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Technická mapa.
Soutěžní práce odměněná I. cenou) heslo: Křivočáry.

Dr. PAVEL POTUZAK.

Technickou mapu 1: 10000, která má sloužiti
jako podklad k vypracování regionálnich plánů, tech-
nických, urbanistických a jiných návrhů, lze se zře-
telem k soutěžním podmínkám vyhotoviti v nejkratší
době a levnými prostředky tak, jak je podáno v ná-
sledujících úvahách.

1. Otázka zobrazovací soustavy.
Každá mapa, má-li míti trvalou cenu, musí býti

vyhotovena v určité zobrazovací soustavě s požado-
vanou přesností a musí býti udržována ve shodě se
skutečností. Nebylo by účelné ani hospodárné voliti
úplně novou zobrazovací soustavu, je-li již pro dané
území použita nějaká soustava, která plně vyhovuje.
Přihlédneme-li k třem zobrazovacím soustavám kata-
strálním, k volbě triangulačních listů, jakož i k zob-
razovacím soustavám a k způsobům vyhotovení topo-
grafických map celého území Protektorátu Čechy a
Morava, zvolíme z nich tu, v níž máme určeno
nejvíce prvků pro využití ostatních soustav. Poně-
vadž nová mapa celého území Protektorátu musí
býti v jedné zobrazovací soustavě, vylučují se již obě g
starší soustavy katastrální, gusterbergská a svato- c:>
štěpánská, též polyedrická soustava použitá pro vy- ~
hotovení map topografických. Výjimku činí topo-
grafické mapy vyhotovené v měřítku 1: 10 000,
1 : 20 000 a 1 : 50 000, které byly od roku 1933 vy-
hotovovány v jednotné zobrazovací soustavě kata-
strální a pro něž bylo za vQdorovný podklad použito
s výhodou situace katastrálních map. Polní práce to-
pografické se tím omezovaly převážně jen na výš-
kové měření.
Podle tohoto úvodu lze se rozhodnouti jen pro jed-

notnou zobrazovací soustavu katastrální (v dalším
použito jen zkratky j. z. s.), v níž má triangulaění
kancelář již sestavené převodní klíče pro přeměnu
souřadnic do starších. zobrazovacích soustav kata-
strálních, důležitých pro zákres kilometrové sítě,
sekčních čar mapových listů v j. z. s., trigonometric-
kých a jiných bodů.
Pokud jde o formát mapy 1 : 10000 (v dalším jen

nová mapa) a velikost sekčního pravoúhelníka (rám-
ce), máme možnost různé volby. Poněvadž pro vyho-
tovení nové mapy použijeme též situace katastrálních
map za vodorovný podklad, zvolíme za východisko
rozměry mapového listu katastrální mapy v normál-
ním měřítku (v dalším zkratka n. m.) 1 : 2000 v j. z.
s., jež uvedeme v soulad s českomoravskými normami
pro formát papírů.')
1) Formát papíru lze voliti libovolně veliký. S prak-

tického hlediska je výhodnější, jsou-li používané formáty
všech map, v úřadech i v technických kancelářích, stejné
nebo pokud možno stejné. Dají se lépe uložiti a okraje

i a) Rozměry sekčních pravoúhelníků všech listů
katastrálních map v j. z. s. jsou 62,5X50,0 cm, kte-
ré představují v měřítku 1 : 2000 1250X1000 m. Zvo-
'Hme-li týž sekční pravoúhelník pro novou mapu, ve-
jde se do něho na délku 5 a na výšku též 5 listů
katastrálních map n. m. Rozměry sekčního pravo-
úhelníka nové mapy představují tudíž 6250 X5000 m.
Na plochu nové mapy se vejde 25 listů katastrálních
map n. m. o celkové výměře 31,25 km2•
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Obr. 1.

Rozdělení triangulačního listu na listu katastTální mapu
l' n. m. a na listu nové mapu (6250 X 5000). RozměTU

udánu v metTech.

Vyjdeme-li od některého triangulačního listu, je-
hož severovýchodní roh splývá s obdobným rohem
nové mapy, je triangulační list dělen na 2 celé listy
nové mapy a 2 zbytky mající ve směru 'voz (východ-
západ) 3 a ve směru s-j (sever-jih) 5 celých listů
katastrální mapy.
V základním triangulačním listu se kryjí ve směru

v-z jen krajní čáry základního tríangulačního listu
se sekčními čarami nové mapy, kdežto rozhraní tri-
angulačních listů se nekryje. Ve směru s-j se ztotož-
ňuje každá druhá sekční čára nové mapy s rozhra-
ním triangulačních listů. Viz obr. 2. Základní trian-
mapy netrpí tolik jako v případě, je-li každá mapa jiné
velikosti. Za účelem jednotného postupu byly vydány čes-
komoravské normy, které zavazují, aby jich bylo všude
používáno.
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Obr. 2.

Rozdělení základního triangulaěního listu na triangulační
listy (plně vytažené) a na listy nové mapy (te~kované).

Rozměry jsou udány v metrech. CI
CI
O

gulační list je dělen ve směru v-z na 8 a ve směru s-j ~
na 10 celých listů, takže obsahuje 80 celých listů
nové mapy.
Hledáme-li nyní vhodný formát pro novou mapu

seznáme, že ze všech velikostí se nejlépe hodí formát
AI o rozměrech 841X594 mm, uvedený českomorav-
skými normami. Formát Ao je příliš veliký a ostat-
ní formáty řady A jsou opět malé. Podobně se nehodí
pro naši mapu formáty ostatních řad. Umístíme-li
list nové mapy se sekčním pravoúhelníkem o rozmě-
rech 62,5 X50,0 cm soustředně na formát AI vidíme,
že na severním a jižním okraji zůstávají mezery po
47 mm, na východním a západním okraji po 108 mm.
Viz o.br. 3. Horní a dolní okraj úplně postačí k umís-
tění potřebných nápisů a jiných údajů, kdežto levý
a pravý okraj jsou zbytečně veliké a nedají se účel-
ně zužitkovat.
b) Zvolíme-li delší rozměr sekčního pravoúhelníka

nové mapy tak, aby se do něho vešlo 6 listů kata-
strální mapy n. m. a kratší rozměr ponecháme stejně

Kresba: Dr. Pavel Potužák.
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Obr. 3.
Umístění rámce na formátu AI. Rozměry jsou udány v mm.

veliký jako v případě a), bude míti rámec velikost
75X50 cm, čili 7500X5000 m ve skutečnosti. Na
plochu nové mapy se vejde 30 listů katastrální mapy
n. m. s celkovou výměrou 37,5 km2• Viz obr. 4.
Triangulační list je v tomto případě dělen na 2

pole odpovídající dvěma celým listům nové mapy a
dva zbytky ve směru s-j po 5 a ve směru v-z po 2
.listech kat. mapy n. m.

V základním triangulačním listu se ztotožňuje ve
směru s-j jako v případě a) každá druhá sekční
čára nové mapy s čarou triangulačního listu, kdežto
ve směru v-z je to jen levá sekční čára 4. listu nové
mapy. Viz obr. 5.
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Obr. 4.
Rozdělení triangulačního listu na listy katastrální mapy
v n. m. a na listy nové mapy (silně vytažené). Rozměry

jsou udány v metrech.

Sledujíce kryt sekčních čar triangulačních listů a
listů nové mapy seznáme, že ve směru v-z přísluší
teprve třem základním trlangulačním listům 20 ce-
lých listů nové mapy. Viz obr. 6.
Neshoda v rozdělení základních triangulačních lis-

tů na listy nové mapy je zaviněna jejich tvarem, ne-
boť triangulační listy mají čtvercový a listy nové
mapy obdélníkový tvar. Tato okolnost nemusí být
vůbec na závadu navrženému formátu a rozměrům
sekčního pravoúhelníka nové mapy, větší váhu je
třeba klásti na to, aby v jedné zobrazovací soustavě
byla souvislost mezi jednotlivými druhy map v odvo-
zování jedné mapy z druhé.
Umístíme-li opět navržený rámec nové mapy 75X50

cm soustředně na formát AI' zbývá na horním a dol-
ním okraji mezera jako v případě a) po 47 mm, kdež-
to na levém a na pravém okraji povstanou mezery
po 45 mm, téměř stejně veliké jako ve směru kol-
mém. Viz obr. 7.
V tomto případě je celý formát papíru náležitě

využit. Poněvadž na plochu celé nové mapy se vejde
30 celých listů katastrálních map n. m., zmenší se
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počet listů nové mapy pro území Protektorátu a tím
částečně i pořizovací náklady.2)

c) Rozměry topografické mapy v měř. 1 : 20000
(mapa pěticentimetrová) vyhotovené v j. z. s. vznik-
ly vedením rovnoběžek s osami pravoúhlé rovinné
souřadnicové soustavy a to ve vzdálenostech po
10 km s osou X a po 8 km s osou Y. Tak vznikly ob-
délníky rozměrů 10 X8 km a o ploše 80 km2, takže
jeden list topografické mapy obsahuje 64 listů kata-
strální mapy v n. m.

Mapa 1 : 10 000 vznikne z předešlé podobně jako
katastrální mapa v měřítku 1: 1 000 z měřítka
1 : 2 000, rozdělením mapy na dva sloupce a dvě
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Obr. 5.
Rozdělení základního trian,qulačního listu.

Rozměru jsou udánu v metrech.

vrstvy, čímž vzniknou 4 mapové listy o rozměrech
5 X 4 km a o ploše 20 km2. Na tuto mapu se vejdou
ve směru soj i v-z po 4 listech katastrální mapy n.
m., tudíž dohromady 16 listů. Rámec mapy má roz-
měry 50 X 40 cm a vejde se na formát A2 (594 X 420
mm).

Map v měřítku 1 : 10 000 se vyhotovilo dosud malé
množství a menšího územního rozsahu. Jsou to velmi

2) Se zřetelem k počátku zobrazovací soustavy vznikne
pro území Protektorátu Čechy a Morava v případě 3<) asi
1800 a v případě b) asi 1500 listů nové mapy.

Obr. 7.
Umístění rámce na formátu Ai. Rozměry jsou udány v mm.

přesné mapy s pěkným provedením, avšak pro tech-
nickou prak si mají malé rozměry. Se zřetelem k ma-
lému formátu bylo by nutno vyhotoviti veliké množ-
ství listů se značným pořizovacím nákladem. Jejich
obsah se dá převzíti v celém rozsahu pro novou
mapu.

Z uvedených velikostí doporučuji použíti pro no-
vou mapu pouze formát Ai s rozměry sekčního pra-
voúhelníka 75 X50 cm, jak bylo popsáno v oddílu b)
a znázorněno na obr. 4 a 7. Navržený formát není
ani veliký, ani malý, je dobře uskladnitelný a dá se
na něm dobře pracovati.

Označení listů nové mapy v j. z. s. se provede po-
dle kladu ve sloupcích a ve vrstvách arabskými čís-
licemi, které budou udávati pravoúhlé souřadnice
jihozápadního rohu listu v kilometrech, obdobně
jako je tomu u listů katastrálních map a nových
map topografických.

Na rámu nové mapy se vyznacl severoJlzm směr
šipkou, zeměpisné souřadnice rohů mapových listů
(podle udání triangulační kanceléře, jež má pro vše-
chny rohy katastrálních map n. m. zeměpisné sou-
řadnice sestavené). Ostatní místo se ponechá prázd-
né, aby mohlo sloužiti pro potřebné nápisy při pro-
vádění a zakreslování technických a jiných návrhů.
Zvláštní rámec k vyznačení zeměpisných souřadnic
jako je tomu u nových listů topografických map j.
z. s. se vynechá.

2. Co by měla mapa obsahovati polohově
a výškově.

K rychlému vyhotovení nové mapy použije se
všech výsledků měření dosud vykonaných, zvláště
katastrálních map, nových map topografických v mě-
řítku 1 : 10000, případně i jiných map, pokud zaru-

:
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Obr. 6.

Rozdělení tří základních triangulaěních listů na triangulaění listy a listy nové mapy ve směru v-z. Tečkované
čáry znamenají rozhraní listů nové mapu.
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čují požadovanou přesnost a nevykazují hrubých
nesrovnalostí. Dále se použije všech výškových mě-
ření, zejména výsledků měření provedených nivelač-
ním oddělením ministerstva vnitra. Nová mapa musí
obsahovati:

a) polohově vodorovnou situaci, jak ji podává ka-
tastrální mapa, doplněná na platný stav před jejím
upotřebením. Tam kde je zobrazeno mnoho drob-
ných parcel a jejichž vyznačení se nedá v měřítku
nové mapy zřetelně provésti, vyznačí se jejich obvo-
dy nebo se tyto rozdělí na menší skupiny podle vý-
značnějších dělících čar. S tím je třeba počítati
zvláště v místních tratích s drobnými parcelami sta-
vebními a zahradami nebo v polních tratích sřeme-
novými parcelami. V místních tratích se vyznačí nej-
dříve bloky omezené komunikacemi a vodními toky,
pak se bloky rozdělí podle význačnějších dělících čar
na menší části až do míry zaručující zřetelné zobra-
zení souboru drobných parcel. Podobně je tomu u ře-
menových parcel, jež se nedají zobraziti na nové
mapě a které je nutno znázorniti jako soubory po-
dle význačnějších dělících čar. Všechny ostatní par-
cely se zobrazí na nové mapě v celém svém rozsahu
a svým tvarem poskytují podklad pro orientaci
v přírodě a výškové měření polní.

