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(~eskoslo"enští zelněměi-ictí inženýři a hranice Republiky.

V československém, zeměměřictví není pracovního Q,d.větví,které by bylo tak závislé na politických udá-
lostech posledníc_h let jako činnost zeměměřických inženýrů hraniční služby) 7deří svůj životní osud spo.iili
s osudy hranic Ceskoslovenské republiky. Ukažme jejich úkoly v minulosti i v budoucnosti.

Vznik hraničního díla první Republil<y.
Značný počet zeměměřických inženýrů prováděl

v letech 1920-1927 důležité hraniční úkoly. Spolu-
pracovali na stanovení hranic mladého českosloven-
ského státu, realisovali hraniční čáru v přírodě, za-
jistili jí graficky, číselně i slovně v dokladech meziná-
rodní pllltnosti, které jsou důkazem o provedené deli-
mitaci.
Hranice mezi první Republikou a sousedními státy

byly stanoveny mírovou smlouvou ve Versailles z 28.
června 1919 (hranice s Německem), mírovou smlou-
vou v St. Germain en Laye z 10. září 1919 (hranice
s Rakouskem), mírovou smlouvou v Trianonu ze 4.
června 1920 (hranice s Maďarskem) a smlouvou t. zv.
hraniční v Sévres z 10. srpna 1920 (hranice s Rumun-
skem a Polskem až na území Těšínska, Oravy a Spiše)
a rozhodnutím konference velvyslanců v Paříži z 28.
července 1920 ohledně plebiscitních území na Těšínsku,
Oravě a Spiši.
Popís hranic v těchto právních aktech smluv je

povšechný; je doprovázen údaji z vojenských map
a přehlednou mapou malého měřítka (1: 1 000 000;
1 : 500 000; 1 : 200 000). Podrobným stanovením hra-
nic v přírodě byly pověřeny mírovými smlouvami
mez í n á I' o dní d e I i m i ta ční k o m i s e. Pro
německé hranice působila taková komise na Hlučm-
sku; pro ostatní část německých hranic, které byly
určeny hranicemi rakousko-německými podle stavu
z 3. VIII. 1914, byla ustavena čes k o s love n-
s k o - něm e c k á mez i stá t n í k o m i s e.
Zeměměřičtí inženýři působili v delimitaěních komi-

sích jako odborníci, znalci a jako vedoucí i výkonní
technikové. Jejich obětavá práce, přesahující daleko
povinnosti úředníka i jejich dílo je zachyceno v článku
prof. Dr. Sem e I'á d a (Zeměměř. věstník roč. 1922)
a v řadě pojednání Ing. Ondřeje K I' Č m á řev Země-
měřickém věstníku (roč. 1928) a ve Zprávách veřejné
služby technické [roč. xvn (1935), str. 84-87].
Výsledkem těchto rozhraničovacích prací bylo:
1. Mezníky i jinými způsoby dokonale vyznačená

hraniční čára v přírodě.
2. Konečná hraniční dokumentace (dokumentární

dílo), žádaná a předepsaná instrukcemi, kterými byla
stanovena činnost delimitaIČníchkomisí.
3. Měřické dílo, jakožto soubor všech měřických zá-

pisů a početních operací, sloužících k vyhotovení hra-
ničnídokumentace.
Podrobný popis hraniční dokumentace a součástí

měřického díla podává Ing. O. Krčmář, technický pří-
dělenecdelimitační komise čsl.-maďarské a čsl.-rumun-

ské a vedoucí technických prací VI'. 1921 až 1926.
(Viz Zeměměřický věstník a Zprávy veřejné služby
technické.)
4. Zakreslení hraniční čáry do katastrálních map.

Hraniční čára, znalČkyi čísla mezníků byly provedeny
rumělkou s připojením konvencionelní značky státních
hranic.
Posledním článkem v řadě rozhraničovacích komisí

byla mez i stá t n í k o m i s e p l' o Ú P l' a v u h I' a-
nic čsl. - něm e c k Ý c h, která podrobně určila hra-
nice čsl.-německé, shodující se s bývalými rakousko-
německými hranicemi z 3. VIII. 1914. Nové hranice
na Hlučínsku stanovila delimitační komise v r. 1923.
Mezistátní komise byla komisí bilaterální bez dohodo-
vých zástupců. Dílem této komise bylo zjednodušení
a podrobné určení průběhu hranic, jejich trvalé za-
jištění v přírodě a v dokumentárním díle. Dokumentár-
ní dílo je obsáhlým operátem o 15 atlasech které
pa 695 listech mapy v měřítku 1 : 2 500 a ~a 981
l~tech nárysů s měřickými údaji zajišťuje hraniční
~aru.*) Podepsáním dokumentárního díla v listopadu
tr r. 1937 zmocněnci obou států skončila komise práci.
lj Vládní nařízení zlO. Xll. 1937, č. 237 Sb. z a nař.
~tanovilo v § 1 ukončení doby provádění rozhraničova_iích•ustanovení meziná,:odních smluv podle čI. I, odst.
. zak. z 30. VI. 1921, c. 245 Sb., o státních hranicích.
Tímto vládním nařízenim bylo skončeno období pro

stanovení a zajištění hranic prvé Re-
~ u b I i k y. Vyžádalo si dlouhé doby a velkého nákla-
du. To však ustupuje do pozadí před skutečností, že
vzniklo zeměměřické dílo, které se svým rozsahem
~ významem může srovnávati s katastrální mapou
:rt ostatními operáty pozemkového katastru.

Udržování hraničního díla.

v ~ždý bod .hra~iční čáry byl zajištěn mapově, po-
ctarsky .::v I?plsove tak, že jeho poloha může býti vždy
znovu zJlstena. Aby se toto dílo časem neznehodnotilo
a aby byl stále zachován souhlas označení
v při rod ě s díl em d o k u m e n tál' nim, bylo
po postaráno hraničními statuty (mezistátní-
mi smlouvami o úpravě poměrů na hranicích) o dozor
evidenci a udržování hraničního označenÍ. Smluvnf
strany se zavázaly konati každých deset let periodické
revise ,obnoviti původní stav hraničního označení a
vyznačiti v dokumentárním díle ty změny, které vy-

.). Ing. Stanislav Ve v e r k a: VÝměny státního území
meZIČeskoslovenskou repuhlikou a Německou říší Země·
měřický věstník, roč. 1937,str. 154-155. .
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plývají Z charakteru průběhu hraniční čáry (hranice
ve vOOníchtocích).
Hra nič n í s t a t u t y obsahují řadu předpisů

o pohraničním styku, o zachovávání hraničních průse-
ků a hraničních pruhů, omezují vlastnická práva ma-
jitelů pohraničních pozemků, upravují právní poměry
na veřejných hraničních komunikacích (hraniční sil-
nice, cesty) na 1J.raničních tocích a ,železniční záleži-
tosti. Pamatováno jest na úpravy hraničních vodních
toků, jichž projekty i provádění vyžadují souhlasu
smluvních stran. Československo<sjednalo do r. 1938
hraniční statuty se všemi sousedními státy. Uzákoněn
:byl hraniční statut čsl.-rakouský (Sb. z. a n. Č. 139
z r. 1930), čsl.-maďarský (Sb. z. a n. Č. 8 z r. 1931).
K .uzákonění dalších smluv nedošlo pro politické udá-
losti posledních let.
Podle již uvedeného vládního nařízení č. 237, § 2

z r. 1937, skončilo provádění rozhraničovacích usta-
novení mezinárodních smluv dnem 1. ledna 1938. Do
tohoto data obstarávalo všechny technické a správní
záležitosti státních hranic, vyplývající z hraničních
statutů (revise, evidence, udržovací práce hraničního
označení a doplňování dokumentárního a měřického
dHaministerstvo veřejných prací. V roce
1938 převzalo delimitační archiv min i s t e r s t v o
v nit r a a zřídilo tec hni c k o u' s 1u ž b u zem ě-
mě ři c k o li pro 'uvedené již technické a správní
úkoly. (Vlád. nař. ze dne 25. III. 1938, Č. 61 Sb. o zří-
zení měřické služby v min. vnitra.)
Tímto vládním aktem byli zem ě měř i č i, kteří

doposud působili u mezistátní komise čsl.-německé,
pověřeni, aby po technické stránce peč o val i o h r a-
nic e n a Š e h o stá t u. Tak vznikla hraniční služba,
která je nyní prováděna hra nič ním odd ě 1e ním
zem ě měř i c k é h o ú řad u.
Tito zeměměřiči byli odhodláni střežiti na hranicích

každý centimetr státní půdy, bdíti nad dokonalým
vyznačením hranic v přírodě, v právních aktech a ma-
pách tak, aby se předešlo zbytečným sporům ~ inci-
dentům se sousedy.

Hranični práce v druhé Republice
a za t. zv. Protektorátu.

. Bohužel, bolestné události na podzim r. 1938 nedo-
volily zeměměřickým inženýrům hraniční služby, aby
dále plnili svůj úkol, naopak, ibyli přinuceni pracovatl
na »nové hraniční čáře«, která rozervala tělo Republi-
ky. Ke konci listopadu odjíždí několik zeměměříckých
inženýrů do Berlina, aby z příkazu vlády druhé Re-
publiky zakreslili do topografických map 1:25 000
potupné hranice druhé Republiky s Německem. Prů-
běh hraniční čáry se řídil čarou zakreslenou do němec-
ké generální mapy 1:300.000, kterou prý v Mnichově
kreslil sám »FUhrer«.
Němci předstírali korektní jednání a proto zřídili

čsl. • něm e c k o u r o z hra nič o v a c í k o m i s i,
která měla při podrobném stanovení čáry bráti zl'etel
na poměry mís t n í, do p r a v n í, h o s pod á ř s k é,
n á rodnos tn í a k u I t urn í. Avšak pří jednáních
Němci docela průhledně sledovali str a t e g i c k é
a 'voj e n s k é cíl e, snažili se vésti hraničrií čárn
i v podrobnostech tak, aby Republice způsobili co
nejvíce nes n á z í a vzali jí tak všechny ž i v o t ní

pod m í n k y. Své požadavky prosazovali lstivě a
brutálně. československý delegát vyslanec p. Dr. Ar-
nošt H e i d r i c h bojoval na zasedáních hraniční ko-
mise ve Znojmě, v Karlových Varech, Ústí a Ratiboři
úporně proti přesile německých pověřenců, odborníků
a všelijakých ortsleiterů. Snažil se zmařiti' jejich ne-
kalé plány oděné do roucha diplomacie.

Právní i technická složka hraničniho oddělení mini-
sterstva vnitra, vedená Dr. Richardem HolI e m a
Ing. Stanislavem V e v e r k o u, pomáhala mu přesným
zjišťováním různých statistických dat, vypracováním
důvodů k žádostem správních celků (okresů, obcí) a
veřejných korporací o změnu hraniční čáry. Při
jednáních sledovali z á s tup c i min i s t e r s t v a
v nit r a zákres slovně ujednaného průběhu hraniční
čáry do mapy 1:25 000, jejíž každý list jakožto ori-
ginál byl podepisován odpovědnými činiteli. Současně
s voj e n s k o u s 1o ž k o ude 1e g a c e dozírali, aby
popis sjednané čáry v protokolech o zasedání komise
byl j a s n ý, je dno z nač n Ý a přesně určoval sjed-
nanou čáru.
V zimních měsících byla hraniční čára vytýčena

dřevěnými kůly. Pro vytyčovací práce byla rozdělena
na čtyři hlavní úseky, ve kterých pracovalo 31 smíše-
ných skupin. S československé strany vedli strany
vedli skupiny zeměměřičtí inženýři, kteří byli pro tyto
práce ministerstvu vnitra přiděleni finanční správou.
Hraniční čára, pokud byla vytyčena za souhlasu ve-
doucích skupin a vedoucích hlavních úseků, byla vy-
značena kůly s červenou hlavou. V místech, kde se
projevila různost názorů na vedení čáry, byla vyty-
čena kůly s černou hlavou. O případech, kde hranice,
ať dohodnuté nebo nedohodnuté, se odchylovaly od
čáry v mapě 1:25000, byly sepsány záznamy, které
pak byly předmětem jednání v sezeních komise. Tuto
práci možno charakterisovat tou skutečností, že hra-
niční čára se v některých částech jen černala a zá-
znamy rostly do papírových stohů. Byla i místa, kde
pro odpor obyvatelstva na obou stranách nebylo možno
čáru vykolíkovati. Mělo též dojíti ke zcelování pozem-
ků českých i německých vzájemnou výměnou. Avšak
činnost komise ochabla již v prvních měsících r. 1939
pro nezájem Němců .
Zřízením t. zv. Protektorátu změnil se charakter

hranic. Byly nazvány vn it ros t á tn í mi h ran i-
c e m i. Říšské ministerstvo vnitra vydalo nařízení
k jejich omezníkování a zaměření v září 1939. Byly
opatřeny i mezníky, ale k pracím nedošlo pro válečné
události a pravděpodobně též pro jiný názor Němců
na vyřešení »české otázky«. Němci se vždy snažili
zakrýti skutečné úmysly nějakou nastrojenou akcí.
Cinnost komise pro stanovení hranic druhé Republiky
byla jen pouhým divadlem, kde Němci dokazovali
světu, že plní své závazky, zatím co připravovali jejich
neslýchané porušenÍ. Sledujíce nadále tuto taktiku,
vydali i zmíněný výnos říšského min. vnitra. Na pod-
zím r. 1940 nařizuje protektor, aby byla provedena
revise hranic vytyčených v zimě 1938 a 1939 a mluví
o hranicích pro z a tím n í c h. Tento název velmi
dobře vyhovoval představám všech českých zeměmě-
řických inženýrů na pracích zúčastněných. Hraniční
čára byla doplněna kůly, které byly všechny natřeny
červeně a požadavky zpracované v záznamech uloženy
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hluboko do zásuvek stolů. Tyto hranice byly již v roce
1943 neznatelné a jejich dřevěná demarkace byla v le-
tech 1943 a 1944 obnovována.
Vyznačení hranic první Republiky, jejich zaji8tění

a zobrazení v mapových dílech se Němcům (úřední-
kům u protektora) tak zalíbilo, že se rozhodli v r. 1941
tímtéž způsobem vyznačiti jihovýchodní hranice své
»tisícileté« říše. 1íada inženýrů a pomocných sil mu-
sela vyhovět německým požadavkům a zemské hrani-
ce moravsko-slovenské »povýšiti« na hranice »říŠSké«.
Též hranice čsL-polské byly »poctěny« v letech 1941
a 1944 přeměnou na hranice Slovenska s »ŘíŠí«.

Hraniční úkoly v osvobozené Republice.

