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mezinárodní
Václav

referenční

elipsoid.

Špaček.

Ve článku Výpočet zemského elipsoidu z odchylek tížnice (Zem. Věst. 1934,
str. 66) bylo ukázáno, jakým postupem byly odvozeny rozměry Hayfordova elipsoidu. Na stránkách následujících jsou uvedeny bližší podrobnosti o použitém materiálu a jeho zpracování vzhledem k isostasi.
Trigonometrická síť, z níž byl Hayforduv elipsoid vypočten, zaujímá téměř
celé územi Spojených státu, pouze do 7 státu - Jowa, Arkansas, Wyoming,
Montana, Idaho, Arizona, New Mexiko - nezasahovala, v nichž nebyly tehdy
ještě provedeny patřičné redukce výpočtů. Nejsevernější a nejjižnější bod sitě
maji zeměpis. šířku 490 00', 24 o 27', od východu k západu sahá síť od 67 o 16'
do 124039'. Východištěm (Standard Datum) pro výpočet geodetické šířky a délky
ve Spojených státech je stanice Meades Ranch 1) (Kansas), 39 o 13' 26'686" z. š.,
98032' 30'506" záp. délky, azimut na bod Waldo 75028' 14'52". Za východiště
byla zvolena již r. 1901 proto, že vzhledem k ni je součet všech odchylek tižnice
téměř O. Byla již dříve východištěm při triangulacích ve východnich státech, takže velká část počítaných poloh se měnila při spojení několika sítí v jediný celek:'
a jednotném zpracování jen málo. Referenčním elipsoidem, na základě něhož byly
geodetická šířka a délka počítány, byl Clarkeův elipsoid z r. 1866: a = 6378206'4 m,
b = 6356583'8 m, zploštěni 1/295.
Astronomických měření pro výpočet odchylek tížnice bylo celkem 765 (r. 1909
při prvém výpočtu 507), z toho zem. šířek 381 (265), zem. délek 131 (79), azimutu 25:3(163 J, Laplaceových bodů 32 (11). Při konečném řešeni bylo 733 rovnic,
vyjadřujícich g, 1) ve tvaru (6) 2). Pro 1), plynoucí z měření azimutu na bodech Laplaceových, nebyla psána žádná rovnice, neboť tato hodnota sloužila k výpočtu
Laplaceových oprav.
Má li býti ~ (gJ
1)2) minimem, musí býti prvé diferenciálni poměry tohoto
výrazu dle jednotlivých neznámých rovny nule. Tak dospíváme ze (6)2) k následujícím normálním rovnicím, kdež je napravo (6) psáno v misto prostých členu.

+

+ [klJ 0),0 + [kmJ oao + [kn] oa/loo + [koj oe2104 + [kvJ =0
lklJ o Po + jl:lJ o},o + [lmJ o ao + [ln] o a/loo + [10] o e2 104 + [lvJ = O
lkmJopo + 11mJ o},o+ [m:lJ oao + [mn] oa/100+ [mol oe2104 + [mv] = O
[knJopo
+[lnJo},o
+ [mn]oao+ [n Joa/100 + [no]oe2104. + [nv] =0
(ko] o Po + [ZoJo},o + [moJ o ao + [no] oa/lOO + [02] o e2104 + [ovJ = O
[k2J opo

2

Po vyčíslení naznačených součtu [ ... ] je pak 3)
I) Verh. der Intern. Erdm., XIV. allgem. Kónf. 1903, str. 190. Prvý výpočet z r.1909 dával
pro zem. šířku, délku a azimut hodnoty, lišíeí se jen v desetináeh vteřin, totiž 26'47" ± (H7"
20'64"::. 0'40", 14'65" ± 0'32".
2) Výpočet zemského elipsoidu. Zem. Věstnfk 1934, str. 68.
3) Suppl. invest. str. 39.
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+406'950po5'000Ao7'190ao84'200a/100-155'090e2104+159'60=0
5'000po + 80·55 OAO 4'820ao - 22'040a/100
27'97 &21046'45=0
7'Hlopo+ 4'82 OAo 326'970ao27'700a/100- 43'07oe2104+312'66=0(2}
- 84'20 opo 22'04 OA-o- 27'700ao +263'97 oa/100+ 204'84oe2104 -+- 394'97 =0
-155'090po + 27'97 0A-0- 43'07 oao +204'84oa/100 + 649'090e21Q4 536'34 =0
Hodnoty oprav op 0' o A-o atd. z nich plynoucí viz v tabulce níže uvedené
v řádku označeném jakožto řešení A, kde je též příslušná hodnota rovníkového
poloměru a převratná hodnota zploštěni. Dosadíme-li nalezené opravy o Po. . .
do rovnic (6) 2), obdržime odchylky tížnice vzhledem k nově vypočtenému elipsoidu.
V tabulce je uveden též součet čtverců těchto odchylek (zbytků zb) a střední hodnota
čtverce jedné odchylky.
Čím jsou odchylky ty působeny? Astronomická a geodetická měření konají
se velmi přesně a vliv chyb v nich obsažených je nepatrný proti vlivu nepravidelného rozložení hmot na povrchu zemském. Budeme očekávati, že se tu jeví
hlavně vliv nejbližšiho okoli stanice a nejbližšich horstev, neboť nepochybujeme,
že země v celku je rotačním elipsoidem a jedná se jen o stanoveni odchylek od
tohoto tvaru. I bude úlohou geodesie vypočísti velikost odchylek tížnice, působených nepravidelnosti povrchu zemského.
Jak se provede výpočet, ukázal již před více než 150 lety Charles Hutton 4)
Maskelyne 5) podnikl totiž r. 1774 pokus srovnati s tíži sílu, již pusobí ve svém
okolí hora Scbehallien v Perthshire. Je výšky 3000 stop a vyniká asi 2000 stop
nad okoli. Prvý pokus toho druhu, jejž vykonali Bouguer a Condamine při měření v Peru na úpatí Chimbora~o, se nezdařil, neboť pozorování bylo málo a neshodovala se.
Maskelyne určil zeměpisnou šířku na dvou stanicích, ležicích na jižní a severní
straně hory; jejich rozdíl, plynoucí z více než 160 měření na každé stanici, činil
54'60". Vzdálenost rovnoběžek jdoucích oběma stanicemi, stanovená triangulací, odpovídá rozdílu šířek 42'94", takže rozdíl 11'66" byl zpusoben přitažlivostí bory.
I byl pořízen její plán, na němž stanoveny četné výšky. Bodem, vyznačujícím
stanici, vedeny 24 paprsky, které tvořily s polednikem úhly, jichž sinus byl pořadem 1/12, 2/12, 3/12 atd. Soustřednými kružnicemi, jejichž poloměry tvoří nejprve
aritmetickou, pak geometrickou řadu, rozdělí se celé území v hranoly tak, aby
jejich přitažlivost byla vyjádřena jednoduchým vzorcem, ve kterém se vyskytuje
jen výška dotyčné části území.
Stejně postupovalo 80 let později H. James6) při stanovení přitažlivosti hory
Arthurs Seat v Edinburghu a též Clarke 7), jenž počitá, jaký vliv má terén na o~chylky tižnice v jednotlivých trigonometrických bodech až do vzdálenosti 58.000 stop.
Paprsky jsou vedeny tak, že siny azimutů jsou 0'1, 0'2, 0'3 ... , poloměry postupují
po 500 stopách do 5000 a pak v řadě geometrické do 5000 (5/6) 15, takže má celkem
960 polí. A této metody použil i Hayford.
•
Odvodime výraz pro přitažlivost takového sloupce za předpokladu, že země
je koule. Na ni nechť leží homogenní vrstva tvaru vrchlíku a tloušťky dr a Wedáme
účinek jednotlivých části této vrstvy v bodě A., ležícim ve výši Hl nad středem
vrchlíku. Spojnice bodu A. se středem budiž osou koule. Uvedenou vrstvu rozděHme
na hranolové elementy výšky dr, jejichž základny jsou omezeny obloučky kružnic,
které vedeme na kouli jako soustavu rovnoběžek a poledníku, vycházejicich z vrcholu
vrchlika. Délka obloučku poledníkového je r dtfJ, značí-li tfJ arcus polednikového
oblouku čítaného od pólu, délka oblouku rovnoběžky je r sin 'l}J da, je-li a úhel, jejž
tvoři rovina poledníka s rovinou polednika nultého. Označíme-li ť specifickou hmotu

+

+
+

+

+

4) Roy. Soc. Lond., Phil. Trans. 67, 1778. - Clarka, Princ. Triang. 583.
5) PhiI. Trans. 65, 1775.
6) PhiI. Trans. 146, 1856. - Clarka, Princ. Triang. 599-609.
1) Clarka, Princ. Triang. 625-664.
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vrstvy, je hmota jejího elementu dm = ťř sin 'l/Jd'l/Jdr da a jeho vzdálenost e od A
je dána výrazem
e2 = r2
r'2 - 2 rr' cos 'l/J,
kdež [r' = VA.. fJe-li k gravitační konstanta, působí dm v bodě A silou k dm/e2•
Vedeme-li vrcholem vrchlíka v tečné rovině k sobě kolmé osy X, Y; tvoří s nimi
spojnice e úhly, jichž směrové cosiny jsou
R _
r sin 'l/Jcos a _ x
R _
r sin 'l/Jsin a __ y
cos 1"1 -,
cos 1"2 --,
e
e
e
e
počítáme-li a od osy X. Složka, kterou dm ve směru této osy v bodě A působí,
je tudíž k dm cos fJde2 a celkový příspěvek výseče na vrchlíku ležící mezi polokružnicemi příslušnými úhlům a1, a2 ke složce X je

+

kť

jr3sin2'l/Jcosadrd'l/Jda
e

.
)rr3sin~'l/Jdrd'l/J
sm al
3.

k (.
= ť sm a2 -

3

•
e
Jedná-li se o účinek pole ležícího v uvedené výseči mezi rovnoběžkami příslušnými úhlům 'l/Jj/''l/Jl,je třeba integrovati podle 'l/Jv těchto mezích. Je-li výška
vrstvy konečná, rozložíme ji na vrstvy tloušťky dr a příspěvek každé z nich bude
vyjádřen výrazem (3), při čemž hodnota r poroste od a (poloměr koule) do a H,
značí-li H výšku vrstvy. I je třeba provésti integraci podle r v uvedených mezích,
takže poslední integrál v (3) bude

+

t!'.a+H

Jr
(ji.

.' y(ř
a

rB sin2 'l/J dr d'l/J

+ r'2 -

2 rr' cos 'l/Ji

V blízkosti stanice lze psáti sin 'l/J= 'l/J= s/a, cos'l/J= 1 - s2/2 a2, značí-li s
délku oblouku čítanou od středu vrchlíku. Tak dospějeme k výrazu, jenž značí
působení kruhové desky, ta však jako celek v bodech, ležících na její ose, působí
jen ve směru této osy, ne však rovnoběžně s povrchem desky, proto bude se počitati
jen účinek hmot, ležících nad vodorovnou rovinou, jdoucí stanicí, případně hmot pod
touto rovinou chybících. Integrace bude se vztahovati na r od r' do r'
Z, značí-li Z
výšku terénu nad stanicí. Příspěvek dotyčného pole ke složce X je pak

+

ff

X = U.

ff

r3
S2 ds dr
a3 [(r _ r')2
S2 rr'/a2J'1' = U.

