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Zjednodušený vj-počet středních ('h"b v souřadnicích
pti soucasllém vyro\fn~'llí "Íf.°ebodu.
Složitost výpočtu středních chyb v souřadnicích
M x a M Y roste neúměrně s rostoucím počtem současně vyrovnávaných bodů a jest často příčinou, že
mnohý počtář upustí z důvodu úspory času od výpočtu M x a M Y a spokojí se pouze s výpočtem střední chyby v měřeném směru m", podle níž posuzuje
pak přesnost, s jakou byly souřadnice vyrovnaných
bodů určeny. Jelikož při tomto kriteriu není přihlíženo k délce a poloze záměr, určujících vyrovnané
body, nelze tak dospěti k správnému závěru o zkoumané přesnosti. Za tím účelem jest nezbytně nutno
M x a My vypočítati a úsporu času docíliti spíše
zjednodušením obvyklého způsobu výpočtu M x a
My, k čemuž má posloužiti tento článek.
Při současném vyrovnání dvou bodů provádí se
výpočet M x a M y po přetvoření normálních rovnic
na rovnice odvozené podle následujících vzorců (viz
též vysvětlivky k příloze č. 75 Návodu A z r. 1941,
str. 201):

V praxi je známo, že ve výrazech A2, A", B, jsou
vlivy druhých a dalších členů velmi malé a v důsledku různých znamének se často ruší. Zanedbámeli je, dopustíme se tím chyb, jichž účinky se však
v konečných výsledcích M x a M y buď vůbec neobjeví, anebo jen v míře velmi malé.
Zavedeme-li označení
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kde váhoví součinitelé Qll až Q.4 jsou převratné hodnoty vah p xl' P Yl' P x2' P Y" souřadnicových oprav
d xl' d Yl' d x d Y?, a stanovení těchto (s výjimkou
Q'.' jež obdržíme přímo po vyřešení normálních rovnic, jako převratnou hodnotu váhy P Y2 poslední neznámé d Y2)' vyžaduje z celého výpočtu nejvíce času.
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kde hodnoty K K2, K3, K4, A/, A/, A/, Bz', Bs'.
C R' jsou určeny" po vyřešení normálních rovnic a m
vypotčeno podle vzorce
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Podle takto upravených rovnic lze výpočet M X a
provésti s výhodou nomograficky. V tom případě jest nejlépe výpočet rozděliti na dvě část.i, a to
na výpočet váhových součinitelů Ql1 až Q44 a výpočet středních chyb M x, až M YO' Oba výpočty lze
řešiti užitím spojnicových nomogramů, jichž stupnice jsou umístěny na společných nomografických
osách.
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Koty proměnné m se zobrazí podle druhé nomografické rovnice v mezích od O" do 2,5" na pravé svislé
ose, užitím modulu q? Na šikmé ose sestrojíme stupnici pro proměnnou M, a to podle rovnice

Označíme-li
K2 A/2

= L1

Ka A/2

K3 B/2

= .14'

K4 Ba'2 = .15,

1,

obdržíme
Qll =K1

= .12,

Qa3 =K3

dq2
ea=--~-,
%.M+q2

+ .1 + .1 + .13
+ .14 + .1
+ .1
1

Q22=K2

K4 Aa'2 = .13'
K4 Ca'2 = .16,
2

5

v níž d jest opět vzdálenost počátků příslušných
stupnic. Konstrukci stupnic pro Q a M lze také provésti na základě perspektivy řad. Čtení na nomogramu provedeme, používáme-li stupnice Q, podle
klíče
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Q44=K4·
Prvý nomogram sestrojíme k řešení vztahu
L1=K.A'2
(kde za A' možno dosaditi hodnoty A', B', C').
Ke konstrukci nomogramu utvoříme nomografické
rovnice
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v nichž u jsou koty proměnné K, zobrazené na levé
svislé ose, v koty proměnné .1, zobrazené na pravé
svislé ose. Stupnice obou proměnných zobrazíme
v intervalu od 0,00000 do 0,0001 (na přiloženém nomogramu jsou obě stupnice kotovány ještě od meze
0,0001 dále, jelikož tomu dovoluje délka qbou nomografických os) užitím stejného modulu pro obě dvě
proměnné. Koty proměnné A' vyneseme na úhlopříčné ose podle rovnice
d

;3= 1+A'2'
v níž d jest vzdálenost počátků obou svislých stupnic.
Výpočet provádíme na nomografické přímce podle
klíče
K-A'-,d.
Jt·li K větší než 0,00011, nebo menš.í než 0,000001,
po žiieme na stupnici pro K vhodný násobek, nebo
K rozložíme na součet vhodných čísel. (Ku př. je-li
K = O 000238, určíme .1 pro 0,0001, výsledek násobíme dvěma a připočteme k němu .1 nalezené pro
K = 0,000038.)
Druhý spojnicový nomogram sestrojíme k řešení
rovnice M = m . ýQ (v níž za M možno dosaditi
buď Mx neb My).
Rovnice nomografické budou
1

Q'-M-m/2.
V druhém případě nutno tudíž použíti polovičních
hodnot stupnice pro m. Rozsah stupnice pro Q byl
volen tak, aby nomogramu mohlo býti použito pro
výpočty při triangulacích od nejnižšího až k třetímu
řádu.
Je zřejmé, že poslední nomogram lze také upotřebiti pro výpočet M x a M y při souřadnicovém vyrovnání jednoho bodu. K tomu je třeba vypočítati
dříve váhové součinitele Qll a Q22 podle vzorců
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což při použití počítacího stroje jest výhodné, jelikož jmenovatel obou zlomků je stejný a jeho vyčJs..
lení lze provésti přímo ve stroji.
Výpočet M x a My při současném vyrovnání více
než dvou bodů se provede analogicky, jako u dvou
bodů.
Na obraze jsou oba zmíněné nomogramy spojeny
tak, že stupnice pro A' a M jsou vyneseny na společné šikmé ose, kdežto stupnice pro m a .1 na společné ose svislé.
Provedení výpočtu M x a My způsobem právě popsaným, jeho hospodárnost a upotřebitelnost, pokud
se týče přesnosti vypočtených M x a My, nejlépe
ukáže číselný příklad, za který zvolme z důvodu
úspory místa příklad uvedený v příloze č. 76 Návodu A, str. 206.
1. V Ý poč e t M x a My
jem.

U=ql'---=

ýQ
v
%
q2
kde u jsou koty proměnné Q a zobrazíme je na levé

u

svislé ose druhého nomogramu. Stupnici vzhledem
k jejímu rozsahu a požadavku zřetelného čtení rozložíme na dvě části, z nichž prvou označíme Q a
zobrazíme ji v mezích od 0,0003 do 0,00001, v modulu q., po levé straně osy, druhou označíme Q' a
zobrazíme ji v mezích od 0,00001 do 0,0000025, užitím modulu polovičního q,', po pravé straně téže osy.
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V y s v ě tI e n í k v Ý poč t u. Z vyrovnání opíšeme nebo podle vzorců dříve uvedených vypočteme
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Es'2, což JSou čtverce hodnot vypočtených a červeně
zapsaných ve vyrovnání nad jednotlivými členy odvozených normálních rovnic (A4'2=0,362=0,130.
Es'2 = 0,312 = 0,096). Poté vypočteme přímo ve
stroji VQI~ až VQG~ (VQu
obdržíme, vysadíme-li
do výsledkové stupnice stroje K" toto zvětšíme o součiny K2 A/2, K3 A/2, K4 A/Z, Ks A/2, KG A5'2 a výsledek odmocníme. Podobně VQss = Ks
KG Es'2 a'
VQGG = ýKG·)
Konečně vypočteme M Xl až M Y:1
utvořením součinů mVQl1 až mVQ66' kde m je vy.
počteno v daném příkladě na str. 206 dole.
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Vysvětlení k výpočtu. Z vyrovnání opíšeme nebo
vypočteme KI až KG' K hodnotám K, až K6 a k hodnotám A/ :až Es', které jsou rovněž dány ve vyrov-
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nání (jsou to hodnoty červeně zapsané nad jednotlivými členy odvozených normálních rovnic), najdeme na nomogramu korekce .1, až .115" K usnadnění
výpočtu korekcí .1, až .1'5 jest výhodným zapsati
tužkou do vyrovnání pod [bb .1] hodnotu K, atd.
až pod [ff. 5] hodnotu KG" Přičtením korekcí k příslušným K, až Kr, obdržíme váhové součinitele Qll
až Q6r,' K nim a k dané m (viz uvedený příklad v příloze na str. 206 Návodu A dole, kde m" = 2,4"),
najdeme na druhém nomogramu M x, až M Y3'
Výsledky, k nimž jsme dospěli oběma způsoby

zjednodušeného výpočtu, se úplně shodují s výsledky
M x a My, vypočtenými pro uvažovaný příklad
v příloze Návodu A a řešení vykazuje určité úspory
časové.
Hospodárnost zjednodušeného výpočtu M x a My,
ve srovnání s výpočtem uvedeným ve zmíněné přiloze, není na prvý pohled patrná, jelikož v příloze
jsou na str. 207 uvedeny pouze výsledné hodnoty váhových součinitelů Qll až Q66' aniž by bylo číselně
vyznačeno, jak se k nim dospělo.
Obr. I, SIA, Praha.

-

Ing. Ant.

Koláčný.

Děřické podklady pro knihovní akce u veřejných staveb
a přehledllý plán pro stavebníka.
Služba zeměměřičská se stala důležitou složkou
služby stavební při úřadech protektorátních, městských i civilních a mimo opatřování měřických podkladů pro vypracování projektů různých technických
děl, má hlavně usměrniti jak v zájmu stavebníka tak i vyvlastněnců majetkové převody účelným
a rychlým vyhotovením měřických podkladů pro
knihovní pořádky. Na příkladech z praxe dá se
ukázati, že z jednotlivých fází stavby (zhotovení
projektu, výkup nebo vyvlastnění pozemků, vlastní
stavba, geometrické zaměření díla, knihovací akce)
trvala mnohdy nejdéle (asi 60% celé doby) právě
knih ovací akce; od vyhotovení měřických podkladů
do plného skončení knihování incI. výplaty kupních
cen s úroky často uplynulo 3-15 roků. Z této
dlouhé doby knihovací akce vzniká:
1. Stižené provádění soukromých majetkových
změn v katastru a v knihách veřejných s pozemky,
jejichž díly jsou příslušnou knihovní poznámkou zatíženy, případně zabrány .pro stavbu.
2. Stavebník dlouhá léta platí úroky z kupních
cen, případně nájem, což činí značné potíže, je-li
stavba vyúčtována a úvěry vyčerpány.
3. Měřické operáty zastarávají, když knihování
vázne; pak je nutno měřické písemné operáty přepracovati a často i měření samo znovu na náklad stavebníka provésti, aby geometricky plán odpovídal
současnému stavu katastru a knihy pozemkové.
4. Nedůvěra občanstva k výkupním akcím veřejných úřadů.
5. Postupitelé pozemků musí platiti daň z pozemků, kterých již neužívají, nebo ji dodatečně musí
vymáhati na stavebníkovi, pokud ovšem nebyla l,lčiněna nějaká oboustranná účelná dohoda, jako na př.,
že pozemková daň se hradí postupiteli určitým procentem z kupní (odhadní) ceny, splatné po knihovním převodu.
Průtahy v knihovací akci jsou způsobovány hlavně složitou organisací správní. Zlepšení v tomto směru lze očekávati, když veřejná služba upraví dosavadní nedokonalý chod akcí knihovních a plně využivši příslušných znalostí měř. inženýra, zřídí
v rámci úřadů knihovací oddělení. O této věci velmi
časové pro veř. službu nehodlám se podrobně šířiti,

ponechávaje to povolanějším. Zde se omezím na podání návrhu ku zjednodušení a zrychlení některých
fází v zaknihování.
I. Jak měřický inženýr přispěje k urychlení kni1wvací
akce úpravou svých písemných podkladů
pro knihování.

