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Vynášecí přístroj vzor "Štefek".
Ing. František

Štefek, měřičský komisař.

Při kartirování celých mapových listů anebo větších jejich částí bylo
snahou zkrátiti pokud možno dobu vYllášení a byly proto zhotovovány různé vynášecí přístroje, které umožňovaly rychlejší postup práce. Z různých
systémů s phmým vynesením bodu pikírováním užívá se velmi často vynášecího přístroje systému "Č emu s". Tento však, pokud se týče nastavení
(přípravy ku vynášení), má určité nedostatky,
které
nevyhovují
potřebě
rychlého a přesného vynášení, a proto se od původního způsobu nastavení
upustilo a přístroj nastavoval se pouze zkusmo.
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Tyto nedostatky uved~y mne na myšlenku překonstruovati celý přístroj
tak, aby vyhovoval požadavkům přesného vynášení na něj kladeným.
Uvedu nejprve nastavení přístroje Čemusova:
Posuvné pravítko P (viz obr. č. 1) s pikírovací jehlou j nastavíme
ustanovkou Ul do nulové polohy (nonius Nl).
Nepohyblivé pravítko P2 s vyznačenou stupnicí 82 připravíme k vyná.
šení takto:
1. Ustanovkou U2 posuneme příslušný nonius N2 z nulové polohy o konst. C
od zvoleného počátku na stupnici 8 t. j. o vzdálenost hrotu pikírovací
jehly j od vyrytých křížků Z na skleněných lamelách L, a to zpravidla
v opačném směru vynášení.
2. Ztotožníme podélnou rysku na lamele s vyrýsovanou měřenou přímkou
tak, aby křížek na lamele vyznačený, kryl se s počátkem vynášení.
l

2,
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3. Posuneme nonius N2 znovu do nulové polohy a tím celý přístroj jest k vynášení připraven, t. j. pravítko 1'2 jest rovnoběžné s vykreslenou
přímkou apikírovací
jehla centricky nad
počátkem.
Uvedené ustanovení
předpokládá,
že konstanta O musí býti přesně změřena a poloha hrotu musí býti nezměnitelná; lamely přesně rovnoběžny s pravítkem P 2. Tyto podmínky se porušují
po delším užívání přístroje a vznikají
závady, které znemožňují přesné nastavení přístroje. Závady ty jsou:
1. Rázu
konstruktivního:
a) nastavení přístroje
děje se skoro
výhradně dle poměrně krátké úsečky
na skleněné lamele, jež tvoří mnoh dy
pouze malou část měřené délky;
nastavení přístroje do polohy rovno·
běžné s vykreslenou přímkou jest
velmi nesnadné;
b) nastavení
pikírovací jehly nad počáteční bod přímky provádí se n epří m o dle značky na lamele, což
nezaručuje naprosto bezpečné nastaveni přístroje;
c) rektifikace
lamel
jest obtížná a zdlouhavá, poněvadž má
za následek porušení konstanty
O
a tudíž nutnost jejího nového přesného změření.
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2. Způsobené
užíváním
přístroje:
a) hrot jehly přibrušováním stává se
exentrický; časem se uvolní a tak samovolným otočením při pikírování
mění svoji polohu;
b) nepostřehnuté
porušení rektifikace
lamel.
Tyto závady znemožňují užití původního přímého způsobu nasta vovacího
a přístroj nastavuje se zkusmo.
Aby uvedené závady byly odstraněny; navrhuji
konstruktivní
změnu
přístroje, zvláště pro nonius N2, která
zaručuje bezpečné nastavení přístroje.
Změna tato
dovoluje nastaviti
celý
přístroj pří m o dle hrotu pikírovací
jehly, při čemž lamely jsou úplně odstraněny. Přístroje možno pak užíti i při
kartirování v rohu listu, což zvláště
dnes, kdy se užívá desek aluminiových
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o značné tlouštce, jest výhodou. U přístroje Čemusova tomuto užití zabraňovaly lamely, které se při vynášení snadno zachytily za okraj papíru a přístroj posunuly. .
Nastavování přístroje mnou navrhovaného jest toto (viz obr. 2):
Nastavíme nonius N1 a N2 stupnice Sl a S2 na nulu. Pomocí pikírovací
jeWy a značkové deštičky D ustavíme přístroj do polohy rovnoběžné s vykreslenou přímkou, a to tak, aby hrot jehly byl přibližně nad počátkem vynášení. Aby bylo dosaženo v krátkém čase nejbezpečnějšího nastavení, urovnává se přístroj tím, že nastavujeme hrot jehly postupně nad oba krajní body
osy vynášení, takže event. nedokonale vyrýsovaná spojnice těchto bodů
ne m á v 1i v u na urovnání přístroje (u původního Čemusova přístroje nastavovalo se na vy r Ý s o van o u spojnici).
Je-li přístroj nastaven do polohy rovnoběžné, nastavíme hrot jehly i
přesně nad počátek vynášení a úchylku mezi nulou nonia N2 stupnice S2 odstraníme mikrometrickým šroubem S, jímž se n o n i u s p o s u n e do polohy
nulové. Posouvá se tudíž u přístroje :qlllOU navrženého p o u z e n o n i u s, při
čemž celý přístroj zůstane v p ů vod ní u r o v n a n é po 1o z e.
Odstraňuje se tím zdlouhavý způsob nastavování přístroje z k u s m o.
kdy bylo jej nutno po papíře posouvati v obou směrech na sobě kolmých, při
čemž hlavně pohyb ve směru podélné osy pravítka P2 byl obtížný, ježto pravítko velmi snadno se ze své polohy rovnoběžné vysunulo a urovnání muselo býti tak dlouho opakováno, až nastavení přístroje vyhovovalo požadované přesnosti vynášení.
Odpadá rovněž porušování vyrýsované mapy posunováním celého přístroje, opatřeného na spodní straně skelným papírem.
Nový přístroj, mnOu navrhovaný, zkracuje tedy velmi podstatně čas na
urovnání přístroj,e potřebný, při nap·wsté přesnosti v nastavení, což jest
hlavním požadavkem při používání nanášecích přístrojů s přímo vyneseným
bodem.
Ku konci dovoluji si upozorniti, že laskavostí ministerstva financí zhotovila fma Jos. a Jan Frič v Praze dle uvedeného
návrhu
čtyři
přístroje.
určené pro oddělení pro nové měření v Praze.
Résumé. COlordina.tographe
Systeme
štefek.
L'auteur décii.t dans son rrup'Port l'appareil li, tracer le~ plans qui possede une gmnde prélfélrence a l'appaTeilde Ůemuscn
ee qui eoncerne la mJarchedes travaux de dessin des plll.nes et surtout ta précision.
BoUl1'Téru1is.er
cette idée jJ faHali.trerionstrnixe l'apvareiI dle Ůemus ClIl adapoo.nt un
~er
remruableM"ec une vis ďarret CIt ainsi on IPO'llvaitéoorter les lamelles en ve!lTedues
a l'appareU de Ůemus. Au moyen dlu veruier iJ.'emUlable
et dlu piquodrron pent :pIIacerl'a,p~eil juste dans 1a dirootion de la ilireckice pour piquer le,s oro'on1é('js
des porintssans qu'
11faudrait tracerr 1a diJrectrioo.

Měření tíže na moři.
Dr. Vádav
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A v tomto tvaru můžeme psáti rovnici pohybu každého kyvadla, na
které působí jakákoliv rušivá síla, jejíž vliv vyjadřuje člen S. Jeho působením bude se měniti i amplituda pohybu i doba kyvu. Řešení provedl Vening
Meinesz tak, že zavedl nové proměnné pomocí rovnic
(24)
{f = a cos p,
d{fldt = {f' = - an sin p,
jejichž význam je patrný z připojeného obrazce 5. OA zove kyvadlovým vektorerru, a ampJitudou, cp fá,zí kyvadlového pohybu. Diferencujeme-li tyto dvě
rovnice, IZIe z nich eliminovati .[}a obdržíme
(p' - n) a sin p - a' cos Cf = O,
(p' -- n) a cos p
a' sin p - Sin = 0,
z čehož
S
, S.
(p' - n) a = -cosp,
a = - smp.
n
n

+
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Bez rušivé síly S pohybuje se bod A při otáčení vektoru a rychlosti
'P' a = an, neboť v případě tom 'P' = n. Působením S přistupuje k rychlosti an
složka §. cos 'P a ve směru OA složka §. sin 'P. Je-li 2-r doba, za kterou a opíše
n
n
úhel 2%, t. j. doba dvojitého
kyvu při pohybu rušeném, T· ~/n doba
kyvu při pohybu nerušeném, bude
2"

2"

JC'P' -

n)dt

= J(d'P'-

= 21t -

ndt)

2n-r

= 2n(T

- -r)

= -2nóT,

ó

o

je-li bT = -r ro'V!IŮC'e
(25)

T

přírůstek

doby kyvu. Podle

toho

obdržíme

integrací

prvé

r~
2"

(26)

oT = - ~
2n

a

J

•

cos 'Pdto

o

Ze druhé plyne střední

hodnota pro a/ během téže doby 2-r

f

2"

á = 2 ~-r S sin 'Pdto
o

+

Položíme-li za 'P přibližnou hodnotu 'P = 'Po nt, platnou pro pohyb nerušený, je možno psáti změnu doby kyvu a střední rychlost, jíž se mění amplituda, ve tvaru
.
2n:

2n:

oT = -

fS

1 - cos 'P d 'P,
na·

2---S

+ 2lg.

S sin 'P d 'P.

o

Ve (23) je rušivý člen S =
změnu doby kyvu
óT=

.r

a' = 2 ~2 -r

o

[2;"f

- zo" .:J-fl = -

cos2 'Pdt

o

Zo " aCiOIS

'P Il, obdržíme tud!í~

plrO

1 J2"
=4
zo" (1 + cos 2'P) dt =
9
o

2"

=2-rg[zo"1+ :g j~o"

[ "]_ }zo"2-r'

dt

cos 2 'P dt,

Zo

. -

o

kdež znaCl [za"] střední hodnotu zo" během doby 2-r dvou kyvů. Ježto 23) platí
nejen pro jednotlivá kyvadla, ale i pro kyvadlo hypothetické, vyjadřuje (29) též
změnu doby kyvu tohoto kyvadla. Druhý člen výrazu (29), obsahující za integračním
znamením cos 2'P, je nepatrný, neboť cos probíhá všechny hodnoty kladné i záporné,
kdežto zo" se mění jen zvolna. Doba kyvu je totiž malá proti době kyvů lodi.
K témuž oT dospějeme, diferencujíce výraz T = % yl/ g, z něhož plyne oT

=-

=

~i.

výrazy pro
vání t činí

Vé (22) stojí 9 -- zo" místo g, takže položíme-li - [zo"] místo dg, oba

oT

nabudou téhož tvaru. Střední hodnota zo" pro celou dobu pozoroI
il

"] = 1 (d dt2·
Zo dt
[Zo
= 1 C'Zl

t.

t

-

Zo

')

o

a jeho vliv na dobu kyvu je možno zanedbati, trvá-li pozorování půl hodiny. '
Změny rychlosti určil Meinesz přibližně z hodnot 'P'; při klidném moři činily
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1cm/sek., při rozbouřeném moři v hloubce 20 m až 10 cm. Střední hodnota a'
během doby dvou kyvů 2 't
1t a rg~
.
ex' = 4g 't~• zo" sin 2 P dt
o

}e zcela nepatrná, takže amplituda hypothetického
kyvadla zůstává stálá.
.
Nejsou-li obě kyvadla, tvořící hypothetické kyvadlo, přesně stejnodobá,
budou jejich rovnice pohybu podle (21).
(30)
:tt
nig:ti
nt' xo"/g = O,
:tg"
n~g:tg nllllxo"/g = O,
kdež nl = 7r/Tl, n2 =1t/T2 jsou vyjádřeny pomoci předem stanovených
dob
k)'iVunerušeného pohybu obou kyvadeL
Jsou-li a1
OA1, a2
OA2 vektory, plynoucí z obou rovnic (30), utvoříme rozdíl vektorů (obr. 4.) a = a1 - a2n1/n2, kladouce jako nahoře
:t = a cos p, :t' = - an sin p.
Horizontá,lní a vertikální průmět vektoru a je
ni..
nt.
(31)
a cos p = ai cos Pi - ~ aj cos Plt,
a sm P = ai sm Pt - ~ altsm pg,
ng
ng
při čemž význam a1, Pi, alt, Plt je obdobný jako ve 24) a 25). Vzhledem k tomu,
že n1/n2 se rovná téměř 1, je prakticky:t = :t[- :tg.Derivu:jíce (31) natezneme
po krátké úpravě

+

+

+

=

+

=

(32) a' = (ng - ni) ni ag sin (Plt - p), a (p' - ni) = - (ng - ni) nt ag cos (pg - p).
ng
ng
Integrál prvé z těchto rovnic ukazuje, že změna amplitudy během doby kyvu
je vzhledem k nepatrnému činiteli ng - nt tak malá, že můžeme a považovati
za stálé. Integrál
rovnice druhé pro dobu dvou kyvů 2 T dává nalevo
a (27r-.,2n11), napravo můžeme považovati cos (pg-p) za konstantní, neboť
(ji i Ps budou
se měniti vzhledem k nepatrnému rozdílu dob kyvu téměř touž
rychlostí. Tak obdržíme T = T1
F, kdež
T
g
(33) o T= -~(Tli - Tt) alt cos (Plt - p) = - ('I'g - T1)a cos (pg - p),
Ti Tg
a ng
a
neboť poměr T/T1 liší se jen nepatrně od 1.
Veličina b = a2 cos (pg - p) je průmět vektoru a2 na vektor a; odměřuje
se přímo na registračních křivkách. V okamžiku, kdy vektor a prochází osou
X (obr. 4.), je :t mM.imum, t. j.hypothetické
kyvadlo se nalézá v největší výchylce. Průmět vektoru a2 na osu X se rovná výchylce středního kyvadla, jež
tedy značí veličinu b v uvedeném okamžiku. Ježto se b mění, měří se během
pohybu častěji. Děje se tak vždy v okamžiku, kdy čal80lVákřivka, vytvořená
přemšovárrúm pa.pmků registrují'cích kyvy hypothetických
kyv.aéLel, dIosáh!ne
největší elongace. Na křivce registrující kyvy středního kyvadla vyhledá se současné přeruš,ení a výchylka tomuto přerušení příslušná je hledané b.
Tvoří-li rovina kývání s rovinou svislou úhel f3, působí na kyvadlo složka

+~

tíže gcosf3, takže změna tíže dg=g(cosf3-1)=-~(J2.

Stejným způsobem,

jako jsme počítali nahoře vliv zo", nalezneme pro změnu doby kyvu ~T =
T [P2]/4, kdež je [f32] střední hodnota f32. Obě kyvadla nebudou kývati přesně
v jedné rovině a obě [f3] se budou poněkud lišiti. Z rovnice T = T1
~T (33)
obdržíme změnu doby kyvu hypothetického kyvadla.

+

oT

O' Tt -

= ~.Tdl1i

S]

(o Tg - o Ti)

+ ~TdCl1ig -

kdež možno druhý člen zanedbati.