+

S2

(Z2

ds dz

+ s2)"/.'

z = r - r', U = kť (sin a2 - sin a1).
Místo (r/a)3 jsme položili 1, čímž vzniká chyba řádu 3 H/a. Avšak vzhledem
k nepřesné hodnotě ť, za kterou se klade jen přibližná střední hodnota, nemá chyba
ta významu, nedosahuje pravidlem 0·001. Zmenšuje se ještě tím, že ve jmenovateli
člen sj/ obsahuje téměř stejného činitele (rr'/a2)"/., za nějž také klademe 1.
Integrujeme-li nejprve podle z, obdržíme
X=

Uz[ .~_
• ys + 2
2

a lze-li zanedbati vedle

S2

=

čtverec výšky

X=kq

UZ 10

2

z'l,

(sin aj/-sin

S2

g. Sl
bude

+ YS?+Zil
+ YS12 + Z2

a1) Z loge~.

Sl

(6)

(7)

V tomto případě je počet stejný, jako by všechna hmota z vyšších poloh
byla zhuštěna ve výši stanice.
Území, jehož účinek je zde vyjádřen, je na mapě částí kruhového pásu, jehož
středem je stanice a jenž má poloměry S2; Sl' Leží mezi paprsky vedenými středem a tvořícími úhly aj/, al se směrem, v němž počítáme odchylku tížnice. Tyto
jednotlivé části pásu zovme jednoduše polem. Při odvozeni jsme předpokládali
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stejnou výšku celého pole, při výpočtu samém bude ji třeba nahraditi jeho střední
výškou.
Podle (6), (7) počítá se i vliv údoli sahajících pod hladinu stanice; počítáme
totiž, jaké by bylo působení hmot, jež tu chybi. Vliv těchto údoli a sníženin je
opačný než vliv vyvýšenin, i je proto možno počítati obojí současně, ale hloubky Z
bráti negativně. Stanoví se tedy střední výška H celého pole a z ní Z = H
Hl.
Píšeme-li v (6) S2=Sl
(S2 - Sl), nabude logaritmus zlomku v (6) tvaru
8 -

8

+

,

log.

(

Sl)

S2 --

S2 -

-t---Z;!

1 T Vs!'J

=

Sl

VSlt + Z;!

(8)

+

a ve výsledku se pak vyskytuje sinus elevace ZJV S2
Z;! místo výšek. Proto volil
Clarke prvé kruhy tak, aby rozdíl poloměrů S9 - Sl byl stálý.
Pro pásy ve větší vzdálenosti je třeba bráti zřetel k zakřivení země. Je-li
.A ve výši hladiny mořské, je r"= a; současně zaveďme ve (4) r = a s. Pak

ff

X=U

rS

[s;!

JJr( a)'1'

2

sin 1/Jd 1/Jdr
sin;!1/J/2j'/. = U

+ 4ar

r

I

+

2

sin 1/Jd 1/Jdr
8 sins 1/J/2 .

(9)

Ve jmenovateli značí 2a sin 1/J/2 délku tětivy, vedené od stanice k dotyčnému pásu
a vedle jejího čtverce můžeme čtverec výšky při větších vzdálenostech vždy zanedbati. Vyjádříme-li v čitateli sin 1/J pomocí sin 1/J/2 a píšeme-li opět 1 místo
(a s)/a, obdržíme

+

X = UH }Tsin 11/J/2 - sin 1/J/2J d 1/Jj2

-=

UH[log.:: ~:~~

+ cos

~9 ~lr
;'>i

cos

(10)

Vyjádřime-li v poslední závorce tg 1/J/4 a cos 1/J/2 při malém 1/J prvými členy
příslušnj'ch řad, nabývá hodnoty log 1/J2/1/Jl = log S2/S1 jako v (7).
Je-li stanice .A ve výši Hl nad mořem, je r' = a Ht, takže ve jmenovateli
integrálu (9) objeví se vedle čtverce tětivy 4rr' sin2 1/J/2 člen (a
Hl - ryj, jejž
vypustíme z téhož důvodu jako S9 v (9). Další úprava je obdobná jako v (9),
polužíme 1 místo činitele (a
s)s/ a H1)S a dospějeme opět k výrazu (10). :Na
výšce stanice při tomto výpočtu tedy nezáleži.
Urychlení tíže na zemi 9 je dáno přibližně výrazem platným pro kouli
4

+

+

+

+

9 =3 nka A,

značí-li A střední specifickou hmotu země. Je-li osa X ve směru kolmém k poledníku, vychýli složka X olovnici zavěšenou na stanici od svislého směru na
východ o úhel S, stanovený poměrem X/g
I:
I:
X
3 (J ( sma2-smal
•
')
H 1og.-.
S2
r,,=tgr,,=-=-49
na
Sl
O stejný úhel S posune se v opačném směru na západ zenit určený směrem
tíže, takže S je odchylka tížnice.
Vyjádří-li se a, H v mílích a arcus ve vteřinách, je a = 3960,
A

LJ

S = 12'44" ~ H (sin a2
•

sin at) log. ~;

-

(11)

Sl

LJ

je-li výška vyjádřena ve stopách, jak tomu na amerických mapách skutečně je,
nutno ji děliti 5280, t. j. počtem stop na mili připadajicích, načež

S = 0'00236" ~ H (sin a2
LJ.

-

sin a1) log. ~ .
Sl

(12)

Počet se velice zjednoduši, voli·li se směr paprsků a poměr poloměrů tak,
aby rozdíl sin a9 - sin al a též log S2/S1 byly konstantní, načež odchylky působené
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jednotlivými poli budou úměrny pouze jejich střední vj'sce. Za poměr '1/Li klade
Hayford 8) 2'67/5'576 = 1/2'09, sin a2 - sin a1 = 1/4, načež volí S2/S1 tak,. aby
0~~092346"
log.!.!
•••

Sl

= 0·0001"

t. j. !.!
Sl

= 1'426, načež; = 0'0001" (H

- Hl)' (13)

Každých 100 stop výšky nad stanicí působí odchylku tížnice o setinu vteřiny.
Kdybychom kladli místo výšky nad stanicí, pro kterou byla odvozena rovnice (7),
vyjadřující působení blízkých polí, výšku nad mořem, přičítáme tu účinek sloupce
hmoty výšky Hl' stejně však jej budeme přičítati na poli, ležícím na opačné straně
stanice i na všech polích ostatních, takže ve výsledku, shrnujícím účinky všech
polí, se působení to ruší.
Rozdělení mapy na příslušná pole provede se na průsvitném listě, který se
pak na mapu položí. Bodem, jenž značí stanici, je vedeno 8 paprsků; prvý z nich
klade se na mapě do směru, v němž počítáme odchylku tížnice, do poledníka neb
do směru k němu kolmého. Druhý paprsek tvoří s prvým úhel, jehož sinús činí 1/4,
další paprsky tvoří s ním úhly, jichž siny jsou 2/4, 3/4 a 1, t.j. paprsek k prvému
kolmý. Souměrně vzhledem k paprsku prvému je rozdělena i čtvrt čtvrtá a prodloužením paprsků rozdělí se i čtvrti druhá a třetí. Jedna z kružnic má poloměr
1 mile - 1'6093 km ~, ostatní poloměry tvoří s ním geometrickou řadu, jejíž
podil 1'426 byl nahoře odvozen. Kružnice i pásy mezi nimi počítají se od vnějšího
dovnitř. Poslední 34. má poloměr 32·5 m, další 46,3, 66'0, 94'1, 134'2 m ... dvanáctá 4'665 km, desátá 162'17, prvá 4126'4 km. V každém kvadrantu jsou 4 díly,
takže celkem se počítá vliv přitažlivosti 544 polí. Pole v jednotlivých pásech se
číslují od počátečního paprsku vpravo od 1 do 16. U pásů velkých poloměrů jsou
pole čís. 1, 8, 9, 16 příliš velká a dělí se proto, když je potřebí, na pět menších
dílů podle uvedeného pravidla. Pro blízké stanice je možno účinek vzdálených
pásů interpolovati. Pro mapy v Merkatorově projekci bylo třeba zvláštního postupu.
Při počítání vlivu nejbližšího okolí je třeba zvlášť přesných map, někde se
volily vnitřní kružnice s ještě menšími poloměry, než uvedeno nahoře, až d07'9 m,
při prudkém sklonu půdy· u stanice je často potřeba výpočtu zvláštního. Chyba
v odhadu střední výšky zcela nepatrného blízkébó pole má na výsledek stejný
vliv jako táž chyba odhadu výšky velikého území vzdáleného.
Ještě je nutno zmíniti se o tom, do jaké vzdálenosti od stanice se má vliv
terénu počítati. Již Clarke poukazuje k tomu, že bude vypočtená odchylka tížnice
měniti se podle toho, jak daleké území zahrneme v počet. Místy provádí počet až do
vzdálenosti 50 mil, kterou považuje za postačující. (St. 664.) Ale je patmo, že
území značně vzdálené bude působiti skoro stejnou odchylku tížnice na stanicích,
ležících uprostřed měřeného území, i na stanicích na jeho okraji. Při počítání příslušného elipsoidu počítá se však s odchylkami tížnice vzhledem ke stanici základní, ty však zůstávaji stejné, změní-li se všechny odchylky tížnice o touž veli·
činu působením vzdáleného pole. Netřeba tedy počítati vliv území příliš vzdálených,
zvláště když působení nám zřejmých nepravidelnosti povrchu zemského je z velké
části kompensováno působením skrytých nepravidelnosti v rozložení hmoty pod
povrchem.
Hayford počítá vesměs podle (11), ježto však pro vnitřní pásy se má užíti
přesnějšího vzorce (6), uvádí tabulku oprav, jež se připoji k výsledků1p nalezeným
pro jednotlivá pole vnitřních pásů
12'44" ~ Z (·100's~ +
4

Li

o Sl

V~

+ z~ _

+ V Sl" + z~

100'!.!).
t:>

(14)

Sl

Při kladném Z vychází tato oprava negativně, při záporném kladně, takže
absolutní velikost odchylky se v obou připadech zmenšuje. U vnějších pásů provádi opravu tak, že od šesté kružnice zvětšeny poloměry, aby výraz v závorce
(10) měl touž velikost jako log 1'426 ve vzorci (11). Pro pás mezi r7 a rs dávaji
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oba vzorce výsledek týž, pro pás mezi r1 a r6 je nutno r6, počítané na základě
konstantního poměru 82/81 zvětšiti o 0'3 km, další o 1'9, 6, 19, 56 a poslední
o 173 km ze 3953 na 4126 km.
Mořejsou rovněž poruchou v rovnoměrném rozloženihmoty na povrchu zemském.
Hustota jeho vody je 1'027 a působení její činí tedy pouze 1·027/2'67 = 0'385
působení pevné hmoty, t. j. 0·615 celého účinku chybí. Podle toho bude pole vyplněné mořem působiti odchylku 0'0001" X 0'615 pro každou stopu hloubky a pro
sáh - ježto hloubka mořská se udává na sáhy (po 6 stopách) - 0'000369", ve
směru opačném, než působí přitahujicí hmota pole. Pro jezera je hustota vody 1·00.
(fokl":<čovánÍ.

Ohraničování
Ing. Václa

-

A F'uivre.)

pozemků.
v Hlavsa.