Dosavadní měřické a písemné podklady pro knihování v jednom kat. území, kde se podnikla stavba
rázu veřejného, jsou:
a) Sestkrát geometrický plán (1. originál pro veřený úřad-měřické oddělení, 2. otisk pro katastrální
měř. úřad, 3. otisk pro pozemkovou knihu, 4. otisk
pro stavební správu, 5. otisk pro knihujícího právníka a 6. otisk jen, jde-li o pozemky zemských desek
neb železniční knihy).
b) Dvakrát výpočet výměr změněných parcel se
seznamem souřadnic polygonových bodů (pro měř.
oddělení veřejného úřadu a pro katastrální měř.
úřad).
c) Sestkrát výkaz ploch jako přílohu ku geometrickým plánům.
d) Třikrát pomůcka k sestavení vkladních listin
a k výplatě kupních cen pro měř. oddělení, pro stavební správu a knihujícího právníka. Tato pomůcka
umožňuje rychlou spolupráci měř. inženýra s knihujícím právníkem a usnadňuje sepisování vkladních
listin.' )
e) Jednou návrh ohlašovacího listu pro katastr
(dá se použíti výkazu ploch s obálkou formuláře
ohlaš. listu).
f) Jednou v originále protokol o výkupu, prodeji,
směně pozemků nebo o zřízení služebnosti a třikrát
jeho opisy pro měř. odělení, pro stavební správu
a pro knihujícího právníka. Originál zpravidla pořizuje měř. inženýr za spolupráce s příslušnou stav.
správou a právníkem, když není po ruce dokonalý
vodoprávní výměr s údaji o odhadu náhrad nebo
jiných podmínkách.
1) O této pro administrativní účely významné pomůcce
viz bližší podrobnosti v článku Ing'. Dr. Josefa Růžičky:
»0 výkupu pozemků se zřetelem na vodohospodářské
stavby«, ZeměměřičskýObzor 1940.
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Morava

\~

)
Obraz l.
S i t u a ční n á črt (místo geo-metrického plánu)
změn, vzniklých úpravou řeky Moravy a jejím přirozeným, povlovným posunem v kat. území .....
Měřítko: 1: N.
Vznikají tak 3 druhy podkladů [viz ad c), d), e)],
jejichž některá data a rubriky se opakují. Pojednávajívlastně všechny o jedné věci a jsou sestaveny
pro každou složku úřední (katastr, kniha pozemková, knihující právník, stavební správa) tak, aby tato
mohla svou práci provésti pohodlně. Na př. výkaz
ploch bývá sestaven aritmeticky podle parc. čísel,
pomůcka k výplatě abecedně podle majitelů a pod.
Chceme-li se vyhnouti přílišnému písaření, opomineme moment pohodlí pro katastr i to, že některá úřední složka nepotřebuje právě všech rubrik a shrneme
podklady ad c), d), e) do jednoho upraveného (viz
příklad dále) výkazu ploch, sestaveného abecedně
podle majitelů (vhodné pro měř. oddělení, stavebníka i pro sledování průběhu knihovaci akce), jenž
všechny tři podklady obsahově pojme. Místo podkladů ad c), d), e) zhotovíme 6krát upravený výkaz
ploch (pro měř. oddělení, katastrální měř. úřad, pozemkovou knihu, knihujícího právníka, stavební správu, a další kus jen, jde-li o zemské desky nebo železniční knihu), t. j. jeden koncept pro domo plus jeden
originál na stroji se čtyřmi průklepy.
Uvádím příklad na- sestavení výkazu ploch tak,
aby vyhovoval hlavně knihujícímu právníku ku snadnému a rychlému sestavení vkladních listin a stavebníkovi ku sledování průběhu a stavu knihovací
akce.2) Srovnej obraz 1, znázorňující plán změn, jež
2) Dosud sestavuje knihující právník vkladní listiny
(prohlášení, smlouvu kupní, odstupní nebo směnnou)
většinou na základě goeometr.plánu a výkazu ploch, při
čemž trvá dlouho, než vnikne do všech změn (obzvláště

vyvolala úprava řeky Moravy v kat. úz .... a formulář: Přílohu A (výkaz ploch).
Jedná-li se o rozsáhlejší změny na př. na základě
přirozeného
posunu říčního koryta,
vyhotovíme
zvláštní výkaz ploch na knih. provedení těchto změn
dříve, než přikročíme k sestavení ostatních vlastnických změn, vyvolaných stavbou. Geometrický plán
bude míti v našem příkladě: Výkaz ploch I. o pozvolných změnách říčního toku podle ~ 411 obč. zák.,
které je třeba ve smyslu § 35, odst. 9 vI. nař.
Č, 64/1930 ke kat. zák. provésti v pozemkovém katastru z úřední povinnosti, a výkaz ploch II. o vlastnických změnách, vzniklých úpravou řeky Moravy
v kat. úz .... , jenž předpokládá knih. provedení změn
ve výkazu I. citovaných. Změny obsažené ve výkaze I. i II. se dají zobraziti na jednom geometrickém
pláně jako dvě změny jdoucí po sobě (nový stav vyznačí se vždy rumělkou plně, starý se zruší dvěma
čárkami, jen starý stav kat. hranice se zruší křížky).
Pouze utrpěla-li by tím přehlednost geometrického
plánu, zhotoví se odděleně jak plány tak i příslušné
výkazy ploch.
u větší stavby), jež ale provádějící měř. inženýr zná téměř
zpaměti. Je tedy výhodné, když měř. inženýr vyjádří technické a majetkové změny i právně tak. aby je mohl knih.
právník jen opsat. Též sledování průběhu a stavu knihovací akce není ještě u většinY stavbeních úřadů soustředěno v jedněch rukou. Mělo by býti řízeno všude jednotně
v rukou provádějícího měř. inženýra, který je ze všech
účastníků do všech majetkoVÝchpřesunů a změn nejlépe
1asvěcen na základě místních jednání s odstupiteli pozemků a práv.
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Výkaz
Z
a) Majitel knihovní (skutečný)
Bydliště
b) Stavebník:
Země Morava postuod ........
PUJ'e maJ'iteli ad a)
získanou

Parcelní
•. I
CIS o

Výměra
kat. v m'

Kultura

Kat. výt.
K Ih

t+"

p~rce.
clsla,

---~~1--4
- -5~-r~-6---- 7

PlOCh;

I

ě

ě Iu j e

~. Odd
do

ID

I d'l

ve

I

I

'"

vym~re
m

(olnačenij

8 \-9-' --]0---1

TT

J. Změny vzniklé pozvolným posunem
(odplavením

'1 I

1

Sez.
III.

2·1 S~~

II Kozel
I Veřejný

dle § 411 ob. obč. zák., ktel é je třeba

Josef a Marie
Zbiroh 1.

statek

I
I

1434

I1 louka

I

6814

I

I
4 ,144757

I

J~:a~a

33567

I
I
I

I

pJ ovésti

I
16

1';0

O :00

I

ve ::;myslu § 35, od4. 9
::::

II

6814

1

a

14 :::~

I

33567

II
I

II. Vlastnické změny vzniklé úpravou
Sez.
III.

a)

I

Josef a Marie
Zbiroh 1.

Kozel

1434

!louka

4 1143331

I 16

'170 -;:~34(1

I

I

43039

I
!
I
I

,

I

6814(3

i

I
I

I

b) ....
získanou

54

směnou: 1) od Nováka
plochu koupí

1433

I[

ryole 4

I

I

I

I

I

1434/1

I

I

I

I

\

I

f

I
I

(viz běžné Č. 2), 2) od veř. statku I
reka
I
získ. plochu úpravou dle § 48 vod. z.
6814
Morava'
6814(1
12740
č. 305/1942 (viz běž. č. 3). Vkládá ,d služebnost vozové cesty přes p. č. 1434/2, sez. III. (dle protokolu z 16. TlI. 1943) za odškodnění
.
jako statek služebný pro každého vlastníka
p. Č. 22 jako statku panujícího. Udržování pro oba
statky v poměru 1: 1. Rozsah služebnosti dle zákresu na geom. pláně č. j. 17(Z-1942.

Sez.
I.

!

I

J·I

h

'1

I

2·1 246
,

Novák
Zlámalová

I

!

Jan
LhotKa 70 ...

II
role 4

1433

2/3

I
2610

24

30

Karla
Zbiroh . . . 1(3

i

21

e

6814(3

d

1434(1

f

22

b

i

I
Sez.

3.

řeka
Morava

1.

I

I

I
I
Nová parc.
I

4·1

čísla z běž. é. 1 až 3.

I

I

I

I

I

i

I

I

I

I
I
I

I

I

I

I

I

I

i
18 09:H ...

iITi

starý

stav

I

I

Vysvětlivky:
1. Součet sloupců 6 rovná se součtu sloupců 17 a též součtu výměr sub a) ve sloupcích 10.
2. Cást a) jsou všechna dotčená p. č. jednoho vlastnfka. část b) jsou všechna p. č. I různých vlastníků. z nichž se
postupuje do části a).
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Platební

]2

povinnost

Nový

koná

S

t a v

I

-

3 e
--~_.-.

-

____

o

~...

\;

I

B-

Výměra.
m'

Kultura

B-

it

K

Majitel

14

it
.

15

16

Poznámka

_~._.--

..

it

._.-

13

11

I

strana

I

Knih.
vlož.

.~

~r Th

ft
--

-e-

Stavebník

-

do
vlastnictví
(zkráceně)

Paeel.
čí,lo

-

.

-_._

.. ____
- ..____
0_-

..

19

18

17

říčního koryta řeky Moravy

I

vi. nař. č. 6411930 ke kat. zák. v poz. katastru

I do,"vadni
veř. statek
dosavadní

I

řeky Moravy

I

I

I

(předpokládá

provedení

I

I

I

dosavadní

I

země
Morava

1713

50

země
Morava

1781

00

veř. statek

3620

100

I

I

III.

I
6!5

I

dosavadní

I

I

I Morava
řeka
I

34993

louka 4

43846

dosavadní

louka 4

86063

dosavadní

I

Sez.
111.
Sez.

1434/2

III.

I
Dohoda o eeně
pozemků je
ze dne 16. Hl. 1943
1 m'
· . 0,50 K

II

I

60

I

I

I

I

1 m'

00

2500

100

9614

I 4467 60
190 I K doplaii země

· . 0,50
· . 0,50

K
K

1 m'

·.

0,70 K

1 m'

·.

0,30 K

1

3822

1

150

Celkem

5146

země
Morava

642

\40'

veř. statek

800

00

Kozel

645

\60

I

Celkem

2088
1

00

IK

I

I

\

\

dosavadní

dosavadní

1.).

1434/1

I

I

Kozel

I
I

1 m'

Kozel

I

6814

Sez.

