z prvních míst v rámci organisace ústřední správy pozemkového
katastru.
Četné byly obtíže, které bylo překonati. Bylo jasno, že zprvu musí i nový ústav počítati
s reprodukční metodou, užívanou dosud předchůdcem, t. j. vídeňským litografickým
ústavem pozemkového katastru, ale pro tento v soukromém grafickém průmyslu neužívaný
způsob nebylo zkušeného personálu a rovněž potřebné strojní zařízení bylo třeba opatřiti a
částečně i samostatně konstruktivně řešiti bez tradice. Nemenší starost působilo opatření
vhodných místností, otázka, která sice byla provisorně řešena již v r. 1920 zakoupením
obytného domu na Král. Vinohradech, ale došla konečného řešení až v r. 1935.
Založení „litografického ústavu ministerstva financí", který byl později přezván
vhodněji na „reprodukční ústav ministerstva financí", spadá do začátku r. 1921, kdy byl
stanoven jeho správce z řad zeměměřičských inženýrů pozemkového katastru a pověřen
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jeho organisováním. Současně mu bylo uloženo provedení spisové rozluky pozemkového
katastru s nástupnickými státy, k níž patřilo též převzetí 6115 reprodukčních desek,
obsahujících rytiny katastrálních map a 54.855 listů povinných exemplářů map v
litografickém ústavu vídeňském. Během toho roku bylo provedeno inventarisování a
uskladnění všech převzatých reprodukčních desek a map, opatřeny 2 stroje brousicí, 3
soupravy kopírovacích lamp, 3 kopírovací rámy s příslušenstvím, tiskací typy s
knihtiskovým strojem příklopovým a 3 průtahové lisy tiskací s elektrickými motory. Toto
strojové zařízení s nábytkem pro kanceláře a rytecké oddělení bylo směstnáno do 10
místností o celkové ploše 205 m2 a s 15 okny. Personál obnášel ke konci tohoto roku: 1
měřičského, 5 grafických, 2 kancelářské úředníky a 1 zřízence, tudíž celkem 9 osob.
S rostoucí úlohou zvětšován byl postupně počet zaměstnanců, strojové i nábytkové
zařízení, a v důsledku toho byl i rozmnožován počet pracovních místností a skladišť, až
vykazoval ústav koncem r. 1937 následující stav:
1. Personálu: 10 měřičských, 1 účetní, 2 pomocně technické, 52 grafické, 3 kancelářské,
2 zřízenecké a 17 dělnických sil, celkem 87 zaměstnanců. Postupný vzrůst personálu
reprodukčního ústavu v jednotlivých letech jest přehledně sestaven v přiložené tabulce;
2. Strojového zařízení: 2 ramenové brusy, 2 vibrační brusy, 4 soupravy kopírovacích lamp
obloukových, 7 kopírovacích rámů, 2 odstředivky, 1 přístroj planografický, 1 příklopový
stroj knihtiskařský, tiskací typy pro všechny jazyky a druhy písma užívané na území
republiky, 9 průtahových a 2 offsetové stroje tiskací a 1 řezačku papíru. Strojové
zařízení, nehledě k ventilátorům, jest poháněno celkem 17 elektrickými motory;
3. Místností: 59 místností o celkové ploše 2384 m2 se 113 okenními osami.
První výtisk byl zhotoven dne 27. ledna 1922, tudíž po necelých 8 měsících od zahájení
vlastních organisačních prací. Až do konce r. 1937 bylo reprodukováno 25.225 listů
katastrálních map s 9,243.814 body (ha + parcely), vztahujících se ke 3698 katastr.
územím. Celkem bylo zhotoveno 336.781 výtisků těchto map, 41.900 výtisků map
pohraničních a vedle kopií různých katastrálních operátů i 7066 kopií polních náčrtů.
Stanovení každoroční úlohy bylo na začátku činnosti velmi nesnadné, neboť
nedostatkem tradice nemohla v prvních letech správa ústavu udati správná data o
výkonnosti. Potřeba nových otisků byla velká, neboť za světové války byla činnost
vídeňského ústavu značně omezena a k výše uvedenému poválečnému zvýšení potřeby map
bylo nutno ještě počítati s nárokem Slovenska a Podkarpatské Rusi na reprodukci map
vzešlých z původního a reambulačního katastrálního řízení, jíž musí býti dána přednost
vzhledem k současnému zakládání pozemkových knih. Přesto bylo v r. 1925 ústavu možno
zhotoviti pro ministerstvo veř. prací 41.900 výtisků pohraničních map československorakouských, maďarských a rumunských.
Činnost katastrálních měř. úřadů a inspektorátů katastrálního vyměřování na Slovensku
a v Podkarpatské Rusi vzrůstala rok od roku a tím se úměrně zvětšovala úloha
reprodukčního ústavu, jemuž bylo počítati i se zvýšenou potřebou ostatních zemí a
poněvadž hospodářské poměry nedovolovaly rozmnožení personálu v poměru s rostoucí
úlohou, snažil se ústav zjednodušením výroby a zvláště zavedením nových hospodárnějších
metod dosíci rovnováhy mezi požadavky a výrobní kapacitou. Zjednodušením výroby
nesmí býti míněno zvýšení provozu na úkor geometrické přesnosti nebo grafické
dokonalosti, naopak nové metody, k nímž se správa ústavu uchýlila, přinesly jak zvýšení
přesnosti výrobků tak i zdokonalení po stránce grafické. Omezení manuelní práce na
nejnutnější míru bylo vždy snahou rozmnožovacích ústavů hlavně z toho důvodu, že každá
taková práce jest závislá od pracujícího a nemůže býti proto bez vad. Vídeňský ústav
odstranil tisk na mokré cestě a přenášení kresby pantografem, nebyl však s to, odstraniti
velmi obtížné rytí kresby map. Nepřesnosti nahromaděné opakující se reprodukcí map,
snaží se reprodukční ústav vyloučiti aspoň tam, kde katastrální mapa neobsahuje mnoho
změn proti stavu mapy původní a proto možno tuto vzíti za podklad nové reprodukce.
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U map vzešlých z původního nebo nového a scelovacího katastrálního řízení, včetně
řízení autentifikačního, tudíž u map bez dodatečných změn, podařilo se odstraniti z
reprodukce úplně rytí zavedením reflexního způsobu reprodukčního v roce 1930. Tento
způsob byl v posledních letech v reprodukčním ústavu zdokonalen tak, zvláště pokud se
citlivosti preparace týče, že ho lze užíti i k zhotovování negativů běžných katastrálních map
a map reambulovaných, vyžadujících rytí lineamentu. Výhoda tohoto nejnovějšího
způsobu, který jest právě v reprodukčním ústavu ministerstva financí všeobecně zaváděn,
spočívá hlavně v tom, že kopie, které jsou zhotovovány na skle a při nichž se jeví dokonale
průsvitná čára na neprůhledné půdě, obsahují téměř celou kresbu do nejmenších
podrobností. Obraz je proti umělému světlu mnohem patrnější, než tomu je u negativů
získaných prosvětlením na desku hliníkovou a tím jest dána možnost přesnějšího rytí.
Vyjmenování všech předností tohoto nového způsobu reprodukčního není zde pro
nedostatek místa možné, budiž jen ještě zdůrazněno, že se jím odstraňuje úplně dosavadní
tisk z hloubky a nahrazuje se daleko hospodárnějším a dokonalejším tiskem s povrchu.
V tomto stadiu vývoje nalézá se reprodukční ústav ministerstva financí v přítomné době
a správa ústavu jest přesvědčena, že udržela dosud krok se stále zdokonalovanou grafickou
technikou, pokud se však výkonnosti týče, jest tato — jak již uvedeno — závislá od výkonů
katastrálních měř. úřadů a od stavu katastr. map v jednotlivých zemích a ministerstvo
financí umožňuje ústavu přidělováním příslušného personálu vyhověti potřebě státu i po
této stránce.

Tabulka o pohybu personálu reprodukčního ústavu ministerstva financí v letech
1921—1937.
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Z archivních pracovních denníků
Ing. Jaroslav H u m h a 1,
měř. rada a přednosta archivu map katastrálních v Bratislavě.
Na Slovensku převzala finanční správa Československé republiky archivy map
katastrálních v Bratislavě a v Košicích, jichž působnost se vztahovala asi na polovinu
území bývalých Uher. Archiv bratislavský zasahoval od hranic Haliče přes celé západní
Uhry ke Štýrsku a po Drávu až k jejímu ústí do Dunaje, na jehož pravém břehu vykazoval
2530 obcí z 9 žup na 36.360,27 km2. Celkem byly v něm uloženy operáty 4739 obcí z 19
žup o 68.813,79 km2, v archivu košickém 3214 obcí z 13 žup o 65.310,09 km2.
Postupně se tento bohatý sklad stále zmenšoval podle toho, jak se hlásily nástupnické
státy o svůj popřevratový příděl.
První z nich bylo království SHS, jehož splnomocněný zástupce, „katasterski
nadzornik" p. Dušan Ivoševič z Bělehradu, již v roce 1921 zde převzal. operáty obcí,
ležících za demarkační čarou.
Brzy následovala republika Polská s první částí spisové rozluky; další díl byl tu
odevzdán v roce 1930 vicekonsulovi p. Dr. Eugenu Barvinskimu z Krakova.
V roce 1924 převzal tu operáty obcí z Burgenlandu pro Rakousko dvorní rada p. Ing.
Hubert Profeld.
Nejdéle trvalo jednání o zásadách pro provádění ustanovení anexu IV. úmluvy ze dne 3.
VI. 1927 s Maďarskem, ukončené protokolem ze dne 27. IV. 1928 v Bratislavě tak, že
mohlo se přikročiti k obsáhlému vydávání katastrálních operátů, které zde osobně přejímali
pp. Ing. Szovátay György a Dr. Balassa Lóránt od XIII. odboru maďarského královského
ministerstva financí.
Snad nebude bez zajímavosti, že na podkladě již dříve zde připravených 23 podrobných
seznamů bylo tu vydáno písemných operátů od 2100 obcí z 33.000 km?, s 31.000 listy
původních map a 67.000 listy litografických otisků o celkové váze 24.100 kilogramů a ve
třech vagónech odvezeno do Budapešti. Krátce nato obdrželi maďarští delegáti v archivu
košickém ještě další písemné operáty 603 obcí s 11.100 listy původních map a 22.246 listy
otisků.
Českoslovenští zástupci přivezli z Budapešti některé triangulační operáty, písemné
daňové operáty 523 obcí, 2754 listů původních map z 121 obcí a 2868 listů mapových
otisků z 72 obcí. Tyto poslednější listy byly z částí bývalých žup Komárno a Ostřihom,
které do roku 1928 spravoval „M. királlamifôldmérési térképtár". Až na nepatrné výjimky
byla tím spisová rozluka s Maďarskem uzavřena.
Archiv map katastrálních v Košicích uskutečnil již v r. 1923 částečnou výměnu
katastrálních operátů mezi Podkarpatskou Rusí a Rumunskem, jemuž připadající operáty
převzali pp. Alexius Munteanu a Joan Barbul od „Ministerul Agriculturii si Domeniilor
Directia Cadastrulii Inspectoratul General pentru Transylviania in Cluj".
Zbytky spisů, patřících do Polska, obdržel v r. 1930 v Košicích „komisarz lokálny
Rzeczypospolitej Polskiej" p. Ing. Jan Styka, správce katastrálního úřadu v Krakově.
Další část svého inventáře postoupil archiv košický v roce 1924 do Užhorodu pro nový
samostatný archiv map katastrálních, který úřaduje od 1. IV. 1924, zabíraje 486 obcí s
12.631,70 km2.
Vyhláškou ministerstva financí ze dne 21. VIII. 1929 byl košický archiv přidělen jako
expositura k archivu map katastrálních v Bratislavě, s kterým pak, obsahuje asi 1/3
Slovenska, byl úplně sloučen a skončil své úřadování dne 9. VII. 1932. Byl převezen do
Bratislavy ve 4 vagónech, obsahujících přesně odevzdaný inventář písemných operátů 1074
obcí, 10.488 listů původních map z 972 kat. území a 39.491 listů mapových otisků z 655
kat. území s ostatním zařízením.
Tím nabyl archiv map katastrálních v Bratislavě dnešního svého rozsahu 3566 kat.
území na rozloze 49.021,10 km2.
Ovšem že se při tom pro změnu důkladně pocvičil též i v oboru stěhovacím, neboť už v
květnu 1932 sám také přesídlil z Michalské ulice č. 1 do nové budovy finančních úřadů na
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Rašínově cestě č. 2, se všemi svými archiváliemi a s celým svým příslušenstvím. Budiž mu
za to odměnou aspoň to vědomí, že podařilo se mu těmito poctivě a bohudík i šťastně, bez
úrazu a větších nehod, skončenými mimořádnými výkony otřásti důvěrou v pravdivost
známého rčení o dvojím stěhování! —
Nové kancelářské místnosti jsou v I. poschodí, 7 pokojů s 19 okny a plochou 233 m2.
Skladiště jsou v přízemí a v suterénu, vždy po 4, s celkovou ložnou plochou 288 m2. Kromě
železných točitých schodů spojuje všechny místnosti ještě zvláštní elektrický výtah.
Místnosti až snad na suterén, archivní potřebě vyhovují, budou však brzy přeplněné tak, že
nebude v nich místa pro uložení nových otisků, vyřazených starých map katastrálních,
příručních a pod.
Věru škoda, že z úsporných důvodů byl zamítnut v roce 1933 zdejší podrobný návrh, na
vybavení skladišť ohnivzdornými ocelovými skříněmi a policemi od firmy „Tresoria" v
Praze. Hospodářská správa generálního finančního ředitelství může se podobným
moderním zařízením ve skladišti tiskopisů opravdu vždy pochlubiti. Kdežto zde bylo nutno
do nových místností starý dřevěný nábytek opět opatrně rozestavěti, byl by nový způsob
uskladnění umožnil aspoň o 30% jistější využití každého prostoru i pro továrně nové
měřické stroje a pomůcky, kterých zde bylo od roku 1928 od jednotlivých dodávajících
firem převzato, uloženo a rozesláno za 2,268.620 Kč.
Za uplynulých 10 roků bylo zde mimo jiné běžné práce převzato od reprodukčního
ústavu ministerstva financí 97.594 listů nových otisků, a částečně hned rozesláno
příslušným kat. měř. úřadům, dále pro potřeby pozemkové knihy okresním soudům,
povinné exempláře obcím atd.
Bylo prodáno otisků za 650.221 Kč, snímků, opisů, návodů, tabulek a jiných za 900.011
Kč.
Bylo vyhotoveno na kreslicím papíře pro okresní soudy 249 listů nových
pozemnoknižních map z katastrálních náčrtů 30 kat. území s 73.302 parcelami a 31.508
hektary. Pravděpodobně nejsou tyto mapy jen tak nějak nakreslené, popsané a číslované,
mohlo-li se státi známému civilnímu inženýru a dokonce i opět jinému, dnes ještě
aktivnímu státnímu úředníkovi, že je u soudu svatě považoval za nové otisky od
reprodukčního ústavu ministerstva financí. Prosím pěkně, to není anekdota!
Bylo pořízeno 174 překladů původních popisů hranic z německého a maďarského do
státního jazyka.
Bylo nakašírováno 13.617 čtvrtek snímků pozemnoknižních neb komasačních map 556
kat. území atd.
Provádění nových prací, vzniklých vydáním návodu VI z roku 1934, služebního řádu z
roku 1937 a j., setkává se zde s nemalými potížemi. Nové uspořádání archivu je zde
prozatím ještě hudbou budoucnosti. Bude přicházeti v úvahu teprve po dokončení
projektované sousední novostavby přístavních úřadů, ve které má archiv dostati 8
normálních místností po 25 m2 podlahové plochy. Na inventarisaci starších katastrů, jako
operátů daňového provisoria, dle článku VII z roku 1875, dle článku V z roku 1909 a j.,
uschovaných dosud u jednotlivých venkovských úřadů, není pro nedostatek místa teď ani
pomyšlení.
Zajisté bude v zájmu služby a dobré pověsti archivu záhodno současně rozmnožiti počet
přidělených zaměstnanců, aby mohli s ještě větším úspěchem zdolati jak vlastní, tak i
přenesené úkoly, jichž nával v důsledku ostrého tempa zeměměřičských prací na Slovensku
každým rokem utěšeně vzrůstá.

