ZEMĚMĚŘIČSKÝ OBZOR
VVDAvA SPOLEK CESKÝCH IN2ENÝRú

Číselný výpočet součtovýeh výrazů [(p - a) . sin 2icp] a [(p
při zkoušce dělení podle prof. Ileuvelinka.

1. Tento článek nemá jiného účelu, než předvésti
jednoduchý výpočet členů, které slouží k stanovení
koeficientů Fourierovy řady udávající průběh periodické chyby v dělení limbu. Vztahuje se však jen na
ta dělení, u kterých s ohledem na vyskytující se
krátkoperiodickou chybu vyšetřujeme pouze rysky
odpovídající celým stupňům.!) Pokud jde o číselný
příklad, navazuji na práci soukr. docenta Dr. Fr.
Ackerla.2)
Dělení se zkouší měřením úhlu mezi dvěma kolimátory ve 4 seriích po 9 kladech (polohách limbu).
Jsou to klady
v
I. serii cp = 0°, 20°, 40° .
l~Oo, l()Oo,
v II. serii cp=100, 30°, 50<).
150°,170°,
v III. serii cp = 50, 25", 45° .
145°, 165°,
ve IV. serii cp = 15°, 35°, 550 .
155°, 175°.
Hodnota úhlu získaná měřením na jednom kladu
jest označena p, hodnota úhlu získaná měřením
v serii jest označena a.
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~. Fourierovy řady se používá třech prvních členů
a jest proto i = 1, 2, 3. Tím je pro potřebu tohoto
článku objasněno složení výrazů uvedených v nadpise.
2. Argument cp tím, že roste po 5° v mezích od 00
do 175° nabývá celkem 36 hodnot. Funkce sinus a
cosÍnus vícenásobného argumentu 2cp, 4<p a 6cp představují již 216 hodnot. Kdyby se zmíněné výrazy
měly počítati prostým rozvojem v řadu součinů, bylo
by jich tedy 216. Práce se znaménky funkcí a vůbec
celý výpočet by byl unavující.
Předkládám zde způsob, který umožňuje přehledný výpočet a omezuje práci na nejmenší míru.
3. ·,z 36 hodnot argumentu cp utvoříme funkčně příbuzn.é skupiny
CPo' 90°
CPO' 90° - CPo' 180° - <PO'
Čleň'cpov nich nabude deseti hodnot: 00,5°,10°,15°,
20°,25°, 30°, 35°, 40°, 45°. Povšimněme si však, že
abso1utní hodnoty obou funkcí skupin začínajících
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00 a 450 se opakují. Použijeme z nich jen dvou členů
a rozvrhneme tedy všechny klady na 8 skupin po
čtyřech členech a na 2 skupiny po dvou členech.
Budou to skupiny:
O
5
10
15
20
25
30
35
40
45
90
95 100 105 110 115 120 125 130 135
85
80
75
70
65
60
55
50
175 170 165 160 15~ 150 145 140.
Nyní stanovíme skupinově funkce vícenásobného
argumentu co do velikosti i co do znaménka.
Absolutní hodnoty sin 2i<p~ a cos 2i/po nejsou závislé a dají se všechny nahraditi sin 2/po' to jest
siny 10 úhlů (00, 10°, 20°, 30°, 40°, 50", 60°, 70°,
80", 90°). V řešení úlohy dospěli jsme nyní k tomu,
že budeme násobiti jednou z deseti konstant čtyřčlen
z rozdílů (p - u).
Tím ještě neskončíme, protože lze )eště sdružiti
u sin 4'jJo a cos 4(po 2 čtyřčleny k jedné konstantě
tehdy, budou-li první členy sdružených čtyřčlenů
/Po' = /Po a <Po" = 45° Pak budou absolutní hodnoty
sin 4(po' = sin 4(po"

/Po'

cos 4q ,,' = cos 4rpo".
Po této úpravě budeme moci násobiti jednou konstantou souč~t dvou čtyřčlenů.
Konečně můžeme za stejným účelem u sin 6/po a
cos f/po skloubiti 2 sdružené čtyřčleny (/Po', /Po")
s dalšími dvěma .(rp/", 450 - /Po"') tak, aby
'Po'" = (Po" - 30° = 15" Pak budou absolutní hodnoty
sin 6/po" = sin 6/po'"

/Po'

cos 6rpo" = cos 6/po"'.
4. Podle získaných poznatků sestrojíme formulář,
(srov. vedlejší stranu), který pro 'P -- seskupená
(ve sloupcí prvém) v 8 čtyřčlenů a 2 dvojčleny,

Vytyčování

v nichž každý první člen jest rp" - uvádí ve sloupci
druhém rozdíly (p - u) přepsané z předcházejících
výpočtů.
.
Ve sloupcích označených (1) až (6) jsou vyznačeny oblasti stejných násobitelů. Násobiteli jsou
v lichých sloupcích absolutní hodnoty sin 2iqJo a
v sudých sloupcích absolutní hodnoty cos 2i,)!fI' Násobenci jsou rozdíly (p - u) sloučené tak, jak toho
žádá znaménkový předpís, při čemž pro dvojčlen
platí první polovina znaménkového předpisu.
Součtem součinů podle sloupců získáme žádané
členy [(p - u) . sin 2irpJ a,[ (p - u) . cos 2irpJ.
Kontrola násobenců. Poslední sloupec obsahuje
návod, kterak násobiti rozdíly (p - u), aby vznikl
člen S, který sečten se všemi násobenci v řádce,
dá -8-. Této kontrole unikají ti násobenci ze sloupců
(1) a (2), kteří se vyskytují ve sloupcích (5) a (6)
se záporným znaménkem.
Kontrola součinů. Ve třetím sloupci opatříme
k násobitelům vepsaným do sloupce (1) součty
všech násobenců ve formuláři se vyskytujících. Součtem součinů zmíněných hodnot dostaneme v poslední řádce kontrolní člen, který se rovná součtu všech
[Cp-u)
. sin 2irpJ a [Cp-u)
. cos 2iq!J.
Celý výpočet počítacím strojem trvá asi 70 minut.
Popsaná úprava výpočtu se hodí zejména ústavům,
které zkoušejí mnoho dělených kruhů moderní metodou Heuvelinkovou.
P o z n. Pokud výsledky číselného příkladu nesouhlasí s údaji dr. A c ker I a2) (+ 0.2637, - 5.8658,
-1.9738,
- 2.0563, - 0.8609,
1.9377), je toho
příčinou patrně buď tisková chyba nebo práce s menším počtem desetinných míst.

+

P o zná m k are
cia k c e. Rukopis
článku bul dodán redakci d1'íve než rukopis článku Ing. Dr. M. Wittirtgra, uveřejněného
v čís. 10140 Z. o. Z technických
př'Íčin a s ohledem na lo,qickou souvislost látky obou
článků, bylo možno otisknouti článek ing. Kučery teprve
nyní.

"

složltý{~hobl&uků
o velikých Iloloměrech.
,

Při trasování inženýrských staveb (vodních cest,
silnic a p.) se používalo a hodně ještě používá způsobu vytyčovati pokud možno dlouhé přímky, mezi
něž se vkládají krátké oblouky. Tento způsob má
jistě v mnohé příčině své přednosti, ale zapomíná se,
že se tím porušuje ráz přírody, ve které se nikde.
až snad na velmi vzácné případy, nevyskytují dlouhé přímky. Moderní inženýři, jimž záleží na neporušeném rázu přírody, se přizpůsobují místním poměrům a řeší své' projekty pokud možno v obloucích
o velikých poloměrech, aby vyhověli zároveň i podmínkám moderní dopravy.
Příkladem takových řešení jsou německé dálnice,
na nichž se použilo způsobu 'dlouhých přímek pouze
v prvních měsících, kdežto nyní se bezvýhradně řeší
v obloucích o velikých poloměrech.
V tomtéž duchu bude proveden velkoprůplav, na
jehož projektování je autor zúčastněn. Tento prů~
plav, pro nějž se nyní provádějí přípravné práce,

povede v jižní části překrásným údolím řeky A,
obr. 2, a proto jest oprávněnou snahou projektantů
porušiti ráz údolí co nejméně. Z té příčiny skládá
se trasa ze samých oblouků o poloměrech 1000 až
15000 m a z krátkých mezipřímek. Jelikož údolí
řeky A je hluboké a místy značně klikaté, nebylo
často možno používati mezipřímek a bylo třeba vytyčovati složité oblouky. Pojednati o vytyčování takovýchto oblouků je hlavním úkolem tohoto článku.
Z našich zeměměřičských inženýrů bude jistě ještě mnohý míti příležitost k podobnému vytyčování,
'hlavně při trasování dálnic a průplavů, zejména průpla V!1 dunajsko-oderského.
1. Složitý

oblouk
stejnosměrné
křivosti.

Jak vidno z obr. 1, sestává takový oblouk ze
dvou nebo více stejnosměrných oblouků bez mezipřímek. Z prvků R, r, d = PT, K02, x = PT, ZOI'
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a, fP, 1jJ nutno znáti čtyři; ostatní se urCl z rovnic,
jež dostaneme promítnutím obrazce jednak do osy
t" jednak kolmo k ní:
x = d, cos a
r . sin a
(R - r) sin fP' .. (1)
d sin a = R - (R - r) cos fP
r, cos a ... (2)
a
fP
1jJ = 200g . , ,
(3)

bodu od průsečíků tečen jsou podmíněny rovnicemi
(1) až (3).
Z rovnice (2) určíme:
- d ,sin a
r ,cos a
R
cos fP = - -------------R-T

Kresba:

a z rovnice (3)

+
+
+ +

Ing.

Arnošt

Třebín.

+

SIA, Praha .

..

PT

Nejčastěji se vyskytuje případ, že jsou dány obě
tečny t" t2 a poloměry R a r. V tom případě změříme pečlivě úhel tečen a vzdálenost jednoho koncového bodu oblouku, který zvolíme libovolně nebo
podle vytyčovacího plánu, od průsečíku tečen PT.
V našem případě je to
d=PT,

K02,

Délky oblouků a vzdálenost x druhého koncového

+

+

+

1jJ = 200g (a
fP)'
Z rovnice (1) určíme x, čímž je dán druhý konec
oblouku.
Ze známých středových úhlú cp. li' a poloměrů: R,
r pak· vypočteme délky tečen a oblouků. Vytyčení
provedeme z obou koncú.
Setkáním oblouků v bodě obratu BO dostaneme
kontrolu měření.
Jako praktický příklad chci uvésti oblouk, který
jsem vytyčil v květnu t. r. (obr. 2).
Podmínky pro vytyčení byly velice obtížné, jelikož údolí řeky A je v těch místech velice úzké a po
regulaci řeky zbyla řada slepých ramen. jejichž
břehy jsou obrostlé stromy a hustým křovím. Šířka
řeky jest asi taková jako Vltavy nad Českými Budějovicemi (20 až 30 m).
Nejdříve vytyčeny obě tečny t" t2 a konec oblouku KO, jehož určitá poloha byla důležitější než ZD.
Přímé změření úhlu a = <t (t, t2) nebylo možné,
proto byl určen ze čtyřúhelníku p,. P2• p". PT,
v němž byly změřeny strany P, P2,.,P2 P" a úhly (I)"
We'
W". Pro kontrolu byl ještě určen ze čtyřúhelníku p,. P2• Po' PT stejně jako strana P,P3, (Viz
obr. 2 a 3.)
Strany změřeny dvakrát ocelovým pásmem s přesností 2-3 cm, úhly teodoIitem Theo IV firmy Herrmanstorfer, se setinným dělením, ve třech skupinách.
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Dostaneme P1 Pa = 2108'30 m,

Vyrovnané strany a úhly:
P1 P2 =
P2P/=
P1 P/ =
P2 Pa =
P/ Pa =
KO - Ps =

1091'02
6'67
1084'35
1173'40
1178'20
612'08

= 165'7960g
= 152'4200g
W/ = 152'6670g
Wa = 126'7110g
ws' = 126'4640g

m
m
m
m
m
m

W1

W2

Nyní určíme větou sinusovou z 6 Pp P:v PT
vzdálenosti bodů P z' P 3 od průsečíku tečen:
P1 T = 3244'78 m
Pa T = 2596'46 m,