Údery spojeneckých vojsk a revolucí českého a slo-
venského lidu rozpadly se hranice »tisícileté« říše
a zmizel »Protektorát« i jeho prozatímní hranice.
Hranice třetí Republiky jsou v podstatě prozatím

určeny hranicemi první Republiky a přátelskou doho-
dou se Sovětským svazem o Karpatské Ukrajině ze dne
29. VI. 1945 v Moskvě. V zimním období v roce 1945
až 1946 byly vytýčeny a Ý přírodě i v mapových do-
kladech zajištěny hranice čsI.-sovětské. Tento velký
úkol byl splněn spojenými silami triangulačního, hra-
ničního a topografického oddělení zeměměřického
úřadu za spolupráce topografů vojenského zeměpis-
ného ústavu. D o k u m e n t á r n í dílo hranic čsl.-
sovětských je s hlediska měřického operát top 0-

g r a f i c k Ý (topografická mapa 1 : 25 000, přehled
topografických polygonových pořadů, přehled geode-
tických bodů sloužících za podklad rozhraničovacích
prací, seznamy souřadnic). Měřický operát je p ř í-
Io h o u pro t o k o I u, popisujícího státní hranice
mezi Ceskoslovenskou republikou a Sovětským sva-
zem.
Hranice Republiky s Německem po-

třebují z důvodů politických, strategických, ostrahy
hranic, hospodářských a komunikačních různé ú p r a-
vy ak o rek t u r y. Připravovati materiál pro jed-

nání o hraničních požadavcích na mírových konferen-
cích společně s právním referátem H ministerstva
vnitra ve styku s ministerstvem zahraničních věcí
a ostatními resorty je nyní hlavním úkolem hraničního
oddělení zeměměřického úřadu ministerstva vnitra.
Tak čsl. memorandum pro mírová jednání s Němec-

kem, které předložila naše vláda v Londýně, !bylo po
stránce územních požadavků zpracováno za spolu-
účasti zeměměřičů hraničního oddělení.
Vy bud o v á n í n o v é h o o z nač e n i v korek-

turách hranic a o b n o vad e m a r k a cen a p ů-
vod n í c h mís tec h předpokládá sjednáni miro·
vých smluv a hraničních úmluv se spřátelenými státy.
Nelze říci, že i zahájená jednání budou v brzké době
skončena; avšak hraniční demarkace na§eho státu
jest značně p o š k o ze n a v á leč n Ý m i udá los t-
rn i a potřebuje obnovu alespoň prozatímní, neboť ne-
znatelné státní hranice vedou k incidentům, stěžují
a znemožňují službu orgánům pověřeným střelením
státních hranic.
Je proto úkolem zeměměřičů, aby i nyní konali slui-

bu, kterou na ně vzneslo ministerstvo vnitra za první
Republiky.
O b n o vah ran i ční dem a r k a c e je důležitý

úkol, po kterém v pohraničí volají Sbory národní bez-
pečnosti a finanční stráže. Jen na dobře znatelných
hranicích mohou pověřené orgány provádět dokona-
lou ostrahu hranic a zabrániti i leg á I ním pf e-
chodům Němců na naši stranu. Jak konstatuje
denní tisk, jsou přechody Němců, které se.v poslední
době množí, metlou našeho pohraničí a s hlediska
bezpečnosti státu zjevem nanejvýše povážlivým.
Zeměměřiči hraniční služby se snaži,

pokud jsou okolnosti k tomu příznivé, napraviti škody
spáchané okupanty na hraničním označení a doku-
mentárním díle hranic. Doufají, že se jim podafí
u v é s t i hra nič n i dem a r k a c i, d o k u m e n-
tární a měfické dílo opět do tak doko-
n a I é h o s t a v u, j a k sej í m m o h I a v y k á z a t
první Republika.

l"vrh ua v1tvořeni Mezlnárodni služb1 pro zřizeni pozelDkoYé.
338.311.1 :347.235.11

Prof~ Re'M Da;nger předlne8l na zasedání Stálého výOOru Me~národni fedNace zeměměf;cké 1) PtJřfji
návrh na vytwření Mezinárodní služby pro zfízení pozemkové, která by měla studovat zp'Ů.9ObyregiBtrace
pozemkových statků a přispívat k zlepšení takových zařízení. Uvedl pro to dUvody a podDl návrhy, 8 flimi~
pooo~je:rn6 za vhodné seznámit i na.§ečtenáře.

f. Národní a mezinárodní zájem na utvoření
služby pro zřízení pozemkové.

Hospodářské vědy nás uči, že bohatství se rodí účin-
kem této funkční trojice: přirody, práce a kapitálu.
Lze poznamenati, že statek pozemkový tvoři v tom,
co označujeme výrazem přiroda, základ osvojování si
přírody člověkem. Vlastnictví půdy je pak vskutku
prvotní a nezbytnou podmínkou veškeré výroby, ať
jde o sadbu, vzdělávání půdy, pastvu dobytka či do-
bývánísurovin. Zábor půdy pozemkovým vlastnictvím
nebojejí držbou i pro průmysl, obchod a bydlení před-
pisuje administrativa různými právními formami, ve-
řejným1 nebo soukromými, známými v celém světě.

Mimo to je třeba poznamenat, že držba půdy je netoli-
koprvní nutností pro výrobu, nýbrž i hlavní podsta-
tou, k níž se vztahuji všechny fo~y úvěru. P6da je
vskutlm jediným trvalým a neproměnným bobatstvfm,
k němuž se v konečném počtu vztahují všechny měny.

Z toho tedy plyne, ať byla dána jakákoli forma
vlastnictví půdy: nerozdělené nebo rozdělené, kolek-
tivní nebo individuální, ať je lidská politika podrobila
jakémukoli právnímu zřízení, že vždy bylo nutno ji
určit slovně i graficky, ohraničit ji, ocenit její jakost,
označit u ní držitele a cenu. To je účel různých forem
pozemkového zřízení, jemuž bylo a je podrobeno vlast-
nictvík půdě v celém světě ji! od dob historických.
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Toto pozemkové zrIzení, ačkoli každá forma civili-
sace mu dala zvláštní znak, nese tři zřetelné jevy:
hospodářský, právní a technický, které musíme roz-
lišovat při jeho rozboru.
Hluboké rozdílnosti se projevují v pojetích, jež růz-

né národy si tvoří pro pozemková práva, jejich uží-
vání a jejich zapisování ve všech zemích světa. A ještě
dlouho nebude snadným, jednoduchým a zbytečným,
snažit se poukazovat na nynější zmatky a pokusit se
zavést vedoucí pojmy, aby se vyhovělo moderním po-
třebám pořádku a součinnosti.
Známe-li množství hospodářsk~'ch a právních sporů,

které se kupí kolem pozemkového vlastnictví, tohoto
prvotního bohatství, musíme si pozorně všímat zaří-
zení, jejichž zřetelnost a jakost jsou určeny k tomu,
aby potlačily příčiny sporů a vedly tak i k odstranění
myšlenkových sporů o tomto statku.
.Posléze sluší poznamenat, že všeobecné bohatství

je funkcí jakosti řečených zápisů. Připomeňme si, že
všude, kde jsou zavedeny pozemkové knihy s průkazní
mocí práva vlastnického nebo držebnostního, přináší
nemovitostní úvěr k dobru snížení úroků od 25 do
50% v poměru k státům, které postrádají takové in-
stituce.

II. Směrnice pro Mezinárodní službu.
Se zřením k předcházejícímu lze určit účel Mezi-

národní služby takto:
a) Studovat různé formy pozemkového zřízení ve

světě a jejich odraz na uspořádání národní a mezi-
národní,
b) vyvolávat nebo zlepšovat předpisy se zřetelem

na příznivější rozvoj jednak určitého způsobu výroby
jednak jistoty úvěru,
c) uvádět ve známost a šířit nejlepší předpisy s tro-

jího hlediska: hospodářského, právního a technického.

III. Vytčení hlavních úloh.
Pro přesné stanovení záměrů zamyšlené instituce

bude užitečným vyjádřit hlavní úlohy, které se vzta-
hují k různým znakům pozemkových zřízení:
A. Zřetel hospodJí,řský:
Rozdělení země,
roztřídění venkovské a městské,
vyvlastňování,
scelování pozemků· na venkově a ve městech,
úprava pozemková,
meliorace pozemků.

B. Zřetel právní:
Rozhraničení a omezníkování,
.služebnosti a věcná práva,
plány, připojované k úředním listinám,
zápisy·· pozemkové,
ím).~a· vlastnictví,
r~~JP~oYé ~y, ..
i C~'Zřetel tech'1Niéký:
. Měřent a místopis,
'katnstr daňoyýa pozemkový,
oo.had nemovitostní,
fotografie.

IV. Organisace l\'IezinárodnÍ služby.
A. Rozvrh prací:

Z pc::átku by se tato služba zabývala shromažďo-
váním dokladů, vztahujících se na uvedené úkoly a to:
Návodú, vydaných již nyní existujícími administra-

tivami pozemkových zařízení,
Im~:1a hlídek uveřejněných o týchž předmětech,
rozvrhů vyu:3avacích v různých zemích pro kvalifi-

kované odborníky.
Me.:::inárodní:s)u~;ba navázala styk s odborn~rmi

odvětvími administrativy, jakož i se spolky kvalifiko-
vaných t2~h:-'J.iI='ťl, Z!Sk8JS. zprá\:,.y a mínění.
Zúč::s'cn:la se mez'll?xodních kc;:,,::;resú, mohla by

je i organisovat, zřídila si sekretariát a vyvolávala
rozpravy a opatřovala zprávy o uvedenÝ'ch otázkách.
Opatnla by slovník ve vlce jazycích, vztahující se

na studovaný úsek techniky, se zřetelem na usnadnění
mezinárodní práce. Navrhla by normalisaci v prová-
dění.

Jl.fěJa by v pěti1et:frchobdobích studovat a připravit
návrhy na určitý počet pozemkových zařízení se vzo-
ry a návody, ve shodě s přáními zemí, jež by se o věc
zajímaly.
Pv.sobila by na rozšiřování svých studií a zhodno-

cC7a12, své výzkumy založením mezinárodní publi-
kace. Byla by k disposici universitám a školám, jimž
by poskytovala rady ve výcviku specialistů a usnad-
ňovala mezinárodní výměny studentů a praktikantů.

B. Věcná organisace.'

Mezinárodní služba by měla stálý mezinárodní vý-
bor, složený ze tří odborníků. Jen jeden z těchto čle-
nů by byl v sídle služby a vykonával by funkci stálé-
ho tajemníka. Druzí dva by byli přítomni toliko na
shromážděních, na něž by je třikrát do roka pravidel-
ně povolával stálý tajemník.
Mezinárodní komise, mající po jednom členu z kaž-

dého členského státu, by se shromažďovala každý rok,
tvořila by kontrolní orgán činnosti Stálého výboru,
rokovala by o jeho studiích a upravovala závěry
z nich.
Tato komise by mohla upravovat doporučení pro

administrativní služby zúčastněných států.
Sluší poznamenat, že Mezinárodní zeměměřická fe-

derace zahájila sestavování mezinárodního slovníku a
shromážďování důležitých dokladů o pozemkovém ka-
tastru a pozemkové knize, které jsou nyní shromáž-
děny v Paříži a mohly by být uloženy u nové služby.
Federace byla utvořena v roku 1926 v Paříži na

mezinárodním kongresu v Ústavu intelektuální spo-
lupráce, ul. de Montpensier č. 2. Byla důsledkem a
pokračováním dvou mezinárodních zeměměřických
kongresů, v Paříži 1878 a v Bruselu 1910.
Od té doby Federace uspořádala tyto kongresy:

1930 v Curychu, 1934 v Londýně a 1938 v Římě, za
účasti Velké Britanie, Belgie, Holandska, ~výcarska,
Jugoslavie, Švédska, Dánska, ltalie, Polska, Cesko-
slovenska, Rumunska, Rakouska, Francie a v posled-
ním případě i Německa.

(Z originálu přeložil Ing. Dr. Jan OíSař.)
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Na cestě k zlepšování pracovních method početních jsou Mmogramy s transparentem úsekem velmi vděč-
ným. V článku uvádím takový nomogram pro výpočet oprav z excentricity,. má ji~té předMsti před MmQ-
grammn 1VJdlekatastrální instrukce A.

Při malých excentricitách se určují opravy směrů
graficky podle diagramu Ing. V. Kolomazníka (instr.
A, tab. IX). Tento způsob je rychlý, vyžaduje však
několika pomocných úkonů předběžných: vynesení
excentrického směru a délky, sestrojování kolmic,
odměřování kružítk~m atd. Také způsob podle tabu-
lek Elznic-Valouch: Geoma str. 277, vyžaduje více
pomocných úkonů, jako: orientaci centrovanýchsměrfi
na směr excentr - centr, odměřování vzdáleností, vy-

tvoření poměru ~ a násobení jím.

Poukazuji zde na isoplety průsečíkového nomogra-
mu (obr. 2), které nás převážné části těchto pomoc-
ných úkonů zbaví. Z technických důvodů je nomo-
gram vyrýsován omezeně a jednobarevně. Lze jej kon-
struovat dvojnásob nebo i čtyřnásob tak veliký, roz-
říznutý a slepený podle os, aby se dal složit na nor-
malisovaný formát, s bbrevným vyznačením úhloměr-
né stupnice nebo isoplet záporných oprav a po přípa-
dě s isopletami hustšími.*)

.&\
A

lJ
~.

Úkolem jest zobraziti průsečíkovým nomogramem
vztah

sin o=(3-sin cS·
Volme konstantní e= 10 cm (nebo 1 m) a hledejme

vhodnévztahy
/1 (x, y, S) = O

/2 (x,y,e) =0 (2)

/g (x,y,b) =0

'1'1 (e. ({J, 8) = O

'1'2 (e,({J,e) =0

'l'g (e, ({J, <J) = O

*) Jednota čs. matematiků a fysiků v Praze byla by
ochotnavydat takový centrační nomogoramna polotuhém jest
transparentním papíru, bude-li dostatečný počet zájemců,
kteří se do 3 měsíců přihlásí. Přihlášky přijímá autor,
Děčín,Štefánikova ul. 42. Cena závisí na počtu přihlášek,

z nichž vyloučením x, y, pokud se týče e, ({J, dostaneme
vztah (1).
Zvolme '/\ (e, 'I;, S)

'P2 (e, ({J, e)

Rovnice (4) je rovnicí soustředných kružnic o stře-
du v počátku a poloměru S, rovnice (5) je rovnicí
svazku přímek jdoucích počátkem o směrníku c.
Sestrojíme-li čáry (4) a (5) a čáry 'PS (e, ({J, <J) = 0,

které prozkoumáme dále, na průsvitku, a přiložíme ji
na přehledný náčrt sítě tak, že počátek je na bodě,
na němž excentricitu uvažujeme a paprsek cp= fo se
ztotožňuje se směrem na bod, ke kterému byla ex-
centricita při měření orientována, pak každý bod AJ
B, O,. " sítě (obr. 1) repres~ntuje současně průsečík
obou příslušejících čar (4) a (5). Budou tedy čáry
';',\ (e, 'P, <J) =O, procházející body A, B, O,... udávat
ono ?J, které vyhovuje vztahu (1) pro e= konst=
= 10 cm. Pro jiné E= 10 . a cm bude oprava LI"=
= a . o". Toto násobení se provede velmi jednoduše
logaritmickým pravítkem nebo strojem, Mbo jakým-
koliv násobkovým nomogramem. a je společné všem
směrům. Nastavíme je do nastavovacího počitadla
stroje a násobíme hodnotami čtenými na nomogramu.
Nebo nastavíme nulu vnitřní stupnice logaritmického
pravítka proti hodnotě a na stupnici vnější a pak
proti odečítaným hodnotám o" na vnitřní stupnici
čteme na vnější opravy LI".
Čáry (4) a (5) není třeba rýsovat, pouze čáry (5)

nahradíme úhloměrnou stupnicí, abychom pomocí aí
mohli nomogram orientovat ke směru excentr-centr.
Čáry 'P3 (e, ({J, <J)= O, jež jsou, jak vidíme z obr. 2,

kružnice, mfIžeme vykreslit pouze na straně označené
(+ ),musíme však v tom případě úhloměrnou stupnici
očíslovat červeně o 200 gr posunutou. Pro body, které
budou na straně (-), musíme pak nomogram orien-
tovat podle červených směrů.
Prostudujme nyní čáry '1'3 (e, ({J, tS)= O:
Dosadíme-li (4) a (5) do (1), dostaneme

'. e .srn u=- .Sln ({J

I;J

x=e.cos({J
y= e .sin({J,

. y
srn({J=-

(J
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Pro e=O.10m

Obr. 2. Transparent.

