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- ?'J-
Osudný mnichovský výrok probudil jako kouzelným proutkem všecky síly ná-

roda k hospodářské záchraně a zvelebení toho, co ·zbylo v našich rukou. Ještě jsme ani
nevěděli, kudy budou vedeny nové státní hranice a již jsme mohli čísti v denním tisku
snad trochu přepjatě naladěné úvahy o projektech dálnic, prfiplavfi, nových železnic a j.
I když nutno počítati s tim, že hospodářská únosnost zmenšeného státu nedovolí rozvi-
nouti i nejlépe míněný budovatelský program v takovém rozsahu a takovou rychlostí,
jak by si b~lo přáti, jsme si zajisté všichni vědomi toho; že mnohé věci, o kterých se
dříve na dlouhé lokte psalo a diskutovalo a ,ve kterých nebylo lze docíliti jednotného
náZoru vedoucích činitelťJ.,budou nyní ráZně a rychle uskutečňovány. Dosavadní vývoj
tyto naděje také potvrzuje. J á d r e m vše c h z a m Ý š 1e n Ý c h děl, s m- ě ř ují c í c h
k h o s pod á ř s k é m u p o v z nes e n í stá t u, ječ i n n o s t tec hni k ťJ.,kterou je
proto třeba v prvé řadě organisovati tak, aby mohla úspěšně plniti nové obsáhlé
úkoly. Musí být oproštěna všech pout jalového úřadování a nepružné setrvačnosti ve
vyježděných kolejích a ve státním ústrojí jí musí být vyhrazeno místo odpovídající je-
jímu významu. Zájem, který dnes veřejnost věnuje technickým pracím, posiluje víru, že
zejména státní administrativa ožije novým, svěžím duchem.

Je přirozené, že zvýšená pozornost je věnována p orně r ťJ.m v zem ě děl s tví,
které v hospodářském životě státu dnes nabývá větší váhy jak pro vnitřní soběstač-
nost, tak pro mezinárodní výměnu statkťJ..Problémy zemědělské výroby se zabývá celá
řada článkťJ.v denních i odborných časopisech. Stačí poukázati jen na programový ná-
vrh Československé akademie zemědělské v posledním loňském čísle jejího věstníku. Jak
lze očekávati, vystupuje opět do pop ř e d í o t á z k a s celo v á ní p o zem k ťJ.,o kte-
rém je uvažováno jednak všeobecně, jako o nejúčinnějším prostředku vedoucím k raciona-
lísaci zemědělské prvovýroby, jednak ve spojitosti se ztrátou a znehodnocením pozemkfi
při stavbě nových rozlehlých komunikací a s vnitřní kolonisacL O potřebě pozemkových
úprav, zejména scelovacích, pojednávají tyto, nedávno' uveřejněné články odborníkfi:
Prof. Ing. Dr. Františka Loma "Instituce pozemkové držby" v BráZdě, čís. 46/1938,
prof. Ing. Dr. Karla Jfivy "Scelujme pozemky při budování dálnic, prfiplavfi a železnic"
a "Scelování a meliorace zemědělské pfidy" ve Venkově 11. prosince 1938 a 18. února
1939, Ing. Paulišty "Komunikační spoje a scelování pozemkfi" v Nár. Novinách 29. pro-
since 1938, civ. geometra Antonína Prokeše "Stavba dálnice a úprava pozemkové držby"
v Lidových Novinách 17. ledna 1939 a doc. Ing. O. Krčmáfe "Scelování pozemkťJ.při
stavbě dálnic a prfiplavu" v PolednímListě 19. ledna 1939 a j. Z obsahu a množství těchto,
namátkou shledaných, populárně-propagačnich statí, jimž podobných vyšlo v periodickém
tisku jistě více, a z novoročních projevfi ministra zemědělství a ministra veřejných
prací mfižeme souditi, jaká dfiležitost je komasacím 'přikládána a jak veliký zájem
v široké veřejnosti vzbuzují, zvláště nyní v souvíslosti se stavbou dálnic. V citovaných
úvahách je také, kromě stručného vylíčení výhod scelených pozemkfi, zminka o nut-
nosti potřebných legislativních opatření, která musejí předcházeti zavedení komasací
v čechách vfibec a v ostatních zemích musejí upravíti stávající předpisy se zřetelem
k novému účelu - opatření pozemkfi pro nově budované komunikace. Většina autorfi
vyslovuje náZor, že by postačilo provésti potřebné úpravy v rámci scelovacích norem
moravskoslezských, jejichž platnost by byla zároveň rozšířena na zemi českou, která
dosud scelovacího zákona nemá. Jak známo z nedávných novinářských zpráv, vypraco-
'Valo již ministerstvo zemědělství osnovu příslušné nové normy asi v tomto duchu a
rozeslalo ji v druhé polovíci února do urychleného přípomínkového řízení.

Hospodářskému významu scelování pozemků bylo již v tomto časopisu věno-
váno tolik místa, že by bylo zbytečné opakovati poznatky, které jsou přednášeny
již posluchačům zeměměřictví. Legislativními otázkami, k jejichž řešení již bylo
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přikročeno, budeme se zabývati zvláště. Dnes obrátíme pozornost k tomu, co nás
ze scelování po stránce odborně výkonné nejvíc zajímá a co si naléhavě zaslouží
snadno dosažitelné nápravy - k měfickým pracím.

Máme-li tvořiti technické dílo sloužící racionalisaci výroby a zvláště má-li
se tak díti značným nákladem a ve velkém měřítku, je naší prvou povinností
přísně dbáti zásady, aby nejmenším nákladem bylo dosaženo nejvydatnějšího vý-
sledku a to n~jen ve vzájemném účelném zapojování jednotlivých článků pracovního
postupu, nýbrž i pokud jde o výsledky z celku vyplývající, zejména v různých
zařízeních veřejné správy. Organisace technické části komasačního řízeni. těmto
požadavkům dnes nevyp.ovuje! Sledujeme-li postup měřických prací agrárních úřadů,
vidíme, že dvě nejdůležitější součásti elaborátu jsou s jistými obměnami vyhoto-
vovány každá dvakrát, ač obě vyhotovení by bylo možno velmi účelně spojiti
v jediné. Jsou to:

1. Náčrt,
a) polní (zaměřovaci),
b) vytyčovací a

2. mapa,
a) origináI.ní (scelovací),
b) katastrální (t. zv. kopie pro pozemkový katastr, neboli grafický pod~

klad pro mapu katastrální).
Pojednejme o každém druhu operátu zvláště.
Nácrt. Úkolem operujícího technika po založení a zaměření polygonové sítě

je podrobně zaměřiti hranice scelovacího obvodu, hranice ze scelování vyňatých
částic, hranice železnic, silnic, cest, vodstva a kultur, jakož i - v té době již stano~
vené - obrysy nových společných zařízení. Měřické výsledky této práce zapisuje
a zobrazuje tužkou do polníCh náčrtků, zpravidla ze čtverečkovaného papíru,
v nichž je každá měřická přímka vyznačena zvláště, a to obyčejně tak, aby směr
úseček a pořadnic se shodoval s okraji náčrtu; konfigurace ovšem při tomto způsobu
zachován~ býti nemůže. Podle těchto .náčrtků je pak zaměřená situace zobrazována
v originální scelovací mapě. Pro vytyčení nových držebnostních hranic se vyhotovi
nové náčrty - vytyčo'vací, jejichž úprava se od náčrtů výše zmíněných značně
liší. Vytyčovací náčrty jsou kopií scelovací mapy na průsvitném plátně, doplněnou
odsunutými kotami, potřebnými k určení náhradních pozemků v přírodě. Tyto
koty se upraví se zřením ke skutečně naměřeným délkám. Z toho vidíme, že zde
jsou dva elaboráty v různé formě, obsahující každý jinou (nekolidující) část číselných
údajů o držebnostních"hranicích nového stavu. Míry zapsané v zaměřovacím (polním)
náčrtu, pokud se vztahují na neměněné předměty měření, hranici obvodu a společná
zařízení, jsou pro zajištění držby zajisté stejného významu jako upravené koty
vytyčovací a není tedy věcných důvodů pro dosavadní tříštění nejspolehlivějších
číselných údajů o hranicích do dvou manuálů, k tomu ještě rozdílné úpravy. Taktéž
nelze žádnými ohledy ospravedlniti eventuální přenášení kot z jedné části do druhé.
Příčinu dvojích náčrtů dnes ani dobře nemůžeme pochopit; jedině, vžijeme-li se do
názorů panujících v minulém století, kdy mapa bez ohledu na způsob zaměření
byla po svém dokončení považována za jediný pozdější zdroj všech polohopisných
údajů (pro vytyčování a pod.), mŮžeme se domysliti, že zaměřovací náčrty byly
pokládány za podruž~ou, prozatímnÍ-část operátu, která zobrazením na mapě téměl
pozbývá ceny. Proto také to jejich zběžné· vyhotovování tužkou, jež není dalek()
pouhých denních poznámek· v polním zápisníku. Je to pozůstatek kdysi jedině
používané měřické metody stolové. Dnes, kdy při agrárníchoperacich se používá
výlučně číselných měřických metod, je naprostou nutností spojiti zaměřovací i vy-
tyčovací náčrt v jeden polní náčrt, jehož výhody by měly nemalý význam pro
úspornost a spolehlivost měřických prací.

Je zajímavé, že právě uvedenou závadu pracovního postupu hledí v poslední
době odstraniti i říšskoněmečtí scelující technikové, kteří, jsouce postaveni před
ohromný pracovní úkol, usilovně studují každou možnost zjednodušení a zhospo,:"
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dárněni měřických praci. Měř. rada Kirchheim v 21.10ňském čisle nAllgemeine
Vermessungs-Nachrichten" věnuje těmto otázkám obsáhlou stať, v niž jako
jednu z prvních vad uvádí právě zmíněné vyhotovování dvojích náčrtů - zamě-
řovacího a vytyčovacího. Doporučuje, aby zaměřovací náčrty byly vyhotovovány
namisto v polnim zápisníku na průsvitném papíru, s určitou přesností, v měřítku
a v úpravě náčrtů vytyčovacich a aby z nich byla pořízena kopie na ozalidovém
papíru, která by po doplně?,í vytyčovacími kotami, tvoři~a j~dinévčise~ném,ěřické
dílo, jež by bylo převzato pnmo'do katastru. Uvádlme nekohk vet z Jeho uvahy,
které s malou obměnou platí i u nás:

Ohromnou úsporu pracovního času by bylo moŽIlo získati tím, že zaměření
cest a"příkopfi by bylo kresleno výlučně na vhodném prfisvitném papíru, aby bylo lze
z něj kdykoliv poříditi ozalidové kopie, které by byly použity pro vytyčovací náčrty. -
Bezpodmínečně musí býti dosaženo toho, aby zaměření společných zařízení bylo ~b-
razeno takovým zpfisobem, aby náčrty po doplněni nového stavu zaměřením mohly býti
odevzdány katastrální správě."