Pruběh

f3

alt

a

cos (pg - p)

=

I1gg); cos (Pg - p)],
se registruje,
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nesmí přesahovati

10•

Následkem pohybu lodi bude se sklon tJ skládati z konstantního sklonu:
{Je a proměnného {Jon,'jejž lze přibližně vyjádřiti ve tvaru a cos 7t t/Ton, je-li T m '
perioda, a amplituda kyvů skříně, v níž stroj spočívá. T on bylo 1'44 sek.
Z rovnice
{J = {Je a cos 7t t/Ton plyne r{J2] = {Je2 a2j':!..
Při změnáich P mění se též: v (19)koeficientyč1enů': vyj~di'ujÍicilch moment
setrvačnosti. Nehledíme-li k momentům deviačním, zůstanou nalevo v 19) jen
členy obsahující 2 m ;:J, 2 m ~:J. Při pohybu kolosy
X jest <t tJl - 90°. Ze
vztafuU!(5) lze, pak vyjádřiti vše'chny směrové cosiny pomocí úhlů tJ3, .(f, načež
se Vie (20) obijevi vedle členu K.(f" nový člen K' sin .(f cos.(f (d{Js/dW, kdež
K' = 2 m (~2- ;2) se neliší mnoho od K. Vzhledem k předpokládanému pohybu
souvisí <j: P3 se sklonem roviny kývání označeným nahoře {J vztahem
<t Ps = 900 + {J, takže d {Jsjdt = + (a 7tjTon) sin 7t tjTon. Střední hodnota čtverce
této úhlové rychlosti během celé doby pozorovací li; kyvů je

+

+

kT

a:J7t:Jj"
27tt
_.a:J7t2(
Ton.
27tkT)
= Ton2 kT
sm T:dt - 2 Ton" 1 - 2 7t k Tsm -~T~

d{J3):J

(7ft

o

kdež druhý nepatrný
nice pohybu tvaru

člen lze zanedbati.

Položíme-li ještě K/K

.(f"+·H1 + ;~;).(f

=

'

= 1, nabude

rov-

O.

Zvětšilo se tedy g o .dg=a2 gT2j2Ton2,
čemuž odpovídá změna
oT = - a2 T3/4 T2 on' S hodnotou uvedenou ve: (34) je celkem
oT={Td{J/+Ca2),

(35)

Vliv teploty

C=~(1-2~::).

a tlaku na dobu kyvu

vzorci

je

možno

+

+ d D,

o TI = CI t dl D,
o T2 = c:J t
kdež Cl, C2, dl, d2 jsou konstanty, jež se mč,i pŤedeill
kyvu při různých teplotách a ruzném tlaku; D značí
dob;y kyvu hypothetického kyvadm obdJržímlez,e (34),
hodnoty zde uvedené. Spolu s f€dukcí (33) je

o T = CI t + dl D -

(36)

U2l =(T2 Redukce
pothetické

TI)

U21aa21cos (CP2 -

+ (C2 -

CI) t

cp),

+ (d2 -

kyvadlo je podle (33) T = TI
T

1 T 1 [2a
16

-

1

-

(2a2 -

+ oT,

dl) D.

al

o T = 110TI [{ a + 3 ;2

Doba kyvu
pravidelně aspoň
mocí nich se určí
je přesně známý

CP)}

l

l

2
a1 •

Pro hy-

a

2) a2 cos ( CP2 -

= a2

2 + a22

cp
a22

)J ;

+ + 2 aa2 cos (CP2 -

- {al

2

cos (CP2 -

cp).

CP)] •

je stanovena ve vteřinách použitého chronometru, jejž nutno
dvakrát denně srovnávati s radiotelegrafickými
signály. Pochod chronometru, t. j. počet vte1'in r, o něž udává méně, než
počet vte1'in N mezi oběma signály. Pak je jedna vteřina

rovna

je třeba opraviti

cOs(CP2 -

1
aT = 16
T

takže

eliminujeme-li ještě a1 pomocí vztahu (obr. 4.) a12
nalezneme

chronometru

j

tak, že se pOIzoruji dJoby
hutnotu vzduchu. Změnu
dosadíme-li za oTI, T02

doby kyvu vzhledem k amplitudě al je

u.r

(37)

vyjádřiti

?T

N-

.Ll-r

o

l' T/N

=1

+ Nr
J..

vteEny

středního času, takže dobu kyvu T

sek. Je-li na př. N doba 24 hodin -
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86.400 sek., je

=

p3JtI'lllO,ž,e dennímu chodu r
1 sek pro polovteřinové kyvadlo odpovídá
opraN~ 0·5/86.400, t. j. 58.10-7 S1ek. Vyžaduje
tudíž kontrola
chronometrů
velké pečlivosti a delšího př,edběžného cviku, neboť je nutno, aby denní chod
byl určen na desetiny vteíiny přesně.
Je-li T doba kyvu nemŠ€ného pohybu, oT vliv rušivého členu na dobu
kyvu, je pozorovaná doba kyvu T' = l' oTo Je patrno, že doba kyvu při
pohybu nerušeném T = T' - oT, t. j. redJukc,e zde uvedJerné je třeba od poZOil'ovanédoby kyviU 'ordJeěísti.Z nich llejvětší je redukce na teplotu, neboť c
činilo 45.85.10-7 a 47"07 ..10--7 pm oba páry, takže při teploťě kol 300 dosahuje
redUkce hodnoty př,es 1200. 10-7• Konsumty d činily 665"9 a 637·2. 10--7; redukce jsou téhož řádu, neboť hutnota vzduchu neliší se příliš od 1. Součet
l'IoouJkci přes,ahujre 2200. 10-7 R, jejich číselný výpočet je usnadněn různými
tabulkami.
Pokud se týče hodnoty g, počítá se na základě dobykyvu To, stanovené
týmž kyvadlem na hlavní (referenční) stanici, kde je go známo. Z dob kyvu
na obou místech T = n ýl/g, To = 1t Vljyo, kdež T, To jsou redukovány na tytéž poměry, plyne pro hypothetické kyvadlo prvého páru vfj :ýfio = To : T;
pro druhý pár obdobně
=
Z těchto úměr obdržíme tedy dvě
hodnoty g, jejichž střed dá výsledek měření. K téže hodnotě však dospějeme,
užijeme-li místo obou dob kyvu T, T' jejich střed T. = (T
T')/2 a podobně
Tos = (To
To')/2. Znásobíme-li obě úměry mezi sebou, obdržíme
g: go = ToTo' : T T'.
Ježto však
To = To.
81,
To' = To. - 81, ToTo' = To.2 - 82, a podobně T T' = T.2 - 822,
plyne z poslední úměry g = go To.2/T.2. Doby kyvu liší se totiž od sebe nepatrně a kdyby nepatrné hodnoty 81, 82 sahaly i na 5. místo, budou 812, 8l
sahati na 10. místo desetinné a je možno vždycky je zanedbati.
K hodnotě g takto určené připojí se ještě další redukce obdobné redukcím na stanicích na pevné zemi, abychom obdrželi g příslušné hladině mořské.
Jednak se měří při ponoření lodi blíže středu zemskému než na povrchu, jednak vrstvy vody nad lodí působí svou přitažlivostí na kyvadlo proti směru
tíže, kdežto na povrchu ve směru tíže dolů. Rovněž se připojuje redukce
topografická a redukce vzhledem k isostatické kompensaci. Zde se zmíníme
blíže jen o redukci Eotvosověvzhledem
k rychlosti lodi.
Tíže je výslednicí přitažlivosti zemské a odstředivé síly, jejíž velikost
je v2/r, značí-li v rychlost, jíž, se pohybuje příslušný bod po rovnoběžce, a
r jeho vzdálenost od osy. Proti přitažlivosti zemské působí složka odstředivé
síly V2 coscpjr. Pohybuje-li se loď k výchOOu rychlostí e, bude na ní příslušn:á
složka odstředivé síly (v
e)2 coscp/r, takže pohybem lodi k východu zmenšuje se na ní tíže o (2 ve
e2) cos cplr = 2 (iJ C cos cp e2/R. Poloměr rovnoběžky je totiž r = R cos cp, značí-li R poloměr země, v = (iJ r a úhlová rychlost
země (iJ = 2 n/86.400. Na rovníku bude tedy pro každý km rychlosti za hodinu zmell1Šena tíže O' 0·0040 em/sek.2• Opravu takto vypočtenou bude třeba
k měřenému urychlení přičísti, při pohybu lodi ve směru západním odečísti.
Při stanovení rychlosti lodi nutno hleděti i k rychlosti proudu.
Při měření plula loď jen rychlostí 4 uzlů, t. j. 4 mořských mil (7·41 km)
za hodinu, neboť při větší rychlosti strojů vznikaly by prudší otřesy, při nichž
by mohl nastati smyk břitů. Rovnice pro :fi -:f1 a její řešení bylo odvozeno
za předpokladu, že břity zůstávají na témž místě na ložiskách. Zkušenost ukazuje, že ani mikroskopické skoky břitu nenastávají.
Při pohybu příliš prudkém nastanou náhle větší klouznutí, patrná ihned na registrační křivce.
Mezi měřením určována také akusticky hloubka moře vždy po 5 minutách, jinak vždy po hodině.
Hodnoty g, nalezené na základě metody Vening Meineszovy, jsou velmi
spolehlivé. Vliv místních nepravidelností ve specifické hmotě v nejbližším okolí
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stanice je odstraněn hloubkou moře, loď během měření pluje, přichází nad
rozná místa, takže nalezené g i případná anomalie tíže nepřísluší jen jedinému
bodu, nýbrž většímu okrsku.
Résumé.
Les mesuiI."es
dle g'ravité
sur mer. Da.ns ce travai1 on fait le
compte-rendu sur les meSUiI."eB
fadtes par le prof. Veming MeiIJJeiSZ
da.ns les sous-marins.
n oontient 1a delSCJriptionde la. :ni.aichme,sa 1Jhéorie et le'8 méthodoo dJ'ob8ervation. Son
al1lteur y déduit llI.ussiľéquJation gérOOrMe19) pour le mouve:ment du pendule, au ca.s ou
la col1lteau (axe "tJ) faiit un mouvement queloonque. Les ·coordonuoos ZD, yD, ZD de l'origine mohile et les oos·inJus<lillJ.1ecteurs
de.s axes ~( (1.1> (1.2' (1.3), "tJ (~1 ~2 ~~). C (Tto f2. 13) par rapport
au.x axes fixes horizontau.x X, Y et a l'a.xe vetrtJ100lZ sont supposés oomme les fonctiQM
données du temps. Les virgules marquent leurs dJeu:xiemes dériw.rtřoIliS, C! e1StlJa.dista.nce
dn centre de g1l'avité d~ l'axe"tj.

Agrární operace.
O jednotný zákon pozemkových úprav.
Ing. B. N e p e v n 'Sr.
V ptitonlllé době dostává 100 opětně problém sceJJováJ:Ú(pooemků dio popřed:í vereJnéb:o zajmu. Přiťravov.a.ruí, 061wva komasačJ:Úh!oZákOTh"t
je jednou z nejvýznamněj~íeh prací
posledni doby, Jderou milll.. země,l~lstvi ehystá k ústavnímu ~ojednánía
schváleJ:Ú.• Je
~ozeno,
že racionelni úprava por.emlrov{>držby s nejširšího hledriJS1ka.
jo dnes jedinou L.ákladnou pokroku a povznesP.Illi mšeho z3mědělství a je dnes ne7.bytným přfldpokladell!
soběstačnosti soukromého a národnáho bospodářstVí.
Ned,ívná anlulta *) Zcmět1ě1skó akademie ,,0 p 07Jemkových úpravá1ch" vzbudťla Z:lsloožený ohlas. Byl tu snesen bohatý odborný materiál po st-rance technické i prlávní, který
bude jistě ZáVU:lllýma účinným {l:OIdkIladem
l1aJšího řešOOi této otázky. Tento mateTw, obSIlliliujícízkušenosti na.še i z.ahranríční, skýtá také llejlepSi možnost správného přehledu
o skutečném stavu tohoto prob1éanu, a bylo by dobře, aby byl na směrodatných místech
nej.en uvážen, ale i pomit **).
Jistě bude zajímaVio S1!ovnati, co dodnes bylo uděláID.ov tomto směru u nás a. jak
pokI'očila cizma. Celá čSR má sceleno od let 1857 ok010 1QO.OOOha (vootně dobrovoilné
scelování). Německo má již soo1eno 22,ooO.OOOha, v mladém Polsku od I'OIku1919 sceloo.o
přes 2,000.000 ha (I'OOuěse komasuje až 500.000 ha), Ita1íe dokončuje PI10jeikty na 2,000.000
ha, ve švýcM"sku je hotovo 30.000 ha. Tytol úpi'avy provádí ve v'ětším měřitku Jugoslav'ie.
Dánsikio, Noor8loo,Švédsko, Litva, velJkoryse· vyl1eŠila tento prolblém Francie, zvl:i6to v ÚZťl1l1Í
poškozeném váJJwu.
Na Momvě :z.ačinláprvJ:Ú scelování v rooe 1857 v obci ZáJhlinieích, OkT66 Rotlešov. zá·
sluhou tehdejšího poslance Františka Skopal]ka.. Od let deva.desWtýchsceluje se úředně
podle zákona z roku 1884. V zemi MOIl"aMSk:oslezské
do konce roku 1932 sceleno ceiIlrem266
obci o výměře 113.340 ha, mimo Hlučinsko, které 'Většinou scelili Němci. Na Slovensku od
roku 1909 kornasováno am 80 obci. Do I'OIku1922 není z3ttím spolehlivých dat, po tamto
l'oce pozemkové úpravy pro/VOOooyv 45 obcích o výměiiel :!Jsi33.400 ha. V čechách Komasaěníbo zálkona. dosud [JOOiÍ, přes to, že první zprávy ,o nutnosti scclováni vyskytují se
již v 1'Ioee1849 v jedná.ní Vl~.stenecké spoo.ečllOiSlti.
Komasační zákon nebyl pi'ijat z důvodú
státoprávních. Dodnes byly zde ~leIIlY dobrQIVolněpřed 25 lety poruze dvě obce.
Potřebu· komasace v čSR má přibližně 12.700 obcí. o ploše asi 6,000.000 ha, t. j. kolem 75% veškeré ihospodláiské půdy. PO!ČiÍt&
se, že celJlremv na.§em st:íJtě je 39,000.000 1Pi&I'cel (prtQIVedenimpmemkJové reformry se počet ještě zvýšil). V průměru výměra jedné parcely obnáší přibližně (bez lesů~ asi 26 arů. Jedle'U zemědělský závod v Čechácll a v zemi
MO'I'avskoslezskéobh08podařuje l]JIl'iiměrněasi 30 parcel, na ~lovensku 57 parceL Tyto pooměry jli!lOU v 99% !VŠechzemědělských mvooů dio výměry 250 měřic.
Extrémy v děleni pozemků - vlivean v,žitého n.ešmstného dědického řádu - jsou
na Slovensku. 'l)'!Pický př1kdad m.iIne v lobci Siač u LÍiPt. Sv. Mikuiláše. Celková výměra
kiatastru obnáši 1955 ha, ma 46.246 parce1J:Úchčisel, prfuněl"mí velikost jedné pMcely obnáší
80síg &'y. V obci Nilžni MIlI.latinmajetek podilnika E>polečněhopozemku je vyjádřen v pozemíkové knize ~loInJkemIJIM"<l.
čísla 258/72.960 a !IllIávýměru 0'608 m2• Tyto připady nejsou
ojedinělé I). Za těchto okioi\ností nelze se také diviti, že, m Slovensku sklizeň obilnin je
menší o 4 až 5 q !PO hektaru než v ÚOOhách,a oolze ISIetaké diviti útěku dJolnáJciholidu
00 půdy. Tříštěni hospodářské piidy na,bý;vá hr.ozivýcih rozměrů, a dnes skoro nelze za.bm1