Po doIIazení (9) a (10) do (6) bude

sin ~= e . y-,,-==
...; g:2 + y2 ...; g:2 + '!J2

2 + 2 ey x - ·Sili ťJ • y =O
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co! je rovnice kružnic O středu na ose y a souřadnicích
středu

6
r=--

2 sin o
Jdou tedy všechny kružnice počátkem.
Oprava nomogramů je zřejmá z obr. 2. Máme-li

nomogram na papíře neprtihledném, použijeme kous-
ku prtisvitky, na kterou si body z přehledného náčrtu
přeneseme (včetně směru, k němuž je excentricita
orientována), (obr. 1) a tuto prtisvitku pak přiložíme
na nomogram. Překopírování několika bodů je práce
snazší než sestrojování kolmic při způsobu podle
instrukce A. Přesnost obou diagramů je asi stejná.
Je-li nomogram konstruován pro měřítko 1 :20 000,
dá se použít i pro jiné, na př. 1 :10 000, údaje vteři-
nové (b") se však musí patřičně' znásobit, v tomto při-
padě dvěma.
. K překopírování se opět ddbře hodí celuloidový
transportér, který jsem navrhoval v soutěži drobných
vynálezů v roce 1944, k podobnému účelu při trans-
formaci a při výpočtu odchylek polygonových pořadů.
Uvádím tabulku poloměrů kružnic pro o" po 1".
Pro kružnice velkých poloměrti je třeba vypočíst

souřadnice několika bodů a kružnice zobrazit křivít-
kem nebo pravi~.

Tabulka po1hmbů k~ pro prů8ečíkový m»rwgram
- k výpočtu opr(J//)z e:x:centricity.

- Pro 6-10 cm r= __6_
2.sino

a" I r ' r o" I r (J" I r
---

I" 31831m 21" 1516m 41" 776m
2 15916 22 1447 42 758
3 10610 23 1384 43 740
4 7958 24 1326 44

[

723
5 6366 25 1273 45 707
6 5305 26 1224 46 692
7 4547 27 1179 47 677
8 3979 28 1137 48 663
9 3537 29 1098 49 650

10 3183 30 1061 50 637
11 2894 31 1027 51 624
12 2653 32 995 52 612
13 2449 33 965 53 601
14 2274 34 936 54 589
15 2122 35 909 55 579
16 1989 36 884 56 568
17 1872 37 860 57 558
18 1768 38 838 58 549
19 1675 39 816 59 540

I
20 1592 40 796 60 531

I

ZElJIĚ:JIĚŘIUKÁ PRA.XE

Knihovní provádění změn, povstalých přirozeným posunem veřejných vodotoků, má zajímati celou země-
měřic1wu veřejnost, neboť 1Mždý její při-3lu...mík měří aspoň občas na pozemcích pobřei:ních. Tím přichází
ve styk s předpisy o vlastnictví k vodním parcelám. Je-li tázán na radu, má straně umět odpověděti, správně
~ informovati, poraditi, případně chrániti její zájmy.

Změny u vod soukromých, zpravidla hraničících na pobřežní parcely téhož vlastníka, nepůsobí obtíží při
knihovním provádění, neboť tu jde až na malé výjimky o změnu předmětu měření. Ale k'Y1!ihovníprovádění
změn,vyvolaných přirozeným způsobem v rozsahu a tvaru v e ř e j n Ý c h parcel vodních, jak o nich jedná
obecný občanský zákon v §§ 407 až 412, jest již unčitljm problémem, ba někdy i pro zkušeného zeměměřic-
lreho -inženýra, právníka - v to i soudce čítaje - do mněle značně obtížným.

Dalo by se o této věci hodně psáti a v zájmu správ né představy zeměměřických inženýrů je řádná znal08t
této materie nejvýš nutnou, ale snad i tyto řádky vnesou trochu $Větla, do mlhavé sféry, zahalující otázku
h,ladkéhozaknihování změn při vodotocích. Napomůže k tomu rozbor, případně citace rozhodnutí krajského
souduv Uh. Hradišti č. d. R I 407/1/41 ze 16. VII. 19 t,.1,kdy fungoval jako soud rekursní.

V daném připadě šlo o toto: Katastrální měřický
úřad prováděl v k. ú. Louky n. Dřevnicí obnovu p0-
zemkového katastru a vyzval majitele pobřežnich
parcel i správce veřejného statku vodního (tehdy
zemský úřad v Brně), aby při neregulovaném úseku
řekyDřevnice udali hranice pozemků. Pobřežníci i zá-
stupce správy veřejného statku shodli se na tom, že
hranice je v přírodě zřetelná, že její skutečný průběh
bylpři pochůzce oboustranně zjištěn a že proti jejímu
zaměření nemají námitek:")

*) Při tomto jednání - katastrálním řízení - však
pobřežníciuplatňovali také nárok na náhradu škod. které

Katastrální měřický úřad vyhotovil ohlašovací list
a předložil jej s nákresem okresnímu soudu. Tento
nechtěl provésti změnu z moci úřední a při dalšÍIJl
projednávání uložil zemskému úřadu v Brně, aby pro-
vedl kI:\ihovní pořádek v dané lhůtě pod pokutou

.tím povstaly v důsledku stavební úpravy v úseku JI a d
jejich pozemky se nacházejícím. Zástupci správy --věře.i-
ného statku vodního uznali v Ý jim e č n o s t nároku na
náhradu škody a prohlásili, že se o něm může rozhodnout
až při vodoprávním jednání, O otázkutoho1QQdškodnění
se neza.iímaJ zástupce katastrálního měřického úřadu
a maje souhlas účastníků o skutečném průběhu hranír
vodIli parcely, provedl na to zaměření.
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50 Kč. Proti tomu se zemský úřad odvolal ke kraj-
skému soudu, který vyhověl stížnosti tím, že z ruš i I
u sne sen í o k r es n í h o s o u d 1.1, v cel é m r o z-
sahu a současně uložil oIcre'snÍ,mu sou-
d u, aby z měn y, z j i š t ě n é o h I a Š o v a c í m-
li s tem, pro v e d I sám z moc i ú ř e dní.
Považuji toto rozhodnutí za zásadní a velmi vý-

znamné pro zeměměřickou praksi a některé kolegy,
kteří se domnívají, že nelze přirozené ~uny řečiště
a tím i změny pobřežních parcel prováděti knihovně
z moci úřední, a kteří v podáních na okresní soudy
vycházejí ze stanoviska, že velké změny (vzniklé třeba
po stoletém zákresu v originální mapě) nelze z úřední
moci zaknihovati, že tu jde o změny držby (vlastní-
ka) a že je třeba respektovati práva knihovních vě-
řitelú a pod. Vždyť zde nejde o nic jiného než o oprav-
dový zásah vyšší moci do práv vlastnických! Vyšší
moc přináší někdy požehnání (na příklad bohatému
velkostatkáři) naplavením 10- až 15násobnou výměru
k púvodní parcele, a druhému (třeba chudé vdově)
odplaví jedinou měřičku louky.
Poněvadž existuje ustanovení ~ 411 ob. obč. zákona,

který řeší v 95% všechny změny, vyvolané přiroze-
ným posunem vodotoku. a dále výstižné rozbory práv-
níkú o právu pobřežním. není třeba kolísati v užívání
~ 35, odst. 9 vlád. nařízení ,č. 64/1930; je tu přece
dúvod, aby okres. soudu bylo připomenuto, že knih.
pořádek jest sáni povinen provésti z moci úřední na
podkladě geometrických plánú (ohlašovacích listú se
snímky kat. mapy). Při tom výslech vlastníkú pobřež-
níchpozemkú a zástupce správy veřejného statku vod-
ního t. j. ZNV a nikoli ONV a také ne MNV, bude
více méně formálního rázu, neboť není nikoho, kdo by
zásah vyšší moci mohl změniti nebo popříti, když geo-
metrický plán nebo snímek kat. mapy změnu skuteč-
ného stavu prokazuje.
Zde podávám výtah z rozhodnutí krajského soudu

a to jen onen text, který se přímo vztahuje na otázku
zaknihování a nedotýká se náhrady škody, kterou
zpúsobily stavební práce v úseku řečiště výše polo-
ženém:

»Podle § 35, odst. 9 vI. nař. čís. 64/1930 Sb.,mění-li se
l'Ovlovněpřirozenými posuny rozsah nebo tvar katastrál-
ního území v důsledku změny neustáleného předmětu tvo-
řícího 1)ohyblivouhranici katastrálního území (na nř.
vodníhotoku. jehož středem jest určena pohyblivá hranice
a jejž sleduje i v jeho přirozených posunech). n e n í
třeba k provedení změn rozsahu a tvaru
k a t a str á I n í h o úze m í v p ozem k ov ém k a-
t a str u a v e ř e j n Ých k n i h á ch ž á d o s t i z á-
j em Íl í k ů a n i p ovol e n í ú řad Ů, jinak příslušnvch.
Taková změna. pokud nejde zároveň o státní hranice. se
provede z úřední povinnosti.
V daném případě jest nesporné. že samovolnýmpo'Su-

nutím koryta řeky Dřevnice bvlv způsobeny změny ka-
tastrálního území, o jeiichž úpravu ve veřeinÝchknihách
jde. Nutno tedy přisvěďčiti tvrzení stěžovatelky. že danÝ
nřípad spadá pod ustanovení shora uvedené. V důsledku
toho jest t a k éře šit i ot á zk u. k d orná 1)r ov é s t i
změnu v pozemkovÝch knihách jedině podle
toho před pisu. V tomto směru j est v~ak výslov-
n ě a z cel a .led n oz TI a Č n ě s t a n oven o. ž e zrn ě-
nu tu nutno provésti z úřední moci. Měl
proto knihovní soud s příslušným kata-
strálním měřickým úřadem provésti tyto
zrn ě n y sám p o vÝs I ech u str a n.
Bylo proto třeba jen na základě tohoto stížnosti vyho-

věti a napadené usnesení zrušiti. Avšak i ostatní námitky
jsou' odůvodněny.

Dle protokolu ze dne 19. VI. 1939 uznali pobřežoíci
vytýčenou hranici mezi řekou Dřevnicí jako veřejným
statkem a přilehlými pozemkyza skutečnou hranici držeb-
nostní (užívací). Jejich návrh na odškodnění nutno po-
važovatí za s a m o s t a t n ou žádóst, která s určením
hrariíce nesouvisí, a proto byli také odkázáni na zemský
úřad. Jak správně uvádí protokol. rozhodnutí o odškodnění
ze zbYtku řečiště může býti vydáno teprve po provedení
vodoprávně povolené regulace. Nejde tudíž vůbec o pod-
míněnou dohodu.Ostatně i kdyby pobřežníci takovou pod-
mínku položili. pře cen ov éře č i š t ě .les t f a k t i c-
k y dle vod n í h o z á k on a v e ř e j n Ý m s t a t k em,
a ť t o u zná v a j í n e bon e, a .i e s t .lep rot o v y-
značiti bez dalšího ve veřejné knize. V dů-
sledku toho nerozhoduie vůbec. zda dotčené pozemky jsou
zabřemeněny a zda knihovní věřitelé dali k .úpravě sou-
hlas. Vždyť nejde o úpravu v přírodě. nýbrž
o z a k n i h ov á n í s t a v u. k t e r ý v zn i k I s a m 0-
s t a t n ě a k t e rýt a k é d o s u d t r v á, a ť již p 0-

břežníci nebo jejich věřitelé souhlasí čili
nic.

Oprávněna jest konečně i námitka stěžovatelky,že zem-
ský úřad nemá zájmu na provedení změn, které s přelo-
žením toku řeky Dřevnice nesouvisí. a proto jako správce
veřejného statku těchto parcel pro úpravu řeky nepotře-
buje. Ok o In o s t, ž e ty t o vod n í par cel y byl y
poj a t" s o s t a t ním i d o oh I a š ov a c í h o I i stu.
nezavazuje zemský úřad k provedení
knihovního pořádk~

Pokud se týče ostatních námitek po stránce §ormální.
t. j. legitimace a podmínek uložení pokutv, v kterýchžto
věcech nebyla ostatně v důvodech nanadeného usnesení
zmínka. podotýká rekursní soud jen to, že již ze shora
uvedeného je zřejmo. že stěžovatelka resp. zemský úřad
nemusel knihovní pořádek prováděti a proto mu také ne-
mohla Mti uložena pokuta.
. Bylo proto třeba stížnosti v celém rozsahu vyhověti.«
Toto rozhodnutí krajského soudu by mělo býti vo-

dítkem pro podobné případy, kdy vodotok jest spúlný.
V případě, kdy řekou neprobíhá hranice katastrálních
území, nemúže býti jiného postupu v zaknihováni.
Jde o věc jednodušší; takový případ měl by býti řešen
podle analogie s použitím ~ 35, odst. 9 vlád. nař. č.
64/1930 a tudíž změny při veřejném vodotoku podle
§ 411 o. o. z. bylo by třeba provésti z moci úřední
a nikoli tlakem na pobřežníky, respektive správce ve-
řejného statku vodního, aby knihovní pořádek svým
nákladem zařídili.
Upozorňuji také na dúležité ustanovení § 404 obě.

