ZEM.~]Jlj~nIcHÝ

Dějiny národa polského a národů Československa se neustále prolínají. Byla v nich údobí úzké
a bmtrské spolupráce, pečetěná krví, a byla v ni--:h údobí chladné cizoty, která nedovedl překonat
ani společný slovanský původ, ani společné nebezpé5í německé rozpínavosti. Jedno takové období
vzájemného neporozumění jsme prožili nedávno, ke škodě obou států a všech slovanských národů.
Toto období bylo však charakterisováno tím, že chlad udržovaly vlády, kdežto obecný lid, hlavně
dělnická třída, si přál bratrských svazků a přátelského ovzduší.
Zkušenosti minulého chladného poměru mezi Polskem a Československem z údobí mezi první
a druhou světovou válkou vedly dělnické třídy o"'Jou států k tomu, aby ovlivnily lidové vlády obou
zemí, aby budujíce nový život na troskách způsobených společným nepřítelem, rozhodly se vytvořiti
pevný bratrský svazek a ruku v ruce kráčet do nového života. Společný zlý osud pod útiskem odvěkého sveřepého nepřítele, společný osvoboditel od tohoto útisku, jímž byl Sovětský svaz, společná
ideologie politická a hospodářská, kterou bude vytvořen nový, spmvedlivější, lidský a společenský
řád věcně odůvodňují správnost nové cesty.
Je podivuhodné, jak toto rozho:1nutí našlo hluboký a opravdový ohlas v nejširších vrstvách lidu
obou zemí a }ak rychle byly navázány vztahy na nejrůznějších frontách pospolitého života a nalezeny
účinné prostředky k prohlubování tčchto vztahů. Děje se tak na půdě politické, hospodářské i kulturní na podkladě pevných mezistátní<;h úmluva pracovní organisace, jež nemá obdoby mezi jinými
státy. J,ako doklad tohoto tvrzení můžeme uvést provádění vzájemné úmluvy o hospodářské spolupráci ze 4-. července 194-7, kterou pro hlavní úseky hospodářského života byly zřízeny společné komise. Komise nejen plánují, ale přímo řeší společné konkrétní problémy. Výsledky této promyšlené
činnosti jsou dnes již patrny nejen zasvěcencům, nýbrž i nejširším kruhům obou národů.
Zeměměřictví je nesporně důležitým hospodářským úsekem, jehož význam v systému hospodářského plánování ještě vzrůstá. Správně podotýká jeden z autorů tohoto polského čísla Zeměměřického
obzoru, že moderní stát, který se řidí plánovaným hospodářstvím, nemůže se obejít bez dvou základních elementů, nezbytně nutných v plánování: bez číselné statistiky a bez kartografického
obrazu
země. Proto také zeměměřiči obou zemí navázali brzy přátelské styky, které se několika vzájemnými
návštěvami prohloubili ve svazky opravdu přátelské. Zivily je a živí nejen přání po úzké přátelské
součinnosti ve vlastním oboru, nýbrž i společné problémy, před které zeměměřictví obou zemí bylo
po druhé světové válce postaveno.
Společných problémů, které naléhají na zeměměřické pracovníky obou zemí, je mnoho. Je to přeďevším vybudování moderní organisacevyměřovací
a mapovací služby, spolu s vybudováním systému
školství, který by umožnil výchovu zeměměřických kádrů od složek pomocných až k vědeckým. Velikým úsekem praktické činnosti je pak zvládnutí problémů, které vyplý,vají ze stejných názorů na
funkci pozemkové držby. Cesta k socialismu vynucuje si zásadní reorganisaci pozemkového zřízení.
Byly rozděleny velké majetkové soubory mezi lid, který na nich prracoval a který jediný má právo je
obhospod,ařovati. Provádí se velkorysé scelování pozemků, které umožní mechanisaci a racionalÍ81aci
zemědělské práce; v souvislosti s tím dochází pak v rámci krajinného plánování k úpravě a výstavbě
městských i venkovských sídlišť, aby nový člověk, člověk soci.alistický mohl žít v podnětném a příjemném životním prostředí. Co tu je problémů, na jejichž řešení je zeměměřický inženýr obou zemí aktivně účasten! Společné problémy, společný myšlenkový podklad vedou nutně i k společným organisačním formám a k jednotnému cíli. Je proto pochopitelné, že odborné zeměměřické kruhy touží poznat
problematiku svých přátel ze druhé země, prostudovat ji, pře'Vzít dokonalejší formy vymyšlené a případně již uskutečněné bratrským polským národem a dospět tak rychleji a dokonaleji k cíli.
Kromě vzjemných návštěv je nejúčinnější cestou k vzájemnému seznání odbornýc[l, a pracovních
problémů odborný tisk. Red,akce odborných časopisů »PrzegZad geodesijny« a »Zeměměřický obzor«
sjednaly, že navzájem věnují jedno své číslo problémům zeměměřictví druhé země. Dojednání byla uskutečněna v letošním roce. V letních měsících vyšlo číslo polského časopisu, v němž 15 československých
autorů podalo výklad o současném stavu čs. zeměměřictví a o soudobé problematice zeměměřické činnosti v Československu. V tomto čísle »Zeměměřického obzoru« polští lautoři podávají obraz zeměměřictví polského.
Jsme vděčni iniciativě redakčních kruhů obou časopisů za tento počin a za námahu, která s jeho
realisací byla spojena. Věříme, že tímto činem upevnili neustále rostoucí bratrské svazky mezi národy
obou států. Přeji mnoho zdaru a úspěchu polskému i československému zeměměřictví.
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Na jednom z geodetických sjezdů, kterého se účastnili zástupci různých národů, bylo řečeno, že
geodesie je vědou, která nezná hranic mezi národy a státy, pokládajíc za svůj hlavní úkol zobrazení Země
v jednom systému; na přísně vědeckých záaadách vyrovnává chyby, které vyplývají z nedokonalosti
metod, kterých bylo použito.
Krátce řečeno, tento obor je klasickým vzorem spolupráce opravdu v mezinárodním
lupráce, která se opírá o trvalé, objektivní vědecké zásady a míří ke společnému cíli.

měřítku,

spo-

Přijmeme-li toto všeobecné hledisko, můžeme jednat o otázkách užší spolupráce na územích, která
spolu sousedí, která však jsou začleněna do odlišných státních organismů. Zvlášť důležitá a nutná je tato
spolupráce v takových případech, kdy kromě hledisek vědeckých se projevují též zájmy hospodářské, které
tvoří podstatnou část vztahů sousedících států, mezi nimiž jsou a rozvíjejí se mimo to i vztahy přátelské.
Lid československý a polský pochází z jednoho slovanského kmene, oba vyrostly ve stejné kultuře,
od nepaměti se prolínající ve své historii, patří k těm národům, které nic nedělí a všechno spojuje. Byla-li nějaká nedorozumění mezi námi a došlo-li i k neodpustitelným omylům, nastala nyní doba, kdy jsme
odstranili tato nedorozumění, doba, kdy triangulační síť duchovních, kulturních, vědeckých a hospodářských bodů může být svedena do jednoho systému, společného pro oba dva národy. Nastoupili jsme
cestu takovéto spolupráce a budeme ji rozvíjet; nejpodstatnější zájmy obou národů toho žádají! Jsme
teprve na začátku této cesty; důležité však je, že začátek byl dobrý. Dokladem toho je 5--6 sešit polského časopisu Przeglad geodezyjny z r. 1948, který byl věnován československému zeměměřictví a toto číslo
Zeměměřického obzoru, do kterého přispěli svými články polští geodeti.
J. M. rektor prof. R y š a v Ý v úvodnim článku Przeg!adu geodezyjného se zmínil o polských a československých geodetech, kteří již dávno navázali užší styky mezi československým a polským geodetickým
světem - nechci zde proto znovu rozvádět jeho myšlenky. Myslím však, že je vhodné připomenout, že
Ceskoslovensko v minulosti i ve svých nešťastných dějinách bylo o to šťastnější než Polsko, že nebylo
rozděleno na tolik částí pod různými správami jako Polsko. Tato skutečnost umožnila československu
utvořit jednotný organismus. V Polsku jsme zdědili z let nesvdbody téměř ve všech oborech, a také v geodesii, nejméně tři odlišné soustavy, z nichž bylo třeba vytvořit jednotný, nový organismus. V období mezi
dvěma válkami se nám podařilo částečně splnit úkol a vytvořit jednotnou geodetickou soustavu, ale druhá
světová válka postavila nás znovu před trosky, z nichž jenom neobyčejnou námahou a seskupením všech
tvůrčích sil se nám podaří vybřednout. Stojíme před úkolem vypracovat novou triangulační, nivelační a
gravimetrickou síť podle nejnovějších vědeckých poznat'ků. Tento úkol musíme splnit, neboť je to nepostradatelný článek v řetězu výstavby a zlepšení národního hospodářství podle zásad dlouhodobého celostátního plánování, pro něž aktuální mapový základ je prvním nutným základem. 2ivot nečeká a proto
ze zbytků vlastních prací, z prvků různé hodnoty a fragmentů, které zbyly po okupantech, tvoříme
v jednom systému potřebný geodetický podklad, kterÝ' obsáhne celé Polsko.
Jsou to velké úkoly, které vyžadují dovednosti a velké práce. Polská geodetická věda má však své
tradice nejenom z dob nedávných, ale i starších. Je třeba se zmínit o bratřích Sniadeckých, kteří jedni
z prvních v Evropě na přelomu osmnáctého a. devatenáctého století vypracovali návrh na generální triangulaci země - návrh, který však nebyl proveden z příčin od nich nezávislých.
Je třeba si všimnout též toho, že v dbdobí stopadesátiletého okupačního otroctví mnoho Poláků se
velmi často umístilo ve vědě a jejím praktickém použiti - jako na příklad Pradzyňski nebo gen. ~yliJíski.
Můžeme též s plnou objektivitou potvrdit, že triangu lace I. řádu, která u nás byla provedena v období mezi
první a druhou světovou válkou patří k nejpřesnějším a nejmodernějším geodetickým pracem; totéž
můžeme říci o přesné nivelaci.
Proto přistupujeme s velkým odhodláním a jistotou k novým základním měřením.
Chtěli bychom však, aby se výsledky těchto prací neomezily jenom na naši zemi, ale aby se k všeobecnému dobru rozšířily i na území bratrských a spřátelených národů, aby se vzájemnou spoluprací a
výměnou výsledků, porovnáváním a koordinací pracovních plánů, společným těžením z vědy i praxe dosáhlo dobré organisace národního hospodářství obou našich států tak, aby oba získaly vedoucí místa mezi
národy celého světa.
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Všeobecné zásady

školské

organisace.

Po druhé světové válce stáli jsme nejenom před
velkými ztrátami materiálními, ale též před ztrátami
na lidských životech. A jak všichni dobře víme, byla
vyhlazovací politika německá namířena v prvé řadě
proti pracující inteligenci.
Když byl náš stát osvobozen, začala se ihned provádět znovuvýstavba zničené země, která však, měla-li
být racionelní, vyžadovala dobře fungující správní
aparát Technický svět se dal bez meškání do práce!
Začal doplňovat své řady, vypracoval organisační progrmn pro průmysl i zemědělství. Ukázala se též poH'eba vychovat početné kádry odborníků, jejichž nedostatek se pociťoval ve všech pracovních oborech.
Za války byly všechny vysoké školy zavřeny a počet
techniků se střédoškolským vzděláním byl snížen;
cs'atně válka á. okupant ztenčily i jejich řady.
Není prot.o divu, že otázka školení a vzdělávání mladých odborníků stala se velmi naléhavou. Otázka školské organisace byla přetřásána všude a všemi, kdo na
ní měli zájem. MUEelijsme jednak mít na zřeteli velkou potřebu technických sil v různých odvětvích a za
druhé přihlížet v programu nově organisovaných škol
pokud možno ke všem moderním objevům techniky a
vědy, které se uskutečnily za války.
Byly vypracovány různé návrhy a memoranda, kde
se předkládaly zásady racionálního řešení ~ohOto důležitého problému. Technický svět přišel především
s těmito požadavky všeobecné povahy, týkajícími se
struktury našeho lidového státu a našich životních
možností:
1. V prvé řadě je zapotřebí brát zřetel na potřeby
přechodného období, ve druhé řadě na potřeby normální doby.
2 V každém odvětví je třeba ustálít potřebné množství kvalifikovaných kategorií, aby se zabránilo konkurenčn:m konfliktům nebo se alespoň omezily na nejmenší míru.
3. Odborné školy všech stupňů mají dát absolventům ucelené vzdělání, umožňující řádné konání odborI:é práce v příslušné kategorii.
4 Nebránit schopným jednotlivcům ve vyšším
vzdělání
5 Sna~it se o provádění výchovného programu tak,
ab" mládež získala ucelené vědomosti a o vytvoření
tako-ého ovzduší ve škole, aby byla spokojena se svými studiemi.
6. Za základ pro vyšší studium technické je třeba
pokládat ukončení technické školy předcházejícího
stupně.
7. Umožnit nadprůměrně schopným jednotlivcům
přechod z nižších skupin do skupin vyšších bez ohledu
na předepsaný postup ve studiích, jestliže ostatní
předpoklady o úrovni odborného vzdělání jsou potvrzeny pedagogickou komisí školy vyššího stupně.
8. Při vypracovávání učebního plánu je třeba se
snažit o to, aby všechny pomocné předměty měly
vztah k hlavnímu školení.

9. Současně s odborným vzděláním má se žáku
dostat i odpovídajícího vzdělání všeobecného.
10. V zásadě každému občanu má se dostat základního vzdělání v osmi třídách hlavní školy, která nejerom, že má rozvíjet všeobecné schopnosti mládeže,
ale má též vychovávat k národnímu uvědomění, k p0citu odpovědt:osti za práci a k vědomí o významu práce pro národ,
11. Je třeba, aby všechny odborné školy, opírajíce
se o zásady národní výchovy, vychovávaly žáka též
po stránce vFoobecné, aby si byl vědom, jak dúležité a
pro technického pracovn:ka nezbytné jeou následující
vlastnosti: přesnost, solidrost, smysl pro povinnost,
syst,ematičnost, láska k práci a od'torná ctižádost. Je
zapotřebí vymý~it škodlivé vlast rosti jako diletantismus, bezplánovitost, mrhání časem, duševní pohodlnost.
12, Technický svět spolu s vládními činiteli vznesl
požadavek, aby inženýrský titul měl dva stupně;
v praktickém životě je Ueba inženýrů-praktiků, kteří
by měli kratší studijní program; závažnější práce
by prováděli inženýři-magistři, kteří by měli důkladnou přípravu teoretickou a jejichž studijní program
by byl asi o dva až dva a půl roku delší
Zeměměř1.cké slud/um.

Péče o dobrou školskou organisaci se v Polsku projevila již po první světové válce v roce 1918. Do roku
1939 byly v Polsku dvě polytechniky, a to ve Varšavě
a ve Lvově. Kromě toho bylo několik státních zeměměřických škol.
Po 1y tec hni k y vychovávaly zeměměřiče s akademickým vzděláním, zeměměřické školy vychovávaly
zeměměřické techniky. InžeDýři se zabývali hlavně
technickou prací ve státní administrativě, ucházeli se
o místa asistentů na vysokých školách, dále o' místa
učitelů na zeměměřických neb příbuzných školách a
jenom menší část jich pracovala jako př'slušníci svobodného povolání. Teoreticky trval studijD,í program
na fakultě čtyři roky, ve E'.kutečnosti však mrohem
déle. Podmínlwu pro pfijetí bvla přiiímací zkouška
pro kandidáty s maturitní zkouškou všeobecnou nebo
technickou. Program E'e dělil na dvě speciální části.
St~ďum základní neboli geodetické a studium pozemkovÝch úprav s ohledem na z'lváděnou stál-ni zemědělskou reformu. První" dvě léta bvla programově
společná, f,pecialisace začínala ve třetím roku. V geodetické větvi byl brán zřetel především na astronomii, kartografii, goofysiku, opíraj' cí se o důkladné
základy matematiky. V oddělení pozemkových úprav
byla pozornost obrácena k difciplinám souvisejíc;m
s prováděním zemědělské reformy, vesnickou parcelací, menšími melioračr,'ími pracemi a pracemi inženýrskými. Hlavní předměty byly pozemkové úpravy
meliorace, urbanismus, právo a eDcyklopedie inženýrství. Práce v jednotlivých odděleních končily se
zkouškou diplomovou, na základě diplomové práce,
pro danou specialisaci.
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Stá t n í zem ě měř i c k é š k O I Y I Yc e á 1n í, personálu stala naléhavou nejen pro zeměměřiče, ale
trvající tři neb čtyři léta, vychovávaly zeměměřické i pro stát. Pro posouzení stačí snad uvésti, že po
techniky, kteří se měli státi samostatnými odbornýválce zůstalo v Polsku z původního počtu přibližně
jen asi 500 inženýrů zeměměřičů, asi 1000 techniků
mi pracovníky zejména při pozemkové reformě.
a asi 900 pomocných sil
Podle zákona platícího od roku 1925 o přísežných
Ve snaze po objektivitě a správném chápání výzeměměřičích, mohli se o titul přísežného zeměměři·
znamu
zeměměřických problémů si nejdříve musíme
če ucházet jak inženýři tak technici na základě činujasnit, jaké byly tendence zeměměřického oboru
nosti v praxi a po složení praktické zkoušky před
zvláštní komisí, skládající se ze zástupců zeměmě- v otázce školení zeměměřičů před válkou a po válce.
Před válkou stála v popředí myšlenka jednotného
řické vědy, zeměměřických institucí a z představitelů
Oboru geodesie některé fakulty polytechnické, pod vysokoškolského vzdělání zeměměřičů, protože se
uznával velký význam zeměměřických prací prová·
vedením jejího profesora. Tímto způsobem inženýři
i technici, získali-li oprávnění používat titulu pří- děných přísežnými zeměměřiči a nutnost vysokoškol.
sežného zeměměřiče, prováděli odbornou praxi podle ského vzdělání pro ty, kteří mají tyto práce náležitě
stejných práv. Samozřejmě, že náročnější práce pro- provádět. Existence dvou typů vzdělání, nižšího a
váděli inženýři. Vynikající jednotlivci z řad země- vyššího, vyvolávala oprávněné rozhořčení jak u inženýrů tak u zeměměřičů. První cítili jako křivdu, že
měřických techniků mohli nabýt hodnosti inženýra
na základě 7. článku akademické ústavy z roku 1921. jsou stavěni do jedné řady se zeměměřiči v otázce
oprávnění, druzí pak soudili, že není správné, jsou-li
Zájemce podal zprávu o své celkové činnosti a skládal zkoušku před zvláštní komisí, ustavenou z profe- posuzováni jako přísežní zeměměřiči níže než inženýři, rovněž přísežní zeměměřiči. UzItávalo se ovšem,
sorů příslušné fakulty.
že zeměměřictví vyžaduje dva typy techniků: jedny
Vadou zeměměřické školní organisace do roku
s vyšším vzděláním, druhé s nižším; jedny jako sa·
1939 byla malá péče o dostatek pomocného persomostatné pracovníky, druhé jako pouhé jejich po.
nálu, který je tak nutný v zeměměřictví, kde celá
mocníky, jak tomu je také v bratrském českoslořada prací jak v poli tak v kanceláři může být provensku.
váděna pomocným personálem, čímž se ušetří cenné
V otázce struktury středoškolského typu a odborsíly odborníků.
ného nižšího školství po druhé světové válce zvítězil
Do roku 1939 skončilo studia geodesie na polských
názor, že je třeba likvidovat střední školství gymnapolytechnikách asi 600 inženýrů, a na státních zeměsiální, že je však třeba vybudovat odborné školství
měřických školách asi 1.200 absolventů.
typu lycejního (vyšší průmyslovky), kam by přicháV roce 1939 bylo v Polsku 1500 přísežných země- zela mládež se základním v.zděláním z hlavní školy.
měřičů, kteří měli vlastní kanceláře; z toho 20%
Lycea jsou čtyřletá a jejich studium se končí matuinženýrů a 80% zeměměřičů. Ve školství a v úřaritní zkouškou, která opravňuje žáka ke vstupu na
dech pracovalo asi 750 osob, z toho 60% inženýrů,
vysoké školy technické. Oprávnění, která přísluši
40% techniků. Praktikantů, které vychovali samotpřísežn'ÝIDzeměměřičům, patřila by vysokoškolským
ní zeměměřiči pro pomocné práce na všech místech,
inženýrům obou typů, inženýrům-praktikům i inŽ€bylo kolem 1.500. Zaučovali je sami inženýři nebo . nýrům-magistrům, nemohli by jich však získat abzeměměřiči přímo v praksi.
solventi lyceí.
Po válce v r. 1944 dali se zeměměřiči hned do práKlademe si otázku, zda snaha vyškolit dva typy
ce na uspořádání všech otázek souvisejících se' ze- inženýrů, je správná. Konečnou odpověď dá nám
měměřictvím. Především byl vytvořen dekretem ze prakse. Víme, že vysoká škola před válečného typu
dne 30. března 1945 Hlavní zeměměřický úřad. O něm nevychovávala zkušené odborníky, dala však absol·
se podrobně zmiňuje ve svém článku Ing. B. Lipití- ventům solidní základ pro další práci a specialisaci.
ski. Tomuto úřadu přísluší též péče o výchovu nové- Mnozí inženýři věnovali se až po skončení studií
ho inženýra a technika. Z jeho popudu bylo proto
některému specielnímu oboru zeměměřictví a teprve
zřízeno mnoho nových měřických lyceí a gymnasií,
potom prohlubO'Vali v určitém směru své vědomosti
na varšavské polytechnice a na báňské vysoké škole a získávali zkušenosti. Ukázalo se, že není třeba
v Krakově byly zřízeny nové geodetické stolice. velkého množství zeměměřičů o plné vysokoškolské
Otázka racionelní školské organisace dostala se pů- kvalifikaci a že pro mnohé je vysokoškolské stusobením Hlavního zeměměřického úřadu do popředí. dium příliš těžké a nedostupné. Mnozí, kteří s obtížemi dokončili studium na polytechnice, neziskali,
Vydatnou pomoc Hlavnímu zeměměřickému úřadu
bohužel, žádoucí kulturu inženýrskou. Z toho poznat.
poskytl jak Svaz zeměměřičů Polské republiky, tak
kongresy polských techniků, konané v různých ob- ku vyplynul závěr, že je škoda let vysokoškolských
studií pro ty, kteří by mohli s úspěchem ukončit
dobích od r. 1945, které velmi široce pojednávaly
o odborném školství s hlediska všech potřeb polské- střední stupeň odborných škol a mohli být činní
v praksi, a že je škoda fondů a stipendií, které by
ho života.
Uvážíme-li, jak velká byla poptávka po zeměměři- stát poskytoval na tak dlouholeté a neproduktivní
čích v důsledku výstavby státu, provádění pozemko- školení.
Z toho jsme dospěli k názoru, že rozdělení na dva
vé reformy, osídlování znovu získaného území, uvážíme-li všechny škody, které zeměměřickému povo- typy inženýrů má své oprávnění a že eliminace a
lání způsobila válka ať už na lidských životech či podporování schopných jednotlivců je hodné doporuna přístrojích a mapovém materiálu, pochopíme, čení. Obava, že tvořením početného kádru inženýrů
praktiků a výchovou malého počtu vědeckých pra:proč se otázka kvality a početnosti zeměměřického
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covníků sníží se úroveň zeměměřického stavu, zdá
se neopodstatněná.
Snaha zdokonalovat se a získávat nové poznatky
je vlastní všem inteligentům. Činnost odborných vědeckých organisací je zárukou stálého zvyšování odborné úrovně členů, stálý styk v nich s odbornými
skupinami vyššího vzdělání jsou dostačující pobídkou
pro každého technika. Jenom jeden činitel může za
tohato uspořádání přivodit nebezpečné reflexe a to:
rovnost práv v praktickém životě o'bou skupin inženýr,") a nerovnost materiálních odměn, což je křivdou
zvláště pro vědecké pracovníky Víme však, že ve
státech, organisovaných podle zásad lidově-demokratických, nejsou velké disproprorce v odměňování
pracovníků a že kromě materiální odměny jsou zde
jiné okolnosti, které pobízejí vědecké pracovníky
k vědecké práci. Vědečtí pracovníci nacházejí uspokojení již v samotné práci, v samotném tvůrčím
procesu a v získávání nových poznatků. Jsou přesvědčeni, že stát se o ně stará a oceňuje jejich práci,
která nejenom dobývá slávu státu, ale je prospěšná
celému lidstvu.
Ostatně dekret ze dne 28. I. 1948, U. R. P. § 10,
od".t. 68, o zavedení dvou stupňů užívání inženýrskébo titulu, učinil konec úvahám podobného druhu.
Rozbor thematu o správné organisaci měřického
studia, zejména na úrovni vyš'3ía akademické, může
vycházet z toho, má-li být výchova vedena ve směru
úzké Rpecialisace či zda se má studentu poskytnout
na škole co nej~irší naukový základ a specialisaci
ponechat praktickému životu. To je vážný problém,
v ri'lzných zem"ch různě řešený. Třeba přiznat, že
v Polsku se o něm mluví a p~še jen málo. Uvážíme-li
velký rozsah a ,rozmanitost zeměměřické činnosti,
neobyčejný pokrok v měřických přístrojích a p()múckách. jmenovitě ve fotogrametrii, optice a v jiných
ú~.ecích moderního měření vzdáleností, v universálních theodaIitech, přes~ých nivela,čních strojích,
v autoredukčních tachvmetrech, uvážíme-li mnohé
speciální úkoly zeměměřické, uvědpmíme si, jak ne-

snadným, ba nemoznym je za 3--4 leta studia i velmi intensivního - seznámit se se všemi těmito
úkoly. Stačí si připomenout zeměměřické práce, související s pozemní dopravou, s regulací sídlišť, větších měst a přístavů, dále práce zeměměřičů na dolech, na pobřeží a na moři, abychom si uvědomili
jejich celý rozsah.
Proto se na našich vysokých školách projevují
tendence mírné specialisace Na varšavské polytechnice má geodetická fakulta tři oddělení: oddělení
geodetické, oddělení pro pozemkové zřízení a oddělení praktického zeměměřictví. Prozatím jsou v běhu
první dvě, třetí se teprve otevírá. Geodetická fakulta v Krakově na sekce rozdělena není.
Zeměměřické studium jak vysokoškolské tak středoškohké se opírá nejenom o teoretickou průpravu,
ale též o praktickou znalost pracovních metod a přistrojů. Studenti musí skládat nejenom zkoušky z přislušných předmětů, ale musí projít praktickými cvíčeními. a to jak na školách tak při výkonné službě
veřejné nebo i u přísežných zeměměřičů.
Pos1ední otázka, která souvisí s našlm tématem, je
získávání mládeže pro studium na geodetické fakultě.
Těžké pracovní podmínky při výkonu povolání nevábí příliš mládež na toto studium. Také okolnost, že
do nedávna hyl velký nepoměr v materielním hodnocení zeměměřické práce oproti jiným ďcorům, je d{)ležitou olro1ností, proč se toto studium netěšilo oblibě.
V poslední době však byly provedeny změny, které
jistě vyvolají větší zájem o toto studium: studenti
geodetické fakulty dostávají stipendia a výdělky,zeměměřičů a existenční zajištění dostalo se na úroveň ostatních oborů. Minulý rok zapsalo se na .geodetické fakultě ve Varšavě více než sto posluchačů.
Doufáme, že se tento stav ještě zlepší.
Ačkoliv nemůžeme pokládat práci v organisaci našeho z€měměřického škols~ví za skončenu, můžeme
přece alespo'í. s uspokojením prohlásit, že se již dostala na správnou cestu.

Píšeme-li o současné organisaci polského zeměměfictví, nemůžeme pominout dějiny polského zeměměřictví v rosledních de3eWe~ích. I když pojednáváme
O nich jenom stručně,· musíme zdůraznit
spojitost
mezi stavem zeměměřické organisace a všeobecným
uspo~ádáním vztahů ve státě.
Do roku 1918 nalézalo zeměměřictví již hotové
vzory platné v sousedních státech, kteréžto vzory
jsou velmi dobře známy též v Čechách. A tak v západ'1íchpolských
vojvodstvích byly zavedeny instituce pruského katastru, v jižních instituce kat astru
rakouslrého, zatím co středovýchodní vojvodství žádné státní zeměměřické instituce neznala. Ve větš:ch
městech e~istovaly jenom samosprávné měřické úřady a kromě toho· tam působili geometři první, druhé
i třetí třídy
Po roku 1918 byl státní systém založen na struktuře liberalistické; důsledky z toho plynoucí se pře-

nesly do všech oborů sociálního, odborného a hospodářského živo~a a tím též do organisace zeměměřictví Pro charakteristiku tohoto údobí je příznačné, že
všechny tři systémy zeměměřické organisace i nadále e"is'ovaly na úZ2mí obnoveného polského státu,
který neprojevoval nikterak snahu po sjednocení
těchto systémú, ba naopak: nově vznikající potřeby
a problémy národního života se vyjadřovaly nov}'mi
formami.
Nebylo odboru, instituce, samosprávy, která by neměla svou vlastní zeměměřickou buňku, ta opět své
vlastní technické pokyny, archiv a samostatnou, leč
ne vždy odbornou správu.
Není proto divu, že výsledky provedených měřických prací představovaly samy o sobě libovolný materiál různé přesnosti, různých prvků, forem a popisů. a především materiál bez vnitřní spojitosti jednotné celostátní geodetické osnovy.
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Samozřejmě, že tento stav věcí vyvolával nespokojenost v zeměměřickém povolání, hlavně u inžený.
rů. Vyjádřila to řada pamětn:ch .spisů, adresovaných
polské vládě Spolkem inženýrů-zeměměřičů a Spolkem přísežných zeměměřičů.
V roce 1939 kongres zeměměřických inženýrů se
rozhodně vyslovil proti dalšímu udržování tohoto
škC)dlivého stavu věcí a tehdy založený Svaz zeměměřických inženýrů rozvířil tiskovou kampaň o nemožných výsledcích v hospodářství na úseku zeměměřické organisace, jež útočila na společnost a rozhodující činitele. V tisku se stále častěji začaly objevovat články, odsuzující nesmyslné setrvávání při
starých, přežitých formách.
Projevům inženýrů přibývalo na síle a dynamice.
Požadavky zeměměřické organisace dostávaly formu
konkrétních návrhů. Porozumíme tomu všemu lépe,
uvědomíme-li si, že v letech 1918-1939 se začalo
uplatňovat nové pokolení zeměměřických inženýrů,
žáků polských polytechnik, které se snažilo o odstranění omylů. Již tehdy byly vytčeny hlavní zásady
státní zeměměřické organisace, jak se nyní uskutečňuje.
Mezi mladými inženýry připadá důležitá role skupině lidové a socialistické, spolupracujíci se selskými
a dělnickými stranami, která přenáší Zl prostředí
pracujících porozumění pro společné řešení odborných otázek a porozumění pro spolupráci se všemi
pracuj!cími.
Po o,,','ob:ozeníPolska z barbarské německé okupace uz:mla pol-ká vláda - stojící na prahu své činnosti p;"e:lzáS'1dn'mi strukturálnimi změnami a předpr:Jblémem plánovaného hospodářství důležitost
cílevědomé organisace státního zeměměřictví, která
by jí dovolila získat aktuální mapy celého státního
území. Stalo se to ještě více zřejmým tehdy, když
první velká reforma hospodářského zřízení refcrma zemědělská - si' vyžádala hromadné účasti
zeměměřičů a jednotného ústředního vedení, aby
!byl opatřen mapový podklad pro velké plochy státního území.
Moderní stát, který se řídí plánovaným hospodářstvím, nemůže se obejít bez dvou základních elementů, nezbytně nutných v plánování: číselné statistiky
a kartografického ohrazu země.
I když odhlédneme oj základních předpokladů, projevuje se potřeba mapového podkladu velmi důrazně
v období poválečných zničení při výstavbě země Po
totální válce jsou zničení masová; výstavba nemůže
být prováděna neb ponechána ir.dividuální iniciativě,
neboť svými rozměry přesahuje možnosti jednotlivých občanů neb skupin.
Stát proto vystupuje jako stavitel, podnikatel, postupuje však zcela jinak než podnikání soukromé.
Vý'stavba zničených měst, vesnických obydlí, úprava
zemědělské držby, hospodaření a db~ova vymýcených lesů, stavba cest, regulace řek, meliorace, stavba nových průmyslových a obytných objektů, přestavba zemědělského systému, výzkum přírodního
bohatství - to vše vyžaduje přestavby zeměměřické
a kartografické produkce z individuálních a často řemeslných forem na systém tovární. Dílna autorisovaného zeměměřiče musí se změnit v ústav, opatřený

všemi moderními pracovními a reprodukčními prostředky.
Kromě toho by se mělo zeměměřictví účastnit pra·
cí v oné části státního aparátu, kde je geometr po.
volán k dokumentaci investičních projektů a tech·
nické dokumentaci všeho, co je výsledkem terenních,
hospodářských a privátních změn.
Geodetické práce, jejichž cílem je získat síť pevných bodů v jednotném systému pro celý stát, které
by pak sloužily jako opěrné body pro další podrobná
měření, mají se. opírat o nejnovější pracovní metho·
dy a kromě toho mají sloužit též vědeckému výzkumu zemské kůry.
Z uvedených nároků, jaké se kladou na zeměměřictví, vidíme, jakým požadavkům musí vyhovovat
organisace zeměměřictví ve státě a jakých prostředků má používat.
Tohoto úkolu se z příkazu lidové vlády ujala
skupina zeměměřických inženýrů a řešení vtělila
v návrh dekretu o zeměměřické organisaci a měření
země v březnu 1945, tedy v období, kdy se ještě
válči1o, za strašně primitivních podmínek a ve zničené Varšavě.
Téměř současně s dekretem bylo pak vydáno prováděcí n.ařízení, podrobně upravující organisaci státního zeměměřictví; především však - a to je nejdůležitější - znamenalo, že dekret se skutečně uvedl
v život.
Rozbor situace a předvídání směru, kterým se
bude brát vývoj pracovn'ch method, vymezených
těmito zásadami, svědčí o správném a přesném usu·
zování. Prakse potvrdila správnost provedeného ře~ení, jestliže široké a naléhavé potřeby státu prvořadého vý'znamu jako kolonisace, přidělování půdy
jak v městech tak na vesnicích Znovuzískaného území, parcelace a příprava map mnoha osad a měst
pro plánované hospodářství, statistika osetých ploch,
evidence stálých bodů geodetické sítě na území celé·
ho státu a mnoho jiných úkolů mohlo a může být vykonáno na základě zajištěného a jednotnou ústřední
zeměměřickou institucí zaktualisovaného mapového
materiálu.
Bylo zapotřebí mnoho tvořivé invence, vytrvalé
tvrdcš'jnosti a přesvědčení, že jde o správnou věc,
aby se dal načtrrutý plán provést. Ale práce nebyla
nesnadnou, protože šlo o dobro státu a o plnění občalli'képovinnosti,
Dekretem ze dne 30. ffi, 1945 byl zřízen Hlavní zeměměřický úřad se Státní zeměměřickou radou,
ja.ko rozhodujícím orgánem pro všechny zeměměřic·
ké otázky, a Geodetickým vědeckým a výzkumným
ústavem.
K úkolům Hlavního zeměměřického úřadu patří:
provádění evidence a aktualisace základních podrobných měření, s výjimkou měření užívaných a prová·
děných jinými úřady,
dozor,
koordinace a evidence podrobných mereni, prováděných jinými institucemi a oprávněnými ~ami,
vyměřování státních hranic,
vedení pozemkového katastru,
kartografické práce,
vedení zeměměřických archivů,