*) l'OZill.redakce: Viz Zeměměřičský Věstnik, str. 13, z 1933.
**) Referáty (l ankety vyjdou v březnu v ~b\SIáh:lépublika'Cli ve

otázky zemědě1ské" nákI1. Os. aOOademie'zemědělské.
1) pózu. redaJk.ce: Srovnej též článek Ing. E. 'Jelinka
sky Věstníkz 1926.
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niti, aby se nešlo ještě dále. Bude nutno brzditi ,tento zjev speciá1nim záklonem, tak. jll!;:
toonu je dnes již všude v cizině. ZajimJa,vým pT10tiJklJademje fakt, že třii5tění scelenýcftPózemiku pOlkračuje velmi zvoloo. P.odJe výsledku úředního šetření v zemi Mo!r'av~kOtSJie,zské
bylo zjištěno, že k takmé rozk<mS1lwvOOostip:1Ircel, jaká byla ,pď'ed komasaci, dOŠlo by -.
kdyby dělení pokr8"čO!\;al0 ta1kovým tempem jwko oDsud -- prUměrlllě za dobu 3050 let,
V zemi Moravskoslezské smžuje se při koma.saci počet pa,rcel o 60-80%.
Na 810lV'en8ikn
průměrně dokonce o 95%. čistý z,i,sk 00 p~oše plodné pudy obnáší na MQ:ravě 2'41 %, na 8010vensk.u tento přiroste k činí 5'5%. V klopc.ovitých teréne<ili mOlžno počítati a~ se 30%--snad i více - pl'irůstkulPlodlné
pudy.
Zla pi'edpokladu, že by byLa komllsována veškerá hospodářEM půda ČSR,odhaduje
se přílrůstek plodné pudy aJsi na 300.000 ha.
VeHká rozdlfobeno5t pooemku přirozeně ,smžuje výrobní schopnost. HospodM'ské práce
nemohou býti zdohiny vpas, stroje nejsou plně využi,ty, k pozemkům vedou špatné cesty,
parcely jsou vzdáJ1ené mezi sehou a od hospodiá.řství, na pozemcich vázillou sJUižebnOlSti 'ci.
jiné nevýhody z&l'ažují výJrobu našeho zemědělce. Jen nedostateČID.ý přÍistu'P po v,efejných
cesJtách zaviňuje na Slo~oosiku, že 150.000 ha ročně leží ladem.
Otázka obhospodařování
maloselsk}'ch lesu je nemétně dŮlležita a sotva dá se bez
úče[né kOtlllaJ8lacevyřemi rproblém jejich malé produkt.ivnosti.
Scelení potřebuje' u mís asi
1,078.000 ha, t. j. 23'8%, cili skol'O' jedn:ačt.vrtina lesního majet;ku v čSR. Jiným závažným
problém€ll1 je vyřešení
úprav asi 700.000 ha pastvin na Slovensku a Podkarpatské
Rus,i,
které jsou přímo životní otázkou domáciho< lidu. Na Slovensku má kom:asaoe největší budoucnost. Uvážíll1e~li, :že' jen na 2500 obcí potřebuje katasltr buď ZIllložit, anebo stávající
od základu reambuJo·vat, a ve, všech těchto obcich třeha zakládati nové k.nihy. Účelným
drg'amcikJm >spojením kOIrul.iSaoís úp'r-'1vami Katastrálními ušení stát stamiliOllY.
Přes i~adu předností dorovadniho zp·usobu provádění komaS3ici. je tu přirozeně dnes
mnoho nevýhod. a, jelst nejvYJŠI&íčas renuvelovlaM zákon z roku 1884, jlllk po stránce te1chuieké, tak i právni, poněMld~ 81taré zákonité předpisy dnešním iP'QIlncrumnevyhovují.
Lze
jen vítati vážné přípravy k celostáJtnímu komaslllcnímu zákonu, který m{~ bý1tJiv každém
směru velkolfys}'m~ Ve všeobeeném pře1hledu IPTOvede se nejenom vlastní lSoeilovTIní 'POzemku, úprava uživaoích a právních záležitostí, zakb:i<illní ličelné sí,tě hospodMských cest,
ale také v rámci tikht-o I'adonelníoh úprav bud:ou s.e řešiti silnice, regulace, meliOirae"e,;bude
se upravovati i výstavba ,obcí a veš~keré potřeby kOlllrmální. FHpravovaný
návrh zákona
má velikou přednost již tím, že vzhJledem na úzkou s'01u'ViJslostscelováni s prlaoemi regulačními a meliOraČI)írni mají tytoIJl1"áce býlu [ll'ováděny jednotně a soustavně', což znamená nejúspOlI'nějši a nejracionelllejši
řešení.
Základním rysem tohoto návrhu - vedle zjednodušení a sjedmoceni těol1to úprlav jest snaha o z I e vně n ía nejvyšší možná finanční ,podpora zemědělce. Veškeré věcné a
osobni výl,ohy má platiJti smt, ne jaJw dosud Ipřímí úČia8tnÍcí. Tito budou pllatiti pl'ispělvek
do výše 60%. v hospodářsky sLabšíoh oblastech do 40%. Nová zllJwnmá, osnova navrhu,ia
sooloV'ádúpodle baviO~ského vzoru, kt€lrý v praxi vykazuje
nejlepší
výsledky
pIlO svoje
rychlé řizeWlía pružnosl V důsledku toho pt'enái5í se také agenda správní v IJII'Véřadě na
technika, a zdi'trazňuje S6', ž;e komas3.Čni práce jsou pře,važillou většinou ~1ázu zeilllOO,ě1slk,otechnického. Zavádí se také dV'ojí řešen! pro mOlŽnost IprovedenÍ sce+\iQvá.ní:z vůle účas,f.nika a scelování IPIOYÍnné.Přirozeně. že se bude dávati přednost typu prvnímu. ScelO1Vámí,
které má býti praktikováno
podle' bavorského "'roru dmž1stvy, je1f>tu nás novinkou, prrukticky to znamená m,veidJeni určité sam1oslplJ'ávyúčastníků.. V o.snCfVěje úa~{<é pamatováno na
to. aby někÚNÉi práce, agendy zemědělsko-techniClk.é, byly mdáV'á.ny civilním technikum.
Návrh tohoto zá.k,ooa, je jistě šíl1000 pfOig'l"ltlnovýa pokrokový, a bylo Iby dobře, Il,by bylo
při realieOfvání využiJ~ nastřrádWlých bohatých
zkušenOfs.tÍ momvskoslezských
agrárních
úřadů, kfJeré v těchto Iprac:eoh mají již SiV'ojitm(Jjoi.
Názor, jak upmviti novou organiS'aci agendy komas3JČních úřadů, je dosud nejednotn}'. Je jís,úo, že fomn.ace stávlajicich agnkních úřladů je neudržiteJná, ale náVTh osnovy,
aby provádění pozemíkQlvých úpr~v bylo BiVěřeno přímo politickým úřadum (I.. j.okresním,
remským), si jistě vyžádá Ull'ěit)'"ch změn, až bude lP'l'ojedináván tenJto zálkiOlllv z;á;ko'noidá.rných Il1bmech.
,laik. ze stručného ;plřeMedu vidno, má býti úprava podle nového zákona velmi svérázná a nese mnoho nadějí J1Ia odstroo.ění většiny záVlad dlleišniho stavu scelováni a hlavně
na podstatné
zle v lilě n í s cel (}v a c í hoří
z e n i.
Je :z,řejmo, že nelze ani dnes skJádati ruce v klín. Ba právě dnes je zapotřebí připl'aV10JV1ll1ti
novou a lepší budo,uCJllOStn;ašeho zeměděl1ství (t, zajistiti a zlepším exi&tenci více
jak poiloviny obyvatelstva
našeho státu. Nový kOJIllllSa.ěnízáíklon a jeho br:zké realisOlV'ání
znameIl!á vyře~ení všeoh h~dá,řských,
kultu:rních a soolálních potřeb nai5eho v,enkova.
Résumé.
S u r I a 10 i n o u ve 11 e der e m e m br e m e n t. Oomme suite de 1'enqueterécente
de l'Académie ďAgriculture
t,chéCOlslovaque oncO!l1Sitate
un grand interet poUT 130 IOIÍIllOuvelle de remembrement des propriétés
rurales. ét.ant en voie de
prépara,tlollli. Jusqu'a
présent on a remembré en ŮSR. environ 150.000 ha donc, iJ reste
encore 6000.000 ha de La terre arrable et 1,078.000 ha des folréús. Leremembifement
date
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en TchecosJovaqu1e depuis longtemps. Les premi€Ts tentatives
ont été emegistréels
en
déja en 1884 on a voté la pl'emňere loi régill.nt 10 rememmemoIJJt e.t a présent,
une loi nouvelle, parfwit dallJSichiaque égard ost demandée, qui doit unifier les traVl!JUX
d,o régul:ations, ďaméliorations:,
do remeIrJbrement et toutes les atres questions de la
poli1l.ique fonc:ere communale. II se manifes te de meme 131 tendence pour dilninuer les
dépenses de ces npéralÚion,s de la &orte, quel l'étatcouvrira
40--00%' des dépences. On
espere, que 131 10i nouvelle palSSeI'Ii10ette annee encore tous les deux chambre's.