Čsl. zeměměřičský inženýr o pozemkové reformě, se zvláštním
zřetelem ke Slovensku
Ing. Ferdinand Bauer, měřičský rada státní obvodové úřadovny
pro pozem. reformu v Bratislavě
Do oslav 20-letého trvání čsl. republiky spadá i doba 20-letého provádění pozemkové
reformy v naší republice, na kterémž díle má i čsl. zeměměřič vynikající podíl.
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Již krátce po převratu, dne 9. listopadu 1918, vydává čsl. vláda prvý zákon o
pozemkové reformě — zákon o obstavení velkostatků. Pro Slovensko vydán pak 10.
prosince 1918 druhý zákon — o mimořádných přechodných ustanoveních na Slovensku,
kterým zatím agendu příštího Pozemkového úřadu má vykonávati ministr pro správu
Slovenska s užšími župními výbory.
Prvým zákonem, který řeší držbu velkého majetku pozemkového, je zákon záborový ze
dne 16. dubna 1919, čís. 215 Sb. z. a n. Dva měsíce nato zřizuje se již zákonem čás. 330 z
11. června 1919 Pozemkový úřad jako ústřední orgán, pověřený, prováděními zákonů o
pozemkové reformě v republice.
Ve své konečné organisaci — během doby vlivem rostoucí agendy se tato stále mění —
měl státní pozemkový úřad. vedle presidiálního odboru 6 dalších speciálních odborů.
Služba měřická přidělena byla odboru V. — technickému s 5 odděleními, z nichž 3 byla
měřická — dle zemí pro Čechy, Moravu se Slezskem a Slovensko s Podkarpatskou Rusí.
Tomuto centrálnímu úřadu podléhalo celkem 11 obvodových úřadoven a řada přídělových
komisariátů, jichž maximální počet byl 80 a ustálil se později na 50. Všem těmto úřadům
přiděleni byli vedle úředníků jiných kategorií i úředníci měřičští, v celkovém
systemisovaném stavu 68 — 17 v ústředí a 51 u obv. úřadoven a komisariátů.
V roce 1935, kdy již největší činnost pozemkového úřadu — řízení přejímací,
přídělové na půdě zemědělské a z části též i zaknihování — byla z větší části skončena,
zrušen byl vládním nařízením z 25. ledna 1935, čís. 22 Sb. z. a n. státní pozemkový úřad a
jeho agenda přidělena ministerstvu zemědělství, kde byla soustředěná v nově zřízeném
odboru IX. — pozemková reforma, pod vedením odb. přednosty F. Nováka. Dnešní
rozdělení agendy tohoto odboru odpovídá asi rozdělení dřívějšímu. Služba měřická
přidělena skupině IV. — technické, v oddělení 18. — pro Čechy, Moravu a Slezsko a v
oddělení 19. — pro Slovensko a Podk. Rus. Stav a počet obvodových úřadoven se
nezměnil, počet státních přídělových komisařů byl však značně snížen. Měřické práce
v tomto odboru provádí dnes celkem 48 měřických úředníků, z nichž je 17 v ústředí a 31 na
obvodových úřadovnách a přídělových komisariátech.
Pokud se týče Slovenska, zřízeny jsou zde 3 státní obvodové úřadovny se sídlem v
Bratislavě, Košicích a Zvoleni, kterým služebně podléhá 7 státních přídělových komisařů
ve větších okresních městech. Prvá obvodová úřadovna zřízena byla v roce 1921 původně v
Trenčanských Teplicích — později v Bratislavě. Kromě toho funguje od 1. ledna 1925 v
Bratislavě jako samostatný orgán, podřízený přímo ministerstvu zemědělství, kolonisační
referát, který obstarává záležitosti kolonisační pro obvod celého Slovenska. Všem těmto
orgánům přiděleni jsou trvale měřičští úředníci, kteří provádějí veškeré měřické práce,
vyskytující se v jich pracovním obvodu.
Jak rozsáhlý je pracovní úkol těchto zeměměřičů patrno je z této statistiky:
Dle soupisu velkého majetku pozemkového podléhá v celé republice záboru půda o
výměře 4,021.617 ha, v čemž je půdy zemědělské 1,283.286 ha. Na Slovensko z toho
připadá 1,396.135 ha půdy vůbec, inkl. 498.693 ha půdy zemědělské. Z celkového počtu
1913 vlastníků půdy zabrané v celé republice je jich na Slovensku 981.
K 1. lednu 1935 provedena byla pozemková reforma takto:
V celé republice čsl. dostalo se půdy novým nabyvatelům v celkové výměře
1,758.153 ha, v čemž je 849.141 ha půdy zemědělské.
Slovensko na této výměře participuje částí 686.038 ha, v čemž je půdy zemědělské
316.842 ha.
Pokud jde o jednotlivé způsoby provedení pozemkové reformy dostálo se z výměry
686.038 ha půdy na Slovensku novým nabyvatelům:
a) výkupem dlouhodobých pachtů ……………………….. 7.497 ha,
b) řádným přídělem ……………………………………. 264.357 ha,
c) odprodejem dle (§ 7 z. z.) ………………………….... . 252.389 ha,
d) přídělem půdy stavební ………………………………… 2.922 ha,
e) postátněním ……………………………………… ….158.873 ha.
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Pokud se pak jedná o skupinové rozvrstvení půdy nabyté v pozemkové reformě a
počtu nabyvatelů na Slovensku je stav k 1. lednu 1935 následující:
počet nabyvatelů ……………………………………… 200.583
nabytá půda …………………………………………… 686.038 ha,
z toho; v drobném přídělu — nabyvatelů……………….198.786
výměra………. . ………………………………………...328.081 ha,
zbytkových statků……………………………………………572
nabyvatelů. ………………………………………………… 525
výměra………………………………………………… 72,908 ha,
jiných větších objektů nad 30 ha ………….…………… 1.338
nabyvatelů……………………………….………………... 1.272
výměra …………………………………………….. … 285.049 ha.
V údajích o jiných větších objektech zahrnuta je i půda postátněná o celkové ploše
158.473 ha, z čehož je půdy zemědělské 37.006 ha. Z toho převzalo ministerstvo
zemědělství do správy státních lesů a statků 119.870 ha a ministerstvo národní obrany pak
38.023 ha. Jedná se převážné o půdu lesní.
Stav provádění pozemkové reformy speciálně na půdě lesní je k.l. lednu 1935
následující:
Veškerá zabraná půda nezemědělská činí 2,738.331 ha, z čehož připadá na Slovensko
897.442 ha. Na Slovensku na této ploše proveden k svrchu uvedenému datu již příděl na
ploše 226.770 ha následujícími nabyvatelům:
a) státu……………………………………………………125.700 ha
b) svazkům samosprávným……………………………… 24.871 ha
c) lesním družstvům……………………………………… 18.547 ha
d) jiným právním osobám………………………………… 32.059 ha
e) osobám fysickým …………………………………… 25.593 ha
Zbývá tedy na Slovensku ještě rozděliti 245.023 ha půdy.
Veškerá v předu uvedená data vztahují se k 1. lednu 1935. Pozdější data po ruce
nemám, ale na půdě zemědělské nebude již žádný větší rozdíl, ježto pozemková reforma na
půdě zemědělské je již téměř skončena. Pokud se lesní půdy týče, provádělo se řízení
přídělové v poslední době rychlejším tempem a plocha pro příděl určená se již značně
snížila.
Z těchto statistických dat je jasně patrno, jak velká a rozsáhlá je činnost zeměměřičského inženýra jako spolupracovníka při provádění pozemkové reformy.
Pracemi spojenými s výkupem dlouhodobých pachtů dle zákona z 27. května 1919, čís.
318 byla činnost zeměměřičského inženýra v pozemkové reformě zahájena. Práce ty
prováděl okresní soud s civilním zeměměřičem, který opatřil zákonem předepsané dělicí
plány. V druhé etapě provedeny byly ve smyslu § 63 přídělového zákona ze dne 30. ledna
1920, čís. 80 Sb. z. a n. vnucené pachty. Na Slovensku byla tímto přechodným opatřením
zabezpečena 65.034 drobným malozemědělcům do pachtu půda o výměře 33.780 ha.
Měřické práce tím spojené, t. j. zhotovení grafických náčrtů, vytyčení přídělů a zhotovení
dělicích plánů pro pachtovní smlouvy, prováděli civilní zeměměřiči za spolupráce orgánů
státního pozemkového úřadu. Současně s těmito pracemi provedena byla i akce „S", jíž
bylo na Slovensku v pozemkové reformě utvořeno ca 14.500 nových stavebních míst o
celkové výměře asi 5900 ha. I tuto akci prováděli, dle příkazů orgánů státního
pozemkového úřadu, civilní zeměměřiči.
Vlastní práce přídělové začaly v r. 1922 a vyvrcholily, zejména na Slovensku, v
létech 1925—1928. Práce měřické prováděl úřad nejprve sám ve vlastní režii, svými
měřičskými úředníky. Civilním zeměměřičům zadával pouze vyhotovení dělicích
plánů, k zaknihování přídělů potřebných. Pracemi měřickými rozumí se tu v prvé řadě
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šetření v operátech katastrálních, knihovních vložkách u okresních soudů za účelem
opatření podkladů pro prvé úkony právní — poznámku záboru, převzetí, výpověď, řešení
žádosti o propuštění půdy ze záboru, sestavení soupisů parcel pro převzetí a ocenění. Dále
opatření kopií map katastrálních, na Slovensku i soudních, uvedení těchto ve vzájemný
soulad i v soulad se skutečným stavem, dle potřeby i provedením příslušných měření. Tyto
doplňovací práce byly zejména nutné na Slovensku, kde stav mapového materiálu byl v
prvých letech provádění pozemkové reformy velmi špatný, kde dodnes ve velkém počtu
obcí nejsou mapy katastrální, ani řádné mapy soudní a kde teprve provádění zákona o
pozemkovém katastru z r. 1927 přineslo do dosavadního chaosu přesné směrnice.
Na podkladě takto připravených pomůcek mohl teprve měřický orgán vypracovati pro
přídělové řízení potřebný grafický plán, a po jeho projednání a schválení provésti vytyčení
přídělů a konečně definitivní jich zaměření.
Práce tyto nestačil však úřad, v době náhlého stoupnutí agendy a nátlaku interesovaných
zemědělských kruhů o urychlené provádění přídělového řízení, včas zpracovati vlastními
silami a začal proto v r. 1925 zadávati civilním zeměměřičům vedle ryze měřických —
technických — prací i celé řízení administrativní, s prováděním přídělového řízení spojené.
V tomto období nejvypjatější pracovní energie pokud se týče prací technických, pracovalo
pro státní pozemkový úřad na pracech administrativně-technických na 350 civilních
zeměměřičských firem, vedle další řady civ. zeměměřičů, kterým byly zadány jen práce
ryze měřické, sloužící k vyhotovení dělících plánů potřebných pro zaknihování přídělů. O
jak velký rozsah prací zeměměřičských se tu jednalo, je patrno z toho, že na honorářích
vyplaceno bylo těmto firmám až dosud téměř 75 milionů Kč, z čehož na Slovensko připadá
více jak 29 mil. Kč. Celková spotřeba mezníků do 1. ledna 1935 činila 1,675.000 kusů a
zaplaceno bylo za ně, včetně dopravy na místo 8,267.000 Kč.
V rámci drobného přídělu provádí se na Slovensku a Podk. Rusi současně i vnitřní
kolonisace, t. j. zakládání nových zemědělských usedlostí. Zde zúčastňuje se zeměměřičský
inženýr spolupráce zejména vypracováním návrhů grafického umístění kolonisačních
přídělů, návrhů na zastavovací plány nových osad, event. upravovacích plánů stávajících
komplexů budov a dále i při osamostatňování takto utvořených nových, větších osad. Do 1.
července 1937 zřízeno bylo tak v rámci pozemkové reformy nových 3069 usedlostí na
ploše 38.502 ha, z čehož je na Slovensku 2000 usedlostí na ploše 24.763 ha. Založeno tak
bylo celkem 243 skupin osidlovacích, z nichž až dosud bylo osamoceno 13 jako
samostatné osady, (11 na Slovensku).
Při akci postátňovací provádí zeměměřičský inženýr nejen dělbu pozemků pro knihovní
převedení nemovitostí na nového majitele, ale současně i z pověření úřadu potřebné
rozsáhlé ohraničení těchto majetků, přeď předáním do držby státních lesů a statků, ježto
hranice jsou v četných případech, zejména na Slovensku, nejasné. Práce .tyto po většině
jsou zadávány civ. zeměměřičům.
Ježto od doby odevzdání půdy do užívání novému majiteli až do dne skutečného
provedení změny držby v pozemkové knize uplynula ve většině případu značná doba,
sestavuje zeměměřič ještě zvláštní „Výkaz prozatímních změn", aby berní úřady, v dohodě
s katastrálními úřady, mohly v době co nejkratší předepsati novým držitelům příslušnou daň
pozemkovou a aby se zabránilo hromadění daňových nedoplatků do té doby, než by byl
definitivní měřický elaborát se žádostí o zaknihování soudu předložen. Tím dává se
finanční správě možnost včasného a řádného vedení katastrálních a daňových záznamů.
Těmito úkony však ještě není činnost zeměměřiče v pozemkové reformě skončena.
Předložením operátů civilních zeměměřičů úřadu nastává další práce měřického úředníka.
Operáty nutno zrevidovati, zda ve všech bodech odpovídají platným předpisům
katastrálním, knihovním a všem předpisům a zákonům o pozemkové reformě. Práci tu
vykonávají zvláště k tomu vybraní měřičští úředníci. Je to práce velmi obsáhlá, když se
uváží, že se jedná o více jak 8100 kat. území z nichž připadá na Slovensko a Podk. Rus více
jak 2400 území, na nichž bylo prováděno přídělové řízení normální. Operáty pro půdy
získanou koupí podle § 7 z. z. se zde nerevidují. Pokud jde o Slovensko,. byly spočátku v
tomto směru značné nesnáze. Platily tu staré předpisy uherské, pak předpisy unifikační z r.
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1922, předpisy rakouské a teprve zákon o pozemkovém katastru ze 16. prosince 1927, čís.
177 Sb. z. a n. zavedl v té věci jasno a pořádek.
Tímto zběžným výpočtem prací zeměměřičského inženýra, jak státního, tak i civilního,
není však ještě jeho činnost v pozemkové reformě plně vyčerpána. I katastrální měřický
úředník zúčastňuje se značnou měrou práce na díle pozemkové reformy. Jemu přísluší, aby
výsledky práce obou svých kolegů zanesl do mapy. katastrální a příslušných katastrálních
operátů, zhodnotil je a vedl dále v patrnosti.
Na velkém revolučním díle, jakým naše pozemková reforma vskutku je, zúčastnil se
tedy jako závažný spolupracovník i čsl. zeměměřičský inženýr. Po katastru je právě
pozemková reforma tím největším odborem technické práce, v němž mohl zeměměřič svou
činnost tak široce rozvinouti.