1948/158

Zeměměřlcký

Obzor

SIA

ročník 9/36 (1948)' číslo 12

evidence a disponování geodetickými přistroji pro
potřeby úřadů a, státních institucí,
zpracování a vydávání zeměměřických a technických předpisů,
dozor nad přísežnými zeměměřiči,
spolupráce s jinými úřady v otázkách merení,
spolupráce s ministerstvem osvěty v otázkách zeměměřického školení,
spolupráce s úřady a institucemi státními v organisačních otázkách zeměměřických
Hlavní zeměměřický úřad dělí se na tři instance,
souhlasně s organisací státní administrativy,
při
čemž současně toto rozdělení odtpovídá technickým
úkolům jednotlivých institucí.
V Úst ř e d í, t. j. ve třetí instanci soustřeďují se
práce, které svou povahou se dotýkají celého státního území, tedy: základní geodetická měření, fotogrametrické a kartografické práce, vedení zeměměřické administrativy.
V čele Hlavního zeměměřického úřadu stojí president, který je zodpovědný ministerstvu obnovy; zastupují jej dva vicepresidenti. Ústředí se skládá
ze šesti kanceláří (odborů), v jejichž čele stojí ředitelé. Kanceláře (odbory) mají svá oddělení, vedená
náčelníky.
Kanceláře (odbory) mají tato ozna,čení a agendu:
K a n cel á ř pro z á k I a dní měř e n í provádí
práce, souvísející s inventarisací bodů základní geode~ické sítě a práce na projektech a měřeních základní geodetické sítě, to je podrobné tríangulační
sítě I a II. řádu, podrobné triangulační sítě m. a
IV. řádu, přesné polygonísace, přesné nivelační sítě,
evidence a aktualisace základní sítě pro spojení domácí sítě s geodetickou sítí sousedních zemí.
Kancelář má oddělení: navrhovací a studíjní, hlavní triangulace, podrobné triangulace, přesné polygonisace a přesné nivelace.
K a n cel á ř
f o t o g r a m e t r i c k á se stará
o zhotovování leteckých snímků. Fotografování provádějí vojenské orgány. Jednotlivá oddělení kanceláře jf:ou: fotogrametrické
podklady, reprodukce,
snímky dvouobrazové a jednoobrazové.
K a r t o g r a f i c k á k a n cel á ř zahrnuje
do
své činnosti vypracování hOEpodářské mapy státu
v z:tlrlad!1ím měřítku 1: 5000, zpracování jiných vydání kartografických pro potřeby technické a speciální, tisk maT' a technických pomůcek (formulářů), záležitosti ú~chovy map Kancelář má tato oddělení: kartografické
projekce, reprodukce map,
fotoreprodukce a hlavní zeměměřický archiv.
Katastrální
a z·eměměřické
kanceláři
připadá za úkol vedení a dozor nad podřízenými
orgány a tedy též nad podrobným a praktickým měřením a nad zeměměřickým povoláním; administrace a dozor nad založením, sjednocením a vedením katastru; evidence a konservace státních pohraničních
značek; ochrana pohraničních značek a ochrana
všech zeměměřických značek.
Kancelář se dělí na oddělení: zeměměřické, katastrální a dozorčí.
Administrační
zeměměi;ická
kance1 á ř vyřizuje záležitosti související s plánováním
práce úřadu samého, dále záležitosti organisační,
problémy svobodného povolání zeměměřického, zá-

ležitosti související s koordinací zeměměřických prací ve státě, se školením odborných kádrů, legislativou v oboru zeměměřických věcí, redakci úředního
věstníku Hlavního zeměměřického úřadu, vypracování instrukčních předpisů, zpracování norem a poplatkových sazeb, statistiku zeměměřických prací,
spolupráci se zeměměřickými organisacemi. Kancelář má oddělení organisační, plánovací, osobní, právní, administrativní a samostatný referát odborného
školství.
Konečně je tu ještě Vše o b e c n á k a n cel á ř,
která má na starosti zá,ležitosti celého Hlavního zeměměřického úřadu po stránce finanční, hospodářské, technického vybavení (nářadí), transportu a jiných věcí hospodářské povahy.
Ústředí Hlavního zeměměřického úřadu má v jednotlivých vojvodstvích (krajích) svá zeměměřická
oddělení jako orgány druhé instance, zapojené do
všeobecné administrativy
vojvodských (krajských)
úřadů. V okresích jsou to okresní zeměměřické referáty, které spolupracují s okresními úřady; v samosprávních (výsadních) městech byly při městských úřadech vytvořeny zeměměřické kanceláře.
Zem ě měř i c k á k r a j s k á odd ě len í pečují
o všechny otázky zeměměřické svého obvodu; kromě
jiného patří do oboru jejich působnosti též provádění
pcdrobných měření, evidence a koordinace praktických
měření, prováděných jinými státními orgány k zvláštním účelům a dozor vad zeměměřickou činností.
Vedou též krajské zeměměřické archivy a vyřizují
administrativní záležitosti zeměměřictví a pozemkového katastru.
Ze m ě měř i c k é r e f e r á t Y o k r es ní c h ú ř ad ů neb městské zeměměřické kanceláře jwu oprávněny vyřizovati veškeré záležitosti zeměměřické vobvodu kra.je a především pak stálou Blktualisaci podrobných měření, evidenci praktických měření, vedení katas·ru, vedení zeměměřického archivu, pozemkový katastr, věci právně-administrativní, související s měřickou službou I. instance, vyřizování zeměměřickÝch záležitostí a výkon nutných technických činností, které
souvisejí s plánováním osad, nadzemními a podzemn'mi stavbami, městskými investicemi a hospodařením pozemky v hranicích obce.
V čele k r a j sk é h o zem ě měř i c k é h o odd ělen í stojí náčelník. Oddělení má 4 pododdělení:
zeměměřická administrativa,
nová měření,
dozor nad měřeními a katastrem,
plánovací a krajský zeměměřický archiv.
O k r e s TI í zem ě m ě ři c k Ý r e f e r á t je veden
okresním zeměměřičem, ve městech městským zeměměřičem, zpravidla s vysokoškolským vzděláním anebo
se středoškolským vzděláním a s dlouholetou praksí.
V Ústředí je zaměstnáno 500 zaměstnanců. V krajských odděleních pracuje asi 600 osob, v zeměměřických okresních referátech asi 1000 osob. Přesto je
počet zaměstnanců nejméně dvakrát menší v poměru k optimálnímu množství kádrů.
Technické vybavení úřadu je modernisováno a stále doplňováno, což vyžaduje velké námahy a nákladů.
protože vyrovnání škod způsobených za okupace
Němci není lehké.

1948/159

Zeměměřlcký
Obzor SIA
ročník 9/36 (1948) číslo 12

Fotogrametrické přístroje byly pnvezeny ze Švýcarska a stejně je tomu s geodetickými přístroji pro
práce triangulační, nivelační a polygonální. Největší nedostatky stále ještě jsou ve vědeckých, vysoce přesných přístrojích pro zvláštní měření.
Vědeckým střediskem Hlavního zeměměřického
úřadu je G e ode ti c k Ý věd e c k Ý a v Ý z k u m n Ý
úst a v, který má za úkol provádět VÝzkum a pozorová:oí jak v teoretické tak praktické geodesii a
v otázkách souvisejících s geodesií, především v praktické astronomii, zemském magnetísmu, gravimetrii a
seismografii.
Geodetický vědecký a výzkumný ústav má čtyři
oddělení:
g e ode t i c k é pro výzkum zeměměřické techniky a organisace, fotogrametrie, geodetických strojů,
metronomie, teoretické geodesie, zpracování a organisace vědeckých měření, týkajících se tvaru a povrchu Země,
k a r t o g r a f i c k é studuje mapová vydání pro
technické, vědecké a školní účely; na základě hospodářské mapy země studuje dokumentární kartografii
mapového záznamu elipsoidu,
a str o n o m i c k é zabývá se označováním zeměpisných souřadnic a geografickou orientací geodetických prací, vedením časové služby,
g e o fy s i k á I n í se zabývá otázkami magnetických měření země, výzkumem zemského magnetísmu, otázkami gravimetrické sítě státu a seismologií.
Vzhledem k zrychlenému tempu geologických výzkumů ve státě bude vzrůstat význam úřadu pro
obory bezprostředně spojené s průmyslem, což se
dále zaslouží o rozšíření působnosti ústavu.
lTstav mezi svými výsledky dosavadní práce má
celou řadu prací, na příklad: »Astronomickou ročenku«, »Zpracování Gausz Krligerovy projekce pro
Polsko:< a jiné práce z oboru nových početních geodetických method.
Kromě měření pro vyhotovení hospodářské mapy
státu vyskytuje se zeměměřictví v rozličných technických oborech. Pro tyto obory je zeměměřictví jedině pomocným prostředkem k získání technických
či hospodářských výsledků. Měření samo je přechodnou fází, charakteristickou pro daný stav v proudu technických či hospodářských projevů (činností);
v ta.kovém případě nazýváme je měř e ním p r a kti c kým, Jako příklad můžeme uvést měření železniční (na př. při rektifikaci oblouků na železničních
tratích), měření pro přestavbu pozemkového systému,
měření pro lesní tav:aci, atd
Znalost zeměměřictví je při těchto pracech žádoucí
v takovém stupni, aby výsledků měření bylo možno
použ.ít k obecnÝm účelům měřickým a mapovacím.
Práce provádějí převážně kvalifikovaní zeměměřiči
proto, že je třeba výsledky vždy vyznačit v. hospodářské mapě státu.
Níže budou proto uvedeny instituce, používající při
své činnosti p r a k ti c k é h o měř e n í.
S e k c e: Přesfooba zemědělské1w systému v ministerstvu zeměd€lství a pOzpnkových reforem - která
má tato oddělení: agrární, plánovací, parcelačnI, osíd-

lovací, stavba vesnických obydlí, technická měření provádí ve velkém rozsahu práce související s přestavbou struktury pozemkového zřízení.
Sekce má na starosti otázky související s vypracováním všeobecných a podrobných pracovních plánů
zemědělských usedlostí, jejich financování, spoluúčast při péči o nově utvořené usedlosti, parcelace státních nemovitostí, osídlování na těchto nemovitestech, spekulaci s půdou, nedělitelnost hospodářsví
drobných majitelů; dále vyřizuje záležitosti vlastnictví, držby, služebností a zatížení, úprava společné
držby a pozemkových směn, věci vedení a dozoru nad
pracemi prováděnými v terénu technickým zeměměřickým personálem a přísežnými zeměměřiči, zpracování
technických předpisů v oboru přestavby zemědělského systému, zásotováni pomůckami a technickými potřebami.
Oddělení pro vesnické stavby v této sekci ministerstva zemědělství řídí pořízení plánů pro výstavbu a
regulaci venkovských obcí, zakládání nových osad
v průběhu reorganisační akce, rozdělování bývalých
německých a ukrajinských usedlostí, výstavbu usedlostí vzniklých po parcelaci neb scelování, organisaci finanční pomoci a elektrisaci vesnic.
Recrganisace pozemkového zřízení byla odjakživa
zájmovou i praktickou doménou zeměměřičů. V dávných létech a v období mezi dvěma válkami i v čase,
kdy byla prováděna velká pozemková reforma, byli to
zeměměřiči, kteří věci přinesli nejvíce námahy a úsilí.
Nyní ministerstvo zemědělství a pozemkových reforem zaměstnává asi 1200 zkušených zeměměřických
inženýrů a pomocných zeměměřických sil.
Z tohoto počtu jenom něco přes sto osob působí
v ústředí a v krajských úřadech, většina však pracuje
ve výkonné službě př:mo v poli.
Na rove'l krajským úřadům jsou v sekcích ministerstva zemědělství a pozemkových reforem, kromě
jiných oddělení spojených se zemědělstvím, postaveny
i zemědělská zeměměřická oddělení a oddělení pro zemědělskou výstavbu. V těchto odděleních je bezprostřední kontrola a vedení všech polních prací, které
souvisejí s pozemkovou reformou a se zřizováním
useďostí. Zeměměřický personál, který je zaměstnán v poli a je organisačně podřízen těmto oddělením
dos~ává od nich přidělenou práci a instrukce k provádění.
V rámci okresního úřadu pracuje zemědělský referát a referát pozemkových reforem, jeho funkce však
je spíše odborně-administrativní.
V ministerstvu d'Jpravy provádí zeměměřické oddělení zeměměřické práce spojené s udržováním a stavbou svršků železničních drah o délce 24000 km pro
normální koleje a asi 5000 km drah úzkokolejných.
Dokumentační materiál (plány) byl zničen okupantem.
Do oboru činnosti tohoto oddělení patři vedení a
dozor nad pracemi zeměměřických složek ředitelstvi
státních drah; dále provádí přesnou nivelaci podél železničních tratí, zejména tam, kde je nedostatek základních státních nivelačních bodů v důsledku velikých válečných poškození, dále přesné speciální měření, zpracovává technické předpísy, které se týkaji
železničních měření a pod
Zeměměřická oddělení na ředitelstvích státních drah
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mají různorodé zájmy a velkou praksi ať už v provádění snímků a plánů k' účelům vyvlastňovacím a hypotečním, či ve vyznačování vlastnických hranic, podélných a příčných profilů tratí, při úpravě železničních oblouků, kilometráži či aktualisaci map, při jejich úschově (konservaci) a výrobě.
Sekce a oddělení zeměměřická v železniční sprave
se dělí přibližně na tyto referáty: organisační a inspekční, výzkumný a pro zvláštní měření, měření
stanic a drážních pozemků, kilometrování a nivelace,
regulace os tratí a vyúčtování tratí, podélné profily
a reprodukce.
Ministerstvo dopravy zaměstnává celkem 260 měřických odborníků. Tento počet je nedostačující i pro
dbsluhu normálního železničního provozu.
Také jiné instituce mají vlastní zeměměřické složky
pro své zvláštní účele, zaměstnávaji však buď malý
počet měřických odborníků anebo těží z pomoci svobodného povolání.
•
.Podle předpisů dekretu ze dne 30. března 1945 musí
být organisace a okruh 'působnosti těchto složek veřejné služby měřické projednán s Hlavním zeměměměřičským úřadem.

Pro ilustraci rozsahu zeměměřických prací v Polsku
uvádím některé číslice z roku 1948, svědčící o velké
poptávce státu po zeměměřických pracech a o námaze
zeměměřického povolání.
V triangulaci má být celý stát pokryt jednotnou
triangulační sítí v počtu 23 000 bodů Ze starých
triangulací se nalezla sotva polovina tohoto počtu,
zbývá tedy provést triangulaci asi 11 500 bodů. Na·
lezené body bude třeba identifikovat, poněvadž starý
operát se ztratil. Inventerisace v roce 1948 dosáhla
počtu 2500 bodů. StabiIisace a měření asi 250 bodů.
Pře:,uá nivelace zahrnuje 2000 bodů. Přesná polygonisace má rovněž asi 2000 bodů.
Pozemkové úpravy musí být provedeny na rozloze
asi 2 000 000 ha.
Příprava technických podkladů pro příděl městských nemovitostí do vlastnictví se vztahuje asi na
200 000 objektů.
V oboru kartografie je žádána reprodukce map
s měřítkem 1 : 100 000 všech krajů státu, turistických
map Krkonoš a mazurských jezer, Mazury a Sniardwy.
Pracuje se na zpracování a tisku atlasu Polsk!J..

s v o bod n é p o vol á n í zem ě měř i c k é představuje zvláštní právní instituci, kterou tvoří oso1:J;y
požívající veřejné důvěry s titulem přísežných zeměměřičů, jak to stanoví zákon ze dne 15. července 1925.
Podrobnosti jsou patrny z článku Ing. B. Lackého.
Za tři léta lidového Polska byla vydána celá řada
právních předpisů, upravujících otázky zeměměřické
administrativy a množství předpisů rázu hospodářského oborů, které se dotýkají činnosti zeměměřické.
Zmiňuji se alespoň o nejpodstatnějších.
Dekret o dělení nemovitostí byl vydán 13. září 1946;
opravňuje krajské zeměměřické referáty neb přísežné
r.eměměřiče aby stanovili majetkové hranice, prováděli
smírné vyřizování hraničních sporů a vydávali v těchto záležitostech rozhodnutí s platností soudních vý-

Aby byl přehled organisačnÍch problémů úplný, je
třeba ještě říci, jak se proj!:lvuje odborářský život
mezi zeměměřiči.
Před válkou působily tři svazy, organisující odděleně zeměměřické inženýry, přísežné zeměměřiče a techniky. Ve Spolku zeměměřických inženýrů, v rámci
Všeno'ského spolku techniků byli organisováni jen inženýři. Spolek přísežných zeměměřičú měl své příslušníky v řadách přísežných zeměměřičů a kandidátů se
vzděláním vysokošll:olským neb středoškolským, kteří
Se chtěli stát přísežnými zeměměřiči. Svaz zeměměřičů Polf'.ké republiky byl organisací o nevelkém počtu
členů, sdružuj'cí ve svých řadách hlavně praktické zeměměřiče.
V březnu 1945 vznikl organisační výbor Svazu zeměměřičů Polské republiky, aby sjednotil v jedné organisaci všechny pracující zeměměřického povolání,
to ie inženýry, kresliče i technické pomocníky s dlouholet.ou praksí.
Uskutečnění tohoto pokusu bylo velmi I1amáhavé,
vyžadovalo dobrou vůli a vzájemné porozumění Nyní
již pra.cují všechny - dosud oddělené skupiny od·
borné - svorně a 8polečně.
Když bylo nrovedeno "nitřPí sip.dnocení. nřiooiil ~e
SV2.Z zeměměřičfl Polské republiky v březnu 1948
k hlavní technické organisaci NOT, která seskupuje "koro všechny spolkv technického zaměření.
Svaz zeměměřičů Polské renubliky má asi 1300 členů, což je asi 50% všsch nří"lnšníků našeho povolání;
vyd1vá p~ri')('lick{rČH~Op:S>,Qendéický přehled« nákladem 2000 e"emplářů: kromě toho vydává knihy
z geodetického oboru a příl;uzných. věd.
Svaz nřišel ~ i:'Ciciati"ounraco'mích sOlltp.7.ív zeměměřietví: vybral komi"i pro ocenění výsledkú této
akre Velmi úzce a vydatně pracuje Svaz se státnfmi
úřadv a zasloužil se o zvětšení významu i vážnosti
po"olání.
V PDsledn1chmě"ících byl pomocí ~"HZU ustanoven
Vyd a vat e I s k Ý úst a v, jehož úkolem bude programové uskutečňování různÝch puhlikací a tisků pro

roků.

O jednotném pozemkovém a stavebním katastru na
celém území Polské republiky byl vydán dekret
29 srpna 1947. Dne 25. června 1948 schválila pak sněmovna zákon o rozdělování nemovitostí ve městech
a některých vesnicích, svěřujíc provádění zeměměřické správě.
Nyní se pracuje na návrhu zákona o scelování a
směně pozemků v městech a městských osadách a
na nlivrhu zákona o zeměměřickém povolání.
Hlavní zeměměřický úřad připravuie v přítomné
daM vydání Všeobecných předpisů měřických - Díl
podrobných měření, které budou obsahovat:
Instrukci I. Zásady všeobecné a organisačnf předpisy,
im~trukci II. Podrobná triangulace (III. a IV. řálu) ,
instrukci ITl. Technická PDly~onisace,
instrukci IV Měření podrobná,
instrukci V. Příorava původních náčrtů a konečných měřickvch dokumentů,
instrukci VI Technická nivelace,
instrukci VIT. Běžná nivelace,
instrukci VIII. Založení pozemkového katastru,
instrukci IX. Doplňující měření,
intsrukci X. Vedení pozemkového katastru.
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potřeby povolání ve velmi širokém rozsahu, počínajíc
vědeckými pracemi, školními příručkami a končíc technickými tisky. Svaz má v každém kraji svoji pobočku,
ústředí je ve Varšavě.

Tím končím své pojednání o organisačních problémech zeměměřického povolání v Polsku a vyslovuji
naději, že článek obeznámí dostatečně české kolegy
s polským zeměměřictvím.

Chceme-li podat přehled o vývoji svobodného povolání zeměměřického v Polsku, musíme jít zpět do
nejstarší minulosti země, zkoumat, jak byly splňovány zeměměřické potřeby, jak vznikaly a kdo se
zabýval zeměměřictvím.
Bohužel, prameny pro to jsou velmi skoupé. O zeměměřickémpovolání ve středověku ani v době pozdější pravděpodobně nikdo zvláště nepsal. V polské
literatuň;l do XVI. století jE'OUroztroušeny nečetné
zmínky o dávných zeměměřičích; tento materiál nám
však dovoluje jenom se domýšlet
Z doby pozdější a dokonce i z doby současné se nachází v písemnictví jenom několik článků, pojednávajících o záležitostech zeměměřického povolání v Polsku. a to s hlediska aktuálních potřeb, starostí a
snah jeho členů. Nepřinášejí však obšírný a synteticky pojatý obraz dějin tohoto povolání.
Pokusil jsem se načrtnout vývoj zeměměřického
povolání v Polsku. Článek se neopírá o důkladný průzkum, je spíše souborem jednotlivých zmínek o polských zeměměřičích v polské publicistice a vědecké
literatuře, zpráv z jiných ještě pramenů a konečně
vlastních uZávěrů.
"
Dějiny vzniku a vývoje zeměměřického povolání
v 'Polsku v časném středověku jsou zastřeny mlhou.
Legendy, týkající se vzniku polského státu v IX. a
X. století neobsahují žádné zmínky, které by svědčily
o potřebě polních měření v těchto dobách. Můžeme se
snad domnívat, že si naši předkové tyto potřeby neuvědomovali. Zeměděls}tý majetek neměl přesných
hranic. rUdce osídlený kraj a rodový systém přály extensivnímu zemědělskému hospodářství. Pole, která
vznikla na pustinách neb mýtinách, měla nepravidelný
tvar Hranice usedlostí často nebyly přesně stanoveny.
Zaselo se tam, kde se podařilo půdu vyrvat pustině
a obdělat ji.
-Jiné potřeby měření, jako na příklad určování vzdálet:ostí, bylo nahrazováno časovým určením. Nepochybně ovšem eYistoval pro'hlém svislých a vodorovných čar a vodorovné plochy ve stavebnictví; řešili
jej však stavitelé sami bez účasti zvlášť školených
geometrů.
Prímitivismus společenského života za prvních polských králů z rodu Piastovců zřejmě nepřál vzniku
odborného povolání zeměměřického. První míry jako
stopa, krok, loket neb sáh umožňovaly měření menších vzdáleností, rozdělení usedlosti a dělení pro hospodářské neb dědické potřeby a mohly k tomu účelu
být použity každým. S mohutněním státního organismu a přibýváním obyvatelstva společenské potřeby za·
čaly být složitější. Potřeby člověka se rozmnožily a
tehdy se nepochybně objevila potřeba přesného mě-

voláni, zabývající' se odborně a výlučně měřením?
V odpověď na tuto otázku musíme především korsta·
tovat, že to 'b~ly tři základní příčiny, které daly vznik
potřebě měření: rozdělování pozemků, kolonisace a
vybírání daní a pozemkových poplatků.
Pojednáváme-li o p r v n í pří čin ě a o účasti zeměměřičů na ohraničování pozemků, můžeme usoudit,
že dávné ochozy, újezdy a zájezdy byly buď prvotní
rozhraničovací činnosti dárce pozemku anebo druhotnou pro ob:r.ovení zmizelých hranic nebo rozhraničení
sporných pozemků.
Obyčejně se tyto činnosti spojovaly s vyznačováním hranic a jejich popisem. Měření však při rozhraničování prováděna nebyla a nebyly také zhotovovány
plány.
Za vlády prvních Piastovců hraniční komoří a
jejich pomocníci podkomoří byli dvořany a s technikou měření neměli nic společného. Sami neměřili ani
nepoužívali služeb zeměměřičů.
J. Do r o Ž y ň s k i ve své práci »Rozhraničování a
regulace v dávném Polsku«, vyvozuje z aktů podkomoř:ch, že v XV. století občas se při rozhraničování
obj2vuje geometr, neb měřič, užívající různých měr,
jako zeměměřického provazu, ale také jen výstřelu
z luku či výkřiku (doba, kterou zvuk potřeboval k přenosu s jednoho místa na druhé) a pod.
Ve XIV. století nastává podivná metamorfosa, když
z hraničního komořího,. nadřízeného podkomořimu,
se stává pomocník podkomořího. Postupně v obddbí
několika století stává se z komořího zeměměřič.
Svědčí o tom skutečnost, že se ve Východním Polsku
ještě do roku 1939 užívalo názvu komoří (komorník)
jako synonyma slova zeměměřič. Hraniční komoří
může být pokládán za jednoho z předchůdců svobodného zeměměřického povolání, jelikož při dělících
procesech zeměměřič prováděl měření a vybíral p0platky od stran
Někteří autoři uvádějí, že na Litvě mezi hodnostmi
byJ.též titul »zeměměřič litevský«. G. Len g nic h ve
své práci: »Veřejná práva polského státu«, zmiňuje
se o tom, že litevský geometr patřil spolu s »vojskim«
(úředník, jehož úkolem bylo udržovat klid a pořádek
v zemi, když šlechta vytáhla do boje) a sklepmistrem
do kruhu hlavních hodnostářů na Litvě. Koruna jich
neznala. Byla to hodnost bez úřední působnosti.1)
D r u h o u pří čin o u vzniku měřických potřeb
byla ltolonisace. V době, kdy Polsko bylo po válkách
s Tatary, Němci a Jaždwingy vylidněno, začalo se ve
XII. století s kolonisací ve větším měřitku, a to obyvatelstvem, přicházejícím z Flander a Německa. Měření se stalo nutné vzhledem k plánované výstavbě

