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~omogram pro osy chybové křivky.

Stanovíme-li souřadnice bodu P vyrovnáním řa-
dy pozorování, ,v nichž jsou nevyhnutelné chyby,
hodnotí se vliv těchto chyb středními chybami mx
a my v určených souřadnicích x a y. Střední chyby
v souřa.dnicích jsou obecně různé a závisí na volbě
soustavy pravoúhlých souřadnic.
V každém směru procházejícím vyrovnanou polo-

hou bodu jest obecně jiná střední chyba. Kdyby-
chom vedli všechny směry určeným bodem P a na-
nesli na ně příslušné střední chyby, vytvoří kon-
cové body vynešených úseček křivku, kterou nazý-
váme ,,~,ř i v k o u st ř e dní c h y by". Z jejího
tvaru můžeme posoudit, s jakou přesností byla urče-
na poloha bodu. Největší vY'znam mají největší a
nejmenší absolutní hodnoty střední chyby a směry
jim odpovídající. Z jejich analytiekéhQ výrazu na-
jdeme podmínky pro nejvhodnější rozložení bodů
v síti.
Stanovení křivky střední chyby je známo z geo-

detické literatury. Proto jen krátce naznačíme její
odvození pro bod stanovený protínáním vpřed a
podáme nomogram, jímž lze výhodně graficky řešit
výraz pro extremní hodnoty této křivky.
Mějme bod P, určený protínáním vpřed. Jeho vy-

rovnané souřadnice x a y byly určeny z přibliž-
ných xo, yO, k nimž byly připočteny opravy bx
a /jy vypočtené z normálních rovnic

[aa]bx + [abMY + [all ='0 •

[ab]bx + [bb]by + [bl] = O.
Neznámé dx a C>Y jsou lineární homogenní funkce
absolutních členů a tím také hodnot. l. Můžeme
proto psáti

,)x = aJ, + a2l2 + + unl"

JY=!J,l, + lY2 + +-{3nZu.
Předpokládejme, že všechna l mají stejnou váhu.
Podle zákona o přenášení chyb jsou střední chyby
ve vyrovnaných opravách c>X a by

mCÍ-J,2= '(j,/= IaaJ .m2
moy2 = m/ = [PpJ . m2,

kde m jest střední chyba v l. Nahradíme-li koefi-
cíenty a a ft součinite!i a, b, obdržíme pro střední
chybu známé výrazy .

m
m,r= V[aa, lJ ,-

Volme nyní nové osy souřadné X', Y' tak, aby
rovnoběžka s + X přešla otočením. o úhel OJ v rov-
noběžku s + X' (i co do smyslu). (Obr. 1.) Pro
jednoduchost uvažujme totožné. p,očátky, což ne-

bude míti vlivu na zobecnění následujících vztahů.
Obdržíme transformační rovnice

x = x' cos OJ - y' sin (()
y = x' sin OJ + y' cos OJ·

Nepřihlížíme-li k volbě jednotek, bude v soustavě
(XY)

dú
a==-· ,

dx
b= do, *)

dy

y-Yn
kde On = arctg -- a do parciálních derivací

X-Xn

jsou dosazeny příslušné souřadnice.
Po transformaci platí analogicky pro střední chy-

bu v čárkované souřadnici x'
m

mx
' = V[a'a', i]'

, dú' d(o--w) do'
a =:::-=----=-,

dx' dx' dx'

b'= do' = d(o-w) _do'.
dy' dy' dy'

Poněvadž o jest spojitou funkcí x a y x' a y'

(. 1 3) I t'vYJma 0= '27<, '27< , pal

dú . dú dx do dy dú " do.
]i;;' = dx' dx' + dy' dx' = dx' cos ('J+dy' sm (.),

do_ dú dx dú dy do. J dú-=-.-~+-. ----=--.slnwT-~·cOS(.J.
dy' dx dy' dy dy' dx dy

Za parciální derivace dosadíme součinitele a a b.
Obdržíme vztah mezi čárkovanými koeficienty a', b'
a původními a, b

a' = a . cos OJ 4- b . sin ({)
b' = - a ~sin OJ + b . cos (1).

Nahradíme-li nyní a'; b' ve výrazu pro mx' hodno-
tami a, b dostaneme:

mx,2 ==
2[aaJ sin2 OJ + [bbJcos2 w-2[ablsin ev cos úJ== m - .1 ~ ... - ---

[aaJ[bbJ - [ab]2

Pro určité seskupení bodů v síti jsou součtové
znaky konstantami a výraz pro střední chybu v sou-
řadnici je závislý pouze na velikosti úhlu ev (při m
I\onstantním). Tuto závislost můžeme považovati za
. polární rovnici křivky' střední chyby, vztaženou
Inbodu P jako počátku. Provodičem jest střední chy-
ba mx" pevným směrem rovnoběžka s+ X a od-
chylkou úhel ((J. Klademe-li
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dostaneme rovnici této křivky v pravoúhlých sou-
řadnicích o témž počátku:
([aa] . [bb] - [abJ2)(x2 + y2)2 = m" ([bb]x2 ++ [aa]y2 - 2[ab]x. y).
Z polární rovnice křivky vyšetříme extremní hod··

noty provodiče, t. j. střední chyby v souřadnici. Pro
. určitou hodnotu w = (1)1 je absolutní hodnota této
chyby rn" = A I maximální, pro w= W2 je
mx' = k, minimální. Podmínky pro maximum
jsou

d mx'" --.:- O
dw, -,',

Pro minimum
d mx'"_O
d OJ2 - ,

úpravou dostaneme
2. fabj

(1) ... tg W,,2 = laa) _ [bbj!
f[aa] - [~b1) cos 2w, + 2[ab] sin 2w, < O
([aa]- [b~]) cos 2(1)" + 2[ab] sin 20)2> O.

rrózborem těchto podmínek shledáme, že křivka má
dvě sobě rov~á maxima A I a dvě stejná minima A",

"která se 'Střídají tak, že příslušná U) se liší o '2'
Dosazením «), a «)~ do výrazu pro mx' obdržíme

(2) . . . AI,22 =
__" I aa J + [bb] -+- 1/qaal-=~n;b~F-:+-~ab] "- m .' .__ .__ _. , __ ,__ ._..... .

2. (laa] [bb] -,abI2)
Považujme AJ." za poloosy "e I i psy st ř e d ní
c h y b y", s níž má křivka střední chyby osy spo·

Obr. l.

lečné. (Obr. 1.) Dalo bý se doká~atí, že křivka jest
úpatnicí této elipsy pro její střed.
Velikost poloos závisí (při konstantním m) pou·

ze na součinitelích a, b, čili,na tvaru sítě. Při určení

polohy bodu snaZlme se jej vždy určit s přesností
ve všech směrech stejnou, čili tak, aby bylo pokud
možno AI = A2• Nutnou a dostačující podmínkou
pro splnění tohoto požadavku je

([aa] - [bb])2 + Hab] 2 = O.
Pro reálné hodnoty součtových znaků jsou to pod-
mínky dvě

[aa] = [bbL Lab] =-.:: O.
Obě rovnice budou splněny při pravidelném rozlože-
ní stejně dlouhých záměr po obzoru hledaného bodu
(je-li bod na př. určen čtyřmi záměrami, měly by se
protína t kolmo).
Pro měřickou praxi je důležité zjistit, s jakou

přesností jest určena poloha vyrovnanéhu bodu.
Z tohoto důvodu se počítají zpravidla střední chyby
v souřadnicích, které nám však obecně neurčí nej-
větší a nejmenší chybu v poloze bodu. Nepoznáme
též, neliší-li se příliš A [ od A2• Proto je vhodnější
počítati přímo maximální a minimální střední chybu
v souřadnicích.
Jelikož se jedná o rychlý a přibližný výpočet, je

nejvýhodnější použíti grafického řešení. Pokusíme
se navrhnouti nomogram.
Uvažujme rovnoosou hyperbolu, jejíž reálná osa

je totožná s osouX. Střed její nechť má X-OVOD sou-
řadnici P, y-ovou rovnu nule a reálná poloosa hod-
notu c. Rovnice této hyperboly v pravoúhlých sou-
řadnicích je
(3)... (x-p)"-y"=cc".
Posuňme hyperbolu o dané poloose c = CI - prI
zachování totožnosti její osy s X -- tak, aby jedna
její větev procházela daným bodem P o souřadni-
cích x a, y (obr. 2). Střed její má pak x-ovou sou-
řadnici P = Pp která vyhovuje uvedené rovnici (3),
kde za x, y a c dosadíme dané hodnoty. Posuneme-li
hyperbolu tak, aby její druhá větev procházela bo-
dem P, dostaneme pro souřadnici středu hodnotu
P = P2' též vyhovující uvedené rovnici. .
Vólme v poslední rovnici (3) x, y, c jakožto

-.funkce tří nových proměnných ?t, v, w ve tvaru
X-:- !(u, v), y-g(u, v), c=h(w). Pak každým
bodem P prochází dvě křivky označené hodnotami
u a v. Jejich rovnice vypočteme, vyloučíme-li u nebo
v z rovníce pro x a y. Soustava rovnoosých hyper-
bol o proměnných poloosách c (rov. 3) je kotována
hodnotami w.
Rovnici (3) řešíme, t. j. najdeme vyhovující P I'

když hyperbolu o kotě w = u: 1 posuneme tak --
ponechávajíce její hlavní osu stále na ose X -,
aby její větev procházela bodem, v kt"rém se pro-
tínají křivky o kotách u = Ul a v = v,, ,jelikož sou-
stava hyperbol musí býti pohyblivá vzhledem k plo-
še nesoucí křivky U, v, kreslíme ji na průhledném
papíře (obr. 4),
·Abychom na rov. (3) aplikovali naši úlohu, upra-

víme rovnici (2) pro poloosy chybové elipsy na tvar
, _ . . .. 2m2

)vv/ + [bbl =+ I craal - lbb])2 + 41abl2 =~ ,
který umocníme a konečně dostaneme

I 2m'" (" I'bb I')" 41 b]2([aal [bb] - -Xi )'- laal-, = ,a .