Služba zememeračská u krajinského úradu v Bratislave
Ing. František Štěpánek,
mer. radca krajinského úradu v Bratislave.
V bývalom Rakúsko-Uhorsku nebola služba zememeračská pri štátnej stavebnej službe
zavedená. Zememeračské úkoly, ktoré dnes prináležia tejto službe, boly obstarávané alebo
štátnymi alebo súkromnými inženiermi. Pokiaľ boli zememerači v Čechách u býv. c. k.
miestodržiteľstva, išlo tu o pridelenie geometrov finančnej správy (evidenčných) jednak pre
službu zememeračskú pri poríečnej správe, jednak pre túto službu pri zemskej komisii pre
úpravu riek. Ani v zemskej službe v Čechách neboly systemizované miesta pre meračskú
službu, ktorú pre agendu regulácií riek viedol tiež pridelený evidenčný geometer. Len zem
Moravská mala od r. 1902 a nasl. systemizované služobné miesta pre geometrov.
Táto nejednotnosť meračskej služby a jej nezbytnosť pri technickej agende štátnej
stavebnej služby (jednotlivých zemí) bola dôvodom, že ministerstvo verejnýeh prác sa
postaralo po prevrate, aby vo všetkých zemiach bola služba zememeračská v štátnej službe
stavebnej obstarávaná vlastnými meračskými úradníkmi. A tak v júli 1919 boli ustanovení
u vládneho referátu verejných prác pri ministerstve s plnou mocou pre správu Slovenska v
Bratislave dvaja meračskí úradníci k výkonu zememeračských prác pre štátnu službu
stavebnú, kde boli zadelení k odboru vodohospodárskemu.
Služba zememeračská neobsahovala však len úkoly pre tento odbor, ale pre celú štátnu
stavebnú službu, čím sa objavila jej rozmanitosť. Po zrušení župného zriadenia a po
zavedení krajinskej správy pribudly k úkolom pre štátnu správu aj všetky tie úkoly pre
krajinskú samosprávu slovenskú. Je preto samozrejmé, že úkoly meračských úradníkov
rástly úmerne s prevádzanými štátnymi a krajinskými stavbami na Slovensku, lebo pre
všetky tieto stavby bolo potrebné zadovážiť nielen nemovitosti a previesť pozemnoknižné
usporiadanie prevodu majetkov, ale v mnohých prípadoch bolo nutné zadovážiť situačné a
výškové zameranie pre projektovanie. A tak do konca r. 1937 boly v obore stavieb
pozemných prevedené tieto práce pre 101 ľudových a meštianskych škôl, pre 134 celníc,
finančných a četníckych kasární a pre 169 štátnych obytných budov, ako aj pre 22
nemocníc. V obore stavieb vodných boly prevádzané tachymetrické merania pre rieku Váh
a Dunaj v rozlohe 2520 ha, založené polygónové siete pozdĺž rieky Moravy a Latorice v
dĺžke 75 km, doplnené tieto siete na Dunaji a Váhu v dĺžke 425 km, prevedené
vyvlastňovacie a výkupné operáty pre prístavy v Bratislave, Komárne, Kližskej Nemej,
Beši a Parkáni v rozlohe 659,5 ha a pre iné vodné stavby v dĺžke 38 hm. Výkupné operáty
pre regulácie riek boly prevedené pre dĺžku 83 km a zadané civilným geometrom pre 170,6
km.
Z poverenia ministerstva verejných prác prevedená bola presná nivelácia podlž Dunaja v
dĺžke 50 km, usporiadanie majetkových pomerov pre štátne železiarne v Podbrezovej na
ploche 514 ha, včetne prevedenia detailného zamerania.
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Pre rezort ministerstva zdravotníctva bolo prevedené situatívne. zameranie kúpeľov
Sliača a Dol. Smokovca.
Okrem týchto prác prevedený bol celý rad rôznych meračských prác, na pr.
zameriavanie kameňolomov, identifikačné operáty, spolupráca pri vyhotovovaní regulačných plánov obcí a je vedená evidencia štátneho majetku v cene 247 mil. Kč.
V obore komunikácií prevedené boly do r. 1926 výkupné operáty pre 78,2 km silnic. Od
2. novembra 1925 bola služba zememeračská rozdelená tak, že dvaja meračskí úradníci boli
pridelení do odboru komunikácií, kde bola vedená od tej doby agenda pre ohraničenie silnic
a mostov a pre vyvlastnenie a výkup pozemkov samostatne. Od r. 1926 bolo pre stavby
silnic a mostov úradom prevedených výkupných operátov pre 189,9 km silnic a operátov
vyvlastňovacích pre 139,4 km silnic. Civilným geometrom bolo v tej istej dobe zadané
vypracovanie výkupných operátov a kmeňových kníh silničných pre 371,4 km silnic a
vyvlastňovacích operátov pre 185, km silnic.
Po výpočtu prác bude zaujímavé tiež uviesť počet úradníkov, ktorí boli prácami
zamestnaní. Stav meračských úradníkov bol v r. 1923 systemizovaný na 6. Hoci bolo
zrejmé, že tento počet nestačí pre obstarávanie tak rozsiahlej agendy, nebolo možné
dosiahnuť rozšírenia miest až do r. 1930, kedy systemizácia priznala rozšírenie len o jedno
miesto, ačkolvek pre agendu silničnú samotnú žiadané a potrebné bolo 7 miest. Tento
nedostatok meračských úradníkov mal za následok nutnosť zadávať vo väčšom rozsahu
civilným geometrom vypracovanie výkupných operátov a kmeňových kníh silničných, ako
aj vyvlastňovacích operátov. Ale ani toto opatrenie neodpomohlo zvyšovanému vzrastu
agendy. Meračský úradník má v prvom rade povinnosť zadovážiť pred každou stavbou
predbežný vyvlastňovací operát,. aby jednanie o postúpenie pozemkov bolo prevedené pred
tým, než stavba je zadaná podnikateľovi a tak nenastalo zdržanie v stavbe a prípadné
vymáhanie odškodného podnikateľom za toto zdržanie. Splnenie tejto podmienky má však
za následok prípadné odsunutie predloženia a prejednania konečných operátov, čo však
nesie so sebou hneď urgencie od stránok o výplatu kúpnych cien. A tak ocitá sa tu meračský úradník pri najsvedomitejšom plnení svojich úradných povinností občas v postavení
málo závidenia hodnom. Čo je tu platné dovolávať sa, že takmer každý operát sú vlastne
dva operáty, ktoré musia byť alebo vyhotovené alebo kontrolované nielen čo do správnosti
jedon každý zvlášť, ale musí sa skúmať aj ich vzájomná súvislosť a vzťah pozemkového
katastru a pozemkovej knihy. Keďže sa uváži, že meračský úradník má vyhotoviť tiež
výpočet kúpnych cien za pozemky a má aj kontrolovať a doplňovať knihovne žiadosti,
vyhotovené právnym oddelením, je zrejmé, že je agenda meračského úradníka u
krajinského úradu nielen rozmanitá, ale aj tak obsiahla, že presahuje rámec normálnej praxe
zememerača.
To bolo uznané konečne štátnou správou tým, že doterajší stav meračských úradníkov
bol rozšírený v r. 1936 zo 7 na 17, takže dnes javí sa systemizovaný stav takto:
1 miesto v 4. plat. stupnici,
3 miesta v 5. plat. stupnici,
13 miest v 6. plat. stupnici.
Ináč služba zememeračská je včlenená do štátnej služby stavebnej tak, že nemá ani to
postavenie, aké majú úradníci účtovní, prípadne kancelárski. Pri tom všetkom, že jej
význam podľa katastrálneho zákona je jedinečne mimoriadny a úradníci majú po 5- ročnej
praxi pod vedením odborníka možnosť dosiahnuť podľa § 51. zákona 177/27 Sb. z. a n.
oprávnenie na podpisovanie geometrických plánov pre úradne účele, nie je služba táto tak
docenená, že by bolo uznané, aby bola vedená úradníkom — zememeračom. Preto je
snahou kompetentných odborných činiteľov, aby služba zememeračská u zemských úradov,
vzhľadom na svoju rozsiahlosť a význam, bola obstarávaná v samostatnom
zememeračskom oddelení s príslušnými referátmi.
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Služba zeměměřičských inženýrů u čsl. stát. drah
Ing. Josef Zemánek, vrchní měř. rada
a přednosta skupiny III/3 ředitelství ČSD v Bratislavě
Podle nejnovější organisace služby u ředitelstev stát. drah, zavedené výnosem
ministerstva železnic ze dne 16. ledna 1934, č. j. 40.815/33, jsou zeměměřičští inženýři u
čsl. stát. drah, — kteří jsou přiděleni skupinám II1/3 a kteří tyto skupiny i vedou —,
pověřeni těmito úkoly: „Výkup pozemků, odprodej a směna železničních pozemků; práce
měřické; pronájem ploch železničních, spolupůsobení při pronájmu složišť ve stanicích;
požáry v sousedství dráhy; evidence železničního majetku pozemkového; kniha práv a
služebností; spolupůsobení s odd. II. (právním) při převodech disposičních parcel do
železniční knihy; spolupráce při regulačních a parcelačních plánech v sousedství dráhy se
skupinou III/5; pozemková reforma; sbírka plánů a pomůcek."
Mimo skupin III/3 u stavebních oddělení při ředitelství stát. drah jsou ještě
zeměměřičští inženýři u ČSD přiděleni u stavebních správ ČSD — podřízených přímo
ministerstvu železnic —, a u t.zv. železničních stavebních správ, zřizovaných od případu k
případu při některých ředitelstvích stát. drah pro zvláštní stavební a investiční účely. U
těchto služeben jest hlavním úkolem zeměměřičských inženýrů výkup pozemků, zaměření a
omezníkování jich, vypracování originálních situačních plánů a spolupráce při provádění
knihovního pořádku a při zakládání vložky železniční knihy.
V ústředí ministerstva železnic se začíná teprve ode dvou let budovati samostatný
referát pro věci zeměměřičské a dosud jest tam jen jeden kolega pověřen úkoly
usměrňování veškeré mnohotvárné agendy zeměměřičské u všech příslušných služeben
ČSD a určováním zásad pro jednotné vyřizování a zpracovávání věcí měřických podle
porad s jinými příslušnými resorty státní správy. — Tento kolega a ještě aspoň jeden, který
mu bude muset být velmi brzy přidělen ke zdolání rozsáhlého, dosud neorganisovaného
a nijak nezpracovaného úkolu, budou snad později též určovat počet zeměměřičských
inženýrů, jichž bude potřeba u jednotlivých skupin III/3 a jiných služeben pro vybavení
měřických prací z nějakého důvodu zvlášť se
nahromadivších.
Zeměměřičští inženýři u ČSD nepokládají však dosavadní organisaci své práce u
ČSD za ukončenou a domáhají se toho, aby skupin III/3 bylo soustředěno veškeré drážní
měření, tedy jak situační, tak i výškové.
Z předchozích řádků je patrno, že zeměměřičská agenda u ČSD. je značně mnohostranná, ale nezasvěcenec nepozná ze stručného výpočtu úkolů hned zřetelně a jasně v čem
všem spočívá mnohý úkol jednotlivý. Zmíním se proto blíže o t. zv. „výkupu pozemků."
V tomto úkolu jsou obsaženy následující práce zeměměřičského inženýra: Odhad
vykupovaných pozemků, jednání se stranami o ceně pozemků a o náhradách, povstalých v
souvislosti s prodejem, po příp. rozdělením pozemků, neb přeložením veřejných a jiných
komunikací, vytyčení nových železničních hranic, omezníkování jich, zaměření původního
a nového stavu, vypracování geometrických (polohopisných) plánů pro smlouvy a pro
provedení knihovního pořádku při menších stavbách a úpravách, — po příp. t. zv.
originálních plánů v měř. 1:1000 při stavbách větších, nebo stavbách celých nových
tratí.
Pro vypracování těchto originálních plánů byl dne 23. února 1938 výnosem
ministerstva železnic čís. 3558-IV/1-1938 vydán jednotný předpis, kterým se s okamžitou
platností zavádí pro veškeré zeměměřičské práce u ČSD výhradně způsob polygonového
měření, s jedinou výjimkou pro nepřístupné terény, kde se má použíti protínání vpřed se
dvou stanovisek, po příp. způsobu polárních souřadnic. Co se týče podrobností odvolává se
předpis na katastrální instrukce „B" a „A" a bere se zřetel na to, že pozemky drážní tvoří v
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jednotlivých katastrálních územích poměrně úzké pásy, takže polygonální drážní pořady
budou mnohdy muset být založeny poněkud jinak než při zaměřování celých rozsáhlých
území.
K agendě „požáry v sousedství dráhy" poznamenávám na vysvětlenou, že zeměměřičští inženýři jsou pověřeni pouze zjišťováním náhrad za polní plodiny a lesní
porosty. V suchých a. horkých letech bývá tato agenda dosti rozsáhlá. Odškodnění jiných
druhů požárů na drahách neb v jejich sousedství vyřizují služebny jiné než skupiny III/3.
Velké práce a značného času vyžaduje též vedení knihy práv a služebností, do níž
se zapisují podle jednotlivých odborů pro udržování tratí kromě práv a služebností,
zapsaných v pozemkových a železničních knihách, různá práva a služebnosti vzniklé z
různých smluvních poměrů neb zvláštních jednání se stranami.
Nakonec se zmiňuji o evidenci železničního majetku pozemkového. Pro správné
vedení této evidence by měly býti u skupin III/3 uloženy veškeré plány, mapy, pozemnostní
archy a sbírka listin. Dosud však tomu tak plně není, ježto velmi mnoho geometrických
plánů a map je uloženo v hlavním archivu ředitelství a většina listin u oddělení právního.
Zeměměřičští inženýři u ČSD. cítí stále, že organisace jejich služby není dosud tak
vybudována, jak by si přáli a jak by bylo v zájmu podniku státních drah. Mnohé se již od
převratu změnilo k lepšímu, takže doufají, že nejmladším kolegům se podaří prosaditi
organisaci v každém směru vyhovující a zeměměřičským pracím a úkolům zjednati na
všech místech tu vážnost a ocenění, která jim po právu přísluší.
O mnohých a mnohých těžkostech a obtížích, které mají kolegové na. Slovensku z
důvodů neurovnané a do nemožnosti rozdrobené držby pozemkové, napíši jindy.