Dále zjistíme
SIA, Praha,

d =

KO Ps

+

PaT

= 3208'54 m,

načež můžeme určiti x, cp, 'ljJ z rovnic (1) až (3), a
dále použitím vhodných tabulek nebo na základě
známých vzorců, délky obou oblouků a jejich tečen,
čímž možno přikročiti k vytyčování.
LR = 1855'47 m,
Lr = 1180'92 m,

Pro kontrolu měření a výpočtú jsem napřed vytyčil polygon KO-1-2-3-4--Z0 a zároveň vytyčil
i bod ZO od bodu P Rozdíl vypočtené a naměřené
" celkovém oblouku L R - Lr =
délky činil 12 cm při
= 3036'39 m, což lze přičísti na vrub chybám úhlového měření a pak chybám při měření přes řeku A,

Z obr,

:3 je

Podrobné body oblouku byly vytyčeny částečně
od pomocných tečen, hlavně však polární metodou
od bodů ZO, 3, 2, 5, 6, KO (jak zřejmo z obr, 2),
které byly napřed pečlivě vytyčeny a tvořily kostru
pro podrobné vytyčení.

zřejmo, že

+

+

a=w1
W2
Ws -4001[=
= w, w/
ws' - 400g =--:: 44'9270g
Stranu P1 Ps vypočteme větou tangentovou,
z rovnic (upravených pro počítací stroj) :

+

+

(Pz Ps ft-V

tg

2
(Pz Ps

1
P1 P2) ,cosi Wz

+P

1

P2)

1 '
,sin"2 W2
1

(P z Ps - P 1 P z) , c()s"2
P1 Ps = -----.-------

2, S I O žen Ý

Tohoto oblouku (obr, 4), jejž muzeme též nazvati S-křivkou, použijeme tenkráte, máme-li spojiti dvě rovnoběžné nebo téměř rovnoběžné přímky,
nebo nedovolují nám tere.nní podmínky spojiti dvě
přímky obyčejným obloukem, Dělá se to jen tehdy,

W2

u-v
sin'-2

+P

1

J

(P2 Pa

1

Pz) ,sin ,.
2

b I O li k pro t i s m ě r n é
křivosti.

O

W2

cos/-L-V

2
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možno-li použíti velikých poloměrů, jinak se mezi
obě části tohoto oblouku vloží mezipřímka. _
Řešení, jakož i, vytyčení S-křivky je stejné jako'
v předešlém případě, jak lze viděti z obr. 4. Rovnice (1) až (3) mají však tvar:
(1) . .. x = d cos a

(2)' ...

d. sin a

=R

+ R . sin

a-

(R

+ r)

+ r).

:cos a -----= (R

. sin 1P.

cos Cp

+ r.

Z rovnic (1) až (3) určeno:
1jJ = 80'2398g
cp = 8'3598g

x = - 528'57 m.
Tím je dán konec oblouku délky obou částečných
oblouků a jejich tečen.

1313'19 m
L,0oo = 1260'41 m.
Před vytyčením podrobných bodů oblouku byl
V příkladě, který chci uvésti z prakse, byly dány
obě tečny t"t2 (viz obr. 5), začátek křivky ZD a opět napřed vytyčen tečnový polygon ZO-l-BO. ~2-KO, jímž zjištěna správnost měření a výpočtu.
oba poloměry:
' '
R=10.000
m,
cp

'(3) . . .

I

+ a'=

L,oOOO =

1jJ.

_,

r

=

1.000 m.

Po zjištění průsečíku tečen byl změřen -<}: a a
vzdálenost d = PT - ZD" což tentokráte nepůsobilo žádných obtíží.
.
a= 7ľ8800~J
d = 2118'40 m.

Vytyčování podobných oblouků se vyskytuje i při
stavbě železnic, kde se však musí ještě vytyčovati
patřičné přechodnice.
Při složitém, protisměrné~ oblouku se mezi oba
oblouky zpravidla vloží ještě mezipřímka určité minimální délky. O podobném vytycování se chci zmíniti při jiné příležitosti.

Ar c h i vy.
c) opatřování
litografických
potřeb, měřických
strojů, pomůcek, kreslicích papírů, rozesílání
Na úschovu operátů katastru daně pozemkové
otisků map a strojů jednotlivým zemím.
(měřických a písemných) byly v jednotlivých
zemích zřízeny. archivy map dekretem dvorní koStr o j e.
misepro úpravu daně pozemkové ze dne 21. XII.
Při původním merení pouz~váno teodolitů od fy
1822, čís. 20.652. Zahájily činnost od 1. XI. 1824.
Reichenbach,
Utzschneider a Frauenhofer s noDekretem řečené komise z 18. XI. 1826 stanovena
niovým
údajem
4" nebo 10". Později dodávaly fírpůsobnost archivu; archivní instrukce vydána 6.
my Ertl, Starke a Jaworsky.
.
VII. 1841 (dekret čís. 1842).
Při
grafick9triangulaci
používáno
měřických
Archivář vyřizoval nejen záležitosti archivu, dostolů se skleněnou deskou, dioptfů, odsunovacích
hlížel i na práce evidenční a' reklamační.
.
NejvyšŠím rozhodnutím ze dne 12. III. 1833 zří- "'měřidel, kružidel na tyčích, při detailním měření
měřických stolů s dřevěnou deskou (Marinoni,
zen ústřední archiv.
Kraft) , busol, libel, měřických r'etězců dlouhých
V tomto archivu byly uloženy:
8 sáhů, od r. 1820 prodloužených na 10 sáhů. Cel1. všechny operáty trigonometrické
triangulace,
kem bylo v používání 579 měřických řetězců.
2. litografické otisky katastrálních map ze všech
Planimetry byly podle návrhů šl. FalIona, Posezemí,
nera a Aldera. V· roce 1845 bylo dovoleno užívati
3. opisy elaborátů měřických a vceňovacích,
planimetru od HorsMho.· Stav strojů kontrolovali
4. normální dolnorakouský sáh se spisy o definiinspektoři; směli půjčovati přidělený měřický stůl
tivním stanovení jeho délky a porovnání s mírou
nebo jeho součásti geometru, který měl vlastní stůl
metrickou.
poškozený. Geometři-nevojáci museli míti vlastní
měřické stoly. Vojenští geometři obdrželi stroje od
Lit o g r a f i (}k Ý úst a v.
státní správy a za tyto ručili.
Byl zřízen nejvyšším rozhodnutím ze dne 13. XII.
V ceň o v á n í p o zem k ů.
1818 a podléhal měřičskému referentu, jenž byl
jeho vrchním ředitelem. Technickou a hospodářsko(Christ., .ďElv.ert:Der
stabile Kataster
nach dem
administrativní agendu obstarával ředitel.
. Gesetze vom 23. XII. 1817.)
Úkolem ústavu bylo:
-Jalt výše zmíněno, započato s odhadem půdy v lea) zhotovování kopií map, porovnání jich s mapatech 1831-1833. Prováděli ho odhadní komisaři,
mi původními a rozmnožení kopií pro potřebu . znalci polního a lesního hospodářství, podle daných
směrnic. (Instrukce pro katastrální vceňování byla
daně pozemkové a stran. Do r. 1861 dál se tisk
na vlhčeném papíru, od toho roku na such<§'n vydána teprve v r. 1845.) Jednotlivé komise řídil
papíru s :menší s'tážkou,
odhadní inspektor, podřízený zemské vládě; pracoval v okruhu asi 12-15 čtverečních mil.
b) zhotovení tiskopisů pro katastráI!1í měření,
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Komisaři zjišťovali:"
1. Druh kultury každé parcely na mapě katastrální
obce.
.
2. Které jsou hlavní rozdíly (bonitní neb jakostní
třídy) mezi pozemky jedné a téže kultury co do
produktivnosti půdy.
. 3. Do které bonitní třídy může' býti každá jednotlivá parcela zařaděna.
4. Která střední cena muže býti přiřčena jednotce
plochy každé na mísťě obvyklé plodiny.
5. Které plodiny na jednotce 'plochy v každé třídě
se urodily při' obvyklém druhu kultury a jakou
peněžní hodnotu tyto plodiny mají, a to n~jen
pro jednotku plochy, nýbrž i pro celou třídu
(stanovení hrubého výnosu sklizně a jeho peněžní hodnoty).
6. Který díl peněžní hodnoty z nutných á -;:>bvyklých výdajů připadá na zpracování půdy, osetí,
ošetřování a sklízení produktů (vyšetření provo-'
zovacích nákladů, režie).
7. Kolik z vyšetřeného penežního hrubého výnosu
na plošnou jednotku každé třídy zůstává jako
ryzí. výtěžek a jak veliký je ryzí výtěžek třídy.
Komise zjistila druhy kultur, určila jakost pozemků zařazením do bonitních tříd při obvyklém
způsobu hospodaření a bez zřetele k výnosům docíleným mimořádnou intensitou a označila na mapě a
v klasifikačním protokolu vzorné pozemky.
Vtřídění dělo se na místě a protokolárně. Malé
zahrady zelinářské a zahráClky před domy zařazeny
do 1. tř. rolí. Staveniště připojena k přilehlým pozemkům. Z odhadu byly vyloučeny plochy neplodné,
skály, koryta potoků, řek, silnice, jezera, rybníky,
močály, náměstí, ulice, kostely, hřbitovy, státní budovy.
Při vyšetřování ·hrubého výnosu sklizně zjišťovala
se tedy sklizeň zrna každého druhu, sklizeň sena,
otavy, počet puten vína a p. Při tom brán zřetel na
okolnosti příznivě i nepříznivě půsol:iící, živelní pohromy, postup osevní, t. j. pořad, ve kterém plodiny
následují, turnus hnojení, úhoření a p.
_
Při stanovehí hrubého ,výnosu sklizně v kulturách smíšených se uvažovala plocha, kterou jedna
nebo druhá rostlina zabírá, dle přibližného průměru.
Výsledek prací v jednotlivých odhadních okresích byl přehledně znázorněn.
Pro určení peněžní hodnoty sklizně byl rok 1824,
považován za rok normální. Pro sklizeň s rolí a luk
sloužily tržní místní ceny normálního roku. U vína
uvažována cena po skončeném kvašení, pro' lesy a'
háje cena polenového dříví jednotlivých druhů dřev
(měkké, tvrdé) se zřetelem na výlohy s těžbou spojené.
Při zjišťování výrobních nákladů byl brán zř'etel
na: výlohy v naturáliích, práci a v penězích, které
každý druh a každá kultura k docílení výtěžku požaduje.
Konečně se zjistilo, jakými procenty redukovatí hrubý výtěžek na výtěžek ryzí, jenž byl'pak zanesen
do zvláštního výkazu pro katastrální obec ado celkového sumárního výkazu pro Qdhadní okres.
Osobní povinnosti držitelů k osobám třetím,
i když byly na pozemcích vtěleny (dluhy, závazky
peněžní i věcné), nebyly uvažovány.