Mapu učiníme přehlednější označením souborů par-
cel téhož a příbuzného vzdělávání význačnými bar-
vami. Soubory parcel se vyznačí v barvách:

1. lesy modrozeleně,
2. zahrady (polní sady) zeleně,
3. louky a pastviny (bez úzkých mezí) zelenožlutě,
4. rybníky a vodní toky modře,
5. role zůstanou bezbarvá,
6. budovy se vyznačí šedě a
7. reprodukce nové mapy se provede šedozelenou

barvou.
Ostatní barvy se vyhražují pro význačnější zobra-

zení a označení technických a jiných návrhů.
Kromě vodorovné situace se vyznačí na nové mapě

sekční čáry listů katastrálních map n. m. v j. z. s.,
smluvenými značkami katastrálními ty předměty, jež
nelze zobraziti púdorysně v měřítku nové mapy jako
kříže, boží muka, transformátory atd., průběh hra-
nic katastrálních území a vyšších správních jed-
notek;

b) výšk(Y1Jěse označí v nové mapě všechny body
určené trigonometrickým měřením výšek, nivelací a
i barometricky. Výšky bodů se uvedou na decimetry.
U bodů osazených na svislých předmětech se uvedou
výšky se zřetelem k jejich průmětu na povrch území.
Ze zakreslených výškových bodů posoudíme, jak da-
lece s nimi vystačíme k sestrojení vrstevnic nebo
v jakém rozsahu bude nutno provésti polní měření
výškové, nebo u listů vyžadujících velmi rychlého
vyhotovení - bez ohledu na přesnost zobrazení
vrstevnic - v jakém rozsahu se převezmou vrstev-
nice z map menších měřítek.

Zákres výškových bodů do nové nebo katastrální
mapy je proveditelný jen, jsou-li zaměřeny na spoj-
nice pevných bodů. Pokud to bylo možné, zakreslily
již katastrální měřícké úřady výškové body (určené
nivelačním oddělením ministerstva vnitra) do kata-

strálních map podle dodaných pomůcek. Ostatní
výškové body by se zakreslily podle polního měření
dodatečně.

Vrstevnice na nové mapě se sestrojí s různou od-
lehlostí, závislou na tvaru území. V území silně kop-
covitém postačí vrstevnice s odlehlostí 5 m, v území
méně členitém po 1 m a v rovinatém po 0,5 m.

Tisk vrstevnic se provede světlehnědou barvou a
každá vrstevnice se označí nadmořskou výškou, a to
číslem téže barvy jako vrstevnice. Kde hustota
vrstevnic nedovoluje očíslovati každou, označí se čís-
lem nadmořské výšky každá druhá nebo až pátá
vrstevnice. Silněji a plynule se vytáhnou vrstevnice
značící desítky metrů. Čárkování se použije výhradně
jen pro označení vrstevnic převzatých z map men-
šího měřítka a to maximálně z měřítka 1 : 25000.

3. Zpusob vyhotovení, opatření potřebných měřic-
kých údajů bez rozsáhlého polního vyměřování.

Postup při vyhotovení nové mapy je nutno rozdě-
liti na dvě části se zřetelem k různobarevnému tisku
a to:

a) fotografické nebo pantografické zmenšení ka-
tastrálních map do měřítka nové mapy, sestavení
zmenšenin v novou mapu a pořízení předběžné mapy
reprodukcí,

b) sestrojení vrstevnic na jednom předběžném·
otisku nové mapy a pořízení vrstevnicového štočku
pro tisk vrstevnic a barevných štočků pro označení
souborů parcel téhož vzdělávání na všech otiscích
nové mapy.

K a). Pro každý list nové mapy se sestaví všechny
listy katastrálních map, pokreslené v celém rozsahu
nebo jen částečně. V mnohém případě bude nutno
k sestavení jednoho listu katastrální mapy použíti
listů kat. map několika katastrálních území.

Pan t o g r a f i c k é z m e n š o v á n í jednotli-
vých listů katastrálních map se provede postupně na
předem již připravený napjatý list nové mapy se
zakresleným sekčním rámcem, všemi ztotožňovacími
body, při čemž lze částečně vzíti zřetel na srážku
papíru. Po pantografickém přenosu se situace vytáh-
ne černou tuší a list je připraven buď k reprodukci
předběžných listů nebo se do něho zakreslí vrstev-
nice podle pomůcek jsoucích po ruce nebo se použije
k polnímu měření výškovému a pak teprve se pro-
vede reprodukce.

Poněvadž pantografické zmenšování je oproti fo-
tografickému pomalejší a tím nákladnější, bude
v dalším pojednáno jen ó zmenšování f o t o g r a-
f i c k o u c e s tou. Každý list katastrální mapy se
napřed fotograficky zmenší bez zřetele k tomu, zda
jde o list cele nebo částečně pokreslený. Nejjedno-
dušší postup bude u map vyhotovených v j. z. s., jež
nebudou vyžadovati nijakých doplňovacích zákresů
pro zmenšování. Do všech mapových listů katastrál-
ních map vyhotovených ve starších zobrazovacích
soustavách se musí napřed zakresliti prvky důležité
pro zmenšování a jež se provede buď podle

1. zakreslené kilometrové sítě nebo
2. zakreslených sekčních čar n. m. v j. z. s. nebo
3. zakreslených trigonometrických a jiných bodů.
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List katastrální mapy v měřítku 1 : 2 880 nebo
2 500, maje větší plochu než list mapy v normálním
měřítku 1 : 2 000 v j. z. s., se zmenší v celku a zmen-
šenina se ponechá jako celek, uplatní-li se celá na
listu nové mapy. Je-li zmenšenina dělena sekční ča-
rou nové mapy, rozstřihne se podle sekční čáry. Tím
je dán postup při zmenšování všech druhů katastrál-
ních map a měřítek. Všechny mapové listy se napřed
fotograficky zmenší do měřítka nové mapy a roz-
stříhají se jen ty zmenšeniny, které jsou děleny sekč-
ními čarami nové mapy. Ostatní zmenšeniny se po-
nechají v celku a na nich zobrazené sekční čáry se
použijí pro usměrnění a správné umístění jednotli-
vých zmenšenin uvnitř rámce nové mapy.

Poněvadž nová mapa bude složena ze zmenšenin
řady mapových listů různých katastrálních území,
bude nutno přihlížeti k tomu, aby se docílilo správ-
ného styku zmenšenin, jak podle sekčních čar,· tak
podle průběhu hranic katastrálních území. Jelikož
přesnost katastrálních map je pro tento účel dosta-
tečně veliká, nemohou vyskytnuvší se nahodilé ne-
srovnalosti ohrožovati postup prací, neboť zmenšo-
váním mapy se zmenšují též případné chyby. Při
zmenšování sražených (zakreslených) rozměrů ma-
pových listů na přesné rozměry listu v měřítku nové
mapy (zobrazeného na matné desce) se částečně vy-
rovná i srážka papíru. V každém případě bude nutno
se přesvědčiti o plynulém průběhu držebnostních a
jiných hranic z jedné zmenšeniny do druhé. Vznik-
nou-li nějaké nesrovnalosti, vyrovnají se na celko-
vém sestavení nové mapy výtahem čar (při prázd-
ných mezerách) nebo sestřihem (při překrytu). Ne-
srovnalosti nemohou býti veliké a budou vyplývati
ponejvíce z nepravidelností ve srážce katastrálních
map nebo z chyb v zobrazení hranic katastrálních
území:

Sestavování provedeme na tuhé rovné podložce
s vyznačeným sekčním rámcem nové mapy (na skle,
n!iníkové desce a p.), kde jednotlivé zmenšeniny
upevníme vhodným, málo vlhčícím lepidlem a kaž-
dou zmenšeninu jen v několika málo bodech. S vý-
hodou se k tomu použije dobrého bílého papíru na-
pjatého na skleněné desce s nakresleným sekčním
rámcem, jakož i sekčními čarami mapových listů ka-
tastrálních map v j. z. s. a se všemi důležitými body
pro ztotožňování. Skleněnou desku ze spodu prosvítí-
me, čímž je sestavování zmenšenin velmi ulehčeno
a lze je vykonati velmi spolehlivě. Po sestavení
zmenšenin se provede úprava styku jednotlivých čás-
tí (retušování). Veškeré uvedené práce musí vyko-
nati jen odborník, kterým je zeměměřičský inženýr,
obeznalý s reprodukčním postupem. Vyrovnání nebo
retušování styku zmenšenin se dá provésti též až na
fotografickém snímku, který obdržíme reflexní me-
todou reprodukční na skleněné desce nebo na filmu.
Vodorovná situace nové mapy se na snímku vyryje
obdobně jako je tomu u reprodukce katastrálních
map. Při rytí se vynechají ty předměty, které jsou
méně významné a činily by mapu nezřetelnou, jako
jsou úzké meze nebo hranice uvnitř souborů drob-
ných nebo řemenových parcel, jak je o tom zmínka
v oddílu 2a), dále se vynechají sekční čáry mapo-
vých listů zobrazených ve starších soustavách kata-
strálních a v jiných měřítkách než 1 : 2 000 v j. z. s.

Aby rytí na snímku rychle pokračovalo, seškrtají se
na sestavené nové mapě před pořízením fotografic-
kého snímku ty čáry a předměty, které nejsou k re-
produkci žádoucí. Při rytí se pak všechny seškrtané
čáry vynechají a zaretušují. Ze snímku se vyhotoví
tiskový štoček obdobně jako při reprodukci kata-
strálních map.

Reprodukční postup je známý z reprodukční litera-
tury a nebude proto uváděn. Tisk vodorovné situace
se provede šedozelenou barvou. Od každého listu se
vytiskne tolik kusů, aby bylo možno vyhověti v ob-
dobí několika roků potřebě a poptávce. Sedozelenou
barvou se vytisknou též názvy katastrálních území,
tratí a různých významných pojmenování v každém
katastrálním území, jakož i všechny uvedené nápisy
vně rámu.

Uvedeným způsobem získáme podklad pro další
výškopisné práce. Otisky nové mapy s vodorovnou
situací nazveme předběžnou mapou.

K b). Do jednoho předběžného otisku nové mapy
se zakreslí vrstevnice. Použije se k tomu všech po-
můcek, jež budou po ruce, jako výškopisné příložky
uložené u katastrálních měřických úřadů, výšková
měření provedená soukromými firmami pro vypra-
cování technických návrhů na regulace vodních toků,
meliorace pozemků a p., z nichž mnohé jsou uloženy
v civilních měřických a technických kancelářích,
u vodních družstev, okresních úřadů ve sbírce vodní
knihy atd. Při přejímání výsledků uvedených prací
je třeba dbáti opatrnosti, neboť výšky uvedené na
plánech neudávají vždy nadmořské výšky, jsouce
vztaženy k určitému, volně zvolenému bodu v pří-
rodě. Taková měření je třeba nejdříve připojiti na
body udané nivelačním oddělením ministerstva vni-
tra, číselné údaje přepočísti na nadmořské výšky a
teprve nato lze sestrojiti vrstevnice na nové mapě.

Kde není takových pomůcek a potřeba mapy je
tak naléhavá, že nelze počkati na výsledky polního
měření výškového, použije se k znázornění územních
tvarů vrstevnic z topografických map v měřítku do
1 : 25000. Map v menších měřítkách se nesmí již
k tomuto účelu použíti, neboť neposkytují pro vy-
pracování návrhů výškovou situaci ani v hrubých
mezích s tou výstižností, aby návrh mohl býti spo-
lehlivě vypracován. Jde tu o mapy, na nichž často
převládají šrafy a vrstevnice byly sestrojeny jen
odhadem.

Oba způsoby vyhotovení je třeba mezi sebou roz-
lišiti a to tak, že vrstevnice získané z polního mě-
ření se vyznačí plynulými čarami na rozdíl od vrstev-
nic převzatých z map v menších měřítkách, které se
vyznačí čárkovaně.

Přenášení vrstevnic z topografické mapy se dá
provésti graficky, pantograficky nebo fotograficky,
při čemž použijeme buď pevných bodů (společných
oběma mapám) nebo nejdříve zakreslíme do topogra-
fické mapy sekční čáry listů nové mapy. Při grafic-
kém způsobu odměříme průsečíky spojnic pevných
bodů s vrstevnicemi a odečtem, nebo použijeme pře-
nášecích kružítek. Při fotografickém způsobu zvět-
šíme buď každé pole nové mapy do měřítka nové
mapy nebo zvětšíme celou topografickou mapu v cel-
ku a zvětšeninu rozstříháme podle sekčnÍch čar. Ze
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zvětšených snímků se pořídí reflexní metodou repro-
dukční vrstevnicový štoček.

Kde jsou vyhotoveny nové topografické mapy
v měřítku 1 : 10 000, převezmou se vrstevnice v ce-
lém rozsahu mapového listu a ukáže-li se toho po-
třeba, i situace vodorovná.

Kde není vůbec výsledků polního měření výškové-
ho nebo jen v omezeném rozsahu, ani topografic-
kých map zaručujících vystižení územních tvarů
s požadovanou přesností a po ruce jsou jen mapy
vyhotovené v menších měřítkách nebo na nichž pře-
vládají jen šrafy, provede se výškové polní měření.
V poli se zaměří dostatečný počet rohů a lomů zob-
razených parcel bez měření vzdáleností. Vzdálenosti
a směrové úhly se zaměří jen u bodů nezobrazených
na mapě a jež jsou důležité k vystižení tvárlivosti
území. Výškové měření se provede nivelací ze stře-
du, tachymetricky a podle okolností i barometricky.
Pro polní práce se použije po jednom listu předběžné
mapy podlepené a rozřezané na čtvrtky. Polní výš-
kové měření se omezí jen na body v místech roz-
hodujících pro správnou konstrukci vrstevnic, to je
na všech rozích parcel, kde se mění směr vrstevnic,
jako jsou vrcholy kopců, sedla, údolnice, hřbetnice
a p. a provede se v takové hustotě, aby mezilehlé
vrstevnice bylo možno sestrojovati jen průkladem
(interpolací), při čemž místní nepravidelnosti se za-
nedbají, nedají-li se dobře v měřítku mapy vy-
jádřiti. Počet zaměřených bodů je závislý tudíž na
měřítku mapy a na tvárlivosti území. Na 1 km2 se
musí zaměřiti aspoň 60 bodů v rovinatém, 160 bodů
v členitějším a méně přehledném území. Postup mě-
ření je úplně stejný jako při topografickém měření
výškovém, ať už doplňujeme zaměřované body přímo
v poli na napjatém listu nové mapy výškami nebo
zapisujeme čísla zaměřovaných bodů do rozřezané
many a do zápisníku měřené hodnoty, a teprve v kan-
celáři po výpočtu výšek zakreslíme vrstevnice do
otisku nové mapy.