zákona, který jedná o pří r úst k u (akcessi) vlast-
nictví (přírozeném i umělém). Přírustek přirozený.
jakým je naplavenina (odplavenina jest jakousi ne-
gativní hodnotou naplaveniny), nenabývá se právním
jednáním, nýbrž vyplývá z púvodního práva k p0-
zemku pobřežnímu: voda připlavuje neb odplavuje
púdu a mění znenáhla tvar a velikost parcel bez
»právního jednání«. Jde tudíž o r o z š í ř e ní pře d-
m ě t u v I a s tni c tví a nikoli o nabytí vlastnictví
k nové věci. A poněvadž pozemkový katastr a knihov-
ní soud má nejen zájem ale i povinnost na udržování
souhlasu mezi stavem v příprodě a stavem zápisu
knihovních a katastrálních, vyplývá z toho pro soud
i správu pozemkového katastru, aby stejně i změny
veřejných tokú uvnitř katastrálního území zjištěné
v geometrických plánech, prováděla z úřední povin-
nosti.
Výjímkou, a to dosti vzácnou, jest případ živelních

pohrom, kdy vodotok vytvoří za náhlých přívalu
zcela nové řečiště; tuto výjimku nebudou soudy a úřa-
dy katastrální samy řešiti knihováním příslušných.
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změn z moci úřední. Je to případ obsažený v § 409
ob. obč. zákona,*) kdy soudy a úřady vodoprávní se
podílejí na zjištění odškodného, které má připadnouti
ze starého (opuštěného) řečiště oněm vlastníkům,
jejichž pozemky byly vyšší mocí zabrány pro nově
vytvořené řečiště (novou veřejnou vodní parcelu).
Za svého dlouholetého spolupůsobení v otázkách,

které se dotýkají vlastnických změn při vodotocích,
nebyl jsem účasten, aniž jsem se doslechlo projedná-
ní případu, kdy měla býti poskytnuta náhrada (od-
škodné) za pozemky živlem zabrané pro nové řečiště
podle § 409 ob. obč. zákoníka. Vysvětluji ti to touto
okolností: Při vodní pohromě utrpí škody mnozí ma-
jitelé pozemků, ale ti zvlášť postižení prorváním nové-
ho řečiště, zpravidla se nehlásí o náhradu z opuštěné-
ho toku pro neznalost příslušných zákonných ustano-
vení. Plynou pak léta a zatím co si voda prohlubuje
koryto a Zlepšuje průtok v novém řečišti, starý
(opuštěný) tok se postupně zanáší. Pobřežníci chutě
prodlužují své užívání v opuštěném řečišti a to v ja-
kémsi prodlužování hranic svých parcel a sázejí si
vrbky a jasany jako hraniční znaky. Silnější soused
získává více a rychle.
Zeměměřický inženýr, který po letech přichází,

zjišťuje, že v přírodě existuje řečiště, kterým voda
normálně protéká, a často jen malé zbytky opuště-
ného toku, kdežto ostatní části zabrali pobřežníci,
neboť nebylo námitek se strany vlastníků oněch p0-
zemků, ze kterých za přivalů byl vytvořen nový tok.
Než naznačím svůj názor, jak takovýto případ po

letech zjištěný bylo by třeba posuzovati, uvedu ještě,
co v § 412 ob. obč. zákona se praví o stržích. Jestliže

*) § 409 o. o. z. zní: Opustí-li voda své řečiště, mají
především držitelé pozemků, kteří novým tokem vody
Řkoduberou, právo, aby se jim z opuštěného řečiště nebo
z .iehoceny dala náhrada.

za vodních přívalů byla odervána část pozemku (půda,
plody, stromoví) a vržena na ,jiné místo, třeba i na
druhý břeh. pak rx>stižený má právo do je dno ho
r o k u prokázati, že .ide o část jeho mlljetku. Pro-
mešká-li lhůtu jednoho roku. ztratí nárok a pozemek
nabude vlastník pobřežní parcely, ke které byl připla-
ven.
Soudím, že·tato zásada bv se měla uplatniti i v pří-

padech podle ~ 409 o. o. zákona, neboť po letech těžko
by vlastníci parcel. které zabral živel pro nový veřejný
tok, zjistili, kde se nacházela v době z~sahu vodního
živlu s k u teč n á hranice onoho onu1:\těnéhořečiště,
jež má sloužiti jako náhr2da za škody. Vždyť ka-
tastrální mana zpravidla nedává možnost důkazu
o tom, jaký mělo opuštěné řečiště tv~r ::Jrozsah. pří-
nadně hodnotu v době v?niku nového toku a jinÝ
doklad znravid!a chybí, leč by bvl po ruce p"eometrickv
plán iiného úřadu nebo ÍJř. ::Jut, civ. p'eometra. Také
pobřežníci neví a nemohou vždy doká:>:~ti.iaký Prllběh
měla hranice onuštěného řpči!!ítěv době vodní katastro-
fy. Nutno nřiznati, že pobřeŽDíciuHvaií č:'ist opuště-
ného řečiště. pokud ie nanlaveno. bezelstně v před-
stavě, že voda pozvolně m·ldu přiolavovala ve smyslu
ustanovení ~ 411 ob. obč. zákona.
f{ešiti tedv no leh'ch otRzl<uzmíněného odškodného

z opuštěného řečiště vzáimn těch. kdo vlastnili oar-
cely novým tokem zabrané. byllby líkol těžký a zvláště
v tom případě. kdybv se vyšlo ze zásady. že nrávn
na toto odškodné trvá do 30 let. Soudím proto. že
nastal-li bv PO letech snor o odškodnění z onuštěného
řečiště. které je už té doby v držení pobřežníků. měl
by soud nároky poškozených odmítnouti a to s pouka-
zem na zásadu vyslovenou o uplatnění práva vlastnic-
kého při stržích Při platnosti této zásadv nebylo bv
námitek, aby nanlaveniny (části) z opuštěného řečiště
staly se vlastnictvím pabřežníkfl a sice ve tvaru a roz-
sahu, jak v době zaměření pobřežníci jich užívají.

LITERÁRNÍ NOVINKY

Posudky a referáty.

Prof. Dr. mont. František Č ech II I' Il: Měřieké }lod.
klady dl'J.lníchmap báňského závodu v Příbrami. (Roz-
pravy Svazu horních a hutních inž('llýrů. roč. 1.. č. 1.
NiiklademMatice hornicko-hutnické. Praha 1946. str.
112, 13 obrázků a 32 tabulek.
Publikace je rozdělena na tři. samostatné části: 1. Mě-

řické základy d1'llníchmap báňského řerlitelství v Pří-
hrami, 2. Srovnávací výpočty v trigonometrícké sítí
háňskéhořerlitelství v Příbrami. 3. PNpojovací a usměr-
ňovacíměření v hloubce 1270 m.
Obsahemvšech tří částí jsou výsledky měření a je-

jich výpočtů. které autor vykonal pro potřeby báňského
"eilitelstvív Příbrami.
V první částí popisuje autor postup měření a uvádí

výsledky početního zpracování trig'onometrícké sítě,
kterourozdělil na oblast přibrnmsko-březohorskou a bo-
hlltínskou.Změřené a opravené úhly jakož i vypočtené
~onřarlnicesestavuje do tabulek. udává střední chyby
úhlových měření a skutečné chyhy v uzávěrech troj-
úhelníkúporovnává s nejvýše přípustnými orlchylkami,
kteréstanoví "Instrukce A pro katastrální měřické prá-
ce".Borly.které mají sloužiti k připojovacím a usměr-
ňovacímměřením důlních závorlú, zaměřnje složitým
protínáním. udává výsledky a střední chyby vypočte-
ných souřadnic a měřených úhlu. Výsledky svých mě-

]'eni v síti, kterou zaměřil a propočítal jako siť samo-
Rtatnou v souřadnicovém systému jednotné sítě kata-
strální, srovnává s výsledky měření zeměměřického
úřadu. vykonaného teprve v r. 1942 a dochází k malým
rozdílům v souřadnicích. Popisuje dále výsledky mě-
ření připojovacích a usměrňovacích. jakož i povrchová
měření výšková.
V části druhé popisuje autor vliv v samostatné síti

z,:medbanéhoskreslení úhlu pro zohrazení v rovině na
opravy úhlů a na souřadnice vrcholů sítě, dále vliv
plošně malých trojúhelníkú na velikoRt střední chyhy
úhlového měření v síti navázané na jednu pevnou stra-
nu a v síti včleněné na dvě pevné 'ltrany. Posléze roze-
hírá vliv redukce úhlú a navázání Rítě na dvě strany
na polohu jednotlivých trigonometrických hodů.
V nejobsáhlejší a pro dlilního měřiče nejzajimavější

části třetí popisuje autor připojovací a usměrňova:cí
měření jednou svislou jamou v hloubce 1270 m za po-
užití mfJthodyFoxovy.. Je třeba připomenouti. že v tak
značné hloubce měření připojovací a usměrňovací v li-
teratuře rlosud popsáno nebylo. Líčí zevrubně postup
příprav a měření na povrchu i na náraziští přípojova-
n{>hopatra, popisuje vlastní měření a početní zpraco-
\'ání naměřených hodnot, připojovací měření jednou svis-
lou jamou za použití mechanického promítání rlJzně
těžkýmí olovnícemi. uvádí způsob měření jakož i vý-
sledky a výpočty usměrňovacích měření magnetíckých
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na povrchu i pod zemi a konečně popisuje postup mě-
ření a výpočtů připojení 35. patra dolu Prokop dvěma
svislými jamami, při čemž. podává způsob vyrovnání
odchylky vsunutého' pořadu.,.
Práce je psána věcně, slohem přístútJll.ým. Měřické,'

methody jsou popsány v celku i v podrobnostech, po-'
stupy výpočtů celkových a výpočtu oprav pro systema·
tické chyby jsou objasněny obecně i číselně. Knihu bylo
by doporučiti vřele zejména našim d1"llnímměřičům,
kteří v ní naleznou mnoho cenných pokynů v nejobtíž-
nějším problému důlního měřictví -- v šaehet~ pro:'
mítání. Rud. Běhounek.,

Ing. František Ke c: stručný ''tIávrh organisace vý·
roby pro malé a střední podniky. Založeno na zásadách
vědeckého řízení. S návodem, jak užíti Ganttových dia-
gramů. K tisku upravil"Ing. Dr. Stan, :Spaček.1. vydání.
Vydala MaSarykova akademie práce jako zvláštní otisk
ze Sborníku MAP, ročnik XX., 1946,čís. 117, seš. 2. Pra·
ha 1947.V komisi MAP, Praha II., Václavské nám. č. 55.
Vel. A5, stran 32 s četnými tabulkami a grafy. Brož.
Kčs 12,-.
I když je pojednání určeno jako pomůcka k úspěšné·

mu organisování podnikové výroby tim, že autor za-
vádi jako vhodnou strukturu formu zjednodušené vý-
robní organisace, mezityp organisace jednoduché a
funkčni, naleznou v něm' zeměměřičtí inženýři vhodný
rloplněk k provedeni organisace vlastní kanceláře. Autor
vychází od běžné organisace malého a středního pod-
niku, skládající se z vedení, konstrukce, nákupu mate-
riálu, přípravy výroby, vlastní výroby, kontroly, kalku-
lace a administrace s prodejem, a upozorňuje, které
části jest třeba rozvinouti, aby se dosáhlo značného
zlepšení a v kterém směru. Jde hlavně o administrativu,
která doprovází přípravu práce, vlastní výrobu a její
kontrolu tedy o t.zv. technickou administrativu, která
hraje značnou úlohu při organisaci i zeměměřických
kanceláří. Popisuje zjednodušení této technické admi-
nistrativy, které vedlo k úpravě potřebných tiskopisľt
(formulářů) a k zmenšení jejich počtu (o 80%). Zavádí
pouze postupový a úkolový list, vhodně přizpůsobené,
neb musí v prvém případě nahraditi průvodní list.
poukázku na materiál, dodací list do skladu nebo mon-
táže a dilenskou objednávku a v druhém případě pra'
covní poukázku, kontrolní list a mzdový list. Další tis-
kopis, popisný (operační) list, přichází jen při hromad-
né výrobě velkého množství kusú, zľtstává u dělníka a
neprochází oběhem, takže jej lze povětšině vynechati.
.Jsou připojeny přiklady.
Druhou částí pojednání je podrobný popis Gantto-

vých diagramú s četnými příklady všech možností a
různých druhů těchto diagramů. Poněvadž všechna po·
jednání o ganttogramech jsou rozebrána, je velkou zá·
sluhou Akademie, že vydala autorovu práci a vyplnila
tak citelnou mezeru. Ganttovy diagramy jsou již čet·
nými kancelářemi zeměměříckýmí používány s úspě-
chem, který ještě předstihl úspěch těchto diagramú ve
výrobě (plánování) či j.
Doporučují proti velmi instruktívní a na dnešní po-

měry velmi levné pojednáni pozornosti zeměměřických
inženýrů a k aplikaci na jejich činnost. Vždyť jen řád-
nou organisací, odpovídající dnešním org:lllisaěnim zna-
lostem, budou moci zvládnouti tak mimořádně velké
úkoly, které byly nyni vloženy na jejich bedra, s úspě-
chem ve všech směrech. Dr. Rnrda.

Stan. S pač e k: F. W. Taylor. I. vydání. Praha,
Orbis, 1947.Vel. A 5. stran 30. Brož. Kčs 6,-. Vyšlo ve
sbirce .Kdo je. jako svazek 53 za i'ízeni .J. Kroftové
s red. kruhem.
Přiléhavým cítátem Carlyleovjm, končícím slovy "his-

torie světa není nic jiného než životopis velkých lidí.,
počíná neúnavný propagátor a znalec vědeckého řízeni
Dr. Stan. Špaček své poutavé řádky. Pouhých třicet
stran, ale čtenáři před očima vyvstávají osudy "otce vě-
deckého řízení. Frederick Winslow Taylora' (1856-1915).
V kapitolách nazvaných »Dětstvi a další vývoj Taylorov.
Začátky vědeckého řizení, S Taylorem při každém kroku.

'raylorismus za oceánem, Taylorova osobnost a Hlasy
o Taylorovi. líčí autor dobu Taylorova školení, kdy
zprvu jako student akademie se připravuje na univer-
sitní studie, abý je v 18letech zaměnil za učednická leta
v modelářství a strojnictví, kterémuž povolání zůstal po
celý život věren, ať již jako dělník, strojník, předák, dilo-
vedou4ťí,vrchní konstruktér a posléze i jako vrchní inže-
nýr, Woplniv své praktické zkušenosti Boukromým stu-
diem strojního inženýrství.
Zivotem zocelen mohl Taylor vybudovati základy nové

nauky o řízení a vedení, podložené sociálními názory a
správným poměrem k práci a spolupracovníkúm. Výsled-
kem jeho neúnavné výzkumné činnosti bylo pak více
než sto vynálezů a patentú.
Z dilka vyvěrá však také ta řada. zbytečných bojt

o jeho nauku, jak se strany dělníkl~ a odborových orga-
nisací, tak i se strany zaměstnavatelú a blízkých Taylo-
rových spolupracovníkú, plynoucí z nesprávného chápání
nauky aneb ze závisti. A přece Taylor dovedl si uchovati
pracovní nadšení, jak plyne z jeho vět. »Dovedl jsem
věnovati všechen svůj čas a takřka každý cent, co jsem
mohl ze svých příjmú ušetřit, výzkumu vědeckého ří-
zení. Mohu řici, že jediným mým úkolem bylo zajistit
vice úspěchu a štěstí pracujícímu lidu. Vědecké řízeni je
pro mne především prostředkem ke zlepšení poměrů pra-
cujícího lidu. Jsem jist, že se každý dolar, věnovaný
této činnosti, vrátí v budoucnu národu této země«, řiká
mezi jiným. Avšak Taylorova nauka se šíří do celého
světa. U nás po světové válce je založena Masarykova
akademie práce a sám president T. G. Masaryk určuje
její pracovní program, jehož nejdúležitějši složkou je
popularisace vědeckého řízení. čtyři leta poté je pořádán
v Praze první mezinárodní sjezd pro vědecké řízení
PIMCO (1924),založen Čs. komitét pro vědeckou organi-
saci a mn. j.
,Dnes úkol zavádění vědeckého řízení připadl vedle
jmenovaných institucí státnímu plánovaeímu úřadu, kte-
rý má v programu i organisaci výzkumnictví.
Drobná knížka, ale jak závažného myšlenkového obsa·

hu právě v dnešni době! Z četných kritik, jimiž hyla tato
práce Taylorova přijata, uveďme prorocká slova kritika
a obdivovatele Taylorova For g e a u d a, který piše:
»Socia~ismus a sYstém Taylorov se doplňují tak, že tu
zbývá jen malý krúček k tomu, aby dělnictvo převzalo
výrobu do svého vedení •.
Spisek přichází jako na zavolanou právě v současné

době, kdy se dospívá k názoru, že jen spravedliv~'m hod-
nocením každé lidské práce na vědeckém základě lze
zajistiti spokojenost pracujicich a jejich výkon, kterého
je zapotřebí k budování šťastné cesty celého státu. Neměl
by chyběti v knihovně žádného pracujícího. Dr. Burda.