Podle ustanovení § 16 patentu ze dne 23. XII.
1817 byly výsledky měření a ocenění pozemků vyloženy v obcích, aby zájemníci mohli podati případné námitky. Směrnice pro reklamaci byly vydány
nejvyšším rozhodnutím ze dne 28. VII. 1829. Rekla- .
mačni řízení konali v archivech V ,zimním období
geometři pod dohledefU arcbiváře~, Po vyřízení námitek byly utvofeny definitivní katastrální vložky,
jakož i majetkové listy jako podklad pro založení
hlavníkníhy majetkové;' i údájů jejich se stanov:il
zdaněný či'stý výnos pro každý pozemek. Práce tyto
Obstarávaly okresní berní vrchnosti, nebo nově zřízené panské berní Maily .. (V katastrální vložce byla
uvedena pro každého obyvatele berní obce výměra
každé kultury a ryzí výtěžek pozemk4, v číselném
pořadí, jakož i výměra' pozemků stavebních.1
Z čistého výnosu předepsala se daňová kvota, a
tó 16% řádná a 5% % jako přídavek, dohromady

~\;~%.,
Jednotlivé pozemky neb jejich části, zničené živelními pohromami nebo zabrané na veřejnou komunikaci, se ze zdaněných ploch odpočítaly, pozemky neplodné, účiněné znova plodnými, se .připojily Ji: plochám zdaněným. Byl-li pozemek· co do úrodnosti
částečně zničen, poskytnuta držiteli daňová' úleva.
Podle údajů c. k. ministerstva financí ve Vídni
(Wien) z r. 1858 měla Morava:
3,684.653 jiter
plodné půdy .
zahrad parifikovaných .
40.528
staveb. ploch parifikovaných
20.722
neplodné půdy .
116.735
Celkem .
3,862.638 jiter.
Úhorem leželo 357.431 jiter, čili 18,22%.

v rocě 1844 nastala změna. v organisaci spojené
dvorské kanceláře rozdělením na dvě oddělení:
A. c. k. "tavební dvorní radu,
B. c. k. ústřední ředitelství katastrálního vyměřování.
, Ředitelem oddělení B. byl 'do roku 1845 generálmajor Karel Myrbach z Rheinfeldu. V katastrální
triangulační a početní kanceláři byl přednostou podplukovník Alois Havliczek, v litogr. ústavě plukovník Lorenz KQhl z Kohleneggu.
V roce 1845 byl ústředním ředitelem generál Jan
z Magd,eburgu.'
.Na Moravě doplňovali původní mapy v r. 1845
archivář Frant. Hanausek, který měl k ruce 3 adjunkty .. V létech 1846-1848
archivář
Eduard
Partsch. Měl přiděleny 4 geometry (Hanausek,
Hartmann, Pessich, Lokarner) a 4 ?-djunkty (Czerakowich, Kopetzky, Brabetz, Lorenz). Z nich 3
geometři a 2 adjunkti byli zaměstnáni každý rok
na polních pracích za účelem vyšetření a zaměření
nastaJých změn.
V roce 1848 předala ministerstva zúčastněná na
jed~ání dvorské J.l.:ancelářesvou agendu finančnímu
ministerstvu, kde pro katastrální záležitosti a správu přímých daní určeno zvláštní oddělení.
Patenty ze dne 20. a 31. října 1849 byl zaveden
stabilní katastr v zemích zalitavských a nařízeno,
aby do jeho definitivního vyhotovení bylo zavedeno
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na správném podkladu- spoClvaJlcl provisorium pozemkové a domovní daně.

1850-1864.

František Walxhofer, vceňovací komisař a geometři
Jiří Sniegon a Adolf Ries.
V r. 1868 se stal podředitelem Josef Wlach a substitoval přednostu triangulační kanceláře. Trigono-