Použití jednotlivých způsobů měření řídilo by se
tímto pravidlem: nivelace ze středu se použije k za-
měření uzavřených územních tvarů (bloků) a uvnitř
se výškově zaměří všechny potřebné body tachy-
metricky. Pouze tam, kde měření by bylo obtížné a
pro území není třeba té přesnosti, zaměří se dosta-
tečný počet bodů barometricky tak, aby měření po-
stupovalo od jednoho výškově známého bodu ke dru-
hému a barometrický pořad se dal vyrovnati. V ro-
vinatém území vyžadujícím málo přestav stroje, dá
se nivelací ze středu zaměřiti středními záměrami
velký počet bodů do značných vzdáleností a lze tu jíti
až do vzdálenosti zřetelného vidění v dalekohledu.

Rozřezané a podlepené mapy se v poli použije ne-
jen k číslování bodů, ale též k znázornění průběhu
vrstevnic a všech čar, kde se vrtevnice v průběhu
mění. Tím máme velmi usnadněnu práci kancelář-
skou, zvláště pokud jde o interpolaci vrstevnic.

Každý mapový list doplněný vrstevnicemi (podle
polního měření vlastního i převzatého nebo podle
map v menších měřítkách) je připraven k další do-
plňovací reprodukci. K pořízení vrstevnicového štoč-
ku vyhotovíme buď nejdříve vrstevnicovou průsvitku
z nové mapy nebo pořídíme reflexní metodou přímo
snímek celého listu nové mapy se situací a vrstevni-

cemi. Na snímku se pak vyryjí jen vrstevnice a pří-
padně výškové body, později zakreslené, bez sekčního
rámce a vodorovné situace. Sekční rámec tu slouží
jen k dotahování vrstevnic při rytí na snímku. Vše
ostatní, co se nemá tisknout, musí se zaretušovat.
Aby tisk vodorovné situace souhlasil s výškovou a
nenastalo tu pošinutí, vyznačí se na mapě, nejlépe
mimo rám, značky, podle kterých se vyzkouší správ-
ná poloha otisků map při reprodukci.

Tisk vrstevnic se provede světlehnědou barvou na
všech předběžných otiscích nové mapy. K úplnému
tisku se pořídí též průsvitky všech obvodů jednotli-
vých souborů parcel téhož vzdělávání podle jednotli-
vých barev a štočky se vyhotoví stejně jako u prvých
dvou případů. Po skončeném tisku i s nápisy je ko-
nečná redakce nové mapy hotova a muže býti po-
užita pro všechny účely technického podnikání, pro
urbanistické, zemědělské, geologické účely, jakož
i k vyznačování honebních revírů a p.

Doplňování předběžných listů nové mapy vrstev-
nicemi se provede postupně, jak toho bude potřeba.
Se zřetelem k rozdělení celého protektorátního úze-
mí na listy nové mapy v jednotné zobrazovací sou-
stavě katastrální je dána již kostra postupu, takže
je možno zahájiti tisk předběžných listů nové mapy
a doplňovací výšková měření polní nezávisle list na
listu kdekoliv a samostatně.

Výškové polní měření a sestrojování vrstevnic by
se provádělo z úsporných důvodů tak, aby mohlo býti
těchto prací využito i pro topografické mapy.

Reambulace nové. mapy se provede postupem do-
by tak, že se začne s odstraňováním vrstevnic pře-
vzatých z map menších měřítek a nahradí se vrstev-
nicemi sestrojenými podle výsledků polního měření.

Při každé další reprodukci nové mapy bude tisk
vodorovné a výškové situace jednodušší tím, že z téže
mapy se pořídí ihned všecky štočky za sebou a celá
redakce nové mapy se provede v celém rozsahu ma-
pových listů najednou.

4. Organisace prací směřujících k vyhotoveni
mapy v měřítku 1 : 10000

aj se zvláštním zřetelem ke spolupráci civi.lních
geometrů;

Zmenšení katastrálních map fotografickou cestou
do měřítka 1 : 10 000 a spojení zmenšenin v novou
mapu, podle výkladu v předchozích oddílech, pro-
vede reprodukční ústav ministerstva financí, který
má vyhražené právo reprodukční a má možnost si
opatřiti všechny pomůcky potřebné k tomu účelu.
Teprve vzdal-li by se reprodukční ústav pro tento
případ .svého práva, zadalo by se vyhotovení listů
nové mapy nabídkovým řízením tomu podniku, který
by poskytoval záruku přesného vyhotovení, ovšem
pod dohledem finanční správy, aby bylo s mapami
zacházeno podle předpisů. Práce v tomto podniku
řídil by do reprodukce zapracovaný zeměměřičský
inženýr, jemuž by muselo býti vyhraženo právo vy-
žádati si veškeré nutné pomůcky a údaje pro zdárný
postup při zmenšování a usměrňování zmenšenin do
rámce nové mapy.

Poněvadž stav katastrálních map dovoluje jejich
použití hned nebo v krátké době k reprodukci, mohlo
by se začíti s pořizováním zmenšenin ihned a s re-
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produkcí nové mapy po jejím sestavení též. Předběž-
né otisky nové mapy se předají do úschovy toho
ministerstva, které bude pověřeno udržováním nové
mapy ve shodě se skutečností (dnes by to bylo mi-
nisterstvo vnitra, případně ministerstvo. financí)
do té doby, dokud se nepořídí vrstevnice na jednom
otisku nebo vrstevnicová průsvitka pro vyhotovení
vrstevnicového štočku reprodukčního.

Sestrojování vrstevnic a měřické polní práce
výškové se zadají úředně oprávněným ci-
v i I ním g e o m e t r ů m a pro ten účel se jim dodá
po jednom kuse nové předběžné mapy pro vyhoto-
vení vrstevnic a jednom kuse téže mapy podlepené
a rozřezané na čtvrtky pro polní práce. Dále se jim
úředně umožní, aby si mohli poříditi opisy použitel-
ných výškových prací nebo si je vypůjčiti na dobu
nutnou k provedení svěřeného úkolu. Tam, kde se
převezmou vrstevnice z map menších měřítek, dodá
se jim po jednom kuse těchto map. Po vyhotovení
vrstevnic a případně i snímků vrstevnicových (prů-
svitek), odevzdají civilní geometři všechny zapůjče-
né doklady tomu, kdo jim je dodal.

Nestačí-li zapůjčené doklady k sestrojení vrstev-
nic, provedou civilní geometři výškové měření polní
v rozsahu nezbytně nutném s podmínkou, že všechna
jimi konaná výšková měření budou připojena na
výškové body sdělené jim nivelačním oddělením mi-
nisterstva vnitra.

Na zapůjčeném otisku nové mapy vyznačí civilní
geometři též soubory parcel téhož vzdělávání pří-
slušnou barvou a pořídí pro obvody těchto souborů
barevné průsvitky k pořízení reprodukčních štočků
v barvě pozemkových souborů.

Ministerstvo pověřené uskladňováním listů nové
mapy převezme od civilních geometrů doplněné otis-
ky nové mapy se všemi průsvitkami a předá je
s ostatními otisky reprodukčnímu ústavu nebo pod-
niku pověřenému reprodukčním úkolem k reprodukci
vrstevnic a barevnému vyznačení souborů parcel na
všech ostatních otiscích nové .mapy. Po skončené re-
produkci převezme uvedené ministerstvo zpět vše-
chny otisky do úschovy, prodej a udržování ve shodě
s přírodou.

b) k vedení (evidenci) mapy se zvláštním zřetelem
ke spolupráci katastrálních měřiokýoh úřadů.

Vyhotovené otisky nové mapy musí býti udržová-
ny ve shodě se skutečností, nemají-li zastarati. Musí
býti proto doplňovány jak ve směru vodorovném, tak
výškovém. Pokud jde o zákres vrstevnic sestroje-
ných podle výsledků polního měření, nebude se buď
vůbec nebo jen málo měniti, a to v místech větších
pozemních staveb. Poněvadj změny ve vodorovném
směru zjišťují a provádějí katastrální měřické úřa-
dy, je účelno využíti doplňovacích zákresů na kata-
strálních mapách též k doplňování nové mapy. Tím
vznikne nová povinnost katastrálních měřických
úřadů a k jejímu plnění musí všechny katastrální
měřické úřady obdržeti po jednom kuse všech listů
nové mapy svého měřického okresu. Do nich budou
každoročně zakreslovati všechny změny mající vý-
znam pro technické a jiné návrhy, jako jsou změny
v komunikacích, stavbách domů, vodovodů a p., dále
ve změnách vzdělávání (lesů, zahrad atd.). Aby se

zákresy mezi sebou lišily, budou katastrální měřické
úřady zakreslovati takové změny černou tuší a pro
příslušné ministerstvo vyhotoví snímky nové mapy
černou tuší se změnami v červené barvě. Ministerstvo,
pověřené vedením nové mapy, dá doplniti všechny
otisky dosud jsoucí na skladě, a to v barvě tisku.

Pokud jde o doplňování nové mapy ve smyslu výš-
kovém, musí býti učiněno opatření, aby podnikatel
provádějící výšková měření a sestrojování vrstevni-
cových plánů, dodal tomuto ministerstvu po jednom
kuse uvedeného plánu za účelem doplnění mapy ve
směru výškovém. Týž vrstevnicový plán zapůjčí mi-
nisterstvo příslušnému katastrálnímu měřickému
úřadu k provedení zákresu na jeho mapě. Tak se
udrží nová mapa ve shodě s přírodou a bude schop-
na kdykoli reprodukce.

V případě, že oním ministerstvem pověřeným ve-
dením nové mapy bude ministerstvo financí, pak
volné otisky nové mapy lze uskladňovati u archivů
map katastrálních, které by je doplňovaly a vedly
v patrnosti (jsouce v těsném styku s katastrálními
měřickými úřady).

Bylo-li již rozhodnuto poříditi novou mapu v mě-
řítku 1: 5 000, pak postup je týž jen s tím roz-
dílem, že mapa v měřítku 1 : 10000 se rozdělí na
dva sloupce a dvě vrstvy, při čemž rozměry rámce se
nemění. Se zřetelem na listy katastrální mapy v n.
m., vejdou se ve směru v-z na list nové mapy 3 listy
katastrální mapy n. m. a ve směru s-j 2Y2listu. Toto
půlení listu není však žádnou překážkou k prove-
dení shora uvedeného návrhu. Souvislost a dělba
map v jednotné zobrazovací soustavě katastrální tím
netrpí.

Poznámka. Se zřetelem na rychlé a levné vyhoto-
vení nové mapy nedoporučuji použíti jak pozemní,
tak letecké fotogrametrie, a to z důvodů:
1. Pro pozemní fotogrametrii není u nás dostatek

přiměřeného území.
2. Náklad na zakoupení jedné převáděcí soupravy

i se soupravou fotografickou na využití leteckých
snímků je veliký a jedna souprava na náš úkol
nestačí.

3. Jednosnímková metoda překreslovací je způsobilá
jen pro snímky rovinného území a neposkytuje
vrstevnic. Vodorovnou situaci podávají s dosta-
tečnou přesností katastrální mapy.

4. Ostatní metody letecké fotogrametrie poskytují
jak vodorovnou, tak výškovou situaci a poněvadž
vodorovnou situaci máme dánu stavem na kata-
strálních mapách, nebyly by zmíněné metody ná-
ležitě využity a tím náklad na zakoupení převádě-
cích souprav by jen zvýšil pořizovací náklady na
novou mapu.
Letecký snímek je vítanou pomůckou při studiu

návrhu na nové mapě, neboť žádná mapa nemůže
poskytovati tolik podrobností - i když je vyhoto-
vena v jakkoli velkém měřítku - jako snímek sám,
kde pod lupou rozeznáme různé podrobnosti mající
vliv a význam na vypracování návrhu. Jde tu často
o různé územní překážky, jako jsou jednotlivé stro-
my, telegrafní tyče, stožáry a jiné předměty. Sou-
časným používáním mapy i leteckých snímků usnad-
ňujeme si technické, urbanistické a jiné studium pro
vypracování a zobrazení návrhů na mapě.
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Průsečík přímek na dvojitém spřaženém stroji.

Protínání vpřed ze směrů.

Využití mechanického zařízení dvojitých spraze-
ných strojů dává možnost zjednodušiti některé úlo-
hy počtářské v zeměměřičské praxi. Úloha, o které
dále pojednáme, nevyskytuje se sama sice často,
zato však se dá velmi často použít jako úloha po-
mocná při výpočtech souřadnic bodů určených pro-
tínáním a pod.

Mějme určiti průsečík dvou přímek, daných směr-
nicovými tvary rovnic

Řešení je velmi snadné, neboť, nasadíme-li do le-
vého výsledného válce hodnotu ql a do pravého q2
a připočítáváme-li v levém nastavovacím zařízení
nastavenou hodnotu k1 a v pravém k2 tak dlouho, až
se ve výsledném válci hodnoty shodují, musí býti
společná hodnota v podílu (v obrátkách stroje) hod-
notou X a shodná hodnota ve výsledku hodnotou Y.