Arnošt K o I m a n: Nejnovější objevy soudobé ato-
mové fysiky ve světle dialektického materialismu. Vy·
tiskla Svoboda v Praze. Str. 120,1946.Cena brož. 45 Kčs.
Hranice mezi přírodnimi vědami a filosofii stále více

mizi. Inženýr ve své práci naráži mnohdy na problémy.
Jejichž vysvětlení je pro něj stejně zajímavé jako nutn~.
Proto přinášime referát o knize vztahů mezi fysikou
a matematickou filosofií.
Záklarlnim príncipem dialektického materialismu .ie

nauka o neustálé a věčné změně a o stavu ncpřetržiU.
obnovy a vývoje. B. Engels v knize "Dialektika přirodv"
pravi: Veškerá příroda od nejnepatrnější ěáRt.ečky ~.:ř.
po největši těleso, od pisečných zrnek až po slunce. orl
prvků až po člověka je ve věčném vznikáni a r.anikání.
\' nepřetržitém toku. v neustálém pohybu a 'r.mčnč.,.
~a 120stranách snaži se autor dokáwt. ŽIl poznatky fy-
Siky atomového jádra jasně prokazu,ji. že eelý svět jll
vc stavu neustálého pohybu a změny.
Proti tomuto názoru stojí příkf'c názOI,'idealistický.

Mcz~ j.oho stoupenci byli i dva nejslavnější, nedáv~o
zemreh. astronomové a fysikové angličtí, Edington a
.J eans. Idealisté nenamítají nic proti vývoji a změně
v přírodě. ale trvají na tom. že následkem několíka ne-
proměnných skutečností neni možno spatřovat v pří-
rorlě a ve vesmíru chaos. ale dokonalý pořádek. Doka·
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zují, že základem všeho vznikání, zanikání i pohybu
v přírodě je 7 universálních konstant, ktyré platily a
hudou platit až do zániku vesmíru ná§le.l,'llj;emantropie
čili t. zv. »tepelné smrti«. (Jeans: Vesmírki\lem nás,
str. 277.) Konstanty jsou: rychlost světla, hmotif'elek-
tronu, hmota protonu, elektr. náboj elektronu, Plancko-
va konstanta, konstanta gravitace a konstanta kosmic-
ká. (Viz Slouka: Pohledy do nebe, str. 377.)
Aby mohl čtenář snadněji pochopiti význam díalek-

tického materialismu pro teorie týkající se stavby ato-
mového jádra, vykládá autor v 6 prvních kapitolách
nejnovější poznatky atomové fysiky. Vysvětluje nej-
prve Bohrův model atomu s kruhovými drahami elek-
troni'l, které byly později zaměněny Bohrem a Sommer-
ľeldem v dráhy eliptické a smyčkovité. Místo hmota
elektronu užívá autor důsledně slovo masa a vysvětluje,
proč se pro tuto záměnu rozhodl. 'Pak ku př. píše: Masa
elektronu činí celkem 1/1840 masy jádra vodíku. Přes
theorii kvantovou přechází k Mendělejevově periodícké
soustavě prvků a vysvětluje vzník isotOpl\.
Krátce se zmiňuje o nových výzkumných prostřed-

cích Wilsonově komoře, masspektografu (hmotný spek-
trograf Astomův), cyklotronu, synchronotromu a beta-
tronu.
Čtenáře, který již delší dobu nevěnoval pozornost

atomové fysice, zaujme theorie potencíonální beriéry,
hypothesa Diracova, zjištění existence posítronu a meso-
tronu a předpoklad, že existují pravděpodobně částice
l:azvané neutrino a neutretto, jejichž existencí se dosud
nepodařilo experimentálně dokázat. Zatím co doba »ží-
vota" posítronů se rovná řádově stomilíontínám vteřiny,
"žijí" mesotrony asi 2 miliontiny vteříny ovšem ve své
soustavě a neutretto asi jen jednu desetimilardtinu této
doby. Podle Diracovy hypothesy existují záporně nabité
protony jako zrcadlové obrazy obyčejných kladných
protoků, takže ve vesmíru musí být oblasti, kde pře-
vládají positrony a záporné protony, podobně jako u nás
elektrony a kladné protony. Podle Nikolského bylo by
možno dvojí podobu světa elektronů a positronů vyložit
za předpokladu, že čas může probíhat nejen od minu-
losti k budoucnosti, ale i naopak. Tuto domněnku, je-
jímž cilem bylo vyvrátit theorii »tepelné smrti« vyslovil
ľysik Boltzmann.
V sedmé kapitole, nazvané »Filosofická zobecnění"

3utor ukazuje, jak závěry, vyplývající z fysiky atomic-
kého jádra potvrzují správnost dialektického materia-
lismu. ,Tde především o zákon jednoty přírodních jevú.
o princip ekvivalence, o zákon stálého vývoje přírody,
o zákon skoků, zákon boje vnitřních protikladi'l atd.
'ľaké idealistický názor; že materiálný svět existujc jen
v našcm podvědomí, byl vyvrácen a idealisté byli nu-
ceni přiznat, že molekuly a atomy objektivně existují.
.feště na řadě jiných příkladl't autor ukazuje, že jen di<l-
lekťický materialista je schopen podat dúsledně mate-
rialistické pojeti soudobé thcoretické fysiky. Nikdo by
se neměl domnivat, že zápas materialismu a idealismn
je jen bezvýznamným komentářem, neboť přirodofilo-
soľické these pronikaji do fysikálni vědy, nrčují vý-
chodiska, hypothesy a theoretická hlediska.
V poslední kapitole se autor zabývá některými fílo-

"ofickými problémy moderní fysiky .• Te to především
problém synchronisace hodin patřících rúzným sousta-
vám. vzájemně se pohybujícím. Tím je dokázáno, že
prostor a čas jsou každé zvlá~ť nemožné. Stejně zajíma-
vý je problém rudého posunu spektrálních linii spirál-
nich mlhovin. Podle principu Dopplerova to znamená, že
mlhoviny od nás prchají závratnými rychlostmi. V dal-
ším autor ukazuje, jak byla potvrzena Leninova theorie
přičinnosti a nutnosti v přirodě. Podobně i vybaveni
a kontrola atomové energie, vytvoření nových chemic-
I-:~-chprvků, dále skutečnost. že vnitřni atomové pro-
cesy byly donuceny sloužit našim účelům, vyvrací ná-
i.or idealistů o hmotě jako nepostižitelném výtvoru du-
cha a potvrzují všechny these. filosofického materialis-
mu. Autor uzavírá kapitolu' a tím také celou knihu
pevnou virou, že filosofie v ČSR použije nejen všeho,
co dosud bylo ve filosofii vykonáno, ale že bude hledat
nové prostředky, odpovídající svéráznosti pl'1dy a no-
vým, nebývalým úkolům. Ing. Lukel;.

Odborná pojednám 11 lmopi8ech.
Kartografický pfehled, časopis pro theoretickou i uži·

toukartografii, Praha. Rok 1946, čís. 6-8. - Dr. Aloi!'
Z á top e k: Nový druh statistické zemětřesné mapy. -
Olga K u drn o v s k á: Rozbor dvou map Zbirožska ze
sedmnáctého století. - Příspěvky k morfometrii Česko-
slovenskl\- Hypsometrie Císařského lesa. - Dr. Karel
K uch a ř: Poznámky k našim t. zv. »stínovaným« ma-
pám. '- K OI' e ck ý: Poznámky k anaglyfům. (Anaglyf
je dvojice obrazů pro jedno a druhé oko zhotovená v do-
plňkových barvách; slouží k vyhotovováni leteckých
snímků a jako učebni pomůcka.)

Věstník českého z~kého ústfedi obci a měst a okre-
s6 v Praze. Rok 1947, čís. 1. - JUC Karel B i I i c h: Ko-
munální podniky ve světle nové úpravy zvláštní daně
výdělkové. - Ing. Gustav R u s: Přihláškou o les za-
bezpečují si obce lepší budoucnost. - Dr. Josef K a ň-
k a: Několik poznámek k jednání a usnášení místních
národních výborťI. - Rekonstrukce rybníkťI. - Gene-
rální vodohospodářský plán.
Cís. 2. - JUDr. Ludvík F I' i d I' i c h: O pojmenování

ulic, náměstí a j. veřejných prostranství v obci jménem
presidenta republiky a jménem aktivních hlav a j. vý-
znamných osobností cizích států. - Pracovní plány
okresních a místních národních výborl'1 ve dvouletce a
jejich provádění. - Územní změny obcí - jaké doklady
třeba připojiti k žádosti. Kromě jiného vyžaduje se též
situační plán v měř. 1:25000, snímek katastrální mapy
a dobrozdání kat. měř. úřadu s hlediska poz. katastru.
Cís. 3. JUDr. G. Cad í k o v á: Restituce majetku.
Malá encyklopedie lesnictví (Písek, svazek 32, seilíit

14-16.) Rok 1947. - Na str. 427 a násl. je pojednáno o roz-
loze lesních školek, na str. 430 o ploceni školek, na str.
452 o zalesňování holých ploch, které dosud lesem ne-
byly.

Schweizerische Zeitschrift flir Optik u. Mechanik-Jour-
nal suisseďoptique et de mécanique Luzern. Leden 1947.
čís. 1-2. - "Ober Schutzbrillengliisser. - Aus der Haft-
gliisserperspektive (Haftgliisser jsou sklíčka, jež se vloží
po předběžném vyšetření pacienta přímo do očí). - Der
Weg einer Erfindung (začátky jízdniho kola).

Říše hvězd 1947:
Oslavy čtyřstého výročí narození Tyge Braha v Pra-

ze; Slavnostní řeč pana král. dánského vyslance v Praze
P. O. de Treschow při oslavě 400.narozenin Tyge Braha.
Dr. Otto Se y d I: Pražšti hvězdáři v době Rudolfa II.
Doc, Dr. Fr. L i n k: Holó - volá Mléčná dráha. Zdeněk
K o p a I: O supernově v sOllhvězdí Hadonoše roku ]604.
Miroslav P la ve c: Pozorováni velkých meteorn.

Fysika v technice: .
Čís. 1. Doc. Dr. Frant. Li n k: Existuje "kutečně

stratosféra' Ing. Dr. Miroslav S a I a m o u n: Diamagne-
tismu •• a paramagnetismus. V drobných zprávách: Ra-
kety do ionosféry. Německé aerodynamické tunely pro
nadzvukové rychlosti. Dvě nové sekundární metrif'ké
jednotky (s pat pro astronomické vzdálenosti a s t i g-
m a pro atomické rozměry).

Město 1947:
Cis. 2. Arch. Ing. Jan Sv e tlí k: Plánovanie miest

11 obci na Slovensku. Ing. Dr. Jaroslav V II n ě Č e k:
Místo programu. (Vývojový názor urbanistický.) Do-
končeni.

Ůeskoslovenská fotografie 1941:
Cís. J. .Jiří.J e n í č e k: T,idovost <l fotogT'lfíc. Frant.

Krá 1: Fotografie jako předmět školního vyučování.
Antonín TI u stý: O světelnosti fotografických objek·
tiv11. Ing. Přemysl K o b I i c: Svitkový film R/6X9 ('In

II rozměrech 24X36 mm v nezvyklém srovnání nl\kte
rých technických skutečností. .Tindřich P o š t u 11, a:
Náprava tvrdých negativú.
(Jis. 2. Ing. Vladimír T o I m a n: Československá fo·

tografie a otázka nového pojetí fotografické tvorby.
Ns. 3. O jednotnou evidenei al'ehíváf-;;kp prá.'p

v oboru fotografie. V. N o v ý: .Ještě k článku "Foto-
grafie jako předmět školního vyučováni«.
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Zemědělství a lesnictví 1947:
Cís. 1. Ing. Karel Ber a n: Meliorace. (1'): Obnovení

rybníků a nádrží. Ing. Dr. Boh. Mař a n: Význam !ltl-
musu pro melioraci lesních púd. Ing. Karel Č e r Jll :í I{:

Ochranné lesní pruhy (proti věkům).' Y xůzných zprá-
vách: Výzkumný plán.
Grafická práce 1947:
Cís. 1. Jan H o stá ň: Budoucnost slovanské grafiky.

Robert F i k a I' i: O reprodukčních technikách pro bar-
votisk - Mezinárodní výstava plakátů ]947 v Praze.
Prof. F. M i I i n o v s k ý: Elektrický rastr. ,~>,»nrnov"
ofsetové desky. F. K o pta: Galvanisování měděných
válců v hlubotisku. V. H.: lIIuboofsetová kopie. Jaroslav
.J e ř m á ř: Sáúme na monotypv..
Osidlování 1947:
Čís. 19. Vymezení věcné pj"ís!ušnosti dekretu č. 12/

1946Sb. a 108/1946ve sporn;í'ch pl'·ípadech. Rolnická ko-
mise, důležitý ěinitel při zemědělském osídlení pohra-
ničí. Pastevní družstvo v pohraníč,í.