Srovnáme-li tento výraz s rovnicí (3) pro hyper-
bolu, poznáme, ,že volbou
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kde q jest modulem zobrazení, dostaneme - až na
součinitel q2 - rovnici s ní identickou.

Dle posledních rovnic vidíme, že každým bodem
procházejí dvě přímky

(4) ... x+y=q2[aa],x-y=q2[bb] nebo
x + y=q 2[bb], x-y=q 2[aa],

kotované hodnotami [aa], [bb] nebo zaměněnÝmi.
Na transparentu je pak soustava rovnoosých hyper-
bol (obr. 4) o rovnicích
(5) . .. x2 - y2 = 4 q2[ab]2,
které jsou kotovány hodnotami '[ab}. Posuneme-li
hyperboly tak, aby jedna z nich o kotě ! rab] t pro-

x=q ([00) + [bb]), y=q (Iaal- Ibbl)
nebo

2 .,, . _ m- I

y=q (rbb]-!aal), p=q-" , c=q 2i[abl,. . A- .

I
!
b
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cházela prusečíkem dvou přímek označených kota-
mi laaL a [bb]l' má jejich společný střed x-ovou

v •• 2ml~ 2m,2
souradmcl p = q -----~. (p. = q -- pro druhou
. 1 AI" 2 A2"

větev téže hyperboly).
Na obr. 2 jsou zobrazeny osnovy kotovaných pří-

mek daných rovnicí (4) a pokud se týče rovníce
2m2

p= q A2' lze ji zobraziti v přiřazené soustavě

souřadné (~f) s počátkem Q voleným na ose Y,
o' ose +~ rovnoběžné. ff osou +X. Klademe-li
YJ= k .m (nebo Yj '.k. m") a zobrazíme jako osno-
vu kotovaných přímek m rozvnoběžných s osou ;:,
. k' 2q t]2 (b 2q ti) kV' k vJe pa ~= -2--" ne o ~= --2' a rIV y oznace-k A- . kA

né hodnotami A jsou paraboly (přímky) o této rov-
nici. Pří{Il.ka procházející vrcholem hyperbo~ kolmo
na osu X (rovnoběžná s ti), protíná přímku označe-
nou nt v bodě Pl (P2)' kterým práchází parabola
(přímka) o kotě AI (A2).

Nomogram 13eskládá z pevné roviny, v niž jsou
zobrazeny [aQ-] , [bb] dle rov. (4) a také AI,2 (viz
obr. 3) a z transparentu (obr .. 1), na němž je na-

• kreslena soustava rovnoosých hyperbol kotovaných.
[ab]i dlé rov. (5) a stupnice pro m, ležící na přím-
ce kolmé k ose hyperbol, jdoucí jejich středem.
Transparent se posouvá po pevné části' stále tak, že
společná reálná osa hyperbol leží na ose X pevné
části (viz obr. 2 a 3).

Tento nomogram je výhodný proto, že jedním na-
stavením odečteme A, které je funkcí čtyř proměn-
ných. Chyba v dvojkotované stupnici p je l'ovna (za
předpokladu správného vedení a narýsování) chybě
v nastavení hyperboly na bod P a v určení tohoto
bodu. Délkově jest konstantní. Vliv její na určení
A závisí na volbě q a k.
Maximální rozsah proměnných pro kombínované

protínání volme
10 < [aa], [bb] <400
O < [abl < 150
0,5 < m" < 2,5,

což postačí pro praktické případy. (Pro jiná rn
využijeme přímé úměrnosti A a m.)
Pro zvýšení přesnosti je výhodné narýsovati no-

mogramy dva. Jeden pro rozsah 10< [aa],. [bb] <
< 100,0< ![ab] < 20 a druhý pro rozsah dopl-
ľ1ující.

PNklad:
Volme [aa] =346, [bb] =204, [ab]=50 a

m"= 1". Bod P najdeme jako průsečík přímek
označených 346 a 204. (Je-li [bb] > [aa], zamění-
me proměnné.) Posuneme soustavu hyperbol tak,
aby křivka. označená 50 procházela bodem P. Na
stupnici pro m najdeme. bod označený PI a tím pM-
chází parabola o kotě AI = 0,073 (vypočteno
0,0729 dm). Vedeme-li bodem P druhou větev téže
hyperboly, prochází bodem na přímce ve vrcholu
parabola označená A2 =c 0,053 (0,0526 dm).

Vyhlč.nrání dílů Z ,-erejllého statku vodního.

Úkolem tohoto článku jest zjednati správný ná-
zor na postup při opatření souhlasu k zamýšlenému
odpisu vodních ploch z veřejného statku v pozem-
kové knize a pozemkovém katastru.
Pojednání toto má za účel upozornitiinteresenty

z kruhů notářů a advokátÍ1,' 'zvláště pak civilníc/:I
. . I

techniků a úředníků zabývajících se při výkopu' své
prakse touto věcí, na postup úřednlho řízení.
Pozemek pokrytý vodou, která má veřejný cna-

rakter, bývá zapsán v seznamu veřejného statku
katastrálního území, ve kterém leží.
Se stanoviska měřicko-technického jest tento po-

zemek zobrazen v příslušné kat. mapě a mapě pozem-
kové knihy, pří čemž sluší rozez.návati tyto případy:
a) celá parcela vodního toku leží uvnítř katastrál-

ního území (obr. 1);
b) vodní parcela tvoří spůlnou, pohyblivou hranici

mezi dvěma katastrálními. územími (ve smyslu
§ 12, odst. 2 vI. nař. čís. 64 Sb. z. a n. z roku
1930) (obr. 2);

c) vodní plocha leží v obvodu katastrálního území,
při čemž jeden břeh toku tvoří hranici dvou (~i
více katastrálních území (obr. 3).
Správcem veřejného statku, veřejných cest a Ji-

ných než protektorátních silnic jest příslušná obec
nebo okres.*) Na rozdíl od tohoto veřejného statku
-*) Hlavní dálkové silnice"spravuje ministerstvo veřej-
ných prací které za po'slední desetileti svým orgánem
provádí knihovní transakce a přenáší svoji pravomoc na
zemské úřady hlavně ve smyslu ryze technickém.

je orgánem, jemuž přísluší správa veřejného statku
vodního, zemský úřad (viz výnos min. spravedlnosti
ze dne 4. září 1936, Č. 55.776/36-8). Musí proto k od-
pisu ploch z veřejného vodního statku vždy dáti sou-
hlas 'zemský úřad.
a V právním zastoupéní zemského úřadu vydává
prohlášení k vyloučení ze seznamu veřejného statku
vodního finanční prokuratura po předchozím zmoc-
nění k němu zemským úřadem."')
Každý tok, ať veřejný či soukromý, ať jest to

obyčejný potok, nebo větší či menší řeka, podléhá
postupem času změnám:
A. bud' přirozeným posunem toku (naplavovánim

k sousedním pozemkům nebo jich odplavová-
ním), případně náhlým změnám;

B. nebo umělým zásahem, t. j. úpravou či regulací ..

Ad A. Změna přirozeným posunem.
Je-li změna vyvolána přirozeným posunem, t. ).

pozvolným naplavováním, stává se, že koryto veřej-
ného vodotoku při vypuklém břehu bývá okupováno
respektíve užíváno v části naplavené pobřežníky,
t~j. majiteli sousedních pozemků, kteří celkem zříd-
ka mají zájem na tom, aby jim tato část byla
knihovně přípsána.

*) Tento způsob se praktikuje v Cechách{na Morav~
povoluje odpisy z veřejného vodního statku prImo zemRky
úřad. '
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Při vydutém břehu trpí pobřežní pozemek odpla-
vováním a tu zájem o zmenšení pozemkové daně
vede často k zaměření odplaveníny, případně k pří-
pisu jejímu do veřejného statku (viz obr. 4), kde
naplaveniny jsou teč kovány a odplaveniny čárko-
vány.
Otá7.ka knihovního vyloučení části naplavené k po-

břežní parcele z veřejného statku vodního stane se

Obr.-1.
Vodnítok tvoÍ'Í pozemek parcelní čís. 1,250 a leží celý

v jediném katastrálním území.

akutní, když na postupně vzniklém náplavu post::lví
majítel nějaký objekt a šetří se při tom všech usta-
novení stavebního řádu, nebo když pobřežník pro-
dává pozemek, o němž ví, že náplavem se zvětšil.

Obr.2.
V katastrálním území A tvoří vouní tok p"ll'!'da čÍs. J250

a v katastrálním území B parcela čís. 1480.

Katastrální měřický úfad zaměí'í novou přístavbu,
zobrazí tuto v katastrální mapě a zjistí, že pro' pří-
stavbu zabrán byl z veřejn6ho statku vodního díl -a-
(viz obr. 5). Sepíše ohlaib'18cí list, přc,dloží jej sou-
du a ten nutí stranu k provedení knihovního pořád-
ku. Nyní teprve nastane otázlm získání vlastnictví
označeného dílu.
Vypisovati veškeré chybné kl;oky, kterých během

své prakse byl jsem svědkem (sepisování smlouvy
s obcí atd.), k získání tohoto vlastníctví, není úko-
lem [ohli l'ojednfmi. Poukazuji při této příležitosti
na upozornění Ing. J . .Te]inbl v 7. čís. Zemi'měfiř-
ského věstníku z roku 1932, kíle se uvádí, že okresní

úřady, vykonávajíce dohlédací moc nad obcemi, ne-
mohou podle § 99 zák. o organisaci politické správy
éís. 125/27 Sb. schvalovati takové smlouvy, kde obce
zřejmě překročily obor své působnosti a dispono-
valy veřejným statkem vodním.~')
Jedině správné jest požádati zemský úřad nebo

finanční prokuraturu o souhlas k vyloučení napla-
veného dílce ze seznamu veřejného statku na pod-

--~
! "" / "'
8 j

Obr. 3.
Pravý břeh vodního toku čís. parc. 1250 tvoi'í hranici

dvou katastrálních území A a B.

kladě vkladného prohlášení, pN čemž výslovně nut-
no v žádosti podotknoutí, že tento dil vznikl příro-
zrmS'm náplavem ve smyslu § 411 obec. obč. zákona,
takže tu není okupace ve smyslu § 48 zákona ze

Obr. 4.
Čárkovaně vyznačen jest dnešní stav toku parc. čís. 1250

a 1430. Slabě plně stav podle katastrální mapy.

dne 28. srpna 1870, čís. 71 z. Z. Žádost nutno dolo-
žiti snímkem z katastrální mapy, geometrickým plá-
nem a V';'měrou vylučovaného dílu.
, Z:'JJdadním požadavkem se stanoviska sp'rávního a
,crimínko)J pro vyloučení dílů ze seznamu veřejného
~)tatku je,;!, aby nebyla knihovně přerušena konti-
llJlij ;1, vodního toku. Výnos bývalého místodržitel·

I ,dví v Praze, č. -7-753/3 ai 1912, podle výnosu mi-
nisterstva financí z 29. dubna 1902, Č. 80/64 uvádí,
že dlužno zachovati kontinuitu vody v katastru, t. j.
v katastrální ~apě a pozemkové knize.