V důsledku vzrůstu agendy katastr~ daně pozem-

metry jsou pouze: Berger, Lesk, Brzezina a Demmer, trigonometrickými adjunkty: Hroch, Zrzavy,
kové bylo nejvyšším rozhodnutím ze dne 19. III.
Jusa, Schramek, Wocasek, Schlossarek. '(Marek jme1850, č. 84 ř. z., zřízeno »Generální ředitelství kanován přednostou triang. kanceláře JI Budapešti.)
tastr).l daně pozemkové'5dako .samos,tatná sekce mi.
nisterstva financí, jehož čhinost trvala do konce
V.letecH 1871 až 1874 byl v triangulační kanceláH
října r. 1864.
zpracováván 1nflteriál z reambulace trigonometrické
Prvým generálním řediteJem byl Petr svobodný sítě provedené 'v letech 1867 až včetně 1869.
pán ze Salzgebern, sekčĎ.í šéf min. financí; k ruce
V r. 1874 zřízena »Centrální inspekce pro úpravu
měl dva geometry. V triangulační a početní kance- . PQzemkovédaně« v čele s okresním hejtmanem QU'lláři byl přednostou plukovník Alois Havliczek. Je~u'
draterrt, 3 finačními konceptními úředníky a s 9
byli přiděleni: 1 revident, 5 kalkulátorů a 6 adjunk- ..,technickými' úředníky. Vceňovací vrchní inspektoři:
tů, později 10 kalkulátorů.
František Walxhofer a Josef Opolzer. Měřičtí podV ústředním archivu map byl přednostou Eduard
ředitelé: Adolf Fiala a Jan Straka. Měřičtí inspek-'
Partsch; k ruce měl pouze adjunkta Riedla z Leue:1- toři: Antóriín Schmiedt a Eduard Demmer. Geosternu. Litografický ústav, jehož přednostou byl metři:~ Adolf Riess, Antonín Schlossal:ek a Josef
Antonín svobodný pán z Guldensteinu, měl 1 účetMischka.
ního, 1 ředitelského adjunkta, 23 rytců a 7 akorToho času byl ředitelem litografického ústavu
dantů.·
'.
Antonín Floder se třemi geometry (v r. 1877 Bedřich
Druhým ·generálním ředitelem od r. ·1857 byl rytíř z Elsnerů, min. rada), ředitelem ústředního
František rytíř z Kalchbergu, sekční šéf min. fi- archivu Geminian Comeli rytíř ze Stw.ckenfeldu.
nancí, jemuž bylo přiděleno 9 konceptních úředníků,
V r. 1876 mění se název »Centrální inspek~e pro
mčHčský inspektor rytíř Kummerer z Kummersúpravu pozemkové daně« na »D;partement pro
bergu a geometři Jiří Sniegon a Adolf Riess. V roce úpravu daně pozemkové«. Přednostou je min. rada
1859 stal se Alois Havliczek generálmajorem a při- Bedřich rytíř z Elsnerů, k ruce má 3 konceptní
dělen přímo generální'mu řediteli. Nový~ přednos- úředníky: Mayer Ignác, sekční rada, Khayl Robert,
tou triangulační kanceláře byl Valentin Streffleur;
min. tajemník, Gustav rytíř z TroUu, min. konciústředním archivář~m byl Bartoloměj Arsenschegg.
pista a 6 technických úředníků; byli to: František
V letech 1860-1865 vedl všechny technické práce
Walxhoffer, Josef Oppolzer, vceňovací vrchní inplukovník sbor:u vojenských inženýrů-geografů Eduspektoři, Jan Pirnat, vceňovací komisař, Eduardard z Pechmannů, načež vedení přešlo na civilní Demmer, měřičský vrchní inspektor, Josef Brzezin'l,
úředníky. V r. 1860 byi přednostou triangulační
měřičský inspektor a Adolf Riess, vrchní geometr.
kanceláře vrchní inspektor Bedřich Schmirch, v r.
Pro vnější službu úpravy daně pozemkové při1861 prvým revidentem Karel Graf, druhým revi- děleni ministerstvu financí centrální inspektoři:
dentem . František Horský; přiděleni byli trigonookresní hejtmlJn Antonín Quadrat, fin. radové Kametři Fal!Jer, Ber~er, Lesk, Hirn, Loos, Schon, qzu- rel Marschov~ki"a Karel Schindler pro vceňování
Uk, Marinkovich, Bednarž, Haumer, Soukop, -Schi- ~ lesů,vrchní
měřičští inspektoři Adolf Fiala, Jan
mek. V r. 1861 hyl povolán do triangulační kance- Straka a Antonín Schmidt.
láře adjunkt Ab~aham Broch, Pro přijetí do tria~V triangulační kanceláři byl' přednostou vrchní
gulační kanceláře byla př-edepsána zkouška výnosem mčřičský inspektor František Berger, přiděleni vrchmin. financí ze dne 2. III. 1861, č. 9.764.
ní trigonometr Antonín Lesk, trigonometr Abraham
Broch, geometři František Zrzavý, Antonín Schlossarek, Tomáš Steinbrenner, Alois Becker.
Přednostou litografického ústavu byl Antonín
Od 1. XI. 1864 převzalo správu katastru »GeneFloder .
. rální ředitelství přímých daní« pro záležitosti všech
V r. 1877 usta~oven pro vnější službu Jan Schmiepřímých daní, později »Sekce pro správní službu«
dinger a Stefan Emanuel jako substitující centrální
u ministerstva financí. V ústředí nastaly změny inspektoři. Z triangulační kanceláře. odchází StElinpersonální v roce 1866, kdy vynikájící geodet Franbrenner a Becker, a přichází Josef Kinnast.
tišek Horský zemřel. Trigonometry byli: František
V r. 1880 působí v ministerstvu financí vedle
Jarolímek, Adolf Fiala,"Norbert Bauer, František
vrchního měřičského inspektora Adolfa Fialy vrchHofmann, Ignác Douth, František Berger a Antonín
ní geometr Julius Jusa. Ústředním archivářem :=;e
Lesk; trigonometrickými
adjunkty:
Jan Marek, stal Antonín Schmidt, v triangulačni kanceláři zúJosef Schimek, Josef Brzezina, Karel Eysert, Abra- stali ještě Berger, Lesk, Broch a Zrzavý.*)
ham Broch a ~František Zrzavý. Přiděleni byli měV 'r. 1882 vede dočasně litografický ústav nún.
fičští adjunkti: Josef Franz, Ignác Kraus, František
rada Ign~c Mayer se 7 geometry. V triangulační
• Menschik, Julius Jusa a Bedřich Riedl.
kanceláři zůstali pouze Zrzavý a Broch. V jiných
Ústředním archivářem byl Tadeáš, Collerus z Gel- správních odděleních na vedoucích místech změny
dernu, ředitelem litografického ú'stavu, František
nenastaly. Broch byl' zaměstnán nejen t,riangulací,
Leschtina. U ministerstva financí byli též přiděleni
Josef Wlach, inspektor pro katastrální vceňování,
*) Vydal spis o slunečních hodinách.
(
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V r. 1900 odchází z triangulační kanceláře Ing.
Josef Lička, byv nejvyšším rozhodnutím ze dJ?-e6.
III. 1909 jmenován mimořádným profesorem vyšší
geodesie na české vysoké' škole technické v Brně,
pak Banze a Novotný.
Přibývají elév~vé ,Bedři~h Gleisberg, Jan Stroka,
Jaroslav Šimon, Gústav Polzer, Jan Čemus a Ferdinand Jaschke.
Litograffcký ústav ,a .úsťřední archiv byly spojeny.
V r. 1901 byl přidělen ústřednímu vedení Ing. Jaroslav Zvěřina, evidenční vrchní geometr II. tř.; do
trianglIlační kanceláře byli přijati elévové Vojtěch
Gerhard a Jindřich Zwakon rytíř z Taborau, Stanislav Veverká, evidenční geometři I. tř. Hubert Profeld, Karel' Beredik, Konrád Weigl, evidenční geometři II. tř. Alois Krejcar, Ing. Augustin Semerád.
V r. '1902 odešli do pense Příhoda a Berger, do
ústředního vedení povolán Karel Zeman; Josef Baše
.se stal evidenčním vrchním inspektorem.
• V r. 1903 byli do triangulační kancelář,e přijati
evidenčnj vrchní geometr II. tř. Bogumil Buschek,
evidenční geometr II. tř. Felix Lang.
Ředitelem litografického ústavu byl ,,evidenční
vrchní inspektor Antonín Rokitanski.
V r. 1905 byli v triangulační kanceláři tito funkcionáři: Abraham Broch, evidenční ředitel, titul.
dvorní rada, Josef Baše, evidenční vrchní inspektor,
Arnošt Engel, evidenční inspektor; vrchní geometři
II. tř.: Skrbek, Rizzi, Demmer, Buschek, Hajný a
Winter; evidenční geometři I. třídy: Morpurgo,
Oskar rytíř z Tomsu, Wasserrab, Profeld, Strpka,
Šimon, Beredick, Polzer, Čemus, Krejcar, Jaschke,
Dr. Ing. Semerád; evidenční geometři II. třídy: Veverka, Bukovský, Righi; evidenční elévové: Vláčil,
Brandl, Hausm;r.
Během tohoto roku odešli zpět do Cech Skrbek a
Hajný. - Z:bývající funkcion:iři stali se jednak inI.fr
.
struktory v ťriangulační kanceláři, jednak byli pozV ·r. 1896 ~e stal Danzer dvorním radoU'; v triánději postupně ustanoveni dohlédacími orgány u figulační kanc~áři bylt již vedle evidenčního ředitele
nančních úřadů II. stolice v jednotlivých rakouských
Abraha.ma Brocha 2 vrchní geometři, 3 geometři a zemích, neboť ministerstvo financí stanovilo výno1 elév.
sem ze dne'12. IX. 1908, č. 33.601, že při obsazováIlí
Přednosta litograf. ústavu 'evidenční, vrchní in- inspektorských míst mají žadatelé s víceletou uspospektor Schlossarek se stal, vládním radou.
,
kojivou službou při novém měření přednost před
V r. 1897 jest v ústředním vedení katastru pozem- ostatními žadateli.
kové daně kromě evidenčního ředitele Jus:y, Karel
V r. 1905 započato s organisací nového měření,
Schwarz, evidenční geometr II. tř. V následujícím
podle instrukce pro stolová měření vydané v r. 1907;
roce stal se šéfem ústředí' vrch. fin. rada JUDr. Vlazavedena též reprodukce map prosvětlením na negadimír Globočnik šl. Sorodolski.
tivy na aluminiových deskách, na nichž pak vyryta
V r. 1898 odešli z triangulačp.í kanceláře evidenční
platná kresba map pro další tisk ..
geometr II. tř. Karel Malina a elév Bedřich SchuV r. 1906 zemřel vrchní evidenční inspektor Josef
stero
Baše,
v r. 1907 měl dvorní rada Abraham Broch již
, V r. 1899' byli v t~iangulační kanceláři tito funk50
služebních
let.
, .cionáři: Abraham Broch, dvorní rada, Karel ~říhoV r.1912 vydána »Sbírka' zákonů a nařízení 'k ve~a, evidenční vrchní inspektor. Evidenční vrchní geo- .
meti~i 1. tř.: Teodor Berger, Josef Baše, Karel Ze-o dení. kata:stru daně pozemkové« a »Sbírka výnosů a
doplňků« k instrukci pro trigonometrické a polx.,goman. Eviaenční vrchní geometři II. tf.: Ing. Josef
Lička, Arnošt Engel, Alois Skrbek. Evidenční geo- nální měření z r. 1905 i k instrukci pro stolová měmetři I. tř.: Petr Rizzi, Rupert Hartig, Eduard Dem- ření z r. 1907, pod názvem »Sděleni c. k. generálního
mer, Dominik Banze, Vladimír HaJný, Josef Novot- ředitelství katastru daně pozemkové«.
ný. Evidenční geometři II. tř.: František Winter,
V r. 1912 odešél dvorní rada Jusa do výslužby, po
Dtto HUbner, Artur Morpurgo, ?skar rytíř z Tomsu. 51 služebních letech.
ale i pracemi pro úpravů daně pozemkové a přípravou zákona o evidenci katastru daně pozemkové.
Sestavoval tabulky pro výpočet pozemkové daně
rovnající se 'z počátku 22,1% a pak definitivní, činící 22,7% čistého výnosu. Tyto tfl.bulky jsou pozo·
ruhodné tím, že byly vyhotoveny pouze na 4 tiskových stranách.
V r. 1883 byl ředitelem litografického ústavu
opět Antonín Floder ~& 5 geometry.
V dusledku vydání zakona ze dne 23. V. 1883, č.
83 ř. Z., zřízena »Ústřední správa katastru daně
pozcmkové« li ministerstva financí ve Vídni (Wien),
kterou vedli Alexius Danzer, fin.rada, Julius Jusa,
vrchni ,evidenční' inspektor a Abraham Broch, vrch- .
ní evidenční geometr.
"
Ústřední správě byla přidělena triangulační ka!1celář, jejímž přednostou byl vrchní trigonometr
František Zrzavý, litografický ústav, jehoz ředitelem byl Antonín Floder se 4 geometry a ústřední
archiv, jehož ředitelem byl Josef Fiala. Triangulační kancelář započala připravovati instrukci pro
trigonometrické a polygonální měření, jež byla dokončena a vydána' ministerstvem finaI).cí r. 1887.
Do k~nce r. 1890 nastaly v hodnostech;uvedených
funkcionářů tyto změny: Danzer se stal vrchním
fin. radou, Broch ředitelem litografického ústavu
a Jo~ef Abendroth ředitelem ústředního archivu.
Roku 1891 jest však již Broch ředitelem triangulační kanceláře, zorganisované podle cís. rozhodnutí
ze dne 14. IV. 1891, Alexandr Inchiostri, evidenční
vrchní inspektor jeho zástupcem, Vladimír Jezierski
de Jezieri vrchním trigonometrem, a Antonín Schlossarek ředitelem litografického ústavu.
V r. 1894 byl zařazen mezf Danzera a Jusu Dr.
František Mensi, svobodný pán z Klarbachu, vrch.
fin. rada.
V r. 1895 byl, do triangulační kanceláře přidělen
Ing . .Josef Líčka v hodnosti evidenčního geometra.
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Do r. 1919 provedla triangulační kancelář na Mo- bylo narlzeno zřízení zemského finančního ředitelravě místní triangulace těchto katastrálních území:
ství na m.~stomor. slez. komorní důchodkové správy
Brno v r. 1870 (Broch),
(k .. k., mahr. schles. Kameralgefallen-Verwaltung),
Krnov v r. 1898 (Demmer)
vzmkle na základě nejvyššího vynesení ze dne 11. V.
Sl,ezsk~Ostrava v r. 1900 (Eng-el, Wasserrab),
1~30 z různých odděleně od sebe stávajících správ
Vlt~ovlcev r. 1902-1903 (Berger, Wasserrab),
duchodkových odvětví. Působnost zemského finančMusov v r. 1903 (Demmer)
'dM)
oravská Ostrava v r. 19Ó3 (Ing. Dr. techn. Seme- rriho ředitelství v Brně nastala dn,em 1. VI. 1850.
ra ,
Pomocným: orgánem zemského finaÍ1čníno ředitelOpava.v r. 1913 (Buschek, K.rejcar),
Ostravlce v r. 1905 (lng. Dr. techn. Semerád Pr07 ství byl toho času katastrální inspektor, jako správfeld),
;\
.
'
ní orgán pro-detailní měření, šetření v řízení reklaProbice ":'r. 1908 (Profeld),
mačním a pro odhad výtěžku pozemků a dále jako
Luhačovlce a Pozlovicev r, ,1910 (Vláčí!),
or:gán sprostředkující styk zemského finančního řePulgram v r.'1911 (Buk'ovský, Praxmeier)
9itelství se zemskou komisí pro úpravu daně pozemVala~ské Meziříčí v r. 1911 (Starek, Prax~eier),
Hevlm v r. 1911 (Weigert),
kové.
Žern9'\'ník v r. 1911 '(Brandl)
Dalším pomocným úřadem byl archiv map kataTovačov v r. 1911 (Krejcar),'
strálních.
~
Sternberk v r. 1912 (Starek),
Bíl?vec v r. 1913-1914 (Hanisch, Jaschke),
Inspektoráty
reklamační, zrIzené v Čechách za
Fryvaldov v r. 1911 (Weigert)
účelem vyšetření a odstranění chyb v měření, provePřívoz v r. 1914,
'
deného podle »Návodu« z 15. V. 1851 a pro odstraTi'inec v r. 1914,
Jaroslavice, Znojmo a Královo Pole v r. 1916 nění chyb v odhadu výnosu půdy, prováděné podle
(Rohrer),
»Návodů« z 13. IX. 1850 a 10. III. 1852, mi Moravě
j',. Kyjov 1. část v r. 1907 a 2. část v r. 1919 (Krejcar,
zřízeny nebyly.
;:)lmek),
EvideJ!.CÍstabilního katastru na Moravě v letech
Hrušovany v r. 1912 (Nedoma) od oddělení pro nové
měření v Brně.
'
1850 až 1869 obstarávalo několik geom'eťTů pod doGrafendorf v r. 1914 (Simek) od oddělení pro nové zorem přednosfy archivu map katastrálních' za'souměření v Brně.
"
činnosti berních úřadů, jichž bylo 76. Příslušné
Tyto místní trigonom. sítě byly vsunuty do trigosměrnice
obsahoval »Návod« ze dne 12. III. 1833.
nOfYlctrickésítě původního měření a byly podkladem
Podle
patentu
ze dne 23. XII. 1817 byl~ změny v osonového měření vyjmenovaných katastrálních území
bě
držitele
a
velikosti jeho držby oznamovati bermetodou polygonální, případně měřického stolu.
nímu
úřadu;
nabyvatel
byl povinen předložiti příPoslednimi funkciQnáři generálního ředitelství kaslušnou
listinu.
Obecní
úřady
byly rovněž povinny
tastru daně pozemkové před zánikem říše RakouskoUherské byli: JUDr. Vladimír Globočník, šI. Soro- oznamovati změnu jména a předmětu měření ústně
nebo písemně bernímu úřadu. Změny byly v posleddolski, generální ředitel (pensionován r. 1916).
ních
14 dnech správního roku přeneseny do hlavní
Presidiální
oddělení:
Dr. Obermayer
Alfred, dvorní rada, Dr. Fuchs Auolf, fin. rada, Ing .. knihy držebnostní; bylo-li změnu vyšetřiti a zaměřiti, zapsal ji berní úřad do seznamu, který předkláProreld Hubert, evidenční vrchnÍ' inspektor, Dr. Kordal každoročně do 1. března přes okresní politickou
ta Karel, fin. sekretář.
,
správu zem~kému finančnímu ředitelství, jež jej poTec hni c k é o.d děl e ní: ,Ing. Zvěi>ina' Jarostoupilo archivu map katastrálních, který vyhotovil
slav, evid.vrch. iJ;lspektor, vládní rada, Leipert Jo"cestovní
plán a vyslal do obcí geometry, aby změny
sef, evid. vrch. inspektor, Beredick Karel, evid. vrch.
vyšetřili a.zaměřili. Z různých důvodů zůstalo mnoinspektor, ČemusJan, inspektor.
ho změn nevyšetřených, v důsledku čehož nastávaly
Triangulační
a poč/etní
kancelář:
závady ve vedení hlavních knih. Pro nedostatek
Engel Arnošt, evid. ředitel, Demmer Eduard, evid.
vrch. inspektor, Rizzi Petr, Winter František, evid. geometrů (bylo jich pro celé Předlitavsko pouze 19)
inspektoři. Vrchní geometři I. třídy: Banze Domi- bylo provádění změn zdlouhavé a správné vyměření
nik, Hanisch Julius, Stroka Jan, Pappafava MikuláŠ, daně se opozdívalo až o 2 léta.
Stav měřičského personálu na Moravě bude uveNovák Josef. Vrchní geometři II. třídy: Polzer Gusden
dále v tabulce.
stav, Krejcar Alois, Jaschke Ferdinand, Weigert
Otto, Bukovský Dominik, Praxmeier František, RyReamhulace stabilního katastru na základě
barski Petr, Jost Valerian, Suchanek Oskař, Skora
zákona ze dne 24. května 1869, Č. 88 ř. z.
Stefan, Křovák Josef. Evid. geometři I. třídy: Passerini Petr, Stelzmtiller Gustav, Mandl Gustav, MurNedokonalý způsob udržování stabilního katastru
dza Ladislav, Zvolský Josef, Lego Karel, Rohrer
v patrnosti byl příčinou jeho nesouladu se skutečJan. Eyid. geometři II. třídy: Mašina Jaroslav, Tarností. T:tó, 0foln?svt~jakož i nízký a ~e~tejn~~ě~ý
nawski Petr, Clflva Arnošt.
odlIad cisteho vytezku vyvolala· vy dam zmmeneho
L Úo g r a f i ck Ý úst a v: Hunna Emerich, evid. zákona, jímž byly revidovány výsledky původního
ředitel, Fleischmann Hugo, evid. vrch. inspektor a· měření á zároveň definitivně upravena pOzemková
11 geometrů.
daň; proto se též zákon nazývá »úpravoudaně pozemkové - Grundsteuerregelung«,
jež byla platná
Správa pozemkového katástru na ~oravě
až do vydání zákona o přímých daních čís. 76/1927
Sb.
'
..
v létech 1850-1869.
Nejvyšším rozhodnutím ze dne 9. I. 1850 (vynesením min. fin. ze dne 21. V. 1850 ř .. Z., list č. ;193)