1S.~

Osnova zákona o pozemkových úpravách.
Ing. Boh. P o u r.
OSlllOV\1;zákona o I>ce~ování hospodářských
pozemků a lesů a o ostatních úpravách pO'zemkO'v'ýJChzahrnuj~ v jedllO'm zákoně předpisy o všech druzíoh úprav pozemkové držby, jež byly dosud pi'OOmětem několika
zákonů.
Zpr3!cována byla IlIa' základě
praktických
poznatků
a 'zkušeností, 'získaných hlavně v zemi MortavskosleZJské, kde nejradiká.Inějšíz
těchto úprav - scelování hospodáiíský'Cn pozemků - prováděno je podle
zemský'oh 'zákonů (momVlského z 13. II. 1884 a novel 'z r. 1910 a r. 1914, slezského
z 28. XII. 1887 a ROVle'ly'L T. 1912) úspěšně jiiŽ od roku 1890. Tvůroe OE/novy použil v'šak
i některých
zkuš'eností a os,vědičených vzdI'ů 'z ciziny, na př. při zavedení scelO'Vání
družstevního. Osnova BaII1lllO'bsahuje ooU"em 174 pamgrafy,
TQIzdělemé do ,šesti hlav.
Hlava I. a VI. obSlalhují věci Višeobecné a přechodná
i :závěrelčiná ustanovení,
ostatní 4
hlavy pak předpisy pro jedlIwtlíJvé druhy úp r3!V.pozemků a sice: ffi3!va II. obsahuje předpisy o scelování (kolfť3!ElaJci)
hospodáJ-skýich po'ZOOllkůa Ilesů, hiliava III. předpisy o děleni
spoleloolllskýoh pozemků (agTárních spolHčenstev), hlava IV. o úpravě užívání a správě
společen. pozemků Ia hlava V. o očíšťování lesů od dzích pO'zemků (enkláv) a vyrovnáváni mank lesů.
Podstatná
změna proti dosavadnímu stavu v zemi MOlTavslwslezské je na prvním
ITÚstě vor
g a n i s a c i ú řad Ů, pověřených. prováděním
pozemkovýich uprav. Kdežto
11l!1 Moravě zJ-ízen byl pro scelolVání samostatný
úřad:, zVlaný Úřad proaJg'rární operace se
sídlem v z,emském hlalVním městě Brně a jemu bylo podří'zeno několik t. "lIV.místních komiswríátů, svělřuje nyní olsnova., v předpokkldu, že agenda Úip'l"a,vpoz,em~ovýcll, ja.ko součást agendy zemědMsko-te'cihnické, je ve své podstatě
a,gendOlU poUticko-správní,
provádění ,zákouao
pOlZemkovýic.h úpravách
úřadil.m politJickým. to je okresnw
aJ zemským
úřadllm a ministeI1Sltvuzemooělství.
Poněvadž Víšak ,speciáJnú ráJz scelovadch a upravovackh
pra.cí vY'žaduje li pTováděcích úřadů odbornlÍků teohnickýich, hospod:í.řskýich a právních, kteří jsou dokonale obeutámeni se VlŠemi dietailly, přichámejfcími v úva.hu při qJozemkových úpravách tak rozsáhlého výizn<lmu jako je naJ př. 1SiC€llovánía s ohledem na to, že! potřeba sceivrvánlÍ není
ve všech ouooec;h oolého stáltu stejná, a ž,e by tedy úřední aparát nemohl ~í rovnoměrně
zat.fžen - nebylo by mOžlllioorganisovati taková zemW'ělLsko-technická odděl<ení u všech
okresních úfudů. re8p. nelb~10 by aní možno obsaditi
je všemi odborníky
Pro soolO'Vání
v úvahu pl'1cl1ázejícimi. Proto tuto agendu mají pTovádětí j,en některé okrc>sníúřady (aSii
v městech:, kdie podJle 'Lák0llla o župním zlřfzení mělo býti sídlo župy), a to každý pro
větší POČi€t politíckých ok!resů.
Těmto agráTním úřadům I. stolice dává se osnovou pOllIllěrně siroká pravomoo
v otárLkách technických, p'l"ávních, hospodářských a ostatnfc;h, které se s,ce!lovánim a úpravtam:i pozemkové dl11Žbysouvisejí. Mimo to přene&Olla je JlIa ně pTaV'omoo i jiný;ch oll"gánů
mtní
spráViy ve věcech, které je možno - a někdy nutno projediIJati v ři'zení scelovacím. na př. ,pI'ojedllláváilliía rozhod,ování ve vě0e10h líesnich, vodopráVlIlÍcn a pod. Jako
stolioo II. (odvoJad) lIIllají fungovruti zemské awární
kolll1iÍse. které
budou
přičlenany
zemským úřadům V'Šiechčt.yř 'z,emí a jimž přikázána je funk,oe Ú!řad'Ůdo'zorIčích aJ s konCiČ••ou p'Uttn:os1lírOlZhodujicích. Jen lIlěkteré otázky vy,š>šího vý:znamu hudou vyjmuty z p'l'Iavomooi okresních úřadů a {) nich budlou zemské 'agrá.rni ,k()mise jednati
}aiko úřady
rozhodující T. Bto~ioo. Odvol3!Cí in:EltI'miCÍ
j.e potom ministoreká
a,grární komise při IDini.
soorstvu zemědelstvi, které bude přísluš:eti také 'činnost jurjJSd~kOnía
pod. Ve slo'žení
agu"árllich komisí
zemských a II1ÍJIlistwské proti dG1>3Nadním.ustlavu jeví se poostatná
'změna v tom, ;zlev IliÍChma.jí lZa.sedlwtinleDenprivníci (soudcoV'é) j.ako dosud -- ale i tecl1llJÍětí a hospodářští 'odborníci, a.by bylo za.ruOeno správoo rozhodnutí o všecll odbomých
součáJStk&ch každé sporné otázky a spráVIlJá úprava VŠlOOhpráWlí,ch ;i hOSipodiáiisko-toohnilokýeb. poiIIlěru pozemlwvé držby.
Brotí ,této drganisooi scelovacich Thfu.du~ze činiti 11adu výtek, h1avně však tu, ~
proti dobré tradici, na MOl1'avěvylmdoVl&Ilé, přestivají
být s,oelovaci úřady Bamo:statnými
a stáva.jí se součáati přeJt~žených úř.1dů poIiticko-správnich,
v ntcbJžtechnikům
znemo'žněno je dosíci vedoucího mÍista, j,e,ž by jim v této\ do pře v á. 'Ž n é m i 11' Y toohnické
a.gendě jistě právem pfísluše'lo.
Jako druné I1Kl<vumproti sta;vu na Moravě zavádí oonova dvojíZp'Ů<sob soel'Ování "
sice scelování ď1obrovollné, vyvolané swmiOtnými v,lastn:íky porzemků a sc'erlování povtnné
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(z moci úřední). Dobrovolné
scelování
j)l"(wedou ooelov8JCi úřady" požád::í-'Ii o to buď po·
lovim majitelů pOrL.emků ve tloolova,c,ím obvodu, nebo
stačí
jen
čtvrtina
IDIajitelů po·
zemků, vlastní-Li pomovinu výměry pozemků, které mmji býti sceleny.
Scelování
z moci
úředJní mM,~ nařídit úi\adi jen ve dvou pd'iípadech, kte~é nllistanou v histdrickýICh zeILích
velmi zřídka.
MiJruist&stvo zemědělství,
jako tvůrce osnovy, bylo si vědo!IIlJo. že toto povinné scelování je novotou, která 'znamená průlom do svobodného
disposičního
práva
zemědělcd
jejich půdow, avšak vycházelo 2 toho stanovisk:ll, že stát má v ul1č,itý,c,h připa,deCJh nejen
právo ale i povdnnost zaMročiti tam, kde by váhálIlím soukromých
inte,re:s,entů bylo 'znemožněno zvýšel1Í z,eměd:ělské produkce.
Zavádí pmto do osnovy povinné
scelování tam,
kde novou úpravou řek, zřízením nových vodotoků a pod. by po'zlelmková dr~ba byla tak
roztř&štěna. z,e by to ·znamemalo podlsltatné 0iID 8'zení intensi:vmího
hOSiPodaření :na zbylýr,h
pozemcíCJh. V dxuhém pří,]:Jadě je možno n:1řídit
úřední sJCeIení tam. kde nUltno provésti
nové měření nebo 'l'l'IiJJmbulaoi.pro zaLoženi nebo ohnovenípozemkiového
kata,stru ,a knihy
pozemkové - a jelstliže t·o stav pozemkové držby vyžaduje.
Tyto ipi'ipady nasta-nou asi
často na Slovensku a P,odJlm.rpatské RuBi a opodlst'atněnost
taJmvéhlo
poVÍil1[!JJého sceaení
bude právě v naoŠich kruzích ITJlně uznána. V obou pořípa,dech má bý.ti vždy učiněn pokus
o scelolV'ání k návrhu účastníků,
takže k Olp·ravdu povinnému scelení idlojde asi - k vzájemné spokojenostI
na ohou stranách - skutečně velmi zřidka.
Jakio Qbr10bu dobrovolného
scelování 1.ředního
zavádí
O'Sill:o'Va\lJrčitoIU samo~plťávu
majitelů see,lovaný·ch po,zemků 8 celo v á ní cIl' tI ž s t ev n í. Jak j~ž nahoře řečeno, pře
vzat byl tento způsob ze zákJooodiá,rstvi a praxe Ba,v~"ka, kde se scelovaeí družstva dobře
osvědčila. Soolovací družstva
zakládána
a vedena budou podobně alsti jako družstva
vodru
aj., ,'l,státní
orgány bil,dio!\l mzhodolvlati jen o stížlllosteCih proti usne8'ení výbolrU a valného
shromá,ždění družstva
li. při ·sporeciho
volební p'ráva členů družstva.
Scelova,cí dru~stvo
vede sooJ.ov,ací práce samo, zadávajíc veške,ré pTá,ce techniÍcké úředně 'Qprávněným civilním
technikům, kteři .lsou povinni dbáti na,řízení a přediptisů platných pl'O soolovooí úřady. Družstvto po provedeném. soo,lení předá scelOiVací elab~áJt ag'lfárním úřadům, které
potom pro·
vedou zbý.va,jící J)l1áoo" nutné k ·opravě pOillomkového katllli!tru a pozemkové knihy a pod.
V dalším ř.eší osnova neméně důle·žitou o t li. z k ti Ú hra d y finančních ruíJkladů, spojených se scelováním. Kaklady tyto dosahují značné výše (dnes nla Momvěčiní
ná,kaad na
BC~ení plochy 1 ha cca· 450 lliŽ 600 Kč bez úhrady na nutné cesty, meliO'ffiOOa olSltamí SIPOlečná oo.řízení; s náklady na ta;to zařiz·ení dosahuje úhra,da na 1 ha výše 800 a'ž 1000 Kč).
částka. ktCll10u bude stát ,nři1spíva.ti na t,yto výd:aje, je a bude, vždy rozhcdno!\l pro vůli
majiteJů pozemků súč.<l.Sltniti se dobrovolně
scelován,í pozemkll a· toto VYVlolati. SM,t IIl<Í, zajisté zájem na tom, aby sceilováni, ;ja,ko účinný prostředek
k zvýšení hrubého výnosu a
k sníženi režIo v zemědělském
podnikání,
hyLo prováděno
v m~řo pokud
možno široké,
mimo to získává lliOMOUpozemkovou knihu a nové IDJa.PYpro pozemkový lmtastr, a je proto
poohopitelno, že za.vazujese
sám hraditi věcná i osobní vydání, spojená
Bel scelováním.
Přímí účastníci všaJk za svúj sQluka-omohQlspodářský ZrÍsk, kte,rý jim scelo'Vání přine3e. jsou
Dovinui BtátU piíispěti
v u:rčitém
poměru na olSlObní náklady. Přílspěveik telllto stMloven je 60 procenty Ilo mŮiže býti snížen v kr:tjích hospodářsky
sl'lLhýcl1 i na 40% U1Vedených
nákaadů. Nalqpak zase při diružstevnímBceI9vání
stá,t přispívá
40%, reSjpekt. 60% na
úhradu účtů civil. teehniků,
'Pověřených
scelova.cími prac.emi.
Konečně ještě jedn~ podstJatné novum ob8lahuje 'ŮSlllOlVazákrJlIlla:o pozemkových
úvravách. Z á k o n e m sem
á z a mez it i děl i t !'lI n (JIs t p o z 'o m k ů s cel e n Ý c h (plOd
1 ha výmfuy. Toto 'OIIIlezeni vlaBtnického
práva, zůstávající na sceleném piozOOllw tl'v'ale za
tím úč,elem, aby nenastJal, třebla po delší době, roz1Jříštěný stav .pozemkové držby it:lJWový,
jako byl před scelením, bylo tam vsunuto hlaJVně s ohlleidem na zvyk,olVéprávo
dědIcké,
plJatné na SLovensku a PodIkarpatské
Rusi. Podle tohoto dědického
práva, dochází na výohodě státu k t.akJové rozooobemosti poz,emkové diržby, že toto Wuboké zrusáhnutí do pa-áJ",a
smbodné ilisposiee s vIlastJnictvím, aleS(ploň tímto 'OIIIle,zemím fysiak,ého děleni nemovitostí
pod výměru 1 ha, na.ohází své opodstatněni.
Ja.kzmmo,
v zemi MOI1avIskoslezské je soo[ování ús~Sně prováděno již od roku 1890
a. do r. 1932 sceleny bvly pozemky ve 266 o1Jdeh o .ploše 113.341 ha. Z celkového
počtu
abeí 1333 ve 33 okireseeh moravskOlslezských,
na které se vztahovala
za. tuto mobu činnost
llOOIIovacíclJ.úřa,dů. byLo p'l'ovedeno tedy scelel1Í již v jedné pětině obci, a tato skutečnost
sama. je nej!lepši dův()'dlov,ou zprávou osnovy záJkona o pozemk,ových
úpravách,
k jehož
padamentnímu
projednávání
- doufejme _. snad již brzy do1de'.