",) UpOL'orněnítoto vyšlo na podnět úředního věstní-
ku okresního úřadu v Třeboni.
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Zaměří-li však katastrální měřický úřad, nebo ci-
vilní technik jen předmětnou stavbu (obr. 5) bez
průběžné změny potoční parcely v tomto místě,
.byla by kontinuita toku při vyloučení dílu -a- pře-
rušena - ne sice ve skutečnosti, ale zcela určitě
v mapě pozemkové knihy a v mapě katastrální.
Při plném přerušení případně částečném přeruše-

ní vodní parcely v mapě, nemohou zemské úřady
souhlasiti s vyloučením naplaveniny. dokud nebude

českého mají nárok ti, kteří náklad na regulačni
stavby nesou, t. j. podnikatelé úpravy, ať je to již
stát, země, obec nebo veřejná či soukromá korpo-
race. Stejně platí i na Moravě podle § 47, čís. 65
moravského zemského zákona z 28. srpna 1870.
(Tprava musí býti nejdříve vodoprávně projednána

a vydán vodoprávní nález eventuelně vydán výměr
o vyvlastnění pozemků a práv k jejímu provedení.
Po ukončení regulačních staveb se provede vodo-

právní kolaudace. Při všech těchto úředních řízeních
mělo by býti vodoprávním úřadem jasně vytčeno a

~~=7~
l';"~:;I """" ••••04 . ~ i:=;:'i' r

stavebníku uloženo, co bude tvořiti veřejný statek
vorlní po úpravě toku.
PH úpravách malých potoků se stává, že původní

veřejná vodn4 parcela přejde celá neb z části do
sousedních parcel a nové koryto se podle geometrie-[

Obr. 5. Kresba: Ing. Frant. Ruzha.

Slabě plně znaěí zákres vodního toku 1250 v kat. mapě;
silně plně značí skutečný stav vodního toku při zaměření. . . _~=,-

. .
předložen plán, kde parcela vodní je zobrazena v qo-'
tyčném úseku souvisle, tedy, zachová se kontinuita.
V těchto případech bylo by nutno zaměřiti tok

tak d::l.lece,aby bylo vyhověno Ivpředu uvedenému

~""".4it/;:z:::~'V',",4"W'~
'~.--'::;::.7..-" i .. ~~, .~d .- ,- I ~"~::";:~'" 1

výnosu a odepsati také části, které jsou v potočišti
rčásti poz. parc. Č. 127 a 128J do potoční parcely
a tím kontinuita její nebu<Íe přerušena.

A rl B. Z měn a ,uměl :Ý m z á s a h e m.

Jde-li o změnu toku vyvolanou umělým zásahem,
t. j. úpravou, vznikají tu' odříznutá, zasypaná neb
nezasypaná ramena starého potočiště, na které po-
dle ~ 48 zákona ze dne. 28. srpna .1870, čís. 71 z. z.

kého plánu má rozděliti na pobřežníky případně při-
psati vodnímu družstvu, které úpravu podniklo. Při
provedení knihovního pořádku naráží se však na
potíže, a to hlavně co se týče připsání opuštěných
f1í1ů vodoteče stavebníkovi.

Pdku.sÍm se naznačiti, co mají v prvé řadě obsa-
hovati geometrické (polohopisné) plány, které mají
sloužiti jako podklad zápisů v pozemkové knize a
pozemkovém katastru a nač má jich vyhotovitel pa-
matovati.
Vyhotovítel geometrických (polohopisných) plá-

nů musí seznat předem tvar profilů příčn~7ch, dále.
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stav odrnování břehu, případně jejich vydláždění.
Charakteristické příčné profily obvyklých úprav ob-
sahují obrázky 6-10. Většina našich středních toků
upravována jest podle obr. 6a, 6b a 8, při čemž
obr. 8 znázorňuje příčný profil ve vzduté vodě. Men-
ší toky bývají upravovány podle obr. 7, 9 a 10.

Veřejný statek i podle zákona katastrálního tvoří
tu koryto pro odtok normálních vod, tedy až po
vnější hranu dlažby. .

V geometrickém. (polohopisném) plánu' nutno
ovšem vyznačiti pak čtyři čáry, z nichž dvě vnitřní
ohraničují vlastní vodní plochu (veřejný statek),
krajové pak oddělují majetek úpravního podniku od
soukromého majetku pobřežníků. Tento majetek
úpravního podniku má býti podle předpisů zák. čís.
177 Sb. ž_r. 1927 řádně omezníkován Ohraničení je
n e z byt n é ve dvou vně j š í c h liniích, kdežto
ve vnitřních čarách je bezúčelné,' neboť vodami
bylo by zniče~o. Geometrický (polohopisný) plán,
znázorňující změny povstalé úpravou, bude pak jed-
nak podkladem' pro veškeré kupní smlouvy k nabytí
částí pozemků zabraných od soukromých držitelů,
jednak podkladem pro zaknihovací akci, která' má
za cíl vyloučení částí z veřejného statku vodního,
jež byly úpravou odňaty svému původnímu účelu a
případně zasypány.

V otištěném obrázku čís. 11 naznačil jsem školní
případ provedené úpravy, poskytující potřebnou in-
formaci tím spíše, že byl volen tak, aby parcela
vodního toku před úpravou byla spůlnou a původní
hraniční mezi dvěma katastrálními územími A a B.
Případ je sch,ematický; obecně je známo,že geome-
trické (polohopisné) plány musí býti vypracovány
pro každé katastrální území zvlášť.

. Spůlné původní potoční parcely zapsané v sezna-
mu veřejného statku v katastrálním území A (č.
parc. 870) a B (č. parc. 920) doznaly zákresem
v geometrickém plánu změny;, s jejich .díly označe-
nými parcelními čísly 870/1 ~ž 870/4 vkatastrál-
ním území A, 920/1 až 920/5 v katastrálním 'území
B, se sloučí plochy zabrané k úpravě jednak ze sou-
kromých pozemků a jednak díly z veřejného statku
vodního obou katastrálních území, pokud zůstanou
v novém stavu po úpravě nadále jeho součástí. Jsou
to díly -i-z-g,- v katastrálním území A, -f,-o,-b,
v katastrálním území B.

Na ostatní díly veřejného statku nabylo nárok
podnikatelství úpravního podniku podle cit. § 48
vodního zákona, takže s poukazem na zákon převe-
dou se z veřejného statku vodního do jeho vlast-
nictví. '

Aby žádosti za vyloučení částí ze seznamu veřej-
ného statku projednávané zemským úřadem respek-
tive finanční prokuraturou probíhaly hladce, dopo-
ručuji mimo vyhotovení geometrických (polohopis-
ných) plánů a výkazů plocho,aby úřady požadovaly
od civilního technika sestavení seznamu všech dílů,
které se mají ze seznamu ve,řejného statl~u vodního,
vyloučiti s uvedením výměr. Seznam dílů měl by
býti vyhotovován podle tohoto vzoru, vypracova-
ného se zřetelem na případ uvedený v otištěném
obrázku čís. 11. '

» -b- »
» -C' »
» -d- »

-f- »
» -g' »
» -h- »
» -1- »
)' -m- »

» -p- »
» -r- »
» -s- »
'" -t- »

» -x- »
» -y- »
» -al- »
l\ -br »
?) -C1- »
» -di- »
» -Oi- »
» -ei- »
» ,fi- »
» -hr »
» -ii- »
» -i- »
» -ki, »

» ), 319
» » 320/1
» »320/4
» » 320/3
» » 320/2
» »320/3
»" 320/4
", » 321
» » 322
» »323
>, »824
» »325/1
» 'i' 32513
» »32514
» »325/2
». » 350/2
» » 326,'2
>, »325/4
» »325/3
» »32611
») »327/1
» »327/3
» »327/4
» »327/2
» »327/4
» »327/8
» » 3271'1

" 328
), » 329

V katastrálním území TI (od poz. parc. Č. 920
díl -a~- ve výměře sloučí se s poz. parc. č. 217

» -b.-»» » »»» 21814
» -c~-»» » »~> >, 218!3
» -d~-»» » »»» 218!2
» -e.-»» » »»» 218/3
» -g,-»» »»»» ), 21814
» -h,-»» »»»» »219

.,?> -í.-»» »»» >... »220
» -j,,»» » » » » » 221
» -k.-»» »»»» » 222/4
» -l~-»» » )\ » 222'3
» -m,-»» »»»» »222/2
» -nr»» » »»» 222!3
» -p,-»» » »»» 222/4
» -r,-»» »»»» »222[1
» -Sr»» »»»» »223
» ,t,-»» » »»» 420
l> -U,-»» »»»» »224
» -V,-»» » ;... » 225/4
» .y,-»» » »»» 22513
» -z,'»» »»»» »225/2
» -a,-»» »»»» »225/3
» -c,- »'» »»»» »225/4
» .. do-»» » »» >, 22511

» » »»» 226
» » » » 227
» » ),»» 228/4
» »),»)» »228/3
» » »»» 228/2

» -e,-.»
>, ~f,-' »

"' -g5' »,
» :h,- »

Takto vypracovaný seznam značně ulehčí podává-
ní posudku po stránce měřicko-technické a tím
uspíší souhlas zemského úřadu se zamýšleným vy-
loučením dílů ze seznamu veřejného statku.
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Doslo,r ke stanovení vnitřní orientace fotogralnetrlckych komor
z blízkych bodů.