Civilní inženýr zeměměřičský na Slovensku
Rudolf Tvarůžek,
úředně autorisovaný civilní geometr v Bratislavě.
(Náčrtek jeho činnosti dosavadní a úkolů v budoucnosti)
Na území tak macešsky odbývaném, opomíjeném a zanedbávaném, jak bylo Slovensko před 28. říjnem 1918, bylo nutno po utvoření československého státu zmobilisovat
všechny síly, osoby a finanční prostředky, které byly k disposici, aby tato křivda vládou
minulou spáchaná, to zpoždění technického vývoje Slovenska, bylo napraveno.
Nedostatečná síť železniční, nedostatečná a neudržovaná síť silniční, opomíjená regulace
řek, meliorace pozemků, celé oblasti, postrádající map katastrálních a s tím související
právní nejistota majetkové držby, obrovské latifundie několika velkostatkářů, na straně
jedné a veliká spousta na těchto několika pozemkových magnátech existenčně závislých.,
bídně živořících bezzemků na straně druhé, to všechno a mnoho dalších bolestí bylo
dědictvím naším po bývalém režimu, dědictvím neradostným.
Mobilisovaná armáda zapracovaných odborníků všech technických oborů ze zemí
historických společně se všemi techniky na Slovensku přiložila ruku k dílu a dnes po
dvaceti letech činnosti můžeme říci, že zvýšeným pracovním tempem mnohé nedostatky
byly odstraněny úplně, mnohé jiné pak spějí k svému dokončení tak, že rozdíly mezi
Slovenskem a zeměmi historickými, tak nápadné v prvých letech popřevratových, mizí a
Slovensko ztrácí nátěr zanedbanosti a stává se zemí pokroku.
Jako u všech druhů prací technických, tak také v oboru prací zeměměřičských úkoly
byly veliké a k jich zdolání zdaleka nemohl postačit počet úřednictva jsoucího k disposici.
Je samozřejmé, že značnou část těchto úkolů převzali na sebe k splnění úředně oprávnění
civilní inženýři zeměměřičští. Když sledujeme provedené práce zeměměřičské na
Slovensku za poslední dvě desítiletí, setkáváme se s intensivní činností civilních inženýrů
zeměměřičských ve všech druzích těchto .prací.
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Zaměřením neprovedených změn majetkových, ať menšího neb většího rozsahu,
zaměřením celých komplexů pozemků pro účely projekční při regulaci měst, při stavebních
parcelacích, provedením nového měření počínaje triangulací, polygonisací atd., podstatně
přispěl civilní inženýr zeměměřičský při budování pozemkového katastru na Slovensku.
Ačkoliv zde bylo mnoho vykonáno, jistě zde bude budoucnost požadovat od civ. inženýra
zeměměřičského, hlavně při provádění nového měření, další zintensivnění jeho činnosti
v oboru pozemkového katastru.
Při realisování zákonů záběrového a přídělového, jejichž účelem bylo zrušit velký
majetek pozemkový (nacházející se před tím v rukou několika privilegovaných jednotlivců)
a dát půdu těm desítkám tisíců lidí drobných, dychtících po vlastnictví půdy, aby tito dříve
utlačování a přehlížení měli možnost stát se nezávislými, volnými a soběstačnými občany
nového státu, objevuje se civilní inženýr zeměměřičský jako ten, který bere největší podíl
na plnění těchto úkolů. Nahlédneme-li do výkazů a statistik bývalého Státního
pozemkového úřadu a uvidíme tam ty statisíce hektarů půdy přidělené, a uvědomíme-li si,
že z větší části tato ohromná transakce majetku pozemkového a lesního, ta veliká změna v
rozdělení půdy mezi obyvateli tohoto státu, byla uskutečněná právě prací civ. inženýrů
zeměměřičských, zajisté je třeba uznat, že na tomto poli vykonali tito vše, co bylo od nich
žádáno a co bylo v jejich silách.
Práce komasační, přerušené v letech 1914—1918, byly dalším úkolem, jehož splnění se
podujali civ. inženýři zeměměřičtí v letech popřevratových. Práce ty, znamenající v prvé
řadě odstranění přílišné roztříštěnosti pozemkového majetku, zhospodárnění v obdělávání
pozemků a tím dalekosáhlé zlepšení výnosnosti hospodářských celků, jsou dalším oborem,
ve kterém činnost civ. inženýra zeměměřičského svými dosavadními výsledky došla plného
uplatnění. Ačkoliv na tomto poli se vykonalo již mnoho práce, čeká zde na civ. inženýry
zeměměřičské v budoucnosti ještě veliký úkol, poněvadž nutno počítat s tím, že podobných
hromadných úprav pozemkové držby bude v nejbližší době potřebné provést daleko více,
než dosud bylo možné a bylo uskutečněné.
Připojíme-li k tomu všemu zde uvedenému ještě další práce, jako spojené výškové a
polohové měření pro práce projekční při regulaci řek a potoků, při stavbě silnic, při pracích
stavebně-parcelačních, při plánovité výstavbě měst, dále hromadné výkupy pozemků pro
komunikace všeho druhu a tak dále, kde také se strany civ. inženýrů zeměměřičských bylo
již mnoho vykonáno, ale kde také ještě mnoho práce čeká na uskutečnění, vidíme, že civilní
inženýři zeměměřičtí mohou se klidně ohlédnout na uplynulá dvě desítiletí a na práci v nich
vykonanou s vědomím, že splnili všechny úkoly na ně vznesené, pokud jich počet na to
stačil, a stejně klidně se mohou dívat vpřed na to, co od nich bude požadováno v třetím
desítiletí státní samostatnosti.