Při používání výrazu "Ohraničování
pozemku" máme zpravidla na mysli pozemek
(§ 4 katastrálního
zákona), omezený na všech stranách držebnostními (vlastnickými) hranicemi. Muže však hýti stejně uvažován spojitý soubor pozemku téže držby (téhož vlastnictví); pak ovšem nejde ve skutečnosti
o ohraničení pozemku, nýbrž spojitého souboru
pozemku téže držby (téhož vlastnictví).
Úkolem ohraničení pozemku je stanoviti v přírodě
co možno nejpřesněji
pruběh
jeho hranic, tyto hranice pak stabilisovati, t. j. jednoznačně a trvale označiti (omezníkovati) a konečně se postarati, aby je bylo lze kdykoliv v budoucnu, nastala-li by toho
potřeba (na př. ztratil-li se mezník a hranice se stala pochybnou nebo spornou), v přírodě rekonstruovati
co možno nejshodněji s puvodním jejich stanovením.
Je tedy ve výrazu ohraničení pozemku zahrnuto několik ruzných a oddělitelných
úkonu, zejména:
a) stanoveni průběhu hranice (hraníčni čáry);
b) její jednoznačné a trvalé označení (omezníkování);
c) její popsání a zaměření, a
d) její vyznačeni v pozemkovém katastru
a veřejných knihách nebo
v jiných
elaborátech.
A. Stanovení
Při tomto úkonu je třeba
tvořené nebo již pozustávajíCí.

průběhu

rozeznávati,

hranic

(hraniční

čáry).

jde-li o držebnostni

(vlastnické)

hranice

nově

a) N o v é hra nic e.
Nové držebnostní
(vlastnické)
hranice vznikají
při změně pozemkové držby (pozemkového vlastnictví)
k částem spojité pozemkové plochy téže držby, na př. jde-li
o koupi části pozemku, vyrovnání držebnostních hranic, stavbu nebo úpravu cesty nebo
silnice, úpravu vodniho toku, stavbu železnic, scelování pozemku nebo jinou všeobecnou
úpravu držby, rozsáhlé dílčí akce, jako při pozemkové reformě, a pod.
Nová hranice, resp. hraniční čára se určí zpravidla po dohodě dosavadníhl\ a nového držitele (vlastníka), na př. při koupi části pole, nebo podle rozhodnutí příslušného
úřadu, na př. při vyvlastnění
pozemku pro stavbu dráhy, při všeobecné úpravě držby
(komasaci, řízení dílčím nebo oddělovacím), při pozemkové reformě a pod., nebo podle
rozhodnutí soudu, na př. pi'i rozděleni pozemku v pozustalostním řízení, nebo jest určena
nová hranice již podmínkami, jímž má vyhověti, na př. při oddělení části pozemku určité výměry má jíti hranice daným směrem nebo procházeti daným bodem, při vyrovnání
nerovných držebnostních
hranic má z11stati výměra obou dotčených pozemku nezměněna
a nová hranice má jíti daným směrem nebo má procházeti daným bodem a pod.
Při stanovení (tvoření) nových držebnostních hranic stačí zpravidla přítomnost osob
o držbě pod~e práva rozhoduji cích a intervence zeměměřičského odborníka je zpravidla
třeba jen, má-li býti vyhověno
obtížnějším technickým podmínkám, na př. má-li se rozděliti puvodní pozemek na několik dílů v určitém poměru jejich ploch, mají-li se od puvodního pozemku odděliti části určité výměry, mají-li se vyrovnati hranice pozemků při
zachování jejich výměry, má-li při stavbách nová hranice
býti ve shodě se stavební
čarou danou zastavovaCím plánem, má-li se děliti pozemek nebo upravovati jeho hranice
se zřením na ruznou jakost pudy, jednotlivých jeho částí a pod.
Nová hranice se označí při svém utvoření
nejprve prozatímním
vhodn)"m jednoduchým zpusobem, či vytyčí se, načež rozhodující kruhy
o ní pravoplatně
rozhodnou,
prohlásivše ji za novou držebnostní (vlastnickou) hranici.
Po techniaké stránce jednají o tvoření nových držebnostních
hranic zvláště §§ 53
až 55, Instrukce B, pro katastrální
měřícké práce, ovšem jen pokud jde o práce, přicházející v katastrální
měřické službě; podobně
jest upraveno
konání příslušných
měřic-
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kých prací i v jiných oborech státní služby, na př. v řízeni komasačním, při pozemkové
Teformě, stavbě železnic a silnic, úpravě vodních toků, stavbách budov a pod.
b) Dosavadní