(Třední list ŮSR, díl I. z 25. II. 1947:
Cástka 27. Vyhláška ministra spravedlnosti ze dne

14. II. 1947o změnách v osobách úředniki'l oprávněných
podpisovati geometrické (polohopisné) plány, vyhotovené
pro účely vlastního služebního oboru (§ 51 kat. zák.l.
Oprávnění úskali: a) u ředitelství státních drah v trstí
n. L. měřičtí úředníci: Ing. Jaroslav Plavec, Ing. Jan
Rosický a Ing. Josef Spaček; b) u ředitclství státních
drah v Hradci Králové Ing. Karel Vetterl; c) u ředitel-
ství státních drah v Brně Ing. Dr. techn. Václav Burda.
Cástka 27. Oprávnění minísterstva techniky ze dne

]0. II. 1947 o vydání barevných silničních informačních
map v měřítku 1:400.000. Na mapách jsou vyznačeny
státní silnice 1. a II. třidy; ostatní silnice uvedeny ne-
jsou.
Cástka 29. Seznam staveb dvouletého hospodářského

plánu, připravených k zadání v 1. pololetí 1917(II. část).
Cástka 31. Vyhláška mínístra spravedlností o změ-

nách v osobách oprávněných k podpisu geometríckých
(polohopisných) plán"Ů, vyhotovených ředitelstvim pro
stavbu vodních cest v Praze (§ 51 kat. zák.). Oprávnění
měřičtí úředníci jsou: Vrch. měř. rada Ing. ,Jan Svec.
vrch. měř. komisaři Ing. VácÍav Sajner, Ing. JarosláÝ
.Ianele a Ing. Jiří Dvořák.
Cástka 33: A. Vyhláška ministra spravedlnosti ze dne

25. února 1947o oprávnění ministerstva národní obrany
v Praze, vojenského útvaru č. 4528v Praze, vojenského
útvaru č. 2114/B v Táboře a vojenského útvaru č. 4520/V
v Brně, vyhotovovati geometrické (polohopisné) plány
pro účely vlastního služebního obor.u. D"Ůstojníky, kteří
mohou pravoplatně podepisovati geometrické (poloho-
pisné) plány jsou: a) u ministerstva národní obrany
v Praze: Kpt. Ing. Josef Mlčoch, kpt. Ing. Frant Krátký,
kpt. Ing. Leopold Dostálek, kpt. Ing. Bruno Hloch a
kpt. Ing. Jaroslav Kmínek, všichni pro celou oblast
Československé republiky; b) u vojenského útvaru č.
4528: škpt. Ing. Vladimír Peprný a kpt. Ing. Václav
černý: c) u vojenského útvaru č. 2114/B: kpt. Ing. Zd.

o ,
RUZNE

Fleischmann; d) u vojenského útvaru č. 4520/V: kpt.
Ing. Vratislav Vlach, všichni pro ohlast příslušného voj.
útvaru. - B. Vyhláška ministra spravedlnosti ze dne
25. února 1947o oprávnění moravskoslezského národniho
výboru, expositury v Ostravě vyhotovovati geometrickp
(polohopisné) plány pro účely vlastního služebního obo
ru. Úředníkem tohoto úřadu, který mÚ7.epravoplatni"
podelHsovati geometrické (polohopisné) plány je mM-.
komisař Ing. Rudolf Rýc.
Čís. 38: Seznam staveb dvouletého hospodářského plii

lIU, připravených k zadání v 1. poloh~fí 1947.

Sbierka nariadení zo dňa 6. marca 1947:
Rok 1947,čís. 1. - Vyhláška povereníka podohosjlod;tr-

stva a pozemkovej reformy zo dila 14. jannárn 1947
o zmene obvodu Štátnej obvodovej úradovne pre pozem-
kovú reformu v Leviciach a '10 Zvolene.
Částka 3. Nariadenie Slovenskej narodnej rady zo

dňa 15. februára 1947o nahradeni stratených alebo zni-
čených pozemkových kníh a pozemnoknižných podaní.

Úradný vestník, Bratislava:
Částka 7. Vyhláška povereníctva podohospodárstva a

pozemkovej reformy, sekcia "B" zo dňa 10. januára 1947,
ktorou sa uverejňuje skúšobný poríadok nstanovovacej
skúšky pre služby pomocne;i technicke;i (III. služobná
trieda), vydaný podPa § 4, odst. 1 vlád. nariad. Č. 132/
1931Sb. V § 5 této vyhlášky je predmetom skúšky na-
jma: a) zbehlost v základných úkonoch počtárských.
znalost dlžkových a plošných mier a ich početné pre-
vádzanie, vypočítavanie ploch rovinných obrazcov
a pod., b) znalost kresleni a, kopírovania, zvačšovania
a zmenšovania plán ov a map, ako aj znalost plani-
metrovania, c) všeobecnú znalost meračských stroj ov.
prístrojov a pomocek, ako aj strojov a pomocek, ako aj
strojov a pomocok počítacích, d) všeobecnú znalost po-
zemkového katastru a pozemkových kníh, e) všeobecmí
znalost katastrálných pozemnoknižných a iných map;
§ 6: Skúška je písomná a ústná.
Cástka 8. Vyhláška Státneho plánovacího a štatistic

kého úradu zo dňa 7. II. 1947, č. IV-1818/47, že mesto
IJiptovský Sv. Mikuláš ma regulačný plán vyhovujúcí
a može podPa neho predbežne stavat.
Částka 9. Vyhláška štátneho plánovacího a štatis-

tického úradu, zo dňa 14. II. 1947,č. IV-2010/1947,že obcc
Sklabinský Podzámok má vyhovujúcí uprav ovací (regu·
lačný) plán. ktorý može byt podkladom pre obnovu obce.
Statistický zpravodaj 1947:
Cís. 3. Václav B 1'0 ž: Kolik posluchačů vysokých

Řkol dokončuje studíum. (Roční prúměr kandidátů ukon-
čivších studium zeměměřické v letech 1924/25až 1937/38
je 104: ze 100nově imatrikulovaných řádných posluchaču
složilo závěrečné zkoušky 74,9.)
Čís. 4. Ing. Leopold H I a dík: Podzimni osev 1946

v Československu. Ing. Dr. Jan ,J a n á č e k: Co nám
říkají finanční data za rok 1946. Tabulka 1: Plocha a
obyvatelstvo (hustota obyvatel v ČSR na 1 km2: v pro-
sincí roku 1930- 110,v r. 1938- 114 a v r. 1946- 94).

Studium zeměměřického inženýrství a vyhlídky jeho
llbsolvent"Ů.Vysokoškolské studium v RČS nikdy nebylo
a není dosud nijak omezeno. Každý, kdo splní přede-
psané podmínky pro vstup na vysokou školu, jimiž je
v podstatě předložení maturitního vysvědčení, m"Ůžese
dát zapsat a vystudovat kterýkoliv studijní obor. Tato
volnost, jež vyr"Ůstá z názorů na volné právo občana
dělati vše, co neškodí druhému, podporovaná touhou
lidí po vysokoškolské kariéře, způsobila, že jsme zemí,
která v poměrném počtu posluchačů vysokých škol stojí
v popředí všech kulturních zemí světa. Jako doklad
toho může sloužit skutečnost, že Velká Britanie měla
v r. 1946zapsáno na všech svých vysokých školách 50000
studentů, zatím co ČSR měla v téže době zapsáno asi
56000 posluchačů. Veliký .počet vysokoškolských studen-
tú sám o sobě by nebyl závadou, naopak svědčil by o vy-
soké kulturní úrovni národa, kdyby byl jen výrazem

touhy po nejvyšším vzdělání. Pokud však vysokoškolské
studium je také namnoze jen prostředkem existenčnímu
zajištění svých absolventů' ve vyššich povoláních, stává
se nadměrný počet vysokoškolských studentů vážnou so-
ciální otázkou, jejíž důsledky mohou nepřiznivě zasaho-
vat do plynulého chodu národniho života. Je zajisté ne-
zdravým zjevem, aby v době, kdy některé důležité pra-
covní obory jako na př. zemědělství, hornictví a j. vy-
kazují naprostý a trvalý nedostatek pracovniků, jiné
obory - třeba zvláště kvalifikované -- vykazovaly již
2 roky po skončení války přebytky, které se mohou stát
v několika přištích letech hrozivými.

U vědomí toho Státní plánovací úřad počal již na jaře
1'. 1946 shromažďovati statistická data jednak o poHl!
posluchačů na jednotlivých oborcch vysokoškolskéhn
studia, jednak o nynější a pl"edpokládané potřebě absol-
ventů jednotlivých oborů. Zní neuvěřitelně a přece je
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pravdou, že ve státě s tak pevnou a členitou správní
,)rg-anisací nebylo zatím možno tento úkol zvládnouti
~('elaa v plné šíři. Prozatímní výsledek tohoto šethm]
h~T] sestaven v t;llnliku dole n!'1~:':;{(:l101t t;SiniLJ h~,~;y-
Ilíllli údaji.
.Již tato čísla, doplněná jejich rozborem a obecnými

úl'ahami, ukázala naléh:rnm potřobu regulace celkového
['oiStuvysokoškolských posluchačů a jejich distribuci na
jednotlivé studijní obory Jlodle hospodářských a kultur
ních potř'eb národa. Ukazuje se totiž, že některé obory
,iudia jsou lákavé pro abiturienty středních škol buď
,nadností studia, nebo pi'edpokládanými exi;;;teniSní111 i
možnostmi (na př. práva, komerční inženýrství) či ko-
IlciSnějistou modností (vysoká škola politická, filosofie),
zatím co jiné obory vykazují nedostatek zájcmcú při
eelkové nadměrnosti v počtu vysokoškolských poslucha-
,'1'1. Zminěné skutečnosti přiměly kruhy úi'eclní, školské
i parlamentní, aby se problémem regulace vysokoškoláků
zahývaly do hloubky. Výsledek rozprav a jednání jEl

("lIova zákona o přijímání posluchaě.ú na vysoké školy.,
jímž má být, počínajíc stud. rokem 1947/48, za šetřeni
I'šech principú demokratické svobody omezen volný vý-
hěr studia na vysokých školách a zajištěno, aby studiu
'0 věnovali jen lidé vskutku schopní a nadani.
V rozborech potř'eby absolventi'! v j(,dnotlivých obo-

rech vysokoškolského studia a zájmu abíturientú o tyto
ohory hraje zvláštní roli studium zeměměřického inže-
nýrství. .Je to obor, který vykazuje hluboký pokles v zá-
jmu středoškoláků, ač vyhlídky pro dobu přitomnou
i pro dosti dlouho budoucnost jsou více než lákavé.
Příčiny tohoto nezájmu jsou nám, čs. zeměměřickým
inženýrům, obecně známé a při studijní reformě z roku
1946 jsme s nimi počitali.
Ve studijním roce 1946/47 bylo na odděleních země-

lIlěříckého inženýrství zapsáno posluchačů:
I. II. m. IV. Celkemna Vysoké škole speciálních ročník

nauk v Praze 25 74 28 178 305
na Vysoké škole technické
Dr. E. Beneše v Brně 15 36 6 185 242

Celkem 40 no 34 363 547

Data ze Slovenské vysoké školy technické v Bratisla-
vě nemáme k disposici; zápisová čísla tam budou však
pravděpodobně odpovídati poměrúm v zemích českých.
K vS'še uvedeným číslům dlužno podotknout, že ve IV.
ročníku jsou zahrnuti posluchači, kteří doplňují své do-
savadní tříleté studium na studium čtyřleté. Jsou to tedy
lidév zeměměi'ické praxi již činní. Pro odhad přírůs~ku
nových zeměměřických inženýrů v budoucích letech
není též bez významu t. zv. »studentská úmrtnost«, což

je výraz pro ~kutečnost, že určité procento posluchačú
zapsaných na vysoké školy nedostuduje. Tato student-
f;ká úmrtnost dosahuje někdy až 5()% a je třeba ji ve
viiech úvahách respektovati.
.Také jsou příčiny nezájmu abiturientů o studium ze-

měměřického inženýrstvH Víme, že studium i praktická
činnost zeměměřického inženýra jsou namáhavé fysicky
i duševně a materiální i morální odměna nejenže neod-
povídá vykonané práci, ale není postavena ani na úro-
veň ostatních vysokoškolských povoláni. To je důsledek
dřívějších poměrú a názorů, jež zeměměřickou práci
hodnotily jako práci méněcennou. Pochopitelně, že toto
hodnocení - nespravedlivé, neodůvodněné a namnoze
tendenční - nezllstalo omezeno jen na některé kruhy
zájmové, nýbrž stalo se obecným míněním, jemuž pod-
lehli - věříme, že jen dočasně - také abiturienti, roz-
hodujicí se pro vysokoškolské studium. Je pak úkolem
těch, kteří mohou působit radou a informací na kandi-
dáty vysokoškolského studia, aby objektivním zpravo-
dajstvím přispěli k tomu, aby na zeměměřické inženýr-
ství dal se zapsati optimální počet schopných a nada-
ných abiturientů, kteří by doplnili pomalu řídnoucí řady
čs. zeměměřických inženýrů.
Platnou informační službu v tomto směru koná Akll-

demická poradna Ústavu lidské práce v Praze, která za
redakce své sekretářky pí Dr. Mileny T a uch m a n o v "
informuje abiturienty o vyhlídkách jednotlivých obor{,
vysokoškolského studia individuálními poradami, schlI-
zemi a vydáváním pravidelných měsičnich Zpráv. Ve
dvojčísle z května 1947,které bylo dodáno všem středním
školám, redakcím denních listů atd. je studiu zeměmě-
čického inženýrství věnován zvláštní článek z pera .Jar.
Jiráska. Článek obsahuje některá zajimavá data která
si autor opatřil na různých místech zeměměřického pú-
sobeni. Praví se v něm:
"Nově zapsaní zeměměřiči (1946/47) tvoří necelé 1%

posluchačů techniky tohoto ročníku, což je proti předvá-
lečnému průměru značný pokles (z 8% na 1%).
Nedostatek inženýrů-geometrů začiná už dnes být po-

citován a bude-li nezájem o studium tohoto oboru trvat.
ještě déle, je možno očekávat, že se to projeví v mno-
hých úsecích hospodářského života. Ministerstvo financí
zaměstnává dnes asi 480 zeměměřických inženýrů, kteři
pracují na zhotovování a udržováni t. zv. katastrálních
map. Pro tyto práce však by bylo· potřeba celkem asi
800 zeměměřičú. K tomu přistupuje ještě druhá nesnáz.
25% lidí z tohoto nedostačujícího počtu je starší pade-
sáti let a 20% dokonce 55 let. S těmi už neni možno plně
počítat pro práce v terénu. Stejně je tomu v zeměměřic-
kém úřadě, který má v plánu zhuštění triangulační sítě,
provedení přesného výškového měření (nivelace) a vy-
pracování nových map v měřítku 1: 5.000 a 1: 10.000.