fení.
Vyvstává otázka, kdy a proč vzniklo v Polsku po-

1) Polská republika od r. 1398,to jest od unie s Litvou.
skládala se ze dvou základních ČÁstí: Koruny a Litvy.
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Protože' neexistovala žádná omezení ve zcizování
měst a rovnoměrnému rozdělení vesnic a se zřetelem
půdy a v disposic'ch šlechty s půdou, vytvářela se
na systém střídavého hospodaření.
Prof K u t r z e b a ve své »Historii o polském zří- tam rychle šachovnice drobných pozemků, se kterou
-zení státním« tvrdí, že polská kolonisační vesnice ještě dnes máme starosti. Tato šachovnice vyžádala
si již v XV. a XVI století měření; hraniční spory tam
byla vyměřována a měla přesně určený vzhled. Tato
zjištění poukazují rovněž na potřebu měření. Nové p0- byly častější než v jiných okresech. Proto též v Mazovsi '1:~lonejvíce zeměměřičů.
zemky a nové kolonie 'byly pravděpodobně projektovány přímo na území, bez přípravných plánů.
Z XVI století zasluhuje zmínky profesor JagellonJ Do r o Ž y ň s k i připom:ná, že v jednom z histo- ské university Stanislav Pud I o w s k i. Navrhl, aby
rických dokumentů z r. 1239 se hovoří o soudu na za jec:botku míry byla přijata délka vteřinového kykn:žecím dvoře v záležitosti zeměměřičů, kteří byli vadla, obdobně jak to v západní Evropě navrhovali
vyhnáni z knížecí vesnice.
Huyghens, Piccard a jiní.
Tato zmínka dokazuje, že se již v té době prováděla
Z ostatních autorů můžeme se zmínit ještě o S 0měření a to pravděpodobně pro kolonisační účely
k o I s k é m, který vydal v polském jazyce knihu
Naše domněnka o tře ti pří čin ě vzniku potřeb' »Polský zeměměřič (Geometra Polski),« která vyšla
měření, kterou byly daně a pozemkové poplatky, zdá ve dvou dílech v létech 1683 a 1686.
se být též opodstatněna. 2e v Polsku byly vybírány
Dr. E. S tam m píše v r. 1939 v článku »Josef
pozemkové poplatky, dokazuje košický pakt z r. 1374,
Naroňski, zap::>menutý polský zeměměřič XVII. stokterým si polská šlechta vymohla na králi Ludvíku,
letí«, že prvním opravdovým zeměměřičem, jak teože bude nadále platit jenom dva groše daní z lánu.
retikem tak praktikem, byl Na r o IÍ s k i, autor maPro určení daně bylo třeba znát rozlohu pozemkového
tematických a zeměměřických prací. Provedl velmi
majetku, tedy provést měření. Lán byl současně jedmnoho měření v Polsku i v Prusech.
notkou plošnou i hospodářskou.
.
V XVI. století byl v Polsku již dostatek zeměměSamozřejmě i celá řada jiných příčin ovlivnila výřičů,
takže za posledních Jagelonců mohla být v Litvě
voj potřeb měření. Byl to jistě také v XIV. a XV.
provedena zemědělská reforma,
zvaná »pomiera
stoL, v důsledku rozkvětu vývozu obilí z Polska na
woloczna '<o Doklady o této reformě zachovaly se až
západ přechod z naturálního hospodářství, soběstačného, k hospodářství opírajícímu se o důchod, a pří- <l:l raší doby v ro:1obě plánů. »Pomiera woloczna« dokazuje jak vyspělost státní organisace, tak dobrý stav
činy jiné.
Na základě uvedených zjištění můžeme usoudit, že zeměměřické techniky v tomto období
Výmluvné je prohláš~ní st. Grzebského, který říká:
zhruba od XII. století objevují se v Polsku lidé, kteří
Co se týče měření lánu, nikdy jsem v Polsku zeměp,e o'hírají měřením.
měřiče při tom neviděl«. -- Nic divného, neboť větJejich činnost nebyla omezena žádnými právními
r.ormami. W i ~ I i c k i statut z r. 1347, který je šina zeměměřičů v období Grzebského působnosti 'byla
pravděpodobně zaměstnána v Litvě při zemědělské
prvním v Pol~ku vydaným zákonem, neobsahuje žádnou
reformě.
zmínku ani o měření ani o zeměměřičích. V tomto
statutu byla' jenom definována hranice podél řek.
O zmíněném měření píše prof. Kutrzeba, že se proV dávném písemnictví technickém se setkáváme se vádělo pouze v dtdobí králů a podobalo se komasaci,
zajímavou skutečností, zaznamenanou bibliografem
neboť likvidovalo šachovnici.
polské techniky, Dr. F K uch a r zew s k i m, že toZákon vyšel v r 1557, dlouho po tom, což již tohoto
tiž první technické pí~emnictví v Polsku je pí!'em- měření bylo užíváno.
nietví měřické. Známé jsou nejstarší latinskéknížky:
Geometrická prakse z konce XIV. století a Chelminská e'oometrie z XV. století. .V roce 1573 Olbrycht
Zeměměřické povolání v Polsku nebylo do konce
Strumie""l'1ki vydal polskv knihu: >,0 otázkách, syXVIII. století vymezeno žádnými předpisy ani popání. vvmě:\ování a zarvbňování rybníků, dále o nříkyny. Státní des organisace v XVII. a XVIII. století
kopech, vážení a vedení vody. Kniha potřebná vše:rn poznamenala též zeměměřictví. Zatím co.v západních
hosnodářům'<. Práce je velmi zajímavá, přináší popis zem'ch klíčí idea základního a katastrálního měření a
i obrázky tehdeiších nástrojů a nářadí měřického,
Snet:us buduje základy triangulace, zatím co v Rusku
především' nivelátoru.
za vlády Kateřiny II. provádí se »generalnoje mierzieZ knih téhož období je nejdůležitější »Geometrie
wan'e'<, v Polsku'v tomto období je zeměměřictví
- to jest měřická věda«, z r. 1566 od St. G r z e bV'e1mizacstalé. Praktické jeho použití a všeobecný
a k i e h o, která je nádherným pomníkem technického
význam nejsou dostatečně oceňovány.
pí~mnictví polského. Kniha Grzebskieho je psána
Po r 1795, kdy Polsko hylo rozděleno mezi tři
krásnou, čistou polštinou. Zmiňuje se o tom, že měuchvatitele - byly na začátku XIX. století v každé
2
řičů je na Mazowszu ) více než kdekoliv jinde. Doklad
okupované oblastí zavedeny jiné předpisy a vytvořeny
pro toto tvrzení Grzebowského můžeme hledat v tom,
J1né podmínky pro provádění měření.
že na Marowszu bylo středisko chudé 'šlechty, roztrouV pruské a rakouské oblasti byli oprávněni vykonášené po »za3scienkach«3) (malých dvorech) i okolí.
vat měření civilní geometři. Jejích působnost byla
omezena katastrálními předpisy. V rakouské části od
2) Maz~wsze polský kraj.
li) zascíanek okolí vesnice, osídlené dr~bnou iilech- r. 1913 patřili civilní geometři do Malopolské inžetou, na hospodářstvích podobných selským dvorům, která
nýrské komory.
však požívala zvláštních výsadních práv vládnouci vrstvy
V ruské okupované oblasti, v části t. zv. Polského
v Polsku.
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ské zeměměřické vzdělání a pětiletou praxi, a složi
zkoušku před státní zkušeb:ní komisí; v obou případech musí složit přísahu a obdrží dekret vydaný vojvodou, jako představitelem
státní administrativy
druhé instance. Vojvoda také kontroluje činnost přísežného zeměměřiče.
Kandidáti povolání se zapisují a pracují buď u přísežných zeměměřičů neb v zeměměřic1l:ých úřadech.
Zákon o přísežných zeměměřičích přes mnohé své
vady a .r.edostatky se zasloužil značnou měrou o vyV XIX. století se vzdělávali polští zeměměřiči ve
řešení chaotické situace v období po r. 1918. Ve veřejzvláštních kursech pro zeměměřiče nebo pouze prakticnosti vytvořil pocit kontroly a odpovědnosti za nálekou činností. Zkoušky skládali buď na technikách neb
žité provádění zeměměřických prací.
universitách. R. 1896 byl zřízen dvouletý učebný běh
Vzhledem k všeobecnému nedostatku odborné techpro zeměměřiče na lvovské polytechnice podle rakounické organisace (do r. 1939 existovala jenom Maloských předpisů. Do r. 1918 t j. do obrození polského
polská komora inženýrů) je tento zákon o přísežných
státu, Ib~la to také jediná vysoká škola v Polsku, která
zeměměřičích jakoby ústavou svobodného zeměměřicvychovávala a vzdělávala zeměměřiče. Roku 1919 byl
kého povolání. Přísežný zeměměřič má vysoká oprávběh pro zeměměřiče změněn na zeměměřickou fakultu
nění člověka, těšícího se veřejné důvěře a používajíLvovské polytechniky, která byla po druhé válce přecího pečetě se státním znakem.
místěna do Krakova.
Zákon přispěl k náležitému uplatnění odborných sil
V Polském království a v oblasti obsazené Pruskem
ve všech pracovních oborech zeměměřictvi.
nebyly žádné zvláštní školy pro zeměměřiče. Polští
Nedostatky zákona o přísežných zeměměřičích a té~
zeměměřiči se vzdělávali i v cizině a to na vysokých
zmíněný stav technického zeměměřického školství
školách západoevropských a v Rusku; zde především
i stav všeobecného technického zákonodárství, týkav Konstatinském ústavu zeměměřickém v Moskvě.
jícího se činnosti ir.ženýrské dokazují, že je třeba jej
Od počátku XX. století se začalo zeměměřictví rozreformovat. Proto se připravuje v přítomné době
víjet v celé Evropě a též v Polsku, i když v každé
v Hlavpím zeměměřickém úřadě návrh zákona o ze..
zabrané oblasti v jiném stupni. Byla prováděna měměměřickém povolání, který by obsáhnul celý rozsah
ření základní, topografická a katastrální
(po:;lední
povolání na všech stupních provádění.
ovšem s výjimkou ruské oblasti). Odborné zeměměřicPokud jde o měř e n í pod zem n í c h pro s t o r,
ké sílv rozdělovaly se na úředníky a příslušníky svoplatí odlišné předpisy, obsažené v hornickém zákoně
bodného povolání. Takové rozdělení zůstává v Polsku
z r. 1930. Podle tohoto zákona má oprávnění prováaž do nynější doby.
děti podzemní měřeuí a ověřovati plány dúlní měřič.
Jn7.enýry pro důlní měření vychovává na zeměměřické
Po světové válce od r. 1919 značně stouply potřeby
měření, zejména v dúsledku provádění pozemkové re- fakultě báňská akademie v Krakově. Titul důlního
měřiče je možno získat po skončení soecielních techformy v r. 1920. Aby bylo možno tyto úkoly splnit,
nických studií na vysoké škole báňské Po 18měsíční
vzniká v r. 1921 v Polsku geodetická fakulta na varpra~i u důlního zeměměřiče a po složení zkoušky p;<;ed
šavské polytechnice a celá řada středních zeměměřiczkušební komisí, ustanovenou příslušným báňským
kých škol.
Kádry příslušníků svobodného zeměměřického p0- úřadem.
Změna, která nastala ve státní zeměměřické orgavolání v prvních letech svobody po r. 1918 tvořili innisaci
1'0 druhé válce světové a DOutvoření Hlavního
ženýři s vysokoškolským vzděláním, zeměměřiči se
zeměměřického úřadu v r. 1945, měla hluboký vliv
středoškolským vzděláním a praktičtí zeměměřiči,
na utváření vzájemnÝch vztah1"1ve svobodném DO"okteří neměli žádné theoretické prupravy.
Do roku 1925 struktura svobodného povolání země- lání zeměměřickém. Tato skutečnost, dále ztrát~ lidměřického byla roztříštěná, opírajíc se o ruzné záko- ských životů za poslední války, všeobecné poválečné
o'btíže a převzetí zásad plánovaného hospodářství
nodářství všech tří bývalÝch uchvatitelů.
Rok 1925 ;e rozhodu;íc(m datem ve vývoii svo- ovlivnily dosud velmi brzděný rozvoj zeměměřického
povolání. Pro uvedené příčiny obnovilo se po roku
bodného povolání zeměměřického v Polsku. Jednotlivá
oprávnění byla sjednocepa vydáním z á k o n a o p ř í- 1944 svobodné zeměměřické povolání v rozsahu sotva
se ž n ý c h zem ě měř i č í c h, který s malými změ- 40% z předválečného stavu.
V nynější době konají přísežní zeměměřiči práce
nf'mi platí doposud. Zákon byl navrhován a prooracován se zřet.elem k ev:istující struktuře
povolání a většinou z pověření úřadů Jde o práce týkající se
k rotřebám státu v oboru měření.
- všech obort'! měření s výjimkou měření základních a
topografických, která provádí výhradně stát.
Podle tohoto zákona přísežný zeměměřič má výlučJe třeba zdůrazpit, že svobodné zeměm§řické pOvoné právo ověřovat plány a proviídět polní měření na
lání,
i kdvž ztenčené v počtu pvých příshl~n:ků, hraje
území státu s výjimkou těch měření, která provádějí
v zeměměřictví význ<lmnou úlohu jako záloha, kterou
státní zE'měměřické úřady. Přísežným zeměměřičem
stát rád používá a jíž zadává práce, správně a rychle
m1'Jže být ten, kdo má vysokoškolské zeměměřické
vzdělání a dvouletou praksi, neb kdo má středo škol- prováděné.

Království') byli od r. 1817 zavedeni pnsezlll zeměměřiči I. a II. třídy. Samostatně činným mohl být již
zeměměřič II. třídy. Ve východním p<>hraničí bývalého polského státu byly za ruského záboru závazné
všeobecné ruské předpisy, podle nichž příslušníci svobodného povolání zeměměřického neměli zvláštních
výsad. Třeba připomenout, že na území okupovaném
Ruskem neexistoval pozemkový, katastr.

"j Název: Polské království je názvem té části Polska,
která byla pod ruským záborem s hlavnim městem Varšavou.

Nepochybně pracují zeměměřiči na velmi důležitých
úsecích hospodářského života Jejich měření a jimi
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me říci, že zeměměřická družstva budou mít lepší možnosti rozvoje než kanceláře, vedené jednotlivými přísežnými zeměměřiči.
Hmotné postavení příslušníků svobodného zeměměřického povolání v technické rodině je střední. Honoráře vodohospodářů, architektů, stavitelů jsou vše·
obecně vyšší než přísežných zeměměřičů. Ve srovnání
se zeměměřiči - státními úředníky - mají příslušníci svobodného zeměměřického povolání zhruba
příjmy asi dvojnásobné.
Co se týče pracovních možností, vyvolává sjednocení a rozšíření katastru na celém státním území
a pořízení podrobné hospodářské mapy státu ve vel·
kém měřítku tak velkou potřebu zeměměřičů, že rozvoj zeměměřického povolání je v Polsku zajištěn na
dlouhou dobu.

vyhotovené plány tvoří podklad pro prostorové plánování, pro technické a hospodářské projekty, pro
realisaci plánovaného hospodářství a státních investic. Přes to však sociální postavení zeměměřičů není
dobré. Jejich práce není náležitě oceňována. To má
svůj původ především v tom, že potřeba a výsledky
zeměměřické práce nejsou na první pohled patrny.
Namáhavost prací v terénu, nedostatek nápadných,
zářivých pracovních výsledků a malé výdělky odrazují lidi od tohoto povolání. Na zeměměřické školy
není velký nával. Z toho pramení těžkost vybrat
schopnější lidi.
Činí se pokusy organisovat zeměměřické komory.
-ťato snaha má již svou třicetiletou tradici. Příslušníci svobodného povolání očekávají od zeměměřických
komor zlepšení organisačního stavu a sociálního p0stavení zeměměřičů. Všeobecnou snahou zeměměřičů,
vyjádřenou v řadě usnesení valných sjezdů, je zvýšit
žádané vzdělání pro příští zeměměřiče na úroveň vysokoškolskou a doplnit vzdělání technických praktiků, kteří neInají vědeckou průpravu.
V současné době čítá zeměměřický stav 2.760 příslušníků (úředníků i příslušníků svobodného povolání). Mezi nimi je 460 osob s akademickým vzděláním, asi 1000 se vzděláním středoškolským; přísežných zeměměřičů, příslušníků svobodného povolání,
je asi 800, z nichž asi 260 má vysokoškolské vzdělání.
Do roku 1939 byli příslušníci svObodného zeměměřického povolání organisováni v několika spolcích.
Tiskovým orgánem zeměměřických spolků byl Zeměměřický přehled (Przeglqd Mierniczy) založený v r.
1924. V r. 1945 vznikl Svaz zeměměřičů polské Republiky, který nyní seskupuje zeměměřiče všech druhů, jsa jejich jediným representantem. V rámci Svazu existuje zvláštní skupina přísežných zeměměřičů,
příslušníků svobodného povolání. Tiskovým orgánem
Svazu je měsíčník »Geodetický přehled« (Przeglqd
geodezyjny) .
V novém státním zřízení Polska v přítomné době
vznikají pracovní družstva, seskupující několik zeměměřičů, příslušníků svobodného povolání. Přihlížíme-li
k všeobecné snaze podporovat družstevnictví, může-

F. K uch a r ze w s k i: Nasza najdawniejsza
ksiqžka
miernictwie. O narz~dziach niwelacyjnych, užywanych
w Polsce w XVI. wieku. Pišmiennictwo
techniczne
w Polsce.
Volumina legum tomy I-VI.
Velká encyklopedie ilustrovaná.
K u t r z e b a: Historia Polski w zarysie.
Dr. E. S tam m: Józe! Naronski zapomniany
mierniczy polski. - Miary dlugošci W{i dawnei Polsce.
S w ~ t o c ho w s k i A 1.: Historia chlopów polskich.
D o r o:i; y ií s k i J.: Rozgraniczenie i regulacjq w MWnej Polsce.

Velké sociální a geopolitické změny, které prožívá
naše pokolení, způsobují, že historie států a národů
postupuje daleko rychleji než tomu bylo kdysi.
Polsko je nyní v situaci, která nepřipomíná v ničem
jakékoliv období v minulosti. Otřes, který mu způsobila druhá světová vojna, odrazil se neobyčejně silně
v sociálním a hospodářském životě.
Ohromná zničení našich měst a vesnic, poškození
dopravní sítě, stanic, mostů, lesního hospodářství, vodních zařízení, úplná změna hospodářské struktury
v souvislosti s možnou sanací vesnice pomocí půdy
z parcelace velkostatků a území ve Znovuzískaném
území, spolu s potřebou vybudovat náš hospodářský
život na zdravých základech lepším způsobem a co
nejhospodárněji - to vše nutí stát, aby se řídil zásadami co nejširšího plánování.

Pro nás zeměměřiče je jasné, že základem pro kaž·
dé terénové plánování je patřičný pracovní plán.
Dosavadní úkoly zeměměřiéké služ!by v Polsku jak
v technickém, tak právním a zemědělském životě byly
značně rozšířeny.
Zeměměřické povolání provádí své úkoly tak, aby
stačilo tempu hospodářského života ve státě, které je
regulované státním plánováním. Proto též hledáme
nové cesty, metody, aby též v zeměměřických pracích
bylo možno urychliti provedení svých úkolů.
Základní měření jsou všechna ta měření, která bezprostředně neb nepřímo souvisí s .vybudováním státní
soustavy ,pevných bodů a výpočtem jejich souřadnic
v jednotném státním systému. Vytvoření takového
systému bodů má poskytnouti jednotnou geodetickou
osnovu pro všechna měření prováděná ve státě. Děje

Příslušníci svobodného povolání jako integrální
část zeměměřictví pracovali vždy obětavě, nešetříce
sil, a:b~ se zhostili povinností, které jím uložil stát,
svěřuje jim úkol prováděti měření a zhotovovati
mapy. Jejich práce při přestavbě pozemkového zřízení má sociální charakter a přispívá významným
způsobem k socialistickému budování. Polští zeměměři,či, i když jim často nebylo rozuměno a jejích práce nebyla doceněna, vykonávají v nových skutečnostech s nadšením svou průkopnickou práci pro výstavbu a zvýšení blahobytu v Polsku.

St. G r z e b s k i: Geometria
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se tak proto, aby každá měřická práce mohla býti
použita nejenom pro okamžitý účel, ale též i pro jiné,
především pro práce všeobecného charakteru jako na
příklad - hospodářskou mapu.
Zmíněnou soustavu mají tvořiti pevné body, které
patří ke dvěma základním skupinám:
1. Skupina bodů měřické sítě pro měření situace.
2. Skupina výškových bodů.
I. Skupina bOdů měřické s{tě.
Nynější měření v Polsku jsou prováděna tak, aby
byla vytvořena soustava bodů všeobecného charakte"u pro měření kat~strální i topografická. Jedna
i druhá měření byla prováděna též dříve a tak zůstal
jako dědictví po záborech, po hospodářství mezi dvěma vf1lkl'mi i z do'1:yokupace v r. 1939-1945 měřický
materiál a body v terénu, kterých bylo třeba využíti.
První starostí bylo vyhledání pevných bodů v terér.u a zjištění jejich stavu. Byla provedena inventarisace bodů a měřického materiálu, která nám poskytla ten to obraz:
Budování sítě pevných bodů v te,rénu bylo na polském území nejedrotT'é O jeho provádění rozhodovaly roHické a hospodářské ohledy a pak též potřeby
jednotlivých vlád Byly jimi:
v období záborů p>led r. 1918: tři uchvatitelé na
územÍ, která jim podléhala.
v obd:)bí mezi dvěma válkami 1918-1939 - Polsko ve svých tehdejších hranicích,
za druhé světové války - Němci jako okupanti,
po osvobození - Lidové Polsko v nových hranicích.
O b dob í z á bor ů do r ok u 1918.
Stav, který Polsko zdědilo roku 1918 po okupan··
tech. můžeme všeobecně charakterisovat takto:
Husto~a sítě: průměrně 1 bod na 20 km2•
Stabiisace: nejednotná, nenormovaná, převážně nedostatek zajištění bodů, velké procento ztracených
bodů, které se nedaly identifikovati.
Měření a přesnost: triangulace provedená klasickou
metodou: na trojúhelníc;ch prvniho řádu, vedených
většinou v podobě řetězců, řídčeji jako plošná síť byly zakládány nižší řády podrobné triangulace.
O přesnosti může nám říci všeobecně fakt, že triangulace, která byla nejpřesněji provedena v pruském
záboru, byla už v r. 1896 uznána za nevyhovující pro
tehdejší potřeby geodesie a bylo rozhodnuto prové~ti
llová měření. Tak Polsko po osvobození v r. 1918
mohlo disponovat moderním materiálem, který zaujímal sotva jednu dvacetinu celé rozlohy.
Souřadnicové soustavy ukazují snad nejcitelnější
nedostatek ze všech, které jsou příznačné pro materiál
po okupantech. Pro ilustraci neobyčejného chaosu
v tomto otoru nechť slouží níže uvedená sestava základních elementů a vlastností, které charakterisovaly
zděděný triangulační materiál:
1. Tři elipsoidy: Besselův, Wallbeckův, vyrovnávací Žylinskiego.
2. Čtyři nulové poledníky: Ferro německý, Ferro
'rakouský, Pulkovo, Greenwich
3. Sedm referenčních bodů: Warszawa, Niemež,
Dorpat I, Dorpat II, Raenberg, Postupim-Helmertthurm, Herrmannskogel.

4. Roz'oha triangulace I. řádu -;- 40 % rozlohy (bez
ohledu r.a jakost).
5. Počet řetězců neb sítí - 25.
6. Počet základen - 13.
7. Poče: as~ronomických bodů - 11.
Výsledkem tohoto bezplánovitého hospodářství tři
okupantů byla směs materiálů o různé přesnosti, navzáj2m nespojených fragmentů. Vznikla z nich mosaika různých systémů souřadnicových. Ztěží mohly
ukojiti některé lokální potřeby nevelkého významu,
nikterak však nemohly býti základem pro účely kartografické, hospodářské a technické celostátního významu. Pokusy o seřazení a srovnání tohoto mater'álu a o vytvoření z nkh jednotné soustavy nepřinesly uspokojivé výsledky.
Evidence: zděděný materiál byl roztroušen po nlzných publikacích, a jen z malé části to byly měřické
operáty Byla zde tedy otevřená otázka - vytvořiti
evidenční svstém. který by v jednotné státní soustavě uBpořádal a zaregistroval dané hodnoty pevných
bodů.
Období

mezi
válkami

dvěma
světovými
-1918-1939.

Uváž{me-li již výše zmíněný stav, nebudeme se
diviti, ř.e směrodatní ,činitelé v Polsku rozhodli se
tehdy pokrýti celé státní území novou tri~ngulační
sítí, aby tak dali jednotné a trvalé základny pro veškeré kartografické práce a pro účely technické.
Základem triangulačních prací, bylo:
1. Jako referenční el"psaid byl přijat Besselův
v mezinárodních metrech
a = 6 377 397.155 m
b = 6 356 078,963 m.
2. Základní bOd:
Jako referenční byl přijat bod prvního řádu - Borowa Grra. Mnohonásobná pozorování astronomické
délky a šířky daly tyto hodnoty:
<p =

J.

52°28'32", 85 ± O", 04
± 0",14

= 2r02'12", 12

3. Základny:
Byh navrženo 15 zikladen. z nichž 12 bylo změřeno.
Třináctá základna (Szubi';sk'l) byla přijata z německé triangulace z roku 1902: dvě zbývající, jedna na
pobřé7.í a drllhá v jižní ,čá!'ti pomaňského vévodství
měly být změ"env v nejbližší době.
Vi'.echny základny byly přeměřeny třemi ínvarovými dráty, délky 24 me~rů. Délka měřených základen
se rohY!C<lValav roz:::ahu 8 (Opatowská) až 17 km
(KobrY'''ská)
Relativní chyba změřenvch základen se pohybovala
od 1: 1200000 (Mir.ská) do 1: 7500000
(Luniniecká).
4. Zák7adflové sítě
Při přenášení základen do triang\.llace prvního
řádu bylo použito základnové sitě o jednom neb d v 0j i té m r o m b u. Jejich měření bylo provedeno většinou as1ronamickým teodolitem Bamberg-Askania
s okulámvým mikrometrem. Úhly byly měřeny s růZnými váhami určenými podle metody Schreiberovy.
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Když byla základna přenesena na stranu trojúhelníku prvního řádu, činila relativní chyba méně než
1: 500 000.
5. Laplaceovy body.

V každé základnové síti byl Laplaceův bod. Astronomická délka a šířka byly měřeny pasážníkem Askania, na zvláštním betonovém sloupku. Přístroj má
lomený dalekohled s objektivem o průměru 70 mm a
neo'otní mikrometr. Rozdíl astronomických délek byl
vyp::čí'án vzhledem k Borové Goře z průchodu hvězd
přes místní poledník. Astronomická šíře byla měřena
metodou
Horrebow-Talcottovou.
Průměrná
chyba
činila asi:
pro rozdíl astron :Jmických délek: ± O", 15,
pro rozdíl astronomických š'řek: ± O", 05.
Azimuty stran trojúhelníka I. řádu byly mereny
př' mo na triangulačních
věžích dvouvteřinovým
as~.ronomickým teodolitem Bamberg-Askania o průměru limbu 27 cm s okulárovým mikrometrem. Byly
změřeny též azimuty zpětné a zavedeny do výsledků
po redukcí pomocí rozdílu astronomických délek.
Střední chyba astronomických az'mntů činila ± 0",2.
6. Triangulační měření prvního řádu.
A. Rek o g n o s k a c e:
Byla prováděna průzkumnými žebříky »Durand«
podle projektu sítě opírajícího se o profily.
B. Stavba.
Budovaly se hlavně trvalé věže, 4X4 m, lehkého
typu. Byly učiněny též pokusy s americkými a belgickými přenosnými věžemi z ocele, ale výsledky
s nimi nebyly uspokojivé a bylo proto od nich upuštěno.
C. P o z o r o v á n í.
Většinou byla pozorování provedena teodolity Wildovými T 3. Při jejich použití setkali se inženýři
s jistými těžkostmi, obdobně jako za hranicemi. Po
důkladném prozkoumání těchto teodolitů na zvlášť
upraveném piIíři na Borové Góře byly zavedeny metodv, které umožňovaly zmenšení vlivu systematických chyb, vznikajících ze speciálnj konstrukce Wildových teodolitů.
Pozorování byla prováděna na heliotropy netbo na
elektrické lampy polské konstrukce. Střední chyba
uzávěru trojúhelníků zřídka překračovala 1 vteřinu.
D. Tvary
sítě
Zásadně byly přijaty systémy věncové sítě, vyplněné plošnou sítí. Triangulace I. řádu měla býti podle
návrhu ukončena v roce 1942 Do roku 1939 bylo provedeno 70% navrhované sítě I. řádu.
Podrobná triangulace.
Měření podrobné triangulace, t. j. měření II., m. a
IV. řádu obsáhla severovýchodní část země více méně
až k řece Pripet, dále jihovýchodní část, Pomořany
a některé jiné oblasti v celkové rozloze 20 % celého
státního území.
Inventarisace a evidence již existujících pevných
bodů byly vedeny jenom částečně. Hledání a identifikace bodů byly prováděny podle okamžité potřeby.

o

většině bodů uvedených v kataloz;ch zděděných po
okupantech, se nevědělo, zda jsou v terénu a v jakém
jsou stavu. Otázka jednotné stabilisace a zajištění
těchto bodú nebyla uspokojivě vyřešena
S praktického hlediEka il:;ylo možné opírati se
o body, které existovaly v katalogované evidenci,
jenom částečně a bez záruky, že bod se v teréně
najde a dá se identifikovati. Evidenční služba pro
tyto body chyběla.
Období druhé světové vá1ky, 1939-1945.
V důsledku prohrané válečné akce v roce 1939 dostaly se všechny materiály, týkající se měření geodetických základů na polském území do rukou okupanta, který jich použil pro svá měření
Po'md se to dá vyčísliti ze skoupých poněmeckých
materiálů, které se nám podařilo získati, program,
který Němci uskutečňovali za okupace, projevoval se
v těchto oborech měření:
1. Na územ:ch připojených k Německu byla prováděna intensivní měření, která doplňovala daný stav,
aby byl na stejné úrovni, jaký byl v celém Německu.
Byl brán zřetel nejenom k privilegovaným měřením
voj::mským, ale i všeobecně k potřebám státu.
2. Na území t. zv. Generálního Guvernement a na
východních územích byla prováděna výhradně měření
vojenská.
3. Celé území dnešního Polska mělo patřiti do velkého celku 1. zv. Grossdeutschland, pro který se měl
vytvořiti jednotný systém souřadnic, opřený o sítě
prvního řádu navzájem spojené.
V tomto programu Němci provedli celou řadu prací,
které však jako celek není možno přijati s mnoha
důvodů. Z nich· nejdůle~itější jsou:
a) V materiálu sítě I. řádu jsou pozorování o nestejné přesnosti; kromě materiálu dobrého jmu zde
taková, která se nehodí k zařazení do jednotného
materiálu polské triangulace. Pozorování maj;cí menší
hodnotu 'hyla zřejmě prováděna náhle z okamžité p0třeby vojenské. Cenným materiálem, který můžeme
použíti v polské triangulaci, jsou pozorování na styku polské a německé sítě. Musíme ještě dodati, že
nám stále ještě schází mnoho materiálu pro základní
práce, provedené na polském území.
b) Sebraný materiál uvádí f'ouřadnice v tolika různých soustavách, že bez důkladného prozkoumání a
přepracování nemohou sloužiti všeobecné potřebě.
c). Odlišné soustavy a jazyky v dokumentech a operátech.
Všechny dokumenty, mimo jiné též topografické
poP'sy, musí býti přeloženy pro potřeby polského zeměměřictví.
Je třeba připomenouti, že v materiálech, které se
týkají základních měření, jsou velké mezery. Velmi
mnoho z nich bylo zničeno (spáleny za války) jiné
zase Ee těžko budou získávati. Na počátku aktivního
dtdobí musíme počítati s nynějším stavem, a podle
toho tvořiti všeobecný program i jednotlivé pracovni
plány.
!Adové Polsko od r. 1945.
V předcházející kapitole uvedené skutečnosti o základním měření na polském území musí u pozorného
čtenáře hned na začátku vyvolat představu o tom,
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jak těžké byly podmínky a jaké těžkosti vznikly, jednalo-li se o uspořádání této záležitosti.
Nejlehčím a nejjednodušším řešením byl program,
který zvolilo Polsko v období mezi dvěma válkami.
Vytvořiti úplně novou síť navazující pouze na polské
triangulační práce z předcházejícího období. Nasbíraný materiál bráti jenom jako provisorium pro
okamžitou potřebu.
Taková byla vůdčí myšlen.ka, kterou jsme si museli
vytknouti jako maximální program tehdv, kdy nejenom jsme neměli ještě žádný materiál, ale kdy jsme
též nevěděli, jak daleko byla základní měření provedena Z praktických dúvodů jsme museli si určiti program v pr1mím období: napřed inventarisovati veškeré operáty a pevné body, pak získání a vyškolení personálu, doplňování vybavení atd. To byl pracovní
plán na první roky, než se zjistí existující stav podle
sebraných a uspořádaných materiálů.
Budiž nám dovoleno pojednati o tomto pracovním
období poněkud obšírněji. Je nám velmi blízké, velikost vložené námahy tak značná, snaha vybudovat
trvalé základy pro měřictví v novém Polsku tak jasná a dosavadní výsledky tak nadprůměrné, že je těžké
přej"ti toto období jen suchým výčtem prací a výsledků. Teoretické problémy a matematické úvahy
. omezíme na míru pokud možno nejmenší, pojednávajíce o nich jen všeobecně. Nezap:>menemevšak na pracovní podmínky, domnívajíce se, že takové líčení nalezre živý ohlas u bratrských českých techniků, kteří,
stejně jako my, mají zájem o přestavbu zděděných
základů, aby se daly použíti pro aktuální potřeby
státu.
Odlišně od období mezi dvěma válkami byla otázka
základních měření ihned přidělena Hlavnímu státnÍmu zeměměřickému úřadu (Glówny urzlld pomiarów
kraju), jakožto centrální státní instituci, která není
podřízena speciálním potřebám toho či onoho resortu.
Za vznik této instituce, o kterou se před tím tolik
bojovalo, vděčíme porozumění směrodatných činitelů
v novém Polsku pro potřeby státního měřictví, organisovaného na zásadách plánování. Tento fakt vytvářel nové a velké možnosti provésti úkol způsobem,
který by uspokojil všechny potřeby státu.
Problém inventarisace bodů -který
vznikl jako
specifická potřeba likvidace válečného stavu - neměl
obdoby. Nebylo lidí, kteří by byli v tomto oboru něco
dělati po první světové válce, nebylo vzorů ani publikací o tomto tématu. S počátku jen skromný personál
byl zaměstnán těmito pracemi a měl těžký úkol. Ze
sesbíraného materiálu bylo třeba odděliti vše, co se
týkalo triangulace. Sbírací akce byla provedena v celé
rozloze polského státu. Triangulační materiál byl p0tom tříděn v ústředně. Velká různorodost v typech
dokumentů (asi 120), jejich publikace asi z 90% v cizím jazyce, nedostatek odborníků, nedostatek potřebných místností (vyhovujících), to vše ztěžovalo práci
a její provedení. Roztříděný materiál bylo třeba sepsati, vypracovati přehledné náčrty a seznamy.
Současně s těmito pra~emi rozvíjelo se důkladné
zkoumání dokumentů. Jednalo se především o získání
údajů pro body, které byly v evidenci; aby se mohly
najíti a identifikovati v terénu, bylo třeba zjistiti souřadnice. Ty se musely klasifikovati podle jejich různorodosti; tato práce byla velmi komplikovaná, pro-