143331

louha 4

Hl.

\

Kozel

I

Sez.

1434

výkazu

I

I

! dosavadní
I

II

1

a knize z úřední povinno~ti)

Mo~ava plus 5 % úroků

od 1. V. 1942.

I
Dle dohody z 16. III 194,

Ruší se

I
zaplatí

1 m'

· . 0,80 K

1 m'

· . 0,80 K

1 m' · ..
země Morava

dosavadní

plus 5% úroků od 1. V. 1942.

6814/1

-

pastva

12740

Kozel Josef a M.
Zbiroh 1

6S14/2

-

pastva

1916

Země Morava

Sez.

řeka
Morava

6814/3

0,80 K

I.

26677

Postup pozemků
mezi zemí a veř.
statkem se děje
bezplatně.

dosavadní

země
Morava
země
Morava

O

O

00

00

I

1

I
\

I
I I

21

I-

21

-

I

II

I

I
I

oehr.
pruh.
oehr.
pruh.

I
I

I
4830
4862

I
I

I
Země Morava

I

Země Morava

I

Sestavil
K zaplatí země Morava
Celkem
7234
90
18 0934 . • . nový stav
1
za výkup pozemků.
dne· ... ········.X. Y.
3. V záhlaví části b) sloupce 3 a V částí a) i b) sloupcú 12, 13, jež si provádějící technik sám vepisuje, bude na pf.
u civil. geometra pro změny mezi privátními vlastníky: Ve sloupci 3 části b): Majitei .... postupuje majiteli ad aj, ve
sloupci 12 části a): Obnos, část~ b): Vlastník ad a) a ve sloupcl 13 části a): Jméno, části b): Obnos.
4. Značka O znamená, že se nevyplňuje.

I

I
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Stejně se postupuje, jedná-li se o opravu v zákresu
nebo nepřesnosti kat. mapy podle § 39 kat. zák. nebo
o změnu kat. hranice. Jedná-li se o opravu pohyblivé
kat. hranice, poukáže se ve výkaze ploch I. na § 35,
odst. 9 a § 34 vI. nař. č. 64/1930 ke kat. zák. a
na § 411 ob. obč. zákona. Při změně pevné kat. hranice se uvede § 67 kat. zák. a § 55, odst. 6 vI. nař.
č. 64/1930 ke kat. zákonu. Méně rozsáhlé změny rázu
I. a II. se vepíší do jednoho výkazu ploch odděleně
za sebou a vyjádří technicky v jednom geometrickém
plánu.
K sestavení výkazu ploch poznamenávám: Výkaz
ploch sestavuje se abecedně podle majitelů a každý
majitel má pro všechny své stavbou dotčené pozemky jedno běžné číslo. První část a) jednoho běžného
čísla nám zkráceně praví: Majitel ..... 3) odstupuje
z parc. čísel....
(uveď i parc. čísla, ze kterých stavebník ničeho nezabírá, avšak některý díl k nim
připojuje), plochy (označení) o výměrách ... m2 do
parc. čísel
do vlastnictví ..... ,4) za něž zaplatí
stavebník
K a jež v novém stavu mají označení .... 5) V poznámce se zapisují ihned nebo později
podle stavu knihovního provádění údaje potřebné
pro administrativu, jako na př.: Okupace pozemků
provedena dne ... , podle dohody ze dne....
1 m2
se hradí
K, jako záloha na kupní' cenu bylo vyplaceno
K, soudním usnesením č. d. . .. povoleno
dne
, knihovně provedeno dne ..... a pod.
Druhá část b) podle našeho příkladu (sestav jen
v případě, že stavebník dává majiteli pozemků jiné
pozemkové díly směnou a pod.) zkráceně praví: Stavebník . " postupuje směnou hořejšímu majiteli plochy získané od pana ... (na př. koupí, směnou, podle
§ 48 vodního zák. č. 305/1942 z veř. statku úpravou
řeky) a to plochy z parc. čísel....
o výměře .,. m2
do jeho parc. číseL...
v ceně .,. K (uvedou se jen
díly, jež přicházejí v úvahu jako náhradní. Tyto díly
se opakují ve výkaze u jiného běž. čísla v části a).
Na běž. číslo, kde se díl opakuje, se poukáže. Nový
stav se v části b) neuvádí.
Skutečnosti, pro jejichž vyjádření nestačí obsah
záhlaví formuláře, se zapíší slovně vodorovně přes
všechny sloupce. Na př. zřízení služebnosti cesty se
vyjádří: Vkládá se služebnost vozové cesty přes louku č. parc .... pro každého držitele louky č. parc ....
ve vložce č....
jako statku panujícího za úplatu
... K (do sloupce 12 nebo 13).6) Stejně se poznačí
3) Majitel knihovní, skutečný, uživatel, opatrovník,
plnomocník. Při společném vlastnictví se uvedou všichni
majitelé pod jedním běž. číslem a opakuje-li se jeden ze
společnýchmajitelů ještě jednou se svou vlastní knih. vložkou, musí dostat vlastní běž. číslo.
4) Zkrácené označení majitele v novém stavu nebo jeho
běž. číslo.
5) Sloupec 14 až 18. jež ukazují též, zda se parc. číslo
dělí či ruší. Není nutné, aby označení sloupce 8 bylo
v jedné řádce s označením sloupce 14. Součet sloupce 17
rovná se součtu sloupce 6 jako kontrola celéhovýkazu.
6) K tomu knihující právník doplní: 1. Pro list C ve
vložce pozemkovéknihy statku služebného: Podle protokolu č
a g-eometr.plánu č
vkládá se ve vložce č
na usedlost č
v kat. území
.
jako služebném statku služebnost vozové
2. Pro
list A-II poz. knihy ve vložce statku panujícího: Poznamenává se služebnost vozovécesty přes louku parc. č
.
v kat. úz
ve vložceč
jako statek služebný.

u složitějších případů výsledné, souhrnné vyjádření
změny.
Titulní list (obálka) výkazu ploch má udávati nahoře v záhlaví název úřadu neb stavebníka, vlevo
níže název stavby, vpravo č. j. geometrického plánu,
uprostřed nadpis: Výkaz ploch, dole vlevo kat. území, soudní a měř. okres, vpravo podpis, razítko a
datum.7)
II.

Jak měřičský inženýr zařídí ve výkaze ploch
sledování průběhu a stavu knihovací akce) aby
poznal) jak pokročila a kde vázne.

Na vnitřní straně obálky nebo na zvláštním listě
vloženém do výkazu ploch dá se otísknout tento
razítkový předtisk:
Stav knihovací akce.
1. Stavba povolena na základě
.
2. a) Vyvlastnění povoleno
.
Odhad náhrad stanoven
.
b) Knihovní poznámka o vyvlastnění vložena ...
3. Výkupní protokol
a) ke schválení předložen
.
b) schválen
.
4. Měřické podklady k zaknihování byly zaslány
.
5. Knihovní pořádek provádí
.
6. Vkladní listiny předloženy k podpisu
.
7. Knihovní převod povolen
.
8. Zálohy na trhové ceny vyplaceny v částce
.
9. a) Palmární účet za knihovní pořádek předložen
.
Zaplacen
.
b) Originály vkladních listin s klausulí o skončeném knihovním provedení. došly .
10. Trhové ceny včetně úroků vyplaceny
.
Doporučuji poznačiti na titulní list výkazu ploch
po vyplnění všech rubrik o stavu knihovací akce zeleně: Knihovně provedeno dne....
Ad 7. se vyplní,
až dojde poslední soudní usnesení. Sestavením výkazu ploch se sledováním průběhu knihovací akce získá zeměměřičské oddělení veřejných úřadů o majetkoprávních poměrech určité stavby informace, ktere
nejsou dosud v celku shrnuty v zádném jiném služebním odvětví.
III.

Jak vyhotoviti

přehledný

plán pro stavebníka .

Když je ukončena knihovací akce, nastane úkol,
pozemkový majetek spravovati. Jako hlavní pomůcku mimo výpisy z operátů katastrálních a knihovních potřebuje k tomu správce určitého majetku nebo technického dila přehledný plán a to pokud je to
možné, ve velkém měřítku. Nemůže to býti geometrický plán takový, jaký se obvykle vyhotovuje
(přeplněný kótami, se stanoviska spravování nepřehledný a často pro malé měřítko málo jasný),
nýbrž plán, jehož vlastnosti jsou:
1. Měřítko 1 : 2000 až 1 : 500. (Dosáhne se zvětšením kat. měřítka pantografem nebo cestou fotografickou. )
7) Různé vysvětlivky: Ve sl. 9 dá se užíti i barevného
označení z plánu. V příkladě příloha A výkazu ploch I.
není uvedena část b). ježto při pozvolnémposunu říčního
koryta je tato změna bez úplaty.
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2. Souhlas kresby a označení parcel s posledním
stavem v katastrální mapě. Měřičský inženýr odstraní tu zároveň zjištěný nesouhlas mezi stavem v přírodě a v kat. mapě a doplní majetkové hranice vzdálenostmi mezníků, neboť plán tento má sloužit též
jako t. zv. plán ohraničovací.
3. Znázornění výškových poměrů vrstevnicemi,
bylo-li provedeno výškové zaměření před projektem.
(Vhodné pro projekty dalších staveb neb přístaveb.)
4. Barevné vyznačení vlastnických poměrů neb
technických detailů.
5. Vyznačení všech pevných katastrálních bodů 'l
výškových bodů přesné nivelace. (Přiložiti i souřadnice pevných bodů a nadmořské výšky bodů nivelace,
což je důležité pro další měření.)
6. Zobrazení všech katastrálních území, ve kterých leží pozemkový majetek zakoupený pro dotyčné
technické dílo na jednom pláně.
Použití takového plánu je možné podle velikosti
změn jak v technickém díle samém, tak i v okolí díla
průměrně vždy několik desítek roků, takže jeho pořízení se vždy vyplatí. (Jde jen o sestavení výsledků
různých měření, stejně již konaných za jinými účely.) Plán tento je stejně důležitý, jako je důležité,
že k měřickým podkladům prostorového plánování
se připojuje plastická mapa a že do programů prací
katastrálních měřických úřadů mimo nové měření
přijato bylo zhotovení mapy 1 : 10000.
K barvení přehledných plánů doporučuje se použíti
určitých barev pro určitý majetkový poměr, aby sta-

vebník a správce pozemkového majetku veřejných
celků ihned po nahlédnutí v plán poznal pozemky
pro svou trvalou potřebu nezbytné, prodejné a cizí
(sousední). Uvádím zkráceně, jak je vhodné plány
obarvovat:
Červeně pozemky nezbytné pro technické dílo
(ochranný pruh a hráze u řek regulovaných a průplavů, silnice, železnice, elektrárna a pod.).
Žlutě - jiné prodejné pozemky stavebníkovy, získané ze starého toku nebo jako zbytky parcel nepoužité k úpravě řeky.
Žlutě s fialovým 1 až 2 mm širokým okrajem - stavebníkem zcizené pozemky.
Modře - veřejný statek vodní u řek, přehrad, potoků, průplavů a pod.
Hnědě - veřejné (obecní), nové, případně náhradní
cesty.
Zeleně - služebnost ve prospěch stavebníka.
Poznámka redakce. V článku naznačil autor, jak
lze zrychliti a zjednodušiti vypracování písemných
příloh ke geometrickým plánům, které zhotovují veřejné úřady pro zaknihování majetkových převodů
vzniklých velkými stavbami. Jeho snaha je hodna
uznání; přesto ale redakce soudí, že teprve případné
použití v praxi ukáže, zda navrhovaná zjednodušení
uspokojí různorodé zájmy úřadů katastrálních a stavebních.