Autor dále dokazuje na konkretním případě, jak nehospodárné je dosavadní
zapisování měřických výsledků do polního zápisníku a jak výhodné je založiti
hned na začátku řádné náčrty, a praví:

"s počátku uplatňované námitky, že by se spotřebovalo mnoho času a že vyho-
tovení náčrtfi. v poli by bylo zdlouhavé, obtížné a za nepohody neproveditelné, byly sku-
tečností vyvráceny. Náčrty jsou bezvadně upotřebitelny a spotřeba času není větší než
v jinak vedených případech s obdobnými poměry. Přednosti řádných náčrtfi pro poz-
dější domácí zpracování jsou tak jasné a očividné, že není třeba zvláštního odfivodňo-
vání. Zobrazovací práce na mapě podle nákresu kresleného ve velkém měřítku jsou
podstatně ulehčeny."

Vzpomeňme tu, kolik opačně nanesených pořadnic a úseček, někdy i celých
přímek, se vyskytne v mapě jen proto, že při zaměřováni jsou vyznačovány každá
přímka zvláště bez zachování konfigurace, takže při srovnáni náčrtu s mapou chyba
nijak na sebe neupozorní. Dále říká:

"Proti námitce, že náčrty jsou v řízení podrobeny častým změnám, musim uvésti,
že v přezkoušené a schválené síti cest patří větší změny k řídkým výjimkám."

U nás plati pro případné podobné námitky totéž i pokud jde o hranice ostat-
ních nových pozemků, nejde-li ovšem o případ zvláště nepodařený. Z cizího pří-
kladu vidíme, že navrhované odstranění dvojích manuálů bylo již prakticky vyzkou-
šeno povolanými odborníky a že se setkalo s plným úspěchem. J-e teď na našich
agrárních úřadech, aby nastoupily stejnou cestu. Při tom by se mohly účelně vyhnouti
jediné vadě popsaného způsobu německého: pro polni náčrty (zaměřovací) použíti
namísto průsvitného papíru, který se pro ten účel dobře nehodí, normálního kresli-
c§~.papíru, a vytyčovaci údaje vyznačiti buď přímo v originálu, anebo v otiscích
pořízených reflexní rozmnožovaci metodou na papíru stejné jakosti.

Mapa. Je-li nutna úspornost a jednoduchost v náčrtech, je tím naléhavějši
v elaborátu mapovém, který oproti náčrtům je mnohem nákladnější a významnější.
Scelovaci mapa, až na jisté podrobnosti, je dnes vyhotovována stejným způsobem
a v téže úpravě jako před třiceti lety. Je kreslena v měřítku 1: 2500 na plátnem
podlepeném papíru značných rozměrů (až 1·8X 1·3m). Nestači-li pro scelovaci obvod
jeden list, je celé územi rozděleno na několik dílů, a to tak, že styk mezi jednotli-
vými částmi netvoři obvyklé sekční rámce, nýbrž neměněná nebo nově vzniklá
společná zařízeni (cesty, příkopy), vodstvo, po připadě hranice pozemkových trati.
V této mapě je zobrazeno vše, od zaměřeni scelovacího obvodu přes bonitaci až
k novému stavu. Pro pozemkový katastr a veřejné knihy se vyhotovuje další mapa
(shora zmíněná kopie, zvaná krátce katastrálka), která dnes se zřetelem k § 6, odst. 4
a §41, odst. 3 vládniho nařízeni č. 64/1930 Sb. z. a n. musí být vyhotovována v mě-
řitku 1.~.8000 a v úpravě totožné s mapou katastrální, tedy v sekcích. Rozdílnou
úpravou mapy originálni a katastrální kopie měl být na prvé mapě částečně usnadněn
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přehled operačního území a ulehčen projekt nových celků,_neboť při popsaném roz-
členění obvodu byla každá nová držebnostní hranice stanovena jen n.ajednom listu
mapy. V době, kdy tento způsob dvojího vyhotovování měřického operátu byl v agrár-
ních operacích zaveden, nepadalo na váhu značné pracovní zatíženi a časté nesou-
hlasy v kresbě, zaviněné opakovaným zobrazovánim, neboť nějaká levnější a spolehli-
vější cesta tehdy nebyla známa. Vždyť i katastrálni mapy byly dříve reprodukovány
pomocí pracně ručně vyrytých matric, které přirozeně nemohly býti věrnou kopii
originálu. Dnes však jsou již v jiných státech a u nás y p()zemkovém ka.tl!stru za-
vedena tak pronikavá zdokonaleni v mapovém materiálu a v tisku map, že nové
možnosti nemohou zůstati nepovšimnuty ani v agrárních operacich. Dnes je docela
dobře možné poř1diti potřebné kopie - a to i s vynecháním některých druhů kresby-
pouhým fotomechanickým rozmnožením originálu. K tomu je ovšem třeba, aby origi-
nálni mapa scelovaci se vyhotovovala s jistými odchylkami v obdobné úpravě jako
dnešni nová mapa katastrální, t. j. v měřitku 1:2000, v sekcích, na papíru při-
pevněném na hliníkových deskách a pokud lze s popisem na přiložné průsvitce.
Přednosti tohoto postupu, nehledě k úspoře pracovní, jsou nepopíratelny a lze je
shrnouti takto: v grafických pracich, kterých je při scelování nemálo, není třeba
se zabývati deformací papíru; ruční kaligrafický popis po většině odpadá; materiál
mapy je velmi odolný, umožňujicí i několikanásobné změny kr~sby; otisky pro
veřejné knihy a katastr, po připadě pro jiné zájemce jsou velmi levné a - což je
velmi důležité - naprosto totožné s originálem, takže je zaručena shoda výměr,
které dosud bylo nutno v důsledku dvojího zobrazení při převzetí do katastru zn.Qva
přepočítávat a mnohdy opravovat buď ~:ý'početnebo kresbu, byla-li výměra určena
z měr originálních. Technické prováděni navrhovaného způsobu by při dobré vůli
zúčastněných resortů jistě nepůsobilo potíží a agrární úřady by, kromě úspory znač-
ných nákladů na katastrálky, získaly citelné pracovní uvolnění pro vlastní
ú k o Iy s c.elov a c í. Můžeme ovšem na druhé straně právem namítat, že bude-li
v originální mapě nynější styk v hranicích uzavřených komplexů (projekčních od-
dělení) ll.ahrazen sekčnimi čarami, bude stiženo určení nových držebnostních celků
v okoli těchto čar. Tato obtíž se však týká jen malé části nových hranic a neni
nikterak nepřekonatelná. Za sekčnim rámcem zbývá ještě tolik místa, že většinu
řezaných pozemků můžeme stanoviti na jednom listu a do druhého pouze nanésti
vzdálenosti řezů, nebo - je-li objekt na velké ploše a komplikovaně dělen - po-
užijeme průsvitky nebo početní cesty. Není sporu o tom, že zmíněné těžkosti jsou
pranepatrného významu oproti opakovanému pracnému a nedokonalému zobrazení
celého nového stavu držby a kultur. Obdobně by bylo lze odpověděti na eventuální
námitky, že při novém způsobu by utrpěla přehlednost některé barevné kresby ve
scelovací mapě, poněvadž by z reprodukčních důvodů nebylo možno užíti krycích
a zejména žlutých odstínů. ZbS'vající použitelné barvy poskytují dostatečný výběr
a v krajním případě lze některé značky umistiti na pomocné průsvitce. O změně
měřítka 1:2500 na 1: 2000 bylo by snad zbytečno se šířiti, zvláště když tato možnost
je dána již nyní platnými agrárně měřickými předpisy.
_ Uvážíme-Ii, jakou úmornou a nákladnou praci a jakým nevítaným zdrojem
chyb je každé opakované zobrazování a opisování měřického materiálu a přihlížíme-li
k naskytujícim se technickým možnostem a zvláště k dnešní naléhavé nutnosti úspor
ve veřejné správě, nemůžeme zajisté dosavadní pracovní postup považovati za účelný
a hospodárný, ať už jde o náčrt nebo o mapu. Maně se dere na mysl srovnáilí
výkonnosti moderního psacího stroje, produkujíciho zároveň s originálem tucet
paprosto identických průpisů, s někdejším namáhavým ručním opisováním. Doufejme,
~e vedoucí technikové našich agrárních úřadů odloží všechen nemístný konservati-
vismus, odhodlají se opustiti vyšlapanou mnohaletou cestičku a zavésti navrhovaná
zlepšení v praxi. Pružné přizpůsobováni se příkazům hospodárnosti v obdobné věci
u našeho velkého souseda s vyspělou technikou by nám mělo býti vzorem, zejména
nyní, kdy každý ušetřený haléř a minuta jsou nám potřebny a kdy scelovací ruch
lillibujese rozvinouti v nepývalé miře.
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K rychlému porovnání předností a stínu dřívějšího a nového pracovního po-
stupu je zde jejich p:řehledné tabelární sestavení:

:>.Qj_ ..
"'aJ..•
Vo

Pro vpisováni vy-
tyčovacích kot by-
lo na vytyčovacím
náčrtu dost místa,
neboť neobsahoval
jiných měřických
údaj'fi.

Snažší projektová-
ní así 1/5 nových
pozemk'fi,
v měřítku 1 : 2500
lepší přehled,
možnost použití li-
bovolných odstín'fi
a íntensity barev
v kresbě, značkách,
zkratkách a
popisu.

PřenáŠení scelova-
cího obvodu a spo-
lečných zař~enído
vytyčovacích ná-
črt'fi,
chyby v eventuáh
ním opísu kot,
roztříštěnost mě .
řických údaj'fi,
snadnost chyb při
vynášení do mapy
z náčrt'fi, nezobra-
zujících skutečnou
konfiguraci,

I dvojí popisování.

Nákladné opako-
vání zobrazovacích
prací a výpočtu
výměr,
časté nesouhlasy v
kresbě i výměrách
mezi scelovacím 0-

perátem a pom'fic-
kami dodanýmí po-
zemkovému kata·
stru a veřejným
kníhám,
choulostivý
riál mapy,
podléhající
maci,

mat,,-
silně
defor-

obtížné počitání
srážky při nanáše-
ní, odsunování a
planimetrování,
rozdílné měřítko
mapy scelovací a
kopie pro veřejné
knihy a katastr,
menší přesnost ori-
ginálu,
nemožnost obvyklé
reprodukce,
pracný popis.

Veškeré zaměřo .
vací i vytyčovacl
koty na jediném,
přehledném ná-
črtu,.
vedle uv;edené zá-
vady odpadají,
úspora papíru a
času.

Jedny práce zobra-
zovací a jeden vý-
počet výměr,
naprostý souhlas
scelovacího operá-
tu s katastrálním
a s mapou veřej-
ných knih,_
velmi trvanlivý,
nepracující materi-
ál mapy bez sráž-
ky papíru,
jednotnost měřit-
ka,
vyhotovování po-
m'ficek pro veřej-
né knihy a katastr
nezatěžuje agrár-
ní úřady, které
tak mohou rozšířit
vlastni činnost sce-
lovací,
zjednodušení po-
pisu,
úspora kreslicích
hmot a času.