Résumé. Le projet
de loi de 1'&
réfbl:rme
fone
iére.
d'agriculture
'S()Ume'ttra le projet de cette loi alUX Chambres dans un
La Joi nouvelle va unifÍier les preoor:iptions actuelJe,s,
c.oil1wrnant le
terres, jusqu' a pl'ésent diliérents
pour chaque pay;s de l:a république.
travaux se.ra.wnfiée
a. l'autoriM politique et le millJistě're d\lgr.íeuttJure
sllrveillanoo. En gé;n:ěraJ., le proje.t de loi est fondé snr les expériences
remeILbrement d'e terres en Tchéeoslovaquie.
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MiJnůstere
temp s tout prOiC:he.
reILembrement
de
L'exooution
de 008
se chargell'a. de la.
déji ac.quises du

Zeměměřiči a projektovaná organisace agrárních tiřadú.
Dva články, jež výše olti'Skuj~me, nejsou Slllad Ulmzkou nově vzniklého zájmu našeho
stavu o vše, e.o sOUJVIÍsí s úpravamti pozemkového mla.jetJku, ZI3,hrnovMlými u nás obeooě pod
:náz,ev ,,a~ámío'l)IťJra.oe". Mmi jsme od počátku vývoje k těmto náll'lodiohoSIPodIářsky vý.
zna.mnýlm alkcim kiladný vztah a ČllJStOlpÍ's
ZeměměřičSlký VěllJtník za 20 let svého vycházení
články a notick!ami dostJaltečně to doložil, m-ovna vak ja;ko JlllJšemvoVlské organisace svými
projevy a záJkroky. Proč ten rojem eOCÍJstuje,na to jest také dnes odpověď jednoduchá:
Agrámíůlpemoe
sVlou podstatou - byť i účel byl ěasíbo jiný - jsou a bud'olu ÚpIlavou ,vlast.
ni<ctvi pozemkového a žádný talklový váSlah nemŮJže v kulturním státě se díti bez účasti odl.
borníka se zeměměř:ičSlkým vzdělánim. S nim přirozeně spolupracují dle wrčitélho významu
a portJřeby svého ,odbornictvi ěinitelé dJalši, t. j. iIliŽenýr kl.gronom jako zooloo pŮJdya hospodářský, in~enýr krulrturní jako specialista pro otálzky vodohospodářskó,
illlž,ený'r les'lllÍ
jako expert pro lelsní hOil>pod'áií8ltvía právník jako činitel. l~teTý má řídit hlavně formu
vlastnickÝ'c,h 7.rr.ěn, váJzanou z:ákony a předpisy kniho'vlnimi.
Potřebu tohoto spolupra.comictví
nyni popírat,
sortva by Is,i kdo troufal otevřeně;
skrytě a v oklikálch!, snkl.d ano. Dříve však vlív€lm inspektora aglf. operaci a pozd:ě1jšího mm.
rady Ing. Traitnem tomu tak bylo. a to jen pokud
se, týče
země'měiřičů,
neboť
skutečně se mu ve spojení s něíkolliika h011kými hlavami zd~ři~o, vy'louč.iti IlJa C:ruS zeměměřiče z přijímáll1í ik ag-rár. úŤad:ům. P<J'Zději zase prlOjevilo se něco plaJradoxníbo. Čs. m!Í'ni·
stHrst<vo zemědělstvtí vymohlo si nedlouho po p'řevraM 'zákaz piíestupu zemělměřJičů od agr.
operac,í k jiným úřa.dum stáltním! Někdo byl tehdy v min. zeměd!ěIství řekněrr.e opaltrný a
zabrániJ tomu, aby ČilIlllOlSt,i
a~áJr. úřa.du nebyla zasaizenlt odchodem (jim~k vyluěovaných)
mělI'. úředmků těžk;1, ránlR. Kolegové m u s i1izuSl1:at. l), hle, j!ak pOlzdJějioochodili? Re'sys:te·
mi;s3Jce je vrhla zpět čas,to pod nlliveau úředníků slUlž. třídy II. Zeměměřiči netVlon oojpo.
četnější s,IO'žku úřednictva ag-rár. operací, jak pl1ávem by býti mělo, a zmíněné zastavené
přijímání dorostu je ve s!luž. pm"tupu přímo ubilo. Několik kJoleg'Ů b1Jiži se 25leté služlbě
a dosud jsou v 6. plat. stupnici, Ten osud si za své práce nezasloužili.
MŮlž,eme podati
dukazy" ~e bez j~ch odlbomé č,i11llO>stia vyc hov.atelského úsili své doby př:idělených techniků jiných kate,g'Orií už v doMch předpiřevratových,
by ag'rár. opemce neib~yly tím., čím
jsou, t. j. úřadem dobré pověsti ve veřejnosti. Zeměměřiči jako st.av nikdy provoz Ilgrár ..
operací nepO'škodili, n:aopak podepřeli jejich zdárnÝ vývoj a chod.
Je známO!, 'Že 'agrllir. of}m-ace u nás řídí právník. ia nabude·Ii zas této moci v nových
pomělreeh, nebude t\() dúkazem, že vedení této 'piíeváJžně te'chll1. služ,by mu /platří, lllýbl"'Žže
sY5tém mu pře,je.. Tec.hn,jJ{!ovopost,a,vení postllpemČIJISU se trOiChu z~e'pšno, ovšem jH to jen
u inženýrů lesních a kulturních, kiteří dosud jsou jedinými, kdož řídí veŠlkm-é teohnické
prác,e svěřených jim oddělení. ZeměměnČli na podOlbné postavení musí stále čekat! F<akttel[)
je 'zará1žející, a ,skutečnost,že
je,st vubec vyluOOv'án z úoos,ti na odbotrnéllIlive' den í. by
jistě uvedl mezináll'lodní fOflim v lÍJŽIas.NěkioHkanásobný, ba nedávný franoouzsiký ministr
zemědělství M. Q u e i 11 e, jeh()i'~jsme na sjezdu melzinár. fede'raoe zeměměř. v Pan'ži r. 1926
jaiko zástu1pOOv3.ádlVslyš Hli {) výzrruamu 'Pll1ácezeměměŤiJČo~ meJZi jiným i v tomto odvětví
prOlllllluvit, j,istě by si řekl: "ČSR je pře·c stát velmi konsolidovaný,
že by jeho výkonná
moc ibylaSC'hopna tohoto lapsu?"
Je vhodno citujeme-li v překladu některá slova z projevu tohoto ministra zemědělství
(Viz Compte rendu du Congrés international des geometres tenu li. Paris 1926-, Saint·Ouentin 1927
"Zeměměřiči to jsou, kteří zvlášf pracují se zemědělci a zemědělci nenacházejí
lepšícll
technických rádcl1 nad ně."
"Zeměměřiči mají v dědinách a venkově francouzském úlohu, o které zemldllec této zemi
poznal, že pfináší mu prosplch,"
" ...
Přinášíme zemldělcům povzbuzení
státní správy. aby velké dílo agrárních operací
SI! uskutečnilo
a ,isem přesvědčen, že naši nejlepší pomocníci k získání zemldllciJ. - aby od své
lásky ku zděděné půdě přešli ku scelování - jsou zeměměřiči, a mohu Vás ubezpečiti, že orgánové
ministerstva (zemědělství) Vám v této práci poskytn01t veškerou svoji podporu.A př.ec jsou u nás i v r. 1933 poměry, kJte,ré jsou s názorry čleoo. fmnc. vlády v roz·
poru .. Bude zjednána spravedlivá ÚiPil"aVla
v tomto smiěru při vydlání novéhozáJkona
a orga·
ni.sovány úřlady 3ig1rárni truk, aby zeměměřič v nich d'OIstal posici, která mu v celém 9v~ě
je přiznlám? To a jiné otázky jSlou předmětem zájmu nMehl> s,tavu už nyní. Ja v ,tÍSlkuo mclt
jednáme v důvodné obavě, aby se později neřeklo: ..,že 00 nás bylo 'zapOIIl!enuto omylerr."!
Kdo s1eidOlV'3Jl
práce a.nlkety SVlolané ÚSo z·emědělskou almdiemií, domníV'aJ by se, že se
přiP'!'avuje změna kursu, ikdYlž často přednášejici rpronášelJ!is,lov.a .,zeměmě.nčské práce". My,
kteří dobře známe ideologii i zďe uplatňovMou, vtíme, j'ak:á neurčitost do rtohoto pojmu byla.
vkládána, jen alby odbornost
prác.e zeměměř. inženýr.a nebyla vyz,vednutaa
úlmln ten
splynul - což zde n e bylo
na mistě - VieIvšeobecný pOl}em výkonfi inželllýrsikých, oobo
oochnliclwho,spodáiřských. Jiné ,Bpeciální úkony (a odJbolrníci) byly v,elmi výrazně odlišovány
a lPll'eciJsoválnjich íl"ozsah vyhranělllě. Nevídáme nedostatek ankety v tom. že skutelČJlý zeměměřič nebyl řOOnJfu:lm;z díady přednášejicícih bylo tu dosti osob, kte,ré mohou vědět, 00
spadá v odibornou činnost 'ZeměměřiJčskou; mo hli o tom promluV1it, kdYJby si přáli, aby křivdy
učinělné s.1:Javuzeměměřič,skému v minulé době, byly v b11zké bud1oucností napmveny.
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Je pochopj,teJno,že čs,. zeměměř. inžený:r je eXJistenča1ě
interesován na tom, jak Čsn
nově bude organ~sovat úřady zaniněné, ClO měř. úředník ve d!I ,e p r á ,ce dost,ane 'za. práva
a odměny. On \!IIlietJaJkésleduje, dobře cizinu v tom ohledu, a, ví, jakých posic 100 zem:ěměřičii.mv agrI:Íirníc:h
0pllll'a.cichdostalo na p'ř. ve Švýcarsku a Německu (kde do nedJávnajsme
měli tlaJké4 semestrlQV'éstudium vedte, 6, 7 lIL8 ;lemestrového, kte,ré tam na většině technik
převládá). Os. zelUliěměř.inlženýr nedá. se mýlit tim, že na př. v Bavorrsku, z jehož zOOrOina
o agu-ár.opemcích čSR p,řejme určitá pi110spěšnáusiJaooVe«liÍ,
vede a,gráJr.,operace "Ba-urat",
neb to jestOlPrlLvdu Sltudiem "jen" Geometer, Landmesse,r, Deb ,choete-lijiné označení, VermeS6ungsmgea1iÍeUil'.
Kdo tOmu nechoe věřit a mysU, ~e prřepin:áme,jak vý=mně
z,eměIn,,řič v tomto sousoonim státě je postaven u agrár. opemaci,tomu dop()['učujeme,aby ,si přečetl
tamní pová1ečnéčasopisy zeměmooČ6!k.é,a zajede-li si na va,žnéa nepifedpojalté stmL1wtl
těchto poměrů do Německa, af 15 nediá mýlit tituly úřednďJků,jež jsou tam tllJk rozmanité
a moihou véSlti ke klamným záv;~TŮm,zvlášť měl-li by inteif{~sentpřímo idiosynkil'asiik 'Oněm
příslušllliikůnn
zeměměřičSikéhostavu, kteří Í'sou vyClhováil1ina čs. 'vy,s, škiolách technrekých.
Máme doSltidiiVlOdůPIV) tvrzem, že i v CSR dOSlp~lijsme tJaJk:
daleko, ~e celkem se při7Jlává odbomíku dosti váhyba i v pal"iamentě.. Tradice, kteflá nám i dnes podává
v příslovích zrnkia moudl1OB,ti,
.mu111!Čuje
již na př. pms,tičkol\l výrazovo,s,ti ihe,s1a:"Ševče,
órž se svého kopyta", že člověk ,se uplatni v oboru, ~
zná,. Je to jistě u v"eeh stavu
a tedy i u vysokoškolsk$'ch. I zeměměř. inženýři 'chtějí se upl:atn~ v odvětvích, kde je pro
ně upotřebeni, a. že jsou to též agrár. operace, je pl'OIk:á.zánQ
v civi1íJsovanýchsm.tech. Upla.tnění je podminěno však právy a taková práva jako je ve den í odborné agendy patří
zen;,ěměříčUmstejně jako ostatním konceptním úředníkům te,chnickýlIIl:.Nepřizrn.ti zeměmmčům VJEvna úč a s t v O' v O' d e nií akcí, které hasirují na jejich odbdrnéznMosti, bylo
by neJen proti 2ájmům etickým veřejným, proti duchu kata.s,trál. 'zákona a jeho prováděcích nlltlřizení,ale i útokem proti specrialisaci studia. vysokoškolskéiho.
Chceme věřit. ,žle'os. kruhy V'mdní a parlalftOntni nepoSlbavíse pro pouhou a mylně
šířenou představu, lže ag'rár.operace jsou pracemi jen hospodářsko-technickými pwti zeměměřičům. Soudíme přes ,to, že ačkol1V v 8anlém rr..inisterstvu zemMělstv:í nmnáme vůbec
svýOOpříslu níků srtRvoVlSkých,že'má dosti prozíravosti, wby dovedJo vyměřit VJŠ€mčinorodým sl'o~kám v plřfštích úřadech pro agrární oper3!cetolik práva vlivu, kolik té které
složce patří diIe odborný-ch znaJostí <t pTŮpravy.
J. Ri}'žička.
Résumé: L reoB i 1lg1é 111 ,ieur Sl _J gé o m e Itr e s ,et I are
for med u ~ e r v i c e
officíel
de remem'hremelnt.
C'el8t en Tchécoslo,vaquíe oú le remembrement n'est
dirigé que par lels jU:Disteset aussi par le8 ingénieurs dels forěts ,et des eaux. A celt
égard l'auteur se souviel1t en outre du diooours du ministre de l'agriculture M. Q. u e i 11e
prononoé au Congres internationaJ dies géometres a Paris €In 1926et il montre, qu'il
semil.tinjuste de prolonger ootte situation et ďexclure ľingénieur-géometre de la fonction dťrectrlce, laqueUe lui c1omrr.eau spécialiste appa,rt.ient.