Mé pojednání v letošním 1. čísle tohoto časopisu
a v 9. čísle časopisu AIIgemeine Vermessungsnach-
richten, ročník 1939, nalezlo povšimnutí v odborných
kruzích. Zejména byl to pan G. G o I i n e I I i, který
podal v revuí "Rivista del catasto e dei servici tec-
nici eraríaIi, Anno VI;; No 5" dosti podrobný refe-
rát s kritickým posouzením. Český stručný výtah
uveřejnil pan měř, rada Ing, Fa 1t a, také v letoš-
ním Zeměměřičském Obzoru, čís. 7-8, str, 120.
Mé metodě bylo vytknuto dvojí:
1.-že vyžaduje velmi přesného měření délek a
2. že by se mohly někdy vyskytnouti potíže při

stavění zkoušené fotogrametrické komory dostřed-
ně na bod S,*)
Budiž JIně nyní dovolen věcný doslov k těmto

projevenýrn' názorům.

Ad 1. K přesnosti měření délkového.
ai Především zdůrazňuji skutečnost, že všecky

délky, které nutno při mé metodě měřiti, mohou do-
sáhnouti nanejvýše 100 m, v m~m příkladě jsou
okrouhle 43, 67 a 80 m. Z toho již plyne, že sotva
může býti řeč o nějakých n~názích při měření tak
malých délek. '
b) Upotřebí se jen pří ruč n í h o ocelov'ého pás-

ma, jako na každá jiná běžná měření: ale d é I k a
použitého pásma musí býti zná m a, což je věc sa-
mozřejniá. Proto jsem ji před pokusem určil na kom·
parátoru pásmovém v hodnotě (20+0'0025) m při
napnutí pásma 6 kg,**)
Při měření jsem dbal na přesná při ř a z o v á n i

pásem a na s t e j n o měl' n é n a p í n á n i, pro což
jsem použil pérového siloměru, jimž bylo pásmo na-
pímino v každé poloze stejně, 6ti kg. Terén byl skoro

. t ' . •

rovinný. .
Tak zcela obyčejné měření se výborně' zjemnilo a'

rozdíly v naměřenych úsecích ležely v meZÍch jen
několika mm, Tab. 1, Podává výsledky trojího mě-
ření jednotlivých polovic i celé základny 1-13 (obr.
4. mého pojednání) pro první polohu komory.
Další tabulka 2, obsahuje podobně délky pro 2.

z:íkladnu 2--12 (komora je délkou po výšce). Viz
opět obr. 4. mého pojednání v čís. 1 Z. O.
c) Vy r o vn á n í z á k I a den, Uvedu jen nej-

nutnější z teorie. Poněvadž základna první

2-12 = 2--7 7---12,
možno upotřebiti vyrovnání po způsobu zprostřed-
kujících veličin, a to na základě algebraické funkce

ui=aix+biY ." (:1,(

*) Mé zmíněnépojedn,ánív 1. čísle Z.O.-l!)4(j, obr,
4 .. a 7 .
.'*) V ústavě mám chodbu33 m dl., tedy pÍ"Íznivoupro

instalaci komparátoru, Navrhl jsem si jej ve zcela jedno·
duché konstrukci, ktérou mně provedla fa Srb a ŠtyS
v Praze-Košířích, , . .

Funkce ui byly přímo měřeny v hodnotách 0i'

Proto opravy mají tvar
Vi= Ui-Oi = aiX+ biY -- (Ji (2)

a musí _vyhovovati též podmínce minima pro stejnou
váhu, t. j, rovnici

[vv] = min.
Známým způsobem se dojde pak k normálným

rovnicím
[av] = [aa] x +- r ab ly - Laol = O ,., (3)

[bv] = [ab]x + rbb!y - [ba] = O
Pro stanovení koeficientů normálných rovnic nut- .

no rozepsati funkce podle rovnice (1) na jednotlivé
'ďD,ěřenéúseky takto:

Tabulka 1.

~~~~ti ~élk~~--:- -~
I první I druhá třetí

1-3 13'378 13'377 ' 13'377 13'377.
3-5 13'425 13'425 13'427 13'425,5-7 6'685 0'685 6'686 6'685.
._-~-- _.~----~-- -- ----_._--

1-7 33'488 33'487 33'490 33'488. 1. polovice
- ~- -- --1-----
7-9 ! 6'703 6'698 6'702 [ 6'7010
9-11 13'421 13'422 13'418 13'420.
11-'-13 .13·3~,~, 13'383 13'380 I 13'381.
--- --1-- ----,
7-13 33'505' 33.503: 33'500 I 33'502. 2, polovice

1-131 66'9861 66'990 I 66'9881 66'9880 Celá základna

První měření levé polovice základny:
u, = a,x + b,y; tu je a, = 1, b, == O, tedy u,= x,
druhé' měření

lIc = a2,1; + b2y; tu je a2 =--= 1, b2 = O, tedy u2 = x,
třetí měření

u;;= a"x + b;;y; tu je a" = 1, b" =-- O, tedy u" ~.:; X.

IVzdá.1 Délka v m Střed
lenost 1 ----- 1------- - V nt

I první 1 druhá třetí
1 •

2-4 i 8'5871 8'5871 8'588 'I 8'587.
4-6, 8596 \ 8'597! 8'595 8'596
6 7 i 4'3051 4,3001 4'3051 4'305:

6-7121.~88 i 21'~oo-I;~'~8~ I 21'488-
----1----1 -1__---1-----'
7~8 ! 4'300 'I 4'298 I 4'296! 4'2980
8--10 I 8'607 8'610 I 8'607. B'6080

10--12 i 8.G20i 8'622 8'625; 4'305.

-~=-~2-1-;~~;i ;~-'5-30-21'5;1!- 21'528
I I I •

2-121 ,13'015143'020 I 43'0161 43'0160
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Docela obdobně pro pravou polovici základny:
u.=a4x + b4y; tu je aJ = O, b4 = 1, tedy u4= y,
u5=a5x+b5y; tu je a5=0, b;;=l, tedy a5=y,
uG = aGx+ b6y; tu je aG = O,bl; =1, tedy, a"= y,
Pro celou základnu platí:
První měření:

u7 = a,x + biy; tu je a,= 1, b,= 1,
tedy u7=x + y,

druhé měření:
U,- a,x + b8y; tu je á8 = 1-, b, ,= 1,

tedy u,=x + y,
třetí měření:

u"= a,/i+ b8y; tu je a9= 1, bo = 1,
tedy Uo =x + y,

Podle těchtoC }'ovnic se sestaví koeficienty normál-
ných rovnic takto:

Poč, I i I -/[aa]1 ab f bb ' I bo
I

b o' ao I

čís, a na [ ab] [bb] I [uo]
I

[boJI , I
1 I 1 I ' I 33'488 1 I I I 33'4881
2 I 1

I

,I 33'487 1 i
I

! 33'487 '
3 I 1 ' I 33'490 1 I I 33'490 I '
4 I 1 I 33"500

I

1 ' 33'500
5 i 1 33505

i
1 33'505

6 j 1 33'503 1 33'503
7

I

1 1 6;)'986 1 I 1 I 1 I 66'986 66'986
8 1 1 66'990 1 i 1 1 I ťlt'990 66'990I

I I 1 I 669889 I 1 1 66'988 1 1 66'988
I-I-I I I I

I

I 6 3 (J :301'429301'472
, I

Tedy normálné rovnice
6 x + 3 Y =301'429
3x + 6y=301'472,

Z nich vychází:
x . 33'487" m, y = 33'501, m, _

Op~ava následkem chybné dé'lkypásma a requkce-
na místní horizont: + 0'0040, Tudíž definitivní dél- '
I~ypolovic 1, základny ~
1-7= X::= 33'491RJ 7-13= Y ~. 33'5057 m;

celá délka základny I

1-13 = xi· Y = 66'9970 m,

Je tedy vidět, že praktický výpočet je také na-
nejvýš jednoduchý a neposkytuje žádných. potíží.
Pře s n o st: Střední chyba jednoho měření je

dána vzorcem

m= + l;)VV],
- !n- k

n - k je IÍmožství přebytečných měření, jež určí-
me úvahou: Nutno měřiti nejméně buď jednu po-
lovici a celou délku základny, nebo obě polovice,
Tedy k = 2, Protože n= 9, je n.- k = 7, Tab, 3.
. ukazuje praktický výpočet střední chyby.

Tab u I k a 4,

! I Na- I Rozdí1y , Red. Vy-
j rovnané I .měřené w=v uu
délky , délky I wvmm v mm [vv]

i
j

,
I I

33'487" I 33'488 I - 0'7 I - 0'37 ! 0'1369.r
I I

1

'487 + 0'3 + 0'6:3 0'3969
I '490 I - 2'7

I
- 2'37 5'6169

I

11 33501, ! 33'500 I + 1'7 + 2'03 . 4,1209
II '505

I
-·3'3

I
-- 2'97 8'82091x+yl I '503 .-. 1'3 - 0'97 0'9409

66"98'. 66'986

j

+ 30 I + 3'33 U'0889

I

'990 .- 1'0
I
'-_ 0'67 I 0'4489

'988 + 1'0 + 1'33 ! 1'7689
1

I I + 6'0 I + 7'32 r 33-3401

I I
- 9'0 I 'c._ 7'35

! - 3'0 I - 0'031 [vv]I :9
I I

+ '~ď33'340i J'-- +m= :-_._, =~ 1 - ,- 4'7629 = 2'2 mm,
- .9-2'- -

Docela obdobně byla vyrovnána základna druhé-
ho pomocného trojúhelníku, Výsledky viz ve zmí-
něném pojednání. -

Ad 2. Potíže při dostředném stavění komor na
stanovisko. Pokud jsou komory opatřeny stojany
(jakQ. byla moje, viz zmíněné pojednání, obr. 7. a
8.), staví se stejně snadno na stanovisko jako každý
jiný geodetický stroj, tedy bez obtížÍ, Pokud by
komora· neměla stojanu, dá se jistě sestrojiti vhod-
ný podstavce na místě, Ostatně se to obdobně prak-
tikuje také pro geodetické stroje,

p ú s o b n o s t v ceň o v a c í c hor g á n Ů,

Členové zemských komisí byli oprávněni i povinni
býti přítomni vceňovacím pracím, přesvědčovati se
,.,p1iměřcném vtřídění, upozorňovati předsedy okres-
ních komisí na zjištěné závady a námitky a tím po-
~lkytnouti jim příležitosti, aby je- dali okresními re-
ferenty blížé prozkoumati a odstraniti. .
Na Moravě to byli: :

V odhadním okresu:
1. Boskovice- Schera.J indřich, odh, vrch, kom,
2. Brno - Ftidler Dominik, her.· insp" Wojta Jan,

Iladlesní.

3, Dačice _.. Alois sv, pán Pillersdorf. ,
4, Hodonín -- Hliller Ko, pens. král. uh, výběrčf daně,
5, Holešov - Tjuka Frant" odh, vrch, kom" Hoffm:im1

Jan, hosp. úředník.
6. Hranice :.- Adamík Frant" hosp, úředník.
7. Auspitz - Stanger Frant" hosp. ředitel.
8, Jilllava - Kozarek Alois, odh, vrch, kom,
9, K~oměříž- AIscher Raimund, hosp, úředník, Griess-

hammel' Vilém, c, k, lesník.
10. Kyjov - Heřzmanski Martin, hosp. úředník.
11. Litovel - Bartusch Vojtěch, maj, realit.
12. MiihrischKromau - Gebauer Ignác, odh, vrch, ~om,
13, Nikolsburg - Waculík Rudolf, ber. msp. .
14, Miihr, Triibau - Schindler Hermalui, hosp, úředník.
15, Neu-Titschein - Fiebinger Antonín, odh, vrch, kom,
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6. Ololllouc-- Prchal .Iosef, odh. vrch. kom.
7. Prostěiov -- Viilkel Josef. maj. realit.
8. Sternberg - Niemec Ondř.e.i,vrch. ber. insp.
9. Mahr: Schonberg - SchindelkaGustav, vrch. ber. insp,'
~O. Třebíč - Polleschowski Frant., mlH. vrch. kom.,

Schmidek Josef, odh. vr...h. kom.
n. Uh. Hradiště -,- Haraschin Josef, ber. insp.
22. Uh. Brod - Sikora Rudulf, odh. kom.
23. Miih'rischNeustadt-- Muzik Evž.en, hosp. úředník..
24. Val. Meziříčí - - Schweitzer Ferdinand, odh. kom.
2". Vel. Meziříi'í·- KulomiBedřich, maj. realit.
26. Vyškov -- Effenber/.ter_Joséf, ber. inso.
n Hohenstadt - Erlacher .Josef, hosp. úředník, Goder

AJolf, odh. kom.
28, Znuilll -- Wildinger ,Josef. "dh, \Tch. kom.
Okresní referent l)sal o prúběhu vceňování a

() účasti vceňovacích pověřenců, členů zemské nebo
okresní komise, ústředního inspektora při vceňování
zemědělsk€ i lesní půdy deník, v němž uvedl čísla
jednotlivých vceněných pDrcel, druh pozemku, vtří-
dění a ča"" použitý ke vceňování. Zakresloval vý-
sledky vceňo~.ní do indikačních nástinú, vyhotovo-
val seznam odchylek indikačního nástinu od sku-
tečného stavu. Plochy dílů, kultur a ti'íd zapsal do
vceňovacího rejstříku, vyhotovil sestavení tříd kaž-
dého dru.hu pozemku v katastrálním území, v okrsku
a odhadním okresu, nah:ž vY]ločdl ryzí vÝtěžek pro
každou pan.e111a v r)c;resu též ]Jrúměrný ryzí výtě-
f.ek 1 jitra každého druhu pozemku.
Předseda komise zval členy ke komisím, přidělo-

v;ll referentlul1 záležitosti, zaři2;oval rychlý postup
vceňovacích prací, byl zodpovědným za jich sllráv-
nost a byl povinen chyby a vady ve vcenění odstra-
niti.
Komise \~ydávala své nálezy nadpoloviční '7ětšÍllou

přít omných hlasů. Při. rovném počtu hlasů stal se
onen náhled usnesením, pro nějž se vyslovil před-
seda. Komise zkoumala okresní popís třídní sazby,
činila námitky proti nim, zkoumala a schvalovala
operační plány referentovy, určovala, kteří členové
pro předpojatost mají býti nahraženi novými.
Ke vceňovacim komisím' byli přiděl~n.i geometři,

lItpří měli zúroveú vyšetřiti· a zaměřiti neohlášené
změny v osoht, dri'jje1e. předmf:·tu a kultuř~ a pro-
vésti je v měřickém operátu. Pro tyto práce l)yl
vydán v r. 1870 ministdrstvem financí »Návod
k provúdění měřických prací, nařízen)"ch zákonem
;'(, dne 24. V. 1869 o úpravě daně pozemkové".

N {~k jel· {\ u s t a li o v e li í >IN á'v o d u«.

/.'\ zmónu ]m!turní se považovala přeměna vzdě-
\;·,v;'mi pozemku na jiné vzdělání. Změny vzdělávání
do 25 čtvero sáhú byly zanedbávány.
Parceloll se rozuměla část země, patřící témuž

dl"~itP]i \' un;ité trati. Pozemky rozdělené dráhou,
f;ilnicí, řekou, tvořily samostatnÉ' p3Tcely. Pozemky
oddělené plotem, příkopem, potokem; tvořily vlastní
parcely, nebylo-li ihned. rozpoznati. že p:ltfí témuž
držiteli. Cesty soukromé nebo příkopy se nevyzna-
čovaly na mapě jako samostatné parcely, jejich
'~{istiSE' qlojovaly s okolními parcelami.
7.mr'ny se' vyšetřovaly pomocí indikačního nástin II

;1 st'znamli majitelŮ domů. K řízení byl pozván sta-
nJ:\t8.· obce H zástupce velkostatku, nebo oněch po-

í ,),,; '1ik n. ktE'ří. platili šestinu veškeré místní daně
pozemkovÉ'.
Rozdělené pozemky byly zaměř'eny podle viditel-

'ných znaků (mezníků, kolíků, mezi a pod.). Řeme-
novité pozemky, byly-li rozděleny podle poměru vý-