Nahromadění za-
měřovacích í vyty·
čovacích kot· v ně-
kterých hustších
místech detailu,
častější nutnost
výpomoci zvětšeni-
nou podrobnosti na
okraji náčrtu.

Rozdělením na sek-
ce menší přehled
scelovacího obvodu
a projektováni asi
1/.> nO'v'ých drže,b-
nostních hranic po-
někud ztíženo,
jisté omezení v po-
užívání barev (pří-
pustné jen slabší,
světlo propouštějí-
cí odstiny bez
žlutě) .

.Résumé. L' é c o n o mís a t i on des t r a v a u x d' a r pen t a g e e n v u e dur e-
m e m b r e m e n t. Dans les travaux ďarpentage au cours des remembrements en Mora-
vie il faut supprimer l'inutile double réproduction des cartes (origínale et cadastrale)
et des plans (pour l'arpentage du terraín a remembrer et des voies cummunes et pour
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déterminer le nouveau état de possession). Cette simplification produira des épargnes du
temps et de ľargent ďun pa.rt et ďa.utre part contibuera a la perfection des travaux
du géometre au remembrement.

Stav geodesie a geodetických prací v Rusku.
Prof. L. A. S o po c k o, Bělehrad.
(Redakci došlo v březnu 1938.)

Abychom si mohli učiniti správnou představu o geodetických pracich vykonaných
v Rusku od konce světové války až po nynějši dobu, jest nutno nejprve zjistiti, co se
v Rusku vykonalo v tomto oboru před světovou válkou, t. j. před r. 1914.

Analysovati práce vykonané během světové války nemtlžeme, neboť veškerá ener-
gie ruského národa byla tehdy věnována zájmtlm válečným a obraně státu. Rovněž mu-
sime v úvahách vynechati údobi občanské války a začátek doby vzniku nového státniho
režimu v Rusku, kdy celý občanský život takřka byl vychýlen z normálnich koleji a myš-
lenky národa se soustřeďovaly kolem stále nových a nových události; budoucnost se zdá-
la nejistou a připravovala dalši nepředvidaná překvapeni. Nicméně náprava v oboru or-
ganisace geodetických praci nastala dřive než v jiných vědnich odvětvich. Lze to vy-
světliti naléhavými požadavky státniho a hospodářského života. Již v r. 1919 byl učiněn
prvni pokus o soustředěni všech geodetických praci ve Vyššim Geodetickém ředitel-
stvi (Vysšeje Geodezičeskoje Upravlenije = V. G. U.). Avšak s prováděním systematic-
kých praci, založených na odborně zpracovaných základech, se započalo teprve v r. 1924.

Prof. F. N. Krasovskij vyjadřuje se o tom takto (I, 40) *):
"Od r. 1919 až'do r. 1923 nebylo v oboru základnich geodetických praci prováděných

V. G. U. docileno skoro žádných výsledktl, jelikož chybělo potřebné vybaveni a jevil se
velký nedostatek kvalifikovaných sil. Dobu od r. 1924 do r. 1929 lze již považovati za éru
stále vzrti.stajici intensity práce v astronomicko-geodetickém oboru."

O stavu kartografických praci napsalO. Sergějev toto (II, 24): "Prvni údobi, r.
1918-1922, bylo vyplněno občanskou válkou, druhé, r. 1923, lze charakterisovati jako pře-
chod od nečinnosti k normálním pracim předválečné doby a třeti údobi, od r. 1924 do
1927, jest již dobou systematické kartografické činností."

Ing. JemeIjanov konstatuje (III, 86), že pravidelný rozvoj hydrografických praci
v pobřežnich pásmech moři, obklopujicich SSSR., začíná se teprve od r. 1925. Počinaje
timto rokem, tempo hydrografických praci je na stálém vzestupu. .

I úprava měřických praci spjatých s držbou pozemktl, která vzhledem k ohromné pro-
stoře a k zemědělskému rázu kraje má v Rusku dtlležitý význam, byla nejobtížnějši, a
to zejména v dtlsledku pronikavé změny celého vlastnického práva v SSSR. Zemědělské
úřady až do poslednich let ve skutečnosti se nezabývaly prováděnim systematických mě-
řických praci, a to proto, že někdejši agrárni operace podstatně se lišily od nových, dik-
tovaných podminkami nového politického režimu. Agrárni operace v letech 1922-1927 a
v dalšich prováděly se od připadu k připadu na malých rozlohách jen na žádost majitelfi
individuálnich hospodářstvi, jak se o tom zmiňuje Cholenko (IV, 3).

Podobně se vyjadřuji o stavu praci v jiných odvětvich geodesie též účastnici vše-
svazové konference r. 1932, která byla svolána za účelem stanoveni pracovního programu
druhé pětiletky.

Náš přehled o současném stavu geodesie a o jejim rozvoji v nynějšim Rusku a po-
rovnáni se stavem předválečným (před r. 1914) ~ vztahuje na mezidobi od r. 1924 do
r. 1937, t. j. na dobu 13 let.

Za účelem docileni lepšiho přehledu budeme v dalším odděleně probirati jednotlivé
druhy geodetických praci, sledujici rtlzné cily.

Celková organisace geodetických prací.
Před světovou válkou, která vyvolala ohromný politický a sociálni převrat v dě-

jinách národtl, žádný stát se nezabýval myšlenkou celkového usměrněni geodetických
praci. Tyto práce byly pouze vědeckého rázu.

Zcela zvláštni význam a úplnou nezávislost na jiných zeměměřických úkonech.
měly práce konané ruskou vojenskou správou.

Ministerstvo války bylo do jisté miry povinno poskytovati na žádost jiných mini-
sterstev některá potřebná data, týkajici se výsledktl měřeni, jako na přiklad souřadnice
trigon. bodtl I. řádu, nivelačni koty nebo mapy; nemusilo to však činiti, šlo-li o účely
soukromé. Casto zpracovávalo pro své účely i výsledky takových základnich triangu-
lačnich, event. nivelačnich praci, které ještě ani nebyly řádně ukončeny, neboť nemělo

*) Rimská čislice v závorkách poukazuje na pořadové čislo seznamu literatury,
který jest připojen na konci článku a ve kterém čtenář najde název dila, na něž se autor
odvolává. Arabská čislice znači stránku dila.
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ani dostatek finančních prostředkfi, ani potřebné množství kvalifikovaných sil; mimoto
mu také chyběl přímý zájem na tom, aby pro potřeby občanstva své práce včas ukon-
~~ -

Před revolucí byl v Rusku pociťován více než v jiných státech nedostatek syste-
matické a konsolidované spolupráce mezi jednotlivýmí resorty. Stávalo se často, že urči-
té ministerstvo konalo ve vlastní kompetenci nějaké měřické práce, aniž se staralo o to,
zdali snad tyto práce nebyly již provedeny dříve jiným ministerstvem. Proto se vysky-
tovaly případy, že jedna a tatáž plocha byla zaměřena v rfizných variacích 4-, ba až
10krát.

Při podobném stavu věcí zbytečně se plýtvalo finančními prostředky a materiálem.
VýsledkťJ. získaných takovýmto několikanásobným měřením někdy se vťJ.bec nepoužilo
k žádným účelťJ.m; často se ztrácely, neznámo kam.

O centralisaci a koordinaci měřických prací se uvažovalo několikrát dávno před svě-
tovou válkou. Zejména ostře byla pociťována nedokonalost v organisaci měř. služby v le-
tech válečných, kdy často bylo zapotřebí použíti výsledkťJ.měření k účelťJ.mvojenským.
Po ukončení války tato otázka stala se znovu předmětem rozprav v odborných časo-
pisech a na poradách profesionálních spolkťJ.a státních komisí. Bylo při tom dosaženo
určitých praktických rozhodnuti * *) . -

Otázka centralisace geodetických prací v Rusku, díky zvláštním podmínkám no-
vého státního režimu, mohla býti vyřešena v plné míře, a to nejradikálnějším zpťJ.sobem.
Dekretem sovětťJ.lidových komisařťJ. ze dne 15. m. 1919 bylo zřízeno Vysšeje Geodezi-
českoje Upravleníje, jehož úkolem byl dohled nad všemi geodetickými a měřickými pra-
cemi ve státě. Avšak při uskutečňování tohoto úkolu vyskytly'se závažné překážky, jako
na příklad staré tradice v jednotlivých ministerstvech, naléhavá nutnost prováděti tako-
vé speciální měř. práce, na které se centralisace nevztahovala atd.

Pokud se týká vojenské správy, byla tato vyňata z povinnosti upraviti své práce ve
shodě s výkony V. G. U. Teprve v r. 1924 (V-45) bylo rozhodnuto, jaký druh základních
geodetických prací spadá do kompetence V. G. U. a jaký do kompetence Vojenského
zeměpisného ústavu (Vojenno-topografičeskoje upravlenije = V. T. U.).

Počínaje tímto rokem, podařilo se V. G. U., které předtím bylo několikrát reorga-
nísováno a nyní přejmenováno na Hlavní ředitelství státního měření a kartografíe (Glav-
noje upravlenije gosudarstvennoj sjemky i kartografii = G. U. G. S. i K.) soustředití ve
svých rukou dohled jak nad veškerými pracemi triangulačními a gravimetrickými, tak
i nad přesnou nivelaci a nad určováním zeměpisných souřadnic trigonometrických bodťJ.
a astronomických azimutťJ.stran triangulační sítě. Zavedením pětiletého plánu v oboru
geodetických prací a periodicky konaných geodetických seminářťJ. a konferencí lze nyní
pokládati obor vyjmenovaných základních geodetických prací za dokonalý, systemisovaný
a úplně připravený k řešení úkolťJ.,které ho v budoucnu očekávají. Nutno konstatovati,
že právě v nich byl docílen největší úspěch v porovnání s dobou předválečnou.

Pokud však jde o státní práce měřické a kartografické a o jejich centralisaci,
koordinaci a zejména o použití jejich výsledkťJ.k celostátním účelťJ.m,nelze věc považo-
vati ani zdaleka za vyřešenou. Ve smyslu stanov G. U. G. S. i K. byl tento orgán pově-
řen vypracováním 'všeobecně závazných instrukcí, týkajících se veškerých měř. prací,
schvalováním pracovních programťJ., dozorem nad výkonem a konečně úschovou výsledkťJ.
měř. prací ve svých archivech. Za účelem praktického provádění těchto funkcí byly zří-
zeny místní sekce G. U. G. S. i K.

Avšak v praksi se vytčené úkoly ukázaly tak velké a komplikované, že sekce
G. U. G. S. i K. je ani dosud nesplhily. Nutno to odťJ.vodnitijednak nedostatkem kvalifi-
'kovaných sil, které by dovedly tyto složité problémy na mistě rázně vyřešiti, jed:Q.8.ksna-
hou jednotlivých sekcí po úplném osamostatnění a nezávislosti na ústřední správě.