Literární novosti.
Posudky,

Symeon
Podo'lský
z Podoli:
Knížka o měrách zemských.Oti,sk dle vydání ~ r. 1683 s přetiskem 2!,stran rukopisu z 1'. 1617.
Svět a práce. S;ya'zek 22. Kllihovna České MJa,tic.ete,chnické.Praha 1933.
Ku 250. výročí, kdy popll've vyšla tato K níž k a nák1:adem Samuele GlobiClZe
z Bucína. vydala Česká Mia.t1cete,chnická v Praze manulový přetilsk její. J·e to naše nei,jstareí 'knÍJŽka.v llÍ'Ž rJ1Juví'se o mírách a zeměměřičství jazykem ool8k:ým, k1 to v: dObě
útisku čeIŠtiny.Polád mají star:ší knížku O' zeměměř,1čství, j,e to G e o m e t r i a nebo
Miernická!
NaJuka" 'SIe{li~náStJanislavem Gl'zepsmillllll1l..
vydaná! 1566 v Kra,kově. Její
přetisk vyšel ve Waršavě 1929. Knížka naše ob&thuje zprálvu Šimona Podolského, kterou vypracoval ~ usnesení snffinovního ~. l,terou před~ožil sněmu v r. 1617 a kterou
zpesti'ij někiterýJni 'zpil'ávami z kroniky Hájkovy. SOThČasn,ě
jsou reprodukovány v knJÍJze
tm dvěSltránky původiního rukopisu, k~erý je jiistěV'Zorell pěkného stylu tehd'ejšítho
píSlllla.Důležitějším je však skutečnost, že loket praJž:8k:ýbyl odedáJvna jednotkou dělkovou, 'a že z něho je odIvo7lenprovazec zemS1ký-,který sloužil pro da~ší odvozování
plošných měr. V rukopise naJaesHl. Podlolský čtvrliriu lokte roodělenou na 6 palců, a
také v tir&kuje na stl"ane 13 'zolbrwzenactvrtka lokte, třebaže SIllad we,vorytec ned'osti
os,tře a přesně j,í vyryl.
Tato lIlk1lá,histODÍoCITl:J'y
zajímavá pU'bHka,ce,svým obsahem í úpravou z:lJsluhuje,
alby ležeaa na stole kwždého zeměměřiJče..
Cena pro členy Oeské Miatke teclIDické Kic 8·-, p'ro necLeny Kč 12·-.
-k .
• I~. Ant. Hol u b: "Z mých vzpomínek", 01V. ge'ometr a mad~el lewtechnické
lmnceláře v PlZUlivydaJ r. 1932. v TIaikladJa.te.lství
Brož :a Jeiřálb taIIlIJtéž,knihu l1emJÍnisooncí.
Prostým, procilltělnýms1ohero vyliičuje v ni své životní přiJhěhy. vzpomínky na mládí a
rdzné ud:áJosti společenské, sjelZdové a pod. směru lesnického, jeho'ž je autor příslušní-
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kerr. - s pa,HIčným lLiiet·elemk vývoji činnosti organi1skllční, sitavovské a odborné; i turi.
stie-e věnuje někoHk článků.
Humoris,tiJcké a smUltné, poučné a váJžné ,st3ltě tvoří pelstrou mosařku. Nejen lesníky
bude zajímat'i plro své epÍJSlodylovecké, které nejsou povídkami
ani myslLiV1eckoulatinou,
ale skutečnýnni příhodami. Též ale, iJ zeměměř1~tí inželllýři najdou 'V ní pro sebe za.jímlaVé
pMtíe.
Zdůrazň!uj,i to PI'Oto, že důkladně po.jednáJV'á.(str. 180--198)
o z'aložení "Jednoty
úř. aUJt. civil. geometrů v Pra~"; dme o připmvomném
zákoně o iružený11Skýchk'omoirách
8.0 poměru
ke geometru evidenčll1JÍrr,uv otálLce provádění souklrorr.ého vyměřování,
provádění plánŮ! (v r. 10(21); o odchodiu čelských geometrů
a lesníků
po t. zv:. bállkánské
válce (r. 1913) dio služeb Istátů na Balkán€' po,z,emk'ové reformě jakožto pOlstupnámu 'Lveřejnění či ználrodnění leSlllího ma.jeit.ku.
Borom. č!etlOO. ostaímlÍ rozpToudí Višem, kteří mají ,,'zelenou" krev v ži~h
a. jejÍim
přá.telftm. kteří zase mají pocholpenlÍ, porozurr,ění pro farmu. florua
obzvlá,š,tě pro - les
jakolŽto nej,cenně'j>ší národní klenot1Jjid, z nělhOlžplyne dobro a 'zIMo národu a ,státu.
Ing. E. Jelínek.
Honor. doc. Ing. Edl K o r s e I t: Užitá geodesie v lesnictVÍ. - Pod tímto ná'l,vem
podal pam kol. Ing. Thd. F i I k u k 'a ve 2. čísle tohoto ,časopisu iSvoji 'r e cen IS i: a své
názory o gcodesii v praxi. Budl1ž mlně dov.oleno, aibyeJť já nyní podal k ri t i k u. která
jde d'o h I o u lbk y. Mám za to. že jsem k tomu oprávněn
z dvojímo hled1sk.a: Př,edině
jako profesor nd'žší a VYŠlšígeode'sie na, vysokéšk'ole,
na které je pan vrch. 2em. 'radk't
Ing; K o r sel t honorovan\ým docentem pl'O u 'z i t í geod~s,ie v lesnictví. Dále proto. že
jsem le,to.s 30. mk prakticky činný, a, jHko profe.solr ;n. rok! Je to ,j modí povínno,stí!
Víme vlšiflhni, kteří Ise mbýváme geodelsii, lže geodesie n8lI1íjen t e o r ,ie. a že také
nenlí jen p 1"13, xe. Geodeltickái praxe je pouhým provád'ěním geodetické
temie. Mám za.
to, ze v žádném jiném oboru není tak úzká.s'ouv:islost
teorle s praxí. Teorie musí býlfJi
dělána pro praxi a ne ,SIa,mapro .sebe.. Z1-to chtít jen praxiÍl, snížilo by nl1uku na, řemelSlo.
Nechceme ani toho,Ť:o ani ono:ho.
A tu musiÍm krát,ce p'mhlásiti. že předn,Miky pana hon ar. dne. Ing. K o r s e I t a
nejisou thl!,. zač hyly povše'chněl označeny! Mylný je nálzor, jak,o, by se, vlžďy dopoTUlČovalo, 'aby byl napJ'ed 'znovu p'robrán předmět. má,-li se mluviti o jeho použití! Je rr.noff1o
věcí, které opakovati znamená nenahraditelnou
zt1rátru čaBu!
Pan hOlIlOr. docent Ing'.. K O'r s e I t pod:al. a to velmi prim;tivně ve svých před'náškáJch nikoliv Své p r \'l, k ti c.k é n á ,zo r y. .iimi1z hy do p I ni 1 řádné p-řednášky {) geodesii, ale k u s ý výt a h. který ještě opsal z dzích sp1sú (neme,ckýcih) a bohužel z nepO'rO'zumnění orig:inálu napsal UJl'čitá rrjs,ta zcela f a I e IŠn ě.
D ft k \'l, lil,y: J. stať. str. L D e f in [ c e geodieBie (ne u 1i iité) je vyňata z díla:
C r oy" Lehrbuch d-er nied:eren Geodaesie. Česká. Lípa, r. 19'11. § 1, str. 1. Vzal smyislove
totéž, i těcH 300-350 km2• které prý mohou býti pova1žovál!1Yza plochu částice. měrené
v niž,ší g'oodiesiL Oficiální geodesie doka.zuje plo,ehu dV'akráte větší (pro IsitUJa~níměření).
Rozděleru t. zv. ,.t ec h nii c k é věd y zeměrr.ěiřičské". kt·eré ná.sIedluje, vzal z díla.:
A b 8'1I1 d rot h. 'Pa'a:xi,s des VEmIleslsungsj,ng'eniem1s. BerHn 1912, str. 37. Zde však ne·
porozumněl,
jak to Abendroth vlas,tně mysH aJ překláda,I lineárně všecky oíbory cti 2Í
p li s o obn 'o s t i a pojal je prostě jako rozdě1JenlÍ technIcké
vMlY wměmlmlčské,
nevyji-mJaje dolmnoo alIlii - IZe 1i!ll á ř s tví.
(Toto oVlšem Abendro1Jh vypustil!)
Ostatní je opsáno z kata,strálních: iinstrukcí. NeoibV'Y'klý:je náze,v ,,0 s n o vy souřad!I1ic", místo s O'u s t a v y, neboť osnoval zam,čí 'zcem něco jlilIlého.
II. stat. ,s,tr. 2. a 3. Zd'e 'se doě,itáme. "Iže ,,!<lziJmutje tOWIŽ,co úhel SiIllěrný
nebo-li směrník". Toto plicihtění olbou základních pojmů S8' táhne -celými předllláškami.
Také na pf. magnet:ická. deklinac€ ai m~gnetický směmík jsou mu jeden a tentýiž- pojem!
'také názor rua vyv1noCVlánítriangul3lce (str. 8.) i když j.e ,"zlat 'z J o r di.:t n ai, nemůže
se prostě přejati neřeikne,li se zároveň o j a K O' U tlrialngula.ci jde! - Nesprá.vn.ý je d'ále
názor na I'ozlšfřené protmání z!pětné a úlohu :Markovu se stanoviska
měř e TIí I e s l1,
protože kThzdýzpůsob mčování polohy bodové je tam dobrý a mnohdy bude snad: vy&volbozením ze sVlzelnié Slitua,ce! Odmítnouti. nutno, náJz.otr o zákonecih chybový,ch
v měření.ch dálkových, neboť je mu n,ejasný; jak v nárLvech tak ve V!ZOl'cích, je mm
pllllo komusi. - ROlzdělutie oood'olity s repetici a bez repetice. Tyto prý se nazývaji
•.kompoo,&IJČTI!í!"
Co je však korr,pensace v geodes1i? Vytyčování
místního poledniku,
oviíem opět .,směrníku" (str. 49.), je vzato z dIilia F. G. G a u s :z, Rechnungen
in der
FeJ.dme~klllJnst. HaUe a.flS.. 1906, str. 613. Příklad
je dopodrobna
opsá.n, jen sekund(y'
jsou zaok'rouWeny iDJadesítky.
III. stať zlačíná obranou přesností" busoly, oproti .,místům,
která
neznají
a.m
úČ!ele, ani 'ŽádlolIlicípvesnosti leBnibo měřeifÚ" (str. 2.). Bojuje z.a pře s n o s t busol a
v zá.pětí píše" že "busola ,s excentr,ickýnn d.:tlekoWedem je n e p ř 8' S n á.!" Také žádá.,
aby s busolou bylo spr á v li ě zalChiálzeuo a j1a~, to doslovně p d'e k I á.ď á. i s příkla~
dem z kata,str. instr., 'z r. 1007, st:r. 137.. tedy ne z vlastní praxe, jak hy se dalo aspoň
zde č,ekat.i. Zatim na př.SIa,rr.a olrientaice busO:ly na ma.gmet. me-ddián (str. 10.) je ne-
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správná. -,- Rekitifika.C<ebusol (str. 3.) je smy,slově (vše1cky hod~) vZl1ltaz.ase z O r o y e
(str. 284.). DOllwnoe doporouči
kollitmlovati
správnosit busolní IstUpnioo hl' 'o t o VI Ý m
kr~lŽidlem
(mikrometrickým!),
stupnici, která !byla nanošena dělícím s,t:rojem! Určení
deklinace
prý j,(l č~stým úko,lem leSillika. Kde? Magnetický po]edník Ise z.akT<eslujebez
deklil13Jce do plánů! - Me'todia trigOillometrickJo-pollygonometrická je podle jbho ná:zont
jen ta, v nÍIŽ se rr.ěří úhly teodolitem a polyg. st,mny pás:m e m, str. 27.
IV. stať. - NespráV1IlÝje "\"zo,recpro srá~ku papíru v libovolinémš i k ID é m směru
(str. 27.) - Neudržite},né jsou názory na dělení pozemků .. Pan autor totiž uznává jeaJ.
jeden .za sp:rávný, ,.který vede za ev,šech (?) okoLností k cíli" (str. 32.), totiž <1ělení na
p 1á ně! My víme, že ev MŽJlých pracech je to p o s led ní způsolb, neboť nejčastější je
dělení přímo 00 pozemeich! - Zavrhuje dělení v učebnicích
jako "bezvý7JIl1amné pro
pmi!"
(str. 31.) Ale ani jeho jedině správný, 'z k u S rr. Ý způsob není nic jiného, nežli
dělem :lichoM,žníku. ZJa.vI'huje piíi dělentÍ poz,emkú 'různé bonity pojem bonity rovné
jedll1é, zcela neprávem. neboť je to stejný pojem jako jeho cena za proužek 1 m široký
ale neobj'1čejně u s nad ň u je posluchačúm porozumění!
V planimetrech
neuvádí
k O' mp e n íS ač [)j í planimetr, k11e P r Y' tz ú vano! - Zapomíná. 'že stavěti délku ramene
objízdného
podle měřítka
pláillOrvého'je nep'I'akt1cké tehdy,
když
se
tím
objí'Ldné
rarr.eno příliš z k r :li c 11 je!
VI. Istať. - UI'čení kOllsta,nt v aneroidové rovnici je vzato z JoJ1dana. II. sv. Ale
příkllady jsou uranžová.ny p r lim i t i vně. V geodes,:i platí ná,:oOT, že konstanty
jsou
veličiny. platné skoro vš e o h cc n ě. Proto na př. koeficient teplotný nelze uJrčiti jen
ze 2 pozorování, která se mimoto HM I:!aJkmá,10 (5 O!). Višecky 3 kons:tanty určuje také
jen ze 3 pozorování a počítá je jako ne'zmímé z,e soust.avy 3 lineárních rorvnIc! Výsledky
nejsou zajisté kollStam.ty. Nálzvosloví j,e 'zdeopravdovou v Ý jim k o u! Tak na př. překládá ,.S ta n d ko,rektion" jako .,opiravu následkeun. s t a n o v i s k a". jako iby to bylo
f3tand p u n k t kOT'e'ktion! Ba.rometd&e:he Hohen s t u f H,
překlMá
jako
"oo,rometrická
výlškoVlá s tup nic e" (Hohen ,s'c a 1'.1). V pra.xi 1l1'ej<čalltějoší
li i VI e I ač n í anerOiÍdi vypustit
V postupech barometrických
měření popisuje
způsohy
vy čís lov á ní
Jordanova
vzorce. podle j e h 'o tahulek!
Neméně neud1I'žítellné jlSOu jeho názory na 1e sn í t r i a n g u 1a ci. Uvedl mnoho
z předpisů o triangulJ3Jcích, vždy však jen z k a ta str á, 1ní·c h IJIávodtt, tedy
bez
<lJ p 1i k Iltcena
lesy. Místy je však přecezmínkia, ale ta uWW.'ív úižms,!Y; 1. stati na str.
21. je toho názoru. že podle okolností pří z 1!1 i v Ý c h by staiěi1 jeden trig. hod v lese
po vzdáJenostech - 4 km (!). v ne pří z n i v Ý 'c h 2 km. Ve III. stati (str. 27) už žád,á,
alby trig. hody byly vzdáleny pou:oe 0'3-0-5 km! Odúvodňuje to pou'l.íváním bus'oly! Při
tom doporučuje
použíevatJÍ c,o ne j víc e stromových signálů! A ještě S6 má síť z h u st i t i vlolželn.íJn teodolito~ťJh
polygonů. Z'a,platH by to někdo? Též i detailiní měření lesů
je čerpáno z C r o y e,str. 504. 'a násl.
V optickém měření polygonállních stran (lIL, 27.) uvádí též IBtroj E n g i h 'o. Podle
prof. Blil e sc th1i TI a se dodnes tento stroj ne vYl' á b í!
.
Konečně všecky p,říklady a tabuEky jsou sneseny z ciúeh pHruěek, dll,leko úpJnějších.
Tak t€dy vypadá 'z,c,ela věc n á kritika. Čím d o p I n i 1 panruutor
těchto přednášek řádné p'ředlllá,šky acV'Í!Čení z nižší geodes1e? Podle méiho mínění pOSlt.avil je spíše
na hlavu! Je tedy m01žllliorr.1uviti v tomto případě
o užitelčl1'(]slti opakorvání přednášek?
KOIIl1u:teď mlaji posluchuJči věřiti?!
Prof. Ing. Dr. Al. Tichý .
• Město a upravovací plán. Vydal S. J. A.. Praha 1932. Celna 25'5 Kč.
K 10. výil'očí založelllí Úst k1V U pro s t a v bum ě ,st při M Ias ary k o v ě A k adem i i p r á c e byla pmcí čIem'l' tohoto ústavu vydána publikace "Měst,o a upravovací
plán". Návrh OIsnolV'ya zpracová.ní látky provedli:
do'c. Dr. Ing. Oto Fierlinger
a
Ing. aJrch. J. K. Ř í h a,. V knížce formátu 21/15 cm na 140 st,ránkál('h psané pro odborníkv i s ohledem nk1 potřeby !aikú j.ako jsou oibeclliÍ pmcovnícL podány js.ou ve zhuštěné a ja.sné fOlI'lllěhIavní zásady 'aJ srr.ěmieB', jež <souvisí .s přípraV'ou a Vj'1hotovením regul.Mi!tího plánu. Kniha VlZniklk1společnou prací víc,e odborníků" a to jest velikou její
předností. Dotýká se kirátoo v;šech problémů a všeoibelcně uZ[ba.ných zásad výstavby měst,
jakož i stávajících ia piřipravovanýchzákonných
ustanoveni. V p r ev é č á s t i p,romlouvá
o současném ,stavu plánů regulačnfcll u nás, jakož. i o potřehě řádného upravovacího
plánu pro každé město a složitosti regula1čnír;h úkolů. Č á's t <1r u h á TO'zcibírá postup'lllě
jednotlivé .s101Žkypři upraVůvalcich plánech se vyskytujíCÚlCh odstatiiSltiky"
rQ'es síť
uličiní, veřeJjlné 'budovy 11l~ k e,stertioe i zdravortně;.tec~miKlkým za,ří,z,ením. Tře t í č. á st
pojedniáJv'á. o uskuteiČnělníplá.nů
upravovacích: 'zamerrenim městJa počínaje. Je zde nejen
komuruíJnÍiIn zástupcúm. nýbrž i civilním kolegům, kteří v tomto oholnt praJcují, podián
přesný a jasný postup, j.aký!m; nutno pokračovati Iaby dobrý plán n3l'byl télž právní moci
a stal se podkladem p,ro dobrou pOlLemkovou politiku 'Í hospodiárný rozvoj n:.ě5t a oboí.
Připojeny jsou i vZ10iryzua1eekého posud'kuo
podmtinkáe;h 'l'c,gulace, podantÍnBlk veřejné
ideové soutěže na upravomcí
plán, jakož i honOTáJř10lV"éta,bulky
pmcí
architektonie·
kých 11 měřiokýcll.
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iPulblikiacetato je nejlepší a nejob.s.a;žnějš:í
českou kniihou z tohoto oboru. PřOOičí
většinucizojlliZyJčnýcll, zejmélna němeekýťlh knih, 00. ně'ž dosud byla lli1Še veli'ejnost
odkázána. Možno ji vřele odpomčiti, zejmén], každému kolegoViÍcivimimu, který v oboru
stavby měst ve svoji praxi pracuje,.
- Pz.• e u Ci k o w - E 11 e r hor slt: ttberbIick iiber das deutsche Vermessungswesen.
Vydal Vermg R. Reiss, Lielbenweil"da,1932. Stran 215. Cena 6'75 marek.
Jmenovaná knilihJarvlzniklav podstatě z úředních poihnutek, a to v době, kdy říšský úsporný komiisruřpotJřebova.lnáležitou informaci o s p 1e t i t é orgarusaci zeměmě-'
řičství v Německu. V kTátkém čase éIlJemohl
jí dosíci. ale po piliném shírání materMJu,
při ČelIIllŽ
up1aJtnilise i členové BeiroJtu fur das Vermessungswesen. 7Jahývajíciho se
živě otázkou radikální úpravy (sjednocení) všeho 'leměměřičství v Německu. se to zdařilo. Jeden z IJ.1lJto'n1
této publik3lce, čemý represenrtant mě:ř. úředniků, profesor Dr. h. c.
Friedrroh :Suckow, ministmlsiký rada a tajný finanční 'mda. podal potJřebná data a rozmnoživ je za pomocí kolegy J. El1erhorsw.,vládnúho a finančního rady" sestavil z nich
knihu, která bude čtena se. zájmem v celém Německu, ale i v:šude jinde. kde je sledován vliv něme,ckélro průkopnictví a enerrgiev oboru vymělřovadm.
Spis je členěn ve dva oddíly: 1. OrganisaDe a obo:r pŮisolbnol8iti.
2. Plány a mapy.
V,ediJ,e
toho připojenyěetné přílohy (data statistická) a dodatek o stavu zeměffiěřičstvi
v Gdansku a Riakousku. zakončen jezprlÍivouo náVll'zichúspomého komisaJře na organisaČtIlíreformy.
Oddil první. je v jádru věno'Ván popisu organis,ruce měření státnilio (říšského).
Ilesp.zems,fuého (býVlal}nch'Stálttl nmneck"Ý'ch).
DQlčltemese v něm o tom. jak je řízeno
měření zemí (tl'ia.ngulace. nive:lace, topog-rafie a fotogro.metrie), jak měření katastT'áJní
stará (pů'Vodní),nová a d'op,lňovad, dále scelovaiC:Ía v rr.i:íste:ch.Př~hledně udány v oddílu druhém ;základy měření vzdy v j,ednotlirych 'zemích odděleně, neboť není dosud
v NěIIllIeckuv tollllto ,sm6ru jednotnosti, bá ani ne v ná,zvoEllo'Vi
při oznllJčeníúkonů určitých úřad'ů stejného ,odvět'Ví(na př. v Prusku LandJeskulturrverwaltun.g.v Biavo'l'skuFlurbereiÍnigmng1sdIenst,v easku Grund8ltuckzusamme:nlegunga pod., což Vlše 'LnaiČíSl11Žlbu
u nás obstaJráVlaI1ou
v podstaJtě úřad:Y pro agrární opemc,e).
Připoj'ena rr.no:M statilstická data zřetelně pOlIčí inte,re:senty. Těmi je mateliiál neobyče:jně ,zhuštěn a přelhledný. Dovíme, se z něho všechny úřady. jeiiÍicJhčleněnost. poznáme oibs~h jimi konané práce. měřítkia map a z,e v Prosku je katastru přidružena
funkce daňová. ZespLsu vyplývá - zvlášť pro iPJašekruhy - potřebné osvětlení o tom,
jak ta kdle !zerr.ěměiíiČse upll1tňU(jea. to 'i ve fUlnkcfc:hveď o II c í (\h ve s,celo'Vánía jak
tudí:z mac,ešElkvS0S. Izeměměři'č1n3lklád'Í s,e v dSR.
J'Eltu nmoho podroooostí IZ úkonů zeměměř~čů ve městech, - v několik\'!,mě~t8'Ch
jsou dokoMe samostatné rr.ě'ř. úřady - uvederny :roční náklady IlIa měff'.p:ráce.povolené
v ro~počtu. S:tatístkky podán výk3lz o příjmech měř. úředníků j Elilpomocnýoh, uve:řejněna data o, ci'V. z'eměměřičlÍ~ho' 'v'lděláni vysokOlškollském\'l. praxi, p:otřebné k dosažení všech práv 'z,eměn:ěřiěe,jakož i o úředních tiltulech a mnohé j'iné detaaJy.
OddH druhý o pořizD'Vánímapových a plánových výrobků je sltejnězajímavý a
bohatou snMkou dJokladiů'z oboru topografie. katastru pozemkorvléhoa novoměření. Jsou
tu podány st'mčné poznámky o geodetic,kých podkladech map a plánů počínaje triangu1ia,círuž k vypsání cest, které v:edou k doplňování katas.tT'áLopeil"átů.
KaJzdý, kdo spis lsi opatří, ocení jeho vYiSOkouhodnotu; přeětooímtétostavovsko-odborné knihy ob(l,oT'slvůj zeměměřič roz,š:ířía Iliská d o k o n a 10 u znalost pomě,rů
v Německu, které často j,souz k r e s 1e ně u nás Učeny a proti našim snra.hámrefo:rmnim s klamnými ,závěry citovány.
Doporučujen:e spis co nejvřeleji vš,em čs. kolegům, neboť v něm najdou mno'ho
poUIČ,ení.
oS'Vodísi tím be,zpfíčil1ouznalost pomě,rů v říšskoněmeckiém 'zeměrr,ělřičstvía naoorpa,jímnohou posUu pro .stavovské:a odborné snazení.