hranice.
Způsob stanovení dosavadnich držebnostních (vlastnických) hranic je zá'Jislý v prvé
řadě na zúčastněných držitelích (vlastnících) dotčených pozemků; mohou totiž tyto hranice
po stránce právní býti nesporné, pochybné nebo sporné, a to beze zření, jsou-li v přírodě
vyznačeny nejednoznačně (na př. mezí, příkopem, živým plotem) nebo nejsou-li v přírodě
vůbec ani viditelny (na př. jsou zorány, zaplaveny, zanešeny pískem a štěrkem, strženy)
anebo je-li jejich označeni charakteru
trvalého
(mezníky) nebo jen dočasného (koliky).
Jednoznačně v přírodě vyznačené hranice, na př. zdmi, mezníky a pod., nejsou zpravidla
.sporné a ani pochybné.
Zpravidla ani nenastane obtíží při ohraničování
pozemku, jehož hranice jsou ne.sporné, t. j. o jejichž průběhu v přírodě nejsou oba hraničící držitelé ani v pochy bnostech, natož pak, aby byli ve sporu. Zjistí se pak takové hranice podle údajů obou držitelů a jejich průběh - pokud není již v přírodě jednoznačně
označen (na př. mezníky,
zdí) - je-li toho nutně třeba (na př. před katastrálním
řízením), se vytyčí nejprve prozatímně vhodným způsobem beze zření na případné odchylné jejich vyznačení v pomůckách po ruce jsoucích (mapě, náčrtu, popisu hranic a pod.).
Jsou-li hranice pozemku pochybné, t. j. oba sousedící držitelé užívají své pozemky
podél hranic pokojně, avšak hraniční čára nejsouc v přírodě
jednoznačně
vyznačena
(mezníky, zdí a pod.), nýbrž je vyznačena jen nejednoznačně (mezí, živ~·m plotem a pod.),
není zcela zřetelná, vyšetří se v případě potřeby hraniční čára podle dohody stran buď
bez jakýchkoliv pomůcek tím, že oba držitelé se na určitém jejím průběhu shodnou, anebo
s použitím vhodných pomůcek, na př. katastrální
mapy, polních náčrtů nebo geometrických (polohopisných) plánů, v nichž jsou zapsány číselné údaje, získané při jejím zaměření a pod.; takto zjištěná hranice se vytyčí opět nejprve prozatímně vhodným způsobem.
Sporné držebnostní hranice, t. j. takové, o nichž se sousední držitelé sami nemohou
sjednotiti, lze odstraniti buď cestou mimosoudní nebo soudní. Při mimosoudním způsobu
zpravidla požádají oba držitelé nebo jeden z nich se souhlasem druhého o zprostředkování dohody nestl'anné a na věci nezúčastněné
osoby, na př. na venkově domácí obecní
komisi (obecní vychůzku), anebo jde-li jim o to, aby sporná hranice byla vytyčena podle
katastrální
mapy nebo jin~-ch měřických elaborátů,
povolají zeměměřičského
odborníka.
Projeví-li obě strany souhlas s nálezem zprostředkujících
osob, lze považovati spor za odklizený a držebnostní hranici za vytyčenou.
Nelze-li spornou hranici odstraniti mimosoudně,
poněvadž
obě strany
neprojevily
.souhlasu s nálezem zprostředkujících
osob, anebo se vůbec nedohodly,
aby spor byl
mimosoudně odstraněn, může na požádání nebo žalobu kterékoli zúčastněné strany nebo
obou stran zároveň tak učiniti soud. V té věci je třeba zvláště upozorniti na druhou dílčí
novelu k obecnému občanskému zákonu (cís. nařízení č. 208/1915), jež velice zjednodušila
a urychlila v zemích České a Moravskoslezské
řízení k odstranění
sporných držebnostních (vlastnických) hranic.
Po technické stránce lze tedy určovati průběh hraniční čáry buď bez jakýchkoliv
pomůcek, jen podle udání sousedících držitelů anebo návrhů jiných osob, jež byly požá.dány o zprostředkování,
po připadě podle rozhodnuti soudu anebo s použitím vhodných
pomůcek. V tomto případě pak nejčastěji používanou
pomůckou
je katastrální
mapa,
resp. zákres držebnostních hranic v této mapě. O tom, jak podle katastrální
mapy vytyčiti držebnostní hranice v přírodě, pojednává zevrubně § 52 Instrukce li pro katastrální
měřické práce. Jsou-li ovšem zachovány z doby původního zaměi-ení takové hranice čí.selné údaje, na př. v polních náčrtech, geometrických
(polohopisných) plánech, jsou tyto
.směrodatnějšími
pro vytyčení hranic než pouhý zákres v katastrální
mapě. 'rřeba tu
zvláště upozorniti na ustanovení § 44 vládního nařízení č. 64/1930, podle něhož obnovovati nebo vytyčovati
dl'žebnostní hranice podle katastrální
mapy mohou kromě měřič;gkých úředníků pozemkového katastru pouze oprávněné
(§ 51 katastrál.
zákona) úřady
{státní podniky) pro účely vlastního služebního oboru, úředně oprávnění civilní geometři
-a v zemích Slovenské a Podkarpatoruské
také oprávnění zeměměřiči, při čemž obnovené
nebo vytyčené nesnorné držebnostní hranice mají býti omezníkovány.
Velmi vhomwu pomůckou pro vytyčení držebnostních hranic v územích země Slovenské a Podkarpatoruské,
která nemají ještě správných katastrál.
map (kde je třeba
provésti původní katastrální
měřeni nebo reambulaci), jsou elaboráty komasační, segregační nebo proporciační
(mapy, polní kniha, v níž jsou zapsány údaje délek a šířek jednotlivých pozemků).
Z odborného hlediska je nesprávné činiti polohu hraničních čar pozemků závislou
na plošné výměře dotčených parcel, zapsané v pozemkovém katastru, neboť výměra parcel neni (kromě několika map, vyhotovených klasickou polygonální metodou býv. vídeuské triangulační
kanceláře) počítána úplně z originálních měr, nýbrž jest odvozena většinou graficky z obrazců na mapě. Při známé mentalitě venkovského
lidu je tento způsob
:z~ištování držebnostních
(vlastnických)
hranic dokonce velmi nebezpečný, poněvadž zpravidla při něm se musí v přírodě posunovati stávající hranice, vyznačující často pokojnou
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držbu, čímž mohou býti velmi snadno vyvolány nákladné a nechutné další spory o držbu.
Ostatně plošná výměra, zapsaná v katastrálních operátech (parcelních protokolech a pozemnostních arších) se zřením na způsob jejího výpočtu (ponejvíce grafický), je sama
o sobě nedokonalým vodítkem pro stanovení hranic pozemků, poněvadž z ni se nikdy
nepodává, jakým způsobem upraviti hranice, nesouhlasí-li skutečná výměra pozemku s výměrou katastrální. Tento způsob vyšetřování hranic také ani nevede k jednoznačným výsledkům a uspokojením jedné strany můze dojíti k odporu u strany druhé. I tyto práce
zpravidla vyžadují zeměměřičského odborníka.
Totéž platí o vyšetřování držebnostních (vlastnických) hranic pozemkfi podle plošné
výměry, zapsané v převáděcích listinách (kupních, trhových, směnných smlouvách a pod.)
anebo v pozemkových knihách na Slovensku a v Podkarpatské Rusí.
B. Omezníkování hranic.
Po provedeném stanovení průběhu hranic (hraniční čáry) je nutno provésti jeji
trvalé označení či stabilisaci, aby snad hned krátce nenastala potřeba konati nové nákladné její vytyčení, čili, aby průběh hraniční čáry byl v přírodě trvale a jednoznačně
viditelný. Je tedy da1f,ím úkolem nahraditi dosavadní pomocné a prozatímní vytyčení
hranic označením definitivním, což se stane jejich omezníkováním.
Pro mezníkování pozemků platí rfizné předpisy. Na př. při katastrálních pracich
jsou směrodatná ustanovení §§ 12, 68 a 105 katastrálního zákona, v nichž se stanoví, že
před zaměřením dfŽebnostních hranic musí býti tyto omezníkovány, dále ustanovení §§ 13
až 15 a 86 vládního nařízení č. 64/1930, které určují způsob omezníkování, a konečně ustanovení § 111 Instrukce A a § 16 Instrukce B pro katastrální měřické práce, která předpisují podrobnosti k v)-še uvedeným normám. Obdobné předpisy platí pro mezníkování
hranic při scelování pozemků v zemi Moravskoslezské, pro mezníkováni železnic, státních
a jiných veřejných silnic, upravovaných vodních toků, při pozemkové reformě, při ohraničení pozemků, jsoucích ve správě státních lesů a statků a pod. a i pro mezníkování
obnovených nebo upravených hranic při soudním řízení podle cis. nařízení č. 208/1915.
Samozřejmě odpadá označeni hranic mezníky tam, kde je hranice jednoznačně a
trvale označena jiným vhodným způsobem, na př. zdí.
Význam mezníkování držebnostních hranic pochopili z"láště v cizině, na příklad ve
švýcarsku a Německu, kde jsou zavedeny mnohem přísnější předpisy a řádný mezník je
považován za nejlepllí zpfisob zajištění držby.
C. Popsání a zaměření hranic.
Samotným omezníkováním držebnostních hranic by zpravidla ještě tyto nebyly zabezpečeny do dlouhé budoucnosti; byť bylo omezníkováni sebe dokonalejší, dá se vždy
očekávati, že se časem poruší, některé mezníky se ztratí anebo mohou býti přemístěny
ze zlé vůle anebo i bez ní.
Aby i proti tomu byli držitelé pozemků chráněni a měli možnost porušené hranice
v přírodě kdykoli obnoviti podle jejich původního stavu, popisují a zaměřují se omezníkované hraníce. Popis je jednodušším, zaměření podrobnějším a odbornějším technickým dílem.
Popis hranic se provádí různě podle zvyklostí nebo předpisů toho kterého oboru
státní správy u pozemků, jež jsou majetkem státním anebo ve státní správě, nebo podle
zvyklostí toho nebo onoho držitele, zpravidla větších statků (velkostatků, panství). Popis
se vyhotovuje buď pouze volně bez· formuláře anebo v různých formulářích a zpravidla
jsou v něm tyto údaje: sousedící pozemky s udánim par celních čisel kultury a držitelfl:,
označení rozhraňovacího předmětu (mez, brázda, přikop, plot, stružka, potok a pod.), popis jednotlivých mezníkfi (materiál, tvar, znaky, čísla, nápisy), vzdálenosti vždy dvou sousedících mezníků od sebe (v krocích, sáhách, metrech), úhly lomu (přibližně ve stupních
nebo jen odhadem: úhel tupý, ostrý, vypuklý, vnitřní, vnější, směr severní, severovýchodoseverní a pod.) hraniční čáry na každém mezníku, doba osazení mezníků a pod. Někdy
bývá popis hranic opatřen podpisy sousedících držitelfi na důkaz jejich souhlasu anebo
bývá doložen zvláštními samostatnými, se sousedy sepsanými protokoly. Takový popis
hranic je důležitým vodítkem pro jejich budoucí nové vytyčení; přece však není tak dokonalý, aby porušené hranice bylo lze podle něho dostatečně přesně obnoviti - k toml1
slovní popis ·zpravidla nestačí.
Požadavku však se vyhoví a poloha hraniční čáry zabezpečí pro všecku budoucnost,.
zaměří-li se omezníkované hranice vhodným, v zeměměřičství užívaným způsobem, zpravidla
číselnou měřickou metodou (na záměrné přímky, polygonové pořady a pod.), měření se
účelně připojí na měřické, v přírodě stabilisované body (trigonometrické, polygonové a
:{lod.)nebo vhodné jiné pevné body, o měření se vyhotoví polní náčrty nebo i geometrické
(polohopisné) plány s udáním celého měřického postupu a číselných údajfi všech měřených délek a úhlů, po připadě i mapy. V těchto měřických pomfickách se pak vyznačí
poloha mezníků a zapíší také všecky ostatní údaje, jako parcelní čísla a kultura pozemků,
jména držitelfi, doba měření a pod. Nastane-li potřeba hranice obnoviti, použije se číselných údajů, uvedených v těchto 'pomůckách, k jejich vytyčení v přírodě; je proto dUle-
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žitou úlohou zeměměřiče, aby zaměření provedl způsobem, který umožní v budoucnu rekonstrukci hranic co nejsnadnější a nejsprávnější.
Popisy omezníkovaných hranic a měřické elaboráty o jejich zaměření jest účelno
vyhotoviti dvojmo, aby vždy oba zúčastnění držitelé obdrželi po jednom vyhotovení, které
by si uložili pro případnou pozdější potřebu ve vlastní sbírce listin.
Při obnově držebnostních hranic soudem na žádost strany (na př. v zemích České
a Moravskoslezské podle cit. cís. nařízení č. 208/1915) zpravidla tvoří popis obnovených
(vytyčených a omezníkovaných) hranic součást protokolu, sepsaného o soudním řízení a
případné polní náčrty nebo geometrické (polohopisné) plány tvoří jeho přílohu, což vše
zůstává uloženo v soudních spisech.
D. Vyznačeni hranic v pozemkovém katastru a veřejných knihách.
U nás, kde jsou zavedeny povinné instituce pozemkového katastru a veřejných knih,
je důležito, aby skutečný a platnému právnímu stavu odpovídající průběh držebnostních
(vlastnických hranic) byl vyznačen jednak v katastrálních mapách a jednak v mapách
veřejných knih.
Katastrální zákon ustanovil (§ 15), že mezníky jsou předmětem měření; proto při
každém katastrálním měření (původním i novém se všecky mezníky, na držebnostních
hranících osazené, zaměřují, vyznačují v polních náčrtech a zakreslují, pokud zřetelnost
mapy připouští, do katastrálních map; poněvadž pak otisků katastrálních map se používá
k vyhotovení map veřejných knih (pozemkových, železničních a zemských desk), jsou
mezníky vyznačeny také v těchto mapách.
Podle dřívějších katastrálních předpisů byly vyznačovány mezníky držebnostních
hranic v katastrálních mapách zpravidla jen, označovaly-li zároveň hranice katastrálního
území, anebo někdy, pokud byly osazeny na hranicích pozemků železničních drah; v důsledku toho není většina držebnostních mezníků vyznačena v katastrálních mapách, vyhotovených před účinností katastrálního zákona, ani v mapách veřejných knih, pokud
tyto mapy byly vyhotoveny z otisků takových katastrálních map. Je pak úlohou příštích dob, aby ve smyslu ustanovení § 97 kat. zákona byly všecky, na držebnostních hranicích skutečně osazené mezníky, pokud nejsou v katastrálních mapách dosud vyznačeny,
jakožto v pozemkovém katastru dosud nevyznačené předměty měření, dodatečně zaměřeny a v katastrálních mapách zakresleny. Úkol ten čeká na katastrální úřady a není
nijak nepatrný.
Mezníky, osazené na nových držebnostních hranicích, bývají zaměřovány zpravidla
při zaměřování těchto hranic; pokud toto měření koná měřičský úředník pozemkového
katastru, zakreslí mezníky do katastrální mapy spolu s novou hranicí a zařídí, aby spolu
se zákresem této hranice byly vyznačeny také v mapách veřejných knih (§§ 4~ a. 43
katastrálního zákona); konají-li dotčená měření oprávněné (§ 51 katastrálního zákona)
osoby nebo úřady (státní podniky), vyhotovují o nastalých změnách geometrické (polohopisné) plány, podle nichž pak se vyznačí nové mezníky v katastrálních mapách a mapách
veřejných knih.
O nově osazených meznících nebo o zrušených meznících na dosavadních držebnostních hranicích platí především ustanovení § 57 katastrálního zákona, podle něhož jsou
držitelé pozemků povinni ohlásiti do 30 dnů katastrálnímu měřickému úřadu změny mezníků na držebnostních hranicích svých pozemků, a ustanovení § 55 téhož zákona, podle
něhož jsou obce povinny každoročně koncem roku dodávati katastrálnímu měřickému
úřadu seznam všech nově zasazených, zrušených nebo přemístěných mezníků na hranicích veřejných cest, jakož i jiného veřejného nebo obecního statku a obecního majetku.
Plní-li se ustanovení řečených paragrafů, jest umožněno katastrálním úřadům, aby, pokud
jde o mezníkování držebnostních hranic, udržely souhlas katastrálních map se skutečností.
Kromě toho ukládá § 92 katastrálního zákona ještě zvláště všem oprávněným (§51
katastrálního zákona) osobám a úřadům (státním podnikům), aby dodaly katastrálnímu
měřickému úřadu geometrické (polohopisné) plány o obnovení nebo vytyčení držebnostních hranic, které bylo jimi provedeno bez součinnosti soudů, a to s údaji, potřebnými
pro zakreslení těch mezníků do katastrální mapy, které byly zjištěny nebo nově zasazeny a nejsou v katastrální mapě zakresleny.
Pokud jde o obnovení nebo vytyčení hranic za součinnosti soudů, je postaráno
ustanovením § 49 katastrálního zákona, aby se katastrální měřický úřad dověděl o případné potřebě zavésti řízení pro zjednání souladu pozemkového katastru (a i veřejných
knih) se skutečností. Součinnost soudů se zeměměřičskými znalci upravilo jednak ministerstvo spravedlnosti výnosem ze dne 20. srpna 1932, č. 22.692/32, jímž soudům doporučilo, aby k obnovení a upravení hranic přibíraly za znalce jen odborníky zeměměřičské,
a. jednak vrchní soudy v Praze (výnosy ze dne 28. listopadu 1925, č. Pres. 43.855-19/25, a
ze dne 3. února 1934, č. Pres. 5275-19/34) a v Emě (výnosy ze dne 31. prosince 1925,
č. Pres. 25.930-19/25, a ze dne 2. února 1934, č. Pres. 2922-19/34), pokyny k opatřením,
aby vytyčené držebnostní (vlastnické) hranice byly řádně omezníkovány, zaměřeny, soudní
spisy doloženy řádnými plány a o věci byl zpraven katastrální měřický úřad, aby mohl
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'Zaříditi potřebné pro provedení případných změn v pozemkovém
katastru
a veřejných
kníhách.
Konečně ukládá zvláště ještě § 52 katastrálního
zákona oprávněným
(§ 51 katastrálního zákona) úřadům a státním podnikům, aby do zákonné ohlašovací lhůty (t. j. do
30 dnů po provedení změny) dodaly katastrálním
měřickým úřadům potřebné
údaje a
plány o všech nastalých změnách v oboru své působnosti, které se týkají předmětů měření, a tedy také mezníků na držebnostních hranicích, resp. hranic samotných.
Prohlášením mezníku za předmět měření bylo dosaženo až dosud nejlepšího zabezpečení jeho polohy a tedy i hranic jím v přírodě stanovených. Zeměměřičství v Československé republice dohání tím to, co naši sousedé Němci mají dávno zavedeno, ale tím dosažen dlouho toužený cíl, t. j. co nejdokonalejší
zabezpečení držebnostních (vlastnických)
hranic pro dalekou budoucnost, je to dostatečnou
odměnou za větší náklady na tuto
zvýšenou agendu..
.
Důležitost zajištění nově zřizovaných držebnostních hranic mezníky uznali již autoři našeho občanského zákoníka (z r. 1811), který v § 845 výslovně stanoví, že, jsou-li
l'ozdělovány pozemky, mají býti obapolné meze zřejmě a nezměnítelně podle polohy ozna-čeny sloupy, mezníky (kameny) nebo koly a v kameny, sloupy nebo koly, jimiž jsou
vyznačeny meze, mají býti vtesány křížky, znaky, čísla nebo jiná znamení, nebo pod ně
.zahrabány věci, aby byly znemožněny podvody a omyl.
Rovněž i osnova nového unifikovaného občanského zákona, vydaná tiskem ministerstvem spravedlnosti v r. 1931, v § 365 má O'bdobné ustanovení:
"Když se dělí pozemky,
vyznačí se meze patrně a nezmenitelně a takovým způsobem, aby se uvarovalo podvodu
a omylu. Při tom je šetřiti příslušných ustanovení o vyznačení nesporných mezí."
Pokud pak jde o zeměměřiče samotného, přichází tento při ohraničování pozemklJ
do intimnějšího styku s držiteli pozemků, zvláště pak při odklizování
pochybností
a
sporů o hranice;
stává se nejen odborným zeměměřičským poradcem stran, nýbrž často
i rozhodčím
anebo aspoň rádcem v záležitostech,
které bývaji vzdálenější
sice, ale
vlastní příčinou těchto nedorozumění.
Jako takový dbá, aby příčiny hádek
rychle a
nenákladně
odstranil, rozvaděné strany smířil a tak způsobil mezi nimi opět dobrou vůli,
které je zvláště na našem venkově velmi tře ba. Zkoumá tedy svědomitý změměřič zvláště
při této svrchovaně delikátní své činnosti pečlivě všecky okolnosti případu,
nespokojí
se bezmyšlenkovitě
po ruce jsoucími pomllckami
(na př. jen zákresem sporné hranice
v katastrální
mapě), nýbrž hodnotí je a pátrá, nenastaly-U na př. mezi nynějšími nebo
i dřívějšími držiteli pravoplatné
úmluvy (ústní nebo i písemné) o hranicích, na něž je
třeba bráti zřetele, byť jejich zápis v pozemkovém kat astru a veřejných knihách
byl
z jakýchkoliv příčin opomenut. Vůbec je naším vřelým přáním, vypěstovati
výkonného
'Zeměměřice v jakéhosi všestranného, třeba v prvé řadě technického zástupce
(poradce a
<lbhájce) držitelů pozemků (zvlástě na venkově), asi jako jsou advokátí po stránce právnické.
Z literatury
poslední doby dlužno zvláště upozorniti
na heslo "Ohraničování
po-"lemkú" ,; IX. dílu (str. 472) Technického Slovníku Naučného od A. Tichého.