Přes to, že sovětská geodesie je založena na přesně vypracovaném systému, že má
velký státní rozpočet, velmi početný technický personál, skvělé technické vybavení, přece
je daleko pozadu za ostatními odvětvími socialistického hospodářstvi. Tato věda byla
v Rusku vždy na posledním místě v řadě jiných státních problémťJ., postrádala přesné
orientace a nyní, lze-li to tak vyjádřiti, stala se bezprincipní. Tak jest charakterisován
nynější stav měř. a kartografických prací v úvodním článku prvního čísla Geodezistu
z r. 1938 (VI, 9).

Podle slov onoho článku: " ... sekce státního měřetlÚ a kartografie osvojily si
.špatné tradice bývalých orgánťJ.geodetického centra, ztratily elementární autoritu a ne-
byly schopny splniti ani jeden ze svěřených jim úkolťJ..Se zřetele těchto sekci odpadly

**) Prvním státem, který provedl centralisaci měř. prací, bylo Rakousko. Stalo se
to na základě vládního nařízení ze dne 6. července 1919.

Centralisace triangulačních prací vyššího řádu v Československu (s délkou stran od
4 km výše) byla uskutečněna rozhodnutím ministerstva financí ze dne 19. října 1934 (XI).

Pokud jde o Jugoslavii, byla tam pro centralisaci státních geodetických prací zří-
zena V r. 1924 vyšší geodetická rada; její práce však nebyly úspěšné.
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vfibec záležitosti, týkající se organisace, koordinace a regulace měř. prací dfiležitých
s hlediska státních zájmti (VI, 15--16)." .

Nicméně zřizením G. U. G. S. i K. a jeho mistních sekcí lze pokládati otázku
racionalisace a koordinace všech geodetických prací za zásadně vyřizenou· a lze doufati,'
že podle získaných zkušenosti bude tato věc během krátké doby vyřešena kompetent-
ními odborníky též i prakticky.

Nedbáme-li vÝše uvedených nedostatkti praktického ráZu, mtižeme říci; že organí .•.
sace geodetických prací v Rusku do jisté miry udělala velký krok kupředu a zabezpečila
možnost jejich dalšího správného a racionálního rozvoje. Po této stránce jest Rusko je-
diným státem na světě, který povznesl význam organisace geodetických prací na širokou
základnu celostátních zájmti.

Odborná příprava geodetického personálu.
V předválečném Rusku poskytovala teoretické geodetické vzdělání jednak astrono~

mická observatoř v Pulkově, při níž byl zřízen dvouletý učebný běh pro dtistojníky-ab-
solventy geodetického oddělení akademie generálního štábu, jinak též tu byla odděleni
pro teoretickou geodesii a astronomii při matematických fakultách ruských universit.

Mezí odbornými školami, na kterých se vyučovala geodesie v plném rozsahu, jest
uvésti na prvním místě "Měževoj Institut" (M. 1.) v Moskvě, založený podle vzoru geo-
detických oddělení na německých vysokých školách zemědělských v Bonnu a Poppels-
dorfu (Berlín) s tím rozdílem, že učebný běh byl rozvržen naJ:rQky, a poskytoval dti-
kladnější přípravu v matematických a geodetických naukách. Zvláštnosti moskevského
institutu bylo, že representoval typ internátu se 3 odděleními: první se skládalo z 5 t. zv.
starších tříd reálky, y níchž matematika, geometrie, deskript. geometrie, rýsování a
kreslení byly přizptisobeny pů'žadavktim geodetického vzdělání. Druhé oddělení sestávalo
ze 3 ročníkti zeměměřických, které připravovaly své chovance zejména na určování vlast-
nických hranic pozemkti a konečně třetí oddělení mělo 2 ročníky zeměměřičského inže-
nýrství, v nichž se prohlubovaly ~áklady geodetického vzděláni a připravovaly posluchače
k pracím kulturně-technickým. Vzhledem k tomu, že poptávka po zeměměřičských inže-
nýrech nebyla tenkrát přiliš velká, byl umožňován přechod ze zeměmětlckého odděleni na
inženýrské jenom opravdu nadanějším studenttim, kteři byli schopni zdolati jak disci-
pliny mah;matické, tak i právnícké a inženýrské. Proto počet studujících na inženýr~
ském odd,ělenínepřesahoval nikdy i v nejpříznivějším případě .15 osob v jednom ročníku.

Póstupný vzrtist kolonisace v západní a východní Sibiři, Střední Asii a Zakavkazsku,
vyvolal. velkou poptávku po odbornících, schopných organisovat a říditi měř. práce na
velkých prostorách nezalidněných krajti a zhodnotiti je pro hospodářské a kulturní
účely: založení usedlostí, zakládáni cest, meliorování ptidy atd. V souvislosti s novými
úkoly byla provedena reorganisace moskevského měřického· ústavu. Nejdříve v r. 1899
byly postupně zrušeny reálné třídy; pak v r. 1904 byl internátní typ přeměněn na nor-
mální typ vysoké školy se čUct'l~týJ;n studijním programem, bg~ rozdělení na oddělení
zeměměřické a inženýrské. Zároveň se zvýšil počet přijatých posluchačti.

Stolypinova pozemková reforma, která vyžadovala velký kádr zeměměřičti, byla
příčinou zkrácení školské příprávy (9 měsícti až 2 roky); proto se v r. 1905 l/rovedla
nová reorganisace měřického ústavu, a to zavedením specialisace ve třech šňi~reéh:~~
detickém, zeměměřicko-právním a kulturně-technickém.

Pozdější rozvoj kolonisační, hospodářské a prtimyslové politiky státní vynutil si
další třídění učebné látky "Měževého institutu",. jakož i rozšíření programu na středních
zeměměřických školách. V r. 1907 byla na těchto školách zavedena pětiletá studijní doba
a prohloubeno studium kulturní techniky. 1. ledna 1917, t. j. těsně před revolucí, nabyly
platnosti nové stanovy "Miěževéhoinstitutu": byly v něm zřizeny tři zcela samostatné fa-
kulty: geodetická, zemědělská a kulturně-technická. Během dalších let v dtisledku rostou-
cího významu geodetických prací v nově organfsovaném hospodářství bylo provedeno
více změn i v organisaci Měževého institutu. V přítomné době Měževoj institut, který
byl přejmenován na Moskevský institut Inženýrti geodesie, fotogrametrie a kartografie,
jest na celém světě jedinou vysokou školou, která poskytuje vysokoškolské geodetické
vzdělání rtiznÝCllsJ:Jlěrti,Praktická geodesie, jakožto pomticka pro řešení inženýrských
úloh, není nyní vfibec v programu institutu a přednáší se jen jako e<>mocný'předn;J.~tna
vysokých školách technických jiných směrti. Institut, má toho času 3 fakulty.,(Vu;.. 3):
g e ode ti c k o u (flooděleními astronomicko-geodetickým a aerofotogra.nckým,) k !f:!.,t0:-
g Í'a f i ck oU ara k u I t u pro stavbu geodetických str o j ti (oddělení opticko~ .
mechanické). Poslední fakulta byla zřízena teprve v r. 1936, kdy bylo definitivně upuště-
no od dřívějšího plánu zříditi ji pří jiné vysoké škole te'élíriiéké. Absolvent Institutu na-
bývá titulu podle směru absolvované fakulty inženýr-astronom-ge()det, .~_~nýr~fotogeo-
det, inženýr-kartograf, anebo inženýr-mechanik. Normální učebný program Jesťroz-
vržen na_i~r<>ku (9 semestrtiJ, na širokém matematickém základě a má značný počet
povinných letních a zimních cvičení s bezpodmínečnou účastí všech posluchačti (30-31
týdnti); ukončuje se disertační prací s projektem (VllI) .
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Kromě Moskevského Institutu jsou ještě zřízeny dva další geodetické instituty, a to
v Charkově s astronomicko-geodetickým a fotogeodetickým oddělením a sibiřský institut
v .Omsku s oddělením astronomicko-geodetickým a kartografickým.

Mimo to- lze na některých universitách při katedrách teoretické /eodesie a astro-
nomie studovati praktickou astronomii, magnetická pozorováni a gravime{rii.

Přes velmi značný počet vysokých škol, poskytujících geodetické vzdělání,~e stále
nedostatek absolvovaných geodetti, kteří by vyhověli velké poptávce a zabezpečili pravi-
delný chod geodetických prací ve státě ***).

~ožství personálu potřebného pro práce lze posouditi podle údajti citovaných
v referátech všesvazové konference v r. 1932 (IX, 19). Tato data jsou uvedena v náSle-
dující tabulce:

Stav Nedostatek Nedostatek
Nedostatek geodet. personálu k 1. V.1932 k začátku ke konci

2. pětiletky 2. pětiletky

~
847 2.547 6.0131>0 Inženýrů .

Sop Středoškol. techniků . 3.268 5.640 15.823•..
l:>< Nižších techniků -- -,2.138 4.968
po. I

bt I
Inženýrů 701 1.263 I 2.613~1;3 .

o, •.• Středoškol. techniků 6.651 6.882 16240"<:;"Ol
po'" Nižších techniků 889 1.962 5.182

Jest jistě velmi nesnadno během jedné pětiletky vyškoliti na 5000 illŽenýrti-geodettia
více než 20.000 zeměměřičti-středoškolákti. Projevuje se proto velmi citelně nedostatek
geodetického personálu ještě dnes. (Pokraé. - A suivre.)

Nový zákon o scelování pozemků v Holandsku
z 20. května 1938, č. 618.

Ing. Ondřej Krčmář.

Zastaralé scelovací předpisy v Holandsku vynutily si vydání nového zákona o sce-
lování nemovitostí,. který obsahuje celou řadu zajímavých no-vinek. Zejména pro naše
poměry, kdy z rtlzných a rtizných dtivodti,urychluje se akce o doplnění dosavadního,
či vydání nového scelovacího zákona, nebude zajisté bez prospěchu seznámiti ,se blíže
s moderním scelov{Lcímzákonem holandským. .

Scelování pozemkti v Holandsku patří do ptisobnosti ministerstva zemědělství, pro-
vádění jeho přísluší "ú st ř e dní k om i s i", pověřené řízením všech Záležitostí scelo-
vacích ve státě a "M í s t ním k o in i s í m", zřízeným pro každé jednotlivé scelo-vání
zvlášť za spoluptisobení "S tál é zem s k é k om i s e" (komise provinciálních státti)
v ohledu administrativním a příslušných o k r e sní c h s o u d ti v ohledu soudním.

účastníci scelování jsou pří m í, kteří vzhledem k nemovitostem zahrnutým v ob-
vodu scelovacim mají právo vlastnické, práyo využiti plochy, trvalého nebo dědičného
nájmu, užitku nebo bydlení, a ne pří mí, majitelé jakýchkoliv jiných práv k těmto ne-
movitostem. .