měr na více dílů (alikvoty) se nezaměřovaly, nýbrž
nové dělící čáry se do mapy zakreslily podle udání
držitelů.
Změny se prováděly v původní katastrální mapě.
Katastrální území, v nichž nastalo mnoho změn,

měly se znovu zaměřiti podle zásad Instrukce z r.
1865 s největšim urychlením. K novému měření bylo
třeba svolení předsedy zemské komise; případ ozná-
mil se ministerstvu financí.
Nové mapové listy se nazývaly přílohové (Bei·

mappen). Měly rozměry 22 X27 palců a byly vyho-
roveny podle zmíněné Instrukce z r. 1865. K zobra-
zení malých pozemků bylo použito měřítka 1 :1440
8. 1 :720 ..Menší tratě s drobnými pozemky se zobra-
wvaly také na prázdné místo téhož sekčního listu.
Souvislost se označila velkým písmenem v původní
mapě i na vedlejším listu.
Změny kresby a číslování parcel se vyznačily na

púvodních katastrálních mapách rumělkou, stejným
způsobem, jak se to činí dnes. Parcely, které neměly
minimální výměru, u zahrad a vinic 50 čtvero sáhů,
u ostatních pozemků hospodářsky vzdělávaných 400
,'tver. sáhů, se zrušily.
lndikační nástiny se doplnily zákresem změn. Ne-

platné hranice parcel a zrušená parcelni čísla se
škrtla červeně (rumělkou) jako v původních ma-
pách.
V nových indikačních nástinech se pokládaly vše-

chny kultury ban;ou, vyjma role, v jednotlivých
případech připojovaly se ještě zkratky, na př. u za-
hrad Z (Gt), u vinic V (Wg), u lesů Ls (Wd), u ne-
plodné půdy "nep.« (Dnp) atd. Obecní, okresní _a
7emské hranice vykreslily se smluvenými značkami.
Pozemkové tratě byly obtaženy rumělkovou čarou
lmm silnou a označeny 10 mm vysokými písme-
nami velké abecedy. Držebnostni hranice vyrýsovaly

• se silnějšími černými čarami.
První list indikačního nástinu obsahoval vlevo na-

hoře jméno zemp.. politického a berního úřadu, sidlo
'/'f'lYlské 'l vceňovací komise, uprostřed listu název
oh';e a osad. Ostatní listy indikačního nástinu obsa-
hují jen jméno obce a běžné číslo listu, zapsané
'H'abskou číslicí. Jednotlivé čtvrtky listu indikačního
nástinu byly spojeny tkanicí. Přehled' parcelních
čísel v tratích .byl vykreslen na zvláštní čtvrtce a
jmenoval se parcelační náčrt.
Geometři pověření měřickými pracewi reambulač-

ními, měli také stabilisovati trigonometrické body
tam, kde se tak dpsud nestalo, zpravidla neotesa-
n~'mi kameny, se značkou »K. V.'" V mapách se
nzna~iJy trigonometrické body předepsanou značkou.
'rnnografid,é popisy trigonometrických bodů měly
h{'ti .opmwny, připadnl' doplněny. načež je zemská
]:"misc pi-crlkJ{;dHJa ministerstvu financí.
Vaneeláh:F;' prú('l-' , L j. výpočet výměr jednotli-

"'ý·dl j)él.rcel, "(~"':>.vPDí pareeJnieh protokolů, vyhoto-
'·ení pozelY,nostních archú a map nově zaměřených
phd, byly konány v místnostech komise. .
Výměra nově vzniklých parcela musela ·se shodo-

vati s výměrou dřívejší parcely; dovolená odchylka
"8 rozdělila, případně vyznačila ve výpočetním pro-
tokolu.
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Personál správy pozemkového katastru na Moravě v letech 1850 -1918.

1850 _59 Leopold ~r. Lažansk~,
svob. pan z Bukove

Karel kn. Lohkowitz
Antonín kn. Forgach

1886
-I . .... . . - ......

1887

1888

1889

1890
..... ,.' ......

IR91
1892

1893

'Zigmund hrabě
Thun-Hohenstein

Filip svob. pán
Weber z Ebenho:tir

Ludvík svob. pán
Possinger

z Choborských
................... .. .
Frant. rytíř Kal1ina

z Urbanow

Karel ""oh. n~n
Korb- Weidenheim

Bedřich hrabě
Schonborn

Heřman
. rytíř z Loeblů

Ph. a JUDr. Filip
Otto z Ottenthalu

Václav Schaulawy,
min. rada

Matiáš Raisky
z Dravenau

Karel Meixner
dvorní ráda,

Alois 'Urbanek,
šl. ze Schlesheimu,

dvorní rada

Dohlédací
měř. úřednici

Počet
měř. úředníků

Hanausek Frant.
Kreissl Frant.
Roschitz Leop.
Dworzak Jan

» » »
• - 0_ •••• _~~_~

» j)

» »

» »
..... .........

» »

Amon Rudolf »
.. . -. - - ...................

data neznáma data nezn. data neznáma
.... _--- .....

data neznáma datanezn. data neznáma

data' neznáma data nezn. data neznáma
.... ,.," .......

Amon Rudolf archivář

» »

» »

I
.............

» j,

neobsazeno
.........••..

Krolop Ferdinand archivář

» » 80

Kohlmiinzer Arnošt vrch.lnsp. 30
Flogel Jan insp.

» » 32

» 33

» " 33 .:;.~~

), » 33

vrch. insp. 31» vrch. insp .
. ......-. ."

» » 31

» » 32

» :. 33

» » 32
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\
'.;j ='" ~ Dohlédací Počet

Finanční ředitel
..~

HodnostRok President z. f. í'. •.. ~~.~~
měř. úředníci' měí·. úředníků't: Q..~..: ..,

Alois svob. pán Alois Urbanek, Kohlmiinzer Arnošt vrch. insp.IR:J4 Spens~Booden
šl. ze Schlesheimu, Flogel Jan vrch. insp. 31

dvorní rada

IR\!5 » » FlOgel Jan ), 35
.... - .......... - ..

1896 :1>
FlOgel Jan vrch. insp. 63» Mertha Karel insp .

.............

1897 » » » » 41

1898 » Josef Tel'sch, dv. rada » " 41
Flogel Jan vrch. insp.

ISéI!l » » Mertha Karel insp. 44
Melichar .JUll insp.

Mašek Josef vrch. insp.
HIOO ); » Wenclů Jan insp. 52

Melichar .Jan insp.

Karel hrabě Zierotin, Otto Sporner,
o:l Mašek Josef vrch. insp.

1!JD1 Oj'" Melichar Jan vrch. insp. 52
•svob. pán z Lilgenau dvorní rada ťl:l Wenzlů .Jan insp.

NI:1

1932 » ~~ » ~ 54Oj ••..•ť
1903 '"» » :> » » 55

.•..
'rJl o:l

1901 o", 55» » ~l:l » :-

~.5·
(1) •••••

1905 »
•§.t:i

.» 674::<) »
o '".~:>.

HJ06 JUDr. Heřman svob. ~ 71pán z Pillerstorffu » ~ » »
(I)
rJl

1907 ~ Jan Brandstiller, ~ » » 70dvorní rada . ta.
. . .- ........ ~'

1~1Oi:í JUDr. Karel svob. pán
:1> ~ 74Heinold Udynski ~ :1>

(I)

,rJl

1909
....• Melichar Jan vrch. insp.» .•.. 74

I ~ Wenclů Jan vrch. insp.
Oj

1910 '"» ~ » » 73

neobaazeno
..o
-Oj dtto. dUo.1911 » subst. Arnošt Weiss; ::t: 75

dvorní rada Profeld Hubert ·insp.
....•.................. - ........ o:l

1!H2 JUDr. Oktav. Regner, Vládimír Hanačík, '"
sv. pán z Bleylebenu dvorní rada l:l » » 75

-S
1913 '<)

» » § Profeld Hubert vrch. insp. 74
~

1914 řf:
» » » » 81.

JUDr. Viktor SchiIIer,
.:'"

Macháček Václav1915 c:.., insp.» ~~ 76dvorní rada Hajný Vladimír insp .................. .D~

JUDr. Karel svob. pán
:;g.'';' . Macháček Václav vrch. insp.1916 Heinold Udynski » .~ Hajný Vladimír insp. 72
''"' Sta rek Artur insp........ - ......... o o:l~-g ..... __ .......

1917 » » Oj'" ~ » 71

I ~ .
........... _- ..... ~(1) •••.•

1!!1 ti
..o ••..•

Macbáček Václav vrch. insp.» » ~ 71~ Ing. Hajný Vladimír vrch. insp.
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Po výpočtu vyměr parcel 'vyhotovil se parcelní
protokol tak, že se v ně~ uvedly nejprve' parcely
pozemkové, pák, parcely' stavební a ,na konec uzá-

, věr, jenž musel souhlasiti s protokolem O výpočtu
, výměr celého katastrálního uzemí. Následoval vý-
'počet katastrálního výtěžku, sestavení tříd á vy"
hotovení pozemnostníeh archů na' tiskopisech podll-'
výnosu mínisterstva financí ze 22.II. 1882, čis. 57H,
z 30. VI. 1882, čís. 17866, a ze 22. XI. 1882, čís.
36270.
Inspektor byl povinen př~zkoušeti pólní i kance-

IMské práce vždy dvakrát.e v každém období a ozná-
miti výSledek revise předsedovi zemské komise a
tento 9pět ministerstvu financí. '

Reklamační řízení.

Vceňovací elaboráty, .mapy a parcelní protokoly
byly výloženy u obecních úřadii držitelům k nahléd-
nutí. Titó měli právo podati do 6 neděl ode dne do-
ručení uvedených elaborátů obci, u starosty obce
námítky' d? n,esprávného zápisu držitele, výměry,
výtěžku a p. Starosta obce předložil je do 8 dnů po
uplynuté IbMě přédsedovi okresní odhadní komise.
Okresní komíse zkoumala námitky a, bylo-li tře-

ha, dalá je na místě vyšetřiti dvěma členy komise,
kteří se vceňování pozemkl1 nezúčastnili. Nemohla-li
okresní komise rozhodnouti, předložila námitky se
zprá vou zemské komisi, která pak rozhodla s ko-
nečnou platností. .
Zemská komíse předložila po provedeném odhadu

výnosu pozemků v celé zemi zprávu ministerstvu fi-
nancí a ustřední komisi, která celý elaborát po pře-
zkoumání potvrdila; Reklamační řízení bylo .na Mo-
ravě skončeno v r. 1882.

Úvaha o reambulaci stabilního katastru.
Veškeré práce' reambulační vyžádaly si od vydání

zákona ze dne 24. V. 1869 až do provisorního zave-
. dení pozemkové daně, t. j; d.o 1. ledna1881,celkové
doby 10 roků 7 měsíců. V' této době- bYl definitivně·
stanoven úhrnný katastrální' výtěžek pro země Před-
Iitavské hodnotou 164;939.218 zlatých r. m. Zdanění -
hnilo 22'7 j{, čili 37'5 miL, zlatých rak. měny.
Podle zákona byla daňová sazba platna po dobu

15-let;· příští rE;visepozemkového katastru připadala
na r. 1896.
Stanovení třídních sazeb s. revisí vzorkových po-

zemků a vceňováním na zkoušku trvalo nepoměrně
dlouho a vyžadovalo značného finančního nákladu.