tože v sebraném materiálu bylo zaregistrováno až
62 různých souřa'dnicových soustav.
Na základě materiálů, které byly k disposici, byla
provedena inventarisace v terénu. Nebyla však úplná.
Jejím úkolem bylo jenom povrchní zjištění, zda v daném místě je bod viditelně stabilisován, potom bylo
třeba poříditi místopis. Identifikace se neprováděla;
stejně tak nebyla řešena otázka jednotné stabilisace
a zajištění bodů; obojí bylo třeba odložiti. Nutná potřeba související s investicemi v zemi, která se obnovovala, nutila ke spěchu. Když se rozhodovalo pro
tak polovičatou inventarisaci s ohledem na nutné
potřeby, předpokládalo se, že velká většina nalezených bodů zachovala se neporušena. Dosavadní praxe
potvrzuje, že náš předpoklad byl správný a účelný.
Když byly body nalezeny v katalozích i v teréně,
bylo třeba založiti pro ně evidenci. Zvláště zpracovaný
systém, podaný v příslušné instrukci, reguluje správnou evidenci těchto bodů takovým způsobem, že dává
dobrou záruku jak přesnosti podávaných údajů tak
též jejich současné platnosti.
Instrukce vyžaduje tři zásadní dokumenty pro
body:
1. Topografický popis umožňuje jejich nalezení a
identifikaci v terénu.
2. Přehledná mapa dává celkovou orientaci o situaci bodu.
3 Výkaz souřadnic udává číselné hodnoty a druh
souřadnic.
Topografický popis je individuální dokument, přehledná mapa a výkaz souřadnic jsou soubornými dokumenty pro všechny body nalézající se v rozsahu
jedné mapy v měřítku 1 : 25000.
Inventarisace, prováděná plánovitě výše uvedeným
způsobem, přinesla za minulá tři léta výborné výSledky. Do evidence se dostalo více než 40000 bodů;
z tohoto množství byla polovina prozkoumána na
místě a pro' / 5 byly založeny základní evidenční dokumenty.
Máme-li na zřeteli chaos, který byl v měřickém oboru po skončení války a kromě toho zvláště těžké podmínky ve zničené zemi jak v teréně, tak i při práci
doma, musíme dosažené výsledky v tomto oboru poklá:dati za dokonalé, zvláště ve srovnání s dobou před
válkou a za Němců. Dosažené výsledky umožnily
nám stanoviti reálný, generální program základních
měření. Tento program je výchozí základnou při zpracování dobových pracovních plánů, uskutečňovaných
postupně v rámci svého ročního rozpočtu. Jak vypadá
tento program?
Jako první úsek triangulačních prací bylo stanoveno přepočítání všech starých sítí do jednotné polské
soustavy.
Dosud provedený výzkum a pokusy ukázaly, že je
možno toto přepočítání provést a dosažené výsledky
musí stačiti k uspokojení nejnutnějších potřeb praktických, které jsou spojeny se státním problémem
znovuvýstavby země.
Za základ jednotné polské soustavy byla přijata
výchozí polská státní triangulace z let 1919-1939.
Souřadnice polské triangulace zůstaly beze změn. Souřadnice jiných triangulací byly přeměněny tak, že:
a) pomocí diferenciálních vzorů Helmerta a nejednou velmi komplikovaných propo~tů pomocných jsou
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přepočítávány nejdříve jednotlivé body I. řádu a rohy
mapových listů 1 : 100 000 (jako spojovací body pro
hromadné přepočítávání).
b) potom jsou hromadně transformovány souřadnice zbývajících bodů pomocí analytických nebo grafických metod.
Předpokládá se, že tato přepočítávání, prováděná
v souhlase s pořadím ohlášených potřeb, potrvají ještě
3-4 roky.
Takovým způsobem budeme používati souřadnic
uspořádaných v rámci celého polského státního území.
Budou to jenom zatímní souřadnice, které budou
v budoucnosti nahrazeny konečnými souřadnicemi,
kdy triangulace bude úplně provedena
Dalším pracovn'm úsekem ve všeobecném programu je nejrychlejší získání takového množství bodů
na celém polském území, kolika si vyžadují státní po·
třeby. Je jasné, že hustota bodů nemůže být stejná
na celém území. Je závislá na mnoha činitelích, ať je
to druh terénu, osídlení či zprůmyslnění.
Jako průměrná hustota béře se jeden bod na 5 km2•
Snažíme 'se při tom udržeti všechny body jako sourodou soustavu co se týče přesnosti.
Podmínka jednotné soustavy staví speciální poža·
davky, jde-li o použití měřických metod. Klasická
triangulační metoda se stupňovitou přesností měření
v různých řádech nezaručuje tuto sourodost. Kromě
toho použití této metody je zdlouhavé a trvá dlouho,
než se tody stanou užitečným podkladem zeměměři·
čovy práce. Když jsme hledali vhodnější metodu, rozhodli jsme se, že uděláme pokus podle myšlenky vypracované našimi zeměměřiči v emigraci v Anglii za
poslední války.
Tato metoda sourodé triangulace zakládá se na p0vrchové triangulacio
trojúhelnících se stranami
6-10 km délky. Síť těchto trojúhelníků má rovnoměrně pokrýti celou triangulovanou plochu. Úhlová
pozorování mají býti prováděna s takovou přesností,
jaká je závazná pro síť I. řádu. Tak vzniká síť hlavních bodů.
Současně se zakládáním a měřením hlavních bodů
provádí se konečné zhušťování sítě podle stanovených
rozměrů. Toto zhuštění se provedlo způsobem proHnání vpřed - t. zv podrobných bodů, zvláště v teréně volených, které mají na zřeteli již praktické použití. Takovým způsobem provádí se s téhož stanoviska, týmž nástrojem (za použití menšího množství
výpočtů) najednou všechna měření úhlová v teréně.
K těmto měřením se připojují souběžná měření základen a astronomická měření. Jako geodetická základna se pokud možno měří celá strana hlavního trojúhelníka s přesností měření základen klasickou metodou. Navrhovaná hustota základen je jedna na
1000 km". Astronomická měření (délka a azimut):
jeden bod na 1.000 km".
•
Takto jedna technická skupina provede v teréně
všechna měření a práce, které jsou potřebné pro předpokládaný plný stav stálých pevných bodů v terénu.
Má to velký význam, jedná-li se o vztah lidí k zeměměřickým pracem vůbec Obyvatelstvo rozumí a ~á
úctu k měřickým pracím jenom tehdy, jestliže rozumí
jejich konkretnímu účelu, pro který se měření konají
(hospodářské investice, regulace majetkových poměrů atd.). Všechny měřické práce, kde tento účel

není viditelný, nenachází u laiků porozumění a časté
opakování stejné činnosti zeměměřičů podrývá důvěru k jejich vykonavatelům.
Prvotní myšlenkou triangulační metody bylo, aby
nahradila triangulaci prvního řádu. Autoři se domnívali, že z přímo změřených úhlů v malých trojúhelnicích se dá výpočtem vyvoditi hodnoty úhlů ve větších
trojúheJ,nících mnohem přesněji než přímým pozorováním takových dlouhých spojnic. Svědčily o tom
úvahy teoretické
Upouštějíc od tak extrémně pojatých metod, bylo
rozhodnuto provésti zkoušku v takové formě, která
by umožnila srovnání a přezkoumání výsledků o"cou
metod: klasické i sourodé. Proto byla sourodá metoda
vyzkoušena v již založené síti I. řádu, jejíž body vešly
do nové sítě jako hlavní body sourodé triangulace.
O vyrovnávacích metodách jsou názory ještě různé a
otázka není dosud rozřešena.
Když máme k disposici změřené elementy uvedenou
metodou, bude možno je vyrovnati a pokusně zjistit,
která metoda je nejlepší.
Charakteristickou známkou této metody je použí·
vání dřevěných přenosných věží, kterých bylo možno
na trhngulované ploše použíti .na 90% hlavních bodů.
Znamená to velkou úsporu nejenom dřeva, ale vůbec.
Je těžko v omezeném rozsahu tohoto článku podávati podrobnosti. Přiměřenou zprávu bude možno p0dat až po zpracování letošních výsledků.
Tuto metodu přijímáme jako základní metodu
k získání potřebné hustoty tam, kde toho vyžaduje
pořadí ohlášených potřeb.
Především ji používáme tam, kde jsou mezery vůbec neb kde nynější stav neuspokojuje potřeby. Mezery takové ještě v Polsku jsou, jak to vidíme na
mapce - obr. 2.
Třetím úsekem, který se konec konců provádí současně s předcházejícími, jenomže ne tak intensivně, je
problém konečné polské triangulace. Je navrhována
z důvodu racionálnosti a nikoliv podle stavu materiálu podle následujících zásad:
1. Kostrou triangulace !bude systém polygonů věnců utvořených z dvojitých řetězů 1. řádu (ústřední
soustava) Skicovaný návrh této kostry je na obr. 1.
Jsou na něm ukázány ty části, které bude možno přijati využitím starého materiálu a zbytek, který se
bude musiti přepracovati.
Vnitřní průměr věnců činí 100-150 km. Délka
strany trojúhelníka ve věncích - je průměrně 20 km,
nejvíce 30 km. Základny v každém uzlu a taktéž
i astronomické body.
Celý komplex má být vyrovnán jako jeden celek,
stanovení podrobností bylo by nyní ještě neaktuální.
2. Vyplnění vnitřků mezi polygony a hustota trojúhelníků se vyvozuje z dříve již uvedené metody sourodé triangulace. Kromě toho na některých územích
(terény hustě zalesněné) bude použito metody přesné
polygonisace.
Souřadnice nově založených bodů budou již propočítávány podle nynější polské soustavy. Otázka konečných souřadnic pro všechny body celého státu bude
rozřešena po vypočítání konečn.ých výsledků prvního
řádu.
3. Pro staré i nově založené body je zaveden jednotný evidenční systém stálých bodů a jejich potřeb-
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né zajištění. S ohledu na velké výlohy s tím související budou prováděny evidenční práce podle toho, jak
budou pro tento účel získávány prostředky.
5. Navrhuje se systematická konservace stálých
bodů, která by v· první řadě znamenala zorganisování
potřebné služby pro pravidelný výzkum stavu těchto
bodů;
Lidové polské zřízení, opřené o zásady plánování,
dovoluje racionální organisaci a potřebné tempo provádění navržených prací.
Pracovní plány předpokládají provedení I. úseku
prací během 3-4 let, II. úseku prací během 10 let,
m. úseku prací během 6 let, a zdá se, že úplně reálně.
V roce 1960 máme skončiti vybudování geodetických
podkladů.
II. VýškOvé bOdy.
A. S t a v do p r v n í s vět o v é v á Ik y a p r á c e
v ob dob í 1918-1939.
Po první světové válce Polský stát zdědil po okupantech na svém území tři různé nivelační sítě.
Sítě byly různé jak podle svého druhu a hustoty
výškových značek, tak podle metod, kterých bylo použito při měření; rovněž i podle přesnosti, s jakou
tato měření byla provedena a co bylo nejdůležitější,
tyto sítě lišily se od sebe nulovými hladinami.

9136 (1948) čislo

1%

Každý z okupantů přijal jinou vztažnou nulovou
hladinu. Tak v zemích pod německým záborem byla
to hladina Severního moře v Amsterodamě t. ZD. Normal-Null (N. N. - nula mareografu v Amsterodamě).
V zemích pod rakouským záborem byla to hladina
Adriatického moře v Terstu a v zemích pod ruským
záborem hladina balticko-černomořská, čili průměr
středních hladin Baltického a černého moře.
Nivelač,ní systémy okupantských států se shodovaly jenom dobou, ve které byly budovány (v obdobi
1860 až 1890).
Aby byly odstraněny zmatky v nivelačních měřeních na polském území následkem zděděných 3 různých nulových hladin, bylo třeba založiti novou jednotnou nivelační síť pro celé polské území - jako
základ pro výšková měření prováděná státními neb
samosprávnými úřady, či soukromými osobami pro
potřeby vodního, cestního, železničního a městského
hospodářstvL
Měřické práce pro založení základní nivelační sítě
- čili přesná nivelace - byly začaty v r. 1926 a prováděny bez přestávky až do roku 1939. Na počátku
je prováděla Triangulační kancelář ministerstva veřejných prací a potom od r. 1932 Měřická kancelář
ministerstva dopravy.
Přesná nivelační měření obsahovala:
1. státní síť I. řádu,
2. síť II. řádu,
3. »dohraniční« nivelační pořady, jdoucí od polygonu uvnitř sítě I. řádu směrem ke státní hranici a
spojující základní státní síť se sítěmi sousedních
států.
V r 1938 byla skončena měření sítě I. řádu. Když
byla vyrov,nána a propočítány konečné výšky, byl vypracován katalog výšek. Katalog vyšel tiskem r. 1939
před samým vypuknutím války pod nadpisem: Katalog výšek reperů polské základní nivelační sítě (přesné nivelace I. řádu).
Z celkového nákladu, vydaného ministerstvem dopravy v p>Čtu 2000 exemplářů zbylo po vojně jenom
několik výtisků. Zbytek nákladu byl zničen neb vyvezen okupanty. Díky publikaci tohoto katalogu zachovaly se výsledky předválečných nivelačních měřeni
sítě I. řádu. Všechny početní doklady, týkající se přesné nivelace, byly Němci vyvezeny. Něco bylo nalezeno
a přivezeno zpět do Varšavy, ale je to neúplné.
Síť prvního řádu v předválečných hranicích státu
skládá se ze 121 pořadů, které navzá iem tvoří 36 ni.
velačních polygonů. Celková délka těchto linek čini
10.046 km. Reperů měla síť asi 6.000.
Vy r o v n á n í sítě
a n u lov á h Ia d i n a.
Síť prvního řádu byla vyrovnána jako nezávislý
celek metodou závislých pozorování.
Jako hladina srovnávací byla vzata pro polskou sít
hladina německé sítě, t. j. hladina moře v Amsterodamě.
Vztažení sítě k této hladině bylo provedeno tak, že
jako výchozí bod byl vzat reper I. třídy !bývalé základní nivelační sítě německé, který se nalézá v budově radnice v Toruní. Výška jeho činí podle německého katalogu, nad N. N. - 50,518 metrů. Polsko
mělo mareograf v Gdyni založený v r. 1931 Hydrografickým ústavem. Konsola, t. j. stálý bod mareo-
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grafu, byla znivelována a zapojena do sítě I. řádu.
Byla přetřásána otázka, zda se nemá gdyňská hladina
vzít jako referenční. Ale příliš krátké období vodních
poz:lrování (1931-1938) to nedovolilo. Pomýšlelo se
však na to, že v budoucnosti se k ní přejde.
Eohužel válečné operace zničily mareografickou stanici ve Gdyni.
Základní
body.
Nivelační síť byla založena na základních bodech
vybudovaných na územích doporučených C'reologickým ústavem. Byly voleny v těchto místech: 1.
Ba.rrza u Kie'ců, 2. Borowa G5ra u VarŠllvy, 3. v okolí
bývalého ústředního bodu as~ronom;ckého Wilkowo
u Inowroclavia a ještě ve 4 jiných místech, které jEou
již nvní za východn'mi hranicemi státu
Z~kladní body mají podzemní stabilisaci. Každý
z nich má kolem sebe několik kontrolních bodů, rovněž 8 podzemní staJ1cilisací.
Základní bod v Barcze se pokládá za hlavní bod. Je
z9hžen na křemerné skále, která patří k ne;starším
geo'ogickým formacím. Jeho výška se pokládá za základní: s ní budou v budoucnosti porovnávány a k pí
budou vztahovány pozdější kontrolní neb nová měření
nivelační sítě.
Met o dy a pře s n o s tmě

ř e n í.

Pro měření sítě používá se ,nivelačního přístroje fy
Zeif'8 typ III. a přesných Zeissových latí s invarovým
páfem o dvojím dělení.
Každý dílek mezi dvěma sousedními repery byl měřený ve dvou protichůdných směrech. K výsledkům
polních měření byly dodány opravy délek latí podle
komparace provedené Hlavním úřadem měr a dále
opravy ortomerické.
Obvody jednotlivých polygonů a jejich chybu v uzávěru ukazuje následující tabulka:
1"1·10
polygonu

I
I

I.
II.
ITL
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

Obvod
po1ygonu
v km

85.49
201,73
475,07
562,99
507.23
509,89
350.35
455.58
5118.4:1
30,78
521,49
572.:i7
429,24
296.89
469.92
557,48
556,62
459.28

II

•

Uzávěr
polygo~lU
v mm

Člslo
polygonu

II

I + 1,3
-10.1
+ 27,5

XIX.
XX.
XXI.
-24,2
XXII.
XXIII.
- 2,4
-13.5
XXIV.
XXV.
12,8
XXVI.
43.2
XXVII.
19,7
0,4 XXVIII.
9,0
XXIX.
-43.7
XXX.
1,8
XXXI.
- R,7 XXXII.
11.8 XXXIII.
11.6 XXXIV.
- 43.8
XXXV.
- 20,7 XXXVI.

+
+
+
+
+
+
+

I

Obvod
poh~onu
v km

399.51
620,15
599,88
409.00
633.99
654.18
531,64
526,93
283.28
596.63
451.71
519,85
435,U4
376.50
354.93
433,02
245,90
386,40

I

tTzávěr
polYJ!;onu
v mm

I + 29,1

+ 16,7
+ 10.0
+ 20.6
+ 11,4
- 27,7
5,1
+
+ 38,0
+ 7.0
-43,2
+ 4.2
+ 33,9

-11.4
- 34,3
25,6
-15,3
2.5
-37,2

+
+

Délka obvodového polygonu (utvořeného z hraničních pořadů sítě) činí 4083,07 km. Uzávěr tohoto
polygo"u rovr.á se -11,4 mm.
Přesnost měření polské sítě byla vypočítána podle
vzorců Mezinárodní Geodetické unie z r. 1912.
Podle rozhodnutí zmíněné Unie pravděpodobná nahodilá chyba přesných nivelačních měření (měření vy-

f'Dké přesnosti) nemá překročiti ± 1mm na 1 km.
Pravděpodob:-á chyba systematická ± 0,2 mm. V polské síti 1. řádu činí: pravděpodobná nahodilá chyba
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± 0,31 mm na 1 km, pravděpodobná systematická
chyba ± 0,05 mm na 1 km.
Na základě zmíněných hodnot můžeme měření polské nivelační sítě I. řádu pokládati za nivelaci vysoké
přesnosti.
N i vel a c e II. řád u.
~
Kromě měření sítě I. řádu byla před druhou světovou válkou provedena měření též pro pořady II. řádu.
Byla provedena stejnými přístroji a metodou jako
síť I. řádu.
Do roku 1939 nivelační měření II. řádu byla soustředěna hlavně na území tehdejšího vojvodství slez·
ského a tehdejší průmyslové oblasti v trojúhelníku
Skaržysko, Lublin a Rzeszow. Ve zmíněném roce
měla být skončena nivelace II. řádu v XV. a XVIII.
polygoně. Bohužel vypuknutí války tomu zabránilo,
takže bylo změřeno jenom několik pořadů.
Celkem bylo na polském státním území před vypuknutím druhé světové války změřeno 2.000 km pořadů druhého řádu.

Inventarisace zjistila, že všeobecně z předválečné
polské sítě bylo zničeno na jednotlivých pořadech
8---62% reperů; průměr je 37%. Potom se Hlavnl
státní zeměměřický úřad snažil získati zpět materiál,
který okupanti vyvezli, a to jak polní tak početní.
Jak jsme se již zmínili, získali jsme materiál v neúplném stavu
Dalším úkolem bylo získati technické vybavení p0třebné pro provoz v poli, protože předválečné přístroje
pro 18 nivelačních skupin byly vyvezeny.
Postup v organisaci nivelačních prací je tento:
v r. 1945 byla vybavena jedna nivelační polní skupina,
v r. 1946 pracovaly v terénu již 3 skupiny a jedna
skupina pro stalbmsaci reperů,
v r. 1947 bylo vybaveno již 7 skupin a jedna skupina pro stabilisaci reperů,
v r. letošním je stav stejný jako v r. 1947.

Práce nivelační zahájil Hlavní státní zeměměřický
úřad v roce 1945 inventarisací reperů, t. j. výzkumem
stavu reperů sítě nivelační jak v polské tak v bývalé
německé nivelační síti ve Znovuzískaném území.
Rekognoskace v terénu měla zjistiti, zda daný reper
je na daném místě a zda objekt nebyl zničen neb částečně poškozen a zda nejsou pochybnosti o výšce
reperu.

Pracovní program pro přesné nivelační práce je podle Hlavního zeměměřického úřadu tento:
1. Měření pořadů bývalé státní německé sítě na
Znovuzískaném území.
2. Rekonstrukce pořadů I. a II. řádu polské sitě,
eventuelně jejich nové měření.
3. Doplnění polygonů I. řádu vloženými pořady.
4. Rozšíření sítě II. řádu v různých částech země
podle okamžitých potřeb hospodářského života.
Dosud (do roku 1947) bylo znivelováno celkem
2.000 km a založeno 700 nových reperů.

Po období skvělého rozkvětu polské kartografie
v II. polovině XVIII. stol. následuje dlouhé období
úpadku, trvající až do první světové války, v němž
polské kulturní a vědecké snažení nemělo možnosti
samostatného vývoje. Z té doby se mů7.eme jedině
pochlubiti pracemi našich geografů a topografů, rozprášených tehdy po světě. Podíleli se na kartografických pracech jiných států, nevyjímajíc ani dalekých bada:telských výprav do exotických částí Asie,
Ameriky a Afriky
V současné době panovali v Polsku Rakušané, Němci a Rusové. Jižní části země, připojené k Rakouskouherské monarchii, dostaly katastrální mapy v měřítku 1: 2880, v československu rovněž velmi dobře
známé. Jejich systém se opíral o jednotnou triangulační síť. Západní polská území, ovládaná Němci, dostala katastr pruského systému, opírající se o podrobné mapy v měřítku 1: 2000, 1: 2500 a 1 : 4000, odebrané majitelům pozemků a částečně doplněné novým
měřením. Tyto mapy se neopíraly vždy o triangulaci
a vztahovaly se jen na jednotlivé tratě. Polské území
pod ruským záborem nemělo v· oboru podrobné kartografie žádné organisace. Bylo tu provedeno výlučně
topografické mapování terénu v měřítku 1 : 48 000 a
1 : 24000. Podrobné mapy byly nahodile pořizované
v různých měřítkách v míře sáhové. Mapy sloužily pro
správu země a k řešení hraničních sporů. V době mezi

první a druhou světovou válkou bylo podniknuto několik pokusú o vybudování systematické a podrobné
kartografie. V prvé řadě pokusilo se o to m~nisterstvo
veřejných prací, potom ministerstvo zemědělství a
později ministerstvo dopravy. Byly vypracovány směrnice pro základní měření a pro mapování, ale každé
z ministerstev záhy pokračovalo jen v té části měření a mapování, potřebné pro vlastní hospodářský
program. zatím nedostatek jednotné triangulační sítě
na celém státním území nadále znemožňoval systematické mapování. Za toho stavu přejal z nutnosti iniciativu Vojenský zeměpisný ústava soustředil ve svých
rukách triangulační práce pro vlastní potřebu v souvislosti s úkolem poříditi topografické mapy v měřítkU 1 : 25 000 a 1 : 100 000.
V oboru podrobných map provedla výše uvedená
ministerstva řadu měřických prací a sice
a) měření a mapování ústí Pinu a Pripetu,
b) klasifikační mapy v severních a východních krajích v měřítku 1 : 5000,
Klasifikační mapy byly pořizovány metodou fotogrametrickou pro ministerstvo financí. Měly obsáhnout tu část Polska, nemající map katastrálních. Byl
to velmi cenný materiál pro mapování terénu, ale
bohužel byl skoro úplně zn1čen v druhé světové válce.
A konečně rozsáhlá nová podrobná měření byla provedena v téže době, v souvislosti s akcí zemědělské

B. Nivelační
práce
s vět o v é v á I k y.

po skončení

druhé

,
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Obr. 1. Pokrytí polského
státního území podrobnýmí mapamí po válce
v i'. 1945.

přestavby, v měřítku 1: 2000, a rovněž zahájeny měřické práce ve větším počtu měst.
Mapový materiál, vzniklý v tomto období, pokryl
asi ze 45% ta polská území, jež neměla katastrálních
map. Mapy však netvořily s hlediska geodetického
a kartografického žádný systém.
Předválečný stav mapového krytí Ihyl tedy následovný:
a) podrobné mapy katastrální mělo Podkarpatí a
Ma'oyx>lsko,což bylo asi 20% povrchu státniího území,
b) Velkopolsko mělo podrobné mapy pruského katastru, což činilo asi 15% povrchu,
c) centrální a východní území měla nové a staré
sbírky map, shromážděbé v okresních a městských pozemkových knihách, které tvořily 10% rozlohy země.
Dohromady měly jsme v Polsku zmapováno asi 50%
celého území Nebyl to stav uspokojivý a druhá světová válka ho ještě více zhoršila.

Německá okupace udusila hospodářský život země
skoro úplně. Proto též o polské kartografii z té doby
možI'O mluvit potud, pokud sloužila p::Jdzemní práci
a partvzánům. Kromě nepočetných případů přípravy
základních map s nadějí na jejich použití k obnově
válkou zPičených měst, bylo hlavní úlohou v této době
poříditi partyzánům četné topografické mapy větších
lesních oblastí jako: pralesa Bialowieského, Svatokřížských hor, lesnatých částí Karpat a okolí Varšavy.
Zaznamenány jsou z té doby jedině fotokopie map a
nečetné strojové otisky.
Kartografie okupanta, týkající se našeho území,
nám byla v zásaděreznámá.
Teprve rozbité, a v panickém strachu utíkafcí německé vojsko, zanechalo
v mnohých skladištích v sídlech svých velitelství
větší množství map, které si Němci připravili už dříve
pro oolská území a rovněž pro oblasti východní až po
Kavkaz a Dral. Tv mapy, které se týka;í polskÝch
území, nemají valné ceny z toho důvodu, že obsahují
nesprávné názvy, dané osadám Němci Většina těchto
ma.p je v rukou Angličanů a Američanů, avšak z~ačný
po~et jich zústal v Polsku. Jsou to převážně vo;enské
mapy v měřítku 1: 50000, 1: 100000, 1: 300000 a
1 : 500000. Nezřídka možno mezi nimi najíti fotoletecké mapy z bojových úseků Varšavy, Modlina a
Bugu.
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Obr, 2. Rozdělení území Polska na poledníkové

Rovněž kartografie podrdlmých map, jinak zvaná
kartografie technická, utrpěla za války velké škody.
Stav předválečného pokrytí státního území mapami
jsme uvedli výše,
Válkou a okupací se ještě zvětšil nedostatek v polské technické kartografii. Četné požáry měst zničily
sklady katastrálních map. Přes organisované uschování .map, nedají se dnes pokrýti mapami ani ty
okresy, které před válkou vykazovaly dobrý stav.
Jsou známá německá vandalství v tomto směru, na př.
v městském pozemkovém archivu, kde v r. 1941 byla
z několika set svazků pozemkových knih vázaných
v kůži, kůže servána a z ní zhotovena pro Wehrmacht
pouzdra na mapy, a knihy, spolu s beletristickou
knihovnou místního gymnasia, spáleny. Takové germánské vandalství zničilo sbírky map a pozemkové
knihy.
za tohoto stavu bylo po válce v r. 1945 jedním
z prvních úkolů uspořádání rozházeného mapového
materiálu.
lnventarisace a soupis mapových archivů v okresech
a krajích na celém státním území, potvrdily s konečnou platností všechny nedostatky.

pásy v konformním

zobrazení.

Současně s inventárními pracemi bylo rozhodnuto,
aby byl zaveden jednotný kartografický systém pro
podrobné mapy potřebné v státním hospodářství. Ten·
to systém měl obsáhnout celý soubor map, různých
měřítek, mapového obsahu a mapovacích method
Systém, důkladně promyšlený, účelně a hospodárně
uspořádá mapován,í podrobných map.
Mapa, jež z tohoto plánu vyšla se nazývá »státní
hospodářskou mapou« a po svém vypracování bude
výsledkem úsilovné práce velkého počtu inženýrů a
techniků.
Hospodářská mapa je jednotný systém technické
kartografie, zahrnující podrobné mapy, potřebné k obhospodařování půdy v hranicích Polska.
Hospodářská mapa skládá se z následujících hlav·
ních částí.
1. Triangulace, tvořící matematicky pevnou konstrukci sférického povrchu území Polska.
2, Přesná nivelace.
3, Měření anomálií zemské tíže a tížnicových od·
chylek.
4. Magnetická měření.
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B. Podrobná

měření.

1 Paralaktická polygonisace a triangulace niŽŠích
fádů.
2. Technická polygonisace.
3. Technická nivelace.
4. Letecká triangulace.
5 Měření, mapování situace a tvaru terénu bezprostřední methodou.
6. Měření, mapování situace a tvaru terénu fotogrametrickou methodou.
7. Evidence změn a generalisace pro různá měřítka.
8. Úschova map a měřického operátu.
C. U žit á měř e n í.
1. Třídění a oceňování pozemku.
2. Mapování pedologické.
3. Měření hydrografická.
4.
»
pro účely komunikační.
5.
»
pro zařízení lesu.
6. Vytyčování projektu v přírodě.
D. K ar t o g r a f i c k é z p r a c o v á ní.
1.
2.
3.
4.

Základní mapa.
Mapa geodetické sítě.
Mapy fysiografické statistiky.
Letecká mapa.

Hlavní zásady pro hospodářskou mapu Polska byly
předneseny na druhém zasedání Státní zeměměřické
rady v roce 1946-47 v referátě: Hospodářská mapa.
Mínění rady sloužilo jako podklad pro rozhodnutí
presidenta Zeměměřického úřadu o geodetických a kartografických zásadách systému podrobného mapování,
představovaného hospodářskou mapou
1. Pro zobrazení zvolen elipsoid Besseluv.
2. Přijato zobrazení nazvané »poledníkové-stejno1lhlé«, což jest Gaussovo dvojité válcové zobrazení
8 koeficientem mo = 1 - 0,00065.
Nula pravoúhlého systému zvolena v prusečíku obra:EU rovníku s obrazem základníhopoledníku
..
3. Geografické rozdělení elipsoidu stanoveno na
čtyři třistupňové poledníkové pásy, se středními poledníky 15':>,18°, 210 a 240 vých. od Greenwiche.
4. Za hlavní bod (t. j. bod, kde elipsoid a geoid
:mají společnou tížnici), byla přijata Borová hora
u Zegrze. Je to stejný bod používaný do r. 1939,
ačkoliv se střed polského území přesunul na západ
v diisledku změny hranic. Rozhodnutí bylo ovlivněno
potřebou využít výsledku triangulace před rokem 1939,
která byla vypočítána k základnímu bodu v místě
Borová hora. Je současně bodem pro pozorování astronomická.
5 Kartografické
rozdělení !bylo stanoveno následovně. Válcová plocha rozvinutá do roviny,která
je
zobrazovací rovinou válcového konformního zobrazení
o .neskresleném i-tém poledníku, byla rozdělena rovnoběžkami se základním poledníkem ve vzdálenostech
osmikilometrových, a kolmicemi na ně, rovnoběžkami
s rovníkem v pětikilometrových vzdálenostech. Tak
získány obdélníky tvořící základní jednotku kartografickou a odpovídající jednomu listu mapy v měřítku 1: 10000. Císlování listu se provádí označením
hodnot X Y a i v levém dolním rohu. Hodnota X je
počet kilometrU od rovníku k listu, hodnota Y je čí-

slem složeným z třech částí. Na sedmém místě před
čárkou nachází se číslo, které označuje střední poledník určitého pásu děleného třemi. (Na př. pás o středním poledníku 18° vých. Greenwiche bude označen
číslem 6.) Následujících šest míst označuje počet kilometru od středního poledníku, se znaménkem plus
na východ odpoledníku, a se znaménkem minus na
západ od poledníku.
Třetí složkou je stálá hodnota 500 000 při počtená
do popsané hodnoty Y proto, abychom získali při vypočítávání souřadnic v rámci stejného pásu vždy hodnotu Y kladnou.
6. Listy map uspořádané podle zásady uvedené ad 5.
budou míti na okrajích zeměpisné souřadnice ve vzdálenostech po 10, a to proto, aby se usnadnilo napojeni
podrobných map k mapám ruzných měřítek.
7. Hospodářská mapa svým systémem obsáhne různá měřítka. Předpokládá se rozdělení na následujíci
měřítka:
a) 1: 5000 a 1: 1000 pro podklady inženýrských
prací,
b) 1: 2000 pro měření velkých zemědělských oblastí
s intensivním hospodářstvím,
c) 1: 5000 pro měření velkých zemědělských ploch
s .extensivním hospodářstvím a pro všeobecné osídlov~cí plány,
d) 1: 10 000 pro měření v lesnictví a pro všeobecné
hospodářské plány,
e) 1: 20000 pro všeobecné hospodářské plány, pro
technické studium a pro podrobnou hospodářskou statistiku.
Do souboru podrobných map zařazujeme i základní
mapy administrativní a komunikační v různých všedbecných měřítkách, odvislých od hospodářských p0třeb a od rozlohy administrativní jednotky.
Z uvedených měřítek bylo vybráno měřítko 1 : 5000
jako nejtypičtější a nejčastěji p<>!1žívané,vzhledem
k zvláštnímu hospodářskému rázu, převládajícímu
v zemědělských oblastech Polska
Zmíněné vlastnosti terénu dávají mapě 1: 5000
zvláštní úlohu mapy, spočívající v tom, aby jako situačně vrstevnicový podklad sloužila registraci všech
hOspodářských hodnot země, vyžadujících podrobné
kartografické zobrazení:
Rozdělení podle měřítek nepodává ještě úplný obraz
charakteru 'polského systému technické kartografie.
S jedné strany použití obou způsobU měření, pří.
mého a fotogrametrického, z druhé strany pojetí kartografické a fysiografické mapy, dělí mapy v následující skupiny:
1. situačně-vrstevnicové mapy, získané přímým nebo
nepřímým měřením,
2. mapy geodetické sítě, sloužící výlučně inženýrům
a technikum, a obsahující podrobné údaje, týkající se
polygonálních a nivelačních taM, a triangulační
údaje potřebné k uskutečnění projektů na pozemcích,
3. fotosnímky a mapy fotoletecké v měřítku 1 : 2000,
1: 5000 a 1: 10000, nejsou v označeném systému pouhým fotografickým obrazem, sloužícím k vyhotoveni
situačnihonákresu,
ale považují se za přímé mapy
o výměnných hodnotách, převyšující situační mapy
bohatší fysiografickou náplní znázorněné oblasti,
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4. mapy pro fysiologickou statistiku, obsahující
mapy klasifikační, bonitační, pedologi~é a geologické
a rovněž mapy hospodářské statistiky.
úkoly, které vyvstávají v souvislosti s provedením
měření státního území, nutí polské geodety k stanovení určitého postupu při realisování úkolu, rozvrženého na delší dobu.
První a nejdůležitější úsek jest provedení základních měření: triangulace, nivelace a měření geofysikální (gravimetrická a magnetická).
Až budeme míti síť, dávající konstruktivní podklad
pro všechny další kartografické úseky, přiřadíme se
k zemím, začínajícím se systematickou kartografickou
prací.
Současná různorodost základního materiálu vylučuje započetí soustavného a úsporného hospodaření
v oboru státního zeměměřictví. Výhody plynoucí z jednotné kartografické soustavy jsou v Polsku všeobecně
dobře chápány, avšak chybná interpretace hlavních
zásad, pořadí a naléhavost jejich provádění v r~mci,
stanoveném hospodářskou ma,pou, vyvolává určité námitky mezi odborníky. Příčina pramení v nevyřešených otázkách, vzniklých při prvních koncepcích hospodářské mapy.
Hospodářská mapa je vrcholné vyjádření pořádku
a souladu. kterýzeměměřický svět touží zavésti v zemi,
je konečným obrazem země i evidencí skutečného
stavu a změn, jež provádí' na zemi poctivě pracující
člověk. Nesmíme však ztratit se zřetele hlavní smysl
celé věci. Měření a mapování slouží většinou pro jiné
hospodářské cíle, samo. o sobě není však tak důležité,
jako samotný hospodářský objekt. A proto program
Hlavního zeměměřického úřadu je splňování potřeb
jednotlivých resortů v oboru zeměměřictvL Hospodářská mapa je výlučně normalisační formou pro hospodářské práce.
Každý list mapy, pořizovaný k uspokojení nutných
hospodářských potřeb země, bude provedený podle
předem stanovených norem v rámci zásad hospodářské
mapy. Povinně bylo stanoveno, že žádné měřeni nesmí
překroi:it určený systém, aby nepovstala zbytečná položka v bilanci nákladné a odpovědné měřické práce.
úkoly technické kartografie se liší v mnohém' od
kartografie všeobecných měřítek. Technický obraz je
matematickou základnou pro uspořádání majetkových
poměrů, pro hospodaření a pro technické projektování.
Kartografie ve všeobecných měřítkách, syntetisující fysikální obrazy země, je pokaždé koncepčním
úkolem, odvislým od různých předpokladů.
V technické kartografii končí koncepční práce v zásadě tenkráte, kdy jsou vydány závazné technické
směrnice. Zbývající část úkolu - provádění - má
charakter širokého programu, časově neohraničeného.
V nyní užívaném kartografickém systému Hlavního
zeměměřického úřadu zásadně určují a upevňují celý
systém technické kartografie čtyři technické instrukce. Jsou to:
I. O
O
m. O
IV. O

n.

základním měření.
podrobném měření.
praktických měření.
kartografickém zpracováni.