Katastr. operát vyhotovený po této úpravě se nazývá reambulovaný.
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Úprava daně pozemkové se děla na podkladě čistého výnosu parcel, který se zjistil katastrálním
vceňováním.
Pozemky stižené živelními pohromami mohly býti
dočasně osvobozeny od pozemkové ~aně na 10 roků,
nově založené lesy na 10, případně 25 roků.

o

I'

g a n i s a c e v ceň o>v a c íc h a, měř i c k ý c h

pra<;.Í.
Vrchní dozor nad pr:~cemi vceňovacími měla
ústřední komise při ministerstvu financí. Tato měla
36 členů, z nichž 12jI!1enovalo ministerstvo financí,
44 zvolila pánská a poslanecká sněmovna.
'
; Ústřední komisi podléhala zemská komis~ pro
upravu daně pozemkové, které předsedal místodržitel neoo jeho náměstek. V r. 1874 byl na Moravě referentem zemské komise místodržitelský rada František Fichter, jemu přiděleni hospodářští vceňovací
inspektoři Ludvík :Krczmarz a Augustin Kneszl. Komise měla 6 až ,Hl členů. Polovinu jmenovalo ministerstvo financí, druhou volil zemský sněm.
V jednotlivých okresech byly vceňovací práce svěřeny okresním odhadním komisím, Předsedu a místopředsedu této komise jmenovalo ministerstvo financí. Komise skládala se z 8 členů a 8 náhradníků,
z nichž 4 jmenovalo ministerstvo financí, 3 členy
volil okresní výbor a 1 člena jmenoval největší poplatník v okrese. Náhradníci byli určeni dle týchž
zásad, jako členové komise.
Členové okresní komise museli býti plně způsobilí
k svěřeným jim p,racím. K odhadům lesů byl povolán lesník anebo jiný odborník. Komise rozhodovala
většinou hlasů a byla způsobilou usnášeti se za přítomnosti poloviny členů komise nebo náhradníků.
Zemské komisi byli přiděleni technicky vzdělaní
zeměměřiči.
'
V roce 1880 to byli: TiIlerFrantišek a Kraus Václav, měřičtí vrchní inspektoři, Žiwsa Evžen, vrchní
geometr, Worlíček Egidius, Neuhauser Josef, Krolop
Ferdinand, Raymann Jan, LeIi'iJch Karel, Železny
Jan, Wodnařik' Alois, Maly Jan, PřihÓda' KareC
Wjtsch Antonír\;1MliI1eI' Florian, ,Sieoer Jan, Pexider Karelt Gold František, Mertha Karel, Horťsa
Karel, Sturm Mich~l, Hohn Josef, geometři I. třídy;
Cysař Josef, Czer'mak Antonín,' Kaéetl Jan, Setdl
Valentin. Umséhaden Josef, Burgstaller Josef, Melssl
Josef, Schenek Jindřich, geometři II. třídy. Smluvními geometry byli: Lux Rudolf, Hlittl Václav,
Knallmllyer Arnošt, Wenclu Jan, Nicke Gustav,
Flemmich Hugo, Berger Teodor, Zednik František.
Odhadní

okresy.

podaření obvyklý v odhadním okresu, denní mzdy
za námezdní práce a potahy, zaměstnání obyvatelstva, rozvrstvení hospodářských usedlostí podle velikosti, roční nájemné za jednotku plochy a jiné důležité okolnosti. Po prozkoumání správnosti údajů
hospodářského popisu odhadního okresu, rozhodla
okresní odhadní komise, má-li ódhadní okres býti
rozdělen, na více vceňovacích okrsků. Návrh schvalovalo ministerstvo financí.
Na potlJdadě hospodářského popisu odhadního
okresu a dobr'ozdání znalců byl vypracován návrh
na určitý- počet jakostních tříd, každého druhu pozemků (vzdělávání), jakož i návrh na stupnici ryzího výtěžku pro jednotku plochy (1 dolnorak. jitro). Zároveň byla označena katastrální území nebo
tratě, kde se jednotlivé jakostní třídý toho onoho
vzdělávání vyskytují. V souhlase s hospodářským
popisem vyhledala okresní komise pro každé vzděláv~ni a pro každou jakostní třídu téhož vzdělávání
(kulturu) po jednom typickém pozemku, nazvaném
vzorkový pozemek. Rozdíly v odhadu pozemků sousedních odhadních okresů vyrovnávaly obvodní odhadní komise a nesrovnalosti mezi jednotlivými odhadními obvody vyrovnávala zase komise zemská.
_U každého vzorkového pozemku vypočtela odhadní komise, kolik se té které plodiny mr něm urQdilo
za celou řadu let, jaká' byla peněžní hodnota sklizně
na nejbližším tržišti a odpočítavši od této hodnoty
výlohy na udržování a obdělávání pozemku, zjistila
rYQ;ívýtěžek (čistý výnos) celého vzorkového pozemku. Dělením tak vyšetřené peněžní částky celkovou výměrou vzorkového pozemku stanoven byl ryzí
výtěžek z jednotky výměry dotyčného vzdělávání
(kultury) a jakostní třídy, při obvyklém Zpílsobll
hospodaření.
Zaokrouhlení takto zjištěného I'yzího výtěžku byly
,získány konečné sazby katastr~lního' výtěžku, pro
.každý odhadní okres. Individuelní výpočet ryzího
výtěžku by) proveden jen u vzorkových pozemků.
Vzorkové " pozemky byly zapsány do seznamu,
v němž uvedeny jejich vlastnosti i jiné potřebné
údaje.
Vzorkové pozemky byly vyz'načeny v indikačních
nástinech (v -příručních mapách) u pozemků hospodářsky vzdělávaných modrým kroužkem kol parcelního čísla, u pozemků' lesních kroužkem barvy zeleDé.
Zemská komise přezkoušela sazby katastrálního
výtěžku i příslušné vceňovací operáty a upravivši
sazby všech ódhadních okresů celé země do stupnice
(sazebníku), nařídila okresním odhadním komisím
vtfídění pozemků. Práce předcházející vlastnímu
vtHdění jednotlivých pozemků vyžádaly si' doby 6
roků.
f

Celá země byla rozdělena na odhadní obvody a
tyto zase na odhadní okresy, jidhž hranice se kryly
s hranicemi politických okresů. Odborní zemědělští
Vceňoyání
jednotlivých
pozemků
a lesní znalci,zemské komise vypracovali hospodářp
o
dr
o
b
e
n
Ý
c
h
d
a
n
(
p
Oz
e
m k o v é.
ský obraz země, zařadivše do tohoto všeobecného
rámce přibližné rozdělení lesní a hospodářské půdy . GI(mové ~kresní komise a náhradníci prohlédli si
podle způsohu vzdělávání a jakosti půdy v odhadvšechny vzorkové pozemky a, srovnávajícepak kažních obvodech. O všeobecném hospodářském rázu
dý další pozemek co do jeho polohy a hodnoty půdy
odhadního okresu byl zhotoven t. zv. hospodářský
se ,vzorkovými pozemky, zařadili tříděný pozemek
popis, v němž uvedeny obce odhadního okresu, kli- do určitého druhu vzdělávání (kultury) a do přímatické poměry, složení pudy, druhy plodin a 01;>- slušné jakostní třídy. Počet vzorkových pozemků
vyklé jejich ceny za p,osledních 15 let, způsob hos- , mohl býti zvětšen nebo zmenšen. Usnesla-li se zem-
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ská komise nebo podkomise na základě §§ 30 a 33
zákona o změně charakteristických
známek tříd,
případně o rozmnožení nebo zmenšení počtu jakostních tříd ustanovených okresní komisí; sepsal se dodatek ke vtřiďovacímu protokolu a k seznamu vzorkových pozemků.
'
Aby se docílilo rovnoměrnosti ve vceňování a za
účelem výcviku členů okresní odhadní komise, provedeno na zkoušku vtřiďováqj ve 2až 3 zvolených
obcích okre~lU, v nichž př~cházely rozličné kultury
a poměry ryzího výtěŽku. .

k určitému hospodářství, k dávkám váznoucím na
pozemcích, a k právům s nimi spojeným.
U vinohradů a rybníků se skutečný užitek po,rQvnával s průměrem užitku v r. 1855 až 1869.
U lesů byl brán za základ skutečný výtěžek dřeva
v sáhách dlouhého 30 stop na ploše 1 dolnorak.
jitra. U parifikátů (pozemků zemědělskému vzdělávání odňatých) určila se jakostní třída srovnáváním
s pozemky vedlejšími, hospodářsky vzdělávanými.
Doba, kdy se mělo provésti vceňování pozemků
v obci, byla předem veřejně oznámena. K odhadu
byl přibrán starosta obce, nebo 2 důvěrníci znalí
místních poměrů, mimo to zástupce velkostatku
nebo poplatník, který platil šestinu veškerých daní.
Na hranicích okresů obešly příslušné okresní komise
poze~ky ležící ve styčných obcích společně a pak se
postupovalo dovnitř vceňovacího okresu nebo okrsku.
Jakostní třídy pozemků se zapisovaly černě do
parcelních protokolů. Soubory drobných parcel téže
jakostní třídy byly v indikačních sk,icách ovroubeny
po hranicích vlnitou modrou čarou.
Měl-li pozemek více jakostních ťříd, vyznačeny
byly díly bez měření· odhadem, hranice jakostních
dílú byly pak v mapě modře tužkou čárkovány a
zapsáno na př. Y, 5, Y, 6, l;4 3, % 4 atd.
Vcenění pozemků hospodářských i lesníclf'" bylo
potvrzeno na zadní straně čtvrté čtvrtky mapového
listu datem a podpisem odhadců.
Výsledky vcenění jednotlivých pozemků zkoušela
okresní odhadní komise.
(Pokračování.)

K vceňovacím prá:éím,se použilo:
1. Opisu klasifikačního protokolu ..
2. Opisu seznamu vzorkových pozemků s jich dodatky,
.