Scelování pozemků v zemi Podkarpatoruské.
Ing. Fr a nt i šek

W i e sne r.

Nejdůležitějším
úkolem naší hospodářské
politiky je zvýšiti zemědělskou
výrobu
-a dosáhnouti plné soběstačnosti
v zásobování.
Proto je třeba učiniti všecka
účelná
opatření, aby naše zemědělství mohlo vyráběti co nejracionálněji
a docilovati nejlepších
"ýrobních výsledků jakostí i množstvím.
Scelování pozemků je z nejdůležitějších
zemědělských problémů, a jednou z akcí,
které rozmnožují plochu plodné půdy. Hodnota pozemků a jejich výnosy se tím zvýší.
Nyní, kdy pozemková reforma je skončena, je scelení půdy a zároveň í řešení dalších
hospodářsko-technických
otázek velmi naléhavé, aby řádnou úpravou byl zemědělský majetek přizpůsoben snadnějšímu
obdělávání půdy, jinak zůstane provedená pozemková reforma dílem nedokonalým,
tak jako zrušení poddanství po roce 1848 bylo bez provedení
~alší úpravy pozemkových poměrů dílem polovičatým.
Již v roce 1849 uznávala se neudržitelnost poměrů, plynoucích z rozdrobeni země~ělského majetku. Výsledkem
dlouholetých porad byl rámcový zákon pro agrární operace
z 3. června 1883, ř. z, 92-94, který nabýval platnosti
teprve po vydání
zemských zákonů. Y roce 1868 usnesl se zemský morll vský sněm na vydání tohoto zákona, který
byl ale vydán teprve 13. února 1884, jako zemský zákon č. 30. V roce 1888 byla zří'Zena zemská komise pro agrární operace a v roce 1890 započato bylo se scelováním
pozemků.
V Čechách, ač jest to země z republiky
československé
hospodářsky
i kulturně
nejpokročilejší,
není doposud scelovacího zákona, kdežto v bývalém Slezsku se sceluje
podle zem. zák. z 28. prosince 1887.
Na Slovensku a Podkarpatské
Rusi provádí se scelování pozemků podle zákona
-čI. XXXIX. z roku 1908. Vedle problému horských pastvin je rozdrobenost půdy na Pod-
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karpatské
Rusi hlavní pnclllOU, že většina selských usedlostí
není soběstačná.
V některých katastrálních
územích země Podkarpatoruské
se skládá středni hospodářská usedlost ze 60-120
rozptýlených
paf(~el malé výměry, úzkých, řemenovitj'ch
to parcel, majících šířku sotva 10 brázd. Část pozemku odpadá na meze, takže mnoho půdy tím přichází úplně na zmar. V hornatém kraji leží tu hodně půdy ladem; jsou to holiny, výmoly a jiné hospodářsky
nevyužité plochy. Pastviny
jsou větší části společným majetkem (urbářské obce, kompossesoráty)
a jsou zanedbány.
Scelování pozemků odstraní tu nejenom rozkouskovanost
a rozptýlenost
selského
majetku, ale umožní vybudováním
účelně položených cest a vozovek přístup k pozemkům, a každému držiteli dává v témže katastrálním
území pozemky
náhradní
stejné
bodnoty a ceny v jednom nebo několika málo kusech.
Tím 8e zmenší ztráta
času,
vzniklá jízdami na pozemky vzdálené, odstraní se úzké a nepravidelné
parcely. zvětší
se plodná půda zrušením zbytečnych mezí i cest, a sníží se náklad zemědělské výroby,
.a oproti tomu se zvýší výnosnost zemědělských podniků tím, že umožní racionelní obdělávání a intensivní využití púdy.
.
Se scelováním půdy bylo by ovšem zapotřebí odstraniti služebnosti,
provésti odvodnění a jiné meliorace pozemků, kteréžto akce jsou spolu úzce spiaty. Ze zkušenosti
je známo, jaké nevýhody, potíže a překážky právní, technické a hospodářské
vznik3,ji,
provádíme-li každou z uvedených akci zvlášť.
Závažnou příčinou nevýnosnosti
půdy na Podkarpatské
Rusi, jak již bylo shora
podotknuto,
je právě její roztříštěnost.
Drobení pozemkového
vlastnictví
tkví především v zastaralých
právních předpisech z dob, kdy se prováděl v zemi uherské
tereziánský urbář a kdy byly likvidovány
poddanské držebnostní poměry. Při úpravě těchto
poměrií byla podle zastaralých
předpisů stanovena
výměra poddanských
usedlostí
jednotně, podle zařadění žup do bonitních tříd, při čemž se měl při místnich řizeních bráti
.zřetel na jakost půdy. Tak se stalo, že na vyrovnání jakosti jedné nebo více usedlostí
byla těmto přidělena parcela, oddělená od ostatních
pozemků.
Protože
usedlost
byla
{)byčejně rozdělena mezi více uchazečů, byl v původním pozeul.lloknižním protokolu vyznačen pro každého z nich ideální poměr na této držbě. Předpisy dědického práva
a
dalšími změnami byl tento poměr daleko zhoršen, jak právně, tak i věcně. Není řídkým
případem, že jediný majitel půdy vlastní sto parcel i více, a mnohdy zase několik majitelů užívá jeden pozemek o zcela malé výměře. Je přirozeno, že takové parcely nejsou nikdy řádně obdělány a mnohdy jsou tak nevýnosné,
že se raději nechají ležet
ladem.
Dnes je na Podkarpatské
Rusi 25.952 zemědělských
podniků
do 1 ha, 60.074 do
.5 ha a 17.568 do 10 ha, tedy 103.594 nesoběstačných
selských usedlostí.
Aby se dalšímu
drobení půdy zabránilo, je třeba ustálit pozemkové vlastnictví, a to již za cenu zásahu
do pozemkového vlastnict·ví
a disposičních práv vlastníka.
Toto omezeni disposičniho
práva vlastníka
týkalo by se všech právnich jednání mezi živými, omezení dělitelnosti
i pro případ smrti, při zákonné posloupnosti,
omezení volného
zadlužování
a jiných
k jakémukoliv
drobení směřujících opatření. Dříve však, než bude možno zasáhnouti do
těchto poměrů právními předpisy, bude třeba sceliti rozdrobené pozemky, aby se ziskalo
další orné půdy, luk a pastvín, poněvadž za dnešních poměrů leží na Podkarpatské
Rusi
mnoho půdy ladem.
Komasace, které se na Podkarpatské
Rusi provádějí podle zák. čI. VII. a XXXIX.
z roku 1908, týkají se jen scelování pozemků
polnohospodářských.
Při scelování
nebylo doposud dbáno toho, aby každý pozemek byl ponechán a určen tomu vzdělávání,
které je samo přírodou předurčeno.
Tak jsou v některých obcích pastviny na strmých
svazích, které se nedají převésti na stav trvale produktivní,
ač je na rovinách s úrodnou, dostatečně
hluboko zvětralou úl'nici, dostatek pozemků věnovaných lesnímu hospodářství, které by po náležité úpravě byly zárukou, že jich lze jako pastvin trvale používati. Proto by se doporučovalo,
aby pro každou jednotlivou
obec prováděné
nové
komasace byly konány jako v zemi Moravskoslezské
samostatnými
úřady pro agrární
{)perace, které by měly možnost a pravomoc řešit přímo a nezávisle úpravu držby nejen
po stránce technické, ale i hospodářské.
Hlavním předpokladem
správného provedení scelovacího řízení jest přesné zjištění
dosavadního stavu držby, což se zakládá valnou měrou na vzájemné shodě pozemkového
katastru s pozemkovými knihami. Toto zjišťování dosavadního stavu držby naráží v zemi
Podkarpatoruské,
pro známé nedostatky
pozemkového katastru
v katastrálních
územích
s nereambulovanou
kat. mapou se stavem z roku 1858--1865
a se starou
poz. knihou
na tak veliké překážky, že jejich překonání bude vyžadovati
mnoho času, práce a nákladu. Ježto při scelování pozemků bude třeba zaměřovati kromě vlastní scelovací plochy skoro vždy i pozemky do komasace nezahrnuté
(doplňovací práce pro pozemkový
katastr), a jelikož vyšetřováni
dosavadního stavu držebnostního
a vypracování
nového
~celoYacího elaborátu tak, aby vyhovoval ustanovení katastrálního
zákona, jest za dnešního stavu pozemkového katastru
a pozemkové knihy velmí obtížné, budou tyto práce
u úřadů, pověřených scelováním pozemků, úspěšně vykonávati
pouze techničtí úředníci,
kteří kromě vlastních zeměměřičských
znalostí mají též příslušné vědomosti a zkušenosti,
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vyplývající z odlišného způsobu založení a vedení jak pozemkového katastru,
tak i starých pozemkových knih ve zdejší zemi.
Konečně podotýkáme,
že se již nejednou volalo po náležité úpravě pozemkových
knih a pozemkového katastru,
jakož i po řešení otázek urbariálních, kompossesorátnich
a j., jejichž neujasněné vlastnické právo a rozptýlenost selského majetku je stálým zdrojem nepřetržitých
sporů. Dokud tyto problémy nebudou uspokojivě rozřešeny, nelze na
Podkarpatské
Rusi mluviti o řádném rozvoji zemědělstvi.