Práce Hlav. zeměměřického úřadu, projektované
v širokém měřítku v triangulaci a nivelaci I. a II. řádu,

tvoří skupinu základních měření a jsou prvořadým
tematem v I. etapě uskutečňování systému polské
kartografie.
Byly provedeny všechny výpočty pro listy podrobných map v měřítku 1: 10000 a 1: 5000 v soustavě
pravoúhlé.
Dále byly vypracovány smluvené značky pro mapy
v měřítku 1 : 10 000, 1: 5000, 1: 2000 a 1 : 1000,
Bylo připraveno dělení podrobných map na mapách
všeobecných. Provedeny doplňující výpočty pro vynášení 200 zaměřených měst.
Provedly se běžné práce s použitím nových měřítek
pro mapy potřebné v osídlovací a parcelační akci zahájené ve velkém roisahu.
Hlavní zeměměřický úřad provádí práce v oboru
mapování ve třech administračních stupních. V první
instanci okresními zeměměřiči, v druhé instanci měřickými odděleními v krajích a ve třetí instanci
v Hlavním zeměměřickém úřadě nyní při předsednictvu vlády.
Reprodukce map ve velkých nákladech, na př. administrativních map, turistických map, provádí se jedině v Kartografickém úřadě. Reprodukce katastrálních a jiných map v malých nákladech provádí krajská měřická oddělení. Vybavení Kartografického úřadu stroji a reprodukčními přístroji uspokojuje potřeby
ministerstev, ovšem při dvojí směně v některých odděleních.
Práce v Kartografickém úřadě provádějí nejnovějšími fotomechanickými metodami odborníci, což nám
dovoluje dosáhnouti dobrých výsledků a zajímavých
grafických efektů
Velkou obtíž v práci působil ve zničené Varšavě nedosta.tek vyhovující budovy; nyní byla výstavba budovy Kartografického úřadu dokončena a tím se může
práce Reprodukčního ústavu a Kartografického úřadu
na plno rozběhnouti a v oboru kartografie uspokojit
nej:r.ákladnějŠí a nutné potřeby země.
Z dosavadních zajímavějších mapových vydání Hlavního zeměměřického úřadu třeba se zmíniti o těchto:
Inventární mapy trigorometrických bodů I., II., m.,
IV. řádů v měřítku 1: 300000.
Administrační mapy 14 krajů a 150 okresů v měřítku 1 : 300 000 a 1 : 100 000.
Administraění mapy Polska v měřítku 1 : 1000000
a 1 : 1500000.
Mapy v měřítku 1 : 25000.
Mapy 300 měst, jako podklady pro urbanistické plány v mě~ítku 1 : 5000.
Rekonstrukce katastrálních map v měřítku 1 : 2880,
1 : 2000 a 1 : 5000.
Mapy v měřítku 1 : 5000 pro osidlovací a parcelační
akci.
Čtyři fysikální mapy Polska ve všoebecných měřítkách a
Malý atlas. Polska.
Jedna ze zajímavějších kartografických pracl Je
právě zpracovávaný Atlas Polska, který obsáhne soubor fvs;ografických, hospodářských a demografických
problémů.
Tento poměrně velký výkon. technického mapování
v Polsku zaslouží si oprávněnou pozornost, máme-li na
zřeteli podmínky, za jakých vznikl Hlavní zeměmě-
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řický úřad, zdvihající se doslova z trosek hospodářského života.
Přehled kartografie, která je ve službách civilních,
nevyčerpává úplně théma z poválečné polské kartografie. Je jenom jeho speciální částí, jakkoliv velmi
důležitou, ale méně známou vzhledem k malému jejímu zevšeobecnění.
Sou'c€žně s rozvojem technického mapování je třeba
se zmínit o rychlé rekonstrukci topografického mapování vojenské služby, prováděné Vojenským zeměpisným ústavem, který v krátkém čase, ve třetím roce
po válce, skoro zcela se vrátil k úrovni reprodukce
vofenských map před rokem 1939, která byla beze
YŠech pochyb, velmi vysoká.
Velmi důležitým dílem polského mapování je kartografie pro školní účely, kartografické studijní práce
a též pro hospodářské statistiky, prováděné celou řadou vědeckých institucÍ.

V oboru školního mapování velké úspěchy zaznamenala skupina geografů, nyní roztroušená, ale kdysi
pracující při lvovském nakladatelství
»Ksiqznica
Atlas«, a jež je i nadále pod vlivem a vedením profesora Romera V tomto úseku kartografie náleží vzpomenout celou řadu fysikálních map různých částí
Polska a také přehledné mapy celého Polska a dokonce první vydání všeobecných atlasů pro školní účely.
Kromě výše uvedených prací byly vydány též mapy
v individuálním zpracování jak jedinců tak i vydavatelských ústavů, z nichž ne všechny jsou hodnotné.
Tyto publikace jsou vlastně svědectvím, že nebyla
ještě skončena etapa organisační v oboru kartografie
všeobecných map. Je to úkol, který při racionálním
rozdělení působnosti Hlavního zeměměřického úřadu a
Vojenského zeměpisného ústavu by uspokojil jak p0třeby armády, tak i civilního mapování.

Politické, sociálně-hospodářské a organisacm změny, které nastaly v Polsku po poslední válce postavily
vládu před otázky výjimečného významu v oboru prostorového plánování. V současné době spadají sem jak
problémy celostátní, tak regionální a místní.
Problematika otázek prostorového plánování v poválečném Polsku spočívá v novém utváření prostorového ~ystému na podkladě hlubokých přeměn, které
nastaly v důsledku:
válečného poškození a nutnosti výstavby za současného přetváření sociální a hospodářské struktury
státu (dosud zemědělského na stát průmyslovo-zemědělský),
sestátnění větších podniků průmyslových,
parcelace větších zemědělských majetků,
osídlovací a přesídlovací akce, související s odstoupen'm východn'ch území Sovětskému svazu a znovuzískán'm západního území,
disposiční akce s nemovitostmi, které stát po válce
převzal.
Za těchto okolností vláda a ústavodárné orgány,
oceňujíce v plné míře význam plánování při řešení
všech možných otázek národního hospodářství, ustanovují organisaci prostorového plánování ve 3 stupních, děIíce se na státní, zemskou a místní.
Provác;lěcím podkladem je dekret o prostorové plánovací organisaci ve státě. Dekret zajišťuje plánovací
akci plné rozvojové a realisáční možnosti. Tím bylo
po prvé v Polsku vyjádřeno jasné pochopení problému wostorového plánování a to jak s hlediska organisačního, tak praktického Stát, samospráva a veřejní
činitelé dostali široká oprávnění a povinnosti, přejímafce na sebe plnou odpovědnost za plánovitý prostorový rozvoj státu.
Zatím co ještě před deseti léty mělo prostorové
plánování výlučně soukromopodnikatelský ráz, jsouc
prováděno jednotlivci, byť i ve vládním postavení, je
v současné době jak hospodářské, tak prostorové plánování základní snahou a programem státu.
Než přejdeme k podrobnému pojednání o nynějším

jednotném systému prostorového plánování, je třeba
podat krátký historický přehled vzniku a rozvoje plánování, které se v různých obdobích ve velkém rozsahu nejednou projevilo iniciativou a působením jak
státních činitelů, tak znamenitých uvědomělých a na·
daných jedinců, aby teprve v nynějších podmínkách
státn'ho zřízení dospělo k získání plné státní a veřejné
podpory a zájmu.
Některé projevy plánované prostorové organisace
nejen měst a osad, ale též velkých rozloh krajů, ba
celého státu můžeme pozorovat v dějinném vývoji
Polska již v jeho počátcích a stopy prostorového plánování nacházíme dokonce v praehistorických objevech.
Mezi mnoha vykopávkami třeba se zmínit přede·
vším o objevech polských učenců, vedených profesorem J. K o str z e w s k i m v létech mezi dvěma vál·
kami u Žnina ve vojvodství poznaňském. Vykopávky,
ve kterých bylo pokračováno po válce, umožpí zre1T()nstruovat osadu Biskupin v její podobě před 2500 léty,

01;lr. 1. Rekonstrukce
části osady v Biskupině.
(Kostrzewski: Praslvwianszczyzna,
Poznaň, 1916, str. MJ
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čímž se vědeckým pracovníkům dostane dokumentárního příkladu prostorového plánování jednoho z praehistorických typů slovanských osad.
Z historické doby známe velmi významnou událost
na prahu polského státu, znamenající velké myšlenky
slovanské vzájemnosti a spolupráce našich národů,
myšlenky, která je dnes uskutečňována. ManŽ€lství
Mečislava I knížete Pola:nů s česk()u kněžnou Doubravkou otvírá Moravskou Bránu západní křesťanské kultuře a polsko-české spolupráci již v r. 966.
Hned za výpravou Boleslava Chrabrého do Pomořa:n a dokonce již jako příprava k ní byly vyznačovány cesty, průseky přes lesy, aby vojska mohla projít. Byla to plánovaná technická činnost v oněch dobách velmi významná, jevící se jako příprava s'pojovacích tratí, sloužících později vývoji hospodářského a
kulturního ·života.
Smyslem cesty Sv. Vojtěcha, konajícího svou křesťanskou misi na sever až k Baltu, bylo uskutečnit
spojení slovanství s mořem.
Jsou to pomníky nejstaršího ~>plánování« v dějinách Polska. Cílem je vždy snaha dosáhnouti ideového
a politického sjednocení rozptýlených a znešvářených
slabých kmenů slovanských.
Již tehdy se rýsovala nejdůležitější prostorová osa
Polska, v oblasti od Moravské Brány k Baltu, spojující územní zájmy Polska s územními zájmy Moravy
a Cech na domácí půdě. Dnes bychom to nazvali spojením naddunajské pánve s Baltem (průplav OdraDunaj) a na území Polska spojením uhelné pánve
s mořem.
Logika fysiografie se tedy ~ezměnila a nezhIěnil
se ani charakter a úkoly navzájem sousedících národů
za tisíciletí přes všechny zásadní změny civilisační.
Je třeba se dále zmínit o zakládání měst, které
'Oživlopo tatarských nájezdech v polovici xm. století
a které bylo velmi intensivně prováděJio více než jedno
století. Byla to činnost plánovaná, vedená králem a
tedy nejvyšším státním orgánem; částečně též duehovenstvem a šlechtou, ale vždy v dohodě se státem
a s jeho svolením. Cílem byla hospodářská přestavba
a zvýšení blahobytu. Byla to akce podobná dnešnímu
zprůmyslňování krajů s ;nedostatečným pri'lmyslem,
prováděná některými státy a nyní též za našich časů
v Polsku
V té souvislosti musíme se zmínit o vládě posledního z Piastovců, krále Kazimíra Velkého, který dále
rozvíjel širokou akci prostorového plánování a to jak
v celostátním rozsahu, tak i mezistátně, zakládaje důležitou transitní a dbchodní cestu údolím Dunajce
přes Bochňu a Krakov na sever do Gdaňska a Frysie.
Chápaje velký význam obchodu se solí za tehdejších
podmínek, snaží se Kazimír o vybudování pri'lplavu
a tím o spojení solných dolů v Bochně s Krakovem,
aby tím získal co nejvýhodnější spojení Bochni s velkou obchodní cestou mezi Uhry a Frysií. Kazimír dovedl nalézti ve své době nejlepší území pro zemědělské osady, výrobu, dopravu a směnu, cílevědomě je
obhospodařovat a zajistit jim obranu před západním
nebezpečím. zachovaly se o tom důkazy až do dnešního dne v systému strážních znaků v údolí Dunajce,
na okraji Slezsko-polské vysočiny ve směru Kra:kovWieluň-Kališ-Hvězdno. Jinou zajímavostí hospodářského plánování Kazimíra jsou obilní špýchary při
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Visle. V umělecké kultuře zapsala se doba Kazimíra
Velkého imponujícím rozvojem kostelní architektury
a urbanistiky, jejíž stopy nedovedly zničit ani dějinné
převraty několika století.
Dějepisec XV. století Jan D I u g o s z píše, že král
kázal ve všech zemích a krajích království stavěti,
zdíti a rozšiřovati zámky a města, kopat valy a pří.
kopy, zakládat vodovody a jiné rozličné stavby. Největším stavebním ruchem se vykázalo Malopolsko,
kde bylo vystavěno 33 zámků, 55 kostelů, 19 měst
obehnáno zdmi atd. Musíme zdůraznit, že souběžnost
stavebního ruchu za Kazimíra Velkého v Polsku s rozvojem architektury za Karla IV. v Cechách je velmi
nápadná a Praha je pro nás v té době jakoby rozdělovací stanicí francouzských a italských vlivů.
Ani v tak krátkém historickém přehledu příkladu vytváření prostorového plánování v Polsku nemůžeme
pominout zemědělskou reformu Zikmunda Augusta
(XVI. století), který ve velmi širokém měřítku provedl měření pozemků, něco jako komasaci ve spojitosti s úpravou hlavních komunikací a zastavění, coi
vedlo »k masovému přetvořeni vesnice s usedlostmi
ležícími podél cest na vesnice s usedlostmi libovolně
při cestách budova:nými«.
V XVII. století upadl význam voleného krále, na
jeho místo přicházejí magnáti. Tato změna se zřetelně
projevuje v akci prostorového plánování, jejíž těžiště
se tehdy přesunulo z celostátního měřítka na měřítko
regionální Hejtman W. Koronny a kancléř Jan za.
mojski, známý humanista, zakládá plánované, pravidelně zastavěné, krásné město Zamosč s akademii,
velmi silně opevněné a velmi dobře umístěné ve svém
okrese, vytvářeje tím na svém panství klasický vzor
regionálního plánu. Podobně i jiní magnáti zakládají
svá střediska hodnot nejenom uměleckých, ale s0ciálně-hospodářských. xvm. století rozvíjí bohužel
cyto tendence úplně špatným směrem. Státní hos~
dářství přes snahu jednotlivců po hospodářské znovuvýstavbě a po kulturním obrození národa upadá.
Vídeňský kongres po napoleonských válkách n&chává ještě dosti hospodářské svobody, z níž těží Stanislav Satszic a ministr státního pokladu Lubecló.
S. Stasz;c, geolog a ministr Lubecki vytváří »Z3mojský
okruh« jako pri'lmyslový okres a sousední okres mezi
Sandoměří a Radomí jako okres hornický. Současně
osvobozuje z poddanství lid ve vesnicích, které sám
koupil. Vzniká 12 továren na výrobu železa, několik
desítek továren textilních, sklářské hutě, továrny na
výrobu kameniny a jiné pri'lmyslové podniky.
Ministr Lubecki financuje založen,ím Polské banky
velká státní plánování jak hospodářská tak prostorová, aby se zabezpečil proti hro~ě odděliti Rusko
od Polska celní zdí. V té dóbě vznikají průmyslová
města jak Lodž a za vedení Lubeckého velmi" pěkně
plánovaná Nová Cz~stochova. Byl to smělý a všestranně promyšlený plán prostorově-hospodářského
rozvoje, jehož uskutečnění však bylo přerušeno ~
vstáním v r. 1831.
Uvedené historické doklady snad alespoň všeobecně charakterisují ty projevy v dějinách polského národa, které dnes nazýváme plánováním a které se
mění, závisejíce na místu, času a člověku.
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Přecházejíce ok pojednání problémů prostorového
plánování v současné době, povšimněme si, že podobně
jako v jiných zemích, tak i v Polsku plánovací instituce byly v prvé řadě organisovány pro větší města.
Důvod nutno hledat v tom, že ve městech, velkých to
shromaždištích lidí, se nejvýrazněji projevily - dokonce někdy velmi ostře - složité rozpory v různých
projevech společenského života a v druhé řadě též

ve způsobu užívání pozemků. Byly
zřízeny orgány pro měření a regulaci, respektive úřady pro výstavbu
měst
V některých případech, zejména
v menších městech, nemohla ovšem
samoE.práva trvale udržovat úřadující orgány pro plánování; vypracování regulačních plánů se svěřovalo soukromým odborníkům.
Postupem doby byly do plánování
pojaty též pozemky za městem, na
kterých bylo již budováno nebo kde
se projevovaly počátky budoucího
rozvoje. Tak se začalo rozvíjet plánování větších prostorů, t. j. plánováni regionální.
Další zkušenosti ukázaly důležitost funkčního
spojení mezi jednotlivými oblastmi státu a tím
byl dán podklad k státnímu plánování, jako
nejvyššímu systému, z něhož zása,dně musíme
vycházet při všech plánovacích pracech, rozvíjejíce všeobecné záBady postupně v plánech regionálních a místních.
S regionálním plánováním v současném pojetí se
začalo v Polsku v období mezi dvěma válkami, v létech dvacátých, kdy byly ustavován,y zvláštní plánovací komise bud' jednotlivými vojvody, nebo z iniciativy veřejných činitelů a někdy i soukromníků.
Úřední instituce regionálních kanceláří existují od

Ohl'. 3. Skica regionálního plánn okolí vodní
nádrže v Porabce 1938. (D. R. P. P.Krakov.)

r. 1930. Ministerstvo veřejných prací založilo tehdy
úřad pro regionální plán Varšavy jako první střediska regionálního plánování v Polsku. Obdobné orgány vznikají potom v nejaktivnějších polských střediscích, v Lodži (1931), Poznani (1933), úřad pro
regionálního plánování Huculska a Západního Pod-
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bezkydí, hornicko~hutnické pánve, mořského pobřeží
(1934) a úřad pro regioná1IlJíplánování v horských
krajích (1936).
Z počátku pracovaly tyto úřady bez zákonného podkladu, jedině na základě nařízení jednotlivých vojvodů
neb 'ministra veřejných prací. Teprve v r. 1936 byla
vydána novela k stavebnímu zákonu, která dala právní základ regionálnímu plánování.
Ministerstvo vnitra změnilo po vydání předpisů
o regionálním plánování organisaci existujících úřadů
a vytvořilo 11 regionálních okresů pro plánování stavebnictví. Tyto okresy neobsáhly všechna vojvodství
a mekryly se s jejich hranicemi. Vytvářely na celé
rozloze pol!'lkého státu 11 ostrovů, zaujímajíce jenom
51% plochy celé země
V čele okresu stála komise pro regionální stavební
.plán, ustavená ministrem vnitra; technickým orgánem předsedy komise byla kancelář regionálního stavebního plánu.
.
Několik dnů před vypuknutím války, 25. sllpna 1939,
byl vydán presidentský dekret, který novelisoval stavební zákon v oboru regionálního plánování a ustanovil, že komise pro regionální stavební plánování jsou
veřejno-právními institucemi a mají charakter právnických osob. Kancelář regionálního stavebního plánování byla dekretem ustanovena jako výkonný orgán
komi.!'e, podléhající jejímu vedení.
Pokud jde o státní plánování, byla organisace těchto prací zahájena teprve v r. 1934: v r. 1936 vzniklo
konečně Studio celostátJn,ího plánování při úřadě náměstka předsedy vlády.
V r. 1937 byla založena plánovací kancelář v ministerstvu vojenství, další plánovaCÍ kanceláře vznikly
u jednotlivých ministerstev.
Velkým rokrokem v organisaci práce a v pracovních metodách bylo vytvoření »Komise čtyř« (v r.
1939). které byla svěřena koordinace činnosti všech
plánovacích středisek.
•
Cinnoot plánovacích středisek v období po první
světové válce dala vznik řadě cenných prací a to jak
na úseku státního tak i regionálního plánování. Z výsledků činnosti na úseku státního plánování mohli
bychom uvést polský přístup k moři vyl'crudováním
Gdyně, utvoření Ústředního průmyslového okresu a
řadu dalších prací, jako návrh plánovaného využití
krajů (na příklad projekt turistické karpatské dráhy,
rozšířený nyní po válce, v důsledku nových hranic, na
projrkt dráhy sudetsko-karpatské).
V oboru regionálního plánování pokročila základn.í studia v nejdůležitěj'~ích oblastech a byla provedena celá řada prvních zkoušek regionálních plánů, na příklad ve varšavském okrese, v oblasti velkých vodních reservoárů
(Parl!bka, Rožnóv, Cchóv) na Podhalí a v jiných
okresech.
Ná"rh regionálního plánu PodhaIí v měřítku
1 : 25000, navazující na komunikaci celostátní a opřený o všestranná st.udia, dokazuje správnost a opr~vněnost pi'lvodně přijatých zlÍ.-<\ad:potvrzují to i další
místní plány Zakopaného, Nového Targu a jiných
osad, vynracované na jeho podkladě.
Za války v létech 1939-1944
pokračovalo se
v emigraci v plánovacích pracech. Doma mohli polští
navrhovatelé jenom v ilegalitě prohlubovat svá studia
a propracovávat některé teoretické, organisační a le-

gislativní problémy Současně byla připravena celá
řada návrhů pro varšavský okres, místní plán Nového
Targu a jiné. Zmínky si zaslouží, že úplný plánovací
archiv krakovského okresu zůstal jako jediný zachován, přes všechno hledání okupanta, díky obětavosti
technika Vladislava S «:: c z ka a archiváře W i e r zbi c ké h o.
Německý okupant zřídil za války v důležitějších
polských střediscích své plánovací kanceláře. Tyto
kanceláře především připravovaly směrnice projektované německé kolonisace v Polsku a pod tímto zorným úhlem také svou působnost v prostorovém plánování rozvíjely.
Po osvobození jedné části země, již v listopadu
1944, bylo v Lublině utvořeno plánovací středisko
charakteru státního, jako oddělení v úřadě pro plánování a výstavbu při ministerské radě, zřízené na
základě rozhodnutí P. K. W. N. ze dne 20. IX. 1944.
Když byl úřad přemístěn z Lublina do Varšavy, byl
dekretem z 24. V. 1945 přetvořen na ministerstvo výstavby. Plánovací středisko zůstalo podle tohoto dekretu u ministerstva výstavby jako t. zv. »Hlavnf
úřad prostorového p.lánování«.
Souběžně vznikly regionální úřady prostorového
plánování (od 2. IV. 1496 regionální ředitelství prost.orového plánování) v zemských městech. Jako první
po válce bylo dáro do provozu krakovské středisko,
č~nné hned po osvobození Krakova a oficiálně zřízené 17. II. 1945. Potom postupně byly zřizovány regionální úřady prostorového plánování v jiných krajských městech. Od 15. V. 1947 máme regionální
plár.ovací střediska ve všech krajských městech.
Prostorové plánování rozvíjí se na podkladě a v těsné spDji~osti s celým hospodářstvím v Polsku Plány
prostorové úpravy přizpůsobují se mnohaletým hospodářským a investičrním plánům.
Hospcdářské plánování provádí Ústřední úřad plánovací u Hospodářského výboru ministerské rady a
regionální kElnceláře Tí'středního plánovacího úřadu
v ne;dúležitějších st.ředii:cích státu.
Podle dekretu ze dne 10. XI. 1945 patří do působnosti Ústředního plánovacího úřadu:
vypracování státních dlouhodobých plá'llů,
koordinace hospodářské činnosti ministerstev,
zpracování hospodářských problémů a rozhodováni
o pcžadavcích, vznesených ministerstvy a úřady,
příprava plánů na rozdělování surovin, výrobních
prostředků a spotřebních statků,
kontrola provádění hospodářských plá'llů jednotlivými ministerstvy, úřady, podniky a institucemi a
reaIisace rozhodnutí hospodářského výboru ministerské rady.
V s0u::asné době uskutečňuje se první národní hospodářský plán, tříIetý plán hospodářské obnovy, končící v r. 1949.
Oba druhy plánování - hospodářské i prosto~
vé - se vzájemně doplňují a svou činnost rozvíjejí
:na zásadě bezprostřední spolupráce.
První rok poválečné činnosti plánovacích středisek
byl věnován především naléhavým potřebám výstav-
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Obr. 4. 8kicový návrh prostorové úpravy Doliny Grajcarka
v souvislosti

reservace

(obec 8zczawica) v okresu Nowy
s pře.~tavbou zemědělského zřízení. (R. D. P. P. - Kr(Lkov.)

by a obnovy, zvláště na územích, která byla systematicky ničena, a právně-organisačním pracem, jejichž cílem bylo připravit zákon o plánování a vytvoření jednotné správní organisace pro plánování.
Dne 2. IV. 1946 byl vydán dekret o plánovaném
bospodářství prostorovém v celém státě, který' podřizuje jednotné právní normě všechny problémy prostorového plánování. Tento zákon je vyjádřením novodobých zásad a posledních vědeckých objevů v oboru
plánování a je přizpůsoben aktuálním otázkám národního hospodářství v Polsku.
Nový zákon ukládá veřejným i soukromým podnikatelům povinnost přizpůsobit se ve všem počínání
v oboru pozemkovém a při rozmísťování obyvatelstva
rozhodnutím organisace prostorového plánování.
Plány prostorových úprav dělíme na tři kategorie:
f'.tátní plán,
plány zemské,
plány místní.
Poslední odpovídají dřívějším regulačním či .stavebním plánům.
Stá tni p lán řeší otázky' prostorového plánování v celostátním rámci, dává směrnice pro investiční politiku jednotlivých resortů a směrnice regionálnímu a místnímu plánování. Podle dekretu má
státní plán určovati:
1 označení, terénů pro potřeby zemědělství, lesnictví, hornictví, průmyslu, vodního hospodářství,
kultury, osvěty, zdraví, rekreaci a pro přirodní reservace,
2, rozmísťování obyvatdstva a síť hlavních městských středisek s určením základny pro jejich rozvoj
a funkci,