Úlohy zememeračského inženiera v mestskej samospráve
Ing. Jozef Mrkwička.
Zememeračský inženier je dnes nepostrádateľným faktorom väčších obecných sväzkov.
Prezrime si organizácie mestských samospráv; nájdeme ho v meričskom úrade, v
oddeleniach stav. úradov (v regulačnom, komunikačnom, kanalizačnom), v hospodárskom
úrade a tiež v mestskom vodárenskom, elektrárenskom a plynárenskom podniku. Tempo
dnešnej doby a dopravných prostriedkov, dnešný stav technického podnikania s potrebou
presných podkladných plánov a bohužiaľ hlbšie a hlbšie prenikajúci vplyv právnych osôb
do technických úkonov, a s týmto súvisiace odchylovanie sa od praktickej potreby,
vytvorily zememeračskému inženierovi široké pole pôsobnosti. On so svojimi plánmi a
operátmi zachycuje stav v prírode, donáša ho na zelený stôl, kde nahradzuje miestne
prehliadky, a je pamäťou samosprávy.
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Kedysi bolo všetko o mnoho jednoduchšie. Stavebný ruch a vývin obce sa prevádzal s
najväčšími ohľadom na jestvujúce majetkové pomery. Vtedy, keď bolo potrebné odstúpit
časť pozemku, stačilo ústne prehlásenie odstupujúceho pred starostom a svedkami.
Prevedenie takýchto zmien v pozemkovej knihe bolo ponechané náhode alebo príležitosti.
Plánový materiál nebol takmer vôbec potrebný a nanajvýš si pomohli činitelia k orientácii
mapou pozemkového (daňového) katastru, ak im niečo nebolo známe od videnia. Za to bolo
aj vo väčších samosprávnych sväzkoch zamestnávanie geometra záležitosťou rentability
presne rátajúceho rozpočtu — starostlivého mestského otca. Ale dnes? Úlohy moderného
plánovania mesta a modernej architektúry, špecializácia a diferenciácia techniky, potrebná
hospodárnosť a zvýšená zodpovednosť, zasiahly i do oboru zememer. inženiera —
vyžiadaly a vyžadujú si aj naďalej rozšírenie jeho všeobecných techn. znalostí, ako
predpoklad splnenia jeho poslania v mestskej službe, prináležajúcej mu podľa odborného
vzdelania a podľa vlastností, nadobudnutých štúdiom a povolaním. Sú to jeho presnosť,
pozornosť, prehľad nad možnými zdrojmi nedostatkov a možných chýb, znalosť územia
jemu svereného a skutočnej praktickej potreby v užívaní a spravovaní pozemkov.. Tieto
vlastnosti ho kvalifikujú mnohokrát prostredkovať medzi záujmom jednotlivých odd. a
úradov a srovnávať ich potrebu na prevediteľnú mieru.
A jeho úlohy v stavebnej službe a hospodárstve s ohľadom na potrebu mestskej
samosprávy? V prvom rade získať plánovy materiál! Základom racionálneho plánovania
mest je správny a presný situačný a výškový plán. Bez toho nie je možná ani regulácia, ani
posúdenie žiadostí o deľbu pozemkov na stav. miesta, alebo stavebných povolení. Spôsob,
akým sa kedysi postupovalo pri získaní plánu v merítku väčšom ako katastrálna mapa, t. j.
jednoduchým zväčšením tejto pantografom, je nevyhovujúci, lebo zväčší len chyby
pôvodného zobrazenia o chyby manipulačné a nepresnosti aparátu zväčšovacieho.
Základom správneho situačného plánu bude vždy zameraná situácia na trig.-polygonálnu
sieť, čím sa umožní riešenie všetkých ďalších potrebných úloh. O týchto prácach nemá tu
byť rečené, na koľko tu ide o čisté odborné práce, ktoré nám prevedie vo väčšine prípadov
štát so svojimi úradníkmi, poťažmo civilní geometri. Týmto nemá byť povedané, že fin.
správou dnes vyhotovené mapy stačia pre modernú dnešnú stavebnú službu. Chýba mnoho
potrebných zákresov v mapách, získaných kat. pokračovaním, a bude to vecou mestskej
samosprávy smluvou si zabezpečiť také prevedenie, aké potrebuje mestská služba a ako je
možné podľa § 3. kat. zákona aj žiadať. Ide tu hlavne o otázky zobrazenia stavebnej čiary,
rizalitov, rôzneho výškového zastavenia a zastavovacích výšok.
Katastrálne mapy nie sú všetko, čo mesto potrebuje. Vyhotovenie špeciálnych plánov je
u polygonálnou metódou zameranej obce otázkou času a čiste odbornou prácou, ktoré
možno vyhotoviť na základe merníckých dát a výsledkov pôvodného merania. V huste
zastavenej časti sú potrebné detailné plány v merítkach 1:500
a 1:200 (plány ulíc)
spôsobilé k zákresu všetkých podrobností lineamentu a zariadení na uličnom priestore.
Tieto sa vyhotovujú na základe merníckých dát (poľných nákresov) a výsledkov
katastrálneho pokračovania. Územie stavebného záujmu mesta a prípadne jeho širšieho
okolia treba zobraziť ako prehľady v merítkach 1:5000, 1:10.000 a 1:25.000, vyhotovených
zmenšením mechanickým alebo optickým (fotografiou).
Všetky tieto plány slúžia úradom verejnej a samosprávnej služby jak technickej, tak aj
iným, ako pomôcka pre ich účele a k všetkým informáciam (stránkam — netechnikom).
Povinnosťou dodávať ich pre úrady nastane úloha rozmnožovania týchto. Jednofarebnou
reprodukciou boly by plány neprehľadné. Dodatočné zákresy, ako projekty, regulácia,
výškové kóty, vrstevnice, na plánoch v rôznych farbách, popis, podzemné vedenia, treba v
reprodukovanej kópii previesť pomocou osobitných matríc, vyhotovených na základe
doplňkov, do originálu správne prekreslených. Nedokonalá reprodukcia pôvodných máp,
srážka matricového plátna a papieru v rôznych smeroch jak pri vyhotovovaní matríc, tak pri
tlači a nedbalosť tlačiarských firiem, sú hojným prameňom každodenných nepríjemností,
najmä vo styku s neodborníkmi.
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Ťažkosti robí uloženie celého operátu. Uvedomujeme si, že na príklad obec velikosti asi
5000 ha, zobrazená v merítku 1:1000 má cca 170 mapových listov, to je vtedy pri 3
farebnej tlači 510 exemplárov matríc. Zachovanie týchto v dobrom stave pri dennej
manipulácii — pri sdelovaní regulačných predpisov stránkam úradom vyhotoveným
snímkom dotyčnej partie z regulačného plánu, sa matrice veľmi poškodzujú — voľba
vhodného spôsobu rozmnožovania (zinkotisk, ozalid atd.) a náhrada denného svetla pri
svetlotlači je ďalším problémom a otázkou uloženia a účelnej organizácie služby.
Zememeračský inženier ďalej spolupôsobí pri budovaní, výstavbe a správe mesta. On je
prevádzajúcim orgánom, keď ide o situovanie projektovaných stavieb v prírode. Nájdeme
ho vtedy pri vytýčení stavebných čiar. Pri modernom spôsobe stavania hladkých stien a
fasád, kde sebemenšie odchýlky od rovnej čiary uličného priečelia rušive pôsobia, pri
dnešnom radikálnom regulovaní mest, kde prerazenie nových ulíc je spojené s výkupom a
komassaciou pozemkov, a pri citlivom merítku 1 :1000, kde malé rozdiely v zakreslenej
majetkovej hranici a vystavaného domu môžu viesť k nepríjemným sporom, vyžaduje si
stavebná čiara už pri sledovaní delby pozemkov k rozšíreniu úzkych ciest, najväčšej
pozornosti.
Keď sa má stavba založiť medzi stavajúce domy na súkromných parcelách dosial ešte
neotvorenej, na rozdelenie veľkého, husté zastavaného bloku projektovanej ulice, môže sa
vytýčenie stavby v niektorých prípadoch blížiť aj k meraniu podzemných priestorov.
Ak tu uvádzame pre ukončenie výpočtu úkonov pri stavebnej mestskej službe
spoluprácu so silničným a kanalizačným oddelením, kde vytýčenie projektovaných ciest,
ich výškové zameranie a evidencia podzemných vedení obmedzuje prácu zememeračského
inženiera, zbýva nám zmieniť sa ešte o regulácii mesta.
Je nesporné, že moderné plánovanie obce hlboko zasahuje do majetkových pomerov a
preto si vyžaduje dokonalú úpravu držebnostných práv majiteľa pozemkov. Je to vlastný
obor zememerača, taktiež ako veľká presnosť, potrebná a žiadaná od podkladných
situačných a výškových plánov pri dnešnom projektovaní optima dosažiteľného efektu.
A v ostatnom hospodárení mesta? Je to podávanie návrhov a spolupôsobenie vo veciach
kolonizácie, komassácie, assanácie a parcelácie mestských pozemkov spolu s evidenciou
prenajatých plôch (pachty) a vyhotovenie potrebných geometrických polohopisných
plánov. Ďalej, súpis knihovného majetku a vedenie mestských pozemkových kníh,
dobrozdanie a odhady pozemkov, poplatky za zabraný verejný majetok (výstupky, arkýre,
balkóny, výkladné skrine atď.) zdanenie mestských pozemkov, udržovanie a označovanie
hraníc, je hrubým výpočtom odbornej práce pri technickej správe pozemkov.
Súpis domov, pridelovanie domových čisiel, tak u riadnych, ako aj u núdzových a
provizórnych stavieb, zistenie rozsahu elementárných škôd pre daňové úľavy, evidencia
hraníc a užívacích práv (priechody, podlubia, predzáhradky), zameranie historických
pamiatok, účasť pri pomenovaní ulíc, je ďalším množstvom drobných prác, ktoré mu môže
uložiť ostatná mestská služba.
Nezabúdajúc na udržovacie práce celého operátu, vylíčili sme v hrubých rysoch činnosť
zememerača u mesta.
Každé plánovanie a prevádzanie vývinu mesta začína a končí činnosťou
zememeračského inženiera. Najužšia jeho spolupráca s inými a prehĺbené pochopenie pre
potreby technických odborov je ideálnym riešením úspešnej mestskej samosprávy, ak má
byť odborný výkon takej kvality, ako to jeho poslanie a stavovské zaújmy vyžadujú. V
tomto smere by bolo treba vychovávať aj absolventov vysokých škôl.
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Pozemkový kataster a pozemková kniha
Jozef K r a j č í k,
vrchný súdny kontrolór u vrchného súdu v Bratislave
Nesporný je veľký význam pozemkového katastru a pozemkovej knihy v živote
národohospodárskom, obchodnom a štátnom.
Pozemková kniha je najbezpečnejším základom právnej istoty a pozemok je najistejším
základom úveru.
Nabývanie movitých vecí deje sa odovzdaním a tak prevzatím do držby.
Nabývanie nemovitostí deje sa zapísaním do pozemkovej knihy, a tak za vlastníka
nemovitosti môžeme považovať len toho, kto je ako taký zapísaný v pozemkovej knihe.
Osobný úver zakladá sa výlučne na dôvere, ktorá sa snadno mení, kolíše a je neistá.
Veriteľ je ďaleko spokojnejší, keď jeho dlžník, v ktorého ináč plne dôveruje, má aj
pozemok, na ktorý môže svoju pohľadávku zabezpečiť (reálny úver); nemusí sa báť
nepredvídaností.
Ale aj dlžník je o mnoho spokojnejší pri pozemku, lebo jeho úver je pevnejší,
trvanlivejší, nemusí sa stále obávať, že stratí dôveru veriteľa následkom zlomyselne
rozširovanej nepravdivej zprávy, alebo, že ju môže zvyklať nejaká bezvýznamná okolnosť
— veď má zabezpečenú svoju pohľadávku na jeho pozemku!
D nes je zbytočné hovoriť o dobrodeniach pozemkovej knihy. Vieme a skúšame krok
za krokom jej dobrý vliv, neoceniteľný úžitok. Snáď už nikto o tom nepochybuje. Lebo v
každom štáte, kde bol zavedený pozemkový kataster a pozemková kniha, zreteľne bolo
badať ich užitočný vliv na zveladenie národného majetku, rozšírenie priemyslu a obchodu,
zlepšenie poľnohospodárstva, na priaznivejší vývin financií a vôbec na pokrok a vzdelanie.
Tedy dobrá pozemková kniha zvyšuje jak úver jednotlivcov tak aj úver štátu a prispieva
k ich obohateniu. Pozemková kniha je ako zrkadlo, ktoré presne a verne ukazuje
skutočnosť.
Na Slovensku a Podkarpatskej Rusi máme pozemkové knihy:
a) ktoré sa skladajú z pozemnoknižných protokolov, založených na základe pôvodnej
lokalizácii v rokoch 1855—1870,
b) ktoré sa skladajú z pozemmoknižných vložiek, založených na základe zák. čl.
XXIX/1886, XXXVIII/1889 a XVI/189l.
Stav a obsah pozemkových kníh, skladajúcich sa zo starých pozemnoknižných
protokolov, je veľmi úbohý, lebo vôbec nezodpovedá skutočnému .stavu, a preto na tých
katastrálnych územiach, ktoré majú také pozemkové knihy, postupne prevádza sa
zakladanie pozemnoknižných vložiek. Takýchto katastrálnych území je len v obvode
vrchného súdu v Bratislave ešte 1047.
Zakladanie pozemnoknižných vložiek mohlo byť a môže byť ovšem konané len v tých
obciach, v ktorých stále katastrálne potrebné meranie bolo v posledných rokoch skončené,
alebo v ktorých predchádzajúce zameranie opravené bolo zodpovedave skutočnému stavu,
tak zv. reambulácia (§ 24 zák. čl. XXIX/1886). Pozemkový kataster má tedy zvlášť pre
pozemkovú knihu a pre súdnictvo neoceniteľný význam, poneváč podľa § 3 katastrálneho
zákona č. 177/27 Sb. z. a n. slúži nielen k tomu aby bol získaný podklad pri vymenovaní
verejných daní a dávok s držbou pozemkov spojených, ale je bezpodmienečne a nezbytne
potrebným podkladom pre zakladanie, obnovovanie alebo doplňovanie verejných kníh a ich
máp, pre zaistenie držby, pre prevod nemovitostí, pre reálny úver, pre prevádzanie zmien
alebo rozluky katastrálnych území v pozemkových knihách a pri sporoch o držbu.
.
Knihovné prevedenie zmien katastrálnych území (§31 K. Z.) je závislé na
predchádzajúcom prevedení príslušných zmien v katastrálnych operátoch. Výkonný
katastrálny úrad, ktorý previedol zmeny katastrálnych území v katastrálnych operátoch,
uvedomí o prevedení zmien knihovný súd a dodá mu pomôcky potrebné pre prevedenie
zmien vo verejných knihách (výnos min. sprav. čís. 17 z roku 1929, Vestník z roku 1929,
strana 154). Spolupráca pozemkového katastra a knihovných súdov je okrem toho nutná aj
pri udržovaní stáleho vzájomného súladu medzi pozemkovým katastrom a pozemkovou
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knihou, poneváč v smysle § 42 K. Z. pozemkový kataster s jednej strany a dosky zemské,
knihy pozemkové, knihy železničné, banské a oficiálny súpis pamiatok s druhej strany treba
udržovať v stálom vzájomnom súlade.
Podľa odst. 2 § 3 katastrálneho zákona čís. 177/27 Sb. z. a n. pozemkový kataster z
úsporných dôvodov zakladaný a vedený je tak, aby zároveň bol pomôckou pre práce
kartografické, výškopisné, pre technické podnikanie, pre účely štatistické, hospodárske, pre
vedecké badanie, pre ochranu pamiatok, alebo pre iné účely štátnej správy a občianskeho
života.
V rámci tohoto pojednania obmedzené bolo len na stručný nástin a poukázanie na veľký
význam pozemkového katastru a pozemkovej knihy jak pre jednotlivcov, tak aj pre širokú
verejnosť a štát. Predpokladom splnenia žiadaných úkolov oboch ustanovizní, ktoré v
celkovej organisácii štátnej správy sú od seba oddelené a jedna proti druhej samostatné, je v
prvom rade ich vzájomná a nepretržitá spolupráca.
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Úkoly zememeračských inženierov na Slovensku
Ing. Ján Mikuša
Rok 1938 je niekoľkonásobným jubilejným rokom. Tešíme sa z dvacaťročného trvania
nášho štátu, sme hrdí na výsledky nami vykonanej práce v prospech rozkvetu a jeho
konsolidácie. Vzpomíname 10. výročie vydania katastrálneho zákona ale nezabúdame ani
na náhodnú okolnosť, že je tomu 150 rokov, čo na území dnešného Slovenska bol učinený
prvý pokus o podrobné zameranie plochy hospodárskych pozemkov pre účely jozefínskeho
katastra.
Vítame novú vysokú školu technickú, prvú na Slovensku a zriadenie oddelenia
zememeračského inženierstva pri nej. Vo chvíľach radostných však nemôžeme sa úplne
vzdať aj vedomia, že práve v roku jubilejnom máme byť postihnutí sériou zásahov do
našich existenčných záujmov. Nepáči sa nám doterajší spôsob a výsledky vyjednávania o
reformu štúdia zememeračského inženierstva, ešte menej sa nám pozdáva to, čo sa deje
okolo návrhu zákona o civilných inženieroch a ako sa pripravuje cesta novému,
unifikačnému zákonu o úpravách pozemkovej držby. Zdá sa, že o všetkých troch osnovách
a tým o osude budúcich generácií inženierov zememeračských bude rozhodnuté v
jubilejnom roku 1938.
Bratislavskou výstavou prác zememeračských inženierov akiste dostatočne bude
dokumentovaná dvacaťročná činnosť tejto kategórie na Slovensku, bude naznačená cesta k
štúdiu vývoja zememeračstva na Slovensku v minulosti, lež vlastný jej účel musí spočívať v
hľadaní ciest, ako ďalej do budúcnosti. Tým bude determinované aj poslanie kategórie
zememeračských inženierov pre budúce roky. Vo svetle pripravovaných osnov toto
poslanie vyzerá asi takto:
Podľa dôvodovej zprávy vládneho návrhu zákona o zriadení vysokej školy technickej v
Košiciach (tisk č. 898/1937, posl. snem.)... „Neméně důležité úkoly na Slovensku a
Podkarpatské Rusi očekávají.... zeměměřičské inženýry. Jest známo, jak tíživé jsou
nedostatky v řádné evidenci katastru daně pozemkové a jak špatný stav a nedostatky panují
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v katastrálních mapách, což způsobuje jinde neznáme obtíže v pozemkovém úvěru. Kromě
toho si vyžádá ještě velmi mnoho práce provedení důsledků pozemkové reformy ve vztahu
k evidenci nového majetkového vlastnictví a konečně i připravovaný zákon o scelování
pozemků pro všechna území státu projeví se ve zvýšené potřebě zeměměřičských inženýrů..
Katastrální zákon č. 177/1927, Sb. z. a n. zavedl mnohé dříve neznáme novoty, jichž
provádění vyžaduje značné odborné pohotovosti a bude zajisté také míti vliv na vyšší
poměrnou potřebu sil, než tomu bylo dosud... Také v oboru scelování pozemků očekávají
zeměměřičské inženýry, jichž jest při tom potřebí ve stejné míře, jako inženýrů
vodohospodářských a kulturních, veliké úkoly“. O velikých úkoloch dozvedáme sa bližšie z
§ 6 vl. návrhu zákona o civilných inženieroch (tisk č. 565/1937, senátu N.S.), kde sa hovorí:
„Civilní inženýři zeměměřičtí jsou oprávnění sdělávati a. prováděti veškeré zeměměřičské
práce spojené s úpravou pozemkové držby, veškeré práce při scelování pozemků, které jim
podle platných předpisů příslušejí, všeliké projektovaní a vyměřování ve vodorovném a
svislém směru ve vyměřovacím oboru, zejména: plány polohy a svahorněrné, plány na
rozdělení a ohraničení pozemků, plány segregační, proporciační a arondační s výjimkou
plánu bonitačních, vytýčení, upravení a omezníkování hranic, měření výšek a všechny
kartografické a fotogrametrické práce a plány." To všetko však nevystihuje úplne rozsah
oprávnenia kategórie inženierov zememeračských (oprávnených zememeračov a
autorizovaných civilných geometrov) a okrem toho počas prejednávania osnovy došlo k
zmene textu § 6 v neprospech tam uvedenej kategórie (inž. zememer.) a tým, že do
oprávnenia civilných zememeračov zasahuje osnova (§ 35) čiastočným zrušením odd. I a II,
vl. nariadenia č. 65/1930, Sb. z. a n. a § 4 zák. či. XXXIX/1908. Čo sa tu dozvedáme medzi
riadkami, naplno bolo už povedané inde, v publikáciách polooficiálnych. Naše citáty
môžeme doplniť ďalšími. V osnove zákona o scelovaní pozemkov a lesov a iných úpravách
pozemkovej držby, pripravenej ešte v r. 1927 sa hovorí: „Okresní úřady vykonávají v I.
stolici pravomoc ve věcech tímto zákonem upravených, pokud není přikázaná jiným v §...
uvedeným úřadům a komisím, a obstarávají technicko-hospodáŕskou agendu při úpravách
pozemkové držby podle tohoto zákona", čo je podopreté v dôvodovej zpráve takto:
„Technicko-hospodářskou agendu při úpravách pozemkové držby mají obstarávati okresní
úřady odborným personálem, jakožto součást statní služby zemědělsko-technické." Mohli
by sme dokázať, že sa navrhuje do tejto služby personál iný než so vzdelaním
zememeračským a to pre všetky geodetické práce, počínajúc od podrobnej triangulácie až