ZEMĚ~IĚŘI(jKÁ

PRAIiSE

Využití výhody specielllí značky na lo~arltmickém
v pozemkovém katastru.
Všechny typy logaritmických pravítek mají vyznačeny specielní značky :n, (I, r/', C, CI' M atd.
Počtář si může podle druhu své praxe vynésti ještě
jiné dodatečné značky a nemusí si stále se opakující
konstantní číselnou -hodnotu pamatovat, neboť ji má
vypočtenu a vynesenu na log. stupnicích logaritmického pravítka ryskou, takže odpadá chyba z interpolace na logaritmické stupnici. Tak na příklad u katastrálních měřických úřadů se často počítá srážka
sekčních listů. Dnes máme rozměrů listů několik
druhů podle soustav, v jakých byly vypracovány.
Dosud nejběžnější je soustava svatoštěpánská a
gusterbergská s měřítkem map 1: 2880 a s rozměry listů D = 1896,48 m ... 25 palců, V = 1517,19
m ... 20 palců. Výpočet průměrné délkové srážky
listu se provádí podle Instrukce B.
dkde a=D-D',
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kde a,=V-V',

a.±3 c +l> _
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Ze vzorců (3) a (4) vidíme, že při výpočtu průměrných lineárních srážek v % jsou hodnoty D a V
konstantní a proto si je můžeme jednou pro vždy
vyrýt na pravítku specielní značkou.
Poněvadž normální logaritmické pravítko má základní stupnici (1-10) 250 mm dlouhou a tedy modul 250 mm, jest výpočet log. úseček následující: Při
pohledu na zákI. log. stupnici (1-10) musíme vzíti
hodnoty D = 1,89648 a V = 1,51719. K tomu vezmeme dvě sousední hodnoty na stupnici znázorněné
a vypočteme:
pro hodnotu D:
log 1,89000.
log 1,89648

· 0,27646 X250 = 69,12 mm
· 0,27795 X250
69,49 mm ... D

log 1,90000

· 0,27875X250 = 69,69 mm

==

než dělíme D. Je-li sekce neúplná ve výšce, násobíme
v hodnotou 20 (x počet palců neúplné. sekce ve směru

x

výšky), dříve než dělíme hodnotou V. Jinými slovy:
zjistíme kolik činí srážka na 25 nebo 20 palců. Uvažujeme-li srážku na 25 palců, to jest násobíme průměrnou line~rní srážku 25, použijeme D, násobíme-li
20
x
.
~, použijeme V.
x
Výpočet líneární nebo plošné srážky listů pro počtáře zapracovaného na logaritmickém pravítku je
rychlý, jistý a dostatečně přesný. Není třeba .hledat
či dokonce interpolovat v tabulkách Instrukce B.
Při výpočtu se určují tři des. místa, kdežto výsledná srážka na mapových listech se uvádí na 1 až
2 des. místa.

pro hodnotu V:
log 1,51000
log 1,51719

· 0,17898 X250 = 44,75 mm
· 0,18104 X250 = 45,26 mm ... V

log 1,52000

· 0,18184 X250 = 45,46 mm

Příkl. 1. Ú p I nás

e k c e.

a = 18,20, b =16,20,

Značky vyneseme nanášecími' trojúhelníky 1 : 1000
na základní logaritmické stupnici (t. j. na stupnici
1-10) a ostře je vyryjeme jehlou do celuloidu; pak
k nim vyryjeme' písmena D a V a okolí pokryjeme
na př. černou tuší. Po setření zaschlé tuše zůstanou
rysky a písmena černá.
Postup výpočtu na logaritmickém pravítku bude
pak tento:
Hodnotu ~ z rovnice (1) nařízenou na stupnici A
si zajistíme vláskem běhounu a podsuneme pod něj
čtyřku stupnice B na šoupátku. Začátek 1 nebo konec 10 stupnice B na šoupátku nám ukáže hodnotu
d na stupnici A. Pokračujíce pak dále podle rovnice
(3), podsuneme nad hodnotu d stupnice B na šoupátku hodnotu D. Začátek 1 nebo konec 10 stupnice
B na šoupátku nám ukáže q%.
Podobně pokračujeme při hodnotě v. Hodnotu ~ 1
Z rovnice (2) nařízenou na stupnici A si zajistíme
vláskem běhounu a podsuneme pod něj číslici 4
stupnice B na šoupátku. Začátek 1 nebo konec 10
stupnice B na šoupátku nám ukáže hodnotu v na
stupnici A. Zajistíme si pak hodnotu v na stupnici
A vláskem běhounu, nadsuneme na stupnici B na
šoupátku hodnotu V; začátek 1 nebo konec 10 nám
ukáže r%.
Z těchto hodnot pak bude plošná srážka

Z =68,40,
a]

=

[~

C

. 17,10]

8,00, b1 = 11,00,

~] = 35,80,

= 17,00;

[t·

c]

=

. q% =0,902%,
8,40;

p% =1,492%.
PříkI. 2. Neúplná
a =7,2,

b =6,8,
E
[ 4"

Z =25,20,

sekce:
C

a) 14X20 palců:

=5,6;

X 25.
2]
14 =11,5

.

a1 = 9,4, b, = 9,8, c, = 9,5;
~] ,

38,20,

[~l

r% =0,629%,

=-~ 9,55]

p% =1,222%.
(3) 22 X13 palců:

a =23,0,

b =22,8, C =23,0;'
.1,; 25.
]
~ = 91,80, [4- X 22 = 26,10

al =

8,5, bl =

~1=29,30,

6,8, c1 = 7,0;
.E1
20.
,]
[ 4; X 13 =11,28

p% . q% +r%.
Při neúplných sekcích násobíme d hodnotou

r% = 0,590%,

8,95]

r% =0,742%,
p% =2,118%.

25

x
(x počet palců neúplné sekce ve směru délky), dHve

Literatura:
603.
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V hospodářských dějinách našich zemí v prvé
polovině minulého století hráli geometři určitou
- a nijak malou - roli, neboť byli prvními nositeli technického pokroku, když při. katastrálním mapování přicházeli i do nejodlehlejších dědin. Soustavné hospodářské dějiny nebudou moci
o tomto přínosu pomlčet. Přinášíme příspěvek
z pera známého historika, v němž na pozadí počátků pokroku českého zemědělství je připomenut jeden z tehdejších příslušnfků našeho stavu.

Od třicátých let minulého století se ozývaly v Čechách a na Moravě hlasy, aby se Morava připojila
k literárnhnu ruchu té doby samostatným časopisem.
Pro tuto myšlenku horovali Chmelenský, Čelakovský,
K. B. Štorch, Fr. C. Kampelík a později zejména K.
Havlíček. Počátkem čtyřicátých
let se zdálo, že
dojde uskutečnění, neboť profesoru češtiny na stavovské akademii v Olomouci, A. V. Šemberovi, podařilo se shromážditi k tomu cíli jistý fond. Přesto
však z důvodů dosud blíže neznámých s podniku sešlo. Do r. 1848 neměla Morava literárního nebo politického časopisu vůbec. Jediné, co tehdy sloužilo
k poučení a zábavě širších vrstev lidových, byly české kalendáře a pak populární časopis obsahu hospodářského, který pod názvem »Moravsko-slezský časopis pro lid« vydával vletech
1842-1848 profes~r
tehdei~;ho filosofického učeliště brněnského, Frant!Aek Diebl.
Svou vědeckou činností z oboru polního hospodářství až na spisek o pěstování ovocných stromů patří
Diebl literatuře německé. Byl však původem Čech,
česky rád mluvil a v jeho služebních výkazech, zachovaných v registratuře bývalého moravského místodržitelství, je jeho znalost češtiny uváděna vedle
němčiny a latiny. Poněvadž hospodářské dějiny Moravy z první polovice 19. století nejsou dosud zpracovánv, upadlo jméno Dieblovo téměř v zapomenutí, ač
není pochyby o tom, že o hospodářské povznesení
země si získal nemalých zásluh hlavně pokud se týče
chovu ovcí, ovocnářství, vinařství, chovu bource morušového, hnojení a j. v. Vedle jeho spisů bylo to
přes tisíc hospodářských úředníků, kněží a učitelů,
kteří různé hospodářské methody, Dieblem jim vštěpované, uváděli za svého působení na venkově v život
a seznamovali s nimi venkovský lid. Tyto zásluhy
Dieblovy bude ovšem potřebí ještě odborné zhodnotit. Mnohem více je Diebl znám v literární historii.
Ve svém svrchu uvedeném časopise neomezoval se jen
na otiskování článků z oboru polního hospodářství,
ale poskytoval v něm místo i básnickým a belletristickým výtvorům svých přispěvatelů.
»Moravskoslezský časopis pro lid« stal se nejen tribunou pro
pěstování české řeči na Moravě, ale i místem, v němž
našly útulek práce dnes většinou 1iapadlých učitelů,
farářů a hospodářských úředníků, kteří z lásky k ma-