Vyhlídky absolventů na
umístění:

Tec hni k a:
inženýrské stavitelství 193 ~ 1846 1068 ~ Dobré
architektura 58 1 1103 522 30 Potřeba kryta na 6 let
strojní a elektrotech. inž. 221 ? 5391 2400 120 Potřeba kryta na 6 let
chemické inženýrstvi 71 I 2576 1500 40 Potřeba kryta na 7 let
zemědělské a lesní 152 ~ 3408 2000 45 Potřeba kryta na 9 let
obchodní vědy 109 ~ 4977 1450 80 Potřeba kryta na 12 let
hornictví a hutnictví 47 I 567 350 30 Potřeba kryta na 4 roky
zeměměřiči 104 1800 548 ~ I Velmi dobré
U n i v e r s i t a:
lékaři 405 7435 9392 5428 360 { Dnes 'se počitá 1 lékař

na 1000obyvatel
právníci 726 15000 7329 4000 450 Bude nadbytek
filosofie a přírodní vědy 306 5108 9248 ~ 85 Velmi špatné
farmacie 83 I 606 337 42 Velmi dobré
zl'ěrolékai'ství 54 859 400 25 Nepřehledné
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Mapa je dílo, které je od prvního zaměření měříckým
přístrojem až po odevzdání do reprodukčního ústavu
prováděno a revid,ováno přesným okem a ještě přesněj-
ším výpočtem zeměměřičovým. Také v tomto úsek"
bude těžké splnit předurčený program, p.rotože dneš]1í
zaměstnanci stači sotva na připravné práce.
Na úpravu pozemkové držby v pohraniči a na tuté:ř.

práci v r. 1948 na ostatním území republiky má mínistm'-
stvo zemědělství pouhých 44 inženýrů .• Telikož tyto prá-
ce nelze odkládat, vypomáhají tu ti, kteří by samí po-
třebovali pomoci: inženýří od katastru )J,.ze zJ»llěměÍ'ie-
kého úřadu. ,-
.Te možno namitnout, že jmenované úkoly jsou pře-

vážně dočasné a že po jejich IQIinění lH1rlt~situace zase
zcela jiná. Pro uklidnění těeh. kteří se dnes pro země-
měřictví rozhodují, uvádím, že v budování státu nastoupí
po těchto úkolech úkoly nové Il třeba ještě rmr.sáhlejší.
Budování silnic, drah, ])J'úplavlÍ, mostů, měst a prová-
dění jakékoli změny na zemském povrchu nelze Ri před-
stavit bez účasti r.eměměřiče.
Nyni, kdy se geometrie studuje plných 8 semestn't.

není rozdih't mezi inženýrem-zeměměřičem a jeho kole-
gou z jiného oboru. Ve státní službě zmizí zařazování
geometr]] do nevýhodné meziti'idy I c, v niž byli skromní
a obětaví zeměměřiči po dlouhá léta odlišováni od »sku-
tečných« vysokoškolákll, a vychováváni k zatrpklosti.
Samostatného postavení je možno dosáhnoutí jako

eivilní geometr. Po pravdě řečeno civilní inženýr-geo-
metr i když zaměstnává odborný personál, se musí sálll
účastniti měření v terénu, čímž se jeho práce v podstatě
liší od práce inženýrú jiných obol'll, kteři po vypraeo-
vání plánu nanejvýš dohlédnou na správné realisováni."
Propagace studia zeměměřického inžcnýrstvi pravdě-

podobně překoná již ve studijním roce 1947/48 ono, mi-
nimum zájmu abiturientú, jemuž bylo dosud vystaveno.
Nicméně dosavadní stav spolu s velikými úkoly země-
měřické služby v republice veli, aby každý z nás zapů-
sobil v okruhu svých známých ahiturientú a věeno
správnými informacemi o studíu. existenčnich vyhlíd-
kách a zejména o rychle mizejících tliskrepancich me7,Í
7,eměměřickými inženýry a inženýry jiných oborů, po,i-
nítíl jejich zájem o studium našeho inženýrského oboru.
Hrstka dat, které jsme podali vÝše, m1'tžejim v tom být
pomocníkem. B. Pour.

Neuvěřitelné. Zájmové veřejnosti je známo, že min iR-
terstvo zamědělství připravuje od loňského podzinlll
o~novu nového celostátního zákona o Rcelováuí pozemkú
a jinýeh úpravách pozemkové držby. Osnova byla od po-
čátku pro některá ustanovení politické povahy napadá-
na. Rozpory byly počátkem června t. r. ve vládě odstra-
něny a schválená osnova byla předána Ústavodárnému
Národnimu shromáždění k projednání. Dřive však než
byla vytištěna. byl v nNS podán poslancem JUDr.' R o-
ze hnil. 1e m a druhy vlastní návrh scelovaciho zákona
(tisk 622).
Má tedy nNS dvě osnovy komasaiíního zákona a :iiž

tato skutečnost satIla lm\že znamenat zdržeuí parlament-
nich prací na novém zákoně, na které zemědělství tak
čeká, neboť ať politické názory na některá dílči usta-
lloveni jsou jakékoliv, je jisté, že celé čs. zemědělstvi na
seelovací zákon čeká toužebně, ahy bylo lze scelením
7,pmědělské pudy získat bezpečný základ mechani~ace
v.-'roby a její racionalisace.
Iniciativní návrh Dr. Rozehnala a druhů obsahuje

také návrhy na organisaci scelovacích úřadů. Úřady
oprávněné k provádění prací podle navrhovaného záko-
na mají se dělit na úřady scelovací a hlavní úřady sce-
lovací. Mají ,to být samostatné úřady státní, podřizené
nJinisterstvu techniky. Přednosty scelovacích i hlavních
seelovacích úřadů mají být právnici.
Navrhovatelé snaží se tímto zpllsobem omezít vliv

inženýrů a techniků - kteří nesou na svých bedrech
nejen tíhu převážné části scelovacích prací, nýbrž
í mravní odpovědnost za zdal' scelování v každé jednotli-
vé obci - na pouhý odborný výkon a v důvodové zprávě
se snaží o tom zákonodárce přesvědčit. Na str. 54 dllvo-
dové zprávy se o tom praví:, ,
"Vedouci úlohu rozhodujícího sboru i scelovacího úřa-

du zaručuje osnova právnímu živlu z důvodů,' že scelo-

vací úřady jsou úřady správními se samostatnou pravo-
mocí a rozhodováním, že právnický stav dosud byl ve-
doucím v komasační činnosti a dobře se osvědčil, že
scelování je vedle vyvlastnění nejhlubším zásahem do
vlastnického práva, jdoucí na koj"en samotného vlast-
nictví a že - nehledě k dalšim četným zásahum do sou-
kJ'oWýchpráv - převážná část činnosti scelovacích úřa-
dů je právní agenrlou, kteron dobře nllHe 7,vládonnti jen
osoba práva znalá.
Nutno dále uvážiti, že při scelování vyskytne se mno-

ho případl\ kdy je třeba zhodnotiti vzájemně si odpo-
rujíci zájmy str'an a tímto úkolem mUže býti pověřena
jen osoba práv znalá. Práce teehnikll, které pro svou
kvantitu se zdaji na venek převažovati, jsou jen části
eelého seelovaciho proeesu, jímž Re vytváří ve scelova-
eÍm obvodu nový hospodá.ř·Rkýživot a nové vlastnické
poměry.«
Na. stránkách našeho ěasopísu nemnsíme dokazovati,

jak tato argumentllce ;je nesprávná a nevěcná, nesená
jen motivy úzce stavovskými. .Te to pozústatekdnes již
U.měř překonanýeh názol'ú, že pl'ávníkům ve veřejné
správě přísluší řizení i v těch pracovnich oborech,
v "(Jichžjejich pracovní podil je nevelký a technikúm,
že pHsluši jen práce a výkon. Změny, jimiž prošla ve-
Ť'ejná správa v poslellních dvou letech nedospěly pravdě-
podobně na několik málo mist u nynějších úřadll pro
ngrárni operace, na nichž dosud větráno nebylo; je jen
Rpodívem, že tato místa dovedla získat pro své nevěcné
zájmy a přání i některé poslance. Naše oprávněné roz-
hořčení mírní jen přesvědčení, že v ěs. parlamentě na-
;jde se dosti poslancú, ktej"í jS01! schopni posoudit, zda
podstata. kvalita i kvantita práce při scelování pozem-
kú spočívá v práci inženÝl'll čí právníkú a že nedopuRtí,
aby se budouci Reelovací úřady staly podle návrhu pana
poslance .JUDr. Rozehnala. místy. v nir;hž by pracovní
výkon a jeho tempo řídil i ;jen právníci. B. Pour.

Vzájemný styk komasaěních a kulturně technických
ndborníků švýcarských a našich. Minigterstvo techniky
pozvalo do Československa švýcarské odborníky k pro-
hlídce našich výzkumných a stavebních zařízení melio-
J'aěních, zvláště závlahových a odvodňovacích. Pozvání
přijali a do Prahy dne 15. června 1947 přijeli: Přednosta
I,řisežného melioračního úřadu národohospodářského
departementu v Bernu Ing. Alfred S t I' li by, profeRor
příseženské vysoké školy technícké v Curychu Ing. ErnRt
li,a m s e r, sekčni šéf ;jmenovaného melio]'ačniho úřadu
Ing. H. Me y e r. pj"ednosta kantonálního lIlf'1ioraěního
új'°aduv Curychu Ing. K Ta li n e 1', přednosta téhož úřa-
du v Scharfhausen Ing. V. Gm li 1'. pj"ednosta téhož úřa-
du v Lausanne Ing. M. TI. P e t i t p i e I' r e II přednosta
téhož úřadu v Síonu Ing. H. Mli 11e r.
Švýcarští hosté věnovali krom prací kulturně technic-

kýeh svou pozornost také našemu scelování pozemkl't.
Dne 23. června odlétli do Švýcar naši odborníci, ahy

shlédli pokrok komasační techniky švýcarské a sezná-
mili se se současným stavem švýcarského zeměměřictvi.
jcž je podstatou koma.saění činnosti. Čs. delegaei do Řvý-
PHr tvořili 2 zástupci Inženýrské komory v P1'aze Ing.
Dl'. Václav Krumphan7,1 a Ing. I,ad .• Tanon'šek.
ohli,civilní geometři z Prahy, dále Ing. Dl'. ;ran C i s a ř,
miuisterský rada minísterstva. financí a Ing. Jaroghy
P l' II š a, měř. rada Zeměměřického úřadu. Odbornou
prohlídku švýcarských úřadů měřických a komasačních
zařízení organisoval dobrý náš přítel p. Dr. s.
TIe l' t s c h m a n n. profesor curyšské techníky. Těšíme
Re,že účastni ci nám po návratu podají v našem časopise
podrobné zprávy o svých zkušenostech a dojmech.

Inženýři a školské reforma. Připravovaná školská re-
forma, t. zv. základní školský zákon, je takového do-
sahu, že vyvolává pozornost všech složek národa. Zájem
o tuto otázku se projevuje polemíkamí v tisku, diskus-
ními schůzkami a debatamí různých skupin lidí, na
jejíchž pracovni obor, jeho úroveň a rozvoj může
t'cforma mít dříve nebo později vliv. Přirozeně, že se
tímto problémem zabývají také lidé, kterým leží na
srdci otázka vzdělanostní úrovně národa jako celku bez
zl'etele k jednotlivým úsekům lidské činnosti.
Návrh základního školského zákona připravuje sjed-

nocení školské výchovy až do patnáctého roku všeho
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Žactva. Po nynější obecné škole (I. stupeň) má všechno
7.actvonavštěvovat povinně jednotnou školu II. stupně.
1'eprve pak se má rozhodovat o směru li. budoucím po-
\'olání mládeže. Jako další studium je myšlena škola
ITT.stupně (nynější vyšší stf'ední škola), Při jednotné
.;kole jde tedy v podstatě o slou(lení měšťanky s nižší
sU'ední školou, aby tak hY!:1dána všem dětem h•.z roz-
<1ílnstejná možnost k dosažpní vzdělání; škola II. stU\!-
"'~má být zřízena všude talll, kde je dnes měšťanka.
Vzhledem k tomu, že se však jedná o poskytnutí

stejné příležitosti ke vzdělání pro všechnu mládež a
nikolív o stejné vzdělání všem, vzniká problém vnitřní
náplně jednotné školy druhého stupně, otázka užití a
rozsahu předmětů klasickýeh a přírodovědeckých nauk,
.Je·li ('elkem všeobecně uznáváno vyhudování jednotné
školy jako sociální nutnost a jako spravedlivý požada-
l'ek pokroku, otázka difereneíace této školy vzhledem
k různým stupňum nadání a sdlOpností mládeže je
pi'edmětem diskusí. ,Jed,en snlě!' žádá trvalé rozdělení
mládeže do různých větví neho-l i třid, druhý žádá spo-
!lečnýzáklad vzdělání pro všeclmy děti a pro schopnější
a nadanější žactvo volitelné př'edměty, na které by pak
navazovala škola III. stupně.
Nelze nevidět, že první pláu znamená prakticky nebo

alespořt skrývá v sobě značné nehezpečí obnovy nižší
střední školy i v rámci jednotné školy, kdežto dl'nhý
plán sleduje dllslednou demokl'!ltisaei školství tím, že
výběr žaetva pro žívotní činnost dnševní uebo manuální
rlěje se skntečnou soutěží Všf1chdNí na zákllllw jf1ji"h
sehopnosti a nadání.
Z]lllSoh výhěru mládeže pro rúznl' Slllěl'y vzdělání

j při volitelných předmětech li zejména pro vstup na
skolu TTT.stupně je jednou z nejzávažnějších otázek hu-
,,,meí kulturní i hospodářské úl'ovně našeho národa. Zde
hy měla hýt se vší dllraznosti uplatněna zásada, že
I'I-:í.nírodičI'" ať kladná či záporná a majetkové poměry
nesmějí v žádném případě ovliviiovat tato rozhodován í.
'I'aké však ne výhradně jen prospěch .- nehoť je vše-
olweně známo, že nadpriíměrné nadání žáci nemivají,
wjména v tomto věku, vždy nejlepší pr()spěeh. Rozho-
,Iování o vhodnosti žáka pro vzdělání teoretické či od-
horné neho praktické má být vyhrazeno škole, vychova-
tdům a odhorníkllm, kteří ovšem musí pro posuzování
s"llOpnosti žáJdí najít měřítko všeshauné a posuzovat
žáka lidsky a nikoliv statisticky.
.Te příznačné, že celkem nepatruý zájem o tuto re-

l'ormu projevují inženýři. A přece je tato otázka pro
lmrloucí inženýrský stav tak závažná. Otázka vnější
ři vnitřní díferenciace, některými kruhy navrhovaný
směl' studijní a technický na škole III. stupně jsou
problémy, které se závažně dotýkají budoucího postave-
ní a významu inženýru nejen s hlediska inženýrského
stavu, ale i s hlediska vývoje technické kultury a je-
jího zrovnoprávnění a' splynutí s kulturou duchovní.
A by technická kultura přestala být chápána jako pod-
í'adný výplod lidského ducha, technický pokrok nemohl
hýt zneužíván a jeho tvurci zneuznáváni, k tomu je tí'e-
lm, abychom směřovali k výchově všestranných vzdě-
lancll, kteří by svým duchem a svým vzděláním h3'li
schopni vytvořit synthesu klasického, humanisti.)keho
pojímání světa a života a nazírání přírodovědeckéf:Lo,
Známe všichni dobře názory absolventů humani'l;;ic-

kého směru o své nadřaděnosti a o své výlučné schop-
nosti obsáhnout a pochopit lidskou pravdu a ovšem také
,íastý nezájem absolventu technických směrll o ()tá~ky
Hhstraktní, o souvislosti lidského dění s přírodními zá-
kony, o smyslu vlastní činnosti. Jak mužeme očekávat.
že technického pokroku nebude znenžíváno, že řád lid-
ské společnosti bude alespoň zhruba odpovidat vývvji
technické kultury, nevychováváme-li všechny duchovní
vrstvy k tomu, aby tyto souvislosti chápa.\y v plné šíři
a byli tak pravými vzdělanci XX. stol. ~
Studijni nauky, které postačovaly k výchově vzd,~-

\ancu v antice, ve středověku, nemohou naprosto pO'lta-
čovat samy o sobě dnes, v době nesmírného techn:ckého ,
t·okroku a na prahu nového, ještě techničtějšího ú,lobi
lidstva, k výchově duchovních vůdcu lidské spole'::nosti.
A naproti tomu vychovávat lidi k nejdokonalejším zna-
lostem přirodovědeckým a technickým, učinit je, schop-
nými užít plně své inteligence a svých schopností ve

prospěch pokroku techníckého a nevzdělávat je rovnoměr-
ně ve prospěch pokroku lidstva, muže býti považováno
za cestu k zániku ne-Ii lidstva vllhec, tedy alespoň
-jedné civilisace.