Jsou-li přímky dány body Pi + 1 a Ph i= 1, 2, 3 ...
n, vypočteme nejprve hodnoty k dle vztahů

Yi+1-Yiki =---------
Xi+l-Xi

Rovnice přímek pak mají tvar:

Y=k,.X + (Y1-k1.X1)} (3)

je-li přímka dána body P2 a P1 a

Y=k3·X+ (Y3-ke.X3), (4)

je-li přímka dána body p. a Pe'

eJ?
...,."' ....

Řešení pak provedeme takto: Do levého výsledku
nastavíme hodnotu Y1 a do levého nastavovacího zaří-
zení kl' kterou vynásobíme hodnotou Xl' tu pak vy-
mažeme a vypneme levý válec. V pravém výsledku
nastavíme opět Y3 a v pravém nastavovacím zaříze-

ní k" kterou vynásobíme hodnotou X3; tu potom
rovněž smažeme. Tím jsme nyní ve výsledných
pravítkách stroje obdrželi absolutní členy rovnic, to
jest ql=Y1-k1,X1 a q3=Y3-k3.Xg, v nasta-
vovacích zařízeních jsou již nastaveny hodnoty k1 a
kg, takže stačí zapnout nyní oba válce se znaménky
hodnot k a srovnávat hodnoty ve výsledku jak v pří-
padě prvém.

Nyní uvažujme případ protínání vpřed, jestliže ne-
bylo možno při měření orientovat navzájem na sta-
noviska, což je v běžné praxi případ velmi častý.

Označme stanoviska, na kterých byly měřeny
určovací směry, písmeny P s indexy 1,2,3, ... , body,
na které bylo orientováno obdobně písmeny A s in-
dexy 1, 2, 3,... a úhly tvořené rozdílem směru na
bod určovaný méně orientačními písmeny a s indexy
1, 2, 3,... (Viz obraz.) Můžem pak psáti rovnice
jednotlivých určovacích směrů

Y=kiX + (Yi-ki Xi),

kde ovšem
LI YKiki = ------
LI XKi

(5)
(Y Ai- Ypi) + (XAi - Xpi) . tg a;

--- -,._~ ._-- -- -
-(YAi-Yl'i) .tga;+ (X.li-Xpi)

se dá na dvojitém stroji rovněž výhodně počítat,
neboť členy v přírůstcích souřadnicových .1 Y Ki,

LI XKi mají stejné koeficienty.
Úpravu možno provést podle vzorce pro protínání

vpřed, jak je uvedeno v příkladě.
Konečně použijeme tohoto způsobu výhodně i při

protínání zpětném, volíme-li způsob uvedený v Ze-
měměřičském Obzoru čís. 7/1942 k výpočtu průse-
číku přímky MN a PzP.

V uvedeném příkladě pro protínání vpřed ze smě-
rů jsou v záhlaví uvedeny též vzorce pro výpočet
jednoduchým strojem a hodnoty kontrolní, kterých
použijeme, je-li bod určen pouze dvěma směry.

Početní kontrolu vykonáme tak, že kontrolujeme
výpočet hodnoty k a další část výpočtu rovnicemi
(3) a (4).

Pro kontrolu k platí:

0= (k.tga + 1). (YA-Yp) +

+ (tg a-k). (XA-Xl')

0= (k + cotg a) . (YA-Yp) +

+ (1 - k . cotg a ) . (XA - Xp),

jestliže jsme při velkých tang a pro výpočet hodnoty
k použili druhého vzorce s cotg a, jak je uveden v zá-
hlaví příkladu.

Příklad uvádí oba druhy výpočtu a též případ
(Ps)' jestliže je znám směrník orientačního směru,
jak tomu bývá zejména při určování bodů protínáním
vpřed při triangulaci nebo při detailním měření se
stanovisek na polygonových stranách.

Počítáme-li na jednoduchém stroji typu Hamann
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cotg
299U,4830 + 0,008121

+ 1,653:554

I -2.293698
i

198U,5462 I ~ 0,022840 -135,845 -- II

I -0,640144

1+156,306396 3.549,30 2.178,23107
I ------- ----- ------1- -----------

11=99U,5910 1+155,666252 I

I, II

tg a (cotga)
LlYK

k= ;;}XK=
LlY'K

= LlX'K

k,-k,

YA
Yp

k. tg a + 1
k + cotg a

XA
Xp

tga- k
1-k.cotga

3.555,28 I· 2.450,25
3.672,54, 2.252,75

+ 1,661 675 I+0,986 571

3.330,55 I 2.530,62
3.461,48 I 2.315,42

+ 1,014621 + 0,617 304

I -
,

s automatickým dělením hodnotu Xo' musíme v pří-
padě, že (k; + 1 - ki) je záporné, počítat čitatele ve
vzorci pro Xo s opačnými znaménky. U ostatních

LlYK=(YA-YP)+
+ (XA-Xp).tga

LlY'K=
=(YA-Yp)cotga+

+ (XA-XP)
Yo = (Y, - k,X,) + k,X

= (Y,- k,X,) +k,X

"1X K = (X A - X p) -
- (Y A - Y p) • tga

LlX'K =
(X A - Xp) cotg.a-

I

- (YA - Yp)

X ~(:Yl::::~-'~l)-:- (Y,-k,!J
I " k, k,

strojů však dělení záporným číslem provedeme při-
počítáváním dělitele k doplňku, který vyšel ve výsled-
ku stroje.

V roce 1784 spojena byla tehdejší čtyři města
Pražská v jeden celek a společný magistrát vyřizo-
val veškeré záležitosti soudní, politické a obecní.
Až do rcku 1799 nebylo ve službách obecních země-
měřičů.
Teprve v r. 1799 objevuje se v "m ě s t s k é m

ú řad ě" (Stadtamt) jako kontrolor A n t o n í n
1'1 u s i 11 (Musil), přísežný zeměměřič, který v tomto
úřadě působil až do roku 1802 V tomto »městském
úřadě« byli vedle jmenovaného zeměměřiče také pří-
sežní mlynáři pražští a správcové dvoru, umístěných
jednak na Starém a Novém městě a na Malé Straně.
Po odchodu Antonína Musila ze služeb obecních, ne-
byl do r. 1818 žádný zeměměřič ve službách obce
pražské.
Roku 1819, v důsledku stavebního ruchu přemě-

něn dosavadní "městský úřad" na "ú řad s t a v e b-
ní", v jehož čele stál stavební správce,') dále jeden
vedoucí účetní úředník, jeden stavební adjunkt, dva
kancelisti, tři praktikanti, tři správcové obecních
dvorů a jeden obecní hydraulikus.2) Místo staveb-
ního adjunkta zaujímal tehdy Vilém D o 11h o p f,

') Městský stavební úřad zřízen pro potřebená technic-
ká zaměření a k provádění všech pozemních, vodních a
uličních obecních staveb. Podle 25. odstavce »Instrukcí«.
měl si stavební správce ze svého platu zakoupiti potřebné
měřicí, niveleační a rýsovací potřeby.

2) František H o leč e k, přísežný městský hydraulikus
(ve službách obce od r. 1791 do 1821).

P rI S e Ž n Ý zem ě měř ič.3) V roce 1825 vedle
Dollhopfa byli ve stavebním úřadě další dva země-
měřiči a to kancelista Jan S c h 5 b 1, pří s e ž n Ý
zem ě měř i č') a praktikant Jan Ha c k 1 i k, rov-
něž přísežný zeměměřič.5)
V roce 1826 (4. září) nastoupil po V. Dollhopfovi

jako stavební adjunkt J. Sch5bl a místo praktikanta
zaujímá dále J. Hacklik. V roce 1829 tehdejší stav.
správce stav. úřadu Melchior DUckelmann oznamuje
presidiu, že nutno přistoupiti k plánovitému čištění
ulic a oznamuje jména praktikantů, kteří byli určeni
pro dohled nad dělníky na Starém a Novém Městě
a pro Malou Stranu. Vrchní dohled pak měl vedle
stav. správce i stav. adjunkt J. Sch5bl. Z tohoto
příkladu shledáváme, že nebyli zaměstnáni jenom
jako zeměměřiči, nýbrž i jako stavební úředníci.
Až do roku 1833 zůstává stav zeměměřičů nezměněn.
Během tohoto roku odchází kancelista J. Hacklik

(někdy psán Haklik) jako substitut pokladníka
k městskému bernímu úřadu. V roce následujicím
. vrací se zpět, ale za dva roky nato opouští defini-

3,) R. 1860 zavedena byla instituce úředně oprávněných
civilních zeměměřičů. Před tím skládaly osoby, které
chtělv dosíci oprávnění pro vyměřování pozemků zkoušku
u zemského stavebního ředitelství.

') Od roku 1819 do r. 1825 jako bezplatný praktikant
ve stav. úřadě.

5) Od roku 1821 do r. 1825 jako bezplatnv praktikant
ve stav. úřadě.
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tivně stavební úřad, kde zůstává jenom stavební
adjunkt J. Schobl.

V roce 1845 rozšiřuje se stavební úřad o stavební
dozorce a přesídlil do Staroměstské radnice, kde měl
své nové úřední místnosti. .

Roku 1846 stává se J. V. S c h o b 1 vedoucím
městského stavebního úřadu a to ve funkci staveb-
ního správce. Tím dostává se zeměměřiči Schoblovi
nejvyššího místa ve stavebním úřadě.

Roku 1850 byl vydán nový obecní řád pro Prahu,
který znamenal nové období samosprávy. Obecní
řád pražský ze dne 27. dubna 1850, vytkl obci v § 78
dvojí působnost: jednak při r o z e n o u čili samo-
statnou, jednak pře nes e n o u. S vydáním nového
řádu souviselo i nové rozčlenění úřadu a byla vydá-
na nová instrukce pro stavební úřad a to z 11.
listopadu 1851. Čistě obecním orgánem, který byl
od základu reorganisován, byl s t a v e b n í ú řad.
Do r. 1850 měl na starosti nejen technickou, nýbrž
i finanční stránku obecního stavebnictví. Poněvadž
však při tom týž orgán disponoval penězi i materiá-
lem, t. j. vyúčtovával a platil, byl pro usnadnění
kontroly rozdělen nad v a ú řad y (usnesení sboru
obecních starších z 16. dubna 1851). Vlastnímu stav.
úřadu ponechána jen technická inspekce - a řízení
obecních staveb, zatím co placení dodávek (stav.
hmot) přikázáno městské pokladně a ostatní úkony,
související se stavebnictvím, opatřování a vydávání
materiálu a účtování a pod. přiděleny nově zřízené-
mu úřadu hospodářskému.

Sledujeme-li činnost (pokud se dá) zeměměřičů
v první polovině 19. století ve službách obce pražské,
spatřujeme různorodost jejich práce, kde vedle práce
odborné (měřické a stavební) vykonávali i jiné plat-
né služby po hospodářské stránce obecního života.
(Do zavedení stavebního úřadu r. 1819 měl správce
"městského úřadu" vlastní titul "Stadtamtmann und
zugleich Holz und Materialrechnungsfiihrer".)

V roce 1851 také upraven status úřednictva.
V tomto roce jmenován byl J. Schobl řiditelem sta-
vebního úřadu, dosud však se skrovným počtem
technického úřednictva.

Až do roku 1861 úřadovalo se u obce pražské ně-
mecky, po tomto roce zavedeno u obce pražské vnitř-
ní úřadování jazykem českým vedle jazyka němec-
kého.

Od 1. listopadu 1863 byly stavební a hospodářský
úřad sloučeny opět v jeden celek. V tomto roce ode-
šel stavební řiditel J. Schobl po 44leté službě do vý-
služby. V roce 1865 vydány dvojjazyčné ,,1n str u k-
c e ú ř e dní" nově zřízenému úřadu stavebnímu a
hospodářskému král. hl. m. Prahy ("Dienst-Instruk-
tion" fiir das Bau- und Oekonomie-Amt der kčnigl.
Hauptstadt Prag). Nově zřízený úřad stavební a
hospodářský rozdělen je ve 2 oddělení, totiž:

I. oddělení technické a
n. oddělení hospodářské.
Prvnějšímu oddělení přikázány jsou všechny prá-

ce stavební, ježto se týkají pražských nemovitostí,
potom městských far a kostelů, jakož i práce sta-
vební v přeneseném oboru působnosti spolu s vyko-
náním místní policie v ohledu technickém. Povin-
ností oddělení jest pořizovati výkresy polohopisné,
dohlížeti k městským hranicím, dále, aby čára sta-

vební a "roveň položní" všude zachována byla. Bo-
hužel v této době není možno mezi úřednictvem na-
jíti zeměměřiče. Ani další léta, kdy byli již ve služ-
bách technikové, nenachází se mezi nimi zeměměřič.
A ještě ani v roce 1874 není u obce žádný zeměměřič,
ač v této době bylo u obce již 9 techniků. Stalo se
tak až později a to v době, kdy Praha počala v po-
sledních letech sedmdesátých s bouráním bývalých
pevnostních hradeb a nediouho nato pak s rozšiřo-
váním města jiným způsobem a to připojováním
přiléhajících předměstí k obci pražské. Tak byl slou-
čen s Prahou roku 1883 Vyšehrad a o rok později
Holešovice-Bubny.

Roku 1870 přikročeno k reorganisaci hospodář-
ského úřadu, schválené 14. července sborem obec.
starších. Spojení úřadu hospodářského a stavebního,
jak bylo r. 1863 provedeno, se totiž neosvědčovalo.
Stále se zrychlující hospodářský rozvoj města záhy
přemáhal síly původního orgánu, zvláště při staveb-
ním vzrůstu posledních let byl spojený úřad pře-
těžován úkoly přidělené stavební kompetence. Proto
při reorganisaci hospodářský úřad se svou speciální
kompetencí osamostatněn a stavební záležitosti byly
přikázány kancelářím referátu stavebního, po př.
zádušního.