'-

3. Příruční mapy k tomu účelu vyhotovené (indi}mční nástin). I
4. Protokolu pozemkových parcel.
5. Abecedního se~rtamu držitelů.
6. Seznamu domů.
Vceňovalo se za stálého přihlížení ke stanoveným
vzorkovým pozemkům; při čemž' se neuvažovala pouze povaha půdy, nýbrž i poměry půs<;Jbícíjinak na
výnos půdy, k místní poloze, míře přirozeného sucha
a vláhy, jakosti plodin a jich odbytu, mzdě, k obtíži
ve vzdělávání půdy, nebezpečí zaplavení a zanesení
pískem. Zřetel se nebral na to, byly-li pozemky spojeny se živnostenským závodem" nebo náležely-li

V ceňování pozemků a seznamy vzorkových pozemků na Moravě.
tak, aby se docílilo stejnoměrného účinu v téže trati
a tím i' v celém katastrálním území. Samozřejmě
nesmí zanedbati předpisů o vzorkových pozemcích.
V některých případech komise srovnává vtřiďovaný
pozemek nepřímo s pozemkem vzorkovým, protože
tento leží často vzdálen mnoho kilometrů od místa
šetření; spokojuje se srovnání~ s pozemkem sousedícím nebo blízkým pozemkem téže polohy a téhož
vzdělávání, který byl při původním vceňování stejně
vtříděn podle vzorkového pozemku. V každém případě se výsledek šetření (vtříděni) přezkouší se zápisy v seznamu vzorkových pozemků. Je-li vzorkový
pozemek v katastrálním llzemí místa šetření, jest
jisté a samozřejmé, že katastrální komise tohoto
vždy při vceňování použije přímo. To ovšem předpokládá, že. popisy původních vzorkových pozemku
jsou spr$,vné a odpovídají nynějšímu stavu.
,Při většíclt vceňovacích pracích, t. j. při vceňování pozemktt po novém měření, komasaci, rozsáhlÝch melioracích, je nezbytně třeba, a:by komise před
vceňováním pozemků. vykonala ve Vceňovacím okrsku přehlídku původních vzorkových pozemků všech
1) Pro každou-stanovenou sazbu jakostních třídkažd~jakostních tříd a způsobů vzdělávání, které se v kaho druhu vzdělávání jest. vyhledáno několik vzorkových tastrálním území: místa šetření nebo v okolních
pozemků různících se mezi sebou svými vlastnostmi,
katastrálních územích vyskytují. Tí~ získá komise
zvláště polohoua složenímpůdy (~ 22 k. z.)'.

Vceúování pozemků pro katastrální účelY'se k9ná
srovnáva~í metoďou. Vceňovany pozemek se srovná
s polohou, mohutností ornice a spodiny, mechaniQkým složením půdy, zavlažovlj.cími poměry a jinými
vnějšími známkami t. zv. v z o r k o v Ý c h p o z e mk ů1) téhož vzd6lávání. Na prvý pohled se zdá, že
tato práce je zcela snadná a málo odpovědná. Uvědomíme-li si však, že výše katastrálního výtěžku
u jednotlivých parcel je závislá na jeho jakostní
třídě, která má přímý vliv na pozemkovou daň a na
jiné daně, přirážky a dávky, z ní vyvozené, poznáme,
že vceňovací práce jsou pro majitele pozemků velmi
důležité.
'
Katastrální komise, která vceňuje .pozemky při
změnách výtěžkového předmětu, vzdělávání, nebo
při dělení parcel nebo menší soubory pozemků po
melioracích, vtřiďuje obyčejně pozemky podle jakosti okolních pozemku a nenaráží ve většině pří~
padů na zvláštní překážky. Vtříděhí pozemků vykoná srovnáním ;'s okolními pozemky téhož způsobn
vzdělávání, tedy v rámci dosavadního vtřiďování

I
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přehled o složení a jakosti půdy a snáze a lépe se
zhostí svého odpovědného úkolu. Ka!astrální komise
provádí často jen přehlídku místních nebo nejbližších vzorkových pozemků a u pozemků velmi vzdálených se spokojí s jejich popisy, jak jsou zapsány
v příslušných seznamech vzorkových pozemků.
Z této krátké úvahy jsme seznali, že při vceňování pozemků jsou seznamy vzorkových pozemků
důležitou pomůckou.
"
Na Moravě existují:seznamy vzorkových pozemků
založené vceňovacími komisemi v letech 1871-76.
Předsedou každé. komise byl příslušný okresní hejtman, kterému byli přiděleni dva odborní referenti:
jeden hospodářský a jeden lesní' (obyčejně to byli
hospodářští a lesní -úřednící velkostatku) a dále 3.
až 4 členové z řad výkonných země~ělců, dokonale
obeznámení s místní'mi poměry okresu. Tyto seznaI
my byly sestaveny podle jednotlivých odhadních
okresu") a doplněny nebo opraveny ještě při' revisi
pozemkového kabistru v r. 1896.
Seznamy vzorkových pozemků jsou samostatně
založeny pro zemědělskou a lesní půdu. V seznamu
zemědělsk~ půdy jsou vzorkové pozemky sestaveny
podle jednotlivých způsobů vzděláváqí a jakostních
tříd tak, že nejdříve' jsou zapsány pozemky rolí 1.
jakostní třídy vyskytující se v celém ~vceňovacím
okrsku v abecedním pořadí názvů katastrálních území, pak' pozemky rolí 2. jakostní třídy atd. Za vzorkovými pozemky rolí následují vzorkové poze:tp.ky
luk, pak zahrad, vinic, pastvin, močálů, rybníků a
jezer uspořádané' stejným způsobem jako u rolí.
V s('znamech lesní pudy jsou vzorkové pozemky se~
řazeny týmž způsobem podle tříd a katastrálních
území.
Vyhledání a stanovení vzorkových pozemků při
původním vcenění bylo velmi přesné. Zemědělský a
lesní znalec přesně vypočítal- za součinnosti vceňovací komise ryzí výtěžky pro pozemky jednotlivých
jakostních tříd a,způsobů vzdělávání. Vý~ledek původní vceňovacr komise (t. j: sazba pro jed,no'tlivé'
jakostní třídy a způsoby' vzdělávání každého vtřiďovacího okrsku) je doložen vceňovací mapou, klásifikačním protokolem, hospodářským popisem odhadního okresu, p::>sudkem(výpočtem) znalců a konečně popisem vzorkových pozemků (seznamy vzorkových pozemků).
Původní vzorkové pozemky jsou ve vtřiďovacích
okrscích založeny velmi řídce. Nacházíme je tedy jen
v některých katastrálních územích a zde jen pro
některou třídu a způsob vzdělávání. Tak na př. vceňovací okres Brn o, vtřiďovací okrsek Brn o, má
celkem 277 vzorkových pozemků pro 196 katastrálních území. Ve jmenovaném okrsku je 8 jakostních
tříd rolí, 6 tříd luk, 8 tříd zahrad, 5 tříd vinic,
8 tříd pastvin, 1 Hída pro močály, rybníky a jezera
a 7 jakostních tříd lesů. Pro zajímavost uvádíme,že
v tomto vceňovacím okrsku existuje jen po jednom
") Odhadní okres, který se zpravidla shodoval s okresem pol~tickým,obs~huje podle různosti půdy, podnebí,
dopravmch a hospodařskýchpoměrů jeden nebo vícevtříd'oV<l"í('h
okrsli'tl (~ 20 k. z.). Bývalá.země Moravskoslezská měla ;;7 odhadních okresů s 58 vtří<fovacímiokrsky.
Ve vtřÍďovacÍch okrscích téhož odhadníhookresu je různi
sazba pro stejnou jakostní třídu a způsob
vzdělá.vání.
,
,

vzorkovém pozemku pro role první jakostní třídy
(Modřice), pro zahrady první jak. tř. (Brno) a· pro
zahrady druhé jak. třídy (Brno).
Malý počet vzorkových pozemkú postačoval pří
původních vceňovacích pracích, které konala v odhadním okrese ve všech katastrálních územích jedna
komise, plně obeznámená s_hospodářskými, klimatickými a půdními poměry celého okresu. Pro dnešní vceňovací práce je však systém okrskových vzorkových pozemků nedostačující. Na tuto okolnost
bylo pamatováno ve vceňovacím návodu ustanovením, jež zní: »Je-li ve vceňovacím okrsku sice zachován dosavadní vzorkový 'pozemek určitého vzdělávání a třídy, ale je-li příliš vzdálen od trati, v níž
se vy~etřuJí nastalé změny a jde-li zároveň o vzdělávání a jakostní třídy vyskytující se v tomto území
ve větším rozsahu, může v této trati býti vyhledán
náhradní vzorkový pozemek.« Návod tedy dovoluje
zhustiti síť vzorkových pozemků, a tuto možnost by
měl Íněřičský úředník velmi často použíti, aby vceňovací .práce se staly spadnějšími, nebo vtřídění
pozemků při možném použití místních vzorkových
pozemků je vždy snazší a - což je třeba zdúrazniti
- i daleko přesnější.
Uvážíme-li však, že popisy původních vzorkových
'pozemků (seznamy vzorkových pozemkú) byly vyhotoveny v r. 1871-76, musíme připustiti, že nemohou zcela odpovídati předpisům vceňovacího návodu z r. 1930. Na př. zápis o hloubce ornice neodpovídá skutečnosti, jež~o hospodaření na púdě nebylo
svého času tak intensivní a zemědělské stroje nebyly technicky tak dokonalé jako je tomu nyní.
Při popisování vzorkových pozemků se dbá pedologických zásad předepsaných vceňovacím návodem,
t. j. v zápisníku o půdoznaleckém rozboru púdy a
v seznamech vzorkových pozemkú se nyní zapisují
i takové vlastnosti půdy, jež dříve se zvláště nevyznačovaly; jsou to zejména: vápenitost, železitost,
uzdušnost a j. pod. Proto se od př'ípadu k případu
po rozsáhlých melioracích, komasacích a pod. konají přehlídky původních vzorkových pozemků a zároveň se vyhotovují nové podrobnější a přesnější
popisy.
Obnovení seznamů vzorkových pozemků bohužel
se děje nejednotně, zdlouhavě '11 v malém měřítku,
protože se na těchto pracích účastní toliko vceňovací a v poslédních několika letech u komasovaných
obcí též autentifikační oddělení katastrálního měHckého úřadu v Brně.
Soudíme proto, že by bylo účelné podrobiti v krátké době rozsáhlé revisi všechny původní vzorkové
pozemky za součinnosti všech katastrálních měřic·
kých úřadů na Moravě, aby byl získán jednotný a
sllrávný podklad pro všechny další vceňovací práce.
Při přehlídce původních vzorkových pozemkú často"8e zJišuje, že vzorkový pozemek:
1. změnil tvar i rozlohu následkem sloučení nebo
-dělení,
2. má jiný trvalý způsob vzdělávání,
3. se stal nevhodným v důsledku' trvalé změny jakostní třídy po melioracích, poddolováním a pod.,
nebo konečně
{. že' se úplně ztratil po scelení.
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Úkolem zeměmerlCe by proto bylo vyhledati všechny původní vzorkové pozemky a za nevhodné stanoviti vždy pozemky náhradní.
O vhodných původních a nově zvolených náhradních
vzorech by se
založil řádný
zápisník
o půdoznaleckém
rozboru
půdy a nový seznam
(dodatek).
Přehlídka
všech
původních vzorkových pozemků mohla by se -vykonati ve 3-6
letech při občasné 'přehlídce pozemkového katastru.
Siť náhradních- vzorkových pozemků
pro způsoby vzdělávání
a jakostní třídy v každém
katastrálním,
území dala by se zhustiti v dalších letech jednak
buď při v~tších vceňovacích
pracích
nebo plánovitě
v dalším 3-6Ietí.
Vceňovací odd'~lení katastrálního
měřického
úřadu v Erně, které
by bylo pověřeno rozsáhlou revisí původních vzorkových po~emků, by včas zapracovah> u každého
katastrálního
úřadu -alespoň
jednoho měřičského
úřeqníka do vceňohcích
prací, hlavně pokud by šlo
o vyhledání
dosavadních
a stanovení
nových' náhradních vzorkových
pozemků.
Je třeba ještě podotknouti,
že nově získané seznamy vzorkových pozemků by se mohly potom účelriě
ukládati v archivu vceňovacího
oddělení katastrálního měřického
úřadu v Erně do zvlmštních obalů