Zprávy odborné.
Nové zařízení pro přesná měření malých úhlů. V sešitu 3.i1934 časopisu Zeitschrift
flir Instrumentenkunde
podává prof. Berroth z Oách popis zařízení, jímž lze neobyčejně
zjemniti měření malého úhlu nebo malé změny libovolného úhlu. Zhotovil mu je mechanik
Otto Fennel v Oasselu.
Toto zařízení, kterým je možno opatřiti každý objektiv dalekohledu, jejž pak pokrývá asi do polovice, nazval "k Ií n o v Ý m m i k r o m e t r e m"; je to v podstatě achromatický hranol, jenž se dá otočiti až o 30 o okolo středni osy kolmé k hlavnímu řezu,
čímž se změní deviace. Otáčením hranolu přivedou se oba zaměřované cíly ke koincidenci
a. z otočného úhlu se určí velikost měřeného úhlu mikrometrem.
V Ý hod y toho jsou: 1. že se může najednou nastaviti na oba cíly, jichž úhlové
rozpětí se proměřuje, což je užitečné zejména při nejistých cílech nebo na nepevném
stanovisku, a 2. že se zvýší přesnost zaměření tím, že se získává mnohonásobná
otočná
hodnota měřeného úhlu.
Prof. Berroth uvádí pro jednu koincidenci na noniové lati průměrnou chybu v úhlu
± 0'40", pro 10 nastavení ± 0'12", kteréžto hodnoty by při určitých cílech překonávaly
i velmi jemná dělení kruhová.
Šf1).

Literární novosti.
Posudky.
E. P révo t a P. O o t t i n e t: Traité théoríque et pratique de Topométrie. Ze
sbírky příruček
"E n c y c I o p é d i e d u G é n i e c i v i let des T r a v a u x p u b I i es",
nákladem "J. B. Bailliere et Fils", Paris 1934. Oena asi 220 Kč, stran 620.
Jeden z autorů knihy, Ing. E. P r é "o t, býv. zástupce ředitele "Service du Nivellement général de la France" a suplent na "Ecole supérieure des Mines", je dobře znám
v našich odborných kruzích sv)"m znamenitým spisem "Topograpliie",
svojí "Etude critique des Instruments
et des Procédés topométriques"
i j. pracemi. Možno o· něm říci,
že patří mezi nejoblíbenější
a nejrozšířenější
odborné spisovatele ve Francii. Jeho oblibu lze vysvětliti tím, že dovede dobře přizpůsobiti obsah svých knih potřebám prakse,
již dobře zná ze stálé své spolupráce s odborníky prakticky činnými, Při tom však udržllje
své výklady na potřebné vědecké úrovni, jak ani jinak nemůže být při jeho úzkém
styku s čelnými představiteli
vědy, jako na př. Lallemandem,
d'Ocagnem, Bourgeoisem
a j. Za svého spolupracovníka
vybral si tentokrát svého synovce Ing. P. Co t ti n e t a"
býv. absolventa "Ecole polytechnique", nyní inspektora železnič. provozu.
Kniha svým rozsahem i obsahem se kryje celkem s přednáškami,
které P révo t
své doby konal jako suplent na vysoké škole báňské v Paříži a které upravil a přizpůsobil potřebám praktic. inženýrů.
Je rozdělena ve 3 oddíly. P r v n í ("Instruments
de Mesure") obsahuje popis měřických přístrojů a jejich součástí s pokyny konstruktivního rázu, směřujícími k správnému harmonickému
vyvážení
výkonnosti
jejich. Při
tom přihlíží, třeba ne příliš obšírně, také ke všem význačným strojům nejnovějšího typu,
hlavně ovšem francouzským,
ač neuzavírá se ani význačným strojům původu cizího, zejména švýcarským
(Wild. Kern) a německým (Zeiss). Tak zmiňuje se zejména o teodolitu Roussilheovu a Wildovu, popisuje dvojobrazový
dálkoměr
Wildův, Arregerův
a
Bosshardtův, podrobněji probírá autoredukční
tacheometr
Sanguetův a Despiau-ův, dále
tacheograf
Schraderův,
topografické
záměrné pravítko Goulierovo, nové nivelační stroje
firmy "Société des Lunetiers" s libelou sázecí a revers ní a j.
D r u h Ý odd í I knihy jedná o měřických metodách
(klasických), užívaných
jak
v měření situačním, tak v měření výškovém s poznámkami týkajícími se nejúčelnějšího
způsobu praktic. prováděni měření; zvláštní pozornost věnují autoři úsporným postupům
užívaným ve franc. katastru při početním a grafickém zpracování výsledků měřických.
Tře t í odd í I popisuje v přehledném výkladu
některé
speciální způsoby zaměřovaci. Obsahuje 4 kapitoly: "Tacheometne",
"Katastrální
vyměřování",
"Fotogrametrie"
(na 28 stranách) a "Měření podzemnich pros tor na (27 stranách).
Spis zakončují "D o dat k y", obsahující m. j. i velmi podrobný vzor smlouvy pro
zadání velké topometrické
práce civilní kanceláři technické.
Kniha má typické znaky francouzských
učebnic a příruček:
lehkost výrazovou,
stručný
a přitom jasný a obsahově hodnotný sloh. Je i typograficky
velmi pěkně a
účelně upravena: vše, co není podstatné, jako poznatky z fysiky, vysvětlující doplňky,
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převzaté z vyšší geodesie, početní příklady,
vzory zápisníků
Pro tyto své přednosti
zaslouží si plné po zornosti našich

a p., je vysazeno
odborných
kruhů.

drobněji.
Rl\.

Vyšlé knihy.:~
Dr. P. Werk me i ster:
Vermessungskunde
III. Tri go n. u n d b aro m. Ho lien me s sung. Tach ymetrie
und Topographie.
Tretí vyHni
Stran IU Vyšlo v Sammlung Goschau, Berlin-Lipsko
1934Internatlonales
Archiv flir Photogrametrle,
VIII. svazek, pr""i díl 1931. Vyšel za redakce Prof. Dra E.
Ooležala a Prol. Dra F. Baeschlina u fy M. Rohrer 13rno-Baden-Lipsko. Cena 150 Kč.

Odborná pojednání

'Il

časopisech.

Zprávy vef. služ. techn. čí •. I z 113;: Ing. O. Krčmář:
Scelován! pozemki v Československu.
Dr.
A. Sem e rád:
IV. mezinárodni kongres pro fotogrametrii.
Technický obzor, éis. H,2 IHI. Ing. Ju. Veselý:
O stlVbu technického musea. Ing. V. List:
Určováni frekvence m~stských drah. Ing. T š.: O vývoji mapy země České.
Joumal des Oéometres-Experts
et Top Jgraphes
Fran~ls.
čis. 170 (prosinec) 1934, Réné O a n g e r:
Les gěom~lres e[ le g~.lIe Ufll. L. 3 d r on, La "ruiession et l'enseignement
du géometre en France. Raymon
Danger:
Imilressions d'ensemble
sur le 4' Congre. international
de Photogammétrie.
E. Delcroix:
La
proprieté rurate normande. - Le masureur de coordonnées par R. Sauberly.
Oeometarskl
I geod ~tskl glasnlk, čís. 61D 14. Z. K r a I i: Londýnský kongres (dokončeni);
Alex. K o sti č: Co se dusud vvkJn 110 v 110Vo.nKa[astrálnim měřeni (pokračová'li);
L. A. :>o po c k o: Československá
základni kataitrálnl
siť tnangulačni
(dokončeni);
Drag. Je m r i é: Parcelová.l! cest v katastrálnich
mapách.
Literatura a stavovské věci.
Oeodezlst r. 1934. Čís. 1-2: G a j k in: Organisace a význam všeobecného zálpadniho gravimetrického
měřenI. D u I g o v: :>(ru~nf přehleddiležitých
funddmentálních hvězdných katalogíl. Cer n o v: ZáVIslost mezi
vellko.ti povrchu zemSkehO a rozdilem althud. K a g a n: Vyrovnáni triangulace
zpílsobem přibližné metody
(zjedllOdušený zpil.ob) Vi r o v e c: Mendělejev~v diferenciálnl barometr. Ka ~ a n: KrUhový výškový logaritmický
monogram. J a g O I i m : Nomogramy pro řešeni astronomicko-geodetických
uloh. Ma c hor t o v: Trangformace
aeronegativil pti rilzných výskách orientačnlch
bodil. K u r I in: Aschenbrenneri!v
rekonstruovaný
reslltuenf
přistrOj. Por c a n k o: Zeissílv dálkoměr .Invart". B u r j a k: Přistroj s mechanickým převodem a zápisnikem
I!ro přesná llneárni měřeni. M , k a r o v: Topogr ,fické a kart ,grafické práce ve Finsku a jejich geodetický základ.
Cf. 3-4'
Bar i n o v: O Zjištění délky invarových 24-metrových drátil intenferenčnl
metodou. G a ň Š in:
!>llecná metod vyrovnáni úhlt vvpočtených z nezávislýCh směrú. K a g a n: Poéítaci polygonometrické
tabulky.
Sej t I es: Na obhájoou symetrické základny. K a b e n in: Současné pozorováni dvou bodťl při zpětném protinání. A nt I c h o v i č: Zpilsoo uréeni vzdálenosti bodu, nacházejiciho
se na vodni hladině, B u r j a k: Přistroj
s m,chanlcký'11 převodem 1 z I "isnlkem pro přesná lineární měřeni (pokračováni). S m i r n o v: Kernovo tachymetriCké pravítko. P V.: Ordovas- Kernilv fotokutograf. Zeisii!v fotografícký filmový aparát C·!. V i n o g rad o v:
Čteni fotografických snlmki! a hrOmadné vyulit! mat"riálu aerofotoměřenl.
Š i lov: Základy Rusailovy projekce
pro polské mapy. Čís. 5 6: Ke 11: Spoleéná orientace dvou vertik ,Inich snlmki! pomoci stereoskopickeho
měřeni vertikálnico
paraldX. J u c e v i c: Vliv deformace fotopap!ru na přesnost zobrazeni. R o m a n o v s k ~ :
Perspektivni přistroj aerofotogrametrického
vědeckéhO ústavu. R us i n o v: O cestách rozvoje širokoilhlé optiky.
Kru p e ns kij: Interpretace fotografícké citlivosti. B urj ak: Přistroj a mechanickým převodem a zápisnikem
pro přesná Iineárnl měřeni (dokončeni).
•
The south afrlcan Survey Joumal 1934, čís. 3t, červen. Captain B aker: Tavistokilv theodolit. - Jednoduchá metod I určeni správné ť.ulOhy bodu pti odchylném zobrazeni. M a a s d or p: Měřen! základny .Sabi"
v Rhodeslí. Výr .~ni ~chhe zem.mětičil v: Natalu, Orange, Transvaalu, Mysu Dobré naděje a Rhodesii.
TeXH1QHl
Dl CTI!. Technlčnl
vlsty č. 4-5 z 1934: Prof. Hrabina:
Fotogrametrie v Čechách, na Slovensku a na Po dkarpatsku. O o c. Z aj c i v: K otázce o standartisaci
metod určeni obecného tuku v m~dle.
Referáty. Přehledy.