Dřívější agenda rozdělena na 3 skupiny:
1. agenda městského úřadu hospodářského ve

spojení s referátem hospodářským,
2. agenda technická v referátu stavebním,
3. agenda technická v referátu zádušním neboli

patronátním.
Do první skupiny patřilo vlastní hospodaření

s majetkem obce (s jměním movitým, živým a
mrtvým inventářem a dohled na plnění smluvních
závazků s tím souvisejících, jako pachty a pod.).
Dále mezi jiným i agenda technická, navazující na
kompetenci hospodářskou.

Technická agenda, přidělená stavebnímu referátu,
zahrnovala dřívější stavební a komunikační dohled
a policii a pak technické práce (polohopisné a rýso-
vací) pro úřední potřebu. Technická agenda záduš-
ního referátu se týkala staveb kostelních, hřbitov-
ních a pod.

Stavebnímu referátu přiděleni 2 inženýři a zá-
dušnímu jeden.

Konečně dnem 1. července r. 1883 byl zřízen s a-
m o s t a t n Ý s t a v e b n í ú řad, jemuž přikázá-
ny záležitosti dosud do kompetence obou referátů
náležející. Nově utvořený úřad však záhv rostl, jak
stavebního ruchu města přibvvalo. V témž roce ob.ie-
vuje se jako mimořádnÝ úředník v hospodářském
úřadě zem ě měř i č A lf r e d H u r ti g,6) jako
kartograf. později jako geometr.

V r. 1886 podle zákona daného dne 10. dubna
1866, t. j. vydáním stavebního řádu pro král. hlav.
město Prahu, pak pro města a místní obce kolem
Prahy ležící, náleží na obec Pražskou, aby pro bu-
dovy nynější a stavby budoucí v král. hlav. městě
Praze, sdělala nejdéle do 17. května 1887 p lán
p o 1o h y, v nějž pojmouti se mají všechna náměstí,
třídy a ulice, stoky a potrubí a jejich niveau, pak

6) U obce pražské od 16. ledna 1874 jako kreslič při
technickém oddělení hospodářského úřadu, později sta-
vebního.
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veškeré parcely pozemkové a stavební i s budovami
na nich vystavěnými a ve kterém jasně a zřetelně
uvedena býti mají čísla domovní a čísla parcel sta-
vebních i pozemkových, jakož i všechny důležité
koty výšek, rozličnými barva~i označené.7) K to-
muto účelu bylo přijato několik zručných výpomoc-
ných sil měř i c k Ý c h a kresličských s denním
platem 1 zl. 60 kro až 2 zl. 30 kro Mezi těmito silami
přijat byl M. Š t run c s denním platem 2 zl. 30 kro
Toto stalo se usnesením rady městské dne 5. srpna
r. 1886 na návrh řiditele městského stavebního úřa-
du AI. Bulíře. Později v r. 1888, kdy při s t a-
vebním úřadě bylo zřízeno oddělení
g e o m e t r i c k é, nalézáme již zde dva geometry.
Jsou to Alfred H u r ti g, geometr a Jan H e i d e,
geometr asistent. Vedle těchto působili ještě jeden
geometr a 4 geometři asistenti.
Organisovaná činnost dělila se:
1. zaměření prodaných a koupených pozemků a

sdělání plánů a potřebných kopií,
2. vedení veškerých inventářů a nemovitostí obce

Pražské a fondu,
3. vytyčování, kontrolování a zaměření staveb

a zakreslování jich do plánů obecních,
4. účastenství při soudních a evidenčních řízeních

za příčinou zakládání kněh pozemkových,
5. návrhy za příčinou určení čísel popisních a

s tím spojené katastrální provádění,
6. vyšetření vlastnických poměrů a podávání úřed-

ních vysvětlení, vydávání plánů úřednictvu a sou-
kromým l:ltavitelům k obkreslení.
V kanceláři k a n a I i s a ční pak v této době PlI'

sobili vedle stavebních inženýrů další 4 geometři.
V roce 1893 započato bylo s a s s a n a c í Jose-

fova a částí Starého a Nového Města. Zde uplatňoval
se až do svého pensionování H e i d e Jan.S)
Referát assanační zřízen 27. února 1893 a jeho

činnost technická byla tató:
a) Součinnost technického úřednictva při veškeré

rozsáhlé agendě konceptní, pokud zde takové sou-
činnosti bylo zapotřebí, jako: při vyvlastňovacích
a odhadních komisích, při zaváděni knihovního po-
řádku, zejména při oddělování ploch k ulicím, při
zcelování pozemků a při rozdělování ploch na sta-
vební místa, .
b) zaměřováni ploch při rozprodeji stavebních

míst a definitivní zaměřování po provedených stav-
bách,
c) sdělování čar a niveau a vytýčení čar a niveau

při nových stavbách, účastenství při stavebních ko-
misích a kontrola dodržení čar a niveau.
V letech 1895-96 rozšířen odbor geometrický

a rok později provedenou systemisací zvětšuje se
počet definitivních geometrů celkem na 5 a to:
H u r t i g Alfred, vrchní geometr, H e i d e Jan, geo-
metr, Š t run c Matěj, geometr asistent, M a š í n
Josef, geometr asistent, třetí místo geometra asisten-
ta nebylo t. č'. obsazeno. Sbor obecních starších
systemisoval ve schůzi dne 11. května 1896 při měst-
ském úřadě stavebním 2 místa asistentů geometrů

7) Cást přípisu ředitele měst. stav. úřadu A. Bulíře
na radu městskou.

8) Zde pusobil od zřízení assanačního referátu plných
27 roku.

s rocmm služným 1000 zl. Žadatel musel prokázati,
že se podrobil s dobrým výsledkem oběma státním
zkouškám odboru stav. inženýrského event. proká-
zati jiná studia a že dosáhl oprávnění civ. geometra.
Po této době následkem většího stavebního ruchu
a provádění různých zařízení prospěšných pražské
veřejnosti, byla technická agenda usnesením schůze
obecních starších ze dne 27. března 1899, rozdělena
na tři samostatné odbory městského stavebního úřa-
du a to odbor pro stavitelství pozemní, odbor pro
stavby silniční, mostní a vodní s o db o r e m g e 0-
m e t r i c kým a odbor pro agendu magistrátu.
Vod bor u g e o m e t r i c k é m nalézá se Alfred
H u r t i g, vrchní geometr, Jan V á v r a, geometr,
Karel M a I i n a, geometr a Václav B u r i á n e k,9)
geometr. V kanceláři kanalisační je Josef Ma š í n,
geometr asistent a v referátu assanačním Jan H e i-
d e, geometr a Matyáš Š t run c, geometr asistent,
který nastoupil do assanačního referátu 10. února
1897.
Novou reorganisaci úřadů, provedenou v r. 1900,

rozděluje se městský stavební úřad na:
a) odbor stavitelství pozemního,
b) odbor inženýrský, který měl

a) oddělení komunikační a vodní stavby,
!J) odd ě len í g e o m e t r i c k é.

V těchto dobách spatřujeme již, jak oddělení geo-
metrické krok za krokem se více osamostatňuje.
Po připojení Libně k Praze r. 1901 převzat do slu-

žeb obce pražské Josef Něm e c, geometr (t. č. civ.
geometr), dříve ve službách samostatné obce libeň-
ské.
Rok nato vypadala systemisace geometrických

míst následovně:
2 vrchní geometři, 2 geometři a 2 geometři

asistenti.
Z tehdejších geometrů zasluhuje si zvláštní zmín-

ky stav. rada Alfred H u r t i g, který sestavil v r.
1884 "Polohopisný plán král. hl. m. Prahy", tehdy
zaujímající prostor Prahy I. až VI., dále okolních
obcí Smíchova, Karlína, Král. Vinohradů, Žižkova
a Nuslí. Plán byl v měřítku 1 :4000 a vyšel u knih-
kupce F. Kytky. V roce 1889 sestavil barevný "Plán
Prahy s okolím" v měř. 1 :10.000, nákl. vlastním.
Tiskl Alois Wildner, Praha. V roce 1891 od téhož
autora vyšly polohopisné plány jednotlivých částí
Prahy v měř. 1 :4000 a obcí sousedních10) a to ná-
kladem knihkupce F. Kytky. Dále sestavil A. Hurtig
bar e v n Ý s i t u a ční p lán krá I. h I. m. P r a-
h y s o k o I í m, z r o k u 1908. Plán tento byl vydán
autorovým nákladem v grafickém ústavu V. Neu-
berta na Smíchově. Za své práce obdržel od rady
městské více pochvalných uznání.
Po připojení Libně r. 1901 činila rozloha obce

pražské 2.058 ha, 99 arů, čítala 5.344 domů a měla
215.713 obyvatel.
V této době utvořen základ k provádění soustav-

ného měření města a to za účelem opatření poloho-
pisného plánu v měř. 1 :720. Plán měl býti vypraco-
ván pro katastrální území Libně, Praha I-VII měla

9) Později přešel do statu inženýru.
10) Polohopisnýplán Karlína, Žižkovaa Olšan 1: 4000,

polohopisnýplán Kr. Vinohradu, Nuslí a Vršovic 1: 4000
a polohopisnýplán Smíchova a Košíř 1: 4000.
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již svůj plán v měř. 1 :720, vypracovany Jen na zá-
kladě stolového měření z roku 1842 a let následu-
jících. (Plán z roku 1842 prováděla tehdejší státní
správa.)

Práce v Libni zahájeny v polovině r. 1902 pod
vedením výp. vrch. geometra Fr. K a č e n yll) a po-
trvaly do konce měsíce srpna 1906. Zaměřeno celé
území Libně (678 ha) a značné části obcí Holešovic,
Karlína, Žižkova, Proseku, Střížkova, Kobylis a
Troje. Celková zaměřená plocha měřila asi 975 ha.
Usnesením sboru obecních starších dne 20. prosince
1906 přikročeno bylo k vyhotovení nového poloho-
pisného plánu pro celé území Prahy I-VIlo vý-
měře asi 2.100 ha. Vedení svěřeno profesoru geo-
desie na české vysoké škole technické Ing. Fr. N o-
v o t n Ý m u a sice až do jeho resignace roku 1910.

Do světové války zaměřeno celkem území
v okrouhlé plošné výměře 4.475 ha, neboť přibrány
i obce sousedni jako Dejvice, Bubeneč, Břevnov,
Střešovice, Podolí, Braník, Nusle, Michle, Radlice,
Horní a Dolní Krč, Motol atd. Zaměření bylo prová-
děno 5 až 7 silami včetně vedoucího úředníka.
Z tohoto počtu byl toliko jeden geometr a to Anto-
nín Va rv až o vs k ý.

V roce 1906 rozčleněni byli geometři ve staveb-
ním úřadě - odbor II (stavby komunikační a ka-
nalisační a pro povšechnou úpravu a assanaci
města s odborem geometrickým) a to vod děl e-
n í g1 e o m e t r i c k é m následovně: H u r t i g
Alfred, vrchní geometr, M a I i n a Karel, geometr,
V á v r a Jan, geometr, Něm e c Josef, ing. extra
statum. V kanceláři pro vyměřování Lib n ě byl:
K a č e n a František, výpomocný vrchní geometr,
K u b í k Ladislav, geometr asistent, Bar t o š Ru-
dolf, geometr elév (jen do 3. května 1905) a výp.
geometr František K v a s nič k a do 31. července
1904; v kanceláři k a n a 1 i s a ční Ma š í n Josef,
geometr, v referátě asanačním H e i d e Jan, vrchní
geometr, Š t run c Matyáš, geometr a v k a n cel á-
ř i s P o leč n é vod á r n y S o u č e k Josef, geo-
metr a Ant. B e n e Š, výpomocný geometr.

V roce 1910 bylo celkem u obce pražské systemi-
sováno 11 definitivních geometrů. Z tohoto počtu
byli 3 vrchní geometři, 3 geometři, 4 geom. asistenti
a 1 geometr elév. Bohužel 3 místa z tohoto počtu
zaujímali stavební inženýři. Tento počet systemiso-
vaných míst trval celou řadu let a to následkem
usnesení vyvolaného tehdy městskými stavebními
inženýry v městské radě, že geometři nebudou více
přijímáni do služeb obce pražské a práce měřické
že budou jen svěřovány stavebním inženýrům. Tyto
neutěšené poměry stavovské se datují od roku 1905
a let pozdějších, kdy zejména úředníci měřičtí u obce
pražské byli bezohledně utiskováni, jejich vysoko-
školské vzdělání snižováno a oprávněnost i důležitost
jejich práce podceňována; a právě v této době nutno
vyzdvihnout práci prof. české vys. školy technické
J. Pe tří k a, který podal pomocnou ruku. Rovněž
nutno vzpomenouti "Jednoty civ. geometrů", která
pomáhala na místech, kde pomoci bylo vyžádáno.

----._------ ---

11) Usnesenímm. radv ze dne 11. února 1902 bvl přijat
František Kačena za dočasného geometra při městském
úřadě stavebním. za účelem vypracování plánu polohy
pro VIII. část Prahy. Stal se vedoucím kanceláře pro
vyměřování Libně.

Z obranných důvodů přikročeno v r. 1907 k ustavení
"Sdružení geometrů hl. m. Prahy", které bylo zášti-
tou všech stavovských požadavků. Bohudík zmíněný
nesmyslný zákaz byl částečně prolomen v roce 1911,
kdy na podzim v září usnesením sboru obecních
starších (25. září 1911) zřízena ve statu stavebního
úřednictva 3 místa pro ty pomocné síly ve službách
obce pražské, které mají státní zkoušku z učebného
běhu pro zeměměřiče, v XI. hodno tř. a úplně pak
po světové válce, kdy počet systemisovaných míst
geometrů byl značně rozšířen.