Scelování lze provéstí buď na základě d o hod Y ú č a s t n ík ti nebo pod Ie z á-
k on", o podpoře zemědělství, zahradníctví, lesnictví, chovu zvířectva a využití raše~
linišť.

A. Scelování podle dohody účastník-lI: Tímto zptisobem ize provésti scelení nem<J.-
vitostí, jestliže nejméně 3 vlastníci v určitém obvodu (obci)' se vzájemně smluvně za-
váží sloučiti svfij nemovítý· majetek v jedinou m a s u (podstatu) a znovu jej mezi uebe
rozděliti scelovacím řízením, které provedou a potvrdi zmocněnci ve smlouvě určené.
Ve smlouvě mtiže býti připuštěno jednak přiděleni pozemkti za náhradu v hotovosti, jed-
nak zase výplata v penězích za nárok v pozemcích. V téže smlouvě mtiže býti také

***) Kromě vysokých škol geodetíckých existuje v Rusku několik desítek t. zv.
geodetických techník (před válkou to bylo 11 středních zeměměřických škol), poskytují-
cích absolventťlm středošl,mlské zeměměřické vzdělání. .
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stanoveno, zda a do jaké míry má býti v řízení použito ustanovení o scelování podle
zákona.

B. Scelování podle zákona. Ob e c n á u s t a n o ven í. Generální řízení všech z~
ležitostí při scelování nemovitostí přísluší "ústřední komisi", jejíž složení je stanoveno
královským dekretem ale tak, aby nejméně 2/5 členů a 2/5 náhradníků byly jmenovány
ústředními zemědělskými korporacemi, které určí ministr zemědělství.

Ze scelování jsou vylo u č e n y: hřbitovy, zrušené hřbitovy do 30 let po uza-
vření, rodinné hrobky, pomníky, nemovitosti uvnitř místních tratí, pozemky určené k za-
ložení ulic, náměstí a stok nebo k zastavěni.

Jen s e s vol e ním m.a ji tel e mohou býti do scelování pojaty: budovy, parky,
pozemky určené jinému účelu než zemědělství, zahradnictví, lesnictví, chovu zvířectva,
využití rašelinišť, honitbě a rybolovu a konečně pozemky patřící morálním osobám vě-
nujícím se .pěstování přírodních krás. Nemovitosti sloužící účelům vojenským mohou
býti pojaty do scelování jen se svolením ministerstva národní obrany.

Každý účastník obdrží na vlastnictví a právech n á hra d u, jejíž cena je v tém.-
že poměru k ceně souhrnu všech náhrad jako cena jeho vlastnictví a práv do scelování
pojatých k souhrnné ceně J)celovacího obvodu, s dovoleným rozdílem ± 5%.

S celo v a c í ř í ze n í. K zavedení scelovacího řízení je zapotřebí souhlasu buď
prosté většiny majitelů podle hlav nebo majitelů nadpoloviční katastrální výměry bez
ohledu na jich počet. Nebylo-li dosaženo žádné z těchto majorit a jde o zájem státu
nebo zemědělství, může stát scelování naříditi, jestliže bylo docíleno aspoň 50% ně-
které z obou majorit. Hlasování provádí "Stálá zemská komise", při čemž nedostavení
se vlastníka se považuje za souhlas. Jde-li o zájem veřejný, může býti scelování vůbec
nařízeno zákonem.

Z j i š t ě n í p r'á v. a o cen ě n í n e m ov i t o s t i. Při dosažení potřebného sou-
hlasu se scelováním zašle stálá zemská komise výsledek příslušnému okresnímu soudu,
který jmenuje s o u d c e - k om i s a ř e pro toto scelování, kterému se nadále předklá-
dají veškeré doklady a spisy tohoto řízení. Stálá komise jmenuje dále se souhlasem
ústřední komise a starostů obcí scelovacího obvodu mís t n í k om i s i, kterou pověří
provedením tohoto scelování. Místní komise se skládá z 3. členů, z nichž 1 je presiden-
tem a 1 jeho náměstkem a ze 2 náhradníků; je jí přidělen k a t a str á 1n í g e om e t r,
určený mil}istrem financí a případně další potřební znalci.

Mí&tní komise sestaví 1 i s t i n u ú č a s t n í k ů a ji c h p r á v, a provede s po-
mocí odhadců o cen ě n í ne m o v i t o stí ve scelovacím obvodu. Výsledky odhadu se
vyznač~ vod had ním a p ě a od had nim pro t o k 01 e, které spolu s listinou
účastníků a jich práv se po 14 dní vyloží. Námitky proti listině nebo odhady. pokusí se
místní komise odstraniti jednáním se stěžovateli, nepodaří-li se to, předloží námitky
okresnímu soudu, který o nich rozhodne r o z s u d k e m. Z rozhodnutí o námitkách
proti listině je možno se odvolati k nejvyššímu soudu, rozhodnutí ohledně námitek proti
odhadu má platnost konečnou.

Scelení. Po rozhodnutí ohledně listiny účastníků a jich práva odhadu navrhne
místní komise síť společných zařízeni (cest a vodníCh toků), zašle projekt
ústřední komísi, tato pak po prozkoumání stálé zemské komisi, která do 6 neděl
stanoví na podkladě projektu rozvržení společných zařízení a jejich rozměry. Zároveň
příkročí místní komise k vyšetření náhradných pozemků účastníkům a k vyhotovení
s celo v a c í h o P 1á n u, jehož součástky jsou:

1. rozvrh náhradných nemovitostí,
2. výkaz přidělení náhrad účastníkům,
3. sestavení vyrovnání v penězích,
4. úpravu práv reálných, nájemních atd.,
5. výkaz odškodnění,
6. rozvrh nákladů scelovacích,
7. opatření o převzetí náhradných nemovitostí.
Scelovací plán potvrzuje ústřední komise, načež se v přírodě vytýčí náhradné po-

zemky a scelovací plán se na 14 dní vyloží. O námitkách proti scelovacímu plánu jed-
ná okresní soud v,e ve ř e j n é m ·1 i č e n í a rozhodne rozsudkem s konečnou platností.
Je možno pouze dovolati se nejvyššího soudu pro porušení zákona.

Nerozhodne-li stálá zemská komise jinak, přecháZejí veřejné cesty a vodní toky
do vlastnictví, správy a udržování zem i, v níž se nacháZí scelované území.

Po potvrzení odhadního a scelovacího plánu předá soudce-komisař veškeré záleži-
tosti místní komisi, která prostřednictvím notáře vyhotoví s celo v a c í s P i s, který
podepíše soudce-komisař a členové místní komise; spisu se připojí scelovací mapa s vy-
značením náhradných nemovitostí, cest, vodních toků i ostatních společných zařízení.
Na podkladě tohoto spisu se vykonají zápisy ve veřejných knihách, a to pokud jde o ne-
movitosti i o práva všeho druhu a také uvedení účastníků ve vlastnictVÍ nového stavu,
je-li toho třeba i s použitím státní moci.

Náklady scelovaci. Z výdajů na· provedení scelováJlí jsou placeny náklady ústřed-
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ni komise, účasti katastru, svoláni shromážděni účastniktl a veřejných vyhlášek ze stát-
ni pokladny.

Ostatni náklady hradi účastnici scelováni poměrně podle ceny náhradných přiděltl.
Náhradni nemovitosti se zatiži scelovacim poplatkem (dani) ve ~prospěch státu,

činicim 5% scelovacich nákladtl, na dobu 30 let; tento poplatek se zapiše do katastru co
výnos pozemkové daně, splatný do 1. července každého roku.

Jinak veškeré doklady vyhotovené podle tohoto zákona jsou od poplatktl a kol-
kovného osvobozeny.

Literární novosti.
Posudky.

IntemationaJes Archiv fur Photogrammetrie. Publikace Mezinárodni fotograme-
trické společnosti. Svazek VIII, část 2. Redig'Oval prof. Dr. C. F. Baeschlin, Zollikon.
- Brož. kniha rozměru 20 X 28cm, XII a 446 stran. Nákl. Rudolf l'tI. Ro,hrer, Brno-
Baden-Leipzig. - Cena 340 K.

Po velk~ch finančnich obtižich vyšla konečně v druhé polovině minulého roku
druhá část VIII. svazku Mezinárodního foto grametric kého archivu. Prvni část tohoto
svazku vyšla r. 1934 (viz recensi v Z. V. 1935, str. 60). Svazek VIIlj2 uzavirá řadu ob-
sažných publikaci,vztahujícich se ke Ir. Mezinárodnímu fdtogrametrickému kongresu,
který se konal r. 1934. v Pařiži.

Na začátku knihy je šestistránkový jmenný a věcný' seznam a dvoustránková
předmluva německá a francouzská od prof. Baeschlina, který byl pověřen redakci této
publikace. Kniha má šest hlavních oddilfi, podle šesti lmngresových komisi. Komise 1:
Pozemni 'fotogrametrie (celkem 30 stran), 2: Letecké fotografováni (127 stran), 8: Le-
tecká fotogrametrie (139 stran), 4: Užiti fotogrametrie a) v architektuře, b) v medi-
cině (celkem 87 stran), 5: Technické vyučováni '(24 stran) a 6: Bibliografie, fotogra-
metrický slovník a jednotné označováni (16 stran). - Ke konci knihy je připojen se-
znam účastniktl pařižského kongresu (10 stran): je zapsáno 329 účastniktl z 28 rtlzných
zemi (z česko-Slovenska jich bylo 9). Knihu zakončuji dvě zprávy: Wodera, Přehled
činnosti rakouské fotogrametrické společnosti v letech 1930-1934, a ROU8s-ilhe,Zpráva
o katastrelnim měřeni ve franc. Indočině.

Z četných odborných a opravdu cenných pojednáni v knize obsažených jmenu-
jeme alespoň několik hlavních: Finsterwalder, Pozemni fotogrametrie pro mapy malých
měřitek. - Gutk'Jwski, O nejvhodnějši ohniskové dálce leteckých- fotogrametrických ko-
mor. - Arnulf a MIle Bchleeveis, Metoda pro zkoušeni centrálnich uzávěrek fotogra-
metrických objektivf1. - Petitot, Popis a návod k použiti pravitka Petitotova pro vý-
počty ve fotogrametrii (obsažný článek o 35 stranách). - Fab1'y, Měřeni indexu lomu
skel pro neviditelné paprsky ultrafialové a infračervené. - Charriou a Mlle Valette, O
filmech bez deformací s podkladem acetované celulosy. - Martin Carlier, O fotograme-
trických letech ve velkých výšká.ch. - Oassinis, Fotostereograf Nistri a fotokartograf
Multiplo. - Dore, Stereokartograf Santoni III (19 stran s 19 obr.). - Lofstrihn, O fin-
ské metodě přímého určení prvktl vnější orientace fotogrametrických leteckých komor.
- Mme Piazzolla-Belochová, O hlavní úloze v letecké fotogrametrii. - Vauzou, Stereo-
fotogrametrlcká metoda pro zjišťováni dráhy letu a polohy letadla. - Gen. Porro, Po-
užiti letecké fotogrametrie k určení rychlosti letadla. - Poidebard, Použiti letecKé foto-
grametrie v archeologii.