Posudky.
Z vývoje české technické tvorby. Sborník vydaný k 75.
výročí založení Spolku českých Inženýrů v Praze. Nákladem SIA. 1940. Uspořádal Ing. Josef B. Stránský.
Spolek českých inženýrů vydává u příležitosti svých
pravidelných pracovních sjezdů v různých městech sjezdové sborníky, věnované technické práci' oblasti, v níž
se sjezd koná. Sborníky jsou nejen upomínkou sjezdovým
- účastníkům na odborná a přátelská jednání, nýbrž posky, tují i přehled hospodAřských poměrů li inženýrftké práce
kraje. Některé z nich dosáhly pozoruhodné výše obsahové
a staly se prameny ke studiu hospodářské minulosti a
přítomnosti kraje i k vybudování hospodářského a teph:
nického programu do příštích let.'Jedním z těchto zvláště
pozoruhodných sborníků byla na př. publikace vydaná pod
názvem »Technická práce v zemi Podkarpatoruské« při
příležitosti sjezdu SIA v roce 1932 v Užhorodu. Vzpomínáme, že Ing. W~ies n e r, tehdejší přednosta ,pozemkového katastru na Pod karpatské Rusi napsal do sborníku
stať o místopisu země a za spoluautorství Ing. P r i m ic h a naznačil cesty k hospodářskému povznesení zemědělství scelováním půdy v souvislosti s pořizováním katastrálního operátu.
Také k letošnímu sjezdu SIA, který se konal v červnu
v Praze, byl vydán sborník pod názvem »Z vývoje české
technické tvorby«. Na rozdíl ,od sborníků dřívějších je
však tato sjezdová publikace věnována historickým souvislostem technické tvorby s všeobecnou kulturou národa.
Technická práce a její výsledky odrážejí se _ve všech
projevech života národa, v hmotném i duchovním jeho
rozvoji. Třebaže technika' nesporně přispívá k rozvojÍ
vrcholných projevů národní kultury (tisk, rozhlas, komUnikace atd.), přece toto přispění nerií vždy uvědoměle
spojováno s činností a tvůrčí prací techniků. Snad proto,
že »pojetí inženýrů je určitým způsobem chladné, nevystihuje dostatečně vnitřní podstatu technického dění
v kulturním pojeH; kdežto u pracovníků humanitní složky
je lépe vystižen kulturní přínos techniky než vlastní dění
technické« jak říká redaktor- v předmluvě.
Sborník, který chce předvésti přínos české technické

,

pro vceňovací okresy podle katastrálních
území.3)
Na vnitřní straně těchto obalů by se pak zapisovaly
uložené v nich seznamy a případně připisovaly
docházející další dodatky,
které by se číslovaly pro
každé katastrální
území samostatně.
Za účelem přesné evidence a přehlednosti
zaloiil
by se k těmto obalům zvláštní úhrnný soupis vzorkových pozemků, v němž by byla zapsána též všechna katastrální
území vceňovacího
okrsku.
Pod
názvem každého katastrálního
území by byla připojena vhodně upravená
tabulka
pro parcelní
čísla
těch vzorkových
pozemků, která se v něm nacházejí. Tím by se umožnilo snadno a bez újmy přehlednosti ukládati
nové seznamy vzorkových pozemků
i v těch' katastrálních
územích, která
dosud nemají ustálených
vzorů a v úhrnném soupise dodatečp.ě zapisovati nově vzniklé vzorkové pozemky.
Ideálního stavu pro vceňování by se dosáhlo tehdy, kdyby v každém katastrálním
území byly stanoveny vzorkové
pozemky
pro všechny
způsoby
vzdělávání a jakostní třídy, které se tam vyskytují.
Takto sestavený vceňovací operát by jistě získal na
ceně, přesnosti a přehlednosti
a ulehčil by všechny
pozdější vtřiďovací práce.
3) Na Slovensku se uvedený zp1}sobplně osvědčil,

tvorby národní kultuře a lidské civilisaci a kultuí'C
vůbec za posledních 80-100 let, je sestaven jako soubor
62 obrázků z nejrůznějších oborů hospodářské a kulturní
práce a je jakýmsi filmem všeho, co práce českého technika národu a světu dala.
Zeměměřičské inženýry budou zajímati především články, mající vztah k jejich činnosti a proto podáme alespoň
jména autorů a nadpisy někter:v'ch nejdůležitějších článků.Jsou to: Prof. Dr. S v o b b d a: Astronomie na Č~
tecQnice v Praze, docent Dr. KLč..m.ái::· Vývoj scelováni
'pozemků v našich zemích,aocent Ing. Ve j š i c k ý: vývoj zeměměřičství v Čechách, prof. J. Pe tří k: Zeměměřičství a zeměměřiči v 16. a 17. století, prof. Dr. Č ec h u r a: Drobné črty z dějin důlniho rněhčstvi u ná6,
docent Dr. R o u b í k: Mapy silnic v Čechách, Dr. Vaně č e k a Dr. W i r t h: Stavba měst v Čechách a j.
Redaktor sborníku, Ing. Josef B. Stránský zhostil se
svého úkolu se zdarem a vydal obsáhlé a vkusné dílo,
které má 326 stran redakčního textu a 78 stran textu
insertního. Je možno mu k této práci jen blahopř'áti,
stejně tak jako vydavateli díla Spolku českých inženýrů.
Sborník doporučujeme všem zájemcům o historii technické práce v ()echách a na Moravě a o přínos inženýrů
k vysoké kulturní úrovni našeho národa.
['o UT.
Vesmír kolem nás. Napsal Sir Jal1les Je a n s. Souhrn
astronomických poznatků od nejstarších dob až po dobu
nejnovější. 316 str., 25 původních ilustrací, 50 kreseb,
diagramy a přehledné tabulky. 46,- K brož., 64·- K
váz ..
Sl:;!,vný,'vědec seznamuje čtenáře napínavou formou
s ne~ložitějšími poznatky.
'
Tuto knihu lze právem nazvati Biblí moderního člověKa, 'neboť vysvětluje a odpovídá na všechny otázky,
které si člověk vždy předkládal, když obrátil pátravý
zrak k hvězdnaté obloze, nebo přemýšlelo vývoji Země.
života a o osudu naší planety.
lri.q. Jelínek E.
{,

Nové základy přírodoyědy. Napsal Sil'. James J e a n s.
Přeložil Dr. M. Miška. 244 stran, s 19 vyobraz. Brož.
44,- K, váz. 62,- K.

-
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Neobyčejný úspěch Jeansovy knihy »Vesmír kolem
nás« podnítil nakladatele k vydání jeho ještě šíršího a
hlubšího díla, shrnujícího všechny nové skutečnosti.
Autor, vedle Eddingtona
největší astronom dnešní
doby, seznamuje zde čtenáře velmi poutavým a přístupným způsobem s problémy abstraktními a otázkami, jež
zaměstnávají
hvězdáře a které nemůže bez povšimnutí
přejíti ani filosof, ani laik.
In.q.Jelínek E.
Odborná pojednání v' časopisech.
Geometarski i GeodetskiG1.asnik,
Č. 4/1940 přináší
články: S o p o c k o: R.ešenje. normainih jednačina u više
grupa. (Řešení normálních rovnic ve vícero skupinách.)
V pokračování svého článku se autor zabývá na 26 stranách časopisu výpočtem. vahových součinitelů a neurčitým řešením rovnic ve dvou skupinách s praktickým příkladem.
Ž i "'1 k o v i é: Dozv{)ljeno otstupanje pri razun<J,nju površina. -{Dovolená odchylka při výpočtu výměr.) V-článku
se z prakse dovozuje,. že správnější než dosavadní vzorec
P pro odchylk\1 ve výměře by byla empirická formule
!
/-'
f:, =,
P + m.
71, {
kdež P je výměra skupiny, m je údaj závislý na druhu
plochoměru (0,4 pr~ polárný, 0,1 pro nitkový) a n rozdíl:
počet parcel minus počet hektarů ve skupině.
Vzorec ovšem slušelo by napsati jinak, poněvadž při záporném n (je-li ve skupině více hektarů než parcel) není
druhý člen, reálný.
.
Kr i v o k a p i é: Dvadesetogodišnjica\ Jugoslov. katastra zemJ.jišta. (Dvacáté výročí jihoslov. pozemk. katastru.)
Otištěná přednáška z rozhlasu se zajímavou
historií srbského katastru. Podle autora bylo do konce
r. 1938 ,nově měřicky zpracováno a vceněno 2.386 katastrálních
území
(katastarske
opštine)
s výměrou
3915654 ha.
Nin i k o v i é: Vlasništvo-zadrugarstvo
katastar.
(Vlastnictví, zádruha a katastr.)
B: O fotogrameťrijskom kartiranju.
(Fotogrametrické
zol)]azování.)
Štván.
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1

Geodetski list, č. 1/1940. Po více než dvouleté přestávce přistoupili chorvatští zeměměřiči k vydávání II.
ročníku s úmyslem tisknouti časopis každý druhý měsíc.
Redakci listu i nyní vede Ing. Štěpán Horvat, profesor
technické fakulty v Záhřebu, o administraci se stará Stáni slav Jagarinec, Zagreb, Krajíška ulica iza broj 9..'Ročni
předplatné činí pro cizinu 120dinarů;
první číslo má
48 stran.'
•
Budou tedy míti Jugoslávci zase dva zeměměřičské časopisy, v Bělehradě a Záhřebu; poměr obou není nám
zatím dosti jasný.
.
V článku »Problem hrvatskdg katastra« líčí Ing. René
G o I u b o v i č neutěšený přítomný stav pozemkového katastru v chorvaské banovině. 'Útočí prudce na oddělení pro
katastr a státní statky při ministerstvu financí v Běle-

hradě, že všechnu energii vyčerpává na původním měření
ve starém Srbsku a zanedbává obnovu měřického operátu
v chorvaské zemi. Vidí zlo v mnoha technických i administrativních
instrukcích, které prý byly namnoze překládány z německých originálů bez přihlédnutí k domácím poměrům. Vytýká, že hodnota drahého měření (nové
měření v Srbsku prý stojí ročně 50 milionů dinárů) .;<l
problematická,
poněvadž se přestalo se stabilisováním
držebnostních hranic. Žádá pak, aby kompetence i'-íditi
chorvatský katastr přešla i s inventářem a finančními
prostředky do Záhřeba. (Ve věci podal zatím Ústav pro
studium selského a národního hospodMství z iniciativ!!
agrárně-technického
odboru memorandum
chorvatské
banovině a ministru financí. Zároveň byl ban upozorněn
spolkem chorvatskúch zeměměřičů na nutnost rozděliti
katastrální službu.)
V dalším článku »0 reorganisaci katastarske
službe
u banovini Hrvatskoj«
zjišťuje Trn i č i č, dohlédací
úředník v Záhřebu ,že měřičský personál není s to udržeti
souhlas katastru se skutečným stavem.
V delším pojednání »Nekóliko misli o novom komasacionom zakonu.« (Několik myšlenek k novému scelovacímu zákonu) rozepisuje se redaktor listu prof. H o I' vat
o zahajovacím i'-ízení při scelování, o náplni koinasace,
o organisaci úřadů a operujících funkcionái'-ích. Dosavadní zákon z r. 1902 v mnohém zastaral, potřeba nového
je den ze dne patrnější. O významnÝch námětech v článku
se zmíníme, až bude ukončen.
Štván.
Zeitschrift fUr Vermessungswesen, 1940. Čís. 16: Li ndi n gel': Hohenmessen mit dem Bosshardt-Zeiss Reduktionstachymeter.
P i n k w a I' t: ZUl' Fehlertheorie
der
trigonometrischen
Punktbestimmung.
Čís. 17: K a e s tne r: Ueber die Koordinatenumformung. H o p f ne r: U eber die Aenderung der geodatischen Kurve am Rotationsellipsoid. S t e i d e I: Die Absteckung kreisrunder Wegekurven von der Tangente und
Sekante aus. Cad e n b ach:
Aufstellung des Reichskatasters. M a u e I' ho f f: ZUl' weiteren Entwicklung der
Umlegungen und der Neubildung deutschen Bauerntums.
Čís. 18: H I' i s t o w: Ueber den Eii1fluss der Drehung
eines Gauss-Kriigerschen,
stereographischen,
Mecklenburgischen und Dessauer Koordinatensystems
auf die
Koordinaten.
B I' e n n e c ke: Was ist »Strenge« der
Ausgleichung
in der praktischen
Anwendung?
B o nc z e k: Der Einsatz des Vermessungswesens
bei Grossbauvorhaben.
Schweiz, Zeitschrift fUr Vermessungswesen u. Kulturtechnik, 1940. Čís. 8: E. Leu p in: Die Entstehung des
Ul;>ersichtsplanes, seines N achftihrung und seine heutige
Durchfiihrung. W. K I' e i sel: Historische Kupferstichkarten in Schraffenmanier.
Čís. 9: E. Leu p in: Die Entstehung des Ubersichtsplane s, seine Nachfiihrung
und seine heutige Durchfiihrung (Schluss).
W. K. Ba c h m a n n: L'ellipsoide
P-r.
d'erreur.