V této době nalézají se vod děl e n í g e o m e t-
rickém, které bylo začleněno ve stav.
ú ř' a d ě - II. od bor (t. j. odbor pro stavby ko-
munikační a kanalisační, mostní a assanaci) tito
geometři: V á v r a Jan, vrchní geometr, M a Ii n a
Karel, vrch. geometr, D ř í z a Josef, tit. vrch. geo-
metr, K u b í k Ladislav, geometr asistent, Z r z a-
ve c k Ý Rudolf, výpomocný geometr, Jar o š Josef,
výp. geometr a N e j e d I Ý Bohumil, výp. geometr.
V r e f e r á t ě a s s a nač ním působil tehdy stále
tito stav. rada H e i d e Jan a Š t run c Josef, geo-
metr, ves tav. ú řad ě od bor III. (stavby vodní,
regulace a n o v é měř e ním ě s t a, V a r važ o v-
s k Ý Ant., geometr elév. V kanceláři s p o leč n é
vod á r n y, S o u č e k Josef, geometr a B e n e š
Ant., výpomocný geometr. V kanceláři k a n a I i-
s ač n í, Ma š í n Josef, vrchní geometr,'2)

V roce 1914 existuje již samostatný stav. úřad
odbor III-B, který se dělil na:

a) odd ě len í g e o m e t r i c k é,
b) oddělení pro nové měření města

a to pod jednotným vedením. Přednostou oddělení
geometrického a zároveň celého odboru byl stav.
inženýr. Přednostou oddělení pro nové měření města
byl rovněž stav. inženýr. Vedle toho dále pracovali
geometři v a s s a nač ním ú řad ě, v k a n c e-
1á ř i k a n a I i s a ční a v k a n cel á ř i s p o I e č-
n é vod á r n y. V této době byli již geometři Ant.
Beneš a Rudolf Zrzavecký zařazeni ve statu staveb-
ního úřednictva, jako stavební akcesisti. Mimo sta-
tus, ale rovněž v kategorii stavebního úřednictva byl
geometr Josef Horešovský, který však od svého na-
stoupení k obci působil po většině v technické revisi
a teprve po světové válce nastoupil do osamostatně-
ného stavebního úřadu odbor měřický. Od r. 1910
jinak nebylo žádných personálních změn a proto
shledáváme se v roce 1914 v úřadě se stejnými jmé-
ny jako v roce 1910.

Činnost tohoto odboru III B byla následující:
A. 1. Nové zaměřování města a evidence plánu po-

lohy.
2. Vydávání a prodej nového plánu polohy.
3. Vydávání plánů orientačních.

B. 1. Evidence a inventář majetku obecního.
2. Odhady pozemků a realit společně s odborem I.
3. Plány o postupech pozemků pro ulice a o pro-

dejích i koupích obecních pozemků.
4. Katastrální zaměřování a zjišťování hranic.
5. Zjišťování majitelů a kníhovní pořádek.
-_ ..._--

12) Zde působil od ustavení kanceláře kanalisační až
do svého pensionování.Na základě přísné zkoušky u c. k.
místodržitelství v Praze stal se dne 20. IV. 1895 civilním
geometrem. Působil od počátku stavby při stavebním do-
zoru nad prováděním stokového tunelu pod Letnou.
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C. 1. Vytyčování čar a výšek pro novostavby dle
platných plánů polohy a vyznačování jich
v plánech.

2. Návrh čísel popisných pro novostavby.
D. Projednávání parcelací dle pravoplatných plánů

polohy.
E. Geometrická agenda při assanaci města, pokud

není přidělena kanceláři assanační.
Ve válečných letech 1914-18 pro naprostý nedo-

statek sil pro nové měření (zůstal jenom jeden sta-
vební úředník) nebylo v zaměřování pokračováno.
Ani v r. 1919 nebylo soustavně zaměřováno. S delším
soustavným zaměřováním území budoucí Velké Prahy
započato bylo na jaře r. 1920.
Za účelem získání "v Ý š k o p i s n é h o p lán u

Vel k é P r a h y" pro účel generálního plánu regu-
lačního a zastavovacího, usneseno ve sboru obecních
starších, aby měřický úřad vypracoval tento plán
v měřítku 1 : 5000 a později v měř. 1 : 2880. Plán
měl býti vypracován pro Hl obcí a to pro území
skoro 500 km 2•

Obec pražská nemohla převzíti tuto nákladnou
práci úplně na svá bedra a požádala tehdejší mi-
nisterstvo národní obrany a ministerstvo financí
a veřejných prací o společnou účast. Dohodnuto pro-
vésti tuto práci společně s býv. vojenským zeměpis-
ným ústavem, min. financí a obcí pražskou.

Započato na jaře 1920 a pracováno po 4 měřická
období. Největší díl provedl personál vojenského ze-
měpisného ústavu. Vedením této práce pověřen Ing.
B. Krá s n ý, měř. rada, jako přednosta oddělení
výškopisného plánu v měř. 1 : 5000, za vrchního do-
zoru prof. čes. vys. školy tech. dra Jar. Pan t 0-
f I í č k a. V témže roce bylo nutno rozšířiti personál
o výpomocné geometry. Spojenými silami byl zamě-
řený elaborát do konce r. 1923 početně i graficky
zpracován a koncem července 1924 byl výškopisný
plán V. Prahy se zájmovým obvodem sestávající
ze 48 listů v měř. 1 : 5000 vytištěn. Výškopisný plán
V. Prahy zůstal základem pro pozdější "Orientační
plán hl. m. Prahy". Dále pracovali na tomto plánu
smluvní geometr Karel Š u I c, který během prací
odešel v říjnu v r. 1921 po jednoročním působení
u obce pražské k bývalému pozemkovému úřadu,
smluvní geometr Jaroslav Pud r a smluvní geometr
Ladislav Š t u m p f, který byl od katastru převzat
do služeb obce pražské, vedle celé řady geometrů
vojenského zeměpisného ústavu a úředníků katastrál-
ního úřadu.
Až do této doby bylo systemisováno u obce praž-

ské 13 geometrů. Připojením sousedních obcí rozmno-
žil se stav geometrů o další 3 geometry a to o vrch.
geometra Ant. P o z d ě n u a vrch. geometra Ant.
R o c h e I t a, oba z Král. Vinohrad, a vrch. geo-
metra Ottu Z d i c h y n c e ze Žižkova. (Pokrač.)

Posudky.
R. Ni e m e y e r: Zu - /tleich. Schriftenreihe des »Deut-

schen Baumeisters« zur Leistun/tssteig'erung in der Bau-
wirtschaft. Band 10. Forderungen an ein kiinftiges
Planungs- und Baurecht. 1942. Elsner Verlagsgesellschaft
Berlin. Str. 32.
Práce zajímavá nejen obsahem časovým, nýbrž i metho-

dami, které doporučuje autor k velkorysému řešení těchto
obtížných problémů. Jako předseda ve skupině pro sta-
vebnictví N8BDT (Nár. soc. Bund deutscher Technik)
podává odborníkům požadavky. které třeba klásti na
prostorový a stavební í'ád říšský, k čemuž připojuje své
poznámky. Uvádí též, že Akademie pro stavbu měst a
plánování se delší dobu těmito otázkami také zabývala.
Autor probírá I. Stavebně prostorový řád. II. Plánování
a jeho provádění. III. Pozemkové úpravy a opatření pro-
středků na provádění místního stavebního plánu. IV. Pro-
vádění stavební a řízení stavební. Péče o hospodárnost
stavebních zařízení, organická obnova města a konečný
závěr.
Autor Draví. že jde o to. vypracovati základní mYšlen-

kv. ,Te Ueba široké základny a stanoviti. kým má býti
stavěno. Proto se musí předpokládati u orgánů pověře-
ných vysoká úroveň odpovědnosti, vědění a schopnosti.
Budou-li tyto schopnosti vyžadovány. najde se v přiměře-
ném čase dosti schopnÝch odborníků nebo se vychovají.
Velkolepé úkolv nejbližší budoucnosti nedovolují žádné
jen dočasné řešení. jpk.
K. G r a ff; Grundriss der geo/traphischen Ortsbestim-

mung- aus astronomischen Beobachtungen. Druhé pí'epra-
cované vydání. Vyšlo ve sbírce: Pracovní metody moderní
přírodovědy. 227 stran s 63 obrázky. Walter de Gruyter
u. Co. Berlin 1941. Cena váz. v celoplátěné vazbě 8,80 RM.
Obsah knihv je rozdělen do šesti oddílů: I. Matema-

ticko-astronomické základv pro provádění úloh určení
místa. II. Přístroje k určení času a místa. III. Zjištění
TJřibližných hodnot výšky pólu, času. délky a azimutu.
IV. Přesný postup k určení korekce hodin a výšky pólu.

V. Metody k určení zeměpisné délky a azimutu.
VI. Zvláštní postup při určení místa na moři.
V dodatku jsou probránv příklady k určení času, délky

a šířky. Dále jsou uvedeny tabulky k zeměpisnému určení
místa. Výběr látky je proveden tak, že pozorovatel na
malÝch a středních přístrojích pozná vše, co potřebuje
k sestavení programu měření, k přípravě astronomického
přístroje, k provedení měření a k výpočtu pozorování.
Příručka se vyznačuje dobrou přehledností v části obra-
zové i textové, zvláště v početních příkladech, kde použité
vzorce a výsledky měřeníisou vytištěny tučněji.
Graffovy »Základy« mohou býti doporučeny-jako úvod

k dalšímu studiu astronomického určení času a zeměpis-
ného místa. Dr. P.

Dr. Ing. W. Me y e l' ZUl' C a p e 11 e n: 'Mathematische
lnstrumente. Aachen. Stran 247 s 210 obrazy. První díl
sbírky prof. Dr. A. Kratzera »Matema-tika pro fysiky
a inženýry«. Akademische Verlagsgesellschaft, Leipzig,
1941. Cena výt. v plátně váz. 23,50 RM.
Metody měření, počítání a vyhotovování map doznaly

v posledních desetiletích velkých změn. Všechny tyto změ-
ny a novinky byly vedeny snahou zkrátiti, nebo docela
vyloučiti zdlouhavé unavující počítání a kreslení, Je tedy
nutné pro každého geodeta, aby se nejen seznámil se způ-
sobem používání, nýbrž i s konstruktivními základy ta-
kových přístrojů.
Jsou' tedv v knize probrány nejdůležitější možnosti po-

honu, pak hnací ústrojí součtová, odečítací, diferenciální,
šneková a na ozubené tyči. Pojednání o počítacích strojích
vyznačuje se velmi přehledným rozčleněním nejprve dle
vnější a pak dle vnitřní stavby, dále je vysvětleno zachá-
zení s těmito stroji při počítání, V dalších částech o geo-
metrických a diferenciálních přístrojích, integrátorech a
harmonických analysátorech jsou probrány ještě některé
charkateristické typy přístrojů: Kordinátografy, panto-
grafy, afinografy, kreslicí a měřicí zařízení Pl~olá'ivl:y;
planímetry, funkční, potenění a součinové, integrimetry;
integrafy a opticko-elektrická zařízení při analysátorech.

Dr. P.
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Dl'. Kal'el Václav Adámek: »Zemědělské zá-
kony«. Souborný přehled všech platných zákonů a naříze-
ní, které se týkají zemědělské výroby nebo úzce souvisejí
G životem a veřejnou činností zemědělce a obecní samo-
správy. Str. 384. Vydala Ú. akademie zemědělská. Praha
XII. Cena váz. výt. K 30.-.
Kniha byla vyvolána nutnou potřebou pro zemědělský

dorost, aby se mu dostalo příhodné pomůcky a zároveň
důležité příručky pro praktický život. Probírá všechny
obory právního dění, s nimiž zemědělec vůbec může při-
jíti do styku. Je jakousi malou encyklopedii práva pro
našeho zemědělce, jež vyčerpává podrobně soukromohos-
podářské i veřejnoprávní otázky zemědělství. V tomto
díle může se každý dověděti tak dobře o podmínkách
koupě, o pachtovní smlouvě, o právu rodinném a dědic-
kém, jako o pozemkových knihách, o daních, o právu ho-
nebním, lesním atd. V této knize možno spatřovati daleko
více než občanskou pomůcku; kniha stává se skutečným
právním přítelem zemědělce, Pro informaci uvádím
stručný výtah z obsahu: Vlastnické právo. Služebnosti.
Pozemkové knihy. Pozemkový kata str. Scelování půdy.
Obnova a úprava hranic pozemkových. Zaokrouhlování
lesních hranic. Vydržení služebností lesních a pastevních.
Vodní kniha. Daň pozemková. Náhrada pozemkové daně.
Sleva pozemkové daně atd.
Patří tedy především do obecních knihoven a jako pří-

ručka obecním funkcionářům, zemědělským a zeměmě-
řičským inženýrům, kteří se nejúže se zemědělci stý-
kají a mají jim býti rádci. Ing. Jelínek Ed.
J o s e f W i n d s c h u h: Mužové. tradice, signály. Pře-

ložil z němčiny prof. Jiří Krupička. Vyd. Orbis, 1941,
Praha. 14,5 X 22,5. Stran 194. Cena 35 K.
Podle předmluvy je tematem knihy hospodářství v Říši,

které ovšem je velice zajímavě rozvrženo. V odílu »Mu-
žové« jsou zařaděni někteří předáci těžkého průmyslu
pánve rurské, T h y s sen a K i r d o P. Dále chemik
D u i sb e r 11:, který vytvořil útvar spojeného průmyslu
barviv »1. G. Farben« nejprve v roce 1904 ze tří firem,
v r. 1916 jej rozšířil na 9 firem a konečně v r, 1925 vy-
tvořil akciovou společnost. »1. G. Farbenindustrie«. Při
svém odchodu z předsednictva říšského svazu německého
průmyslu v r. 1931 prohlásil: »Další rozvoj nastane, až
na místo boje o moc ve státě, bude boj o moc státu.«
K těmto mužům z ery liberalistické připojen je jako proti-
klad Parker Gilbert - »AlI:ent General for Reparation
Payments -«, který po 5 let zastupoval mezinárodní ka-
pitál v Berlíně s platem ročních 50.000 dolarů. Se svou
kanceláří, - ve které bylo 52 Anll:ličanů, 38 Francouzů,
15 Američaů, 11 Italů, 8 Belll:ičanů a 5 Nizozemců, úhrnem
150 pracovníkú, - vybíral německé poplatky válečné. Po
tomto ame~ickém občanu následuje dále Ernst A b b e,
známý spolupracovník' firmy Zeissovy v J eně. Sám je
představitelem svazku pospolitosti, ideálu věcnosti podni-
ku a účasti kolektiva na zisku. Jeho myšlenky a snahy
o zajištění pracovního místa a mzdové stability. dělnické
dovolené a starobního pojištění jsou dnes vážně uznává-
ny. Snažil se dělníka »poměšťančiti«, neboť nebylo jiné
cesty v té době, která by vyvedla dělníka z proletářství.
Konečně nadace Zeissova jím založená a orll:anisovaná je
velkým jeho pomníkem. ._-
Na to promlouvá o S om bar t o v i, který byl žákem