Taro, vypracovaný

3. síť dopravní, energetickou a telekomunikační,
4. rozdělení celé státní rozlohy na oblasti jako základ jednotného rozdělení státní administrativy.
R e g i o n á 1n í p lán y rozvíjejí všeobecné zásady
státního plánu pro danou oblast a určují již podrobněji jednotlivá území k účelům daným vlastní funkcí
oblasti, jak ji stanoví státní plán a upravenou na
základě prohloubených studií přirozených podmínek,
podmínek demografických a kulturně-hospodářského
rozvoje oblasti. Regionální plány zahrnují též rozdělení
okresní a krajské administrativy.
V mís t Ii í c h plánech
jsou podrobně zpracovány zásady prostorové úpravy jednotlivých měst a
osad v navázání na regionální plán. V místním plánu
musí být určeny hranice osady, přesné ohraničení
pozemků k jednotlivým účelům, způsob jejich zastavění, minimální plochy pozemků, profiIy ulic a cest,
síť vodovodů, kanalisace, a konečně způsob a doba
realisace plánu. Místní plány jsou úsekem plánování;
zásadně však teprve místní plán tvoří základnu pro
vlastní uskutečňování.
Organisační přípravy plánů určuje ministr výstavby
cestou nařízení.
Místo místních plánů může .být v některých případech použito t. zv. místních předpisů; na příklad
pro zabezpečení dopravních cest před výstaV''bou, pro
určení způsobu zastavění osady neb její části, pro
zajištění historicky cenných památek a pod.
Podle dekretu byly k organisační přípravě plánů
určeny plánovací úřady o třech stupních:
Nejvyšší správní instancí je Hla v n í ú řad p r os to r o v é h o p 1á n o v á n í, do jehož činnosti spadá
příprava státního plánu, schvalování regionálních plá-
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nů a investic ve shodě se státním plánem, zastavování prací, odporujících plánu včetně příkazů k obnovení původního stavu.
Druhým stupněm jsou r e g i o n á 1n í ř e d i t e 1s tví pro pro s t o r o v é p 1 á n o v á n í, které po
odborné strá;nce podléhají Hlavnímu úřadu, administrativně jsou však spojeny s krajskými úřady. Do
oboru činnosti jednotlivých ředitelství patří příprava
regionálního plánu, schvalování městských plánů, kontrola investic s hlediska plánu a zákaz prací, které by
byly v rozporu s plánem.
Zcela jinak však je organisován úřad pro výstavbu
hlavního města Varšavy, působící již od roku 1945,
li to jak po strá:nce regionálního tak místního plánování.
Správním úřadem první instance jsou mís t n í
plánovací
úřady
pro prostorové
plánův á n í, jako místní samosprávy. Dělí se na dva druhy:
městské
úřady pro města výsadní a plánovací
ú řad y o ,kre sní. Městskými plánovacími úřady jsou
městské správy výsadních měst, okresními plánovacími úřady jsou oddělení okresních úřadů. Působnost
místních úřadů se vztahuje na přípravu městských
plánů, kontrolu investic s hlediska místního plánu a
zákaz prací plánu odporujících.
Odchylné předpisy platí pro osady, které patří do
rámce zemědělské přestavby a, nemají právoplatné
místní plány. U nich řeší problémy místního plánu
zemská správa v dorozumění s plánovacími úřady,
připravujíc t zv. místní plá;ny pozemkové úpravy.
Termíny a kompetenci úřadů při přípravě těchto plánů normu je nařízení ministra zemědělství a pozemkovÝch reforem a ministra výstavby ze dne 16. VII.
1947, vydané na základě Dekretu o prostorovém plánování státu ze dne 2. IV. 1946.
V současné době jsou ústřední správy a správy
druhé instance již úplně vybudovány. Místní úřady
ve velkých městech existují již dávno, v ostatních
městech a pro okresy byly zřízeny teprve koncem
roku 1947.
zatímní vedení okresních městských úřadů bylo
svěřováno zpravidla architektům nebo okresním zeměměřičům jako jejich vedlejší. funkce.
Podle dekretu je zapotřebí utvořit asi 100 městských a 270 okresních úřadů.
Kromě toho dekret zavádí jako orgány iniciativní
Hlavní radu pro plánování při Hlavním plánovacím
úřadě a regionální rady pro plánování při regionálních ředitelstvích.
V radách jsou zastoupeni veřejní činitelé a odborníci z vědeckého světa. Úkolem plánovacích rad je
podávání dobrých zdání a oceňová:ní plánů při jejich
přípravě.
Při organisaci plánování se přihlíží k tomu, aby
plány byly uvedeny v soulad se zájmy institucí a veřejné správy, jejichž působnosti se týkají: počítá se
proto s účastí veřejných činitelů při hodnocení a
schval ovacích plánů. Obdobně u místních plánů se
umožňuje též jednotlivcům provésti své mínění a námitky, které jsou důkladně probírány a je na ně brán
zřetel, nejsou-li ovšem v rozporu se zájmy celku nebo
s potřebami veřejného prospěchu.
Stá t n í p 1 á n je během své přípravy stále uváděn v soulad s požadavky úřadů hospodářského plá-
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nování (COP) a správních úřadu resortu, které na
něm mají zájem. Dříve než se hospodářský plán předloží sněmovně k projednání a schválení, předá se
k posouzení Hlavní radě pro plánování a Radě ministrů k rozhodnutí.
Regionální plánovací ředitelství oznamuje ve vlastních krajových Věstnících zahájení přípravy na vypracová:ní r e g i o n á I n í ho P 1 á n u. Při vypracovávání plánu přihlíží se k potřebám a přáním správních úřadů a veřejných organisací, které na něm mají
zájem. Kromě toho mohou se jednotlivci, kteří se
o něj zajímají v určené době seznámit se zásadami
plánu a podat svoje námitky a přinomínkv. Po vypracování plánu a vyjádření regionální rady pro plánování předkládá se 1'eg'ionálníplán k schvál':!ní Hlavnímu úřadu prostorového plánování, který jedná v dorozumění s Ústřední plánovací správou a Krajskému
národnímu výboru (veřejný činitel). Schválený plán
nabývá účinnosti, jakmile je ohlášen v krajském
Věstníku.
Zahájení příprav k vytvoření mís t n í ho P 1 á n u
oznamuje samospráva vyvěšením vyhlášek na obecních úřadech a jiným, v místě obvyklým způsobem.
Při zpracovávání plánu je postupováno v dohodě
s úřady, které na 'něm mají zájem a s osobami, které
projevily zájem a podaly v termínu své připomínky,
obdobně jako u plánu regionálního Kromě toho je
zpracovaný místní plán vyvěšen na veřejně přístupném místě a zájemci mohou i pak ještě podat své připomínky. Tyto připomínky zkoumá regionální ředitelství pro prostorové plánování a přihlíží k nim,
nejsou-li ovšem v ~zporu s veřejnými zájmy. Když
jSQUprovedeny poslední změny, je místní plán - po
schválení místní národním výborem ve městech výsadních, nebo okresním národním výborem, jedná-li
se o města a vesnice. a to po předchozím vvj<'1dfení
místních národních výborů - přijat Reg'ionálním ředitelstvím prostorového plánování. Schválený místní
plán nabývá platnosti dnem vyhlášení způsobem, který je v dané obci obvyklý.
Náklady, spojené s přípravou státních a regionálních plánů hradí stát, u místních plánů obec. V nyněj"ím období poválečné výstavby, v době hospodářského vyčerpání s8IDosprávních svazků, financuje stát
všechny práce i při místním plánování.
Úschova originálů plánu patří k povinnostem plánovacích úřadů. Kopie plánu uschovávají stavební
správy, které na nich mají účast.
Vzhledem k tomu, že zhotovení potřebných plánu
pro celý stát nemuže být provedeno v krátkém čaf'e,
zavazuje dekret ka~dého, kdo míní cokoliv podniknout,
k tomu, aby návrhy všeho druhu, týkají-li se prostorového plánování a v obvodě, kde jsou právoplatné
plány, uvedl v soulad se záměry plánovac;ch úřalů.
Kromě toho může orgán, který plán prozkoumává,
ode dne, kdy se začíná př;prava regionálního či místního plánu, zakázat na tři roky projednávání žádostí
o změnu určení daného pozemku či o změnu v zamýšlených investicích, pokud jsou návrhy a záměry
žadatele v neshodě s přijatými zásadami plánu.
V obvodech, kde existují právonlatné plány, jsou
zakázány všechny změny v používání pozemků, které
by nesouhlasily s těmito plány.
Aby byla umožněna realisace právoplatných plánů,
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dává dekret státu a samosprávě právo nabývat pozemky vyvlastňováním, jsou-li tyto určeny v plánu
k veřejnému užitku neb na veřejné stavby. Dále dekret
dává státu, samosprávám územním i jednotlivým samosprávám odborovým a hospodářským právo nabývat vyvlastněním pozemků k určeným cílům, jestliže jich majitel neužívá, neb neprovedl-li na nich investice podle právoplatného plánu po uplynutí jednoho
roku od vyhlášení realisace plánu.
Plnou realisaci plánů prostorové úpravy v nynější
struktuře vlastnictví můžeme dosáhnout jedině scelením pozemků. Ve vesnických obvodech se provádí
scelování na základě zákona ze dne 31. července 1923;
předpisy o scelování stavebních pozemků jsou upraveny stavebním zákonem z r. 1928. Scelování země-

dělské půdy bylo již postaveno na základnu racionálního rozvoje; je podporováno dosaženými zkušenostmi, povinným scelovacim zákonodárstvím a prostorovým plánováním. Scelování stavebních pozemků naproti tomu se setkává s velkými těžkostmi, plynoucími jak z přirozené povahy věci, tak z nedostatku
technicko-hospodářských zkušeností. V Eoučasné době
se provádí celá řada pokusných prací, které mají vytýčit základní směrnice v tomto oboru. Pravděpodobně
v obvodech menších měst bude třeba někde upustit
od formálního postupu a bude nutno spojit scelování
stavebních pozemků se scelováním pozemků zemědělských.
Za organisaci prostorového plánování jako celku,
je sněmovně zodpovědný ministr výstavby.
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Obr. 6. Axonometrický

pohled na starodávné náměstí
ve Czchowě. Typický příklad dřívějšího plánovitého zastavění polského městečka, s charakteristíckým
umístěním domil štíty k stavební liníi a umístěním kostela
't' jednom rohu náměstí. (R. D. P. P. - Krakov.)

turně sociálních, demografických a jiných podmínek.
Závěry plynoucí z této analysy tvoří základní zásady
pro formulaci každého návrhu organisačního plánu.
Samozřejmě, že okamžité potřeby, zvláště v současné
době poválečné výstavby, vyžadují v některých případech pokud možno co největší zjednodušení.
. Obvyklá pracovní metoda vyžaduje, aby k plánovacím pracem byli přizváni specialisté různých oborů.
Provedená statistika složení odborných sil s vysokoškolským vzděláním ukázala ke dni 31. I. 19,48, že
plánovací orgány druhé instance zaměstnávají 74%
odborníků technické skupiny, 8% skupiny hospodář.
ské a sociální, 10% přírodovědecké (fysiografické)
a 8% odborníků jiných specialisací. Podle prof.
C h m i e I e w s k é h o a prof F il i P k o w s k é ho
má ideální složení všech stupňů plánování vykazovat
asi 50% odborníků technické skupiny, 25-30% hospodářské a sociální skupiny, 20% přírodovědecké skupiny a asi 5% jiných specialisací. V technické skupině (50%) jsou zastoupeni specialisté z oboru architektury a urbanistiky 20%, z inženýrského stavitelství 10%, z vodního inženýrství 5%, z geodesie 5%,
zemědělství, lesnictví, zahradnictví 10%. Hospodářská
a sociální skupina (25--30%) má být representována
10% národohospodářů, 5% sociologů, 5% právníků,
5% socioantropologů, 5-10%
historiků a jiných.
V podrobných pracech má být v převaze technická
skupina; v plánování na vyšších stupních spíše skupina hospodářská, sociální a přírodovědecká.
Nynější stav zaměstnanců plánovacích úřadů v Polsku čítá asi 700 osob spolu s kancelářským personálem a personálem pomocným; na Hlavní plánovaci
úřad z toho připadá asi 100 zaměstnanců; na regionální ředitelství asi 300 zaměstnanců (průměrně asi
20 'na jedno ředitelství) a na místní úřady asi 300
zaměstnanců.
Poměr kvalifikovaných sil k pomocným silám a silám kancelářským je asi 1: 1, z čeho vyplývá, že
plánovací úřady mají k disposici sotva 350 odborníků
s vysokoškolským vzděláním. Nedostává se asi 1000
navrhovatelů plánů, které by bylo třeba vyškolit ihned
pro běžné potřeby. Nynější potřeba navrhovatelů plánů v jednotlivých stupních plánování (podle prof.
J. Chmielewského a prof. Filipkowského) vypadá
takto:
Stupeň
plánování

I

I

~

Měli bychom nyní krátce charakterisovat podmínky
a výsledky práce v poválečném období na přípravě
organisace prostorového plánování s praktického hlediska.
Činnost všech stupňů plánování můžeme rozdělit
na dvě základní části: přípravné studium a vlastní
plánování. V prvním, studijním období provádějí se
podrobná zkoumání přírodních, hospodářských, kul·

.tav
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stav a návrh plánu na hospodářske
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Obr. 7. Dosavadní
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Jak vidno, nedostatek personálu je značný zvláště
v místním plánování. Z toho vyplývá odůvodněnost
jisté centralisace plánování.
Místní plány jsou téměř zpravidla prováděny regionálními ředitelstvími, při čemž - k vůli zjednodušení
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řízení formální věci vynzují se v normálním
pořadí instancí, aniž by se zatěžovaly vyšší instance
a regionální ředitelství vystupuje v takovém případě
ne jako orgán navrhující, nýbrž jako provozovatel
technického operátu plánu.
Pokud jde o další těžkosti třeba se zmínit o velkém válečném poškození geodetických podkladů a též
o rozporu mezi existujícími mapovými podklady a
skutečností. Značná část státu nemá dokonce ani založen katastr. Doplnění a aktualisace geodetických
podkladů v míře nanejvýš nutné pro běžné potřeby
plánování vyžadují velkého finančního nákladu a práce, která mnohonásobně přesahuje možnosti personálního stavu zeměměřických úřadů. Jedině použití
fotogrametrie v nejširším měřítku může uspokojit
aktuální potřeby plánování.
Dalším velkým ztížením práce je zničení neb poškození archivů, knihoven, sbírek.
Za takových podmínek se ujaly pláJnovací instituce
ohromného množství úkolů na všech stupních plánování.
V oboru státního plánování podal Hlavní úřad již
v únoru 1947 základní koncepci organisace prostorového plánování. Tento materiál, schopný být pod-

kladem k další diskusi, !byl vydán jako text a kartografický atlas (v měřítku 1: 1000000). V současné
době bylo pořízeno již druhé vydání studia státního
plánu, při čemž bylo přihlédnuto k dalšímu, rozšířenějšímu a podrobnějšímu zpracování. V těchto studiích
věnuje se především pozornost otázkám komunikač·
ního systému, umístění průmyslu, regionalisaci země,
rozmístnění obyvatelstva.
Při regionálním plánování snaží se jednotlivá ředitelství o rychlé skončení potřebných studií, aby
ještě v roce 1948 sestavila základní syntésy regionálních plánů v měřítku 1 : 300 000, opírajíce se při tom
o směrnice státního plánu. Nezávisle na tom byla provedena již celá řada návrhů, schopných zastávat úlohu
regionálních plánů, v různém rozsahu a v různých
měřítkách od 1: 300 000 do 1: 10 000, a to na plochách zcela za války zničených, kde má být urychleně provedena znovuvýstavba, nebo na plochách, kde
je třeba zajistit některé regionální předpoklady (komunikace, umístnění a funkce osad, prospěch veřejný) v souvislosti s kolonisační akcí, reaIisací zákla.dních investic, eventuelně všeobecnou aktivisací příslušných okresů. Tyto práce na úsecích regionálních
plánů jsou již velmi pokročilé v obvodech Pyrzyce-
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. Mysliborz-Gryfi (Štětínský kraj), ~ulawy (Gďaú.sko), jižně od Vratislavi, Hrubieszów-Tomasów (Lubelský kraj), Myslenice, Skalne Podhale, Dolina Popradu a Dunajce (Krakovský kraj) a v řadě dalších.
V souvislosti s předpoklady a směrnicemi státního
plánování a plánování regionálního byla v poválečném ocdobí připravena též řada místních plánů, hlavně pro města a osady, kterých se týká výstavba
objektů zničených ve válce. Později byla plánovaci
akce rozšířena na města a osady, které vykazovaly
silné, rozvojové tendence, posléze též na města v Znovuzískaném území, aby mohla být upravena jejich
pozemková struktura v souvislosti s kolonisací a na
konec na města starého polského území, kde existovala jistá možnost získat některé obvody pro pozemkovou politiku z území, která získal stát na základě
zvláštních zákonů.
Zcela novým problémem jsou vesnické osady, kterých se týká přestavba zemědělského systému. V nich
zpracování návrhů pro úřady komunikační, položení
sídliště, umístnění, zařízení, lsoužících veřej:nému užitku je velmi důležité vzhledem k tomu, že zde je prováděna okamžitá realisace návrhu. Kromě toho vypracovává se celá řada pokusných plánů vesnic a dílčí
plány vesnic, kde jsou projektovány základní investice
pro potřeby veřejnosti.
Místní plány měst jsou připravovány v několika
etapách; nejdříve ve všeobecné formě jako t zv. programy (v měřítku 1: 10000-1: 5000) potom jako
podrobné plány v měřítku alespoň Itatastrálním (malopols·kém) 1: 2800 a ještě podrobnější v měřítku
až 1: 500.
V létech 1945--1948 byly provedeny plány pro 50
měst, do konečného stadia Ib~ly vypracovány plány
125 měst, pro 37 měst byly předválečné plány zaktualisovány, dokončují se plány se stručnějším obsahem
pro 283 měst Znovuzískaného území. Pro 495 měst
jsou již plány hotové neb před skončením. Pro zbývajících 380 měst Historických zemí budou plány se
stručnějším obsahem ukončeny ještě v roce 1948.
Mistní plány vesnických osad, kterých se týká přestavba zemědělského systému, připravují - jak jsme
již podotkli - krajské úřady v dorozumění s plánovacími •úřady, které propracovávají směrnice regionálních plánů a podrobnépoŽ8davky pro místní plány.
Do r. 1948 bylo takto vybaveno plány asi 3000 vesnic;
stejný počet je určen na rok 1949.
Zpracování směrnic, poŽadavků a připomínek netýká se jenom vesnic, které patří k přestavbě zemědělského systému, ale je též velmi širokým polem
působnosti pro plánovací úřady v plánování měst,
v plánování státním a regi0f.álním, poněvadž realisace všech investic musí byt přizpůsobena předpokladům organisace prostorového plánování ve státě.
V realisaci investic čelné místo zaujímá výstavba
Varšavy a přistavů, výstavba a rozšíření průmyslu,
stavba obytných domů v průmyslových okresích, výstaVlba vesnic a měst, elektrisace vesnic a jiné základní zařízení národního hospodářstvi hlávně v oblastech zničených válkou.
Jedním ~ nejožehavějších a nejdůležitějších problémů je školení odborných kádrů v souvislosti s již
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dříve zmíněným nedostatkem navrhovatelů plánů .
Uvedených 350 odborníků tvoří 30% minimální p0třebya 14% potřeby optimální. Vidíme tedy, že počet
lidí zaměstnaných v plánování je sedmkrát nižší než
skutečná potřeba.
Podle výpočtů prof. Chmielwskieho a prof. Filipkowského je třeba přeškoliti asi 120 odborníků, což
vyžaduje uspořádání zvláštních plánovacích stud;ii
nejméně na 4 vysokých školách.
V r. 1947 zřídilo ministerstvo osvěty dvousemestrální studium plánování na vratislavské universitě a na
polytechnice varšavské pro kandidáty, kteří skončili
vysokoškolská studia v těchto oborech: architektura,
inženýrské staviteltsví, vodní stavitelství, zeměměřictví, elektrotechnika, zemědělství, zahradnictví, právo,
národní hospodářství, politické vědy, medicina, botanika, biologie, geografie, sociologie, historie.
Program studia má 5 skupin: prostorové plánování,
sociální vědy, vědy technické, vědy přírodní a statistiku.
Ministerstvo výstavby poskytlo na tato studia subvenci a uděluje stipendia.
Předpoládá se, že v nejbližší době bude utvořen třeti
studijní běh prostorového plánování.
Kromě toho varšavská polytechnika a polytechnické
fakulty v Krakově zavedly přednášky o zásadách prostorového plánování na jednotlivých fakultách, jejich!
absolventi se mohou v praktickém životě a ve své
odborné práci setkat s problémy prostorového plánování.
Velmi důležitým činitelem v oboru školení kádrů
jsou odborně vedené kursy a velmi široká činnost vydavatelská.
V posledních letech konaly se skladnými výsledky
a za velké účasti posluchačů přednáškové cykly Svazu
zeměměričů, které obeznámily posluchače s problémy
plánování zemědělské držby, s plánováním vesnických
osad a s problémy přetváření pozemkové struktury
měst; dále byl uspořádán kurs ministerstva výstavby
pro okresní architekty a pro vedoucí městských a
místních úřadů, seminář biologie krajiny v Kórniku
atd.
Vydavatelská činnost v létech 1945--1948 dosáhla
výjimečných výsledků. Můžeme zde zaznamenat vydání řady cenných děl z oboru prostorového plánování, na př.:
Biuletyn Historii Sztúki i Kultury. Nr. 1/2. 1947.
Zabytki Warszawy. (Bulletin historie umění a kultury.
Č. 1/2 1947. Varšavské památky.)
Glówny UrzQ.dPlanowania Przestrzennego, Planowanie
przestrzenne - plan krajowy I. Warszawa 1946r. (Hlavni
úřad prostorového plánování. Prostorové plánování státní plán Varšava, r. 1946.)
Planowanie prestrzenne - Region Lubelski 1. Warszawa 1947 r. (Prostorové plánování - Region Lubelský I.
Varšava, r. 1947.)
Studium Planu Krajowego I (atlas). Warszawa 1947r.
[Studium státního plánu I (atlas), Varšava, r. 1947.]
Studium planu krajowego II (atlas), Warszawa 1948r.
[Studium státního plánu II (atlas), Varšava, r. 1948.]
Atlas Ziem Odzyskanych. Dwa wydania. Warszawa
1947r. (Atlas Znovuzískaného území. Dvě vydání. Varšava. r. 1947.)
Dziewonski Kazimierz: Zasady przestrzennego ksztal·
towania inwestycji podstawowych. Warszawa 1948 r.
(Dziewonski Kazimierz: Zásady prostorového utváření
základních investic. Varšava, 1948.)
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GniewiÍlski Czeslaw. Ulice i place. Projektowanie. War8zawa 1946 r. (GniewiÍlski Czeslaw: Ulice a náměstí. Návrhy, Varšava 1946.)
Ministerstwo odbudowy. (Ministerstvo výstavby) Physical Planning and Housing in Poland. 1946. Warszawa 1946 r. - Physical Planning and Housing in Poland.
1948. Warszawa 1948 r.
Muench Henryk: Geneza rozplanowania miast wielkopolskich w XIII i XIV wieku. Kraków, 1946. (Muench
Henryk: Genese plánování velkopolských měst ve XIII.
a XIV. století. Krakov, 1946.)
Ostrowski Waclaw: Historia budowy miasta. Cz. I.
Lublin, 1945 r. (Ostrowski Václav: Historie výstavby
měst. Oást 1. Lublin, 1945.)
Rabinowicz A. i Guzek S: Budowa lotnisk przez Amerykanów Warszawa, 1947. (Rabinowicz A. a Guzek S.: Jak
Američané staví letiště. Varšava, 1947.)
Szymkiewícz Gustaw i Krakiewicz Stanislaw: Prawo
budowlane i zagospodarowanie przestrzenn oraz odbudowa. Cz 1. Warszawa, 1948 r. (Szymkiewicz Gustaw a Krakiewicz Stanislav: Stavební zákon, prostorová organisace a výstavba. Oást. 1. Varšava, 1948.)
To1:wiÍlski Tadeusz: Urbanistyka. Tom 1. Budowa
míasta w przesz1oSci. Warszawa, 1946 r. (TolwiÍlski Tadcusz: Urbanistika. Díl I. Stavba měst v budoucnosti.
Varšava, 1947.)
Tworowski Stefan: Archítektura wsi. Warszawa, 1946 r.
(Tworowski Stefan: Architektura vesnice. Varšava, 1946.)
Wejchert Kazimierz: Miasteczko polskie jako zagadnienie urbanistyczne. Warszawa, 1947 r. (Wejchert Kazimien: Polské městečko jako problém urbanistický. Varšava, 1947.)
Zaremba Piotr: Planowanie zieleni i kraj obrazu. Wa:r8zawa, 1946 r. (Zaremba Piotr: Plánování zeleně a krajiny. Varšava 1946.)
Zwil).zek Mie:rniczych R. P. Planowanie terenów rolniczych i osiedli wiejskich. Zbiór referatów. Warszawa,
1948 r. (Svaz zeměměřičů Polské republiky. Plánování zemědělských ploch a vesnických osad. Sbornik referátli.
Varšava, 1946.)
Zwil).zek Mierniczych R. P. Przekszta!cenie struktury
powierzchniowej miast. Zbiór referatów. Warszawa, 1948
r. (Svaz z€měměř:čli Polské republiky. Přetváření povrchové struktury měst. Sborník referátli. Varšava, 1948.)

Kromě toho lI1ěkteré časopisy uveřejnily v létech
1945-1948 řadu článků a prací z oboru prostorového
plánování. Byl to především měsíčník »Architektura«,
orgán Spolku architektů Polské republiky, »Technický časopis« (Czasopismo techniczne), orgán krakovské Technické spo'e~inosti, »Dům, osada, bydlení«
(Dam, osiedle, mieszkanie), orgán Polské společnosti
pro reformu bydlení, založený v roce 1929 Teodorem
Toeplitz0m a Josefem Jankowským, »Ckodetický přehled« (Przegl:-d goedezyjny), orgán Svazu zeměměřičů Polské repuQ}liky,»Varšavský př'kop'< (Warsz:lwska skarpa), časopis věnovaný výstavbě hlavního
města, vydávaný od října 1945 do září 1946. »Stolica«
(Hlavní město) ilustrovaný týdeník, vydávaný od
3 listonadu 1946, »2icie osiedli Warszawskiej Spáldzelni Mies,zkaniowej« (~ivot osady varšavského bytového družstva), je vydávaný měsíčně, a jiné časopisy
a ppriodické tisky.
Podávaje tento přehled problémů prostorového plánování v Polsku čtenářům Zeměměřického o'::zoru,
chtěl bych vyjádřit své přání a přesvědčení, že polskočeskoslovenská spolupráce se bude nadále rozvíjet též
na úseku prostorového plánování, obdobně jako v jiných oborech kulturního a hospodářského života.
Vzájemné sdílení zkušeností a společná výměna
myšlenek přinese oběma 8traJ1ám zisk. Výstava čeRkoslovenské urbanistiky, která byla us'POřádána v únoro
1948 ve Varšavě dala základ této akci způsobem nad
jiné vhodným.
Společné řešení problémů prostorového plánování
v pohraničních oblastech by usnadnilo též plánování
,hospodářské organhm,ce těchto území, jak to iiž dokázaly kladné vvsledky soolupráce našich přírodovědců, pod vedením prof Dr. W. G o e t Ia, rektora
báňské akadf'mie v Krakově s vynika iícími přírodovědci československými v oboro organisace pohranič~
ních národních parků.

S ohledem na rámec tohoto čísla byl náš článek
konci,pován dosti všeobecně; přesto obsahuje dostatečnou charakteristiku rozvoje fotogrametrie v Polsku v obddbí od r. 1925 do nynější doby.
Celé toto období bylo dosti těžké pro rozvoj fotogrametrie Není to nic divného, uvážíme-li, že je to
období vzmáhání se polského státu jak v politice tak
v hosnodářství a financích po první světové válce.
a nepříliš dlouhé obddb[ polského obrozeného státu
po druhé světové válce.
To, co jsme získali na nářadí
materiálu do r. 1939,
zaniklo běhpm války; německý okupant zničil vše beze
zbytku Zbyli jf'Dom lidé, a to ještě jen ti, kterých
válka ušetřila. Proto rok 1945 byl v Polsku rokem
druhého startu. Začínalo se znovu
Mostem, který vedl přes období druhé světové války
byli lidé. Musíme se o nich proto zmínit. Jejich skupina ""eskládala z nepočetnÝch vědeckÝch pracovníků:
nvněišího děkana varšavské polytechniky, prof. Bronislava P i q t k i e w i c z e a prof. dr. inž. Edmunda
W i Ic z k i e w i c z e, přednosty geodetického ústavu

a děkana stavebního, vodohospodářského a konstruktivního inženýrství na Báňské Akademii v Krakově,
který má výiimečný smysl pr9 konstrukci fotogrametrických přístrojů Dále sem patřili odborníci inže_
m",ři. kteří se věnovali fotogrametrii, odchovanci jak
lvovské tak varša.vské polytechniky; dále technici a
pracovníci., kteří l'e pro své povolání připravili prakticky buď v zeměměřické škole nebo pocházejí z řad
příznivcf! a milovníků fotogrametrie, kteří se před
válkou sdružovali v Polpké společnosti fotogrametrické '(-kolem s)}Ole~nosti byla práce na poli fotogrametrickém jak v teorii t.ak v praksi, starost o její
rozvoj a pronagaci a o použití ieiich metod v rf1zných odvětvích vědy, v hospodářském životě a v techpice. org-anisace a výměna všech zkušen0stí v tomto
oboru doma i za hranicemi Prvním předsedou snolečnosti byl prof. dr. Kašpar W e i ge 1. Od r. 1932
měla pol!'\ká fotog-rametrická společnost vlastní org-án
t. zv Przegtfld fotogr:1metryczny (Fotogrametrický
přehled), kde bylo uveřejněno velmi mnoho cennÝch
rozprav a článků. Nyní jeho roli převzal Przegt::jd

a
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geodezyjny (Geodetický přehled), který pojednává
o všech otázkách, týkajících se geodesie.
Zvláštní místo v souboru těchto lidí patří těm, kteří
zaujímajíce vedoucí místa v jiných oborech techniky
ueb hospodářského života země, těžili ze služeb fotogrametrie nebo kteří ji podporovali. Zmínili bychom
se tu postupně o řediteli melioračního úřadu v Polesí
inž. J. P r uch n i k o v i, předsedovi hlavní klasifikační komise Bedřichu Z o 11 o v i a ministru dopravy
inž. M. P i a sec k é m.
V poválečném období, od r.1945 pokud jde o vybavení
fotogrametrie patřičnými přístroji získal velké zásluhy první president Hlavního zeměměřického úřadu
prof. inž. Jan P i o t r o w s k i a díky jeho postoji
a za vydatné pomoci prof. Bronislava P i :l t k i ew i c z e dostala polská fotogrametrie v r. 1946 potřebné moderní přístroje ze Švýcar.
To je ve zkratce skupina lidí, kteří budovali a rozvíjeli civilní fotogrametrii v Polsku.
Pokud jde o časové pořadí, byla fotogrametrie
organisována v následujících institucích: Nejprve
v projekčním úřadě pro meliorace Polesí, pak ve fotogeodetickém oddělení ministerstva veřejných praci,
potom v aerofotografické sekci polských leteckých
linek LOT a na konec po r. 1945 ve fotogrametrickém
odboru Hlavního zeměměřického úřadu.
Z velkých prací zamýšlených a částečně provedených před r. 1939 uvádíme tyto:
1. Situační snímky polesských řek pro účely meliorační z r. 1928 pro projekční kancelář meliorace Polesí. Byl to fotoplán v měřítku 1 : 5000, doplněný
výškovým měřením.
2. Fotoplán v měřítku 1 : 5000, s geodetickým podkladem, zhuštěným metodou radiální triangulace o ploše asi 10000000 ha pro hlavní klasifikační komisi
minísterstva práce, která si vzala za úkol založení a
reorganisaci katastru na polských územích. Tyto práce
přerušila poslední válka; v období 1936 až 1939 byl
proveden fotoplán na ploše 4 720 000 ha.
Kromě těchto velkých prací byly prováděny menší
práce pro regionální plánovací úřady a pro ředitelství
vodních cest. Na př. od r. 1935 až do října 1938 byly
provedeny rýsované plány 20 měst o celkové ploše
30.200 ha metodou fotogrametrickou. Některé z těchto
prací byly vystaveny v říjnu 1938 na mezinárodní
fotogrametrické výstavě v Římě, která byla uspořádána u příležitosti V. mezinárodního fotogrametrického kongresu.
V roce 1945 v první koncepci na základě zkušenosti
z ,předválečného období bylo rozhodnuto, že provádění leteckých snímků bude i nadále v rukou leteckých linek LOT a jejich zpracování v Hlavním zeměměřickém úřadě.
Tato koncepce ukázala se být dobrou a šťastnou,
dovolujíc provésti dělbou práce rychlejší nákup nářadí,
neboť již v r. 1946 koupili polští zástupci ve Švýcarsku
základní přístroje fotogrametrické. Současně se polské
letecké linky LOT staraly o koupi zvláštních letadel
uzpůsobených pro letecké fotografování. Toto úsilí
přes všechny finanční těžkosti bylo korunováno zdarem. Nyní polská fotogrametrie má již dostatečné
množství letadel, hodících se k fotoměření leteckými
komorami, má tři překreslovače typu E2, dva autografy A 6, jeden autograf A 5, výroby fy H. Wild,
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Heer!brugg a jeden reprodukční aparát fy Haag Streit,
Bern. Kromě toho bylo koupeno drobnější nářadí pomocné a fotografický materiál z Belgie. Byla zřízena la''coratoř a též temná komora fotografická Zkušenosti získané před válkou v aerofotogrametrickém
oddělení polských leteckých linek LOT mluvily pro
použití radiální triangulace k doplnění geodetického
podkladu. V souvislosti s tím bylo v roce 1947 rozhodnuto, aby bylo doma sestrojeno 6 radiálních triangulátorů podle neúplného radiálního triangulátoru
Zeissova. Jejich výroba bude ukončena v letošním
roce ve Stábní výrobně opt.ické. Tento čin bude úspěchem polské optiky a přesné mechaniky.
Nynější stav organisace fotogrametrické služby
změnil se v tom, že oddělení leteckých snímků spolu
s přístroji a personálem bylo přeneseno do Vojenského zeměpisného ústavu; zároveň bylo upraveno používání fotogrametrického materiálu různými institucemi. Směr, kterým kráčí dnes polská fotogrametrie· byl
určen v doporučeních první a třetí schůze Státní zeměměřické rady. Schválené zásady zní:
Z r. 1946: »Státní zeměměřická rada vyjadřuje své
přesvědčení, že základním fotogrametrickým materiálem pro provedení hospodářské mapy mají být
svislé letecké snímky v měřítku 1 : 10.000.«
Z r. 1948: »Zeměměřické potřeby civilních resortů
ve státních plánech jsou tak velké a tak naléhavé, že
nemohou být za nynějších podmínek uspokojeny jinak, než metodou fotogrametrickou vzhledem k nedostabku odborného personálu i potřebného nářadí.
Tyto potřeby se týkají v nejbližší budoucnosti především:
a) přestavby zemědělského systému a současně
osídlovacích akcí na Znovuzískaném území jakož
i přestavby historických zemí,
b)zprůmyslnění
státu a především přípravy jak
pozemků obhospodařovaných, tak ještě neobhospodařovaných pro realisaci velkých průmyslových investic
v nejbližší době,
c) resortu znovuvýstavby a zejména prostorového plánování, které by nesplnilo své úkoly v stanoveném čase a v stanoveném oboru bez plného využiti
fotogrametrické metody,
d) státního lesního hospodářství, které s ohledem
na ohromné škody, které v lesním hospodářství a zalesnění napáchali okupanti, stojí před nutností rychlé
výstavby a racionálního obhospodařování,
e) komunikací v oboru cest, železnic a vodních
drah.«
Jak vidíme, potřeby jsou velké a pokud je to v moci
metod fotogrametrických, musí pomoci co nejrychleji různým státním resortům.
Prvním nejrychleji dodaným materiálem mohou
být fotonáčrty v měřítku 1: 10 000, z kterých
mohou především těžit urbanisté. S tohoto hlediska můžeme :náčrt považovat za první list budoucího vel'kého atlasu státní hospodářské mapy. Druhým listem byl by fotoplán v měřítku 1 : 5 000. Pro
list hospodářské mapy byl stanoven formát s rámcem přijaté konfórmní projekce
Tvárnost polského území dovoluje na 70% celé plochy zpracování v podobě fotoplánů; zbývajících 30%
je třeba zpracovat stereofotogrametricky.
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V r. 1946 byl pořízen fotoplán Varšavy v měřítku
1: 2500 na ploše asi 14000 ha.
V r. 1947 byly provedeny letecké snímky v měřítku 1: 10000 na rozloze asi 2400000 ha a v r. 1948
na rozloze 1 750 000 ha.
Da října letošního roku bylo zpracováno asi 1000000
'ha fotonáčrtů. Plně bylo uvedeno v činnost měření
geodetic,kých základů pro radiáJní triangulaci, po níž
má následovat montáž fotoplánů na ploše asi 300 000
ha podle programu ke dni 1. III. 1949.
Ze speciálních prací, prováděných na autografu A 5
v měřítku 1: 1000 je třeba se zmínit o zkušebním