O česko-Slovensku je v knize zmínka na několika mistech (str. 7, 8, 159, 395,
424 a 433) a jména čs. účastníktl jsou na většině presenčnich listin. V knize je také
několik nedopatřeni, což si snadno čtenář opraví: na str. 159 slovy "Waffenfabrik Bor-
laska" je myšlena "brněnská zbrojovka" a ~ str. 395 misto ,,Berneu má býti správně:
Brno. - Na str. 159, ř. 24 shora, je~ínka o stereoautografu I. $., G. a uvedeno, že
má pracovni rozsah pouze 50 cm - správně: 60 cm (srovn. Bemerád, 'F'otogrametrické
zaměřeni Pavlovských vrchtl, str. 21).

Kniha je typograficky velmi pečlivě vypravena a doplněna většim počtem zřetel-
ných obrazctl a kreseb. Přes to, že vyšla značně opožděně a většina pojednáni, v knize
obsažených, byla mezitim již otištěna v jiných publikacich a odborných časopisech (viz
~. V. 1938, str. 134), doporučujeme ji nejenom majiteltlm dřívějšich svazktl Mezinárod-
niho fotogrametrického archivu, ale i těm, kdož pracuji ve fotogrametrii a zajimajise
o ni. Klobouček.

Vyšlé knihy.

J. Tv r d o ň: O úpravě hranic pozemki't. Sbirky: Pojednáni z česko-slovenského
práva, svazek 19. Nákladem Právnického knihkupectví a nakladatelství V. Linhart.
Cena 10 K brož.

Comptes rendus de la dixiěme session de la Commission géodésique ba1tique ré-
unie a. Kaunas du 14 au 17 juin 1938; rédigés par le sécretaire - général Dmari Bons-
dorff. Helsinki 1938, str, 141.

1939/27



Ob6ahuje kromě zpráv zástupců. Německa, Dánska, Estonska, Finska, Lotyšska.
Litvy, Polska" švédska, Norvéžska a V. Britanie také tyto přednášky sjezdové: Pluk.
Ing. Krikščiunas z Kaunasu: Z historie geodetických a kartografických prací v Litev-
sku; prof. Dr. V. Heiskanen z Helsinki: Některá nová zkoumání isostatická; Ing. Sei-
del, Berlin: Závěrečná pozorování v nivelačním spoji mezi Německem a Dánskem v r.
1936; prof. Dr. Ilmari Bonsdorff, Helsinki: Určení vah z pozorovan;ých rozdílů. nezná-
mých veličin; Dr. R. Hirvonen, Helsinki: Praktické použiti vzorců. se zavedenou střední
zeměpisnou šířkou.

Odborná pojednání v časopisech.

Zprávy veřejné služby technické. R o k 1938. Č. 22. !ng. K. S v obod a: Přesnost
a signalisace' ve fotokatastrálním měření. Č. 23. Ing. J. H Ia]l s a: Která měření mohou
nahraditi mi\ření katastrální. Č. 30. Ing. Ondř. K r č m á ř: Přesné státní nivelace. Č.
31. RNDr. Ing. J. Pro c h á z k a: 20 let vysokých škol technického směru. R o k 1939.
Č. 1. Prof. Dr. Sem e rád: Organisace vědeckých prací geodetických v česko-Sloven-
ské republice. Č. 3. JUDr. Jan Kr e u z,e r: Reforma stavebního práva. (Autor - od-
borový rada min. veř. prací - obírá se ve větší studii zásadami osnovy nového staveb-
ního řádu, jak jsme, o nich -referovali v posudku Ing. Peň á z e v ročníku 1938 Z., V.,
str. 151 a 152. Serii článků. Dr. Kreuzera ve Zprávách veř. služby technické doporuču-
jeme našim čtenářů.m, zejména z řad kol. civilních a samosprávných.) čís. 5. Ing. K.
Mí š a: O stavbě česko-slovenské dálnice (pokr. v čís. 6.). Ing. A. N á h u ne k : Masa-
rykova akademie práce, její organisace a snahy o technicko-hospodářské budování
česko-Slovenské republiky.

Technický obzor. Č. 17/1938 Ing. J. Ma r e d a: Civilní inženýři na Slovensko li;
Podk. Rus (pokrač. v,č. 18, 19-,20, 21-·22). Č. 1}1939.Prof. Dr. J. S m e t li;n li; : Vodo-
hospodářské úkoly a jejich řešení v nových hranicích našeho státu. Ing. J. S o u č e k :
Dopravně-zeměpisná poloha česko-Slovenska. čís. 4. Ing. Aug. W e i s : Úkoly zeměměřič-
ských inženýrů. při projektováni a stavbě dálnic.

Věstnik Inženýrské komory. Č. 1/1939. Ing. B. F ti r st: Civilni geometři.
Vojenské technické zprávy. Č. 12/1938. Ing. Dr. V. E I s nic: Plrotinání zpětné po-

čítacim strojem.
Pozemková reforma. Č. 5--6: Ing. A. P a vel: Problémy a úkoly naší pozemkové

držby na ~enšeném státním území. Ing. Boh. P o u r: Problém reagrarisační. Dr. A.
Z a t 10 u'k a I: Financování zeměď. osídlování v Německu (pokrač.). Č. 7-8. Ing. A.
P a vel;. Problémy a úkoly naší pozemkové držby. Ing. Dr. B. K o r m u n d a: Tech-
nické úkoly při zemědělské vnitřní kolonisaci. Dr. A. Z a t I o u k a I: Financování ...
(dokončeni).

Zprávy spolkové.
Zpráva o mimořádné valné schů.zi Spolku čs. inženýrů státni měřické služby, ko-

nané dne 5. února 1939 v domě SIA. Valnou schů.zi zahájil v 9'25 hod. předseda Ing.
čermák za přítomnosti čestného člena spolku prof. Ing. Dr. h. c. Jos. Petříka a 92 členfi.
Schů.zi přítomno též 7 hostfi, z nichž zejména nutno uvésti Ing. Dandu, předsedu orga-
nisační klomise, a člena představenstva Spolku SIA a Ing. Dr. Potužáka, profesora Čes.
vys. učení techn. v Praze.

Před zahájením pořadu vzpomněl předseda mimořádných politických událostí, jež
se zběhly v druhé polovině minulého roku a věnpval posmrtnou vzpomínku v uplynulém
roce zemřelým kolegfim.

Následoval pak projev Ing. F a I t u s e za Jednotu čs. úř. aut. civ. geometrů. a Ing.
Dr. F i k r a za Zájmovou skupinu při odboru SIA v Bmě a velmi zajímavá přednáška
Ing. Pulpita na téma "Právní norma". Aktuální přednáška byla odměněna hlučným
potleskem a přednášejícímu bylo předsedou vřele poděkováno.

Zpráva pokladní podána Ing. L e š e m. Po zprávě revisorů. účtfi bylo pokladní-
kovi a výboru uděleno absolutorium.

Řízení schů.ze ujimá se nyní místopředseda Ing. P ou r, který přikročuj,e k hlav-
nímu bodu pořadu: ,Návrhu vý:boru na zrušení Spolku čs. inženýrů. stát. měřické služby
a vytvoření zájmových skupin (ústředí) pří Spolku čs. inženýrů. (SIA). '

Pečlivě vypracovaný referát k návrhu výboru přednesl z pověřeni výboru Ing.
M i k u I a, který uvedl všechny okolnosti, jež přiměly výbor k tomu, aby navrhl valné
hromadě likvidaci spolku. .

Referát po zásluze oceněn byl hlučným potleskem.
Poté následuje projev předsedy organisačni komise Spolku čs. inženýrů, Ing. Dan-

dy, který pozdravuje valnou schůzi li; projevuje radost nad jejim programem, t. j. nad
návrhem výboru zrušiti spolek a vytvořiti zájmové skupiny (ústředí) při Spolku čs. in-
ženýrfi. Předčítá dopis představenstva SIA, ve kterém předBtavenstvo slibuje úplnou
rovnoprávnost s ostatnímí složkami inženýTskýmia podporu našeho požadavku rozšíření
zeměměřického studia na 8 semestrfi.
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Po projevu Ing. Dandy rozvinuje se o návrhu výboru velmi rušná debata, do niž
zasahují kolegové: Hlavsa, Falta, Mikula, Hejl, Hora a Rijáček, jakož i členové Spolku
čs. zeměměřičťt prof. Petřík a Ing. Faltus.

Hlasování provedeno lístky. Výsledek volby: platných hlasťt 250, neplatných O, pro
zrušeni spolku hlasovalo 247 členů, proti 1, nehlasovali 2 členové.

Všichni přítomní uznali pottebu sjednocení všech inženýrťt: Spolek čs. inženýrťt
státní mětické služby, ustavený 4. ledna 1920, se rozchází.

Po čas hlasováni a sčítání odevzdaných hlasťt přednesl Ing. Mi k u 1a "Nástin
organisace zeměmětičských inženýrťt státní měřické služby, sdružených ve Spolku SIA",
ve kterém výstižně načrtl obraz nové naší organisace.

K likvidaci spolku a utvoření zájmových skupin (ústredi) při spolku SIA zVolen
"Přípravný výbor pro vytvoření zájmových skupin (ústředí) pti Spolku čs. inženýrťt
(SIA)", do něhož byli jednohlasně zvoleni k'olegov,é:Předsedou Ing. Dr. Císař, místo-
předsedou Ing. Mi k u 1a, jedinatelem Ing. K rum p han z 1, pokladníkem Ing. L e š a
zapísovatelem Ing. L o d r.

Ohledně jměni spolku schválen návrh výboru, aby veškeré jmění spolku a účelové,
jmění t. zv. Brachtlťtv fond, byly odevzdány Zájmovému ústředí inženýrťt stát. měřické
služby, které se ustaVÍ při Spolku čs. inženýrťt. Než toto ústředí bude utvořeno, spra-
vuje jmění spoliiu a účelové jmění vpředu uvedený přípravný výbor a po něm Zájmová
skupina inženýrťt státní měřické služby odboru SIA v Praze, jakmile se ustaVÍ. .

Výše členského ptispěvku ve Spolku SIA na r. 1939 stanovena na 65 K, pti čemž
členové budou dostávati Zeměměřičský Věstnik. .

Jako posledni bod pořadu předčítá Ing. šarm memorandum bývalé odbočky Kar-
patské Ukrajiny za převzetí čechťt z Karpatské Ukrajiny do historických zemí, výměnou
za Ukrajince zde pťtsobíci.

Usn~senim předložiti toto memorandum Spolku čs. inženýrťt k dalšímu projednání.
byla valná schťtze v 13'05 hod. ukončena. Ing. Lodr.