teřskému jazyku a z lásky k lidu zasvěcovali se literárnímu umění. Že Dieblův podnik, vedený. zcela nezištně a z idealismu pro dobrou věc, neudržel se déle,
bylo vinou neutěšených moravských poměrů, zanedbanosti lidu a malé podpory se strany vrchnostenských úředníků.1) Přesto však dobré dílo nesporně
vykonal. K jeho dobru dlužno připočísti i to, že vystupoval na ochranu proti týrání zvířat, že vedl boj
proti alkoholismu, klevetění a jiným nectnostem.
»Moravsko-slezský časopis pro lid« začal vycházet
v říjnu r. 1842, ale na titulním listě prvého svazku
je uveden rok 1843. Vzpomínáme-li v »Zeměměřičském Obzoru« tohoto výročí, je to proto, že František Diebl, jehož kulturní význam jsme stručně na:
črtli, byl původním svým zaměstnáním g~ometr. Lec
toto zaměstnání zastával Diebl jen ve svém mládí.
Později se věnoval cele praktickému a theoretickémÍ1
pěstění polního hospodářství. Ani v seznamu jeho
spisů, předloženém v r. 1849 moravskému místodržitelství, ani v seznamu, otištěném Christianem ďElvertem2) nenalézáme díla, které by bylo věnováno zeměměřičství. Ale je nepochybné, že Diebl využil svých
zeměměřičských vědomostí při zvelebování svého velkostatku v Křetíně, který vybudoval ve vzorné hosp0dářství a popsal i ve zvláštním spisku.3) V Křetíně
u Letovic opravoval Diebl staré silnice, zakládal nové
polní cesty, zřizoval zahrady a ovocné školky, upravoval pastviny. A k tomu všemu bylo nezbytně potřebí prováděti nová a nová vyměřování různých
polností.
Nehledíc k tomu, že ani my a sotva kdo jiný bude
s to podat podrobnější příspěvky k zeměměřičské
činnosti Dieblově, přece životní dráha Dieblova si zaslouží pozornosti. Bylť geometr Diebl beze sporu mužem silné životní energie a pevné vůle a vděčil těmto
vlastnostem za dosažení svých životních úspěchů. Neztratil se ve světě jako sirotek a svou přičinlivostí
se domohl význačného postavení. Ač původně byl
hospodářský praktik jako mnoho jiných, dovedl si
časem osvojit důkladné theoretické vzdělání, takže
ještě před blížící se šedesátkou nelekal se podstoupiti
konkurs pro vysoké školy. Ani s osmdesátkou na
bedrech neváhal ucházeti se o místo profesora na
1) Viz o tom podrobně »Dieblův Moravsko-slezskýčasopis ,pro lid«, Věstník Královské české společnostinau~.:
Třída filosoficko-historicko-jazykozpytná, 1916. Srov. tez
H Ý s e k, Literární Morava v letech 1848-1885, str. 12
a K a b e I í k, Literatura česká XIX. století, III. 1., str.
164 a n.
2) Geschichte der k. k. mahr.-schles. Gesellschaft ZUl'
Beforderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde, BrUnn 1870. str. 286, srov. i Notizenblatt der k. k.
mahr. schles. Gesellschaft... za rok 1858, Č. 8.
3) Darstellungen des Zustandes der landwirtschaftlichen Kultur und Geschichte der diessfliligenFort~cht'itte
und Verbesserungen auf dem Gute Krzetin, BrUnn 1828.
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brněnské technice, tou dobou založené. Zdá se, že i životní optimismus, spojený s hlubokým náboženskÝm
přesvědčením (Diebl byl upřímný věřící katolík),
pevné zdraví, idealismus, ale i praktický smysl, byly
mocnými vzpruhami v jeho životě a podporovaly jej
účinně v jeho záměrech.
Jako většina mužů, kteří pronikli svým jménem na
Moravě v době předbřeznové, pocházel Diebl z Čech.
Narodil se 9. září 1770') v Častolovicích, kde jeho
otec, původem z Prahy, byl důchodním. Matka, rozená Ludmila Hájková, byla dcerou rychnovského hospodářského ředitele. Ale již ve dvou letech Diebl
ztratil otce a matka se potom provdala za hospodářského purkrabí Josefa Urbaniho v Německé Bělé.
Tam také vychodil Diebl triviální 'Školu, načež podporován dědečkem s matčiny strany - vstoupil
na rychnovské gymnasium. Vychodil tam však pouze
první třídu, ostatních pět studoval na gymnasiu v Litomyšli. O další jeho životní dráze rozhodlo úmrtí
jeho matky v r. 1784. Sešlo z jejího přání, aby se
stal syn knězem, poněvadž jeho otčím, znovu se oženivší, nechtěl ho na dalších studiích podporovat. A
tak se stal Diebl - geometrem.
K povolání geometra nepřivedl Diebla osobní zájem, ale vnější události. V r. 1785, kdy ukončil gymnasium, bylo zahájeno josefiIlské katastrální vyměřování. Školených zeměměřičů byl velký nedostatek,
pročež i inteligentnější sedláci byli přibíráni k tomuto úkolu. Nabídl-li se absolvovaný gymnasista
k těmto službám, byla jeho nabídka zajisté vítána.
V tomto zaměstnání pod vedením inženyra Boroviaka
ztrávil Diebl tři léta, načež v r. 1788 byl povolán do
Líšně u Brna, aby byl nápomocen inženýru I<~inkoirovi při mapování tamních lesních porostů. Za zimního počasí, když nebylo možno venku pracovat, připravoval se Diebl ke zkouškám z filosofických předmětů a vskutku v letech 1777-1778 ukončil s úspěchem tato studia na olomoucké universitě. Na studium technické k dosažení inženýrské hodnosti Diebl
asi nepomýšlel. Když za pobytu v. Líšni na panství
barona Freienfelsa bylo mu nabídnuto místo hospodářského písaře, přijal je bez váhání. Polní hospodářství bylo od malička jeho osobní zálibou a tím
se mu otvírala cesta k pozdějšímu úřadu hospodářského správce nebo ředitele panství.
V r. 1789 rozloučil se Diebl se svým povoláním
geometra nadobro a pod vedením líšenského purkrabího Matyáše Albrechta věnoval se odbornému studiu zemědělství. Poněvadž však pro práci v kanceláři
bylo potřebí i vědomostí právních, jál se Diebl studovatisoukromě práva. Než ani v Líšni netrval jeho
pobyt dlouho. Již v r. 1790 zastupuje Diebl svého
onemocnělého otčíma v Německé Bělé a brzy po jeho
smrti v r. 1792 přejímá po něm i úřad !lprávce statku, když s dobrým prospěchem složil ~ávnické.
zkoušky na olomoucké universitě' v r. 1793. Rok poté
se i Diebl oženil s Klárou Preissovou, dcerou výběrčího mýta na Starém Brně.5)
Vypočítávati
zásluhy, kterých. si Diebl za svého
-_
_._-') D'Elvert uvádí den 8. září. ale podle úředních aktů
a osobních přípisů Dieblových narodil se, jak uvedeno.
Akty, týkající se Diebla v registratuře mor. místodržjtel~tví jsou obsaženy ve fasc. 34-5, 34-7, 34-10. 35-6, 2-l4'.
..

2-22.2-33.
5)

D' E Iv e r t, cit. sp. str. 289.

působení v Německé Bělé získal o hospodářské povznesení svěřeného mu statku, vymyká se z rámce
našeho pojednání, chtějícího stručně sledovat Dieblovy životní osudy. Ve svém postavení správce setrval Diebl do r. 1800, načež od hraběte Josefa Desfoura, nového majitele panství, pronajal si statek na
sedm let. K tomu v letech 1804-1807 držel v nájmu
ještě statek Svojanov. Na obou místech sázel pilně
ovocné stromy a zakládal ovocné školky. Do té doby
spadá i jeho působení politické, které později zdůrazňoval ve svých žádostech o vyznamenání a ponechání
ve službě, neboť za francouzského vpádu r. 1805 podával chrudimskému krajskému
hejtmanu tajné
zprávy o chování se nepřítele na územích jím obsazených.") K tomu se osvědčil i jako lidumil, neboť
v letech neúrody 1805-1806 poděloval své chudé
poddané obilím a brambory, Práci v době nezaměstnanosti opatřoval jim podnikáním různých staveb,
k nimž patřila i papírna, kterou vybudoval mezi
Brlisau a Letovicemi na Moravě.
Tato papírna poskytla Dieblovi na sedm let Z1VObytí, když oba jím pronajaté statky byly jejich majiteli v r. 1807 prodány. Téhož roku přesídlil Diebl
opět na Moravu, aby jí zůstal věren až do své smrti.
Ale v r. 1814 nastoupil opět dráhu hospodářského
úředníka, neboť hrabě Josef Desfours-Walderode nabídl mu hospodářské řízení tří zděděných jím statků,
Potštátu, Dřinova a Křetína. Prodav svou papírnu
brněnskému kupcÍ Schonovi, usídlil se Diebl v Křetíně, kde byl v r. 1815 ustanoven vrchním (Oberamtmann). Mimoto vykonával i úřad inspektora na
panství v Letovicích, v Tišnově a Brodku. Od brněnského zemského soudu byl ustanoven odborným znalcem s ročním platem 600 zl. k. m. Křetínský statek
si v r. 1818 pronajal a povznesl jej na kvetoucí hospodářský podnik.
Od příchodu na Moravu byl Diebl literárně činný
v »MWheilungen« moravsko-slezské hospodářské společnosti a v jejích ~a!endářích. Stal se také členem
brněnského spolku chovatelů ovcí a spolku pomologického. Tyto dva obory patřily vůbec k jeho největším zálibám. Pro zájemce pořádal Diebl ochotně ovčácké a pomologické kursy. Tímto způsobem a hlavně
i zaváděním různých nových hospodářských method
na statku v Křetíně, o jejichž výsledcích pojednával
v časopisech, zjednával si Diebl jistý věhlas. I u tehdejšího gubernátora Moravy, hraběte Antona Friedricha von Mittrowsky, muže o její' hospodářský a
kulturní rozkvět zasloužilého, vzbudilo jméno Dieblovo pozornost, která osudově měla zasáhnout do
jeho dalšího života.
V březnu r. 1825 náhlým úmrtím Josefa Aloise
Zemana 7) uprázdnila se na brněnském filosofickém
učilišti stolice pro obor polního hospodářství a přírodopisu. Za jeho nástupce byl vyhlédnut účetní od
zemského soudu Jan Horina, ale setrval ve svém
novém úřadě pouze 4 týdny, ježto byl jmenován komisařem v katastrálním úřadě. Aby vyučování nebylo přerušeno, obrátilo se ředitelství filosofického
učeliště přímo z popudu hro von Mittrowsky na křetínského ředitele.8) Dieblovi takto projevené uznání
nepochybně lichotilo a proto nabídku přijal, ač po
") Dieblova žádost o personální př'spěvek z 30. prosince
1850 k č. 575/25 z 21. I. 1851 moravského místodržitelství.
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stránce hmotné neznamenalo to pro něho zvětšení
příjmů. Úřad profesora polního hospodářství a přírodopisu byl honorován částkou 1000 zl. k. m. ročně,
kterýžto plat s četnými naturaliemi dostával Díebl
jako vrchní také.
Takovým způsobem stal se Díebl dne 30. června
1825 suplentem polního' hospodářství na brněnském
filosofickém učeliští a dnem 30. září převzal též vyučování přírodopisu. Ale na jmenování skutečným
profesorem bylo mu čekati ještě řadu let. Ústav, na
němž Díebl působil, byl učelištěm biskupským a jeho
vědecké síly dodávaly tři moravské kláštery, starobrněnský, rajhradský a novoříšský.9) Byl tedy Díebl
jediným !aickÝlll_členem profesorského sboru, a tu
právě nedlouho po jeho nastoupení v úřad vyšel z c.
k. dvorské studijní komise podnět, aby si uvedené
tři kláštery obsadily i stolici polního hospodářství
a přírodopisu vlastní vědeckou silou. Ačkoliv brněnský biskup byl proti tomu, kloně se spíše k zrušení
této stolice vůbec, ježto mimo jiné se nesluší, aby
kněz vykládal mladým lidem o zušlechťování zvířat
a jiných podobných tajemstvích přírody, přece se
starobrněnský opat Cyril Napp nabídl, že potřebnou
vědeckou sílu obstará. A vskutku také augustiniánský kněž P. Alois Lang počal se k tomuto úřadu připravovať. Ale stalo se, co brněnský biskup správně
předvídal, že se mnich k tomuto povolání nehodí. P.
Lang aprobace nedosáhl a tu nezbývalo, než místo
profesora obsaditi řádným konkursem.
Zatím Diebl stal se r. 1827 na čas i kustodem Františkova musea po smrti dr. Meinecke, ale chtěl-li se
státi řádným profesorem, nemohl se nepodrobiti konkursnímu řízení, které bylo vypsáno v r. 1828. Tehdy
bylo Díeblovi již 58 let, ale nelekal se námahy s tím
spojené. Ostatně ohněm konkursního řízení, jak se
tehdy nazývala habilitace, prošel již nedlouho předtím, ucházeje se o místo profesora polního hospodářství na pražské uniVersitě, které mu však - ač při
konkursu obstál - nebylo uděleno. Ve dnech 27. a
28. června 1828 podrobil se tedy Díebl konkursnímu
řízení po druhé, a to na wienské universitě. O místo
profesora bylo mu zápasiti s dvanácti uchazeči,
z nichž sám byl arci nejstarší.
V registratuře bývalého moravského místodržitelství jsou zachována thémata, která tehdy byla kandidátům zadána pro písemné zkoušky. Pro zajímavost je uvádíme: 1. O pěstění kukuřice, 2. o chovu
ovcí, 3. o systémech mineralogie. Tato thémata, která přihlásivší se kandidáti pracovali současně při
různých školách rakouské monarchíe, ve Wienu,
v Praze, v Zadru a na několika místech v Haliči, byla
zaslána k posouzení rektorátu filosofíckých studií
v Olomouci. Ústní zkoušce Díeblově, která byla vlastně jen zvolenou jím přednáškou z oboru chovu domácího zvířectva, naslouchalo šest wienských profesorů.
Z toho, co o Díeblovi .bylo již uvedeno, vysvítá, že
otázka o chovu ovcí hodila se mu nejlépe. Proto také
předstihl v ní daleko druhé kandidáty, ale i při ostatníc~ thématech se umístil na přední místo. Jeho nej7) O něm D'Elvert, cit. sp. str. 143, II. díl.
,S) Žádost Dieblova při č. 166 brněnského vyššího gymnasia z 25. XII. 1849.
9) O tom podrobněji Geschichte des deutschen StaatsOber-Gymnasiums in Brlinn. Festschrift ZUl' Jubel-Feier,
Brlinn 1878.