Zprávy spolkové.
Výborová
schůze Zájmové skupiny zeměměřičské
při SIA., konaná
dne 13. prosince 1934. Po přeětení
a schválení
zápisu o valné schůzi oznamuje předseda
Ing. Mandys, že v době od 20. do 23. června 1935 bude v Praze pořádán jubilejní sjezd na pamět
sedmdesátiletého
trvání Spolku čsl. inženýrů. Kolega jednatel přečetl pak oběžník Spolku
čsL inženýru,
obsahující
zprávy o přípravách
pro sjezd. Po debatě, jíž se súčastnili předseda, kol. Potužák
a Fiker, bylo usneseno, že zájmová skupina ·se súčastní sjezdu přednáškami vystihujícími
význam katastru.
Prof. Petřík doporučuje,
aby v těchto předná~Uch bylo .pojednáno
též o zkouškách
nových metod měřičských
a zejména, aby byla
pro sjezd připravena
publikace
o pracech a pokrocích, učiněných v pozemkovém
kat astru
čsl. republiky.
Bylo usneseno
doporučiti
ministerstvu
financí, aby takovou publikaci připravilo a zároveň
uspořádalo
i výstavu
map, operátů, instrukcí a pomůcek, a to v místnostech reprodukčního
ústavu min. financí, do něhož by byla pořádána
exkurse.
Otázka
přednášek jakož i úprava
publikace
bude projednána
na příští schůzi dne 17. t. m., ke
které budou přizváni
kolegové
z interesovaných
úřadů. Na návrh prof. J. Petříka bude
dán pražskému
odboru SIA. podnět ke zřízení pamětní desky na domě v Praze 1., Č.
p. 220, kde zemřel Kristian
Josef Wil1enberg, první profesor
stavovskěho
inženýrského
ústavu v Praze.
Dále jednáno o pamětnim spise Spolku inženýrů
státní měř. služby a
usneseno předložiti
jej pražskému
odboru SIA. se žádostí, aby požadavky
ve spise uvedené podporoval
v ústředí.
Z Jednoty
čs. úř. autor. civilních geometrů
v Praze.
Schůze pracovního
výboru
Jednoty konala se dne 1. prosince 1934 za přítomností
sedmi členů. Pět členů se omluvilo. Předseda
Ing. Bedřich }<'iirst po zahájení
schůze obšírně referoval
o různých
záležitostech, týkajících
se našeho oboru a stavu, a usneseno
intervenovati
u příslušných
úřadů.
Upozorňujeme
kolegy na rozhodnutí
nejvyššího
správního
soudu
ze. dne 21. září
1932, č. 14.350, podle něhož parcelační
povolení podle § 10 českého stavebního
řádu jest
třeba jen
t e h d y, když se pozemek s k u teč n ě rozděluje na místa stavební.
K roz-
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dělení pozemku k jiným účelům není třeba parcelačního povolení, i když pozemek dělen~leží v území regulovaném.
Jednáno o likvidaci substitucí zesnulých kolegů a usneseno zakročiti proti substitutům, kteří neprovádějí
substituci podle zákonných ustanovení
a jednacího řádu Inž.
Komory.
Na vyzvání pana Ing. Ferdinanda
Kouta,
civ. inženýra stavebního a kulturního
v Plzni, jako zástupce rodiny pani Laury Aulické, oznamujeme svým členům, že předá
se geometrovská
kancelář po panu Ing. B. Aulickém v Plzni od 1. ledna 1935 s potřebným inventářem a zařízením za přijatelných
podmínek.
Dále doporučujeme
Kralovice
u Plzně jako sídlo a působiště pro civ. geometra.
Oznamujeme svým členům, aby veškeré dotazy a stížnosti byly zasílány na Jednotu.
lJstní dotazy zodpoví podepsaný jednatel (č. telef. 72.904), resp. je přednese k projednání
v nejbližší schůzi pracovního výboru. Na této schůzi, jež koná se první sobotu každého
měsíce o 17. hodině v Obecním domě v Praze, v sini č. 5, muže každ~- člen svuj dotaz
nebo stížnost též ústně přednésti.
Usneseno několik dotazů a stížností kolegů písemně vyříditi, resp. zakročiti u příslušných úřadů.
Ref. Ing. Vlk.
Ustavující valná schůze Ústředí správních inženýrů (OSI.) konala se dne 22. listopadu 1934 v domě SIA. v Praze. Za Spolek čs. inženýrů státní měřické služby byli přítomni kol. Hlavsa, čermák, Klepáček, Menčík a Dr. Mašek.
Za celkové přitomnosti 40 delegátů 12 regionálnich spolků akademick)-ch inženýrů
zahájil valnou hromadu dosavadní předseda přípravného výboru kolega Ing. B. Pařík od
zemského úřadu v Praze uvítáním přítomných
delegátů z celé republiky. Projevil své
uspokojení nad porozuměním čs. správních inženýrů pro sdružení ve vrcholnou organisaci, neboť otázka společného postupu stala se v poslední době naprosto nezbytnou. Kol.
Ing. BalIy nastínil činnost přípravného výboru
a zdůraznil,
že OSI. bude pracovati
v rámci snah Vysokoškolského
svazu i SIA. Bude zastáncem sdružení správních inženýrů
zejména početně slabých, která by svá přání těžko veřejnosti předkládala.
Pracovní a ideový program OSI. vytyčil v dobře promyšlené řeči Ing. Dr. špaček
z ministerstva
veřejných prací. Názvem Cstředí správních inženýrů přichází do veřejnosti
po prvé pojem spr á v n í in žen Ý r, jako důležitý veřejný činitel, jehož rukama prochází velká část veřejného majetku. Proto musí býti jeho činnost veřejnosti
soustavně
sdělována, aby jeho působení bylo správně hodnoceno. Jako důležitý činitel národohospodářský musí býti pro správu tuto náležitě připraven, a to již během svých studií, což
dosud je přehlíženo. ÚSo student na technikách je skvěle připraven po stránce konstruktivní, avšak veřejná administrativa,
soukromá
podnikavost
po absolvování
studia jsou
dosud jeho slabinami, jež nelze dále přehlížeti. Doporučuje revisi studia na technice, a
prohloubení studia na reálkách po této stránce. Po jeho názoru mělo by se s r e for m o u
poč i t i u s t u d i a zem ě měř i č s k é h o i n žen Ý r s t v i, u kteréhož by měl býti zařízen jeden semestr na přípravu studenta pro činnost veřejnou, v úřadech, na komisionelních řízeních a pod. a druhý semestr pro přípravu absolventa v samostatném
podnikání, na jeho styk s úřady i se svými zákazníky.
Od podobného organisování
studia i
na druhých oborech techniky si slibuje zisk pro veřejnou správu i soukromé podnikání,
ve kterém zejména poslední úpadky velkých podniků svědčí o nedokonalé přípravě inženýrů v době studijní. S rozhledem mezinárodního
pracovníka
a pod vlivem amerických
kulturních snah svazů inženýrských vytyčuje etický code čs. správních inženýrů:
poctivost, nekompromisnost
a neúplatkářstvi
ve styku s občanstvem, rozvážnost, charakter a
pokrokovost
v konstruktivní
své práci a kamarádství,
reelnost a sdílnost ve styku s kolegy a podřízenými. Vyzývá OSI., aby zejména vystoupilo proti veřejné korupci, která
snižuje úřad a rozvracuje veřejnou morálku. Řeč byla přítomnými vřele přijata.
Další velmi cenné poznatky ze svého působení pronesli četní řečníci, zejména měřičský rada Ing. Pozděna, který doporučil zavedení informační služby ve veřejných úřadech, dále sledování pokroků v zahraničí a cizině dávati příležitosti
k seznámení
S6
s pracemi čs. inženýrů.
Po projevech delegátů bylo zvoleno předsednictvo
OSI. Předsedou zvolen Ing. B.
Pařík, I. místopředsedou
za nejsilnější organisaci OSI., Spolek čs. inženýrů stát. měřické
služby, Ing. V. Hlavsa, jednatelem Ing. BalIy. Do výboru za zeměměřičské inženýry byli
zvoleni kol. Pozděna, Pour, Kavalír, Klepáček,
Dr. Mašek, Zahrádko, Menčík, Petrlík,
čermák a Patera.
Po dalších obvyklých formalitách byla ustavující valná hromada skončena.
Referuje Ing. Menčík.
o