Moderní doba vyžaduje, aby základy všeobecného
vzdělání byly co nejširší a dělení žactva na specielní
studijní obory nastalo až v době, kdy základy k správ-
nému chápání života a světa jsou již dostatečné a pevné.
Z dosavadních diskusí je patrné, že zastánci a od-

chovanci směru humanitního velmí dbají o to aby je-
jích smllr došel náležitého uplatnění v hudo\lcí škole
a sama povaha jejich vzdělání jim brání v prosazování
požadavku, aby budoucí vzdělanec byl náležitě sezná-
men s problémy, yyplývajícími z přirodovědeckých
poznatkll. Naopak ale inženýři jsou spíše nakloněni po-
žadavku většího, širšího, humanitnějšího vzděláni pro
sebe, povaha jejich dosavadního vzdělání jim však
zi'ejmě značně znemožřtuje hájit páduě te'nto požadavek.
.Je proto nutně třeba, aby inženýř'i Sf1zamysleli nad
těmito otázkami, prodebatovali je a své názory na pří-
slušných místech dllrazně nplatiwvali. .Jinak, dojde-li
k hluhšímu dělení školy III. stupně. o II. stupni ani
nemluvíc, na směr studijní a technický, bnde se pro-
past mezi duchovnímí ideály a hmotnou skutečností jen
rozšířovat a technický pokrok nebude sloužit tak, jak
by mohl a měl. Je pravda, že toto je problém všeho
lidstva, a nikoliv jen náš národní, a že jako malý ná-
rod nemáme žádný rozhodující vliv na světové dění,
přesto však názory a postoj naší inteligence nemllže být
I] také není l1ez vlivu tam, kde se seháze;jí se vzl1ělarH,j
ostatních národu k společnémn vytváření duchovní('h
hodnot. A zejména nejson vzdělané Vl'StVYnašeho ná-
roda bez vlivu na vrstvy ostatní a vytvářejí společným
a vzájemným púsohením celkovou kulturní úroveřt
naši, .Je proto velmi závažné, jak se v našem novém
školském zákoně, v diferenciaci školy II. i III. stupně
a zejména v její celé náplni Ilrojeví snaha 'po spojení
a prolnutí směru přírodovědeckého s humanistickým.
'rento úkol spočívá podle dosavadních zkušeností pře-
vážně na lidech s přírodovědeckým vzděláním, nebo
technickému pokroku sloužících, kteř'í s praktíckého
hledíska, jasněji a konkretněji vidí velikou propast,
která zeje mezi ideály a hmotnou skutečností. hp.

Zeměměřičtí inženýři na. XX. Jubilejním sjezdu SIA
v Ostravě. Odbočka československS'ch inženýr'ů v Ostra-
vě uspořádala ve dnech 12.-]6. června 1947 XX. sjezd
čpskoslovenských inženýr)"l, pořádaný pod záštitou vlády
Republiky československé, zemského nál'odní výboru -
exposítury v Ostravě a ústředního národního výboru
stat. města Ostravy. Do Ostravy sjelo se na 800účastníkú
sjezdu, aby porokovali o své činnosti a účasti na budo-
vání státu.
Bylo mezi nimi i mnoho zeměměřických inženýru a

proto - ač ve Vestníku SIA bude uveřejněn podrobný
referát o ostravském sjezdu - podáváme zde ještě
vlastní zprávu s našeho zájmového hlediska.
Sjezd zahájil dne 12. června v 17 hod. předseda ostrav-

ské odbočky SIA Ing. Dr. Antonín B ech n ý. Za ÚNV
přivítal inženýry v Ostravě předseda J. K o t a s, který
vyzdvihl velký úkol inženýru při sbližování technícké
inteligence s dělníky a jejich velký význam při plnění
úkolu dvouletého plánu. Jménem všech 'přítomných po-
děkoval předseda SIA Ing. Dr. Teodor B I' a d a za vřelé
uvítání a odpověděl na proslovy. O 20. hodině byl uspo-
řádán seznamovací večírek v restauračních mistnostech
nové radnice.
V dalších dnech byly pořádány exkurse do všech

průmyslových podniků v Ostravě a širokého okoli, jako
Třince, Bohumína, Hrušova, Mitrovic, Příboru, Kopřiv-
nice, Opavy a mnoha jiných. Byla shlédnuta také úprava
řeky Odry a Ostravice, o níž velmi věcný výklad podaJ
Dr. Ing. Čel' mák.
V pátek dne 13. června bylo pořádáno véčer v měst-

ském divadle na počest účastníku sjezdu slavnostní
představení opery Ant. Dvořáka ».Jakobín«,
V sobotu dopoledne bylo zasedání sboru delegátů ve

velké zasedaci síni nové radnice v Ostravě.
Odpoledne v 15 hodin bylo zasedání zájmových odborů

SIA. Zájmový odbor zeměměřických inženýrú zasedal
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v Domě umem. Jeho zasedání se zúčastnil předseda
Spolku československých inženýrů SIA. Ing. Dr. T.
Br a d a a oficielně byli přitomni: zástupce ministerstv(J)
financí Ing. Dr. J. C í s a ř, ministerstva techniky Ing.
Dr. J. R ů ž i č k a, zeměměřického úřadu min. vnitra
Ing. Fr. V I k a pětičlenná delegace zeměměř. inženýrfl
ze Slovenska v čele s Ing. E. Lup a čem z pověM-~
nectva financí. Skupina zeměměi·. inženýrů pi'i odbočcc
SIA v Brně vyslala Ing. F. F a I t u a Ing. Dr. A. F i kra.
Skupinu pražskou a pražskou odbočku SIA zastupoval
Ing. R y k r, který také v zastoupení předsedy odporu -po přivítání účastníků schůze a zájezdu Ing;I'J i r I.' č-
ke m, předsedou skupiny v Ostravě -- převzal řízení
schůze. Pozdravné proslovy PJ;QP-es]předseda SIA a
všichni delegáti a z hostí za zií1i'iěměřičeze Slovenska
Ing. I I a v s k Ý. ~ Hlavním bodem programu byla před-
náška Ing. Dr. C i s a ř e na téma: »Zeměměřický inže-
nýr při pová.lečných úpravách pozemkové držby«. Řeč-
ník po úvodu z historie probral účast zeměměřiče na pra-
cích prováděných za tim účelem, aby byla podporována
racionalisace zemědělské výroby a bylo docíleno úspory
na živé pracovní síle přemístěním ddebnostních hranic.
_. Ing. V I k pojednalo organisaci našeho zeměměřictví
a vyzvedl ji srovnáním s cizinou podle poznatků zc za-
sedání Mezinárodní federace zeměměřické, jež se konalo
před nedávnem v Paříži. - Ing. R y k r ve svém projevu
poukázal na úlohu, již plní při dnešních operacích s drž-
bou k půdě pozemkový katastr. Připomněl, že i za dnešní
konjunktury nemá se zapomínat na obory, které - kdy-
by byly dnes zeměměřiči zanedbávány - mohly by býti
v budoucnu pro ně ztraceny (plánování). Obíral se orga-
nisačními otázkami v SIA a doporučil, aby byl brzy
vypracován další, dlouhodobý program pro další stavov-
skou práci, aby mohl býti prosazován v odborovém
hnuti. - Ing. F a I t u s se potom zmínil o účasti civil,:
ních inženýrů při uskutečňování úkolú, jež zeměměřic-
tví připadají. - Ing. F a I t a se obíral novými možnost-
mi zeměměřické techniky a přimlouval se za navazováni
souvislosti s novým filosofickým pojetím inženýrství. --
Ing. N á d vor n í k poukázal na dosažené zvýšení cel~
kové stavovské úrovně, jíž se zeměměřičtí inženýři za
poslední nemnohá léta dopracovali.
V době zasedání došlo k zahájení odborné výstavy

nazvané .Zeměměřický inženýr při budování státu«.
Výstava byla uspořádána ve dvou sálech Domu umění

velkou agilností a-.pečlivostí zá~mové skupiny zeměgfě-
řických inženýrů v Ostravě, zejména Ing. Jirečka a lig.
Košťála, ve velmi krátkém čase, uvážíme-li, že teprve
24. dubna byl zvolen nový výbor. O výstavu se zaslou-
žilí dodáním exponátů ministerstvo vnitra - zeměmě-
řický úřad, ministerstvo financí, ÚNV v Ostravě a
Ostravsko-karvínské kamenouhelné doly, nár. podnik
v Ostravě. Výstavu upravili ve všech směrech Ing. Jire-
ček, Ing. Košťál, Ing. Mašín a IngC Váchal s celým
štábem spolupracovníků v době dvou dnů a nocí. Byla
to první celostátní výstava budoucí soustředěné země-
měřické služby v republice, neboť v ní byly obsaženy
všechny měřické složky sloužící veškerým vědeckým,
technickým a hospodářským potřebám veřejnosti. Byla
o to zajímavější, že se v současné době projednává ve
vládě osnova zákona o úpravě působnosti veřejného vy:
měřování a mapování (zeměměřického zákona).
Při vstupu na výstavu překvapila velmi pěkná a vkus-

ná úprava zátiší svěží zeleně s nadpisem .Pan president
Dr. Eduard Beneš čestným členem SIA« a bustou pana
presidenta.
Vystaveny byly doklady a postup při budování geo-

detických základů polohopisných s astronomií, geode-
tických základů výškopisných s gravimetrii; vývoj vy-
hotovování katastrálních map velmi pěkným a názor-
nym způsobem, část hraničního dokumentárniho díla
a ukázky z měření státní hranice SSSR-ŮSR, ukázky
mapovacích prací v měřítku 1 : 5000 a 1 : 10 000, jak me-
todou číselno)l, tak pozemní a leteckou fotogrametrií-
Dále vystaveny byly ukázky a postup přesné repro-
dukce map a kartografických prací. Tuto část výstavy,
velmi vhodně upravenou grafikony, přehledy a mate-
matickými tabulkami, oživily vystavené nejmodernějši
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zcměměřické stroje, pomůcky, modely, fotografie, ba
i známé karíkatury Ing. Hykeše z Nové Paky.
Další část výstavy poskytla návštěvníku obraz vy-

užití mapy v praxi, zejména v současné době při osidlo-
vání pohraničí. Z přehledů bylo patrno, jakou důležitou
práci vykonávají zemčměřičtí inženýři při osidlování
POhl'ljliči a jak je do nich zapojen měřický personál
ntinisterstva financí a ministerstva vnitra-zeměměřic-
kóho úřadu, bez jehož velmi účinné pomoci by minister-
stvo zemědělství nemohlo toto gigantické dílo v tak
krátké době zvládnouti.
Tato část výstavy byla vhodně doplněna exponáty

mě.řického oddělení ÚNV v Ostravě, která dokázala, jak
důležitou pomůckou je mapa pro úpravu města a také
plné uplatněni zeměměi'ického inženýra u samospráv-
ných úřadů. Neméně zajímavá byla ukázka exponátlJ
měřických prací a děl při dúlním podnikání, obsažená
rovněž v této části s dominujicí plastickou mapou statu-
tárního města Ostravy. Při východu bJ'1 umistěn přehled
článků s výstižným nadpisem "Kam po maturitě«, ktcrý
charakterisoval ncdostatek zeměměřických inženýrú
v praxi a posluchačů na vysokých školách technick)'ch
pro studium zeměměřického inženýrství. Výstava byln
doplněna souborem odborných technických knih vyda-
ných nakladatelstvím "Práce«.
Výstava ukázala ostravské veřejnosti málo známou

mravenčí píli zeměměřického inženýra při budování
státu. Těšila se velmi značné pozornosti jak kruhů od-
borných a účastníků sjezdu, tak činovniků veřejných.
veřejnosti a žactva střednich škol. Škoda jen, že měla
krátké trvání od 12.-19. června, a že okolnosti nedovo-
lily, aby byla prodloužena a aby tak byla dána možnost
shlédnouti ji i obyvatelstvu širšího okolí statutárního
města Ostravy.
Jedni z prvých zájemců, kteří navštívili výstavu,

bylo 16 posluchačů zeměměřického inženýr&tví vysoké
školy technické v Bratislavě, v čele s prof. Ing. Ga l-
lem. Výstavu v den zahájení navštívil předseda ÚNV
v Ostravě J. K o t a s a krátce potom president inženýr-
ské komory v Praze, poslanec Ing. Dr. .J e š, předseda
technického výboru Ústavodárného Národního shromáž-
dění, který velmi bedlivě sledoval výklad, Ing. P r ů š i
a živě se zajímal o vystavené exponáty.
V neděli odpoledne pak zeměměřickou výstavu navští

vil í pan ministr techniky Ing. Jan K o pec k ý, aby se
informoval o zeměměřické práci a o obsahu budouci
soustředěné služby.
V sobotu k večeru byla uspořádána pro zeměměřické

inženýry vycházka na ostravské letiště, kde mohli sle-
dovati goniometrické zaměřování příletu letadla z Prahy
do Ostravy. Pro bouří a dešť nekonaly se vyhlídkové
lety, pro účastníky připravené.
Pokud jde o další průběh sjezdu s hlediska celoinže-

nýrského, odkazujeme zájemce na referáty, které budou
uveřejněny v přištím čísle Věstníku SIA. Závěrem mfl-
žcme říci, že odbor zeměměřických inženýrů a jeho
mladá ostravská složka mohou býti plně spokojeny s vý-
sledkem své pracovní účasti na XX. celostátním sjezdu
delegátů SIA v Ostravě. Přispěly k jeho zdaru přimě-
řeným podílem a samy se při tom representovaly dobře
stavovsky i odborně. [nf{. Pa + -y-

Výměna posluchačft zeměměřického inženýrství se
Švýcarskem. Spolek posluchačů zeměměřického inženýr-
:;:tvív Praze požádal na doporučení Ing. Dr. B. P o u r il
Švýcarský zeměměřický spolek o sdělení předpokladů,
za nichž by mohla být provedena výměna našich a švý-
carských studentů zeměměřictví na prázdninovou praxi
v r. 1947. Švýcarský spolek svým dopisem ze dne 7. červ-
na t. r. návrh s velkým zájmem přijal a otiskne ho ve
svém spolkovém časopise. Pro letošní rok však sotva
bude výměna možná, neboť již dříve byla podobná akce
sjednána s Holandskem. Budou však zahájeny včasné
přípravy, aby k výměně s ŮSR mohlo dojít v r. 1948.

Chramosta.
Příští číslo Zeměměřického obzoru vyjde s datem

25.s:r;pna1947 jako dvojčíslo 7-8. Prosíme' proto, aby čer-
vencové číslo nebylo urgováno.
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