Proto vláda naléhala na urychlené vcenění jednotli-
vých pozemků. Přísná nařízení a časové omezení
měla na vcenění nepříznivý vliv.
Změny ve tvaru parcel byly zaměřeny mnohdy

velmi povrchně; zákresem výsledků bezceriného měc
ření se znehodnotily původně velmi dobré mapy sta-
bilního katastru: o •

Doba pozdější ukázala, že musí býti postaráno
o přesnější a pravidelné vedení katastrálních map
v souhlasu se stavem skutečným. Za tím u~elem
byly vydány zákony ze dne 23. V. 1883, č. 83 a 84
f'. z;, které byly nahrazeny zákonem novým teprve
dne 16. XII. 1927, čís. 177 Sb. (katastrálním :;,;áko-
nem).

Zákon ze dne 23. V. ,1883, ě. 83, o evidenci'
katastru daně pozemkové.

Měl 12 dílů:
Dí! 1.o9sahuje obecné předpisy, objasňuje účel

evidence. katastru daně pozemkové, které
změny jsou předmětem evidence, dále jed-
ná o shodě knihy pozemkové s katastrem,
o orgánech pro zachování přehledu, spolu-
působení veřejných úřadů a orgánů.

II. stanoví, jak se vyšetřují změny, pojedná-
vá o všeobecné jJovinnosti držitelů pozem-
ků ohlašovati změny, stanoví, kdo přijímá
ohlášení o změnách, a dává směrnice k ří-
zení při vyšetřování' změn.
jedná o osvobození od dal}ě.
o definitivnim a prozatímním provádění
změn.

V. Jak se přihlíží ke změnám při rozvrhu
daně.

Díl VI. Poplatky za úřední jednání evidenční.
Díl VII. Řízení rekursní.
Díl VIII. Úlevy povinnosti kolkové a poplatkové.
Díl IX. Tresty pořádkové.
Díl X Všeobecné právo nahlédnouti do kald-

strálních map a operátů ,-,videnčních.
l)í! XI. ~očátek působnosti zákona.
Dí! XII. Předpis prováděcí.

jímž se upravují aktivní platy úředníků evidence ka-
tastru daně pozemkové a pensijní nároky.
Podle tohoto zákona byli vedoucími úředníky

u finančních úřadů II. stolice: evidenční vrchní in-
flpektoři I. tř. v 7. plat. stupnici, evidenční vrchní
inspektoři II. tř, v 8. plat. stupníci, evidenční in-
spektoři v 9. plat. stupnici --
, Správou měřických okresů byli pověřeni:. evidenč-
ní vrchní geometři v 9. plat. stupnicí. evidenční gléu

metři I. tř. v 10. plat. stupnici, c·;j(lenční geometři
U. tř. v 11. plat, stupnici.
K provedení zákona ze dne 23. V. 1883, ř. z. č. 83,

převzati byli od zemské komise pro pozemkovou daň
v Bmě k vedení katastru daně pozemkové níže uve-
dení funkcionáří, kteří při té příležitosti byli přeřa-
zeni dohodnostnich tříd podle zákona ze dne 23. V.
1883, č. 84 ř. z,: Archivář Arnošt Kohlmi.inzer usta-
noven ev~d. vrch. inspektorem II. tř.· v VIII. hodno
H., vrch. geometr Jan Flogl inspektorem v IX. hodn.·
tř. Dále jmenováni Eugen Žiwsa, Ferdinand Krolop,
Konstantin Bednář, Egidius Worliček, Karel Lensch,
Jan Železny, ,Alois Wodnařik vrch. geometry v IX.
hodno tř., Jan Maly, Karel Příhoda, Tomáš Kvasnič-
ka, Florian Mi.il1er,Jan Sieber, Karel Pexider, Fran-
,tišek Gold, Karel Mertha, Karel Honsa, Michal
Šturm, Josef Bohn, Jan Kacetl, Jan Mrázek, Jin-
€Ířich Schenek evid. geometry I. tř. v X. hodno tř.,
Josef Mašek, Jan Melichar, Václav Steinhausel, Ru-
dolf Lux, Jan Wenclu, Gustav Nicke, Hugo Flem-
J;llích,Teodor Berger, Karel Polívka evid.· geometry
II. tř, v XI. hodno tř.
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Zárovéň zHieny v r. 1883 n~ Moravě tyto měřické
" " • ,r

okresy:
utvořený z berních okresů

1. Boskovice - Bosk()vice,'Blansko, Konstad't, ,
2. Brno - Brno
'3'. Dačice - Dačice, Gamnitz,
4. Hodonín -' Hodonín, StrážniCe,
5. Holešov ..:- Holešov, Bystřice 'pod Host.,
6. Hranice - 'Hranice, :4ipník nad Bečvou, Neu-Tit-

schein'a Fulnek;
7. Auspitz - Auspitz, Klollouky u Brna, 2idlochovice,
8. Jihlava~ Jihlava, Telč,'
9. Kyjov- Kyjov; Ždánice, ,
10. Litovel- 'Litovel, Kunitz, Mahr. Neustadt, Miig1itz,
11, MahrischTriibau - Miihr. Triibauj ~evíeko, Zwittau.
12..Kroměříž - Kroměříž, Přerov, Zdounky, .
13. Místek - Místék, Mor. Ostrava, Freiberg, Frenštát,
14. Mahrisch Krumau - Miihrisch Krumau, Hrotovice.
15.Nikolsburg -. Nikolsburg, J oslowitz.
16.Napajedla - Napajedla, Vizovice,
17. NovéMěsto na Moravě - Nové Město na Mor., 2ďál',

Bystřice nad Pern.,
18.O1&mouc-'- Olomouc, Stadt Liebau.
19.Prostějov - Prostějov, Plumlov, Kojetín,
20. Romerstadt - Romerstadt.
21. Sternberg - Stetnberg, Hof, .
22.'Mahrisch Schonberg - Miihrisch Schonberg, Miihr.

Altstádt, Schildberg, Hohenstadt,
23. Tišnov - Tišnov, Ivančice. Tento měř. okres měl

úřední sídlo v Brn~ až do r. 1896 (Vide č. 160 ř. z.
ze 27. VIII. 1896),

24. Třebíč - Třebíč, Mor. Builějovice,
25. Dherský Brod - Dh. Brod, Val. Klobouky,
26. Uherské Hradiště - Dh.•.Hradiště, Dh. Ostroh,
27. Valašské Meziříčí - Val. Meziříčí, Rosenau, Vsetín.
28.Velké Meziříčí - Vel. Meziříči, Náměšť nad Oslavou,
29.Vyškov - Vyškov. Bučóvice, Slavkov, .'
30. Znaim - Znaim, Frain.
Obvod působnosti vy jmenovaných 30 niěřických

okresů bylo později měněn utvořením nových měřic-
kých okresů. V roce 1891 zřízen z 19 obcí okresu
Velké Mezitičí, z 8 obcí okresu Tišnov, z 8 obcí okre-
su Ivančice a ze "3 obcí okresu Náměšť, n. O. nový
berní okres Vel. Bíteš, který přidělen k měřickému
okresu Tišnov.
V r. 1893 byl zřízén 'niěřický okref NeuTltschei:n.

Do obvodu jeho působnosti spadaly berní okresy
Neu Titschein, Fulnek a Freiberg. Obvod tohoto mě~
nckého okresu nebyl ~,iž do r. 1918 měněn.~

Jelikož m~ický okres Hranice byl zmenšen o ber-
ní okresy ~eu Titschein a Fulnek, přidělen mu berní
okres Bystřice pod Host. . ,
Měřický okres Místek,. zmenšený o berní okres

,Freiberg (přidělený do Neu Titschein), byl zvětšen
o berní okres Rosenau.
K měřickému okresu Sternberg byl přidělen berní

okres Stadt Liebau.
V roce 1894 zřízen niěřický okres ~řerov ..
V roce 1896 byly zřízeny měřickéokresy:

ft tJ Z :N.É

1. fIohenstadt s bernimi okresy Hohenstadt, Mi.ig-
litz, Schildberg,. '

2. Mor. Budějovice s -.ber. okresy Mor. Budějovice a
Gamnitz, ,

3. Joslowitz, shodný s obvodem působnosti berního
okresu Joslówítz,

4, Dh. Ostroh. ;
V roce 1897-, byl zřízen měřický okrés Sl~vlwv

II Brna.
V roce 1898 zřízeny měřické okresy: Frenštát,'

Telč, Valašské Klobouky, shodný s obvodem působ,
nosti ber. ok.resu Valašské Klobouky, Židlochovice.
Měřický okres Frenštát byl zruŠťlll v roce 1904J
Obvouy měřickýchokresů Valašské Klobouky a

:';;idlochovice nebyly měněny do 'to 1918.
V r. 1900 byl rozdělen měřidfý okres Brno na

Brno 1. a Břno II. V roce 1902 zřízeno v Brně oddě-
lení Brno III. (autentifikační), v r. 1904 oddělení
Brno IV. (oddělení pro nové měření).
V roce 1905 byly zřízeny další měřické okresy:

1. Bučovice, shodný s obvodem působnosti ber. okre-:
su Bučovice, ,

2. Ivančice, shodný s obvQdem působnosti ber. okre-
su Ivančice, .

v. Kojetín, shodný s obvodElm působnosti ber. okresu'
Kojetín,

1. Moravská Ostrava, shodný s obvodem působnosti
ber. okresu Mor. Ostrava a Místek, za sQučasného
zrušení měřických ,okresů Místek a Frenštát. Ber-
ní okres Frenštát zanikl do berního okresu Mís-
tek.

5. Strážnice, shodný s obvodem působnosti berního
,okresu Strážníce,

G. Vsetín, shodný s obvodem pl!sobnosti ber. okresu
Vsetín.
Měřický okres Znaim byl rozdělen na Znaim 1.

a II. Znaim II. sestávalo z části znojemského okre-
su a z berního okresu Frain.
V r. 1909 byly utvořeny měřické okresy Lunden-

burg, Klobouky u Brna, Vizovice, jichž obvod byl
shodný s obvodem působnosti týchž berních okresů.
Toho roku bylo na Moravě 51 měřických okresů

s týmž počtem úřadů pro evidencí katastru daně
pozemkové B, 2 speciální oddělení, jakož i archiv
map katastrálních V Brně. Počet uvedených úřadú
se do roku 1918 nezmě;nil.... -
Počet úředníků dohlédací a výkonné služby v le-

tech 1850-1918 jest séstavenv tab. na str. 184 a 185.
Nutno ještě uvésti, že při vedení pozemkového ka-

tastru ve shodě se skutečností spolupůsobili i civil-
ní.ge'ometři, na př. v r. 1890 na Moravě 29, ve Slez-
sku 9, v Cechách 188, v r. 1905 na Moravě 42, ve
i:,-;ezsku 9, v Cechách 250, v r. 1920 na Moravě 93,
ve Slezsku 21, v Cechách 326.

,
Z .- ft A. V T,

Pllvinné Bcelovánípozemků na Moravě. Roihodnutíni
ministerstva ;>,erÍl.ědělství'podle ustanovení článku III.
odst. 1 vlád. nař. čís. 171i1940 Sb. bude provedeno po-
vinné scelování pozemků podle článku II. tého~ vlád. nař.
\' dalších 27 katastrálních 'územích na Moravě, ležících
v obvodu stavby průběžné automobilové silnice Breslau"':""
Brno-Wien (2(;) a dálnice t. zv. »Ceský západ-vý-
chod« (1).

,Zmíněné rozhodnutí ministerstva zemědělství bylo vy-
dáno na základě dobrého zdání od bor n é k om i s e, '
usta,novenéministerstvem zemědělství podle odst. 3 čI. III.
vlád. nař. čís. 171/1940 Sb. Cleny odborné komise byli za
ministerstvo zemědělství Ing. F. Cam e k a Ing. B. N e-