,

PRAVY
Nadřaděné plánování. Na toto téma napsal známÝ
moravský urbanistický
pr~covník arch. Jindř. K u mp o š t článek do Hospodářského rozhledu ze dne 10.
října
1940. Autor
obírá
se v článku
především
h i s t o r i í s na h mor a v s k ý c h národohospodářů
a samosprávných pracQvniků po záměrném urbanistickém vývoji v zemi. V otázce urbanistického
plánování
pl"evzala Morava již dávno před Čer;:hami vůdčí roli a je
dnes prakticky dobře připravena k realisaci právě ořipravovaných legislativních úprav, týkajících se nad řaděného urbanistického
plánování. Myšlenka soustavného
plánování hospodářského i regionálního na Moravě je
staL' í patnáetilet.
Konkretních obrysu nabyla v r. 1938
kdy Zemský >,.\'bor llloravský dal podle námětů a úvah
regionalistických
pracovníků
moravských
zpracovati

P I' o s t o I' o V Ý a u I' Č o v a cíp
lán
pro jeden dílčí
zájmový kraj Moravy, kter.ý by zajisti!, abv místní zájmy,
jednotlivých obcí byly podřízeny širším zájmům v nadřaděné formě a v souladu technických a národohospodářských hledisek. Tento prostorový a určovací plán daného
regionu' byl složen z části:

.a) p o vše c h n é. v níž byly zhodnoceny a využity
'z~ěrně
přirozené podmínky kraje se zřetelem k celku.
POKud bylo třeba použíti plánového podkladu v'této části
regionálního' plánu, vzaty byly za základ mapy speciální
nebo topografické;
b) u I' b a n i s t i c k é. v níž byly povšechné náměty
a návrhy. zpracovány podle jednotlivých technických a
národohospodářských
oborů. Tato část regionálního plánu
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byla vypracována na mapovém podkladě 1:10.000, jenž
byl k tomu cíli zvlášť zpracován. K zpracování map
v praktickém měřítku 1 :10.000 bylo použito mapového
podkladu, který byl k disposici, t. j. topografických listů
a katastrálních map, doplněných ovšem měřením výškovým i nutným měřením situačním.
V tomto elaborátu zvaném prostorový a určovací plán
byly pak graficky
zpracovány
rozbory jednotlivých
zájmových obcí celého regionu za pomoci rozsáhlé d 0t a zní k o v é akce, týkající se skutečností historických,
hospodářských, terenních a j. Zpracováním látky vznikl
pro každou obec t. zv. s m ě r nic o v Ý p 1á n, který
má sloužiti obci za 'plánovací pomůcku do doby, než bude
možno technicky hos'podál'sky i finančně zpracovati pro
každou obec přesné plány polohy podle ustanovení stavebního řádu.
.
Myšlenka opatření řádných rrlánú polohy nepouští se
tím se zřetele; na přechodnou dobu objevují se však
směrnicové plány jako opatření velmi výhodné, nebo~
jsou .přizpůsobitelné, rychleji uskutečnitelné, levné a
pružné pro vývojovou tendenci -- zvláště v obdobích, kdy
dochází k častým změnám a kdy nelze ještě' vývoj obce
pevně stanoviti či určiti na více roků. Při liberálním
výkladu pj;lk nelze proti směrnicovým plánům činiti
výtky ani s hlediska stavebních řádů, neboť směrnicové
plány jsou toliko po m ů c k o u, nikoliv vlastním plánem
místní regulace.
Z k u š e n o s t i u k á z a 1y, že pro soustavné vypr 1cování prostorových, určovacích a směrnicových plán!l
pro celou naši oblast je nu t n o u po <;lm í n k o u, aby
byl y po ř í z e ny z á k 11\dní map y v měř í t k u
1 : 10.000. Sama složitost technického vývoje dnešní doby
vyžaduje, aby byl učiněn jednou opět technický krok ku
předu od dob let kolem r. 1876, kdy byly naposledy velkoryse pořízeny topografické mapy. Pořízení map v mě~
řítku 1 : 10.000 pro celá zemská území umožní úspěšné
plánování ve všech národohospodářských
i technických
oborech. Na Moravě bylo již pořízeno od roku lfJ:l8 asi
20-30 takových dílčích listů map asi šestino"é soustavy
listů topografických map.
Tolik praví asi autor. Zeměměřičské' inženýry bude
.ieho článek .zajímati nejen proto, že je seznamuje s historií plánování vyšších celků na Moravě, nýbrž i pro námět, aby s urychlením byly pořízeny přehledné plány
1 : 10.000. Potřeba těchto plánů je naléhavá jak v pI'ipravované akci nadřaděného plánování, která vyžaduje
dokonalého plánového podkladu s dostatkem důležitých
podrobností o posledním skutečném stavu v přírodě v dostatečně velkém měřítku,' tak i v technické 'prak si pro
generelní studie k proj€iktum velkých' inienýrských sti~
veb, zejména komunikačních. Pořízení plán\)
měřítku
1 : 10.000 y poměrně krátkém čase je velkým odborně
měřickÝlll, organisačním i finančním problémem, k jehéž
vyřešení mohou přispěti,především
příslušníci našeho
stavu. Je na nás, abychom dokázali, že jsme schopni
tento problém vyřešit rvchle, odborně a dokonale po všech
strankách.
Ing.' P01W.
Ochrana hraničních mezníků a trigonometrických značek policejními orgány. Podle nařízení'O clech, spotřebních (~mích a monopolech ze dne 16. září 1940 se zrušila
dne 1. října 1940 celní hranice mezi Protektorátem Čechy
a Morava a ostatním říšským územím.
Aby úkoly v podstatě policejní, jež dosud příslušely celním orgánům mim o o b o I' cel n í spr á v y a jež mají
pro vnitřní život Protektorátu, zejména pro jehó hospodál'ství, značný význam, byly řádně obstarávány jinými
orgány Protektorátu
Čechy a Morava, vydalo ministerstvo vnitra v dohodě se zúčastněnými ministerstvy pokyny, z nichž vyjímáme toto:
Dnem 1. října 1940 převezmou autonomní bezpečnostní
, orgány tam a potud, kde a pokud to dosud obstarávaly
orgány ministerstva financí (finanční stráž a celní úhdy) dozor na hraniční označení ,protektorátních hranic 'a
dozor na plnění povinností uložených vlastníkům' pohraničních pozemků ve smyslu předpisů čI. II. zák. č. 24(\'
1921 Sb., o státních hranicích, a ~~ 1 až 4 zák. č. 254/1921
Sb., o ochra'ně hraničních mezníků a trigonometrických
značek.

v

Hlavní a odpovědný redaktor:

Úkol bezpečnostních orgánů záleží v dozoru na to,
a) aby hraniční mezníky; značkové kameny neb jiná
zařízení určená k pl'esnému stanovení hranic Protektorátu a k vedení jich v patrnosti, nebyly neoprávněně přemístěny, zničeny nebo neznatelnými učiněny a aby nebyly
bez předchozího schválení příslušného úřadu změněny povaha, tvar, poloha, neb směr bl'ehu a řečiště vod, jež tvol-í
protektorátní hranice;
b) aby vlastníci hraničních pozemků
aa) vymýtili a očistili pruh lesa v šířce 1 m od hranice
a v tomto stavu jej udržovali,
bb) ponechali pruh v šíři 1 m podél hranice nezastavěný a nezřizovali v něm zařízení, kterými by byla obchůzka hranice ztížena nebo znemožněna;
c) aby vlastníci břehů vod soukromých neb veřejných
(v soukromé neb veřejné disposici jsoucích), pokud tyto
vody tvoří hranici, jakož i vlastnici pozeml,ů sousedních,
vymýtili potřebný pruh porostu v rozsahu až do ;ihc 2. 'lit
a v tomto stavu břehy udržovali a nezřizovali na nich nic,
čím by byla obchůzka těchto vod ztížena nebo znemožněna.
Tento úkol příslušel dosud bezpečnostním orgánům
vedle finanční stráže a stává se nyní výlučně úkolem
bezpečnostních orgánů.
['-'f'o
Závaznost českomoravských technických norem při dodávkách a pracích pro veřejné úřady. Pod číslem 311 Sb.
z. a n. vyšlo vI. nařízení ze dne 8. srpna 1940, jimž se
veřejným úřadům, ústavům, podníkům a fondům ukládá,
aby při zadávání dodávek a prací požadovaly, aby dodávky a práce vyhovovaly českomoravským technickým
normám. Tato povinnost vztahuje se i na práce a dodávky veřejnými úřady subvencované, při čemž nedodržení tohoto nařízení u subvencovaných dodávek a prací
může býti trestáno pokutou až do 20.000'- K. Českomoravskými technick)'mi normami podle tohoto naÍ'Ízení
se rozumějí normy vydávané normalisační společností,
jako ústřední normalisační korporaci pro Cechy a 110ravu, pokud byly schváleny příslušným ministerstvem
a řádně vyhlášeny v Úředním listě. Závaznost norem vydaných před platností tohoto nařízení bude dodatečně
projednána příslušným ministerstvem a rovněž uvei'ejněna v Úředním Jistě .
Nařízení zmocňuje vládu, aby vydala prováděcí předpisy zejména pokud jde o složení, správu a působnost
normalisační společnosti, dále pokud jde o způsob vyhlašování a evidence norem a pod.
Dosavadní normalisační společnost, která byla založena
v roce 1922 průmyslovými kruhy českými jak:o dobYOvolná organisace, f;jtane se tak oficiální korporací veí'ejné
správy v Protektorátě. V tomto postavení bude ji pak
umožněno, aby pro normalisaci vykonala ještě mnohem
více než vykonala dosud. Máme za to, že i v oboru zeměměřičství dojde postupně k normalisování různých úkoni\,
strojů, metod, pomúcek a pod" jak jsme po tom volali
již v prvním čísle našeho ObZl1ru. Z denní činnosti víme,
jak mnoho práce a námahy by bylo normaJisací v zeměměřičství ušetřeno! Vítáme proto výše citované vI. nařízení i očekávanou reorg.anisaci Normalisační společnosti a těšíme se, že normalisace dotkne se brzy i naši
práce.
Pow'.
Německé názvy katastrálních území v Čechách a na
Moravě. Ministerstvo financí stanovilo v dohodě s ministerstvem vnitra a spravedlnosti výnosem z 22. srpna
1940, č. j. 22.035/III-6a podle ~ 7, odst. 1 prováděciho na- J
řízení ke kat. zákonu č. 64/1930 Sb. německé názvy katastrálních území Protektorátu Čechy aMOfiiVíi- shodné
s příslušnými úředními německými názvy obcí a osad, le
žících na tom kterém katastrálním území. Německé úI'edni
názvy obcí a osad 'Jyly stanoveny ministrem vnitra \'ýno"e'm z 8. srpna 1940 a to tak, že za úI'ední jejich německé názvy dlužno považovati názvy uvedené v první
části a to v levé polovině druhého sloupce publikace
»Amtliches deutsches Ortsbuch fUr das Protektorat Rohmen und M:ihren«. Výjimku tvoří jedině německý název
obce Tušť v politickém okrese třeboňském, pro níž stanovil ministr vnitra podle zákona ze 14. dubna 1920,
č. 266 Sb. úřední německý název »Schwarzbach«.
P--'/'.

Ing. Bohumil Pour. - Majetník a vydavatei Spolek českých inženýrů., knihtjskárny »Typus« v Praze XVI. Telefon 410-62.
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