Městskými regulacemi rozumíme souhrn prací projekčních i prováděcích, ve vztahu ke struktuře a zařízením měst, jak to vYŽ{ldujípotřeby jejich obyvatel.
Zbytky praslovanských sídlišť - jak ukazují četné
vyko)'ávky - dokazují velkou účelnost koncepčních
disposic, zvláště s ohledem na obranu proti nepříteli.
S problémy regulace měst se setkáváme v historických dobách ve XIII. a XIV. století, kdy Polsko
procházelo obdobím intensivnř urbanisace. Tehdy
vznikla jednak celá řada nových měst, jednak přizpůsobovoala se stará původní sídliště a slovanská
hospr'ldářství novým potřebám obyvatel i novým organisačním formám. V tomto o'cdobí s uvedenými pracemi zabývali t. zv. osídlovači čili latinsky locatores.
Byli to většinou cizinci, kteří na podkladě výsad udíle:1ých jim králi a knížaty, zakládali nová města nebo
prováděli regulaci starých usedlostí a osad. Znali
zeměměřktví nebo zaměstnávali zeměměřiče, kteří vytyčovali hranice náměstí, uliční sítě i obranných hradeb. Dále rozdělovali i stavební !bloky na pozemcích,
které byly obdarovány knížecími nebo královskými
výRadami. Za městskými hradbami se zeměměřické
práce týkaly označování sítě cest, vedoucích k hradbám a vvmezování zemědělských pozemků pro potřeby m~stských obyvatel, zvláště pro společné používání ku př k výhonu dobytka a pod.
Ještě dnes 'Dacházíme stopy činnosti tehdejších kolonisiforů ve Varšavě, kde majetkové hranice, vytyčen~ nravděpod')bně ve XIII. století, se z3chnvaly na
sb.rém městě sKoro beze změny až do dnešních časJ.
SYf1~émrovnoběžnosti uliční sítě v celých čtvrtích Varšavy, jenž vznikl v XVIII. a XIX. století, má svůj
pt1Vodv rovnoběžnosti polních hranic, jak je několik
set let pl'-ed tím určili ·kolor.il"átoři.
Velkolepý rozvoj f.o1sl{ých měst ve XIV. a XV. století - pramenící z tehdejší samosprávy, byl v XVI.
století přerušen p'lnstvím šlechty, iežpostllnně orne:rovala městská privilegia. Tehdy i život celého státu
byl podřízen sobeckým zájmům vládnoucí šlechtické
vrs'vy. Války vedené v XVII století, zvláště 1. zv.
švérl",lnÍ vpád,. úmdek měst ještě zvý1'ii1v
Snl':mv v XVII a XVIII. století snažily se celou
řado'l zlenšovacích nařízení tento stav polských měst
zlepšiti Mimo nař~zení cha,rakteru hospodářského se
zde se' káváme i s nařízeními. v nichž se precisují i zeměměřické práce při provádění regulací. Tak na př.

mapování nádraží pro ministerstvo dopravy. Tato
práce přinesla kladné výsledky. V souvislosti s tím
dá se počítat s pracemi tohoto druhu pro příští rok.
Z prací, které zajímají obě ;naše země, byly provedeny v polském úseku snímky navrhovaného kanálu
Odra-Dunaj. Bude z nich pořízen na autografu A 5
situační plán s výškopisem.
Počet prací, které čekají na zpracování, je velký.
Jejich prováděním je pověřena fotogrametrická' kancelář Hlavního zeměměřického úřadu. Naproti tomu
však způsob zpracován.í a odpovídající fotogr"!metrické metody sleduje Vědecký výzkumný geodetický ústav.

schválením sněmu z roku 1659 se ustavila zvláštní
komise pro město Varšavu s těmito doporučeními
pro její členy:
»Kteří - cap/ato tempore opportuno - sešedši se
ve Varš'avě, absencia un;us pluriumve non ob~tante
potvrdí obvod opevnění měs/a St'árey a NOUJey
Warszawy, podle oo,§eho delinačního inženýra. Tamtéž
a též ulice 00, vypálených předměstích staré odstraní a nové vyměří, aby budovy, které budou nově
postaveny nep'J.ekážely publieae securitati et decori.«

Jak je zřejmé bylo úkolem této komise vypracovati jakýsi stavební plán s hlediska regulace uliční
sítě, s provedením změn v hraniční struktuře tak, aby
budovy nově vystavěné odpovídaly svým zevnějškem
nejen bezpečnosti, ale i estetice. Při tom se zmíněná
komise měla op~rat o zeměměřické plá:ny, jak je vypracovali královští inženýři.
V roce 1685 schválil sněm ustanovení dlažební komise DrO Varšavu, jež měla uspořádat
kanali:>ací
i dláždění uliční sítě v celém městě. V roce 1695 dala
tato komise příkaz k zaměření celé uliční sítě, při
čemž přiglušné výlohy měli uhraditi majitelé dotyčných pozemků. V této době navrhované uliční re~hwe se vŠ3k většinou nemohly uskutečnHi pro sobecké záimy šlechty. jež vlastnila ve městě řadu objektů,
vvňatých z městské s":lmosprávy a nechtěla se podříditi schválen{'m pa,řízen:m.
,
Činrost dlažební komise byla ve Varšavě obnovena
v roce 1743 Mě~ení uliční Rítě pro"edl Fo n t a n a
a in"egtičnÍ výlohv při lmnalisaci i dláždění bvly proporcion,'ilně rozc'.lp]enypodle zisku. kterÝ z toho měli
obV'Tatelé Prol"oXítaly pe p:xlle délky nrůčelí jednotlivých !nemovitostí, podle polohy i významu budov,
počtu pater i obchodi'I v té které budově. ]VfěřenÍVaršavy, vedené královským inženýrem podplukovníkem
R i c a n d d e Tir r e g a i II e byla skončena r. 1762.
Zdárné výsledkv činn0sti dlažební komise vedly
ve V}>,rqav~ke vzniku další zvlMtní komise »Komise
dobr"'ho no~ádku - latinsky - Boni ordinis«. Vmikla flOku 171'15 a její činnos~ se vztahowJ!a na četIlé
J'Y'ěstpkéotázky. V létech 1777-178J) hvlo podle jejího vzoru zřízeno velmi mnoho takovvch komisí, jež
~,e "ztRhovalv na četné měsb;ké problémy a jež formulov:=t.lyi požadavkv. tvkaiící se re!mlHce dotvčnvch
měst. Tyto komise nařizovaly měření měst, zřizovaly
registry městských nadací i výsad, sestavovaly sou-
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pisy obyvatel podle zaměstnání, stáří i náboženství,
jakož i soupisy pozemků a staveb. Zkoumaly podrobně
i městské rozpočty, zdravotní stav obyvatel a p.; konečně předkládaly i návrhy týkající se zlepšení celkového stavu měst.
V posledních létech polské nezávislosti se komise
dobrého pořádku proměnily v komise pořádkové, civilně-vojenské, jejichž činnost se vztahovala nejen na
města, nýbrž i vesnice. Nedostatek zeměměřičů byl
jednou z hlavních příčin, že práce těchto komisí obsáhla jen větší města. Přes to, že činnost komisí
dobrého pořádku se zasloužila značně o Zlepšení stavu
měst. v Polsku, mohlo trvalé zlepšení nastat jedině
změnou vládnoucího systému, oslabením politické
i horpodářské převahy vládnoucí šlechtické vrstvy.
Po::átkem těchto změn byla konstituce 3. května,
schválená na sněmu roku 1791.
Rozdělení Polska mezi Rakousko, Prusko a Rusko
přerušilo možnost dobrého samostatného
rozvoje
polských měst, neboť je podřídilo hospodářskému a
sociálnímu zřízení okupa'ntských států. Přes rozdíly
v systémech i struktuře těchto států byl další rozvoj
poL'kých měst v XIX. a XX. století spojen s vývojem
liberálního kapitalistického hospodářství. Technický
pokrok i postupné zprůmyslnění měly vliv na vznik
celé řady nových i na rozvoj měst starých, jež procházela obdobím intensivní urbanisace. Při tom však
podřízení rozvoje měst zásadám rentability kapitálu
způsobilo, že celá řada nejdůležitějších' problémů organisace hromadného života: práce, bydlení, komunikace, odpočinek, zdraví i hygiena, byly řešeny bez
ohledu na sociální potřeby. Ten.to stav prohluboval
ještě fakt, že okupa~ní státy cílevědomě brzdily rozvoj a dívaly se na Polsko jako na svoje exploatační
území.
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Městské regulace XIX. století měly proto zkreslené
formy, jak je určovaly zásady rentability kapitálu.
Vyčerpávaly se většinou v parcelacích větších pozemků s hlediska prospěchu jejich majitelů. Toto obdobi
se vyznačuje nedostatkem plánovitosti, špatným rozdělením ploch, parcelač:ním i stavebním chaosem i p0zemkovou spekulací. Jakýsi pořádek a soulad do rozvoje
měst v tomto období snažily se vnésti stavební zákony.
Po první světové válce zrušil obrozený polský stát
různorodé stavební zákony a vydal r o k u 1928 je dnot n Ý z á k o n o s t a v e b nic tví a v Ý s t a vb ě o s a d, platný pro celé státní území. To znamenalo značný pokrok v regulaci měst. Stanoveny byly
tak zásady pro vypracování plánů zastavovacích,
dány normy pro parcelace, scelování i přeměnu p0zemků na staveniště, zřizování ulic i zastavování jednotlivých stavenišť podle jednotných stavebně-policejních předpisů. Městské samosprávy, opírajíce se
o tento zákon, vytvářejí zvláštní technickou službu.
Před druhou světovou válkou r. 1939 mělo z celkového počtu 611 měst, jen 51 větších měst stálé technické
úřady Většina z nich se skládá ze zeměměřických
kanceláří, jež se staraly o pořizování plánů situačních
i výškových a dále z kanceláří plánovacích a regulačních, jež do těchto plánů navrhovaly regulace a
plány stavební. Ve větších" městech byla tato techlllická služba velmi dobře organi~ována a stála na vysoké úroVT'i Menší města, jež neměla možnosti organisovat stálou technickou službu pro regulační p0třeby, používala státní pomoci prostřednictvím svazu polských měst.
Opřena o stavební zákon z roku 1928, pokročila
činnost městských samospráv v oboru regulací značně kupředu. Velké množství měst bylo znovu zaměřeno a mělo jak povšechné, tak i podrobné plány re-
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gula.ční. Získalo se tím i mnoho praktických zkušeností a řada od'borníků urbanistů. Činnost tato však
nemohla přinést zásadních změn v rozvoji polských
měst, protože tehdejší systém se opíral o liberální
kapitalistické hospodářství, jež směřovalo kmaterielnímu zisku. Bez zrušení zásady o rentabilitě kapitálu
nebylo možné provést regulaci měst v duchu velkých
sociálních reforem.
Po druhé světové válce vytvořil obrozený polský
stát zásady socialistického ,plánového hospodářství
a odstranil sociální a hospodářskou převahu bohatých tříd i v regulaci měst, v duchu společenských reforem. Technická služba, jež dnes v Polsku
v regulaci měst pracuje, byla soustředěna v H I a vním
zeměměřickém
úřadě
a Hlavním
ú řad ě pro s t o r o v é ho P lán o v á ní při ministerstvu obnovy. úkolem prvého úřadu je mimo jiné
uspořádání podkladů pro provedení všech úkonů zeměměřických, jak pro prostorovou organisaci měst,
tak i pro realisaci orga;nisačních plánů. Hlavní plánovací úřad pro prostorové plánování a jeho buňky
zpracovávají plány regulační a organisační. Podmínky, za jakých obě tyto instituce se daly do práce, 'byly
po válce velmi těžké. Přiložená tabulka o válečných
škodách v Polsku vykazuje, že zničení Varšavy, o němž
ví celý svět, není jediným případem v Polsku.
Mimo zničení měst samých, prořídly v poslední
válce značně kádry specialistů a podkladní materiál
pro regulaci měst - jako zeměměřické plány, statistiky atd., jež byly buď zničeny, anebo jsou dnes zcela
neaktuální. Přes všechny tyto nedostatky mají obě
shora zmíněné instituce v oboru městských regulací
zdařilé výsledky.
Po provedení inventáře plánů, jež se zachovaly, dal
se Hlavní zeměměřický úřad ještě za válečných akcí
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roku 1945 do měření. Pořadí prací záviselo jednak na
stupni zničených měst, jednak na investičních možnostech státu. Všechna měření byla začata položením
lokálních sítí triangula.čních, jež !byly zakládány na
předpokládané rozloze měst v budoucnosti. Na ně byly
potom připojeny sítě polygonální. Detail byl měřen
pravoúhlými souřadnicemi; plastika terénu pomoci
tachymetrie. Terenní skizy byly pracovány v měřítku
1 : 500, profily a matrice v měřítku 1 : 1 000, při čem!
vrstevnice byly kresleny ve vzdálenosti 25 cm. Všecky
práce byly provedeny jednotně podle moderních instrukcí zeměměřických. Do 1. října 1948 byly skončeny měřické práce v 27 městech s podrobnými snímky
na ploše 5607 ha. Geodetická osnova s triangulačními
i polygonálními sítěmi byla provedena na rozloze desetinásobné. Mimo toho se zeměměřické práce provádějí ve 121 městech. Připojená tabulka č. 2 ukazuje
stav prací ke dni 1. října 1948.
Současně s pracemi měřickými pokračují práce
Hlavního úřadu prostorového plánování. Provedeno
bylo 10 podrobných plánů organisace měst a 5 všeobecných plánů pro organisaci, jakož i 41 plánů arganisačních. V práci je 9 podrobných a 16 všeobecných
plánů a 67 programů organisace měst Aby byla urychlena realisace plánů organisačních, začalo se po prvé
v Polsku ve větším měřítku a na větší ploše prováděti
i m ě s t s k é s celo v á n í. Do 1. října 1948 'bylo
toto scelování provedeno v 9 městech o rozloze 523 ha.
Práce obsáhla 3361 stavebních pozemků. Scelování
provedl IDavní zeměměřický úřad.
Výsledky, jichž bylo za tak těžkých podmínek a
v tak krátké době dosaženo, dovolují míti naději, že
polská města po provedení regulace se budou vyvíjet
tak, že jejich obyvatelé budou moci v nich žíti šťastně
a zdravě.
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Hospodářská zemědělská struktura v Polsku, vyrostlá v XIX. a na začátku XX. století byla projevem
liberalisticko-kapitalistického
systému a politické situace. Polský národ, zbavený nezávislosti, rozdělený
mezi tři uchvatitele, byl brzděn v rozvoji hospodářském, při čemž mu zejména !bylo bráněno v zprůmyslnění země.
V období, kdy západoevropské země za,čaly rychle
budovat svůj průmysl, vytvářejíce tak příznivé podmínky pro rozvoje zemědělství, polská vesnice zůstávala pozadu. Polský sedlák byl osvobozován od roboty v každém z jednotlivých oblastí zabraných carským Ruskem, Rakouskem a Pruskem v jiném období
XIX. století Okupační vlády se vůbec nestaraly o zlepšení jeho materiální úrovně, protože nechtěly podpařit vzrůst jeho národního uvědomění.
Polsko bylo počítáno k zemědělským státům v tom
smyslu, že převážná většina 'národa žila z práce na
poli. Tato skutečnost však neznamenala rozvoj ves~
nice a polnohospodářské kultury selských hospodářství. Velkostatky, těžící z laciné námezdné síly malých zemědělců a bezzemků se od. velkostatků v zemích západoevropských nelišily. Avšak existoval velký rozdíl mezi drobnými hospodářstvími v Polsku a
'na západě. Hlavní příčinou tohoto rozdílu byl chybný
hOl;',podářský systém polské zemědělské vesnice, nadměrr-ě rozčleněné na malá políčka, tvořící tak zvanou
obHžnou šachovnici. Bylo to způsobeno neobmezeným
prodejem a koupí půdy, které se opíraly o zvvkové
právo, neregulované žádným zákonem. Zemědělská
hospodářství se stávala stále menšími a menšími,
až byla zbavena možnosti samostané existence. Je
třeba zvláště připomenout, že vesnice se v Polsku
rychle přelidňovala, poněvadž tu nebyla možnost převést nadby~ek obyvatelstva do nezemědělských povolání. Přebytek obyvatelstva na vesnici existoval již
přeď rokem 1914 a ústil v dočasné neb trvalé emigraci. Po skončení první světové války postupovalo
zemědělské přelidnění rychlejším tempem v důsledku
imigračních obmezení, států, do nichž směřoval hlavní
proud polské emigrace a které do té doby hltaly dělnické síly.
Povzresení polské vesnice a polského sedláka nebylo možné bez provedení změny zemědělské struktury scelením šachovnic a parcelací velkostatků mezi
malorolníky abezzemky. V tomto článku se omezím
jen na otázky, týkající I:e scelování pozemků, protože
o parcelaci pojednává jiný článek.
V krátkosti se zmíním o šachovnici polí, která byla
zemědělství jen na škodu. Zemědělská půda byla
v Polsku rozkouskována do t.é míry, že několikahekta,rová hospodářství se skládala z několika set
drobnÝch políček. rozházených mezi cizími pozemky.
Často nebylo k 'jednotlivým parcelám ani příStUDU.
Je Sf',l1"ozřeimé.že při tak velkém počtu byla plocha
jednotliVÝch dílů velmi malá, někdy i jen několik set
čtverečních metrů. Setkávali jsme se též s šachovnicí 'provázkovou, lrde jednotlivé díly byly velmi úzké
(několik metrů v šíři) a dlouhé až 5 kilometrÍ1. Jeden

i druhý typ takto rozptýlených majetků nehodí se
k intensivnímu obhospodařování proto, že nelze náležitě využít hospodářských strojů. Tak zvaná šachovnice »drobnošlechtická« se vyznačovala nadto ne,pravidelností geometrických tvarů pozemků. Mluvím-li
v čase minulém, činím tak proto, že tento typ šachovnice byl zlikvidován již v období po první světové
válce.
Dějiny scelování pozemků v Polsku sahají do počátků XIX. století. V období do r. 1846 byly odstraněny šachovnice na st.átních statcích; avšak také
mnoho soukromých majitelů provedlo scelení. Po roce
1864, kdy na území t. zv. Kongresovky byli zemědělci obdarováni půdou, začalo I:e se scelováním pozemků drobných zemědělců, kteří projevili zájem bez
zásahu státu Tato sp::mtánní akce v XIX. století
se týkala asi 2000000 ha půdy. Pod ruským záICorem
začala státní správa za!'ahovat do otázky scelování
pozemků, dávajíc v r. 1911 popud k akci 1. zv. »zákonů stolypinských«. Od té doby se datuje zájem
státu o komasaci. V Haliči se též v období rakouské
okunace pokou"íeli o scelování pozemků: kromě několika málo pokusů v rámci zemské samosprávy se
však scelování nijak nerozvinulo V okupační částí
pruské byla šachovnice likvidována v XIX. století
a dnes už vůbec nee'<istu;e
Scelování pozl?mků ve skutečně celostátním měřítku
nast.alo však až v období mezi dvěma světovÝmi válkami a to pro bÝvalé okupační území rakouské a mské. V r. 1923 byl vydán zákon o scelování pozemků,
který s několika novelami plat.í do dnešního dne.
Scelovací zákorodárství v Polsku je přizpůsobeno
zvláštním l'.olským pOměrtlm. Vychází z předpokladu,
že šachovnice je hospodářsky škodlivou nejenom zemědělskému obyvatelstvu, které je na ní přímo súčastněno, nýbrž i státu tím, že znemož"uje oozvednutí
rolrictva na vyšší úroveň a zvýšení jeho důchodů.
Zákon z r. 1923 definuje, jakého druhy pozemky
po'ilfh'l,jí bezpodmínečně nebo podmíneČ11ě scelení a
které mu nenodléhají vúbec. Zásadně rndléh'lií scelení
pozemky nadměrně rozdrobené, neb příliš úzké, které
tvoří šachovnici dohromady s políčky jiných vlastníků.
Ze scelování jsou vyloučeny lesy racionálně obhospodařované, kamenolomv, pozemky, které patří hornick{'m nadacím, naftová nole a pozemkv, !'a kterých
se nalézají architektonické. historické neb přírodní památky. Podmínečně oodléhají scelování (nesouhlasí-li
maiitel) p0zemky stavební. pozemky pr1"lmyslovvch
po'lniků. nebn nozemkv ležící na okraji měst a městeček a kt.f'rá j.~ou!'tapebn'mi m;stv,T'o?emky na ktervch
se 'ualé7a.jí minerální zříťHa, racionální chov ryb a
pod.. zahradv a sady, odborně něstěné. naleziště ra~elinv. po?:emky obehnané zdmi, chmelnice, vinice
o ploše věF\i než 1,4 ha a ood.
V f'Ouvislosti se scelováním prováděií f'e tyto únravy: dop1ně,.,í ho!'podářství drobnvch zemědělců (menších než 5 ha orné pildy), regulační úrmwy osad,
meliorace, narovná:ní správních hranic obcí, stavba
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a regulace cest, odstranění služebnosti, dělení neb
uspořádání společné držby, určení pozemků k účelům
veřejným a pod.
'
Scelování pozemků spočívá na výměně jednotlivých
parcel jednotlivých majitelů tak, aby každý podle
možnosti obdržel všechny jednotlivé druhy půdy v jednom či několika málo celcích a přibližně stejného
druhu, jaký měl před scelením. Jde tu o udržení hospodářské rovnováhy pro daný typ dané obce. Zákon
uvádí daleko jdoucí nátlak na majitele pozemků ke
scelování. Stačí žádost dvou držitelů, kteří mají na
věci zájem, aby se začalo se scelováním; zbývající
držitelé, kteří mají své pozemky v šachovnici se žadateli, jsou přinuceni k scelení, dokonce i tehdy, kdylby
nesouhlasili. V některých případech může být provedeno scelení z mocí úřední. Státní zemědělská správa
rozhoduje o velikosti scelovacího obvodu i o tom, kterých majitelů se scelení týká V zásadě scelovací
obvod zahrnuje obvod jedné obce; může však též obsáhnout několik obcí neb též jenom část obce. Veli·
kost obvodu je podmíněna hospodářskými potřebami
(závislost jednotlivých hospodářství a jejich rozložení po šachovnici).
Ačkoliv scelování pozemků je prováděno státními
úřady a pod dohledem těchto úřadů, je při scelování
zajištěna účast majitelů pozemků. V otázkách všeobecného rázu jednají v scelovacím obvodu zájemci
prostřednictvím t. zv. scelovacích rad, které jsou voleny ze zájemců aneb jejichž členové jsou úředně jmenováni, neprovedou-li zájemci sami volbu. Scelovací
rady mají 2-7 členů a ti zastupují před úřady a
úředními orgány všechny účastníky; kromě toho jsou
poradním orgánem a v některých případech i orgánem rozhodujícím (na příklad při stanovení zásad pro
rozdělení pozemkových souborů, při volbě znalců pro
oceňování všeobecně prospěšných pozemků atd.). Kromě toho zástupci účastníků vystupují v t. zv. »zemědělských komisích«, což jsou rozhodující orgány,
které zkoumají odvolání proti výrokům státní správy
I. instance a které je potvrzují.
Spolu se scelením pozemků je upravován a pořádán
právní stav jednotlivých hospodářství (hypotéky),
což má velký význam zvláště na území !hývalého rakouského zái1:oru,kde držebnostní poměry byly velmi
složité. Aby tato akce byla urychlena, byl vydán dne
17. ID 1932 zvláštní zákon o zjednodušené úpravě
hypotékárního zadlužení pozemků na územích, podléhajících scelení, kterýžto zákon znamená velkou úlevu
pro obyvatelstvo.
Zákon z r 1932 počítá s jistými obtížemi, které by
mohly způsobit protahování scelovací akce. Z dosa·
vadní praxe možno vyvodit závěr, že obyvatelstvo,
které sceluje své pozemky, má k akci kladný poměr
a ochotně spolupracuje s úřady při provádění tohoto
nesmírně komplikovaného a těžkého úkolu.
Při scelovacím postupu jsou všechna práva jednotlivce zaručena. Účastníci' mohou se přihlásit u úřadů,
které provádějí scelování, přednést své požadavky a
odvolat se proti rozhodnutí, nebyl-li hrán zřetel
k uplatněným požadavkům.
Úloha

zeměměřiče

v sceZovacím postupu.

Zeměměřič splňuje zásadní a tvůrčí úlohu pn scelování pozemků. Není jenom bezprostředním vykona-

vatelem práce, ale podle platného polského zákona
o scelování splňuje též řadu činností úředního charakteru; mimo jiné určuje hranice scelovacího obvodu,
podává žádost o zvětšeni nebo zmenšení jeho velikosti,
předsedá oceňovací komisi orné půdy a jiné užitkové
půdy či zařízení, na zvláštní schůzi účastníků předkládá výkazy (registry) starého stavu, odhadní protokoly, přijímá přání účastníků předevšm ohledně
přídělu náhradních pozemků, stanoví spolu s radou
účastníků (neb s delegáty jednotlivých rad - u větších obvodů) všeobecné směrnice scelovacího návrhu,
srovnává a koordinuje se zástupci úřadů předložené
protesty, týkající se všeobecných předpokladů scelovacího plánu a na konec, po schválení nového stavu,
stanoví hranice jednotlivých dílů, zhotovuje konečné
plány a soupisy, které tvoří základ k provedení nového právního a hypotékárního stavu.
Ve scelovací akci v Polsku vystupují dvě kategorie
zeměměřičů: zeměměřiči jako státní úředníci zemědělských úřadů a přísežní zeměměřiči, kteří provádějí
scelování na základě zadávací smlouvy. Podle předpisů scelovacího zákona jedni i druzí mají stejná
práva a povinnosti při provádění své práce.
Je třeba zdůraznit, že scelovací práce vyžadují na
zeměměřiči speciálních kvalifikací; kromě dobrých
znalostí zeměměřických je třeba mnoha vědomosti
z oboru přírodních věd, ze zemědělství, z práva civilního, věcného, hypotečního, dědického a správního.
Důkladné znalosti všech těchto disciplin jsou podmínkou zdaru sceiovací akce. Stručně vyjádřeno musí zeměměřič nabýt, kromě teoretické přípravy, získané
na střední neb vysoké škole, i mnoho praktických
zkušeností, aby mohli úspěšně provádět úkony na živém a citlivém organismu, jakým je vesnice a zemědělství.
Též jiní specialisté, kteří se zúčastňují scelovacích
prací v Polsku, zaslouží si naší zmínky. Jsou to sedlácíorganisátoři, právníci, kulturní inženýři, lesníci, zahradníci, architekti, stavitelé atd.
Několik slov je třeba též věnovat číselným výsledkům scelování a uvésti, co ještě zbývá 1!deprovést a
co se právě provádí Nejhorší šachovnice byly odstraněny v období mezi dvěma světovými válkami, kdy
Bcelovací práce byly prováděny ve velkém měřítku
a dost.aly se na čelné místo v celé přestavbě zemědělského systému. V období let 1919 až 1939 bylo sceleno v historickÝch zem;ch Polska v hranicích d"ešní polské Republiky (vojvodství varšavské, lubelskě,
k€l€cké, lodžské, bialystocké, řešovské, krakovské,
poznaňské a bvdhošťské) celkem 2 968 575 ha, z čehož jenom na území vojvodství bialvstockého f'celeno
bylo 1 444 482 ha Zbývá ještě scelit 3000000 ha
(podle zjištění z r. 1946); z nich v létech 1945-1947
bylo sceleno 140401 ha. Pro léta 1948-1955 počítá
se se scelením asi 1 250 000 ha, čím má být úplně
vyřízen problém šacho'vnic. Zbývající rozloha pozemků
šachovnice - 1 600 000 ha může být též pojata do
scelení; prozatím ale její likvidace, pro podstatné
zvětšení zemědělské produkce, není bezpodmínečně
nutná.
Chceme-li srovnati p~běh scelovacích prací v období ['o druhé světové válce s obdobím mezi dvěma
světovými válkami, všimněme si, že na příklad v r.
1947 tylo sceleno 86 646, ha (podle plánu bylo na-
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vrženo 76897 ha), zatím, co v odpovídajícím roku
1922 bylo sceleno sotva 32 225 ha. Pro rok 1949
počítá se se scelením asi na ploše 100 000 ha. Je to
značný počet, který si vyžaduje asi 500 stálých zeměměřických sil, což není problém jednoduchý vzhledem
k tomu, že i v jiných oborech zemědělské přestavby
se provádějí měřické práce (hlavně v Znovuzískaném
území), které si vyžadují účasti všech sil, kterými je
možno disponovat.
Nyní se scelovací práce soustřeďují
hlavně na
obvody, které byly válkou poškozeny, jak to vyžaduje
potřeba obhospodařování
těchto území a přestavba
vesnice.
Srovnáváme-li práci a výsledky před válečné s poválečnými, zjistíme, že poválečné výsledky jsou lepší,
především v oboru socialisace polské vesnice. Jestliže

Plánování

jsme se dříve setkávali v souvislosti se scelením na
vesnici se systémem kolonií, v nynější době jsou všude
plánovány osady zcentralisované, jak to odpovídá podmínkám polského obyvatelstva a jak se jimi též vytváří základna pro družstevnictví.
Na konec je ještě třeba zdůraznit výsledky scelovacích prací. V souvislosti se scelením a s provedenou meliorací dostaly pozemky nový tvar, čímž byl
vytvořen základ pro strojní obdělávání a tím též pro
větší výnos, někdy až o 100%. Kromě toho scelení
podmiňuje řadu dalších investic: přestavbu a výstavbu nových obytných domů, stav!bu cest s pevnou vozovkou, důkladnou melioraci, stavbu společenských
a sociálních zařízení, obhospodařování zvláštních přírodních bohatství (rašelina), rozvoj zahradnictví, sadařství atd.

vesnlrkýrh osad v souvislosti
zemědělského systému.
I.