pe v n ý, za ministerstvo veřejných prací Ing. O.
Kr č m á ř a Ing. J. Vos tře 1, za ministerstvo financí
Ing. J. F e j I e k, za Ceskou zemědělskou radu v Brně
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F. J a k u b e c, V. N ov áč e k a inspektor Ing. K. N a-
v r á,t i I a kromě t?ho, pro úz.emí, kde šlo o pozemky
!esnJ, Ing. H. Pel I k a n za Ceskou zemědělskou radu
v Brně a Ing. V. S a t u r k a za protektorátní lesní sprá-
vu, konečně v obcích R německým obyvatelstvem Dr. J.
R o e der za německou zemědělskou radu' v Erně. Tato
odborná komise vykonala v době od 26. srpna do 3. října
1940 podrobné šetření -na místě samém ve v,~ech, celkem
44 katastrálních územích dotčených· stavbou průběžně
:mtomobiIové silnice Breslau-Brno-Wien a v obci Ří-
čanech u Rosic, ležící při české dálnici západ--výchoo.
V~šetřo:vací práce. započaly u protektorátních hranic u Je-
vícka a skončily na protektorátních- hranicích u obce So-
botovic.
Setření na místě bylo velmi důkladné a podrobné' ;,<\

úč!llem dokonalého zjištění všech okolnosti, nastal)'ch
v.důsledku prováděné stavby, které mají vliv na budoucí
obhospodařování jednotliv)'ch zemědělských podniků i hos· .
podářství obcí, zejména pak na rozkouskováni dosavad-
ních souvislých pozemkových celků, vytvoření nevhodl1)'cl1
tvaru parcel pro obdělávání, odříznutí "jich od přístupu
a příjezdu, zabrání příliš vysokého procenta půdy 7' jed-
notlivých zemědělských podniků atd., jakož i na všechnv
možnosti nápravy, dané místními poměry. Výsledl,em t~-
hoto šetření bylo jednomyslné dobré zdání odborné komise,
které vyznělo pro_poviJmé scelování pozernkú v katastrál-
ních územích: Jev í č k n, Vel k é O pat o v i c e, Bor n-
t í n, Van o v i c e, K n í nic e, S u d i c e, C hru d i c h I' ('- .

my, Se b ran i c e, Vod ě I' á d ~-,Drn o v i c e, LYR ic e,
Býk o v i c e, M a láL h o t a, H 1u b o k á, Vše c h ,)-
V i c e, Dr á s o v, Č e b í n, Mor a v s k é K n í nic 2,
J i nač o v i c e, R o z d I' o j o v i c e, Bys t r c, B o s 0-
nohy, Ostopovice, Žele_šice (Schoellschitz),
S y l' o V i c e, S o_bo t ov i c e a R í č a n y. Z toho byly
již dříve normálním způsobem sceleny pozemky v obcích
Velké Opatovice, Vanovice, Borotín a Mor. Knínice, kde
tudíž dochází k novému povinnému Rcelování pozemkú ..
Zároveň doporučila odbonJii komise, ~lby i v oněch kn.-

tastrálních územích, stavbou sice dotčených, kde však ne-
bylo dostatečných zákonitých předpokladů k povinnénúl
scelování všech hospodářských pozemků, byla aspoř]
v souvíslosti se scelováním v Rousedních katastrálních
územích provedena vhodná úprava pozemkové držby v pf'i-
lehlých částech území, zejména s ohledem na hospodál--
ské katastry těchto obcí (pozemky v cizích katastrech),
jakož i na zjednání přístupu a příjezdu k parcelám, stav-
bou dálkové komunikace odříznutým.
.Zavedením povinného scelování pozemků ve shora uve-
den-ých katastrálních územích bude dosaženo ú{lravy ze-
mědělské pozemkové držby v celém sousedství prfiběžné'
automobilové silnice Breslau-Brno-Wien, kťerou budou
odstraněny zejména těžké důsledky odstoupení značných.
částí pozemků jednotlivých zemědělců ,poměrným rozdě~
lením ztráty púdy mt všechny účastníky povinného scelo-
vání v dotyčných scelovacích obvodech a zároveň. nesnáze
zpúsobené stavbou v přístupnosti značné části hospodář-
ských pozemků, vhodným přizpúsobením sítě spojovackh
a hospodářských cest poměrům, vytvořeným stavbou téb
mohutné dálkové komunikace. K1·.

měněné s udáním jmen autorů a na návrhy bez odměn.
Možno říci, že,autoři celkem šťastně řešili daný úkol pře-
depsaný porotou. Ze směrnic, dle kterých porota postu-
povala při posuzování návrhů,budou nás, zeměměřiče
~ajímati jen otázky komunikačně dopravní, výškové
upravy prostorů a ulic a konečně otázky urbani!1tické. -
Návštěvník výstavy shledává kolikerým způsobem lze
rozřešiti komuni~ačně-dopravn~ problém na první pohled
jednoduchý a jak který z ,autorů počínal si při řešení
s ohledem na finanční náklady. Při prohlidce výstavy
naskytá se zeměměřičskému inženýru mnoho zajíma-
vých podrobností ve vlastním oboru ke studiu a bylo bv
si jen pí'áti, aby zájem zeměměřičských inženýrů v tcm;-
to oboru se zvýšil. Nehledíme-li k arch.itektoníckému ře-
j'ešní, jež náleží specielně architektům, má zeměměřičský
inženýr mnoho společnéhci s plánovitou yýstavbou měst;
přednášky s cvičením ze stavby měst na zem{;měřičském
inženýrství poskytují mu dostatečnou průpravu, aby se
mohl účinně zúčastniti těchto soutěží a výstav .. Doporu-
čuji proto hojnou účast na podobných pracích a mám za
to, že kolegové, zvláště civ. geometři v Čechách dohoní
moravské kolegy, kteří ve stavbě měst pracují již delší
dobu s velmi dobrými v)'sledky a šíří tak dobré jméno
našeho stavu. M.

Novinky ze Slovenské vysoké školy technické v Brati-
slavě. Koncem měsíce října t. r. došlo na vysok)'ch ško-
lách slovenských k jmenování větš'íl:lO počtu profesorů.
Mezi nově jmenovanými je vrchní komisaí' pozemkového
katastru Ing, Jan M i k u š a, dobře známý mnohým
našim čtenářům. Ing. Mikuša byl jmenován mimořádným
profesorem nauky o pozemkovém katastru na Slovenské
vysoké škole technické. .
V kulturním výboru slovenského sněmu podal konc'ill11

listopadu t. r. slov. ministr školstvi a nár. osvěty S i v á k
zprávu o slovenském vysokém školství. O vysoké, škole
technické pravil v podstatě asi toto: Na Slovenské vysoké
školech technické neobyčejně vzrústají nové odbory.
V studijnim roce 1940/41 bylo potřeba otevříti všechny
čtyÍ'Í ročníky lesnického studia a první ročník strojního
a chemicko-technologického inženýrství. Rozšířilo se také
zeměměřičské studium na čtyřleté. Slovenská vysoká
vysoká škola technická bude vybudována pod bratislav-
ským hradem v rámci výstavby universitního města, Na
prostranství hradu budou postaveny všechny fakulty.
Slovenské university, Dunajské nábřeží pod hradem oz{jo-
beno bude representačními budovami Slovenské techniky.
,Pro zimní semestr 1940;41 bylo zapsáno na inženýrské
stavitelství 327 posluchačů, na oddělení kreslení 51 po-
sluchac'ů na lesní inženýrství 145 posluchačů, na země-
měřičské inženýrství 35 posluchaěU, n-a strojní inženýrství
133 posluchačů, na chemií 64 posluchačů. P-1'.

Tisková oprava. Nedopatřením se vloudily do
článku Ing. Karla Kučery ,Číselný výpočet součto-
vých výrazů [(p ~ u) . sin 2irp] a [(p - q) . cos
2i'jJ při zkoušce dělení podle prof. HeuveIinka«
otisknutém v čísle 11 na stránkách 157 až 159 Z. O.
tyto tiskové chyby: _ . ,

Výstava návrhů na úpravu vnitřní části Čes. Brodu. N t 157 'I' . v. d místo
Dne 8. prosince t. r. byla v Čes. Brodě za velké účasti a s r. v pravem s OUPCI v prvm ra ce.
zástupců úřadů, korporací, městských delegátů a soutě- slova ~,třech« má býti »tří«.
žících zahájena výstava soutěžných návrhů n'a úpravu Na str, 158 ve sloupci ozpačeném (1) v řádce 20.
náměstí s přilehg'mi prostory v Čes. Brodě. Hosty velmi místo 0.58481 má býti 0.98481, v řádce poslední
srdečně přivítal jménem poroty a správní komise prof. I . v

Frant.Č e m í c k ý, předseda správní komise města. Při místo 1.00090 má býti 1.00000. Ve s OUPCI oznace-
zahájení výstavy proslovil o plánovité výstavbě měst od- ném (2) v řádce 5. místo 9.93969 má býti 0.93969,
bornou přednášku prof. Ing, Dr. A. Mikuškovič, člen po- v řádce' 14. místo - 0.22 má býti ~ 1.22, v řádce
roty. Přednáška byla sledována s velkým zájmem jak 20. místo 9,17365 má býti 0.17365, v řádce 24. místo
přítomnými odborníky~ tak i prostými laiky. Výstava ~ 0.22 má býti -'-1.22, v řádce 29. místo - 0.53
umístěná ve dvoraně Svehlova domu jest velmi vkusně
uspořádána a doplněna květinovou výzdobou. má b'ýt~ - 1,53, v řád~e 34. místo .- 0.37. mlÍ býti
Účelem všech veřejných ideových soutěží je ziskání ná- . ~ 1.37. Ve sloupci označeném (4) v řádce 20. místo

vrhů, schopných k uskutečnění, které by.byly podkladem 0.53969 má býti 0.93969.
k vytvoření regulačního plánu a vyhovovaly po stránce Na str, 159. v levém sloupcí v řádce 11. místo
komunikační, . zastavovací, zdravotní, hospodárné a ve- »závislé« má býti »nezávíslé«, v řádce 28. místo
řejné. ., b 't' 6
Vystavené návrhy v počtu -29 jsou roztříděny na od- »cos f,l'o« ma y I »cos rpo«'

Hlavní a odpovědný redaktor: Ing. Bohumil Pour. - Majetník a vydavatel Spolek českých inženýrů. - Tiskem
knihtiskárny »Typus« v Praze XVI. Telefon 410-62.
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Příloha k článku Dr.Svobody v Z. V. č. 5 roč. 1940, str.65



Obr. 3 k článku Ing. Kašpara v Z. V. č. 12 roč. 1940, str.173



Obr. 4 k článku Ing. Kašpara v Z. V. č. 12 roč. 1940, str.173