Schmollerovým a Wall:llerovým. Po studiu stal se syn di-
kem průmyslové a obchodní komory v Brémách, odkud
jmenován profesorem university ve Vratislavi. V roce
1896 vyšlo jeho dílo »Socialismus a jeho hnutí« a v roce
1902 jeho spis »Moderní kapitalismus«. Když byla zřízena
vysoká škola obchodní v Berlíně, byl na ni jmenován a
dostal se tak do Berlína.
Následuje Hjarmar S c h ach t, známý jako likvidátor

hospodářského liberalismu, architekt německé hospodářské
přestavby, průkopník c1earinll:ového obchodního styku,
tvůrce finančního zázraku bez pomoci zlata, hospodářský
diplomat a pionýr národohospodářské totality, jenž spojil
úvěr a hospodářskou politiku v jeden celek. Na studiích
začal germanistikou, přešel na národní hospodářství a ve
své disertaci zpracoval théma: »Theoretický obsah anglic-
kého merkantilismu«. Stal se bankovním ředitelem a
v roce 1918 prohlásil: »V budoucnu nepatří vláda kapi-
tálu, nýbrž produkci.«

Další pracovník Carl B o s c h je chemik, který studoval
strojnictví a hutnictví na technice v Charlottenburku a
pak chemii na universitě lipské, kde poslouchal Wislicena,
jehož asistentem se později též stal. V r. 1899 vstoupil
do bádenské anilinové továrny, kde začal se obírati pro-
blémem výroby dusíku ze vzduchu. Podle jeho zásad má
býti zisk továrny ukládán do výzkumnictví. Jádro příští-
ho kontinentálního bloku viděl v německo-francouzském
hospodářském vyrovnání s vyloučením Anll:lie a Ruska.
Posledním je Dr. Fritz T o d t, Vůdcův stavitel silnic

a organisátor dálnic. V květnu roku 1938 dostal rozkaz
vybudovati západní val. Do 20. června pracovalo již na
valu 35.000 mužů a 21. září 241.000 a konečně v rámci
Todtovy organisace 342.000 mužů, vedle toho 90.000 mužů
pionýrských štábů a 100.000 mužů říšské pracovní služby.
V září 1938 bylo do dopravy zařazeno 15.000 nákladních
automobilů; dráhy dodávaly 8000 vagonů materiálu denně
a ještě asi třetina rýnského loďstva obstarávala
dopravu. Pro dopravu dělníků bylo zařazeno denně
5000 autobusů. Velkolepý úspěch jeho práce byl usnadněn
tím, že ani dálnice ani západní val nepodléhaly úvahám
rentabilitním, byly vyňaty z oboru kalkulace a zisku.
V druhém oddílu »Tradicc« začíná B i s m a r k e m jako

průkopníkem sociální politiky, který zahájil období me-
zinárodního sociálního zákonodárství 'ze státní raisony.
Kampaň v,e volbách v roce 1881 vedl pod heslem: »Státní
socialismus je praktické křesťanstvÍ.«

Následuje švábský mechanik Robert B o s c h, který
hlásal zásadu: »Smím si dovoliti, abych ztratil peníze,
ale nikoliv důvěru.« Jeho podnik existoval dlouho jako
samostatný, pak byl 20 let akciovou společností, ale dnes
je opět společností s ručením omElzeným. Na to je zařa-
děna obchodní zpráva podniku Kruppova za obchodní rok
1936--7, z níž je vidno, že je to starý podnik s výraznou
tradicí a minulostí, neboť je to typický podnik těžkého
průmyslu. V době necelých 20 let musí závod prováděti
již druhé velké přeorientování. První přeorientování na
výrobu mírových produktů po světové válce provedla fir-
ma, opuštěná vládami a odkázaná sama na sebe. :t';yní
vrací se ke svým starým tradicím zbrojovky. Zpráva
praví» Výstavba nového chemického a fysikálního ústavu
výzkumného usnadní postaviti výzkumné práce na širší
základnu vědeckou«. Zpráva je zajímavá tím, že promlou-
vá též o pořadí cílů, pro něž pracuje, o velké sociální
funkci rentability. o nepatrné úloze, jakou má ještf di-
videnda jako kapitálová renta. Firma zvýšila dividendu
ze 4% na 5%. Daňový výnos tichého společníka - státu
- zvýšil se o 26% proti roku předešlému a výnos sám
vzrostlo 11%. Devět milionů bylo použito na udržování
a obnovu podniku. I zde je uváděna politika »vyrovnáva-
cích pokladen«. Následuje stať »Velký podnik«. Mimo rá-
mec akciové společnosti prodělal charakter velkého podni-
ku v moderní době pozoruhodné změny, a to na poli hos-
podářském, v publicitě podniku a po stránce sociálnÍ. Nový
akc. zákon německý dělí výnos podniku trojmo, na akcioná-
ře, na předsednictvo a na dozorčí radu a na osazenstvo.
Další stať zní »Tradice zbrojního průmyslu«. V ní se

uvádí vztah zbrojního průmyslu s výrobou mírovou. V mi-
rové výrobě lze prováděti zkoušky s novým materiálem,
výsledků lze pak využíti při výrobě válečného materiálu.
čímž zůstává zbrojní průmysl ve stálém styku s technic-
kým pokrokem. Vzpomíná na Kruppovo dělo z lité oceli,
které bylo zavedeno přes odpor zbrojařských podniků.
Zbraně platí národ dvakráte, jednou daněmi, po druhé
krví. Na opravu chyb je ve válce již pozdě a ve válce dy-
namické, bleskové teprve. Výzbroj válečná vyrábí se po-
tají a není možno srovnávání s materiálem jiných států.
Za války zastaví smíšený závod výrobu některÝch míro-
vých výrobků a stupňuje výrobu výzbroje: Národ. který
má nejlepší tanky a vyrábí nejlepší letadla, nejtvrdší
děla a nejprůraznější bomby, VYrábí také nejlepší ocel pro
mírové potřeby.
V další stati »Si.qnály« jsou studie Pour le roi de

Prusse, Válečné zisky trůnu zbavené, Daňová škola, So-
cialismus vědeckého bádání, Ústup soukromna a Přerod
měšťanův.
V oddílu »Válka« následují stati Vnitřní statky, So-

ciální prvek ve 'válce, Pro koho pracuje čas?, Podnik ve
válce, Kopie proti originálu, a na závěr Nová Evropa
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a Monroeova doktrina. V této se pravI, ze vítězné Ně-
mecko přejímá práva a povinnosti kontinentálního poslá-
ní. U všech partnerů evropského hospodářského velko-
prostoru proniká již zásada státního řízení hospodářství
a ulehčuje tím spolupráci. Jako hybná síla v novém hos-
podářství evropském zvítězí národní socialismus a vystří-
dá kapitalistický způsob hospodaření. Podnikatelé nebu-
dou říditi hospodářství ve smyslu liberálních teorií a ne-
budou dělati konjunkturu, pravděpodobně utvoří se ve
všech zemích souběžně s nimi vrstva hospodářských úřed-
níků a struktura hospodářských úřadů. Bude další úlohou
nalézti nebyrokratickou synthesi mezi veřejným vedením
hospodářství a podnikatelskou iniciativou, jíž je nezbytně
třeba pro rozmach sil Evropy.
Knihu by měl čísti každý technik, - zvláště stati o vý-

zkumnictví a jeho významu, - aby poznal směry myšlení
a ducha, které ovládají touhu po německém vítězství,
které vyrůstají z vědy a z výzkumnictví a dodávají nej-
lepší zbraně německému vojáku. jpk.
Wa I t e r Sb r z e sny: Claus Kroncke als Beispiel der

Ingenieur-Ausbildunl!: gegen Ende des 18. J ahrhunderts.
Schriftenreihe der Arbeitsgemeinschaft ťUr Techniker-
geschichte V. D. I. VDI-Verlag GMBH. Berlin N W7.
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Menší spisek, jak je vydáván VDI. Autor líčí v něm, jak
se vzdělával Kroncke na universitě v Gottingen-ách, kde
poslouchal matematiku u Kastnera. R. 1796 odešel do
Darmstadtu, aby u Webekinga, - který měl bohatou
knihovnu o holandském vodním stavitelství - studoval
a připravil se na cestu studijní do Holandska. Ale již
r. 1798 byl jmenován inspektorem silnic a vodním sta-
vitelem v Giesen-u a r. 1801 stal se vedle svého úřadu
mimořádným profesorem filosofie na universitě tamže a
konal přednášky o vodním, silničním stavitelství a stroi-
nictví. Po odchodu Webekinga do rakouských služeb stal
se Kl"oncke jeho nástupcem, berním radou a inspektorem
staveb na Rýně, čímž stal se též členem berní deputace.
Po nové úpravě úřadů 1822 stal se vrch. stav. ředitelem
a v r. 1838 odešel na odpočinek. Za svého působení upra-
vil stavební službu ve knižetství hessenském a vynikal
vedle toho i jako kameralista. Následuje úvaha o vzdělání
inženýrském na konci 18. století a úvahy o obou jeho
učitelích Buschovi a Webekingovi. V závěrečné úvaze se
uvádí, že geodesie byla dobrou přípravou pro potřebná
pozorování a měření inženÝrů. Dále uvádí autor, že prak-
tickou výchovu a školení nelze nikdy tak dokonale pro-
váděti jako vzdělání teoretické. jpk.

Zřízení zeměměřického úřadu pro Čechy a Moravu.
V organisaci naší měřické služby dochází k podstatné no-
vince, jež se významně dotýká též úř. aut. civ. geometrů.
Vládním nařízením ze dne 13. července t. r., č. 298 Sb.
zřizuje se s'platností od 26. září 1942 zem ě měř i ~'ld'
ú řad pro Č ech y a Mor a v u, v němž se soustře-
ďuje značná část veřejné vyměřovací služby.
Do působnosti nového úřadu spadají tyto měřické zá-

ležitosti:
1. Zřízení z á k I a dní t r i g o n o m e t r i c k é sít ě

"četně doplňování až po síť detailní a zřízení, udržování a
doplňování základní sít ěv ý š k o v ý c h bodů,
která tvoří přímo nebo nepřímo podklad všech výškových
měření. (Tyto úkoly prováděla dosud jednak triangulační
kancelář ministerstva financí, jednak nivelační oddělení
ministerstva dopravy a techniky);
2. p o í' i z o v á ním a p Pro t e k t orá tu, jejich

udržování a všechny práce kartografické, reprodukční a
tiskové; s výjimkou map katastrálních. (Tyto práce spa-
daly dosud do kompetence zeměpisného ústavu minister-
stva vnitral) ;
3. z á lež i t o s t i hra nič n í, t. j. vytyčení, omezní-

kování a zaměření hranic Protektorátu. (Provádělo dosud
hraniční oddělení ministerstva vnitra.)
Kromě toho zeměměřickému úřadu náleží, aby sledoval

a svou vlastní činností podporoval p o k r o k věd n í c h
o bor Ů, spadajících do jeho působnosti.
Působnost ministerstva financí ve věcech měřických,

t. j. obnovování (nové katastrální měření) a udržování
(evidence) pozemkového katastru podle kat. zákona zů-
stává dále vyhražena ministerstvu financí; zeměměřické-
mu úřadu však přísluší právo v y k o n á vat i o db o r-
n Ý dozor a u dělo vat i p o k y n y ve všech měřických
v~cech katastrální správy. Také měřická služba v ostat-
ních ministerstvech a veřejných úřadech (na př. měřická
služba u železnic, dálnic, zemských úřadů, u pozemkového
úřadu atd.) zůstává dále v těchto úřadech.
Zeměměřický úřad je bezprostředně podřízen ministrovi

vnitra, do jehož kompetence spadají zejména personální
záležitosti zaměstnanců úřadů a dále právo vyhlásiti
vnitřní organisaci a upraviti činnost úřadů. Jinak však je
nový úřad vybaven značnou samostatností. V jeho čele
stojí president, kterého jmenuje a odvolává státní presi-
dent.Úřad má vlastní poukazovací právo, vlastní účetní
a pokladniční službu.
Nařízení obsahuje též ustanovení, dotýkající se činnosti