Zpráva o činnosti zájmové skupiny mětické pti siA, odbor Brno za rok 1938.
Spolkový rok byl zahájen přípravami k účasti na manifestačním sjezdu Svazu spolkti.
zeměmětičských inženýrťt, který se konal v Bratislavě ve dnech 16. a 17. dubna 1938
současně s úspěšnou výstavou zeměměřických prací. Z \podnětu tohoto sjezdu byl vě-
nován nový zájem otáZce rozšíření našeho studia. Aby byla soustředěn~ráce v našich
zájmových skupinách, usnesli se dne 3. června m. r. delegáti mětických skupin brněn-
ského, pražského a bratislavského odboru na sjezdu SIA v č. Budějovicich z podnětu
brněnské zájmové skupiny na utvořeni z á j m o v é h o úst ř e d í zeměměřičských in-
ženýrťt a .pověřili výkonem této funkce pražskou skupinu.

Po tragických událostech minulého podzimu začali jsme uvažovat o zjednodušení
našich spolkových poměrťt. Naše jednání bylo předstiženo rozhodnutím pražského ústředí
Spolku inženýrťt státní mětické služby o zrušení tohoto spolku a o přestupu jeho člen-
stva do SIA, kde budou na přechodnou dobu utvořeny zájmové skupiny i n žen Ý r o.
státní měřické službY:-' . <-

Zájmová skupina konala v uplynulém roce celkem 9 výborových schťtzí, 1 exkursi,
a to do archivu map katastrálních a 1 přednášku (společně se zájmovoU skupinou iož.
vodohosp. a kult.), na které promluvil Dr. Rťtžíčka o výkupu pozemkťt pti vodohospo-
dářských stavbách.

Na val n é s ch o. z i 10. února t. r. byl zvolen výbor, který je současně výborem
nově utvořené zájmové skupiny inž. stát. měř. služby. V tomto výboru je: Předsedou
Ing. F. Falta, místopředsedou Ing. J. Peňáz, I. jednatelem Ing. Dr. A. Fiker, Ií.)edna-
telem Ing. F. M:artínek, knihovníkem Ing. A. šty@, pokladníkem Ing. V. Syrovátka,
I .. zapísovatelem Ing. J. ~alio, TI. zapisovaterIiig. Lunga, dalšími členy Ing. F. čtvrt-
Uk, Geom. E. Faltus, Ing. A. Moc, Ing. Dr. J. Rťtžíčka,~Ing. V. Vmmec, náhradníky
Ing. F. Bárta, Ing. F. Houser, Ing. St. Leďabyl, Ing. Lysý, Geom. A. Prokeš. Delegá-
tem do výboru odboru zvolen Ing. F. Martínek.

Z Jednoty čs. úř. autor. civilních geometrft v Praze. Schťtze pracovního výboru
konala se dne 4. února 1939 za účasti 11 členťt. 3 členové se omluvili.

Po zahájení schťtze kol. předseda Ing. Ftirst oznámil, že kol. Ing. Bukač a Ing.
Janč vzdávají se dobrovolně členství v Představenstvu Inženýrské Komory a poděko-
val jhu za jejich dlouholetou a obětavou činnost. Po projednání komorních záležitosti,
zvláště voleb, stanovena valná schťtze Jednoty na den 26. února 1939 na 10. hodinu
V zasedací síni Inženýrské Komory v Praze. Před valnou schťtzí o 9. hodině koná se
tamtéž výborová schťtze.

Pti debatě o natizení' a zákonu o zřízení dálníc projeveno přání, aby veškeré
práce spojené se stavbou dálnic; jež jsou vysloveně ráZu inženýrského, prováděny byly
civilními techniky (inženýry). Přání toto souvisí s prohlášením státních činitelťt včele
s předsedou vlády, že bude vláda všemožně podporovati s o u k r om é pod n i k á n í,
jež nese značnou část poplatkových břemen; daň dťtchodovou,výdělkovou a obratovou.

Za člena Jednoty ptijat kol. Ing. FT. Habrda v Hodoníně, Havlíčkova 3.
Informace o upráZdněných místech pro civ. geometry podává naše Jednota.
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Za Moravu podal zprávu kol. Ing. Janč a Ing. Faltus, za Slovensko kol. Ing. TvarO.žek.
Po projednání místních záležitostí byla schfize skončena. Ret. Ing. VZk.

Osnova vládního nařízeni o scelováni hospodářských pozemkíi a jiných úpravách
pozemkové držby v zemich české a Moravskoslezské byla ministerstvem zemědělství
v polovici února dána do meziministerskéhQ připomínkového řízení, které má býti ukon-
čeno ve velmi krátké lhíitě. Zamýšlenou normou má býti rozšířena platnost moravských
zemských zákoníi č. 30/1884, 31/1884, 32/1884, 65/1892, 57/1910, 52/1910 a 53/1910 a mi-
nisterského nařízení pro Moravu č. 13/1912 na celé územi země Moravskoslemké (ob-
dobné slezské předpisy se zároveň zrušují) a na zemi českou. Upravená znění zmině~
ných zákonft budou uvedena v přílohách nového nařízení, které 'obsahuje další ustanovení
o povinném scelování pozemkti při budování rozsáhlejších staveb komunikačních. Pro-
váděcí nařízení č. 13/1912 bude novelisováno se zřetelem k novým úkolftm scelování.

Osnova nariadenía vlády Slovenskej krajiny o započati scelovacieho pokračovania
na žiadosť katastrálnych J!lern1ckych úradov a o sústredeni súdnej agendy úprav pozem-
kovej držby bola ministerstvom pravosúdia v Bratislave koncom februára rozposlaná
príslušným rezortom k urychlenému pripomienkovému vyjadreniu. Spomenuté minister-
stvo venuje komasáciam zaslúžený záujem, čo možu slovenské kruhy pol'nohospodárske
a komasační odbornici povďačne kvitovať, najma, keď spomenú nedostatku porozume-
nia, s ktorým sa úpravy pozemkovej držby na Slovensku stretávaly v bývalej pl'no-
hospodárskej a justičnej správe v prvých 20 rokoch republiky. Tento potešujúci záujem
Ba prejavil i pri prejednávani slovenského rozpočtu, v ktorom je na finančné zaistenie
pozemkových úprav dostatočne pamatané. Obnovením štátného fondu pre úpravu pozem-
kovej držby, ktoré prv bolo z nepochopitel'ných dovodov'bagatelizované, dostane Ba slo-
venským komasáciam trvalého finančného základu, takže budú mocť dosiahnuť takého
rozvoja. akého slovenslté pomery vyžiadujú.

Ciel'om pripravovaného nariadenía je umožniť praktické použitie predpisu § 83,
odst. 4. vládneho nariadenia č. 64/1930, podl'a ktorého má ministerstvo financii požia-
dať ministerstvo hospodárstva o povolenie komasácie v tých kat~trálnych územlach,
v ktorých by založenie lebo reambulácia pozemkového katastru boly pre rozdrobenosť
pozemkovej držby nehospodárné. Ďalším cieľom novej normy je upraviť komasačnú sud-
covskú. službu takým zposobom, aby k nej boli ustanovovaní zapracovaní špecialisti
len u niektorých krajských súdov (po prípade len u jedného pre celú krajinu), posob-
nosť ktorých by v tejto veci bola územne rozšlrcná.

Obrovská mapa celých Spojených státi! Severni Ameriky. Asi 50 letadel fotogra-
fuje již tři roky celou plochu Spojených státti a snímek celé země má býti roku 1940
dokončen. Všechny snímky budou potom složeny v jeden celek a dají tak fotografický
obraz tohoto státu. ~

Snímky jsou hotoveny s letadel ve Výši 4200m, a to tak, že do každého snímku
se zachytí vždy polovina předcházejícího foto-obrazu. Tím se zaručuje největší přesnost
fotografování a vylučují se jakékoliv nedostatky nebo dokonce snad i prázdná mista
v celém obrazu.

Zvláštni zájem o tuto gigantickou mapu projevují již nyní zeměpisci i jiní bada-
telé, dále úřady zemědělské a lesní. Ovšem i armáda má o ni také zájem, učinila si
však některé výhrady, jako na příklad, že na mapě, určené pro veřejnost, nebudou ně-
která dftležitá mista znatelná do všech podrobností detailu. Náldad na mapu celého
státu jest rozpočten na 30 milionti dolarO.. ' Ing. JeZfnek Ed.

Vypsáni literárních soutěží MAP. Technická akademie MAP vypisuje 55.000 K na
veřejné literární soutěže k řešení těchto témat:

1. Jest oprávněno pě,stování našich hlavních dřevin v uOBavadním rozsahu anebo
doporučuje se zavádění, případně rozšíření dřevin jiných? - 2. Jak zvýšiti výnos z ma-
lých lesft. - 3. Dokonalé využití dřeva jako chemické suroviny. - 4. Výrobní mož-
nosti umělých pryskyřic, umělých hmot a lakti z domácích surovin. - 5. Zásobování
velkých měst mlékem a mléčnými výrobky. - 6. Ovocnictví s hlediska podnikaWlského.
-- 7. Úprava v~nic. - 8. Problém věžových staveb (mrakodrapíi) v česko-Slovenské
republice. - 9. Hospodaření s energií V česko-Slovenské republice za nových poměrd.
-- 10. Bezkolejná vozidla poháněná elektřinou. - 11. Jak podporovati soukromé podni-
káni v. malé a střední výrobě. - Lhftta pro všechna témata do 15. k vět n a 1939. -
Podrobné a d ft 1e žit é podminky b e rz; iP 1a t n ě zašle Masarykova akademie práce,
Praha III., Vlašská ul. 19, telefon 440:'09.

Jmenování: 'President republiky jmenoval k návrhu Patentního úřadu znalci s titu_
lem radft patentního soudu pp. prof. Dr. Ing. J. Ryšavého a prof. Dr. J. Svobodu
z Prahy a prof. Dr. Ing. AI. Ti c h é h o z Brna.
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Ti, kteří odstoupili... S nejvyšších míst měřičských úředníkfi pozemkového kata-
stru v zemi České odstoupili z činné služby dva čelní representanti: přednosta správ-

ního oddělení XXII. zemského
finančního ředitelství v Pra-
ze, vrchní měřičský rada Ing.
J o s e f N o v á k, a jeho zá-
stupce, vrchní měřičský rada
Ing. Fr a n t. Tam c h y na.

Ač již šedesátníci, jsou
tělesně velmi zdatni, duševně
velmi svěží, přes to, že do je-
jich životní dráhy spadá svě-
tová válka, které se oba zú-
častnili a v níž se uplatnili
ve význačných úkolech nejen
podle svých vlastností vojen-
ských, ale i vědomosti od-
borných.

Ing. J o s e f N o v á k
narodil se 1. února 1878

v Ořechově, soud. okres 'I'elč na Moravě. Po absolvováni zemské vyšší reálky v Telči
studoval na české vysoké škole technické v Praze, kde složil v r. 1899 odbornou státní
zkoušku zeměměřickou a byl poté přijat do služby pozemkového katastru a přidělen do
Kolína. Působil postupně jako správce evidence katastru daně pozemkové v žamberku,
v Třebíci na Moravě a v Brně III., kde byl pověřen novým zaměřováním místních trati
a jiných, ze scelování vyloučených, pozemkfi v komasovaných obcích na Moravě a pro-
váděním výsledkfi' agrárních operací.