zJ,važnějším soupeřem .byl o 30 let mladší dr. Josef
Lumbe,'O) suplent polního hospodářství z pražské
university. Tohoto tedítelst~v'Í filosofických ntudií
v Olomouci navrhlo na prvé místo, ač profesor polního hospodářství tamtéž, Karl Nestler, navrhoval
Díebla na místo prvé. Od ředitelství filosofických
studií se Dieblovi hlavně vytýkalo, že má mezery ve
formálním vzdělání, málo vědecký sloh a chybný pravopis. Také i jeho pokročilý již věk budil pochybnosti o jeho vědecké výkonnosti. Ale moravské gubernium, v jehož čele stál tehdy již hl'. Inzaghy, nesdílelo toto stanovisko, a vážíc si více praktických
vědomostí Dieblových, postavilo jej na prvé místo.
V c. k. dvorské studijní komisi měl Díebl zastánce
v novém jejím presidentu, hraběti von Mittrowsky,l1)
a tak nejvyšším rozhodnutím z 19. února 1832 jmenován byl konečně řádným profesorem hospodářství
a přírodních věd na brněnském filosofickém učelišti.
Nemělo-li ředitelství filosofických studií v Olomouci ve vědeckou schopnost Dieblovu přílišnou důvěru, ukázalo se v příštích letech, že o něm nesoudilo správně. Díebl naopak za svého působení profesorského vyvinul literární činnost pozoruhodnou,
která byla výsledkem jeho dlouholetých zkušeností.
Vydal nejen několik samostatných spisků o ovocnářství, zelinářství, pěstování lnu, buráků, hnojení a
úrodnosti půdy, ale i obsáhlý, pětisvazkovýspis o racionálním hospodaření a dvousvazkový přehled přírodních věd. Bylo jeho chloubou, že některé z těchto
spisů zařadil si panovník do své soukromé bibliotéky.
K potřebám vyučovacím z vlastních prostředků bez
jakékoliv státní dotace shromáždil si značnou sbírku
přírodnin, kterou v r. 1848 nabídl jako dar brněnskému filosofickému učelišti,12) Byl-li před svým ustanovením profesorem pouze dopisujícím členem moravsko-slezské hospodářské společnosti, stal se později členem 21 různých vědeckých společností, mezi
nimiž byly zastoupeny různé společnosti zahraníční,
zejména říšské, jako: hospodářská společnost v Badenu, v Potsdamu, v Mecklenburgu, Bavorsku, Wlirtembersku, v Porýní a j. v. Od moravsko-slezské hospodářské společnosti byl vyznamenán nejprve stříbrnou a pak i zlatou medaillí a stal se členem jéjího
ústředního výboru. V uznání svých zásluh obdržel od
panovníka v r. 1844 osobní přídavek 200 zl. ročně.
Z jiných jeho funkcí dlužno uvésti, že byl členem
guberniální obchodní komise a členem správy moravsko-slezského pojišťovacího ústavu proti požárům.
Wienská statistická kancelář v čele s dvorním radou
Czornigem zadávala mu po léta k zpracování různé
hospodářské a hospodářsko-technické předíněty, co.~
prováděl k plné její spokojenosti. Kromě přednášek
na filosofickém učelišti přednášel Diebl též bezplatně
na učitelských kursech o ovocnářství a vinařství.
Podle úsudku wienské zkušební komise byl předne"l
'0) Dr. Josef Lumbe, rodák pražský, 1801-1875 působil od r. 1832 jako profesor polního hospodářství na pražské technice a universitě.
11) Hl'. Anton Friedrich von Mittrowsky, 1770-1840,
byl v letech 1815-1827 moravským guvernérem, pak
dvorskÝm a od r. 1830 nejvyšším kancléřem c. k. sjednocené kanceláře dvorské a zároveň presidentem c'. k. dvorské studijní komise.
12) Seznam při číslu 800 z 31. XII. 1848 obsahuie sbír"
ky nerostopisné, zkameněliny, herbáře, různé plodiiIy,modely atd.

1943/185

Zeměměřičský
Obzor SIA
ročnik 4/31 (1943) číslo J:l

Dieblův po formální stránce dobrý, ale poněkud málo kaz jejich uznání byla ponechána Dieblovi plná
výrazný, takže při dlouhých stavbách period se stápense a aby byl vyznamenán zlatou medaillíY)
val někdy nesrozumitelný. Brněnští biskupové se
Ale Diebl po odpočinku netoužil a vhodnou příleživšak vyslovovali o Dieblových přednáškách s plným tost k dalšímu uplatnění svých sil viděl na brněnské
uznáním, chválice jejich vědeckou přesnost a názor- technice. Brněnská technika byla právě tehdy zřínost. Někdy se dával Diebl při přednáškách zastupozena (rozhodnutím panovníkovým ze 13. září 1849)18)
vat svým fiškusem Pátkem, který vedle Mikšíčka byl ze stavovské akademie, přenesené v r. 1847 z Olomu nápomocen i při redakci »Moravsko-slezského ča- mouce do Brna, a bylo při ní pamatováno i na stolici
sopisu pro lid«. Pro dobrotu srdce a shovívavost při
polního hospodářství. Diebl nelenil a již 12. září 1849
zkouškách byl Diebl u studentů oblíben a kolovaly
podal ministerstvu kultu a vyučování žádost, v níž
o něm různé anekdoty.13) S mladistvým nadšením
vedle svých zásluh poukazoval i na své pevné zdraví
se studentskou čapkou na hlavě zúčastnil se Diebl a paedagogické schopnosti. A snad i novému konv roce 1848 studentských průvodů,14) ale s druhé
kursu by se znovu podrobil tento neumlévající a.
strany přičítal svým zásluhám, uznávaným ostatně
houževnatý stařec, kdyby toho úřady po něm žádaly.
i brněnsk~'m biskupem hro Schaffgotschem, že svou Zatím však ve vyjádření ředitele gymnasia, dr. Gabautoritou dovedl -působit na své okolí k udržení po- riela, o zdravotním stavu Dieblově se soudilo jinak.
řádku a že většina brněnských studentů v neklidných
»Ačkoliv je stále duševně čilý, přece ubývání jeho
letech 1848-1849 podrobila se zkouškám jako ob- fysických sil je zřejmě patrné ... «."9)
vykle. Tou dobou byl Diebl seniorem ústavu a spraJeště dříve nežli o osudu Dieblově bylo rozhodnuto,
voval různé záležitosti s tím spojené k plné spokoustanoven byl za profesora polního hospodářství při
jenosti svých představených. Zejména u brněnského
brněnské technice olomoucký lékař a bývalý profebiskupa hro Schaffgotsche těšil se značné oblibě, taksor na stavovské akademii, dr. Jan Helcelet.20) Diebže v r. 1849 byl mu svěřen úřad ordinariátního komi- lovi bylo však povoleno, aby přednášel až do konce
saře. Ale i v policejních relacích brněnského policej- zimního semestru, kdy rozhodnutím ministerstva
ního ředitelství čteme o Dieblovi vždy jen pochvalné
kultu a vyučování ze dne 13. března 1850 stolice polzprávy ať co do bezúhonnosti jeho rodinného života,
ního hospodářství při bývalém filosofickém učelišti
či do bezvadnosti smýšlení náboženského neb poli- byla zrušena a její posluchači převedeni na techniku.
tického.
, Zároveň byl Diebl přeložen do výslužby. Vzhledem
V srpnu r. 1848 obrátil se Diebl přímo k císaři
k jeho zásluhám a spisovatelské činnosti, třebas
s prosbou o veřejné uznání svých zásluh. Podotýkal,
r"epůsobil plných 25 let, byla mu vyměřena pense
že tak nečiní veden ctižádostivostí, ale v úmyslu, aby ve výši % jeho aktivního platu, t. j. 666 zl. 40 kro
jeho četné rodině, .skládající se ze6 synů, 2 dcer a Současně se vyhovělo i jeho dřívější žádosti o vy27 vnuků, dostalo se »pobodnutí«, aby podobně ve znamenání, takže odcházel do pense s titulem .!<ísvém okruhu působení se zasloužili o blaho vlasti
sařského rady. V r. 1851 byl mu ještě na jeho žáa svých spoluobčanů. Biskup hro Schaffgotsche do- dost povolen dřívější osobní přídavek 200 zl.
provodil jeho žádost skvělým doporučením15) a naPoslední léta svého života ztrávil Diebl v Předvrhl, aby mu byl udělen titul císařského rady. Ale
klášteří u Tišnova, kam se r. 1852 přestěhoval. Tam
dříve než k vyřízení této žádosti došlo, nastaly v celé
si postavil domek a kolem něho si zřídil rozsáhlou
monarchii v organisaci školství podstatné změny,
.ovocnářskou školku. Dočkal se tam démantové svatkteré se dotkly i Diebla. Filosofické ústavy byly zruby a tíhu stáří nikterak nepociťoval. Znovu psal pošeny a místo nich byla zřízena osmitřídní gymnasil;L
..
jednání o ovocnářství, o pěstování lískových ořec~ů
Diebl byl sice i profesorem přírodopisu, ale na brněna o pícnictví. Mimo to založil v Tišnově hospodářském gymnasiu působil již po leta zasloužilý příroský spolek, který jeho působením tak výborně pro'dopisec, kustos Františkova musea, Albin Heinrich.
spíval, že se svými produkty odvážil se předstoupiti
Ve školním roce 1848-1849 bylo Dieblovi ještě
i na pařížskou výstavu. Výstavní výbor pařížský
povoleno přednášeti 4 hodiny v sedmé třídě gymnavyznamenal dva jeho členy čestnou medaillí a celý
sia,16) ale ministerstvo kultu a vyučování (hr. Lev spolek čestným diplomem.21) Diebl obdržel za to od
Thun) vyzvalo zároveň i ředitelství brněnského gym- rakouské vlády zlatý záslužný kříž s korunou.22)
nasia, aby podalo návrh, co učiniti se zasloužilým
Jiným jeho rozptýlením byla chrámová hudba, výškolským odborníkem, profesorem Dieblem. Při Dieb- borný houslista hrával v Předklášteří a v Tišnově
lově věku 79 let sotva mohl býti návrh jiný, než při nedělních bohoslužbách na housle a dal dohroaby byl dán na zasloužený odpočinek. V tom smyslu
mady celou kapelu k tomuto účelu.23) Zivot vyplněný
se také vyslovil nový ředitel gymnasia dr. Philipp
prací ukončil nedlouho po skonu své manželky v PředGabriel, bývalý Dieblův kolega na filosofickém uče- klášteří 13. srpna 1859, dosáhnuv věku bezmála
lišti, profesor mathematiky. Vypočítav, obšírně veš- 89 let.
keré Dieblovy zásluhy, navrhoval zároveň, aby v dů17) Přípis Č. 166 z 25. XII. 1849.
108)Zřízení techniky brněnské r. 1849, Časopis Morav13) Srv. J. H a I o u z k a, »Pohledy do života církevního a vlastenského na Moravě«, čas. »Vlast«, roč. 24.. ského musea zemskéhoroč. 10., 1910, str. 208 a n.
19) Cit. přípis ředitelství brněnského gymnasia.
1907-1908, str. 822 a n.
.
2,0)Vedle cit. pojednáníviz i K a b e Ií k, Korespondence
14) Moravskénoviny 1850, 296, viz též Moravská Orlice
a zápisky Jana Helceleta, Č. 40 a 42.
z 21. listopadu 1874.
.
21) D' E I v e r t, cit. sp. str. 286.
15) Dieblovažádost z 21. srpna 1848 při vyjádření bis22) Cit. Geschichtedes Deutschen Staats-Ober-Gymna··
kupském č. 770 ze 7. ledna 1849.
16) Srv. cit. Dějiny německého gymnasia v Brně, str. siums, str. 105.
23) H a I o u z k a, str. 822-823, pozn. 5.
98-99.
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Odborná pojednání v časopisech.
Nachrichten
aus dem ReichsvermessunJZSdienst
}litteilun~en des Reichsamt fiír Landesaufnahme.
Roč.
1911943.
Čís. 1-2, 3 a 4:
Finsterwalder
R.:
Die Kurse fiir Hochgebirgsforschung 1941 und 1942 (sk.
50). G i g a s E.: Ein' neuer Theodolit fiir Beobachtungen
I. Ordnung. Mit 2 Beilagen (str. 185). - Ha e l' p f e l' A.
und I t zeM.:
Zur Ausgleichung trigonometrischer Hohenmessungen nach vermittelnden Beobachtungel1 (str. 7).
II u ber B.: Die Festpunkte und ihre Koordinaten im
Reichsgau Danzig-Westpreussen
(str. 21). K n i e r i e m
F.: Der »Deutsche Schulatlas«. Grundsatzliches zu seiner
Gestaltung und Eil1fiihrung (str. 123). K o s a c k Dr. H.
P.: Die neue amtliche russische Lateinschrift und die Entwicklung des Transkriptionsproblems
von den a!testen
Karten Russlands bis auf die heutige Zeit (str. 193). Led e l' s t e gel' K.: Das Lotabweichungssystem
der
osterreichisch-ungarischen Militartriangulierung
(str. 78).
Led e l' s t e gel' Dr. K.: Die Lotabweichung im deutschen
Zentralpunkt und die Orientierung des Reichsdreiecksnetzes ostlich der Elbe (str. 171). N a b a u e l' M.: Gefahrliche Fiil1e der gegenseitigen Ausrichtung photogrammetrischer Aufnahmen bei bekannter innerer Orientierung (str. 150). S c h a e f e r H.: Die topographische GeIandeaufnahme mittels der Bussolentachymetrie (str. 106).
v o m R i e s L.: Gesetzliche Umrechnungszahlen hochster
Genauigkeit zwischen dem russischen und dem metrigchen
Mass- und Gewichtssystem (str. 114). - S c ha e f e 1':
Gedanken und Anregungen zur Frage der zweckmassigsten Herstel1ung der Deutschen Grundkarte1:
5.000 (str.
31). T r o e der: Die praktische Anwendung des Stereopantometers bei der Kartenberichtigung
nach Luftbildern
(str. 39l.