úředně autorisovaných civilních geometrů. V ~ 10 se sta-
noví, že civilní geometři jsou veřejnými orgány, podobně
jako veřejné úřady, konající zeměměřické práce, spadající
pod pravomoc zeměměřického úřadu. Jako takoví jsou ci-
vilní geometři povinni. pokud provádějí práce spadající do
kompetence zeměměřického úřadu nebo práce, jež jsou

placeny či podporovány z protektorátních nebo jiných ve-
řejných prostředků:

31) oznamovati tyto práce včas zeměměřickému úřadu,
b) prováděti je jednotně podle předpisů o tom vyda-

ných,
c) sdělovati zeměměř. úřadu bezplatně výsledky těchto

prací, jestliže úřad o to požádá.
V odstavci 4 tohoto paragrafu pak se výslovně praví,

že pokud provádějí civilní geometři zeměměřické práce
podléhající oznamovací povinnosti, je úkolem zeměměř.
úřadu, aby se přesvědčoval nahlédnutím během práce,
zvláště též během prací v polích o jednotném provádění
a aby - ukáže-li se toho potřeba - zařídil změnu.
Ministr vnitra může vyhláškou v úředním listě stano-

viti podrobnější předpisy o tom, ktlré práce mají civ.
geometři ohlašovati a které ne.
Sdružení civ. geometrů pro nová měření při Inženýrské

komoře v Praze. Inženýrská komora v Praze má možnost
podle svého Jednacího řádu sdružovati své členy, kteří
mají zvláštní zájmy hospodářské, odborné, vědecké a pod.
v t. zv. »Sdružení«. Povinnosti těchto sdružení je pod-
porovati představenstvo komory a hájiti zájmy členů
v oboru, pro který bylo sdružení ustaveno. Členství
v sdruženích může býti povinné nebo dobrovolné.
Nové úkoly, jež vyrůstají stavu civilních geometrů

v oboru vyměřování polohopisného i výškopisného, zejmé-
na též soustředěním veřejné vyměřovací služby v Země-
měřičském úřadě. zřízeném vlád. nař. z 13. července t. r.
č. 298 Sb., vyvolaly v život Sdružení civ. O'eometrů pro
nová měření při pracovní sekci Inž. komory v Praze
(pracovní sekce v Brně obdobné sdružení již má od loň-
ského roku). V 17. čísle Věstníku Inženýrské komory
ze 7. září 1942 je vyhlášen presidentem komory organi-
sační řád pro toto nové Sdružení.
Podle organisačního řádu se rozumí novým měřením

veškeré práce, prováděné podle Instrukce A pro katastrál-
ní měřické práce (výnos min. financí ze dne 30. června
1939, číslo 60.000/38-III/6 A), t. j. práce pro účely po-
zemkového katastru, pro polohové a regulační plány měst
a obcí, pro scelování pozemků a pod. na rozdíl od mě-
řických prací, třeba většího rozsahu, jež slouží jen k ve-
dení pozemkového katastru podle Instrukce Bpro kata str.
měřické práce (výnos min. financí ze dne 9. XI. 1932,
Č. 130.405/32-III/6). S ohledem na předpis ~ 284 Instrukce
A o opatření výškopisných příložek, spadají sem i výško-
pisné práce prováděné pro účely plánů polohy (upravo-
vacích), nebo jako podklady projektů inženýrských staveb.
'Účelem Sdružení je pečovati v dohodě s příslušnými

úřady o jednotné a hospodárné provádění prací převza-
tých civ. geometry, propagace práce stavu atd.
Sdružení bude řízeno vlastním 8členným výborem, který

za svou činnost odpovídá výroční valné schůzi členů Sdru-
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žení a presidentovi komory. Jedním z prvních úkolů vý-
boru má být vypracování t. zv. »pravidel«, v nichž by p0-
drobněji normována byla působnost Sdružení a spolupráce
členů.
Svou činnost zahájí Sdružení v říjnu t. r. UstavElllí

Sdružení znamená v orgoanisaci našeho zeměměřic~i
další krok kupředu; věříme, že krok vydatný a spráVllÝ.

Pour~c,
Změna stavebních řádů. Ve sbírce zákonů a nanzenl,

částce 45 ze dne 4. dubna 1942, vyšlo významné nařízeni
čís. 109 o změně stavebních řádů (1. stavební novela)
s vyhláškou čís. 110, kterou se vyjímají určité obce
z ustanovení § 1 tohoto nařízení (Mladá Boleslav, Dvůr
Králové nad Labem, Hradec Králové, Kladno, Kolín,
Kroměříž, Pardubice, Prostějov, Přerov, Tábor a Zlí'~).'
Nařízení pře náš' í o bor p ů s o b n o s t i s t a v e -

n í p o I i c i e, vyhražený obcím podle ustanovení česk.é p
a moravského stavebního řádu a nařízeni 185/1939 a 3041
1940 Sb. (pro obvody stavebních řádů), n a o k r es n í
ú řad y. Změnou ministerstev byl obor stavební policie
přenesen z působnosti býv. min. veř. prací na ministerstto
vnitra.
Obce krom jiných stavebních záležitosti opatřují a

obnovují plány polohy (regoulační a upravovací plány) a
udržují je ve shodě se skutečným stavem (§ 1, odst. 2,
§ 3). Pokud dosavadní plány polohy nevyhovují ustano-
vením tohoto nařízení, musí býti změněny (§ 15).
Obce, které mají zřízenu řádnou stavební službu nebo

zaměstnávají úředníka ze stavebního oboru, může zemský
úřad pověřiti (§ I, odst. 3) mimo jiné, aby sdělovaly a
vytyčovaly stavební čáru a výškovou úroveň.
Jak v § 2 uvedeno, může ministerstvo vnitra vyjmouti

určité obce z platnosti nařízení, jakmile mají řádně vy-
budovanou stavební službu nebo zaměstnávají odborné
stavební úředníky, čímž vlastně vyhovuje dávné potřebě
obecních správ a nutí tyto k zřízení technických oddělení
odborně vedenÝch.
Nařízení dále rozvádí působnost obcí a dozorčích úřadlJ

ve stavebních věcech (v části II) a zmiňuje se o projěd-
návání žádostí ve věcech stavebních (část III).
Zcela nová a důl e žit á ustanovení obsahuje část IV,

jednající o stavbách při silnicích, zavádějící s i I nič n í
o c hra n n á pás m a po obou stranách silnice, na nichž
se nesmí stavěti, ani zřizovati ohrady nebo příjezdy ke
stavebním pozemkům, a to vně obvodu obce, zastavěného
be7.značnějších mezer (§§ 9 a 11).
~íře činí, měřeno od osy silnice, u protektorátních sil-

nic 25 m. u okresních a jim na roveň postavených 18 m,
u ostatních silnic nejméně 6 m (odst. 3, § 9), při čemž
může, vyžadují-li to místní poměry, býti tato šířka ochran-
ného silničního pásma stanovena odchylně (§ 9. odst. 1).
Pokud jde zejména o silnice příjezdné J.: dáhicím nebo
o silnice objízdné, nejen s ohledem na nynější ale i bu-
doucí dopravu, podléhá i jejich okolí omezením platným
pro silnice okresní (§ 9, odst. 2). Stanovení ochranných
pásem bude provedeno do 31. prosince 1942.
Podle ustanovení tedy vyplývá, že k pořadí staveb

musí býti po obou vnějších hranicích ochranného pásma
upraveny další pásy na nří.iezdy a příchody, ať již v šíř;
jednoho nebo obou proudů. Plán polohy (plán uprav ovací)
musí tedy vykazovati zvláštní místní cesty a příchody
ke stavebním pozemkům (§ 14). Novostavby nesmí býti
spojeny s ochrannými násmy resp. silnicí chráněnou tímto
pásmem přímým příchodem, vyjma ce,st nezbvtných
v zájmu veřejném [§ 16, odst. 1, č. 2, písmo a)1 aneb
.iedná-li se o akce v souvislosti s řízením scelovacím
(§ 16. odst. 2).
Ma.iitelé orlstoupí notřebné nozemkv bez náhrady.

V těch případech, ve kterých bylo již dávno právoplané
JVlVoleník rozděle'1í pozemk'} na místa stavební, ke stav-
bě a pod., rozhodne zemský úřad o výši odškodného a
o tom, kdo je má nésti. při čemž odškodné se určuie nod~e
m;tanovení Stálého výboru ze dne 16. listopmu 1938, čís.
291 Sb.
Uvnitř s,"vřeně zastavěného obvodu obce stanoví vzdá-

lenost staveb od osy komunikací platný plán reg-ulační,
ovšem s náležitým ohledem na otázky dopravně-hospo-
rlářské.

Předepisy stavebních řádů, až na § 44 Č, ř., § 16 m. ř.,
§ 44 brň. ř. a §§ 14-17 opatření 201/1938 zůstávají tedy
v platnosti, moravský stavební řád se rozšiřuje na ob-
vod platnosti stavebního řádu pro Slezsko vyjma město
Frýdek (§ 20). Slezský stavební řád se tímto zrušuje.
Zákon železniční (1937) a vI. nař. 178/1938 a 288/1941
o opatření upravovacích plánů obcí a jejich finanční
podpoře zůstávají v platnosti. Ing. V. Burda.
Vyhláška ministra spravedlnosti ze dne 13. července

1942 číslo 36.819/42 o změnách v osobách úředníků opráv-
něnÝch podpisovati goeometrické (polohopisné) plány u ře-
ditelství drah v Praze. Hradci Králové. Plzni a Brně.
I. Úředníky oprávněnými pravoplatně podpisovati geQ-
metrické (polohopisné) plány, vyhotovené pro účely vlast-
ního služebního oboru, které mohou býti podkladem pro
zápisy ve veřejných knihách a v pozemkovém katastru
(§ 51 kat. zák. z dne 16. prosince 1937, Č. 177 Sb.) jsou:
a) u ř e d i tel s tví dr a h v P r a z e vedle úředníků

uvedených ve vyhlášce ministra spravedlnosti ze dne 23.
ledna 1940, č. 44.741/39 měřičtí komisaři Ing. Dr. Rudolf
Kloss, Ing. Josef Melounek a Ing. Ladislav Ku-
n ic k ý,
b) u ř e d i tel s tví d r a h v P I z n i vedle úředníků

uvedených ve vyhlášce ministra spravedlnosti ze dne 23.
ledna 1940, Č. 44.741/39 a ze dne 7. února 1941, Č. 61.676/
40; měřický komisař Ing. Jaroslav O u d ran,
c) u ř e d i tel stÝ í d r a h v Brn ě vedle úředníků

uvedených ve vyhlášce ministra spravedlnosti ze dne 23.
ledna 1940, Č. 44.741/39: měřičtí komisaři Ing. Edmu!ld
Budík, Ing. Josef Čermák, Ing. Jan Konicar, Ing
Jindřich Macháček a Ing. Josef ~paček.
II. Oprávnění pravoplatně podpisovati geometrické (po-

lohopisné) plány, které dosud příslušelo pro ředitelství
drah v Hradci Králové vrchnímu měřickému komisaři
Ing. Karlu Ve t t e r lov i a měřickému komisaři Ing.
Janu H o I u b ov i a pro ředitelství drah v Plzni měři<:-
kému komisaři Ing. Dr. Rudolfu K i o s s o v i, zaniklo.
Ministr spravedlnosti Dr. Krejčí m. p.
Agoenda měřického oddělení Zemského úřadu v Brně.

Zemský úřad v Brně provedl reformu své vnitřní orga-
nisace. Všechna agoenda byla rozdělena mezi 6 odborů a
presidium. Technické záležitosti obstarává odbor V. včele
se zemským přednostou technické služby Ing. Jaroslavem
Č ech e m. Odbor V. má 5 skupin pro jednotlivé úseky
technických záležitostí (stavby pozemní, stavby silniční a
pod.). Skupiny mají 'pak jednotlivé oddělení. Oddělení mě-
řické má označení V-B/3. Přednostou oddělení je Ing. Dr.
Josef R ů ž i č k a. Uveřejňujeme rozsah agendy tohoto
oddělení, jako důkaz jak rozsáhlý a pestrý pracovní obor
je tomuto oddělení přidělen. Oddělení obstarává:
zeměměřické práce, zvláště práce příbuzné pracem ka-

tastrálním,
spoluúčast při knihovním provádění výkupů pozemků

pro stavby Protektorátu a země, veřejných fondů a pro
zřízení a udržování škol a ústavů,
spoluúčast při vyvlastňování pozemků, při obstarávání

vyvlastňovacích plánů a k tomu náležejících příloh,
spoluúčast při oceňování pozemků pro stavby Protek-

torátu, země a veřejných fondů,
evidence nemovitého majetku Protektorátu, země a ve-

řejnÝch fondů a s tím souvisejících daňových záležitostí,
spoluúčast při zakládání a udržování stávajících poly-

gonálních bodů pro polohopisné měření podél veřejných
vodních toků,
přesné nivelace a spolupůsobení při technické nivelaci;

udržování značek přesné nivelace,
spoluúčast při zadávání měřických prací civilním tech-

nikům a revise těchto prací.
spoluúčast při povolování knihovních odpisů ploch vod-

ních toků, tvořících veřejný majetek, .
spoluúčast při projednávání polohopisných a regulač-

ních plánů, zvláště těch, které jsou subvencovány zemí,
podávání posudků ve věcech zeměměřičských,
zeměměřičské záležitosti při úpravě protektorátních a

zemských hranic,
spoluúčast v disciplinárních věcech proti úř. aut. civ.

geometrům a podávání posudků o jejich elaborátech.
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