V r. 1914 byl přeložen do triangulační kanceláře býv. rak. ministerstva financí ve
Vídni a rok na to byl povolán k vojenské válečné službě; nejprve u. býv. pěšího pluku
č. 4, pak u železničního pluku, načež byl přidělen k válečnému vyměřování. Zúčastnil se
při měření základny u Nového Pazaru a při vojenské triangulaci na Balkáně (v Srbsku,
na černé Hoře, v Albanii, Bulharsku a Macedonii).

Po státním převratu pfisobil do polovice roku 1920 jako přednosta býv. evidence
katastru daně pozemkové v Karlíně, načež byl povolán k dohlédací službě u zemského
finančního ředir.elství v Praze, kterou konal do konce r. 1935. Výjimkou jsou léta 1926
a 1927, kdy Ing. N o v á k byl přidělen ministerstvu financí, odděl. III/6 a spolupraco-
val ha osnově nového katastrálního zákona a jiných předpisech.

Jeho odborná znalost, iniciativa a organisační schopnosti došly povšimnutí nadří-
zených činitelfi, takže byl v r. 1936 pověřen funkcí přednosty správního oddělení XXII.
zemského finančního ředitelství, jako prý z řad měřičských úředníkfi. Této funkci věno-
val se Ing. N o v á k s neúměrnou pílí, s uplatněním svého širokého rozhledu, př'esahují-
cího daleko rámec odborného vzdělání, svých vědomostí ~inistrativních i schopností
psychologických. Jeho odborné znalosti a bohaté zkušenosti projevily se zejména při
zpracování osnov vládního nařízení čís. 64/30 Sb. z. a n. ke katastrálnímu zákonu a pří-
slušných návodfi pro měřické práce výkonných katastrálních úřadfi.

Od roku 1921 do 1935 byl členem zkušebních komisí pro uchazeče o oprávnění ci-
vilního geometra u zemského úřadu v Praze. - Od funkčního období 1928/29 do dneš-
ní doby jest členem zkušební komise pro druhou státní zkoušku oddělení zeměměřického
inženýrství na vysoké šlwle speciálních nauk při českém vysokém učení technickém
v Praze.

Jeho znalost veškerého personálu pozemkového katastru, jak co do služebních
schopností, tak i co do vlastností osobních, spojená s vrozenou dobrotou srdce, projevo-
vala se při vyřizování věcí osobních. Všichni v Ing. Novákovi viděli níkoliv nadřízeného,
nýbrž "tátu" a upřímného rádce.

Jeho zástupce Ing. Fr a n tiš e k Tam c h y na. se narodil 1. července 1878
v Lánech na Dfilku u Pardubic.

Po absolvování vyšší reálky v Pardubicích pokračoval ve studiích na české vy-
soké š~ole technické v Praze, kde složil v r. 1900 odbornou státní zkoušku, vstoupil do
služby pozemkového katastru a pfisobil ve Valašském Meziříčí, Boskovicích a od r. 1908
v Hradci Králové, ve kterých dvou posléze uvedených okresích vykonal rozsáhlá a ob-
tižná měření místních tratí.

Světová válka zastíhla Ing. Tam c h y n u v Hradci Králové, odkud nastoupil
k pluku těžkého dělostřelectva; byl velitelem různých baterií a pří pádu Přemyslu do-
stal se do zajetí z jara v r. 1915. Celý měsíc trvala ce,sta do Taškentu v Turkestanu,
Ak Tepe (Bílá Hora) u perských hranic a Aschabadu a v březnu 1916 do Zlaté Ordy
(velké ležení v Hladové StlfPi, kde denně umíralo až 40 zajatcfi). V tomto čaSe příhlá-
sil se Ing. Tam c h y nad? čsl. legií, v květnu 1916 vrací se opět do Taškentu, kde koná
astronomická pozorování na hvězdárně a na podzim téhož roku se účastní zavodňova-
cích prací části (asi 200.000 ha) Hladové Stepi, výpočtu a vykreslení podélného a příč-
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D,ýchřezfi hlavního "Romanovského kanálu" (asi 180 km dl., as 40 m šir. a 10 m hlub.)
a jeho větvi, spolu s Ing. Sablíkem, nynějším min. radou Ing. Králem, generálem Ing.
rlytířem a j.

Po těchto pracích byl Ing. Tam c h y n a pověřen vyhoťovením plánu stepi v roz-
loze asi 60.000 ha a spolu s jinými odborníky vypracoval projek~lez. dráhy z Perovska
do vnitra stepi (as 210 km dl.) i s jízdním řádem pro její provoz.

V r. 1918 při neúnavném studiu odborných děl, opatřovaných z vlastnfch pro-
středkfi, počítal Ing. Tam c h y n a pro plán města TaJlkentu souřadnice bodfi polygo-
nových pořadfi. Všechny výsledky uvedených tu prací byly vládou bolševikfi vydány
tiskem pro světovou literaturu, jaJ(o representanční práce nového ruského režimu. 'f

Po této práci v dubnu 1919 začíná Tamchynfiv útěk ze zajetí nejprve do Bu-
chary, velbloudi karavanou přes pouště Kizil Kum a Kara Kum a po nezdaru zpět do
Buchary,odtud nový marný pokus proniknouti s velbloudi karavanou přes poušť k Arab-
skému moři, a: zas marně přes pouště kPersii a zpět, až_ ~onečně zdařilý útěk, plný
útrap při nedostatku pitné vody přes Kizil Kum, Kara Kum, Ust-Urt do Krasnovodska.
Z Krasnovodska přes Kaspijské moře -- které pohltilo Ing. 'l,'amchynovi zápisy Q pra-
cich na astronom. observatoři v. Taškenté - Kavkaz a černé moře, do Cařihradu, přes
Bulharsko, Srbsko a Rakousko v únoru 1920 do Pardubic. V březnu téhož roku byl Ing.
Tam c h y n a propuštěn ze svazku čsl. branné moci a po 3měsíční dovolené nastoupil
znovu do slu,žby pozemkového katastru na Smíchově, odkud v záři 1920 byl povolán
k dohlédací měřické službě u zemského finančního ředitelství.

Své bohaté zkušenosti uplatnil při tvorbě ,nového katastrálního zákona, k němuž
podal mnohé náměty a při projednávání vlád. nařízení ke kat. zákonu a návodfi, zejména
Návodfi IV a VIII.

Z přehledfi životní 'činnosti obou našich čelných representantfi rýsují se kromě
vysoké odborné úrovně i krásné vlastnosti osobní: ryzí, poctivé a upřimné povahy, ne-
smlouvavé ve veci, při tom však lidsky přistupné, se srdcem p,lným citu a pochopení
pro podtfízené bez zřetele na stupeň vzdělání.

Budou nám ve všem zářivým vzorem!
Při jejich odstupu z činné služby přejeme jim ze srdce trvalého zdraVÍ, klidu a

spokojenosti do mnoha dalších let, aby jim vnitřní uspokojení nad vzorně splněnou po-
vinností bylo zaslouženou odměnou. P-t.

Personální přesuny u pozemkového katastru země Slovenské. V počtu 9000 stát-
nícb. zaměs1mancfinárodnosti české, jež dala slovenská vláda k disposici vládě ústřední,
jsou též četní naši kolegové. Podáváme zatím souhrnný přehled; jmenovitý seznam ko-
legfi daných k disposici přineseme v příštím čísle. Podle našich informací byló dáno
nitivních zaměstnancfi pozemkového katastru; z toho 75 měřičských a 59 kancelářských
úředníkfi. úbytek, sestavený dle jednotlivých' kategorií se celkem jevi takto: 1. Měř.
úředníci: vládní rada 1, vrch. měř. radové 4, měř. radové 19, vrch. měř. komisaři-:L..
měř. komisaři 2~, měl'. konclpisti 12, celkem 9,5. Mimo to měř. úředníci z triang. kanc.
a jinde 10, úhrnem 75. II. Pomocná služba technícká: asistenti pom. sl. tech. 11, akce-
5isti 7, celkem 18. III. Kanc. úřednící: kanc. správci 2, vrch. kanc. oficiálové 6, kanc.
oficiálové 16. celkem 24. IV. Pomocná kanc. služba, t. j. vrchní kanc. oficianti, kanc.
oficianti a kanc. pomocníci: celkem 17 osob. Kromě těchto úředníkfi vystoupilo a bylo
převzato do služeb německé říše 19 měř. ú ř e dní k fi n á rod n o s t i něm e c k é,
kterým byla propfijčena místa vesměs v městech zabraných Německem. Z počtu 98 mě-
tičských úředníkfi národnosti ruské nebo rusínské, ať definitivních nebo smluvních, ne-
byl propuštěn nikdo.

Karpatská Ukrajina. Pře dno s t o u pozemkového katastru (oddělení VI, hlav-
ního finančního ředitelstvi v Chustu) ustanoven Ing. Václav P r;'1m i CIh, vrchni měř.
rada. D oh Ié d a c í mi ú ř e dní k y poz. katastru na Karpatské Ukrajině ustanoveni
Ing. V. Já gr, měř. rada a Ing. St. Ž d í ~ al, měř. rada. P t el o ž en i: Ing. F. Va-
c e k, měř. rada, do země české. Ing. V. Wan kát, měř. rada., dó země české. Ing. K.
Let o c h a, měř. konc., do země moravskoslezské. D o v Ý s I u ž b y dnem 1. ledna 1939
odešel Ing. F. W i sne r. Z e stá t n í s I u ž b Y ode š I i d o Něm e c k a: Ing. H.
Schweydar, vr. m. kom., A. Mauler, vr. m. kom., Ing. F. Stolzel, vr. m. kom.,
Ing. L. Scheich, m. kom." Ing. K. Schilhan, m. kom. Do Maďarsika: A.
C z e rve n y a k, vr. m. kom., Ing. S. Pap p, m. kom., Ing. J. Fo gel, konc., Ing. S.
Pop ov i č, sml. m. úřed.

Příšti číslo vyjde 5. května t. r. jako dvojčislo. Prosíme pp. čtenáře, aby omluvili
ještě tubo -- doufejme poslední - nepravidelnost '[e vydávání časopisu, k niž jsme donu-
ceni stále ještě neujasněnýwi poměry v našem spolkovém životě a z toho vyplývajícím
nedostatečným finančním zajištěním časopisu. Vynasnažíme se tuto nepravidelnost i do-
časné omezení rozsahu Věstníku pp. ,;dběratelfim vynahraditi.· \_ '

Spolek čs. zeměměřič~ v Praze.

Za redakci odpovídá Ing. Bohumil Pour. -Thkem Akciové mora,,"ké knlhtllkárny Polygrafie •. Brně.
Nakladatel: Spolek če.kollovenlkýcb zeměměHčll v Praze_
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