V úřední části téhož časopisu jsou. uvedeny tyto zákony,
tJJínosy a nařízení; Prlifung von beigebrachten Vermessungsschriften in den Alpen- und Donau- Reichsgauen
durch die Katastedimter. Rd. Erl. d. RMdI. v. 20. Januar
1943 - VI a 8041143-6960 (str. 2). Einsicht in das Liegen_
schaftskataster,
Erteilung von Abzeichnungen und Abschriften, Anderung der Geblihrenordnung der Katasterverwaltung. Rd. Erl. d. RMdI. v. 3. Februar 1943 - VI
a 8090/43-6825 (str. 3). Anwendung der polizeilichen Vollzugsorganen liber das Photographieren und sonstige DarsteHen verkehrswichtiger
Anlagen vom 29 III. 1942
(RGBl. I, S. 156). RdErl. d. RMdI. v. 19. I. 1943 - Pol.
S II A 4 Nr. 54/41-553-1 (str. 6). Offener Reichsausweis
flir die bei Feldarbeiten tatigen Vermessungsbeamten und
vermessungstechnischen Angestellten des Reichsamts fiir
La1!desaufnahme und der Hauptvermessungsabteilungen.
RdErl. d. RMdI. v. 2. III. 1943 - VI a 8078/43-6480 (str.
75). Ausf.-Best. zur VO. uber die Ausbildung und Priifung flir den hoheren vermessungstechnischen
Verwaltungsdienst (5. Nachtrag). RdEdl. d. RMdI. v. 16. III.
1943 - VI a 8181/43-6841 (str. 75). Entschadigung der
Vermessungstechniker- Lehrlinge und Fachschulpraktikanten bei auswartiger
ortlicher Beschaftigung. RdErl. d.
RMdI. v.17. IV. 1943 - VI a 5656/42-6940 (str. 76). Ausgleich von Harten flir Anwiirter im Vorbereitungsdienst,
die zum Kriegswehrdienst einberufen sind: Anwarter flir
den hoheren vermessungstechnischen Verwaltungsdienst.
RdErl. d. RMdI. v: 19. IV. 1943 --: VI a 8286/43-6841 (str.
76) Beschaffungvon
Luftbildmaterial flir den Reichsvermessungsdienst. RdErl. d. RMdI. v. 1. Juni 1943 - VI a
8209/43 - 6854 (Luftbildbeschaffungserlass)
(str. 142).
Reichsprlifungsamt
flir den. hoheren vermessungstechnischen Verwaltungsdienst (RMdI. VI a 8258 II143 - 6803a
v. 4. V. 1943) (str. 149). Vereinfachung der Verwaltung;
Vermessungen wahrend des Krieges. RdErl. d. RMdI. v.
15. V. 1943 - VI a 8433V/42-6800 (str. 149). Dienstbezelchnung im. hoheren vermessungstechnischen
Verw:lItungsdienst. RdErl. d. RMdI. v. 18. V. 1943 - VI a 8381.'
43 - 6802 a (str. 149). AusbildungsbehOrden fiir den gehobenen vermessungstechnischen
Dienst bel den Gemeindeverwaltungen (1. Nachtrag). RdErl. d. RMdl, v. 29. V.
1943 - VI a 8871 1III42 - 6842 (str. 149).
Leš

Al1~emeine Vermessun~s Nachrichten. Roč. 1943. Cis.
1/2. Prof. Dr. R. Fin st e r w a 1der:
Ein Markstein
in der Entwicklung der Topographie. Dr. K. Ke t tel':
Das Vermessungswesen im Dienste der Landwirtschaft. F.
K u l' a n d t: ZUl' Reform des Katasters. Prof. Dr. O.
N i e m c z y k: Die markscheiderische
Forschung
im
Dienste des deutschen Bergbaus. Prof. Dr. U. G l' a f:
Kreise als Photos von Kreisen. Kleine Mitteilungen.
Čís. 3'4. Zum 30. Januar 1943. Dr. K. R i n n e 1': Zum
mehrfachen Rlickwartseinschneiden. H. Ve i t: ZUl' Kurzschrift fur Maschinenrechnung. Dr. J. S u t o r: Bestimmung der Qudratcourzel mit der Rechenmaschine. Dr. A.
W ii st h o f f: Veranderungen
im Geltungsgebiet
des
Wasserrechtes.
Dr.
K lem p a u:
Die Verordnun~
uber die Preisiiberwachung
und die Rechtsfolgen bei
PreisversWBen im Grundstiicksverkehr. Kleine Mitteilun-