Zprávy spolkové.
Jednota čs. úř. aut. dvilufch geometrů v Praze
koná

Jubilejní 25. řádnou valnou schflzi
v: neděli, dne 26. .března 1933, v 9'30 hod. dopoledne, v Praze II, Dittrichova 21,
v z:Lsedací sínd Inženýl1s:kékomory.
Boř IJ.d: 1. VýrOlČillíoz;právyčino'Vníků. 2. StanoV'ení výše členského příspěvku.
3. Volby nových činovníků 3J .volba no'Váhovýboru. 4. Volné návrhy.
Nesejde-li se dostateěný počet členů v 9'30 hod., konái se valná schůze v 10
hodiIn za každého poIČtučlenů.
Volné návrhy nutno podati nejméně 3 dny před valnou schuzí výboru Jed-
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Zpráva o .valnom shromáždení odbočky spolku ěs. inženierov štátnej mernickei služa POdkarp. Rus, konanom dňa 15. I. 1933 v Br3Jtislave.
fuedseda Ing. Nos,ek po privítaní prítomnýcJ1 pl'edneiSOl strwčný prehIaď o spoIkovej
činnolsti za uply:nwlý roka poveril jednateb mg. Ci,s3Iře prečítáním 'zá.pisu z poslednej
valnej hromady.
.
Bo schválení za:piJsujleldnatel sdeli1 v jednatelskejzprá.ve,ž,e
odbočka konala 6 výoorovýicih a 1 ělenskú schOdzu, súČiastnila Ba. !lvo,imi delegátmi va·mého shJromáždeni1l.a 2 výborových schMzí ústredia. 9 scMdzí výbol'ovýcha pll'OO.sjaulu VySi. svazu (oldb. v Bmtislave) a uspOlriadala ,plre bratislavských členav vychádzky do vÍ11airlskJeij
a kerami.ckej ško~y
v Modrej ašt. úsmvu pte agropedolo,giu v Bratislave.
Predme'tom jednanm ústred'ia a odbočky behom roku bolo memlomndumo úlpiM.veOOSiŤ.
požitkov, opatroV'<lIIIIie
študijnýcJh pomoCJÍiek,udal,ovlllie dio:vcoleniek piJ'OOskúšk,ami, n3lVll'hy
na ÚSPOi!"Y
vo' št. správe, kqpQrovanie kllit. me-no úradrr.i vo vačšom rozsahu, pl'ijímanie cudzincov d,o št. kat. služby, z1SikJ3IVanie
titulu "Ing.", sluěovanie fin. úradlov a uV6ll'ejňo'vani
článlrov v "ZelIněměHčském věstníku".
Do koncil. roku 1932 bollo práv'opLatne prijatých 30 členov, 3 prestali býť št. úrllldnikmi a tým aj členmi odbočky, 2 vystúpHi z Odbočky iii 5 botlo VYlúčených pre neplatenie
prispe'V'korv.
Pokladník odbočky Ing. Roz'iňák podal zpr:íNu pokladlní a rozrpočet na rok 1983.
Prijem za minulé roky bol 11.549'95 Kč, vydanie v 1101ku1932 7524-15 Kč, pokl. prehytok
4025'70 Kč. Nezapl3Jtenépríl'lpevky u 30 členov činia 1199'25 Kč. Jeho nálVtr"hy
na vylúčenie
č1enov Baťkra. PaJtizela a Schi~ha'fia plre neplaten5e príspevlwv, zrušeruie vylúč€nÍa kol. ČeTV'enaka asnílženie príspevkov s 55 na 50 Kč hoily prijaté. Rozpočet na rok 1933, aktivný
600 Kč, bol schrvá.lený, rov.než odloženie 1000 Kč na podpómý fond.
nko deleg1áJtdo Vys. ISV3,SU podal jednate~ zp!I'ávu o činnosti bratis,lavsk~ho odbOlru,
ktorás"L týkaJla je,drnaní o 1iečebnom fomdu, otázke čÍlIlží vo š,t. domoch, refOlrme veTejnej
~ávy, OIrgnnis'áoiičinnosti vysokošloo,láklov n1', SlovenSiku, vrchoUacej v prac .. sjazdu v Ziline, otázke tLače a v:šetkých otázkiach šJtátnezamestnaneckých. Zprávou o črelllSlíkejschMzi
v Žliline bolyskoIllčené zprá,vy funkcionárov a de~egáto'V.
Výboru bol0 udelené absoiJ.utorium a po 5 min. prestávk.e 001 zvolený akl3lffiáiciou
tooto n ov Ý v Ý bor:
In~. Nos·e,'k:.,p'l'edsed,a,In~. KiJ'etz. miestOJplredlsleda,
In~. Císař, jedrnoo,el,Ing'. RJoziňáJk,
pokliadník. In~. ~zi61k, In~. Zvolský. Ing'. Šlitr, čle1Ilovia výbo'l'u, Ing'. Kooeřábek. Ing'.
LafanJt a Ing-. Zdiaro. náhradnikmd, fug-. Faťka a Seiller prehlížitelmi účtov.
Vo V'olných ná'Vttlhoch'boil'o prejednávané prljiman:ie smluvných Úl'adnikovza plnoPl'ávných olelIlov spolku, udíJenie dovolených p,red ustanovova.cimi a povyšovacími S1kúškami, zmOOll.eniek podpore tlače záujmorvej, darovanie úroku z peňazí uloženýoh' v 'Potit.
sporitelne dJeťom Ille'zlamelstnanýcha preskupenie sY'srtemisovamýchmiest na Slove:nsku s ohradom na terajší stav 'll inspektoráltolV.
Bo návrhocJh kol. Ing-. Rykra, aby spolok mal ďale'j na zreteli i všeobecné lpOIŽiadil.vky stavovské kol. jednatela o zasílání prianí a námetov voo,tkých členov, hlavne m:lllIdlIích, a. kol Krištofíka, aby výbOlr svolal pri aktuelnýohotázkach
členskú sClhOdzu, ukon"
čil predseda schéld,zu klrátJkým prelslovom o 1:l hod..
Podla zápisu Ing. Macáka sestavil Ing. Císař.
Z Jednoty ěs. úř. aut. civilních /:teometrů v Praze.
Výbor Jednoty konal svoji řádnou slchůzi v sobotu dne 4. únor31t. r. v P:rnze.
KoL inž. Ftirst rffiemval o výsledku in terv6lll00 IV ministerstvu financi a v ministe~&tvu veiíejnýoh procí, podniknl\ltou zlásrtu:pci.T ednoty dne 12. prosince 1932.
V mdnístNstvu finailllcíjsme jednali O' nápravu výkladu § 14 kat. záJk!Oil1Ia
a rž:ídali jsme
dále, aby byla ,sŤJalllove,na
:větší ochram dlržebnostníťJh mezníků v novém zákolllílku občanském. Dále jsme se dO'žad1ovali.aby nové měřeni kllltwstll'áJníchúzemí na Slovensku a na
BodJrnJripIatSiké
Rusí bylo zadáváno dviilnim g1eometrnm. KJon6Čnějsme. žádaJliiještě, ahy bylo
stranám, žádajíoím za daňové os,"obozeni novosta.V'hy ulo'Ženo.. aby k žádo·stiza daňové
osvoboZOOlÍpřikládaly geometrický 1llJánnovostavby, pokud novostavba není zailm'es1e1lla
v pozemloo!VémJ
krata&tru.
V m.inÍ'l'tterstvu veřejniých prací jsme intcrvenovalri ve věci no'V'elisacemin. nař.o civ.
technicích Č. 77 z r. 1913, pokud se týče titulu, aby na příště (')iv. ~eometd'i mě.1ititul ci-vilni
inžený.ři měřičlti, dále ruhy k dosáhnutí autolrisaoo civ. geometlra byla I])Iředepsána státní
zko'llŠilmzeměměiíičslci. pro všeohny uchazeče a aby praxe kandidáJtů byl~ {la'odlou.ž.enana
dlobu 5 let, jako tomu jest u 'V'ŠechoSllatnich lmte,gO'riícivilní<lh techniků.
Po v'elkó delb~tě o těchto l1eferátech schválen další postlliP pro SfPlněinínašich poža.davlků.
V dIllšim jednání usneseno, &děliti Pracovní sekci InIŽ. komory v Bratislavě, aby
proti členu klomory, který kryje svým podpisem geometrické plány vyhortovené nekva.lifikovanou 013010011', bylo zavedeno ěestné d'iZlelliÍ a pmti neoprá.vněným měřiČŮm,
aby bylo zakročeno u poHtickýC/h úřadů.
Ve věoi ,"stupu civilních geomeltrů na pozerrj{y dráhy bylo jednáno s pojišťovna.mi, za jakých podmínek by přeV1La:tyručení (revers) mci.v. geometry. Jelikož pojišfovny Žáda.jí poměrně vysokou prémii, usne seno ponelchJati ,raději celou věo v klidu.
by pre Slovensko
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Za člena Jednoty byl přijat kol. iinž. Rudolf ISing'r z Neratovie.
Zpráva pokladní, přadnesená k,ol. Kuralem schválello1. Usneseno .předlllti vymahání
členských příspěvků u členÍ!,. kite'ří dluthují v,íce j3>kz,a 2 léta, právnímu 'zástupci Jednoty.
Řádlná va,lná schůze Jedno,ty Ibude svoláJna na den 26. března t. '1'" na 9 hod, dopolední do zMediací síně InženÝ'I1sikékomoit'Y. Letošního roku dOVifšuje JednOita 25 let S1Vého
trvání. S ohledem na hospodáí1&kou tíseň, usneseno upustiti 'od významné jubilejní oslia.vy
a bude VYfOIčítoho v,zpomenuto jen na řádné va,lné schwzi.
8e zřetelem na: blí:ž,úcíse volby projednán návrh na kandidiátku ,za civilní geometry.
Poté Iprojedinány ,různé interní věci Jednoty avyi'í'zeny
došlé p,řípisy od členů
Jednoty.
Ing. Prokůpek.
Zápis o mimořádné valné hromadě Spolku posluchačů zeměměřičského inženýrství,
konané u , Helmů", dne 1. února, 1933.
Mimořádná valn:í lirom ada, SPZI. zahájena byla 'za přítomnos'm 2'1 členů a 5 hostů
kol. nředsedou Czapkem. KoJ. nředseda oznamuje, že se omluvili tito p. profesoň: prof.
Dr. Fiala, pro[. Dr. Svoboda, a Dr. Hodáč. Dále uV1ádí.,ž,e dio programu omylem byly dány
zprávy funlmionáJřů.Bak
přeM,en hylzáp,'s
z 1IŮnulé valné hromady a s,cihv:í1en. Nato
přikročeno bylo k da,lšímu hodu prOigTamU, t. j. změně 'stanov, které nám byly vráceny
zemským úřadem před vánocemi. 8dMeno, že výbor SPZI. Be rozhodl provésti změnu
stan'ov na mimolřádné valné h:romadě. ktetá za tím účelem byla svolá,na. RO'zhodnuto
bylo, ahy se o každerr. změněném: bodu h1alsoval0 zvlálště. Nato přečteny byly body stanov. které se měly změniti a o k:aMém změněném bodu ~h1asováno. Nakonec s>chválen
byl ještě dodatek a sice" ž>esprávní výbor je 'zmo,crněn vyřídit změny. Nato následuje
návrh kol. Křížka. aby volné návrhy byly podávány 48 hod.'n pfed valnou hromadou.
Protinávrh dává kol. Náďvo:rník, <'IíbySe volné návrhy podávaly aiž na' valné hromadě.
Dmhý protinávrh dává koL Vosá:hlo" aby se v'o1né návrhy podávaly před valnou hiroÍl1adou písemně. Nato přílstouperno k h~a.sování o těchto náv:rzích. Sc,hválen byl protinávrh kol. Nádvornílm.
Tím změna stano'Vschválena
jednomyslně. KoL Nádvomík navrhuje. aby se nejdříve se 'změněn)-mi stanovami dOlšlo ll'! zew.ský úřad a podaly se tam k nahlédnutí a,
pak byly teprve poslány ke schválení. Návrh ·schJválen. Na.to návrh. aby se na ja.řc konal
večírek. Návrh podán koL Pe,tř:ikClln.Koll. Fibikar navrhuje, aby v::ulná hJ'om~Hlaudala pod.
mínky. za kterých by se večÍJrelkikionaJ. E 01. Klřiižekpodává
ná,vrh, aby Ee večírek konal,
bude-li zajištěn finanční náJklad. Návrh schvál€n a jednání o Vi€lčÍrlkupředáno výboru. Tím
valll1á hromada slmnčena v %7 holCl.večer.
1

Zákony, nařízení ,a měřické normy.
Ověřené kopie katastrálních operátů a jiná vyhotovení podle pozemkového katastru.
(výtah z výnosu 'min. fin. č. j; 88.909/32-III/6 21. ledna 1933.) Mini,sterstvo ťínancí povo!uje, aby výkOlllné kat. úřady vyhotorvOíV'alyna objednávku stran opisy a výpisy z patroelnich protokolů a z lP'Orz.emnichl3.,rchůstabilniho kaúa,s;ůru a vy&íNaly je Zla náhradu.
PřiMížeMc k položkám Č. 1, 3 a 8 vše ob. sazeb dávkových řádů, stan<wí min. fin.
podle kat. záikJona taikJto:
Za o věř e 'n í kopií a, fn}'ch vyhotovení ze sbírky listin, úhrnných výkazů, vedlejších částí poz. katastru a z triallg. operátu stanoví se náhrada čás,tkou 10 Kč, a. tO' za
každlý ověřený arch, nebo jeho 'ČáSit,jde-li o OIpřs, výpis, ntJlho jiné [lisemné vyhotovení,
a za každý ověřlelIlý mapOlvý list nebo jeho část, jde-li o otisk,sIlÍiIIliek, nebo jiné podobné
vyhotOlvení. Ověření tot,OIse plrovadí bez náhrady, jde"lli o ,ověření požadované státními
úřady, ústn.vy a podniky a sv:wJky územní sanlOsprávy, 'poikud jim přísluší OI~olbn;íos.voibózťnÍ od POlpla,tků podle pop~tkovéhio zú,kioilll.Ověřován:í provádí ooon úřad, který kOlPii
nebo pod. vyhotovil,. a nesmí býti zadávánO' úkolovým praoovnikům.
Do .kat. opemátů (§ 6, odst. 3. a 10. vI. nář. Č. 64/1930 Sb. z. a n.) můlže kaMý berl.
pla.tně nahlédnouti a činiti si porz.námky i tehdy, naléza;jí-li se přechodně u Mchivu map
kat.,. a to za, týchž podmínek, jaké jsou súanoveny íp'l'Onahlíženi u kat. měř. úřadů. Pldkud
však jde o vyřa.zené j{at. operú,ty a vy,řazenf) jiné čá,sU poQ..kat., vyjímaje elaboirá,ty tri'ang.
a výškovým měřeni, můža s.trana n~hlédnouti a činiti si poznámky z nich jen te,hdy, zaplatí-Li finan!ČIliÍsprávě náhmdu 5 Kč za každou zlllPOOat·ouhodinu. Bezplaitné nahližení do
vyřa'zených částí poz. kat. záv;isí od povolení miin. financí k žádosti st.rany.
Úřednické zkoušl,y měřičských čekatelů ve státní stavební službé nově upravuj,e
výnos presidia min. veř. prací z 30.IIX. 1932, č. j. 2155/2 pres. z 1932. Výnos je, otištěn ve
"Zprávách veř. služ. tech!IJJ.",Číll. 20/1932.
Zeměměřičské
oprávnění obvodových úřadoven S. P. Ú. Dle § 21 kat. zákona :). dle
vyhlášky min. spravedlnosti
z 11. XI. ,1932. Č. 49.883, jsou obvodové úřadovny v Praze
(plány ověřujf)l Ing. Jan Živna), v Hradci Král. (Ing. Fr. Kriegle'r), v Č. BudějÚ'vicích
(Ing. Jan Franc), v Plzni (Ing. Jos. Hauk a Ing. Jan Linhart), v Bmě (Ing. Jo~. Bal'túněk a Ing. Jos. Konig), v Olomouci (Ing, ,J.)s. Dostalík). v Bmtis,lavě (Ing. Karel Pa.r~'/.ek
a Ing. Otto Kodl), v Pre:ově (Ing. Valte" Kitlinski) a v Užhororlé rJng. Fr. Halík) úřady
oprávněnými k vyhotovení plánů geometrických.
.
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Dotazy

a odpovědi.