po. zasadenie posledného medzníka. Nemusíme snáď dokazovať, že tu neide o „unifikáciu"
doterajších platných právnych noriem ale o ich výslovné porušenie na úkor kategórie
inženierov zememeračských.
Okrem súvislosti citovaných opatrení je dokázateľné junktim tiež medzi nimi a osnovou
štúdia zememeračského, ktorého reforma je úmyselne zdržiavaná. Nemôžeme nechať bez
povšimnutia, že pokiaľ sa týka dĺžky študijnej doby, dôvodová zpráva k vl. návrhu zákona
o zriadení košickej techniky uvádza výnos min. školstva a nár. osvety zo dňa 4. 7. 1928, č.
54.971/28-IV, t. j. šesť semestrov. Kultúrny výbor poslaneckej snemovne však prijal
rezolúciu (tisk. 932/1937, p. s.) dňa 3. júna 1937 v tomto znení:
„Kultúrní výbor žádá, aby vláda předložila v době nejbližší návrh zákona o 8
semestrovém studiu zeměměřičském na vysokých školách technických. Žádame, aby tato
úprava byla prevedená včas, by na nově zřízené vysoké škole technické Dr. M. R. Štefánika
mohlo býti již upraveno vyučovaní podlé nového zákona."
Je to dávne želanie všetkých výkonných zememeračov a ich stavovských organizácií.
Od reformy z r. 1927, kedy bolo zriadené terajšie štúdium v rozsahu šesť semestrov,
uplynulo desať rokov, je dostatok skúseností. Sme rozhodne proti ponechaniu doterajšej
osnovy štúdia zememeračského inženierstva v rámci šiestich semestrov a ohradzujeme sa
čo najrozhodnejšie proti tomu, aby na košickú techniku bolo zavedené terajšie
nevyhovujúce torzo.
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Konštatujeme znova i na tomto mieste, že z predpokladov dôvodovej zprávy, ktorou
bolo doporučované svojho času prijatie návrhu zákona o reforme štúdia zememeračského
inženierstva (terajší zákon č. 115/1927, Sb. z. a n.), nesplnil sa ani jediný. Mala sa 1.
zabezpečiť náležitá frekvencia štúdia poslucháčmi. Stalo se tak iba na prechodnú dobu.
Dnes počet poslucháčov tohto štúdia klesá. 2. Poslucháči sa mali čo najskôr dostať do
praktického života. To neobstojí, pretože skutočná priemerná študijná doba je nie 6 ale 9
semestrov, nedostatok síl najmä v katastrálnej službe na Slovensku ešte trvá. 3. Starosť o
poslucháčov z vrstiev nemajetných je veľmi problematická a v praksi vyzerá takto:
Predpokladajme, že absolvent ukončí štúdiá po 6. semestroch — čo pravdaže nie je
možné — čiže „ušetrí" proti, povedzme právnikovi 1 ročné študijné výdavky, teda asi 5000
Kč a vstúpi do štátnej služby ako zamestnanec, zaradený do služebnej triedy Ic. Z
porovnania príjmov vysvitá, že zamestnanec sl. tr. I c v skupine miest C za 3 roky
čakateľskej doby má hrubý príjem podľa platového zákona č. 103/26 dovedna 36.432 Kč,
kdežto úradník sl. tr. Ib za ten istý čas 45.540 Kč. Za ďalšie tri roky zarobí dovedna brutto
42.480 Kč, kým za ten istý čas úradník sl. tr. Ib už 53.928 Kč.. Teda za prvých šesť rokov,
ztrávených v štátnej službe brutto príjem úradníka sl. tr. Ic je o 20.556 Kč menší než
úradníka zaradeného do sl. tr. Ib. O ďalších dôsledkoch pokiaľ sa tyká postupe v službe,
nebudeme sa šíriť. Mohlo by sa predpokladať že už tieto dôkazy presvedčia každého
objektívneho človeka o oprávnenosti požiadavky zememeračských inženierov za rozšírenie
študijnej doby a že prví tomu porozumejú príslušníci iných kategórií inženierov a vysoké
školy technické ako také. Nie je tomu tak. Na pr. vo Vestníku SIA spolku čs. inženierov
čítame:
„Odbor SIA v Olomouci žádá ústředí SIA, aby podporovalo na kompetentních
místech brzké vyřízení reformy studia zeměměřičského inženýrství a jeho rozšíření na
plných 8 semestrů. V debatě doporučuje ... (X. Y.) ...., aby tyto snahy byly doporučeny, jde-li pouze o otázku zařadění do příslušné úřednické kategorie I.B, do
níž se zeměměřiči s menším rozsahem studia nemohou dostati. Pokud se týká
oprávnění, ovšem by nedoporučoval, aby se měnilo. ...: (Y. Z.) ..., nedoporučuje
rozšíření studia, protože je to jediný inženýrský obor na technice kde i sociálně
slabší mohou studovati, protože studijní doba je kratší než jinde. Jelikož však
otázka rozšíření studia zeměměřičského není dosud ve Spolku náležité
vyjasněná, usneseno, aby se jí zabývala komise pro veřejnou správu a navrhla
představenstvu postup, jak by se v této věci mě1a zachovati." O reformu štúdia
zememeračského sa vyjednáva už celé desaťročia a SIA ešte dnes nevie, na ktorú nohu
sa postaviť. To je čudná pohotovosť od vrcholnej organizácie inženierov. Smutné je,
že o samozrejmej požiadavke jednej kategórie, organizovanej i v rámci SIA,
pripúšťa sa naširoko rozložená debata v niekoľkých komisiách, ačkolvek reforma
je v tohoročnom legislatívnom programe ministerstva školstva a n. osv. a má sa o
nej už nie debatovať ale rozhodovať.
Pointou dôvodovej zprávy k. návrhu zákona o reorganizácii zememer. štúdia v r. 1927
bol však pasus, kde sa dokazovala oprávnenosť voľby rakúskej osnovy štúdia
zememeračského inženierstva takto:
„...riešenie reorganizácie tohto štúdia, u nás prejednávané a v Rakúsku už uskutočnené,
vedie k obdobným výsledkom. Je to celkom prirodzené lebo treba uvážiť, že viedol k tomu
jednak rovnaký základ vývoja, jednak tie isté zásady a konečne i sledovanie tých istých
požiadaviek." Nuž toto platí pre západné zeme nášho štátu iba zčasti avšak vôbec sa nehodí
pre posúdenie pomerov a úkolov na Slovensku. Preto zavedenie zememeračského štúdia na
košickej technike podľa týchto zásad osnovovaného nedoporučujeme ba otvorene
odmietame. Absolventom šesťsemestrového štúdia zememeračského inženierstva podľa
terajšej osnovy nedostáva sa takej odbornej prípravy, aká sa v praksi čo už hneď aj od
začiatočníkov vyžaduje. Že na šesťsemestrovej osnove určité kruhy sotrvávajú, to logicky
vyplýva už aj z chybného názoru povolaných miest na stav a vývin hospodárskych a
držbových pomerov na Slovensku a tým skreslený názor na poslanie zememeračského
inženiera na Slovensku v službe obyvateľstvu Slovenska i štátu.
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Činnosť inženiera zememeračského podľa vyššie citovaných noriem by sa mala vlastne
obmedzovať v budúcnosti na tieto na tieto obory a úkony:
1. Zakladanie a udržiavanie pozemkového katastra a dokončenie inkatastrovania
výsledkov pozemkovej reformy.
2. V iných rezortoch štátnej správy a v samospráve vykonávanie zememeračskej práce,
redukovanej iba na najelementárnejšie situačné vymeriavanie, najmä pri výkupe
pozemkov pre rôzne projekty a objekty.
3. Praks civilných inženierov zememeračských má byť obmedzená na parcelácie a
vyhotovovanie geometrických plánov ako príloh k žiadosťam a podaniam do
pozemkových kníh, prípadne pre účely pozemkového katastra (katastrálne zmeny).
„Spolupôsobenie" zememeračov pri úpravách pozemkovej držby, zvlášť scelovaní, bolo
by postupne redukované na papieri na minimum, avšak v praksi by sa rovnalo nule. Ale s
osnovou šesťsemestrového štúdia by sa nevystačilo ani vtedy, keby sme sa uspokojili s
vyššie uvedeným soznamom úkonov a prác.
Činnosť zememerača ako komasátora má byť likvidovaná menom „pokroku" a preto,
lebo vraj scelovanie je melioráciou a ako také patrí do pôsobnosti inej kategórie inženierov
a musí vraj byť prevádzané v spojitosti s úpravami zemedelsko-technickými.
Náš krajan, Slovák, Ing. Štefan Bella, profesor technickej fakulty univerzity v Záhrebe,
je toho názoru, že zvýšenie produktivity pozemku zásahom inženiera, čiže meliorácia,
môže byť dosiahnuté v podstate trojakým spôsobom: melioráciou geodetickou (úpravou
tvaru alebo hraníc pozemku), melioráciou fyzikálnou (úpravou vodných pomerov pôdy) a
melioráciou chemickou (úprava chemicko-biologická).
Musíme konštatovať, že v dôsledku existujúcich prirodzených výrobných podmienok,
veľkých bonitných, relatívnych rozdielov v kvalite pozemkov na Slovensku, členitosti
terénu a iných fyzikálne-geografických pomerov, v dôsledku rôznosti výrobnej techniky,
zvláštnych majetkoprávnych pomerov, po stránke finančnej omedzenej únosnosti a
kapacity vlastníkov pozemkov, z hľadiska rentability a hospodárnosti atď. atď., a v
dôsledku platného právneho poriadku (zákon o melioračnom fonde a pod.) všetky vyššie
uvedené tri druhy meliorácie pozemkov nebývajú, ba ani nemôžu byť vždy uskutočňované
pri jedinom technicko-administratívnom pokračovaní a tým menej odborníkom jedinej
kategórie. Ostatne, kde je naliehavá potreba komasácie, nemusí byť a v obrovskej väčšine
prípadov ani nie je akutná potreba meliorácie vodohospodárskej. Tu je treba individuálneho
zásahu viacerých úradov a odborníkov viacerých kategórií, zpravidla po veľkom časovom
odstupe, pravdaže za predpokladu úzkej spolupráce za spoločným cieľom. Tak tomu bolo v
smysle platných právnych noriem v minulosti, tak je to dnes a bude museť ostať i v
budúcnosti. Pre rozpínavé chúťky jednej kategórie bude načim hľadať súce pole inde.
Úprava hraníc a tvaru pozemkov (s ohľadom na hospodárske požadavky) za využitia
praktickej geometrie a iných disciplín aplikovanej geodézie v spojitosti s úpravou právneho
pomeru držiteľov k pozemkom, čiže quasi meliorácia geodetická (komasácia) odjakživa
patrila kategórii zememeračskej, ktorá kategória svojich dávno nadobudnutých práv sa
nevzdá ani v budúcnosti.
Zemedelsko-technická úprava vodných pomerov pozemkov (odvodnenie a zavodnenie)
a zriadenie ich spoločných zariadení, patrí do pôsobnosti kategórie inženierov
vodohospodárskych a kultúrnych. Inými slovami quasi fyzikálna meliorácia pozemkov,
lepšie rečeno kompleksov pozemkov, daná fyzikálnymi pomermi pôdy a terénom a nie
vlastníckymi hranicami a právnym pomerom držiteľa k pozemku, bola doteraz doménou
kultúrnej techniky. Naše komasačné predpisy kultúrnym technikom nie len, že priznávajú
právo spoluúčasti pri úpravách držby čo viac, ony ukladajú výslovnú povinnosť, aby
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stavebne technické a kultúrne technické problémy, pokiaľ sa pri úpravách držby vyskytujú,
aby ich príslušné úrady riešily ex offo a dodaly bezplatne potrebné plány. Na Slovensku
orgány stavebnej a kultúrne-technickej služby z komasačného pokračovania nikdy a nikde
neboly úmyselne vytlačované zememeračmi-komasátormi, tieto orgány svojou prípadnou
neúčasťou sa samé vyradily zo spolupráce a nemajú práva stavať sa do pózy opomíjaných
alebo dokonca poškodzovaných a zabúdajú, že z fumigovania komasačných prepisov
nevzniká hmotná škoda ani tak im osobne ako skôr komasačným interesentom a štátu.
Chemická úprava pôdy, quasi meliorácia chemicko-bioľogická, je vyhradená kategórii
inženierov zemedelských, zememerači ju považujú za problém agronomický a nikdy, nikde
si ju neprivlastňovali, z komasacných predpisov, platných na Slovensku, to ani nevychodí.
Teda: nie je meliorácia ako meliorácia, a generalizovať znamená mútiť hladinu inak
úplne jasnej vody. Mladá generácia inženierov zememeračských tendenciu, smerujúcu k
tomu, aby scelovanie pozemkov pod heslom „meliorácie", „pokroku" a pod. dostalo sa
fakticky (lebo na papieri tomu tak nie je) výlučne do záujmovej sféry kategórie jedinej, t. j.
inženierov vodohospodárskych a kultúrnych: považuje za nekultúrny, netechnický,
nestavovský a spiatočnícky zásah do svojho oprávnenia, a protestuje, aby sa tak
pokračovalo aj
v r. 1938, ku ktorému nás viažu vzpomienky celkom iného druhu a
formátu. Vzpierame sa myšlienke a nechce sa nám veriť, že by proti nám bol vedený
organizovaný boj, ba chceme veriť, že s našimi existenčnými otázkami je ľahkomyselne
narábané skôr z neznalosti veci než z neporozumenia alebo dokonca zo zlého úmyslu.
Podľa citovaných už noriem, skôr však polooficiálnych publikácií, prejavov istých
osobností, ankét a pod. vychodí, že povolané kruhy vlastne nie sú si dobre vedomé
vlastného poslania kategórie inženierov zememeračských na Slovensku. To je síce nie v
poriadku, ale zato pochopiteľné. Úlohou zememerača na Slovensku bolo a je v zásade:
technická činnosť na úprave a právnom zabezpečení držby pozemkového majetku. Je málo
ľudí. u nás, ktorí už boli správne pochopili význam týchto niekoľkých slov. Zememerač na
Slovensku vo všetkých odvetviach služby vykonáva činnosť, pre ktorú potrebuje určité
znalosti z oboru vied technických, hospodárskych, právnych a iných, hlavne však týchto
troch. Nikto, kto má zdravý rozum v hlave, kto chce byť objektívny a pozná skutočný stav
veci, nebude tvrdiť, že vývin a terajší stav pozemkovej držby na Slovensku je v detailu
analogický pomerom v bývalom Rakúsku, poťažne v bývalých rakúskych zemiach. Na
Slovensku sú a aj v minulosti boly odlišné pomery v držbe po stránke formálnej i
štrukturálnej. Zvládnutie problémov v úprave a právnom zaistení pozemkovej držby na
Slovensku v dôsledku toho bude logicky vyžadovať primeraných prostriedkov, a je jasné,
že s prostriedkami, „osvedčenými v Rakúsku", sotva u nás vystačíme. Tvrdohlaví ľudia by
sa dali skôr kapacitovať, keby sme o Slovensku mali spracované a po jazykovej stránke
zprístupnené pramene a literatúru :
A. všeobecného a náukového rázu, ako všeobecné hospodárske dejiny Slovenska,
diela o "vývoji pozemkovej politiky na Slovensku, dejiny agrárneho zriadenia, dejiny
poddanstva, dejiny veľkého a drobného
pozemkového majetku, staršie hospodárske
štatistiky, monografie o sociálnych pomeroch, o populačnej politike, historicko-právne
štúdie a monografie z oblasti práva urbárskeho a príslušných problémov právnych.
Nemáme takrečeno ani riadka z dejín vied technických na Slovensku, z dejín a vývoja
technického štúdia atď.;
B: pokiaľ sa týka zememeračstva, nemáme
spracované dejiny a
vývin
zememeračstva, nemáme diela analogického Pekařovým českým katastrom, nemáme publikácií o vývoji úprav pozemkovej držby po stránke technickej a právnej, niet dejín
inštitúcie pozemkových kníh v prístupnom jazyku atď. atď. To sa týka minulosti.
Nemáme však doteraz vedeckého materiálu, ani pokiaľ sa týka tých najelementárnejších
disciplín a štatistiky dneška, nemáme monografie o terajšom slovenskom poľnom
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hospodárstve — s úhrnnými údajmi SÚŠ. nevystačujeme —, nie sú publikované v
prístupnom jazyku mnohé dôležité platné zákony a iné právne normy, nemáme doteraz ani
legislatívny ani hospodársky archív, kde by také diela mohly byť pripravované. Chýba teda
u nás veľká časť číselného a náukového materiálu z rôznych oborov a mnohých disciplín,
úzko súvisiacich s problémami držby. Naše knihovne, naše archívy skrývajú obrovský
materiál, pre všeobecnú a technickú kultúru dosiaľ neobjavený tak, ako nebola doteraz
náležite osvetlená činnosť zememerača na Slovensku, ako hospodárskeho faktora a jedného
z najstarších nositeľov technickej kultúry a pokroku. Nečudujeme sa tomu, veď aj terajšiu
činnosť a význam zememerača treba teprv „objavovať". Zememerač v každom odvetví
služby na Slovensku takmer každodenne pracuje na riešení technických a právnetechnických problémov. My nežiadame, aby stavební inženieri z dôvodov úspornosti a
„racionalizácie" sa vrátili k pracovným metódam z doby egyptských faraónov, ale nám
známi šíritelia „technického pokroku" by nedbali, aby zememeračskí inženieri dnes, po
stodvaciatich rokoch, uspokojovali sa z dôvodov „úsporných", pomôckami a sociálnym
postavením budovateľov — inak úctyhodného a vzorného — rakúskeho stabilného katastra,
aby sa čo najvýdatnejšie používalo povestnej „retiazky" niekdajších urbariálnych
zememeračov na Slovensku a s ňou sa aj vystačilo. Vážime si prácu a dielo, vykonané
našimi predchodcami, využívame ich bohatých skúseností, avšak nemienime zostať a
nezostaneme na tom stupni technických schopností, kde boli naši predchodcovia pred viac
než sto rokmi.
Kategória inženierov zememeračských je vo svete technickom a hospodárskom
činiteľom, ktorý v každom civilizovanom štáte budí zaslúžený rešpekt. Všade je vývin i
keď každý krôčik treba vykúpiť obeťou, všade sú ťažkosti. My však na Slovensku
obdivujeme prácu našich kolegov v iných štátoch, tešíme se ich mnohostrannej činnosti a
úspechu. Pripomíname si nedávny kongres medzinárodnej federácie zememeračov, ktorý sa
konal
v r. 1934 pod protektorátom anglického kráľa v Londýne, bol veľkou
spoločenskou udalosťou, skončil sa veľkým vedeckým a morálnym úspechom. Dúfame, že
tomu tak bude i v tomto roku, že VI. kongres v Ríme, proponovaný na október 1938,
prinesie ďalšie úspechy. Podľa sjazdovej publikácie londýnskeho kongresu a predbežného
programu kongresu rímskeho súdime, že rozvoju zememeračstva u nás sa neposkytuje
podobných možností ako inde. Bratislavská výstava našich prác je prvým našim podnikom
a krokom do verejnosti, ale dúfame, že nájdeme možnosti, aby sme výsledky našej práce na
Slovensku predostreli, až príde čas, širšej odbornej verejnosti na fóre medzinárodnom. Naši
samozvaní kurátori, nútiaci nás do pokuľhávania za večným a stereotypným rakúskym
vzorom nám musia odpustiť prehlásenie, že sme odhodlaní i pokiaľ sa týka organizovania
štúdia zememeračského inženierstva, držať krok s obecným pokrokom i keby nám bolo
prekročiť rámec, daný rakúskou predlohou. Naša činnosť a tým aj smer výchovy budúcich
absolventov a poslucháčov košickej techniky, musí vychádzať z pomerov, daných dnešným
stavom štruktúry pozemkovej držby, hospodárskych pomerov a platného práva na Slovensku. Preto ku zvládnutiu týchto sa budeme dožadovať voľby primeraných prostriedkov
právnych i technických.
Vrátime sa k tomu, čo bolo načaté vpredu. Zememeračskí inženieri na Slovensku majú
inkatastrovať a zabezpečiť v operátoch pozemkový majetok, budovy a pod., nachodiace sa
na Slovensku. Podľa odhadu odborníkov národný majetok Slovenska reprezentuje hodnotu
66 miliárd Kč, z toho je hodnota pôdy 35 miliárd a hodnota budov 12 miliárd. Tu vidno, jak
ohromný je petrifikačný význam poz. katastra a pozemkových kníh. Slovenské zemedelstvo
je kapitálovo veľmi chudobné a preto by potrebovalo lacný pozemkový úver. Takým by
mal byť úver hypotekárny, dnes málo užívaný v dôsledku nedobrého stavu pozemkových
kníh a pozemkového katastra. Kapitálová chudoba slovenského zemedelstva je ilustrovaná
v tabuľke, sostavenej v štúdii Ing. Dr. Vladimíra Klonova (Sborník MAP., roč. X., č. 6),
podľa výsledkov dotazníkovej akcie:
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Krajina:
Počet vyšetrených závodov
Aktivný kapitál zemedelský v Kč
na 1 ha zemedelskej pôdy
z toho:
Kapitál meliorácií na 1 ha z. p. v Kč
Živý inventár na 1 ha z. pôdy v Kč
Mrtvý inventár na 1 ha z. pôdy v Kč
Produktivita pôdy na 1 ha z. p. v Kč
Produktivita z výroby rastl. v Kč
Produktivita z výroby zvieracej v Kč
Počet prac. dní, venovaných ročne
zemedelstvu na 1 ha zem pôdy
Priemer. produktiv. v Kč na 1 prac. deň
Peňažné príjmy zemedelské v Kč
na 1 ha zemedelskej pôdy