V období po první světové válce přinesla přestavba
zemědělského systému v Polsku mnohé zkušenosti pro
plánování vesnických osad; v současné době je to
jediný door, ve kterém je plánování prakticky prováděno.
Po první světov~ válce získali jsme zkušenosti předevšim díky dobré vůli pokrokovějších
zeměměřičů
- uskutečňovatelů
zemědělské přestavby, protože dřívější stavební zákon, který nebyl přizpůsoben požadavkům vesnice, ani dřívější agrární předpisy, trvající na tvořeni farmových hospodářství
bez údajů
místa pro stavení (obytná, hospodářská) nevytvářely
podmínky pro tuto činnost. Většina těchto zkušeností
byla uveřejněna a bylo o nich debatováno. V knize
prof. Ing St. Klu.z'niaka
»Urbanismus«,
který
první přišel s koncepcí vesnice jako hospodářského
celku, bylo podáno vědecké vysvětlení těchto zkušeností, rovněž tak se stalo v pojednání »Problém vesnických osad v souvislosti se zemědělskou přestavbou
na území středních a východních vojvodství«, profesora Ing. W. No wa k a a v řadě člán,ků Ing. M.
Frelka.
Stavební akce v létech 1925-1939, vedená ministerstvem zemědělství a pozemkových reforem na plochách rozparcelovaných
velkostatků
v poznaÍlském
a pomořanském kraji sdružily při plánování a budování vesnických osad zeměměřiče, sedláky a architekty. To byl začátek další spolupráce na těchto problémech, začátek po minulé válce !byl nepatrný. V rámci této akce byly provedeny zkoušky s typem vesnické
ulice a s »farmářskými čtyřkami«, to jest se statky
budovanými tak, aby k sobě přiléhaly nárožími, ležícími u cesty. V tomto období jedním z teoretiků
pro plánování vesnických osad byl p•.'of. Ing. Arch.
P i a s c i k, který vypracoval návrh »prstencové vesnice«.
Po první světové válce byl typ ucelené vesnice
podrobně propracován. Navrhovala se též sociálni zařizení ve vesnických osadách a začalo se bojovat

s přestal'bou

proti farmářské,
»divoké« vesmCl, t. j. proti budovám libovolně rozházeným po hospoditřství. Válka
v letech 1939-1945
dala nám možnost důkladnějšího studia těchto problémů a možnost pozorovat,
jak plánují jiné státy. Byla obdolb,ím intensivní práce
navrhovatelů
plánů ať už v podzemí, či v táborech
anebo v emigraci. Výsledkem této práce bylo zdokonalení našeho prostorového plánování a v něm též
oblastního plánování vesnických osad. Z tohoto období
pochází celá řada prací a pojednání o plánování a
stavbě osad, na př. »Architektura
vesnice« Ing. St.
T w o r k o w s k é h o a »Uspořádání zeměděls:ké ves·
nice« Ing. Tadeusza O I ech o w s k é h o. Léta ,1945
až 1947 jsou vyplněna organisací úřadů a tvořením
nových předpisů, ale též intesivní prací na znovuvýstavbě země, při čemž v mnoha odvětvích vlastní
výstavba předešla legislativu, jako na př. v úseku plánování vesnických osad, které utrpěly velké škody
následkem války (asi 20% z celkového počtu usedlostí bylo zničeno). Ve snaze umožnit co nejrychleji
plánovanou přestavbu a výstavbu vesnice hylo rozhodnuto vypracovati plány jen v rozsahu nutném pro
vyznačení stavebních investic a veřéjných a sociálních
zařízení pro danou obec a daný okres. Do této akce
byly zapojeny především obvody zničených vesnic
Akce dosáhla svého cíle v db,vodech, kde byla nutná
přestavba celého pozemkového a hospodářského systému; zato v oblastech, které byly sceleny již před válkou, !l1epřinesla žádoucích výsledků. Hlavním úkolem
této a.kce bylo tvoření ucelených sídlišť, což se však
setkalo s jistým psychologickým odporem sedláků.
Postupem doby však tento odpor ustupoval.
Podobný zjev, kde život předéel vlastní pracovní
organisaci
plánování, je osídlování Znovuzískaného
západního území Polska. Ohromné plochy země vyžádaly si co nejrychlejšího
osídlení a CO nejrychlejšího obhospodařování.
Především byly- neprodleně osídleny zemědělské usedlosti, které nebyly zničeny. Potom se začalo s parcelací velkostat~ů a větších usedlostí mezi 2 aj 3 osidlence. Současně se

1948/195

Zeměm~řický
Obzor' SIA
ročnlk 9í36 (1948) člslo tt

zhotovovaly plány budov, při čemž byl kladen důraz
na to, aby pro potřeby osídlenců byla adaptována
poplužní stavení. Díky tomu, že v 'obou akcích bylo
použito cílevědomého plánování, snížily se značně výdaje na stavbu nových usedlostí při pozdější parcelaci
velkostatků.
Dekretem z 2. dubna 1946 o prostorovém plánování ve státě bylo spojeno plánování vesnických osad
s plánováním měst jednak v měřítku celostátním,
jednak oblastním.
Nařízení ministrů zemědělství a pozemkových reforem ze dne 16. července 1947, které stanoví zásady,
postup a kompetenci správy v osadách, kterých se
týká zemědělská přestavba a dále technické pokyny
z 10. května 1948, které se však týkají jenom plánu
mmotné osady, stanoví nutnost, aby místní plány
zahrnovaly i pozemkové úpravy zemědělských pozemků dané osady
Shodně s nimi je podstatou pozemkových úprav:
1. v rámci oblasti: stanovení hospodářské funkce
oblasti, funkce jednotlivých osad a jejich vybavení
sociálními zařízen:mi, rozdělení obvodu na administrativní jednotky (obce), stanovení komunikační sítě
a základní sítě vodní a meliorační, ozn8JČeníterénů
k zvláštním účelům (železnice, přírodní reservace)
a pod.;
2. v rámci obce: rozdělení obce na popluží, určení
pozemků pro stavby budov, obstarání vody pro osadu,
označení pozemků pro veřejné potřeby, stanovení způsobu zastavění.
Při stanovení hospodářské funkce celé oblasti jedná
se především o určení pozemků pro zemědělské a lesní
hospodářství.
S tohoto hlediska dělí se osady na:
1. poplužní (od 10 do 30 hospodářských jednotek),
2 obce,
3. městyse nebo vesnice se stavbami městského
rázu.
Poplužní osady mají posilnit hospodářské možnosti
svých obyvatel. V obcích jmu řešeny administrativní,
kulturní, družstevní a všeobecné školní problémy.
V městysech se setkáváme s problémy administrativními, družstevními, kultur.ními, zdravotnickými, zemědělské osvěty, se zemědělským průmyslem a řemesly, sloužícími zemědělství. V souvislosti s řešením
zmíněných problémů navrhují se potřebné pozemky
k různým veřejným zařízením.
Kromě pozemků pro různá veřejná zařízení v osadě
neb na jejím území, určují se pozemky charakteru
h,ospcdářského, které j"ou potřebné pro pravidelnou
činnotlt a rozvo; zemědělských usedlostí k účelům veře;ného rrospě~hu. Patří k nim: lomy, hliniště, pískoviště, štěrkoviště, pozemky pro společné hospodářské
budovy, skladiště nářadí, sušárnv atd., pozemky pro
společné studně, nap'liedla, mrchoviště atd
Jsou přijaty následující směrné výměry pozemků
na veřejná a sociální zařízení:
1. u o b c í pro:
a) obecné školy: místo pro budovy, pro vyučovam
v přírodě, zahrádky a hřiště 1,5 až 2 ha,

b) společenské lidové domy, sportovní hřiště,parky
celkem 1,5 až 2 ha,
c) družstevní účele do 0,5 ha,
d) hasičskou stráž do 0,25 ha,
e) skladiště nářadí 0,25 ha,
f) mateřské školy do 0,5 ha,
g) hlíniště, pískoviště, mrchoviště atd., asi 0,10 ha
na každých 50 usedlostí.
2. u pop Iuž n í c h o s a d pro:
a) mateřské školy, hřiště a družstevnictví asi 1 ha"
b) hliniště, pískoviště, mrchoviště asi po 0,10 ha.
3. u m ě sty s ů a ves nic
městského
charakteru:

s e s t a v bam i

a) normy pro obce, jak je uvádíme pod c), d), e)
mohou být zvětšeny podle počtu obyvatel a počtu
budov, ne však více než o 100%;
b) normy pro obce, jak jsou uvedeny pod a), b),
f), g) zůstávají beze změn.
Usiluje se o to, vytvořit v každé osadě společenské
středisko umístěné v centru a kromě toho soustředit
nezemědělské stavby; Ostatní veřejné stavby je třeba
racionálně spojit se střediskem. Klade se velký důraz
na estetický vzhled, Převážně se všechna veřejná střediska seskupují na návsi, která je zastavěna domy.
Společenský dům je s okolní krajinou spojen širokými
průhledy, při čemž jedna ze stran návsi není zastavěna, aby bylo docíleno výhledu do kraje.
Dodržuje se též zásada, aby tvar osady byl přizpůsoben podmínkám terénu, možnosti zásobení vodou,
veřejným požadavkům, podmínkám hospodářským a
stavu již e,'l:ístujících stavebních investic.
V zásadě se žádá též ucelenost osady, avšak nedovolují-li to terénní podmínky, připojuje se ke středu
osady jenom část pozemků pro obytná stavení rolnÍ'ků, zbytek budov se staví na pozemcích zemědělských; dvě nebo tři stavby na nárožích těchto p0zemků, které leží u cest. Jednotlivě rozložené pozemky s obytnými staveními jsou přípustné jenom v horských krajích, neb v krajíchpodhor.ských,
na plochách s hustou meliorační sítí otevřených příkopů,
neb tam, kde je nutné využít již existující stavební
investice. Pozemek s obytnými budovami může být
vzdálen od středu nejvýše 2 km vzdušnou čarou, neb
3 km po cestě.
Pozemky pro obytná stavení mají Ibýt nejméně
v rozloze půl hektaru, široké 30 až 60 metrů. Zásadně
se snažíme o to, aby parcely zemědělských pozemků
(orn{lch, pastvisek, atd.) měly rozlohu asi 2 ha.
Průměrné vzdálenosti budov od polí, pastvin, jsou
uvedeny v této tabulce:

Podmínky
terénní

Předpokládaná v?dálenost v km
dojížděním
přes pozemky

těžké

0,75

1,00

střední

1,00

1,25

lehké

1,25

1,50
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V osadách městského neb průmyslového typu a
v osadách s dostatečným počtem staveb hlavně zděných, mohou být uvedené vzdálenosti překročeny
o 50 % a se svolením vojvody i více.
Průměrně každá ol?ada obhospodařuje asi 200 až
300 ha zemědělských pozemků. Je to rozlohat, která
odpovídá poplužnímu dvoru.
Obec má výměru asi 1000 až 1500 ha a je projektována buď jako ucelené popluží neb jako typ uliční
či prstencovitý. Je-li plánována jako celek s poplužními dvory, potom počet poplužních dvorů je 3 až 6
a usedlosti jsou vzdáleny nejvíce 3 km cestou, a 2 km
přes pozemky od středu vesnice.
Obec-městys rozlohou odpovídá obci, jenomže má
lépe vybavený střed s větším počtem nezemědělského
Qbyvatelstva. Okruh působnosti městyse má zasáhnout
6 až 8 vesnic, rozlohou je to asi 70-100 km čtverečných (poloměr zájmové oblasti 5 až 8 km).
Dělí-li se stavební pozemky na bloky, má se přihlížet k tomu, aby délka bloku nepřesahovala 500 metrů
a aby bylo možné rozdělit celý blok na stavební díly
kolmo k cestě. Jsou-li obytná stavení na zemědělských
pozemcích, je dovolen sklon jejich hranic k cestě od
60° do 90° V každém stavebním bloku stanoví se minimální šíře stavení a minimální rozměr nezemědělských stavebních podílů.
V podstatě mají být obytná stavení široká 30-60
metrů; hranice může se však překročit až o 50%
v existujících regulovaných osadách a jde-li o dělení
staveb v osídlovací akci, z důvodů ochrany před požárem ještě více. V případě, že jsou při zemědělské
Usedlosti obytná stavení příliš úzká neb malá, je třeba
pamatovat na racionální zastavění v budoucnosti.
Stavební pozemky nezemědělského obyvatelstva
mají mít výměru nejméně 0,25 ha šíře 20-60 metrů
a pro ohnivzdorné stavby od 10 metrů. Tvoření p0zemků menší výměry než 0,25 ha je dovoleno jedině
v osadách, které mají charakter sídlišť průmyslových,.
dělnických atd.; jsou-li však menší než 1250 m2 musí
být projektovány ve stavebních blocích, obehnaných
pokud možno se všech stran ulicemi.
Stavební čára má mít určitou mínimální vzdálenost
od osy dráhy neb ulice, podle jejich důležitosti: u silnic státních 30 metrů, u okresních 20 metrů, u cest,
které jsou méně kcmunika,čně důležité (obecní, polní)
a u ulic - nejméně 15 metrů. Předpokládá se, že
prední stavební čára má být vzdálená od regulační
čáry (okraj ulice, cesty) nejméně 5 metrů; vzdálenost
mezi nimi je určena na trávníky, zahrádky atd.
U zemědělských objektů mají být vzdálenosti mezi
přední a zadní stavební čárou nejméně 40 metrů.

Plány pozemkových úprav jsou připravovány zemědělskými správními úřady v dorozumění se správními
úřady pro prostorové plánování. Technicky mají být
vypracovány zeměměřiči.
Popud k akci dá okresní zemědělská správa (zemědělský referát a referát zemědělských reforem okresního úřadu) tím, že požádá dJ::lastní ředitelství prosto-

rového plánování o sdělení směrnic pro přípravu plánu pozemkových úprav pro své území podle zásad
oblastního plánu prostorového plánování. Oblastní ředitelství vypracuje směrnice v dorozumění s krajskou
zemědělskou správou (její sekcí zemědělskou a zemědělských reforem), uvede je v soulad s připomínkami
jiných veřejných orgánů druhé instance a takto prověřené zašle zemědělskému referátu okresního úřadu (ev. místnímu úřadu prostorového plánování). Na
základě těchto Eměrnic a požadavků okresní správy
a jiných veřejných orgánů, podle připomínek obyvatel vesnic, kteří mají na věci zájem a konečně na základě terenních studií vypracuje zeměměřič, kterého
pověří sekce zemědělská a zemědělských reforem, projekt pozemkových úprav, dbaje všech směrnic uvedených ir:stancí a všech předpÓkladů, které mají v uvedeném plánu uspokojit místní potřeby. Projekt je projednáván ·okresním zemědělským referátem a místním
úřadem prostorového plánování, potom je vyložen na
místě veřejně přístupném, a:hy se s ním mohla veřejnost seznámit a podat k němu své připomínky.
Na základě :navrženého předběžného plánu a po uvážení došlých připomínek pověří zemědělský referát
zeměměřiče vypracováním konečného plánu pozemkových úprav.
Projekt, zeměměřičem vypracovaný, má dvě hlavní
části:
1. g r a f i c k Ý p lán se všemi údaji technického
rázu, pokud se dají graficky zachytit,
2. tec hni c k Ý pop i s, ve kterém jsou popsány
prvky plánu, které se nedají graficky zachytit, neb
též doplňující popisy prvků již graficky znázorněných, jestliže to vyžaduje srozumitelnost.
V tomto zpracování je návrh projednán okresním
zemědělským referátem a místním úřadem prostorového plánování. Je-li schválen, jsou provisorně vytýčeny základní body na pozemcích, plán je znovu vyložen na veřejně přístupném místě, aby ti, kteří na
tom mají zájem, mohli podat své protesty a připomínky. Protesty a připomínky j'Sou potom znovu zkou·
mány zemědělským okresním referátem a místním
úřadem prostorového plánování; případné opravy jsou
zaneseny do plánu a starosta vydá prohlášení, které
oznamuje a potvrzuje právoplatnost plánu pozemkové
úpravy.
Proti prohlášení je možno se odvolat u vojvody do
14 dnů ode dne vyhlášení. Je-li vyhlášení uznáno právoplatným, oddělení zemědělství a zemědělských reforem s konečnou platností prohlašuje naznačené
změny na pozemcích za právoplatné a nařizuje pořízení kopií plánu pro místní plánovací úřad (plánování
prostorové) , regionální ředitelství prostorového plánování, okresní stavební správu a obCf4I1í
správu.

Plány pozemkových úprav hrají velkou úlohu v zemědělské přestavbě, jelikož ulehčují její organisaci
díky tomu, že řeší již předem celou řadu zásadních
problémů. Proto také úřední předpisy vyžaduii přípravu ti',chto plánů při všech druzích zemědělské vře-
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stl1vby, zejména při zemědělské kolonisaci, při parcelaci a scelování pozemků.
Ve spojení se stavebními plány, zhotovenými v letech 1945-1947 do 1. dubna 1948 byly pořízeny plány
pozemkových úprav.
1. v historických
zemích
234 205 ha, z nichž je:

Polska

na

rozloze

28 783 pozemků pro usedlosti,
3413 pozemků pro stavby nezemědělců,
1 289 pozemků pro veřejné potřeby,
2. v Znovuzískaném území na rozloze 634 168 ha,
z nichž je:

I. Krátký

historický nástin vývoje katastru.

Polský pozemkový katastr byl zaveden a veden do
roku 1918 toliko v územích, ,která byla pod rakouským neb pruským záborem.
V r a k o u s k é m z á bor u byl katastr založen
na počátku XIX. století a sloužil fiskálním a daňovým
účelům, klasifikuje jednotlivé pozemky podle bonity
půdy a stanově jejich čistý výnos Katastrální mapy
byly pořizovány na základě podrobnÝch měření, prováděných graficky, pomocí měřického stolu v měřítku 1 : 2880. Jsou to tedy mapy bez číselných geodetických údajů. Podrobná měření se opírala o jednotnou triangulační síť. Katastrální operát bvl udržován
v souhlasu se zápisy v pozemkových knihách. Aby
byl katastr udržen v aktuálním stavu byly každé tři
roky prováděny okresní revise pozemků. Před měřením .pro založení katastru nebyly hranice majetku
stanoveny a především nebyly označeny mezníky. Ani
v pozdějším obddbá se neuznávala nutnost stanovit
hranice pozemků trvalÝm způsobem. Nedostatečně
přísné předpisy pro srovnávání katastru apozemkových knih zpi'lsoobvaly, a to hlavně po roce 1914,
velmi vážl"é nedostat.ky v tomto oboru. Instituce pozemkových knih měla svůj odlišnÝ soubor map a registrf! ""0 jsou ostatně skutečnosti dobře známé
v Ceskf\.slovensku. jehož katastr v západních zem'ch
renubliky byl zbudován a veden podle stejných zásad.
Pod nr u s k Ým z á borem
bvl kl'ltastr z::llo*en
na z"lfátku XIX. století, avšak nebyl opřen o jednotný měřícký nodklad, nÝbrž bylo tu použito map
o rúzné hodnotě, které vznikly při úpravách selského
a dV"lr",kéhomajetku. Při tom nebylo asi 15% plochy
zflměřeno; tent,o nedostatek bvl odstraněn tím, že byla
proved"na doplňková podrobná měření metodou polygonf1lní. Seb~anÝ materiál byl doplněn po stránce
obs"J.ho,'é a nroveden;m doplňovacích měření byl zaktua1isován. Katastrální mapy té části, která byla pod
německým záborem, neopíraly se o jednotnou geodetickou síť a byly provedeny v různých měřítkách. Na
rozdíl od rakouského katastru byl tu však příkaz nafrvalo označovat hranice majetku jak nadzemními tak
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42 559 pozemků pro zemědělské usedlosti,
10 109 pozemků pro stavby nezemědělců,
3996 pozemků pro veřejné potřeby.
Pracovní plán na r 1948 počítá se zhotovením plánů pozemkových úprav pro 37 750 zemědělských usedlostí v historických zemích· a 63 200 zemědělských
usedlostí Znovuzískaném území.
Návrh pracovního plánu na rok 1949 počítá se zhotovením plánů pro 67 000 zemědělských usedlostí
v historických zemích a 144 600 zemědělských usedlostí Znovuzískaném území.
Z podaného přehledu prací a snah je zřejmý stálý
vzrůst činnosti v plánování pozemkových úprav.

podzemními znaky a popisovat průběh hranic. Pozemkové knihy neměly odlišnou sbírku map a registrů
a opíraly se jedině o výtahy z katastru. Na druhé
straně katastr prováděl změny až po rozhodnutí dodaném soudem, který vedl pozemkové knihy. Tato
opatření sice způsobila, že katastrální údaje byly
úplně shodné s údaji pozemkových knih, avšak nedostatek předpisů o občasných revisích způsobil, že se
často odchylovaly od skutečného stavu v přírodě.
Polská území, která připadla polskému státu po
roce 1918 měla asi na 25% celé rozlohy katastr dvou
různých systémů. rakouského a pruského, na zbývajícím území katastr nebyl vůbec. Tento stav trval do
nové války v roce 1939. V letech 1918 až Ú}39 stav
katastru se stále zhoršoval p;':esevšechno úsilí zaměstnanců katastrální správy; Příčinou tohoto zjevu byl
nedostatek jednotné státní zeměměřické organisace a
s tím ruku v ruce jdoucí malý zájem vládnoucích činitelů o katastrální otázky.
Ministerstvo financí a dilchodu, které mělo ve své
správě katastr, nedoceňovalo jeho technickou stránku
a velký význam oddělení katastrální instituce od daňové správy; jasným výrazem toho bylo přeřazení
pozemkového katastru v r. 1933 k berním úřadům,
kde ovšem katastr nenašel pochopení pro své potřeby.
Tím Sl můžeme vysvětlit, že v období 1918-1939 nebyl katastr rozšířen na celé území státu a že se též
nepodařilo sjednotit oba jeho odlišné systémy.
V roce 1938 vyšel zákon o pozemkových reietříkách.
Ve své podstatě byla tato instituce katastrem, bvt
velmi primitivním. Měla sloužit jenom úzce vymezenému účelu zaji"'tit pravidelné vybírání p~zemkovÝch
daní: k tomu cíli byla provedena na celém státním
území klaeifikace půdy a její výsledky byly zaneseny
do pozemkových reistříků. Po zavedení pozemkOVÝch
rejstříků měly být dosavadní katastrální operáty zničeny.
Předpisy o pozemkových reistříkách uváděly, žerejstříky budou též sloužit označování nemovitostí v pozemkových knihách, avšak k provádění mělo dojít až
později. Válka v r. 1939 začaté práce přerušila.
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2. doplněním scházejícího mapového krytí jednotlivých území státu pomocí důkladné evidence zeměměPo zorganisování soustředěné zeměměřické služby
řických prací bez ohledu na to, kdo práce provádí a
v r. 1945 byla myšlenka pokračovat v pracech na za- zařazování výsledků těchto prací do zeměměřického
ložení pozemkových rejstříků zavržena a bylo přioperátu,
stoupeno k přípravě katastrálního zákona, který pak
3. stálým udržováním mapového i písemného ma·
vyšel v r. 1947. Katastrální zákon navazuje na předteriálu v souhlase se skutečným stavem, a to způsopi-y z 30. března 1945 o opatření hospodářské mapy
bem uvedeným pod 2,
státu.
4. koordinací všech zeměměřických prací tím, že
Státní hospodářská mapa je myšlena jako sbírka
byly stanoveny jednotné požadavky měřické přesmap, zaznamenávajících kromě polohopisné a výškonosti a vzhledu technického operátu jak po stránce
pisné situace též bonitu půdy, způsob zastavění, výformální, tak obsahové,
skyty nerostného bohatství, data demografická, hyp5. nejrychlejším zpracováním trigonometrické sítě
sometrická a celou řadu jiných skutečností.
bodů
jako základny pro zeměměřické práce.
Základem mapy hospodářské je dosavadní kataVšechny
tyto činnosti dotýkající se natolik veřejstrální mapa, doplněná vrstevnicemi a změněná potud,
ného
zájmu,
že bylo třeba jejich organisaci a prováže má šířeji pojatý obsah a tím též větší množství již
dění zajistit zvláštními norma!l!i veřejného práva.
zmíněných znaků.
Na provádění uvedených úkolů se vztahuje:
Po roce 1945 se vybírání pozemkových daní v Polsku
1. Dekret o státních měřeních a zeměměřické oropírá nikoliv o čistý důchod z pozemků, jehož vyčísleganisaci z r. ;1.945,
ní patřilo k úkolům katastrální správy, nýbrž o systém rozdělení předepsané pozemkové daně, které pro2. Dekret o pozemkovém katastru a o katastru
váději činitelé lidové správy. Výměr daně závisí na
budov z r. 1947
velikosti daním podléhajících pozemků, na druhu jeDekret o státní zeměměřické organisaci z 30. březjich použití a kvotě z plošné jednotky, která se různi
na 1945 a provádění nařízení, které k němu bylo vypodle polohy pozemku v dané hospodářské oblasti a dáno 29. listopadu 1946 vyhovují požadavkům, o ktepodle způsobu použití.
rých jsme se výše zmínili a to v bodech, kde se poV důsledku toho dosavadní katastrální instituce
jednává o shromažďování měřického materiálu, o odztratila svůj smysl. Po uvážení všech okolností bylo stranění nedostatků v sebraném materiálu a o koordirozhodnuto zachovat instituci pozemkového katastru,
naci měřických prací pomocí instrukcí. Oba tyto.
který má nadále sloužit:
předpisy však neobsahují právní normy o stálém
udržování hospodářské mapy. Je proto třeba vydat
a) za podklad zápisů nemovitostí v pozemkových
další předpisy, které· by doplnily rozhodnutí dekretu
knihách,
z r. 1945. Taková je genese vzniku a zpracování Deb) za podklad zápisů v důlních, vodních a jiných
kretu o pozemkovém a stavebním katastru z r. 1947.
knihách,
Dekret o katastru dává měřické správě širokou
c) pro výměr poplatků, daní a jiných veřejných
plnou moc, které zajišťuje podchycení všech změn,
povinností,
jež nastávají v přírodě a ve vlastnických vztazích a
d) k dodávání dat pro různé technické obory a pro
shromažďování potřebného materiálu a údajů pro
veřejný a hospodářský život.
pořízení map pro celé státní území. Zákon je pojat
Kromě toho má být katastr nástrojem měřické sprárámcově, způsob provádění a zavádění nového kavy k stálé aktualisaci hospodářské mapy a především
tastru se ponechává prováděcímu nařízení, což vnáší
její základní mapy.
do celé práce jistou pružnost, která dovoluje, případ
Nový polský katastr v organisačním slova smyslu
od případu, upustit od zkostnatělých forem klasicznamená vlastně soubor činností měřické správy, které
kých, které se nedají vždy uplatnit v životě.
se snaží o udržování polohopisných i výškopisných
Z toho, co bylo uvedeno, nyní posuďme v jaké míře
map v souhlase se skutečností a o zajištění a dodá- je dekret o katastru doplňkem dekretu o měření státu
vání potřebnÝch údajů národnímu hospodářství pro a zeměměřické organisaci.
jeho plánovací činnost.
Především 10. článek dekretu o katastru ukládá
Dosavadní lj:atastrální mapy, kryjící asi 70% rozlo- povinnost nejenom veřejným institucím, ale i osobám
hy státního území, mají sloužit pro vypracování pod- soukromým, zpřístupnit a dokonce i vydat na určitou
kladů polské hospodářské mapy. Abychom získali ma- dobu zeměměřické správě s'ďůj materiál k účelu zapový podklad pro celou rozlohu státu je třeba do- ložení a obnovení katastru.
Plnit stávající mapový materiál jednak novým měřeO zakládání katastru nemůže být uvažováno,dokud
ním, jedl1ak shromážděním existujícího roztroušeného
nej'1ou pořízeny mapy pro dané území. V našich nymapového materiálu Tato poslední činnost náleží též nějších podmínkách a možnostech nelze žádat, aby
k úkolům katastru.
. stát prováděl tak nákladnou investici, jakou je všeobecné podrobné měření.
Doplnění scházejícího mapového krytí a aktualisace již existujících map v· polských podmínkách
K vysvětlení názvu dekretu »pozemkový a stavební
katastr« uvádíme, že nový kata8tr je označen jako
snažili jsme se uskuteěnit takto:
1. shromážděním všech existujících plánů a map, dílo opírající se o mapu a popis nemovitostí
které bylo možno pro zpracování hospodářské mapy
Podle zákona o soukromém vlastnictví jsou budovy
použít,
součástí nemovitostí, .: nichž jsou postaveny; na
Problém nového katastru.
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základě zvláštních zákonů mohou však být oddělenými předměty vlastnictví a jako takové podléhají evidenci. Takovým ustanovením je článek předpisů,
které pojednávají o vlastnickém právu a o právu poZEmkových knih; podobné případy se však vyskytují
velmi zřídka. Nyní je třeba nastoupit střední cestu:
ziskat všechen' existující měřický materiál a neúplný
mapový p:;dklad doplnit nejdříve metodou fotograme·rickou, která dává konečné výsledky v poměrně
nejkratším čase a s nejmenším nákladem finan3nim.
ZeměměTické úřady zajistily a shromáždily materiál,
který zanechali Němci a který byl uchráněn před
válečnou zkázou, Tento materiál se však převážnou
měr-ou týká těch území, která již mají svůjkatastr,
na ostatním území je množství i jakost materiálu
v zeměměřických ar~hivech pro vedení katastru nedostatečné.
10. článek Dekretu·o katastru doplňuje tedy vyčerpávajícím způsobem právní normy dekretu r. 1945
v oboru shromažďování existujícího měřického materiálu.
pcžadavek stálé aktualisace katastru splňuje článek 6. až 9. dekretu o katastru. Měřické úřady mají
povinnost udržovat katastrální operát ve shodě se
skut€Čným stavem, podrobujíce jej čas od času revisím; tím je zajištěna aktualisace map s jedné strany.
V druhé řadě spočívá tato povinnost na !bedrech těch
úřadů, které zaznamenávají změny vlastnictví a změny, které v situaci nastaly, v důsledku inženýrských
prací, které nařídily státní úřady neb veřejné instituce. Avšak povinnost ohlašovat změny se týká i majitele nemovitosti (vlastníka nebo uživatele), při čemž
dekret připouští i možnost použíti trestních sakcí
v případě neplnění. Předpis se vztahuje na ty změny
situace v terénu, které nepodléhají oznamování v hornických pozemkových, vodních nebo jiných veřejných
knihách jsou registrovány normální cestou spolupráce
se zeměměřickými úřady. Takovou změnou je na příklad stavba budovy, vykopání nových příkopů, změna
použití pozemku (založení sadu, přeměna pole v louku
a ,pod), založení průmyslového podniku.
Kromě toho se týká ohlašovací povinnost státních
úřadů, samospráv a veřejných institucí, nastaly-li
v důsledku jejich činnosti změny v nemovitostech,
která nejsou jejich vlastnictvím, jako :na př.: přestavba zemědělského systému, stavba cest, meliorace
polootevřenými příkopy, regulace řek, otevření štěrkoviště na pozemku, dočasně najatém od majitele
atd., investiční práce a práce související s pozemními
a podzemními stavbami, které mají význam pro hospodářskou mapu státu.
Z toho je zřejmé, že ~dekret o katastru z r. 1947
teprve náležitě doplnil dekret o měření státu a zeměměřické organisaci z r. 1945 ve směru získávání materiálu pro zpracování hospodářské mapy a její stálé
aktualisace.
Získá:ní základního materiálu pro hospodářskou
mapu státu závisí na tom, budou-li katastrální instituce správně a doopravdy plnit své úkoly.

Instituce katastru v novém pojetí a ve svých nynějších zásadách je úplně odlišná od katastru, jaký
jsme až dosud znali.
Přemýšlejíce o tom, co jsme již pověděli, můžeme
rekapitulovat:
1. Vztah nového lmtastru k základnímu měřickému
dílu se bude projevovat v tom:
a) že pro vypracování hospodářské mapy bude
sloužit jako podklad veškerý měřický materiál, i ten,
který je soukromým vlastnictvím,
b) že všechny změny v nemovitostech o jejich součástech, jak ve vodorovném tak svislém směru, jakož
i ve stavu vlastnickém podléhají z moci zákona evidenci zeměměřických úřadů pro účely stálé aktualisace hospodářské mapy.
2. Nový katastr bude mít vliv na národní hospodářství, protože
.
a) postupem doiby se budou zmenšovat výdaje na
měřické práce z různých veřejných a soukromých
fondů; výdaje dosáhnou časem pevné výše, dané výdaji na aktualisaci hospodářské mapy, jak ji budou
provádět zeměměřické úřady;
b) zeměměřický materiál, který dosud nebyl použit
pro hospodářský celek, který je používán neb nachází
se v úschově různých institucí, úřadů a osob pro jejich speciální potřeby hude zpřístupněn široké veřejnosti k uspokojení různých potřeb hospodářských a
technických;
c) stát, který bude mít k disposici záznamy, opírající se o mapy a popisy nemovitostí, bude mít možnost
správné regulace majetkového, vodního, důlního a jiného práva a bude moci užít tento materiál jako
podklad k vyměřování poplatků a daní i k jiným
účelům a potřebám veřejné administrativy a úřadů;
d) hospodářské plánování a plánování prostorové
budou mít stále k disposici aktuální materiál o p0zemcích a jejich součástech, o vlastnických vztazích,
o způsobu užívání, o výměře, tvaru a povrchu pozemků atd.
Tento krátký přehled úkolů nového polského katastru svědčí o tom, že polské zeměměřictví se rozloučilo s dosavadní klasickou formou a organisaci
katastru a chápe se zodpovědného úkolu - dodávati
státu a společnosti měřické údaje pro různé účely
a potřeby, opouštějíc úzký rámec služby účelům
fiská1riím.

Na Vysoké škole speciálnich nauk při Českém
vysokém učeni technickém v Praze II, Karlov~
nám. č.. 13 se po zřizeni přislušné stolice obsadl
misto

profesora

foto~rBmetrle.

Kolkované žádosti, řádně dotožené osobními
doklady, životopisem, vYlíčenim dosavadní vědecké
činnosti a otisky odborných prací jest zaslati do
.'11. ledna 1949 na shora uvedenou adresu.

I
,

Hlavní a odpovědný správce: Ing. Dr. Bohumil Pour. - Majetník a vydavatel Spolek českoslov. inženýrů.-Tisk,em
knihtiskárny "Typus« v Praze XVI. Telefon 410-62. -- Redakční korespondence budiž řízena na adresu hlavlllbo
redaktora Praha XVI., Nábřeží Legií 3.
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