Zákony, nařízení a měřické normy.
Vyznačováni budov, postavených na cizích pozemcích v pozemkovém katastru. výnos min. financí, č. j. 139.558/33 - III/6, ze 26. února 1934. Ministerstvo financí shledalo, že jsou pochybnosti u katastrálnich
měřických úřadů stran vyznačování
v pozemkovém katastru
budov, postavených
na cizích pozemcích, zejména obytných
domů, a
stanoví proto v dohodě s ministerstvy
vnitra a spravedlnosti
takto:
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Budovy nebo části budov, stojící na cizích pozemcích (superedifikáty
_. viz § 1J9,
odst. 4, zákona o přimých daních Č. 76/1927 Sb. z. a n.), s výjimkou budov, postavených
podle zákona
o právu ke stavbě
č. 86/1912 ř. z., o nichž platí zvláštní předpisy,
a
pro z a tím n í c h budov na cizích pozemcích,
jejichž vlastnictví
se převádí uložením
listiny u soudu podle § 435 obecného zákona občanského ve znění třetí částečné novely
č. 69/1916 ř. z., vyznačí se v pozemkovém katastru vzhledem k ustanovení §§ 16 a 30
kat. zákona č. 177/1927 Sb. z. a n. a §§ 19 a 34 v!. nař. č. 64/1930 Sb. z. a n. vždy, je-li
k nim zapsáno odchylné vlastnictví
ve veřejné knize (na př. v zemích Slovenské a Podkarpatoruské
budovy, postavené na pozemcích komposesorátu
a připsané knihovně fysickým osobám a pod.), a jinak jen tehdy, jsou-li trvalého rázu a držba k nim je založena na platném právním důvodu (na př. stavby [elektrické
transformátory],
pořízené
na cizích pozemcích s použitím ustanovení
§ 26 zákona ze dne 21. července 1919,
Č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení
soustavné elektrisace,
ka,ple, zvonice,
hasičské kolny a pod., postavené na obecním pozemku
nebo veřejném statku
se souhlasem obce, resp. správce veřejného statku, a pod.).
Takovéto budovy nebo části budov zaměří se a zobrazí v měřickém operátu týmž
způsobem, jako ony postavené na vlastnim pozemku na přirozeném povrchu zemském, a
tvoří tedy zastavěné pozemkové plochy samostatné parcely.
V písemném operátu se poznamená odchylné vlastnictví nebo držba k budově od
vlastnictví nebo držby k zastavěné ploše obdobným zptl.sobem, jako se děje při odchylném vlastnictví k dílům a prostorům pod zemským povrchem (viz zdejší výnos ze dne
22. července 1931, Č. 82.686/31-III/6).
Tedy na př.: Bylo-li by zapsáno odchylné vlastnictví k domu Č. p. 93 v knihovní vložce Č. 111 a zastavěná plocha má parcelní Č. 295,
poznamená se v poznámkovém sloupci pozemnostního archu a parcelního protokolu u parcely Č. 295: "Bez domu Č. p. 93, zapsaného v knihovní vložce č. 111."
Dům Č. p. 93 pak, je-li jeho vlastník držitelem ještě jiné nemovitosti v témž katastrálním území, zapíše se do jeho pozemnostního archu obdobně, jako se zapisují parcely, s tím však rozdílem, že sloupec pro parcelní číslo se vyplni vodorovnou
čarou a
ve sloupcích pro výměry a katastrální
výtěžky se vepíše: "Dům Č. p. 93, postavený na
parc. Č. 295."
Není-li vlastník domu Č. p. 93 držitelem jiné nemovitosti v dotčeném katastrálním
území, založí se pro něho samostatný pozemnostní arch, v němž se na titulní straně zapíše knihovní vlastník domu Č. p. 93 obdobně, jako se zapisuje v pozemkovém katastru
řádný držitel a ostatní zápisy na titulní straně i uvnitř se vykonají jako v předchozím
případě.
Šlo-li by o odchylnou držbu budovy od držby zastavěné plochy, avšak neza-psanou
ve veřejné knize, poznamená se odchylná držba stejně, až na to, že místo čísla knihovní
vložky se uvede číslo pozemnostního
archu.
Řízení pro zrušení odchylného vlastnictví
nebo držby v pozemkové knize pokud
se týče v pozemkovém katastru (na- př. tehdy, získal-li vla-stník nebo držitel pozemku
také budovu, postavenou původně na ciZÍm pozemku), a dále řízení pro odstranění nesouladu, zjištěného při porovnávání
údajů veřejných knih s údaji pozemkového kata-stru
(§ 43 k. z.), provedou se rovněž obdobně, jako při dílech a prostorech pod zemským povrchem (viz odst. 7 a 8 shora cit. výnosu).

Různé.
Absolventům bývalých učebných běhů pro vzdělání zeměměřičů. Ze spolku
čs. inženýrů
státní
měřické
služby.
Ministerstvo školství a národní osvěty bylo by
ochotno poskytnouti absolventům býval'ých učebných běhů pro vzdělání zeměměřičů, kteří
složili odbornou státní zkoušku zeměměřičskou po 30, listopadu
1928 a neměli proto
nároku na získání inženýrského titulu podle přechodných ustanovení - za určitých okolo
ností možnost, aby mohli svá zeměměřičská studia doplniti a získati inženýrský titul. Rovněž
těm absolventům bývalých učebných běhů, kteří sice měli právo získati titul inženýrský na
základě pl'echodných ustanove~í (iejiClhž platnost skončila 30. listopadu 1934), avšak do této
doby tak neučinili, bylo by MSANO., ochotno poskytnouti příležitost, aby tak mohli učiniti
i nyní, po uplynutí nahoře uvedeué lhůty.
V obou případech míní MŠANO. rozhodovati jen o in d i v i d u e 1n í c h žádostech,
v nichž by byly uvedeny vážné důvody, pro které žadatel nesložil při slušné zkoušky
v předepsaných
termínech (nemoc, přílišná vzdálenost od Prahy nebo Brna, jako sídel
vysokých škol technických a pod.) a žádá, aby byl předložen soupis těch, kteří by přišli
pro tuto akci v úvahu. Spolek čs. inženýrů státní měřické služby žádá proto kolegy,
kteří své studium míní doplniti a získati inženýrský titul, ať již vykonali odbornou státní
zkoušku zeměměřičskou pře d nebo po 30. listopadu 1928, aby na adresu jednatele Ing.
B. Poura, Praha II., Václavské nám. 58, S. P. úřad., zaslali podrobné vylíčení svého případu a udali důvody, jimiž svou žádost MŠANO. podepříti. Dalši postup bude jim sdělen
písemně.
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Snížení cen publikaci
SPZmI. Spolek posluchačii zeměměřického inženýrství v Praze
upozorňuje na značné snížení (až 50"/0) cen přednášek, které možno zakoupiti v SPZml
Praha II, Lazarská 10/IV.
Cena:'
studentská

krámská

Ing. J. Petřík:
Nauka o pozemkovém katastru RČS I. d.. 18'- Kč
24'- Kč
Ing. J. Petřik:
Úvo! do nauky o katastru .....
'
. 680 Kč
960 Kč
Ing. J. Petřík:
Stavba měst. . . . . . . .
. 9'- Kč
15'- Kč
Ing. J. Petřík:
Zákon evidenční.
. . . . .
. 8'- Kč
12'- Kč
Ing. J. Petřík:
Vyrovn'lní techn. nivelaeí .
.11'Kč
18'- Kč
Ing. J. Pe tří k:
Agr'[rní operace . . . . . .
. 13'- Kč
18'- Kč
Ing. J. Petřík:
Geodetické počtářství I. běh
.20'Kč
24.- Kč
Sbírka zákonů a nařízení z r. 1927. . . . . . .
. . . . . .
. 3'50 Kč
Sbírka z4konu a nařízení z r.1930.
. . . . . .
. . . . . .
. 5'- Kč
Dr. J. Ryšavý:
Geodesie nižší I. díl. . .
.50'Kč
75'- Kč
Dr. J. Ryšavý:
Geodesie nižší II. díl.
. 5~'- Kč
80'- Kč
Dr .• J. Ryšavý:
Měření podzemních prostor. .
.20'Kč
35'- Kč
Dr. F. Fiala:
Geo,letické poět>lřství II. běh.
.26'Kč
36'- Kč
Dr. F. P i a I a:
Kartografické zobrazování . .
. 20'- Kč
30'- Kč
doc. Ing. A. Hlídek:
Topografi"ké měi·eni. . . . .
.20'-- Kč
35'- Kč
doc.lng.P. Potužák:
Letecká fotogrametrie . . . .
.22'Kč
35'- Kč
Dr. Mi I b a u e r:
Fotografie praktick,[.
. . . . . . . . . 9'- Kč
11,- Kč
{Ioc. Ing. H a u e r:
Encyklopedie inž. stavitelství konstruktivního a dopravního.
. . . . . . . . . . . 20'- Kč
30'- Kč
doc. Ing. Racek:
Encyklopedie inž. stavitelství vodohospodářského a kulturního
. 14'- Kč
20'- Kč
doe. Ing. Stocký:
Národníhospod:ířství
18'- Kč
25'- Kč
doc. Dr. Prokeš:
Nauka o zemědělství
5'- Kč
10'- Kč
Dr. Kubec:
Zákony komasa{'ní
7'- Kč
10'- Kč
Dr. K u b e c :
Právo vodní a meliorační . . . . . . . . 8'30 Kč
12'- Kč
Normalisace
upravovacích
(regulační~h)
plánů.
Č.l. normalisační -/Společnost
v Praze vydala ve sbírce čs. norem další spis C. S. N. 11340 - Upravovací plány. Norma,
která odpovídá dosavadním zákonitým ustanovením a přihlíží i k osnově nového stavebniho
řádu, se sjednala v 17 schůzích odborné komise za referentství inž. J. Vaněčka, techn. rady
magistrátu hl. m. Prahy a za účasti všech interesent&. Cena normy 24'- Kč.
ln.q. Ed. Jelínek.

Nový doktor věd technických z řad zeměměřičů. Ing. Adolf F i ker, asistent ústavu
pro praktickou geometrii (ústav prof. Ing. J. Petříka), byl dne 12. prosince 1934 prohlášen na Českém vysokém učení technickém v Praze doktorem věd technických. Disertačni jeho práce obírala se náměty z fotogrametrie. - Kol. Fíker je dobře znám pražským odborným kruhům. Úspěšně je činn)'m jako pisatel statí hlavně z oboru fotoměření a také náš časopís přínášel jeho hodnotné práce. Blahopřejeme srdečně k dosažení nejvyšiíí akademické bodnosti!
•
Z katastrální měř. služby. Na Podkarpatské
Rusi přijat
měř. aspirant
IJlg. Fr.
Cálek (k. ú. Uzhorod). Na Moravě pi'elozeni: Ing. Orel Fr. do Uh. Hradiiltě, Ing. Cuberka
Mil'. do NapajeJel a Ing. Svoboda Voit. do Strážnice.
Z české vysoké školy technické v Brně. Druhou státní zkoušku z odděleni zeměměřického inženýrství vykonali dne 6. prosince 1934 pánové: A. Podle výnosu min. školství ze 4. července 1928: Mrkos Oldřich z Brna, Ondrlišek Vavřín ze Zahorovic, čehily
Géza z Mukačeva, Chutný Jaroslav z Telče, !Letocha Karel z Vídně, Krajčí Jan z Nemšové, Kolečkář Josef ze šlapanic, 1<'olkert Václav z Kijeva, Venera Josef z Vídně, Ingr
Václav z Vacenovic, Kocián Jan z Podolí, Zlibek Karel z Vlkoše, Vykutil Josef z Olešné,
Švábík Hubert ze Zdánic, Kyarda Otto z Brna. B. Podle výnosu min. školství ze 14.
července 1928: Baleka Antonín z Hodolan, Peňáz Josef ze Slavkovic, Novák Robert
z černotina, Gluchov Petr z Tiflisu, Kotouček František Z Přerova, Purš Josef z Hodušína, Zlámal František z Uh. Brodu, Vávra František z Bolelouka, Michalevič Nik. z Elisavetgradu, Urban František ze Svitav, Orel František z Libiaž, Schilhan Kurt z Bratislavy.
Prof. Dr. Semerád.
Z německé vysoké školy technické v Brně. D r u h o u státní zkoušku složili koncem roku 1934 pánoYé: Ciahotny Albert z Bystřice n./O. na Moravě, Jentsch Karel z Malhostie v Čechách, Purchart Jan z Chebu v čechách, Neubert Arnošt z Plzně v čechách,
Mnerinsky Adolf z Mladkova v Čechách, Jahn Bedřich z Brna, Schneider Arnošt z Mariánských Lázní v Čechách, Lindner Alfred z Mor. Ostravy, Goldberger Arnošt ze Stříteže u Č. Těšína, Steiger Karel z Přívozu na Moravě, Buja Jan z Přívozu, FriedUi.nder
Ludvík z Lipt. Sv. Mikuláše na Slovensku, Ulrich Alois z Vrbna ve Slezsku, Bergmann
Bedřich ze Svitav na Moravě, Hampel Eduard z Frýdku ve Slezsku, Fr6mel Heřman z Hýmařova na Moravě a Stepan !Leopold z Lipníka na Moravě.

1935/16