Poětářská dělba alikvotních dílů. Na Slovensku zhusta žádají strany i vložkařské komise, aby dělba parce,ly byla provederuJ.přesně alikvotně. Poněvadž při vedení katastru takovéto změny se zaměřují měřiokými úředníky (neb strana dodá o této dělbě
polohopisný plán - kotovaný), zakreslujl.'lse změna plnou čarou do kat, map
Revdsní mgálllY často vyžadují, aby při vedení katastru měřičti úředníci se vystříhali pokud možnopočtářské dělby alikvotních dílů a odůvodňuje to právem, že by
. ěasem vytečkované držebnostní hranice mohly převládati na kata,s,trální mapě Jineament.
Poznamenávám, že dělby alikvotně se v plné míře, využivá při I' e a m b u I a c i
katastrálních map.
Měřický úředník při dělbě řemenových parcel, která ve skutečnosti je měřicky i
počtářsky a I í k v o t n í děl b o u, nemůže docíliti při správném vynášení dělby do katastrální mapy a jejím zplanimetrováním meztj dovolené přesnosti..
A. Jak postupovati ve výpočtovém protokolu, aby ,bylo vyhověno: a) předepsané
mezi piíe<mostii b) straně, která vyž,aduje v kat. operátedl i knize pozemkové dělbu
přesně :a1ikvotní - nehoť jes,t tomu tak ve skutelčnosti?
B. Je to podminěno jen zmenšením meze přesnosti. která by musela býti zvlášť
povolena (u p I' a ven a) min. financí, či ještě jiným způsobem?
Při výpočtu ploch z měl' přímo měřenýoh, - kontrolní výPOČ'l.'It
jen potvrzuje přeItoupeni meze přeBnosti plošné, třeba zákres je proveden v do,volené mezi přesnosti.
Zmenšená dovolená odchylka pro úzké pa'rcely též .nedostačuje"
Ing. E. Slavíček.

Různé.
Přednášky, vydané Ústřední vydavatelskou komisí při čes. vys. učeni technickém
v Praze II., Karlovo nám. 14. (Vpředu uvededena studentská cena, v závorce tkirámská
oona..)
Dr. Čenský: Tabulky: Vazba. cihel. zdiva. 28 Kč (39 Kč); Otvory ve zdech, 20 Kč
27 Kič; Tesařské v81~bydiíev 29 Klč (40 Kč). Čížek: Encykl. pOlzem..staiVIitel.,text a tab.,
35 IDč (40 Kč). Dr. Felber: Techniclká mechanika I., 29 Kč (40 Kč); Zákl. kinematiky,
27 Kč (37 Kič); Hydiraulika, Klč 37'50 (52 Kč); Dr. F. Fiala: Kia.I1tografi~kézobrraa.ováni,
33 Kč (45 Kč); Geodetické počtářství II. b 26 Kič (36 Kč). Hauer: Eno. mi. stav. konstr.
a doprav. 30 Kč (41 Kč). Herzán: Encykiopedie staveh. illllž,.,text a Utb. 54 Kč. Hlídek: Topograf. měření, 28 Kč (38 Kč). Horák: HospodáJř.. IUlčnía pastvin, 30 Kč. Dr.
Kubec: Právo veřejné. 1.di., Ki} 24'20 (33 Kč); Právo veřejné, II. d., Kč 14'50 (18 Kč);
Zeměděl.právo správní, III. d., 26 Kč (48 Kč); Zeměděl. právo a poJ., 16 Kč (25 Kč);
Zákony komasační. 6 Kč (9 Kč); Lesní zákony, KJč8'50 (KJč13'80). Dr. Milbauer: Prtakt.
fotografie, 9 Kč. Nechleba: En,cykl. lesnictví, 18 Kč (22 KiČ).J. Petřík: Agrár. operac.e,
13 Kč (18 Kč); Nivelace, 11 Kč (14 Kč); Úvod do katastru daně pozemk.. Kč 6'80
(Kč 9'60); Zákony evidenční, Kč 8'30 (12 Kč); stavba měst, 11Kič (15Kč). Doc. Potužák:
Letec. fotograme,trie, Kč 30'50 (42 Kč). Dr. Quadrát: Chem. metalurgie I., 30 Kč (49Kč).
Dr. Ryšavý: Měřeni podizem. p,rosto:r, Kč 37'50. Spála: Pružnost a pevnost 23 Kič (31Kč).
Dr. Řflcek: Enc. inž. stav. vod. a kulttllr., Kč 17'50 (24 KC). Dr. Svoboda: Optika geometrická, 15 Kč (21 Kč).
Fiala.
K reformě studia zeměměřičského. Pod pwtektorátem Společnosti přátel čsl. studentstva konal ,se ve dnooh 10. a 11. proSlince v Praze Dr:u:hý ří,šský sjezd fakultních
spolkli čSR. S:je<zdu.který se konal za předsedn:ctví minilstra Dm K. Kr'ofty Zúč''l,stnila
seřllJda yÝ1Zl1li3,čnýlch
hoSIti'z řad vysokoškolských 'profesoru, z krUlhů úředThich.a pod. a
zálstupci25 studentskýlcll fakUltJlíCihspolků. Zástupce ,Spolku pOisJuohlačůzeměmělř. inženýretVIÍ lPiíednesJ.během jednálllí refell'át o nutnosti reformy dosa~adniho studia zeměměr·.
inžcnýrs'tví a m záktladě tohoto oo:!'erátuusneflllf<esjerzd m re'solUlci,ve které ž.ádá, aby
dosavadní ,šestiJsemestrové SltOOi:umZlClmffin,ěřiěskéhd
Íin~envrsrtVÍb~lo 'rozšířeno na studium ,oElIIllisemestrové.
Resoluce zaslána byla mďnli.soo['stvu
škols,tví a národní 'osvěty.
P-r.
Levné ubytování finaněních zaměstnanců v l:áAzeňs,kém
domě.·Sirius" v Karlových
'Throohje umožněno i letois dle výnosu
min. fill1an c{ Č. j. 7609/33-IV-A/l1a
z 31. ledna 1933. 'li3. podobnýlch podmínek, jež otiskl Z. V. v čís. 3/1932. Zá dio '8 t i (do
kOOllCe
února) pVijiimá,Zlem.fíu. ředitelství, jež do 15. b ,řez n a t. r. je předloži ministerstvu financí.
1

Osobní.
Ing. V. Hajný. - Přeložení do výslužby. Dnem 1. ledna 1933 vstoupil fug. Vladimír HajnÝI.vroh. měř. rada v Brně, na VI1astní'žádost do výsIUJŽ.by,po 37leM efektivní
službě. Odlchází na oďpOlčinekjalw representaJlt kamstrální měř. slUJŽíby
na Moravě, prlikopník měření polygoDJometrického,W::i,tný triangulátor a zkUiŠCnýpmc:ovnik v mě,ření
detai1ní.m,.
V~pomínáme při jeho odchodu z činné služby státní několika moorrentů 'z jeho
úllpěšné služehní činnosti.
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Po skončení studií a první praxi v civ. inženýrské kaJlJooláiřá, v,stoupil Ing. Hajný
do tríangulaČUlí ·kanceláfe min. fÍJll3illcí ve Vídni za půsoiooni Bro,chova; zde pmcoval
na v;še'0h geodetických
úkonooh zvlášť oněeh, Me se uplatňovati za,eaLa metoda polygonáhlí (Oá.slav, Králové :Městec, :Ml:adá Bol-eslav). R. 1901 odešel do Haliče k zaměřelÚ
býv. rak.-rnské
h:mnice. ,kde provedl triangulJaJci a řídiils,e zdMem měř. ope'1'ruc,ena řece
Zbmč~ jakoz.á.stupoo
Ra,kouska. V r. 1906 byl ustanoven
předu,ostou kat. měř. úřadu
v OásJ.avi a kTá.tce naw pověřen ří:zenian oddělení pro nové měření v Praz'c, kde v této
funkci prOVled:lněkteré trian:guIa.ce v sev. a jtž. Oec,ooch. Odtud přešel na Mor1l!vu jako ,
do'zOl"čí měř. úředník; 'zd,e stal se členem 'Lkuš,. komise pro autorils:aci ,ciiv. geometra a
r. 1915 hon. docentem nauky o pozem. kata,suru.
Postát.
přeVl'latě 'zúča,stJlJil Soeza neobyčejně ohtižných poměrů oTgailliÍsaiČní'chPl'J,CÍ
při uniď.ik:wi poz. kata&tru v Bmtisliavěi. Od, r. 1921-1926
působi,l j'ako ,šéf měř. prací '
dellmita.čtní komise p1ro hmnici čs. mwIairskou. Po jejich skončeni vrátil se k dozore!
Silužibě katastrální
v Bmě, kd,ež setrval aJŽ do výslužby.
Za vynikající odborné výkony dostalo Be Ing. Ii~.nému ,poCihvalných uznání jako
od! gen.fin.
cředite1ství rv Bratislavě .• min. vel'. pr:wí a min .. jjimtncí. Na sklonku sl~vební
doby upoutala jej těžká 'chdroba. na lůžko. Nyní ,se 'z ni dm. pevné těl1esné konstrukci
wtaV1i1. ZeměměřiJčská veřejnost a zvláště úřednictvo katastrállni, kt.eré ž'ivě si VlzpomÚlá
na ,svého 'iniciativního pcředstaveného uvítali to ro.dostně a přeji mu plného uzdravení a
spokojenoooodp0JČLnku.
Ing. Krejcar.
Ing. Václav Roubík šedesátníkem.
Te.0hnickéčasopisy
oslavujíš'ed,esátiny
odbar.
přednosty min. vel'. prací a ministra m. sl. Ing. V. Roubíkia a oceňují jeho působeI!JÍ na
poli odbomé
činnosti "8 funkci významného předis;tavite1e teohn. úředroctva,. Věříme a
ViÍJllle,'že jubilant z~sáhl se zd:axem do cře~ení mnoha o,tázek technický,ch a že, jeho činnost
dost výra,zně se obráží od obvyklého působení vyso,ce postav,enýlch úředníků. I 10S. 'zeměměřtči musí při této přile,ž,itosti vzpomnět jUlhilantova
působení,
ale posUizujke
jeho
zásabi do ortálz,ek 'z,eměměřioských. nemají IDIožnos,t přiznati mu, iže v tOILto sI!lěru s<etkala
se jeho činnost s úspěchem. T~žko cřki, zda do věcí těe<h 'zasáhl nešťastně jeíll pro malé
obecné pochopení - převzaté od ,generace vídeňských
státních techniků zeměměřič.
ského rozvoje či zda řídil se v mm.
rádci, jež si vJ'lbral a k,teří, jeho ,s<nad někdy
dobře míněné plány, pro osobníz2-jmy
zhaotily.
Jar.
Jubilejní vzpomrínka ale neoslavná. Dnem 1. břeMa t. r. dOVI1šilredaktor našeho
časopisu 25 let činnosti rr,ěř. úředním ve ve1řejných službách. Vzpomínám-lí toll'oto data.,
nemíním: je osilavovat. neboť kol. RMičkaza
svou prád u býv. mor. zemského výboru
a zvlášť u Dy1I1lěj,šího
'zemského úřadu v Bmě nedošel žádného uznání. }{iolego'VIévědí jíž
z referátů v Z. V. otiskovaný,oh, W postavení zem:ěrr.ěřičů, zaměstruanýich v T,esor,tu min.
vel'. prací ('zem. úřadu v Bmě) a zemědělství je uibohé a podceněno pod význam služební
třídy II., a,le že i kol. Rů;žičk:a. osvědčelllý odborný pra,covník j,e v řadě postižených, je
méně známo. Jeho býv:ili1hodno,st
mM. rady byla mu odňata při převzetí
do stáJtní
Sliwžlby a stal se :korr,is:ařem. Dodnes je také, pokud vím. v 6. plartové stupnici a nehyl
tedy d:le pla.t.zákona
vŮlbe,c povýšen, ač měfv4ždy kvaltfikaci opravňující je,jlk postupům.
BJ'llo dosti č:asu napraviti
křivdy, jež byly kol. Růži'čkovi tv'rdostí v aplikad plat.
zákona způsobeny. Zdá se mi u;ž jistým, 'že se ní'kdo o.pravdově nepostará,
aby se mu
dostalo dosti'l1činěnÍ, Je to SIDutiJ..f'úkaz a dok,ládá, j'lk těžce s,e p,roiMjejí měř. úředn:íci
ve stáJtní službě technické a kde právník přeje více s·ooo a jiným, jffillOID.
ne zeměměřÍlČům.
Soudím. že tyto trpké poměry kolegu RŮižičku nezlomily. IJJČ 'Zklamáni, která ho
provázejí na prahu 26. roku veřejné služby mohou. proň býti ve,lmi hořká.. ALe jehop':ří.
pad! vybízÍ. aihych pNpomenlU1 v,šem ~err.ěměřičům, by vedle bedlivého plněni svých slu·
žebních povilllIlostí si uvědomovali. 'že stále musí býti na strá~t alby jejicJJ. poměry nebyly ,zho'l\~eny. ,Přát€,l a lidí uzn(l,lý,ch u vedoucích úřádů, kde pusOlbíme, je máJo 13, d'oSl\ld
žije. il1árr, nepřátelská
tradice. podpomvanátechmi'ckými
V1Šeruměld 'le staré gardy. Na.
úřední hodnosti a plat. stupnici. která je po čtvrtstoletí. úspěšné odborné .<íinnosti úřed!ní
a veřejné údě,lem kiol. Rillžičkovi. zobrazu,je se to vellmi jasně!
.
Jelště jednu 'lmínku o kol. Růžičkovi. Shodou okolností vydává tento sešřt Z. V.
na uzá,věrku ,své desíti,leM činno,st,Í redaktorské.
íSorudím. 'ž,e v této funkoci vyKonal více, než jsme očekávali. K tomuto jubileu
práce na poli odbo'mérr,' mů~eme mu gratulovat,
Ia žádám hQ, aby p,líes velšurré křivdy.
jimiž dosáhl Tekord'manla v neúspěš.ích dle ú ředtního ocenění, 'lMhoval
si klidnou. mysl
a nooá,le prrucoval pro odborný a stavovský pokrok.
Hordk.

P. T. kolegům ve státnf službě .
. MěHčsk9 \1řednlk na Slovensku u nového měřeni zaměnil by si mfsto
s měř. l1řednlkem v <:eehách. Dotyčn}ím zájemc6m poskytne penHitou náhradu.
V I1vahu přijdou kolegové 6. a 5. plat. stupnice.
Adresy do redakce tohoto listu.
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