Česká Mor.Slez. Slovenská Podk.-ruská
1215
788
877
174
24.419

25.506

13.778

8.765

357
2110

232
1873

25
1071

16
897

1417
3982
1685
2278

1427
3845
1583
2242

541
2453
1172
1208

257
1848
608
1223

120
33,18

126
30,52

103
23,82

95
19,45

2930

2631

1530

795

Úžasná chudoba východných krajín nášho štátu je drasticky dokumentovaná tým, že
vklady u peňažných ústavov v zemiach západných desaťnásobne prevyšujú výšku vkladov
u peňažných ústavov v krajinách východných a že priemerné, ročné dôchody majú sa k
sebe v pomere 3000 :7000 Kč v neprospech Slovenska. O tom, však ešte bude reč.
Náprava pozemkového katastra na Slovensku, katastrálne vymeriavanie podľa
unifikačného katastrálneho zákona (č. 177/1927 Sb. z. a n.) je v plnom prúde. Objavujú sa
však a množia sa hlasy netrpezlivých ľudí, čo sa nemôžu dočkať výsledku a nariekajú nad
neporiadkami vo vyrubovaní a vyberaní pozemkovej dane a prirážok. Varujeme pred
zavádzaním nových opatrení, čo by dávaly pozemkovému katastru na Slovensku opäť
charakter provizória, lebo takých už bolo dosť. Daňový kataster bez máp, teda provizórium,
bol založený na území Slovenska už viackrát, ale ani jedno provizórium nemalo dlhého
trvania. Pokus o založenie jozefínskeho katastra na základe podrobného vymerania plochy
pozemkov stroskotal, stabilný kataster uvedený v dobe absolutizmu v Uhrách v r.
pädesiatich minulého storočia nebol dobudovaný, za to ale provizórium bez máp bolo
založené a sa aj užívalo. Úprava katastra podľa zák. či. VII/1875 bola dokončená a písomný
operát pre účely daňové vypracovaný, avšak iba preto, lebo vo väčšine obcí sa upustilo od
podrobného vymeriavania. Revízia katastra podľa zák. či. V/1909 sa musela opäť zaobísť
bez máp a preto operátu vzišlému z tejto revízie bolo súdené to isté, čo operátom predošlých provizórií, to je, vyradenie z používania po 2—3 desäťročiach. Tento operát prevzala
čsl. štátna správa po prevrate, má ho dobudovať, kde treba prerobiť podľa katastr. zákona
— čo sa aj robí.
Daňový kataster, provizórium, dalo by sa stvoriť aj v našich časoch, pomerne snadno.
Preto musíme si položiť otázku: Chceme vybudovať na Slovensku pozemkovy kataster, čo
by vyhovoval požiadavkám, obsaženým v § 3 katastrálneho zákona, — alebo sa
uspokojíme novým provizóriom k účelom výlučne daňovým?
Bolo mnoho príčin voliť alternatívu prvú, my sme ju volili a sotrváme pri tom,
aby katastrálny zákon bol aj na Slovensku uskutočnený. Naša bratislavská výstava je
dôkazom, že ustanovenia, uložené zákonom, plníme, že sme dokázali svoju schopnosť
pozemkový kataster na Slovensku budovať a že sme na ceste ho aj dobudovať. Tu
voláme iba, po náležitom uplatnení technickému pokroku zodpovedajúcich metód, po
lepšom vybavení právneho podkladu k sblíženiu pozemkových kníh a katastra, po
lepšej odbornej príprave dorastu už na vysokých školách a po zrovnoprávnení
zememeračských inženierov s ostatnými kategóriami inženierov.
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Musíme dodať, že mnohé z uvedeného, platí na Slovensku pre vykonávanie
katastrálnych prác iba v obciach, kde pozemková držba je aspoň zčasti upravená a
usporiadaná. Lenže vo väčšine obcí na Slovensku štrukturálny, majetkoprávny stav
pozemkovej držby vylučuje možnosť dodržiavať do dôsledku ustanovenia katastrálneho
zákona. Zápasíme s problémom, ktorý prakticky nezvládla uhorská štátna správa, ačkoľvek
si bola vedomá jeho dôsledkov a nechala pripraviť zčasti legislatívny podklad k jeho
vyriešeniu. To bolo príčinou toho, že podrobné vymeriavanie na Slovensku nie je
dokončené ani dodnes, ale čo malo tiež rozhodujúci vplyv na vývin a terajší stav
hospodárskych pomerov na Slovensku. My dokážeme založiť pozemkový kataster i v
takých územiach, ba všade, zostáva však otázkou, či bude hospodárne, ba vôbec technicky
možné, udržiavať vyhotovené mapy a operáty v súhlase so skutočným stavom držby v
prírode. Pripomíname slová prvého šéfa slovenského katastra po prevrate, Ing. Bašeho, že
„stabilní katastr lze budovati jen ve stabilních poměrech". Na vysvetlenie toľkoto:
Nevedno, ako by sa boly vyvinuly hospodárske pomery v Uhorsku, nebyť zásahu
viedenského dvora jednak v dobe zavedenia Tereziánskeho urbáru a jednak
absolutistickým zásahom do politického a hospodárskeho života v Uhorsku po r. 1849. Kto
chce porozumeť terajšiemu stavu pozemkovej držby na Slovensku, musí si dať prácu a pri
štúdiu pomerov vrátiť sa do minulosti. Tereziánsky urbár koncom 18. storočia bol iba
zdrapom papieru. Bol založený takmer v každej poddanskej obci, ale nebol rešpektovaný
zemepánmi. Avšak neskôr, v rokoch 1836, 1840, 1848 a nasl., 1871 atď. urbárske zákony
sa ho dovolávajú ako jediného prameňa vlastníckeho práva bývalých poddaných. Dodajme,
že je prameňom hospodárskej poroby drobných slovenských roľníkov, bývalých
poddaných, pretože vystavil „čínsky múr" medzi pôdou panskou a pôdou poddaných,
pokiaľ sa týka celkovej výmery, a to podľa stavu koncom 18. storočia, kedy poddaní sedeli
na usadlostiach s nedostatočnou výmerou intravilánu i hospodárskych pozemkov, kedy
okyptenosť poddanskej pôdy, uzurpovanej zemanmi v predošlých desaťročiach, dosiahla
maxima. Tereziánsky urbár predom vylúčil právny nárok poddaných na prípadné vrátenie
uzurpovanej pôdy. Statuts quo pozemkovej držby týchto čias sa zachovalo až do prevratu,
nakoľko uhorská vláda vôbec nepripustila možnosť zásahu do štruktúry uhorského
zemedelstva po tejto stránke. Pomery sa čiastočne zmenily až prevedením pozemkovej
reformy po prevrate. Rozloha poddanskej pôdy, ustálená tereziánskym urbárom, bola teda
prevzatá za podklad nárokov poddaných v urbárskych zákonoch z r. 1836, ale stala sa
podkladom aj výväzby poddaných po r. 1848.
Jedna tereziánska sesia výmerou sa rovnala asi polovine až dvom tretinám dnešného
roľníckeho n e d i e 1 a, vydeleného pri pozemkovej reforme, zpravidla ale v pôde
kvalitnejšej. Lenže na jednej sesii nehospodárila iba jedna rodina. Z dát maďarského
historika Fényesa vychodí, že na území dnešného Slovenska okolo roku 1840 na jednej
sesii žily priemerne 3 rodiny urbarialistov a 4 rodiny želiarske. Podľa Dra Bodrogközyho
na 255.000 sesií pripadalo v Uhorsku 620.000 poddaných a zároveň 900.000 želiarov bolo
bez pôdy. Spoľahlivej štatistiky niet, ale je isté, že poddanská pôda bola už vtedy
preľudnená.
Zavedením rakúskeho občianskeho zákoníka začala sa nová éra v Uhorsku.
Pokračované bolo v zavádzaní ďalších rakúskych ustanovení: pozemkových kníh a daňového katastra, ale vo výväzbe poddaných bolo nedôsledne pokračované na podklade
uhorského práva, hlavne zákonov z r. 1836, predbežne pod firmou cisárskych patentov.
V zemiach bývalého Rakúska bolo však inak. Štrukturálny rozdiel pozemkovej držby u
nás ukazuje sa v tom, že pokiaľ v zemiach západných po zrušení poddanstva poddanými
držané pozemky bez akejkoľvek ďalšej dišputy bolo možno previesť do individuálneho
súkromného vlastníctva a ďalšiemu jeho právnemu zaisteniu nič už neprekážalo (vzhľadom
k starej a známej inštitúcii urbáru i katastra), zatiaľ v krajinách východných poddaní,
oslobodení v r. 1848 a nasl., dostali sa takrečeno z dažďa pod odkvap, lebo podobných
predpokladov tu nebolo. Okrem toho sedliak v zemiach západných sedel na usadlosti, ktorá
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preňho bola sebestačná, nepreľudnená (odliv prirodzeného populačného prírastku bol
umožnený do vzrastajúcich vtedy miest a do výroby priemyslovej), mal možnosť neskôr
získať lacný úver a nič mu neprekážalo, aby aj kultúrne napredoval. Na Slovensku pôda, na
ktorej žil poddaný a ktorú fakticky mal v držbe, — tvoriacej podklad daňového katastra !
— stala sa predmetom urbárskeho procesu. Skúmaná bola nie jej bonita, ale právna kvalita,
teda to, či ten-oný pozemok je panský, urbársky, želiarsky, intravilán, extravilán,
remanencia, desiatková vinica, uzurpovaný alebo opustený a pod., či okrem jeho substancie
patria k nemu dajaké pertinencie v pasienkach, horách, holinách, trsteniskách atď. Nikoho
nenapadlo však uvážiť, či oslobodený na usadlosti vyžije alebo hladom umre. Pozoruhodné
je, že súpis pozemkov, podliehajúcich výkupnému, vykonaný bol dôsledne a krátkou
cestou, pretože daňové provizórium bolo pomerne rýchle založené. Operáty daňového
katastra boly tam, kde nebolo urbáru, použité pre založenie pozemnoknižných protokolov.
V mnohých obciach však do pozemnoknižných protokolov dostalo sa ideálne urbárske
vlastníctvo, neodpovedajúce skutočnej držbe. Pozemnoknižné protokoly boly postupne
prerábané podľa výsledkov úprav držby. Výväzba poddaných pokračovala veľmi pomaly.
Musíme konštatovať, že vtedajší. zememerači konali svoju povinnosť a vykonali prácu,
ktorá ešte nebola ocenená. Je obžalobou pomerov, že tak, ako založenie jozefínskeho
katastra bolo znemožnené, podobne i práca zememeračov, konaná podľa zákonov
z r.
1836, cisárskych patentov z doby absolutizmu a neskôr zák. 81. LIII/1871, bola očividne
marená rôznymi elementmi. Príde čas, že zememerači tejto pohnutej doby budú
rehabilitovaní. Inak už vtedy bol značný nedostatok zememeračov domáceho pôvodu. O ich
odbornú výchovu uhorské školstvo sa veľmi málo staralo. Lví podiel na zameraní a
vyhotovení operátov katastra ale i podiel na úpravách držby majú zememerači pôvodom z
Čiech.
Musíme sa pozastaviť nad tým, že bývalí zemepáni prišli si na svoje, pretože za
podávania bývalých poddaných boli odškodnení štátnymi obligáciami, štát prišiel na svoje,
lebo našiel vždy spôsob, ako a na kom vybrať pozemkovú daň a výkupné, len bývalí
poddaní v mnohých obciach ani dodnes neprišli na svoje a ťažko doplatili ma „oslobodenie
z poddanstva". Bývalí poddaní zaplatili totiž na výkupnom stomiliónové čiastky za pôdu,
ktorú vlastne držali väčším právom než ich zemepáni (o tom inokedy), ale to, za čo platili,
nedostali v mnohých obciach ani dodnes: individuálne vlastníctvo súkromné k pôde, na
ktorej žili po storočia, to, na čo majú nárok z titulu urbárskeho práva. Uvážme, že tu boly
platné zákony, ktoré, keby boly dôsledne bývaly uskutočnené — hoci na útraty bývalých
poddaných — mohly postaviť slovenského roľníka, na celkom inú výrobnú postať, než na
akej žije dnes. Výrobné straty za uplynulé desaťročia, zavinené neschopnosťou nie
roľníkov, ale uhorskej vlády a administratívy, reprezentujú miliardové obnosy, sú jednou z
príčin chudoby Slovenska a zostanú večnou obžalobou bývalého režimu. Svalovať vinu na
vtedajší „primitivizmus" ba neschopnosť zememeračov pri úpravách držby môžu iba
indolenti, neznajúci skutočný stav veci. Zememeračom hádzali pod nohy polená zprava,
zľava. Bolo však ťažko lámať tradíciu duchovných vied a predsudkov v kráľovstve
magnátov, advokátov a kňazov. Pre prácu zememeračov nebolo ani porozumenia ani
prostriedkov. Malo sa pracovať rýchle, lacno — ale od vyhotovených operátov očakávaly
sa — ba aj dnes sa očakávajú — hotové zázraky.
Recepciou rakúskeho práva — čo i len čiastočnou —, zavedením inštitúcie
pozemkových kníh a daňového katastra, hospodársky život v Uhorsku nenadobudol podoby
hospodárskej štruktúry pozemkovej držby Rakúska, veď zákonodarstvo a právny poriadok
iba po stránke formálnej, opakujem: iba po stránke formálnej bolo prispôsobované
rakúskemu vzoru. V tomto sbližovaní prevzatého práva rakúskeho a recipovaného práva
uhorského vidí sa — ačkoľvek neprávom, — unifikovanie práva i dnes. Pokiaľ sa však týka
opatrení, týkajúcich sa pozemkovej držby, zostalo sa a sotrváva sa iba na povrchu, do
štruktúry sa nik neodvažuje.
Po tom, čo tu bolo povedané, snáď lepšie pochopíme číselné údaje, uvedené vyššie v
tabuľke Ing. Dr. Klonova, pochopíme, prečo priemerný dôchod na Slovensku sa pohybuje
okolo Kč 3000 kým v zemiach západných dosahuje výšky Kč 7000, teda viac než
dvojnásobnej.
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Niektorí naši ľahkoverní národohospodárski politikovia tento nepomer pripísali
kultúrnej zaostalosti východného roľníka oproti vyspelej kultúre roľníka západných zemí a
— dedickému právu uhorskému. Takéto východisko je veľmi pohodlné, ale nemá obecnej
platnosti. O tom však inokedy.
Po prevrate štátna správa čsl. musela konštatovať, že v zemiach východných, na území
časti bývalého Uhorska, sú oproti stavu v zemiach západných určité anomálie v držbe
a zaistení držby pozemkového majetku. Držitelia neuznávali - na mnohých miestach, v
mnohých obciach — pravda nie všade— terajší majetkoprávny stav za uspokojivý,
vzpierali sa a vzpierajú sa tomu, aby bola petrifikovaná neupravená pozemková držba,
ktorej pripisujú iba charakter provizória a čakajú na Mesiáša, čo by im vydelil to, čo si
nárokujú podľa urbárskeho práva. Zememerači, čo prišli po prevrate na Slovensko a mali za
úkol zameriavať pozemky podľa držby tak, ako sa to robí pri katastrálnych prácach v
zemiach bývalého Rakúska, boli konšternovaní, že „držitelia" nevedia ukázať hranice
svojich pozemkov, inde však zase nechcú uznať hranice držby za definitívne a nie sú
ochotní hranice terajšej držby „omedzníkovať". Slovenský roľník považuje za samozrejmé,
že keď „štátny ínženier" sa mu objaví na poli a vymeriava, koná to, čo štát mal nechať už
dávno vykonať za štátne peniaze, že dáva roľníkovi to, „čo mu patrí", čaká, že mu „merník"
vykomasované hranice ukáže a označí. Na „vykomasovanú" hranicu už by ochotne zasadil
medzník. Žiaľ, nie je nateraz v našej moci, túžbu roľníctva v tejto forme realizovať a nie
my sme toho príčinou.
Príčinou terajšej neupravenosti pozemkovej držby v značnom počte území na Slovensku
je teda — individuálne podľa určitých prípadov — v zásade toto: 1. Nebol všade založený
tereziánsky urbár. 2. Nebol umožnený fakultatívny výkup a úprava držby podľa zákonov z
r. 1836. 3. Nebola všade zavčasu vykonaná segregácia. 4. Neboly všade prevedené, kde
bolo treba úpravy držby podľa nariadení z doby absolutizmu, po
r. 1849 a nasl. 5. Nebol
uvedený do života zavčas a všade zák. čl. LIII/1871 o
urbárskej úprave. 6. Neboly
uskutočnené upomerňovacie pokračovania na majetkoch bývalých komposesorov,
urbarialistov, želiarov, kontraktualistov atď. a nebol všade exekvovaný ani zák. čl.
XIX/1898 o štátnom spravovaní obecných a niektorých iných hôr, pričom má byť
obnovovaný t. zv. urbársky kľúč, dôležitý s hľadiska daňového i súkromnoprávneho. 7.
Pokiaľ sa tyká spoločných nerozdelených pasienkov, nebol po tejto stránke uskutočnený
zák. čl. XII/1894, neboly urbariáty a iné podobné útvary premenené na spoločenstvá podľa
zák. čl. X/1913 všade. Doteraz bolo ustavených iba 307 pasienkových spoločenstiev na
Slovensku (vznikly zväčša pri prevádzaní pozemkovej reformy) ačkoľvek by ich malo byť
aspoň 4000. 8. Neboly upravené pomery na rozdelených spoločných majetkoch mnohých
obcí (urbarialistov a pod.) ani dodnes ač je pre riešenie takýchto prípadov po ruke podrobná
inštrukcia (nar. uh. min. sprav. č. 20.326/1890 s neskoršími doplnkami).
Nás však najviac bolí, že nie je dostatok porozumenia, pre uskutočňovanie zákonného článku XXXIX/1908 o urbárnom oddeľovaní, upomerňovaní a komasácii.
Dôkazom neporozumenia povolaných kruhov je výška dotácie povoľovaná k tomu
účelu v štátnom rozpočte (záloha Kč 500.000.a príspevok Kč 160.000 pre celé Slovensko!!). Neprestaneme volať k zodpovednosti činiteľov, čo hatia komasačný ruch na
Slovensku, nechávajú unikať značnú časť národného dôchodu Slovenska a tým Slovensko naďalej udržiavajú v chudobe. Na Slovensku je viac než milión ha pôdy,
určenej k „meliorácii" rýdzo geodetickej: t.j. ku komasácii, kde vodohospodárske
práce neprichodia vôbec v úvahu, kde je zákonitý podklad k úprave — vôľa a súhlas
interesentov — ale chýba porozumenie istej časti byrokracie. Na túto okolnosť neprestaneme vždy a všade poukazovať. Tu je ťažište činnosti budúcich absolventov
košickej techniky!! jej oddelenia, zememeračského inženierstva.
Na Slovensku nebol po prevrate obnovený ani len štátny fond pre úpravy držby,
z ktorého by bolo možno poskytovať preddavky na útraty úprav pozemkovej držby!
Nebolo umožnené, aby si roľníci úpravy držby dokončili za pomoci štát -
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ného preddavku aíle na vl:alStné trovy iJba s nepatrným pcr-íspevkom zo štátnych peňa,zí - ačk,oIvek štát m:a~tak učiniť na svod účet už sám, predi IDl10hýnů rokmi.
Kvalifikovaný z,ememeračský iJnženier vyššie uvedené predipisy by maJ nie len
dolwnale poznať ale musí '8a vyznať i v opEJrátoeh technický,eh (geometrických) i pí-·
somných, vzišlých z dednotliv)'ch úprav držby. To p~edpisujú: zák. čI. XXXIX/190S,
X/1913, XIX/1898 a nar. čís. 20.326/1890 1. M. a je ich treba k zaknihovaniiI a
inkatastrovaniu nimi up1f:alvovaného pozemkového majetku. Znaloslť primeranýclh metod po stráillke techniclmj, š'Peciálne potrebllých, je slalffiozrejm.á.
Okrem toho, kto p()sohí na Slo'vensku v štátnej. alebo civilnej službe, musí dokonale ovládať znalolsť mapového ma,tedálu všetkých štyrooh ,wbraz.ovadch spÓsobov,
v ktorých klatastrálne mapy bol)' vyhotoven!) (v projekcii nedefinovanej, stereografickej, váloovej a ČJsI.jednot,nej katastrálnej) a ich častí doplňovacích a to ni e p o
str á n k e k u I t ú r ne - h i s t o r i c k e j lež p r a k t i c k e j, ve (Y ten to mat eriál je na Slovensku
neustále
používaný!
.
Ůalej sa predpokladá dokonalá znalosť nie len teoretickej čas ti práva súkromného
a pozemnoknižného, ich vývoja, ale d(jkladná praktickáznalosť
poz,emnoknižného poriadku, uživania operátov pozemÍloknižných po stránke manipulačne-technickej, najma
pozemnoknižných protokolov a vložíek vo všetkých ča-stiach, znalosť pozemnoknlžných máp, ich povodu a technickej hodnoty, predpisov o zakladaní vloži.ek, oprerábaní pozemnóknižných protokolov, špeciálnych zápisov a pod. Zdrcujúca vačšina
v praxi zamestnaných zememeračských inženierov sa nemOže zaobísť bez znalostI
ďalších odvetvi platného práva na Slovensku, tak zákonov daňových, exekučných,
obč. súdneho poriadku, administatívneho pokračovania,
organizácie verejnej správy
a súdnictva, zákonov vyvlastňovacích, lesných, vodných a ustanovení o vodných
družstvách, o vodohospodárskych
melíoráciach, o polnom hospodárstve a príbuzných,
o obecnom zriadení, zákonov cestných a mnoho iných zákonov a ich doplnkov. Dalo
by sa pokračovať vo vyratovaní disciplín technických, hospodárskych a právnych.
Absolventi terajšieho štúdia z.ememeračského inženierstva, ktorí vstupujú do
prakse na Slovensku, mOžu sa preukázať velmi slušnými vedomosťami odborn)"mi a
teoretickými, zíslutnými na našich vysokých školách technických. Preca však v praxi
podlhé roky zápasia s úžasnými ťažkosťami a musia noci nadsadzovať ak si chců
doplniť svoje odborné vedomosti, denne potrebné pri výkonu ich povolania a pritom
chcú svedomit.e konať svoje povinnosti. Škola im podáva v mnohom iba zlomky toho,
v čom by malí byť "úplne doma". Náš dorast preca vstupuje do života po štúdiu a
abslutóriu na vysokej škole a je nemyslitelné, aby sa i naďalej ťažisko odbornej jeho
prípravy presunovalo na cestu výchovy empirickej!
Zememeračskí inž<mieri, pósobiaci na Slovensku dokázali, že cesta, ktorú nastúpili je správna. Ale dozadujú sa porozumenia pre snahy o prehíbenie a rozšírenie
odborných vedomostí dorastu už na vysokých školách a pozastavujú sa .nad tým,
prečo práve ich volaniu po zlepšení a pokroku nechce byť rozumené?
Sme presvedčení, že pravý úkol zememeračských inzenierov na Slovensku vpredu citované legislatívne opatrenia nevystihly dokonale. Dúfame, že je dosť času k náprave. Rok 1938 je rokom bilancie ale i rokom nádejí. Zememeračskí inženieri vykazujú, čo už od prevratu vykonali a národu dali a prihlasujú sa dobrovolne k splácaniu povinností, čím sú SloVoensku a štátu ešte podlžní. Prosíme znovu o porozumenie, dobrú v()Iu, výsledok sa padla toho akiste zavčasu ukáže.