~en.
Čís. 5[6. H. W i t t k e: Bestimmung der Streckenverbesserung
bei
Lattenmessung.
Prof.
Dr. W e l' km e i st e r: AnschluBfehler eines Streckenzuges. Prof.
Dr. A. Ti c h ý: ZUl' Úberprlifung der Berechnung von
Koorafnatenunterschieden
in den Polygonziigen. Dr. J.
S u t o 1': Das Verfahren des Gleichskurbelns bei Einzelrechenmaschinen. Dr. S c hru t k a: Úber die Berechnung
der Hypotenuse mit dem Rechenschieber. Hal' ing: Die
Neuordnung des deutschen Raumes und Bodens (3. Teil).
Čís .. 7/8. p. S t i c h I ing: Das friderizianische Kataster
in Schlesien. Prof. P. W e l' k m e i st e 1': Dreifaches Vorwartseinschneiden mit Ausgleichung nach bedingten Be·
obachtungen. K. S 1a w i k: Der Vermessungsautomat. R.
Fin st e l' w a I der: »Ein Markstein in der Entwicklung
der Topographie.« H. Ber t l' a m: Vorschlag zu einer
Verbesserung der Doppelrechenmaschine Thales-Geo. Dr.
J. S u t o 1': Bildorientierung aus rechtwinkligen Netzen.
V o g g: Die Genauigkeit des Zielens mit .Fernrohren. Allgemeine Anordnung des Reichsfiihrers SS uber die
Gestaltung der Landschaft in den eingegliederten Ostgebieten vom 21, XII. 1942.
Tímto číslem přestal časopis jako samostatný po dobu
války vycházet.
Schweizerische Zeitschrift fiir Vermessunll;swesen und
Kulturtechnik. Čís. 7. H. za II y: Geodatische Grundlagen
der Vermessungen im Kanton Bern. E. Leu p in: Topoplan der Schweiz 1 : 2000. Prof. E. R a m:s e r: Die Sakkungen der Moorboden. A. A n s e r m e t: La solution dite
numérique du probleme fondamental de la photogrammétrie. W. Lee m a n n: Úber die Bestimmung der Terrain-Neigung
eines Geliindesabschnittes auf Grund der
topographischen Karte.
tís. 8. H. Z 011 y: Geodatische Grundlagen der Vermessungswesen
im Kanton Bern (pokrač.).
Dr. A.
S c hor t a: Ziele der Ortnatnenkunde in der Schweiz. W.
Kr e i s e I: Schweizerische Topographische Gesel1schaft.
L o u i s H e g g: Uenseignement de la mensuration cadastrale a l'Ecole d'ingénieurs de I'Université de Lausanne. W. K. B ach m a n n: N ote sur ľarticle »Genauigkeituntersuchungen am Stereokartiergerat
Wild A 6.q:
Čís. 9. H. Z i:i II y: Geodetische Grundlagen der Vermessungswesen im Kanton Bern (pokrač.). R. Ta n k:
Die Orts- und Flurnamen auf den amtlichen Landeskarten
der Schweiz. C. K a mel a: Die Losung der Normalgleichunl!.'ennach der Methode von Prof. Dr. T. Banachiewicz.
W. Lee m a n n: Verschiedenartige
Auflosunl!.'en einer
Minimumsaufgabe.
W. Ch. Ba c h m a n n: Note sur
l'lI.rticle »La solution dite numérique du probléme fondame"tal de la photogrammétrieq:.
Čís. 10. H. Z o II y: Geodatische Grundlagen der Verme.3sungswesen im Kanton Bem (pokrač.). R. Ta n k:
Die Orts- und Flurnamen auf den amtlichen Landeskarten
der Schweiz (dokonČ.). C. K a mel a: Die Losung der
NormalgleichuTIP:en nach der Methode von Prof. Dr. T.
Banachiewicz, W. Lee m a n n: Úber eine praktische Anwendung der Rel"'ula Falsi. E. B ach m a n n: Eine interessante Rechtsfrage.
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'. Čís. 11. H.' Z o II y: Geodatische Grundlagen der Ver"nWssungswesen im Kanton Bern (pokrač. ). B. C u e ni:
Namengebung auf den amtlichen topographischen
Karten der Schweiz. E. Ba c h m a n n: Die Erschliessung
von BaugeIande.
Cís. 12. H. Z o II y: Geodatische Grundlagen der Vermessungen im Kanton Beru (pokrač.). n. C u e n i: Die
Namengebung auf den amtlichen topographischen Kartep
der Schweiz. W. ti u t z ing e 1': Compensation d'un rese3,u
de polygones. H. W e i n m a n n: Zum 100. Todestag Fel"~.
R. Ha B I ers.
Zeitschrift fiir Vermessun2'swesen. Čís. 5/6. F I' i e dr i c h: Zwei aus der Grundgesetzen der Mechanik abgeleitete Beweise fUr die Richtigkeit der Methode der kleinsten Qudrate nebst praktischen und erkenntnistheoretischen Folgerungen. B a u m g a I' t: ZUl' Normung unserer
Kartenwerke. - Kleine Beitrage.
Čís. 7. S c hrne hl: Friedrich Robert Helmert. N 8.b á u e 1': Beziehungen am Meridian des Erdellipsoids.
L i n d i n ge 1': Úber die ausgleichende Gerade. W i t tke:
Reihenentwicklungen
flir die isometrische Breite.
S c h m i t t: Gerate fUr die Photokopie und die Repróduktion im Vermessungswesen. Kleine Beitrage.
Čís. 8. H u n gel': Die ebene konforme und formtreue
Abbildung eines geodatischen Strahlenbtischels. Top f e 1':
Teilung eines Dreiecks nach Determinanten. Ti c h Ý: ZUl'
Teilung von trapezformigen Grundstticken. S o y k a: Das
Urheberrecht
an
Werken
der
Vermessungstechnik.
G ti n z I e 1': ZUl' Neugestaltung der Umlegungsverfahren.
Kleine Beitrage.
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Výstava vývoje pozemkového katastru v ministerstvu
financí. Letos v létě uspořádalo ministerstvo financí ve
svém ústředním archivu pozemkového katastru v Praze
výstavu, která měla seznámiti úzký okruh zájemců se'
způsobem provádění katastrálních prací od jejich počátku
až po naše časy. Výstava nebyla určena pro veřejnost
a právě nyní se rozebírá. Vystavované části se pečlivě
ukládají, aby se mohÍy znova objevit na výstavě ještě dokonalejší po válce, tentokrát zajisté i širší veřejnosti přístupné. Výstavu shlédly především zaměstnanci ministerstva financí a finančních úřadů pražských. Ministerstvo
financí vyšlo vstříc i požádáním zájemců z jiných úřadů,
jakož i korporací a spolků, které přicházejí s pozemkovým
katastrem do styku anebo projevily o výstavu zájem a
umožnilo jim prohlédnouti výstavy s příslušným odborným výkladem.
Výstava vyvolala značný ohlas. Zejména návštěva několika význačných osobností našeho veřejného života a ně··
kolik výprav návštěvníků z říšského území podstatně přispěly k jejímu lesku. Nutno proto jen litovat, že mimořádnost doby nedovolila zpřístupnit výstavu i veřejnosti
a všem odborným kruhům.
Pro naše mimopražské čtenáře, kteří neměli příležitost
navštívit vÝstavu, uveřejlúme v příštím ročníku Z. O.
podrobnou zprávu o výstavě s ukázkami, co bylo vystavováno a jak. Máme za to, že se tím zavděčíme i čtenářům, kteří výstavu navštívili a v klidných zimních měsicích si budou moci dojmy z ní znova oživit a uspořádat.

Red.
Jak psáti a upravovati články pro náš časopis. Úroveň
našeho časopisu odvisí od spolupráce autorů s redakcí. Používáme proto příležitosti zakončéní letošního ročníku
Z. O., abychom uvedli několik pokynů autorům článků
pro náš časopis. Čím svědomitěji přihlédnou autoři k těmto
pokynům, tím dokonalejší bude jejich příspěvek a tím lépe
splní náš časopis své poslání býti všestranným časopisem
pro geodesii a zeměměřičství s úrovní důstojnou českých
zeměměřičských inženýrů. Naše desatero pro autory zní:
1. Než začnete psát, zjistěte si, zda práce podobná Vaší
není již otištěna u nás či jinde, nebo redakcí připravena
k tisku.
2. Pište jasně, stručně a čitelně v krátkých větách. Je
Vaší povinností jako Čecha, literárně tvořícího, psáti
správně česky.
----._-,-'----

Čís. 9. H a u e 1': Entwicklung der fliichentreuen Abbildung kleiner Bereiche des Rotationsellipsoide
in die
Ebene bis einschliesslich Glieder 4. Ordnung. Vo g g: Die
Genauigkeit des Zielens mit Fernohren. K u n d e: Wirtschaftlichkeit bei Fortftihrungsmessungen.
W i t t ke: Ein
Vordruck im Hochformat flir Winkelmessung.
Čís. 10. F o I' S tne 1': Die Nadirdistanz und ihre Komponenten. - C s i s z á 1': Aus der Entzerrungspraxis
des
Ungarischen Kartographischen Instituts in· Budapest. T h a m: Die Verteiiung der Belichtung und Schwarzung
in Luftbildern.
T h a m: Die vollstandige Losung des
Rtickwartseinschnittes.
A n s e I' m e t: Die Bedingungsgleichungen bei der gegenseitigen Orientierung von Luftaufnahmen. A n s e I' m e t: I:équation de condition de
l'équation relative.
Cís. 11. W. K. H I' i s t o v: Die Mecklenburgischen
Koordinaten
(normale konforme Kegelprojektion).
B.
H a II e I' t: Uber einige Verfahren ZUl'Losung von Normalgleichungen:
S c hne i der:
Folgearbeiten
bei der
Einschaltung des Aufnahmenetzes in vorhandene Dreiecksund Polygonnetze. E. G o t t h a I' d t: Geometrische Konstruktionen ZUl'Fehlerellipse.
Čís. 12. H. S c hrne h I: ZUl' Geometrie der Meridianellipse. St e i t z: Die Einrechnung geographischer Netzlinien in das Deutsche Grundkartenwerk mittels der Rechenmaschine. R. I dle 1': Genauigkeit von PaBpunktbestimmungen mittels Bussolentachymeter.
D. Ma ue 1'h o ff: Vom kommenden Einsatz der V mlegungsbehorden
(Kulturamter). H. W i t t k e: Ein Beitrag ZUl' Merkatorprojektion.
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3. Uvědomte si, že rozsah časopisu je omezen s tím, že
je dána i délka Vašeho příspěvku. Držte se proto jen vlastního námětu a neodbočujte zbytečně na věci vedlejší a podrobné. Tím omezíte rozsah svého článku na míru potřebnou a krom toho udržíte zájem čtenářů o svou práci.
4. Pod název článku připojte krátký heslovitý obsah své
práce (sylabus). Tyto přehledy budou od 1. ledna 1944
uveřejňovány ve všech časopisech SIA a jejich účelem je
informovati zájemce o obsahu a zaměření práce.
5. Srozumitelnosti textu věnujte co největší péči. Podle
potřeby doplňte jej obrázky nebo fotografiemi.
Výběru
obrázků i fotografií věnujte rovněž péči co největší.
Obrázky kreslete tuší nejméně ve dvojnásobném zvětšení.
Zvětšení vyznačte barevnou tužkou přímo na obrázku.
6. V závěru každého článku shrňte výsledek své práce.
7. Je Vaší povinnostní uvésti vždy prameny, kterých
jste použil. Uveďte rovněž nejnovější literaturu, kterou
doporučujete čtenáří k dalšímu studiu. Čtenář Vám bude
za to vděčen, neboť mu uspoříte čas a umožníte mu vnikI'out hlouběji do celé věci.
8. Pište strojem (nebo čitelnÝm rukopisem) po jedné
straně volných listů, ob řádek. Ponechávejte dostatečně
místa pro redakční opravy a doplňky.
9. Dodržujte důsledně odbornou terminolog-ii, předensané normy a matematické značky. Matematické vztahy vpisujte ručně a přehledně, aby je mohl bezpečně čísti redaktor i sazeč.
10. Od 1. ledna 1944 bud'ou pod názvem článků uváděny
indexy desetinného třídění. Označte tedy podle zásad uvedených v článku Ing. Dr. V. Elznice »Geodesie v desetinném třídění« v čís. 10/43 Z. O. plný index pro zařadění
Vašeho příspěvku.*)
Uvědomte si, že dodržováním těchto pravidel prospějete
věci a sobě a ulehčíte práci redakci, jež Vám za to bude
vděčna.
Oprava tiskových chyb. V článku prof. Tichého má býti
v početním vzorníku na str. 167:
v nadpisovém řádku

-g

17 místo

v 9. řádku zdola ,~- u místo
___---'
2

O 17;

v± u .
2

*) Zvláštní otisk článku dodá též autor
Primátorská 33) za K 5,-.
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Hlavní a odpovědný redaktor:
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Ing. Bohumil PQur. - Majetník a vydavatel Spolek českých inženýrů. knihtiskárny ~TypU!f< v Praze XVI. Telefon 410-62.
Redakč'lí korespondence budiž řízena na adresu hlavního redaktora Praha XIV., Krušinova 42.
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Obr. 8. až 10. k článku:
Ing. Josef Peňáz - Plastické plány a mapy v Z.O. č.3 a 4, roč. 1943

Obr. 11. a 12. k článku:
Ing. Josef Peňáz - Plastické plány a mapy v Z.O. č.3 a 4, roč. 1943

Obr. 13. k článku:
Ing. Josef Peňáz - Plastické plány a mapy v Z.O. č.3 a 4, roč. 1943

Obr. 14. k článku:
Ing. Josef Peňáz - Plastické plány a mapy v Z.O. č.3 a 4, roč. 1943

Obr. 15. a 16. k článku:
Ing. Josef Peňáz - Plastické plány a mapy v Z.O. č.3 a 4, roč. 1943

Obr. 17. a 18. k článku:
Ing. Josef Peňáz - Plastické plány a mapy v Z.O. č.3 a 4, roč. 1943