Exposition des travaux faits par des ingénieurs..géometres au
cours des vingt dernieres annees en Slovaquie.
A l'occasion de la 20ěme année de l'existence de la république Tchécoslovaque sera
organisé du 10 au· 24 avril 1938 dans la capita1e de la Slovaquie - a Bratislava - une
exposition des travaux des ingénieurs géomětres. Cette exposition qui est la premiěre
de ce genre en Tchécoslovaquie depuis la guerre mondiale, formera un tableau complet
des travaux des ingénieurs-géomětres experts et fonctionnaires d'Etat, e.ffectués pendant les 20 ans de notre indépendance nationale. En vue d'informer nos lecteurs étrangers nous présentons ici en rac'Ourci le contenu de cette exposition.
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Les visiteurs voient avant tout les tra vaux des ingénieurs-géometres p o u r f i x e r
1e s
fr o n t i ě r e s d'E t a t. ns trouvent des exemplaires des procěs-verbaux, des
descriptions de la frontiěre et.c.
Dans 1a s a II e r é s e r v é e a I a pro p r i é t é f on 10 i ě r e est exposé l'état
ancien de la propriété fonciěre et les documents s'y raportant, la détermination des
limites de la propriété, les vieux livres fonciers et d'autres documents juridiques. A cette
partie de l'exposition est jointe l'e x p o s i t i o n des a m é 1i o r a t i o n s fo n c i ě r es
r u r a les. On y trouve des plans de,s com munes avant et aprěs le remembrement.
A l'exposition de la propriété fonciěr e se joint l'e x p o s i t i o n d e 1a r é for m e
f o n c i ě r e qui montre, combien de terres en Slovaquie appartenaient aux grands domaines et quelle part en a été répartie par la réforme fonciěre. On y montre le travail du géomětre au cours de l'exécution de la réforme fonciěre.
Aprěs l'exposition de ces différents travaux le visiteur passe a l'e x p o s i t i o n
des I i v r e s f on c i e r s qui représente le développement de la méthode ďassurer le
droit de propriété.
Dans 1a s a II e diu cad a str e on montre ce qui était, ce que l'on est en train
de faire et par quels moyens. Le visiteur passe des anciennes projections avec la représentation de leur précision de reproduction a la projection générale du cone d'aujourd'hui, des riches exemples des travaux de la triangulation aux exemples de la mensuration détaillée et aux cartes, a l'evaluat ion des terres et a la tenue du cadastre.
Les exemples des travaux de 1'1 n s t i t u t p o u r I are pro d u cti on des car t e s
cad a str a I es du Ministěre des finance s montrent par quelles méthodes on procěde
pour obtenir une copie de la carte cadastrale.
Les exemples. des travaux de 1'1 n s t i tu t g é o g r a p h i q u e m i I i t a i r e complěte cette exposition qui se termine par des moděles plastiques, des graphiques, des
photographies et par une vue d'ensemble des travaux cadastraux et des travaux concernants la constitution des feuilles intercalaires du livre foncier.
Plus loin sont exposés I e s n o m o g r a m m e set
I e s a b a q u e s, I e s a p p ar e i I s et les i n str u m e n t s dont se sert le géomětre. On trouve ici des exemples
dun i v e II e m e n t, de la t ach é o m é t r i e, de la p h o t o g r a m m é t r i e, de la
mensuration des e s p a c e s d u s o u t e r r a i n, d e l'u r b a n i s m e, des exemples
des travaux des géometres d a n s I e s f o u i II e s a r c h é o log i q u e s et a la mensuration des monuments d'ancienne architecture. Séparément sont exposés les i n str u ctions,
les journaux
des géometres étrangers et la littérature.
La rédaction du Journal des Géomětres tchécoslovaques publie a cette occasion
un numéro spécial qui fOrme une revue des travaux accomplis et qui fixe les devoirs
de l'avenir. Les articles de ce numéro ont été fournis par ces auteurs:
Ing. František M a n d y s: Les souvenirs des commencements de I'établissement
du cadastre en Tchécoslovaquie.
Ing. Josef K ř o v á k: Les base s géodésiques et l'uniformité de la cartographie
tchécoslovaque.
Ing. Vladimir Roč á k: Les premiers pas du géomětre tchécoslovaque en Slovaquie indépendante.
Ing. Vladimir Haj n ý: L'organisation du service cadastral en Slovaquie.
Ing. Jan Ba š e: Les commencements du service cadastral en Slovaquie.
Ing. Alois M u s i I: L'activité de 18. section cadastrale de la direction générale des
finances pour la Slovaquie au cours des 20 derniěres années.
Dr. J. Č e r mák:
Les travaux de I'Institut militaire géographique et l'emploie des
cartes cadastrales.
Ing. Vladimir Haj n ý: La fonction des ingénieurs-géomětres au cours de la delimitation de la frontiěre hongro-tchécoslovaque.
Ing. Jan K a val i r: L'Institut pour Ia reproduction des cartes cadastrales du
Ministěre des finances.
Ing. Jaroslav H u m b a I: Des archive s des quotidiens du travail.
Ing. Ferdinand B a u e r: La fonction de l'ingénieur-géomětre
dans Ia réforme
fonciěre.
Ing. František Š t ě pán e k: Le service de Ia mensuration au bureau départemental.
Ing. Josef Zem á ne k: Les ingénieurs-géomětres aux chemins de fer tchécoslovaques.
Rudolf T v a r o. ž e k: Le géometre expert en Slovaquie.
Ing. J ozef M r k w i č k a: Les fonctions de l'ingénieur-géometre a l'administration communale.
Jozef Krajčík:
Le cadastre et le livre foncil!r.
Ing. Václav Far k a: La liste des communes en Slovaquie dans lesquelles a été
fait ou est en cours le· remembrement.
Ing. J. M i k u š a: Les devoirs des ingénieurs-géomětres en Slovaquie.
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ZEISS-ův

topografický dálkoměr
II

Te I eto D"

s busolou, svislým kruhem a nosičem k upotřebení na stativu. • Pro topograficko-tachymetrické měření, rychlé a pohodlné situační
a výškové měření k účelům geografického, geologického a lesního zaměřování. • Vyměnitelné
Měřící lať v záměrném bodě
měřicí klíny pro rozsahy od 2-20 m, 12-200 m,
odpadá. Proto rychlé zaměřování i nepřístupných
míst.
25-400 m.
Tiskopisy a další informace bezplatně od

Carl Zelss,

.Iena.

AICHAADFISCHEA,

-

Generálnl zástupce:
Praha II., u Půjčovny 8.

ZNATE JIŽ TENTO STROJ?

BRUNSVIGA
POČET

MÍST

DOPPEL 13 Z
(ID + 10) x 8 x (13

13)

Dva stroje účelně spojeny v jediném modelu, hodi se
zejména pro výpočty měřické, pro současné výpočty
souřadnic X a Y, dále s novou methodou lze neobyčejně rychle a s úsporou papíru počítati protínání vpřed
a protínání vzad. Dle potřeby stejné, nebo opačné obrátky pro oba stroje. Též je možné vypnouti levý stroj. Dle
přání možno dodati s
dvěma počiiadly obrátek a dvěma klikami
pro každý ze strojů, případně s osmnácti místy
v obou výsledníkových
počiiadlech.

Bližší sdělí a stroj bezzávazně
předvede
gen. zási. pro ČSR:

B. JAROLÍMEK, PRAHA I., Perštýn 15. Telefony:
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