ZEMĚMĚŘIČSHÝ vĚsTníH
Někte~é typy nomog~amu p~o tacbymetdcké
vzo~ce.
Dr. F. F i a 1a.

U nás 'začíná se již ujímati upotřebení grafických řešení
při výpočtech geodetických, není však znalost jejich tak rozšířena, aby se všeobecně uznávala výhodnost grafických počtů.
A přece dá se pro některé výpočty, zvláště tam, kde se jedná
o veliké množství číselných výpočtů téže· formy, upotřebiti nomogramu, který často s dostačující přesU1lstí vyhovuje požadavki'tm
na výsledek měření kladeným a odstraňuje svým jednoduchým
způsobem řešení úmornou práci početní.
V tomto časopise bylo již v r. 1913 autorem tohoto člállkLl
poukázáno na výhodné upotřebení nomogramú spojnicových pro
některé vzorce geodetické a loňského roku p. Ant. Prokeš podal
na str. 39 a násL zdařilou konstrukci nomogramu hexagonáJního
pro údaje tachymetrické.
Je též znám nomogram spojnicový pro
tachymetrii,
navržený prof. Láskou a reprodukovaný
v, "Příručce praktické
geometrie"
prof. dra A. Semeráda.
Ukolem
tohoto článku je poukázati na. dvě jiné formy nomogramu pro
tachymetrické
vzorce, formy zajímavé a s velikou přesností podávající výsledek.
T. Jeden z těch tvarů je nomogram kruhový, řešitelný nomografickou přímkou. Uvažujme rovnici mezi třemi proměnnými tvaru

(1.) .. .Ji (Zl)f~ (z~) fa (zs)

+ [Jl (Zl) +fs (Z2)J9s (zs) + hs (zs) = 0,

o níž pojednává Soreau ve svém díle :" "Contribution a la théorie
et aux applications de la nomographie."
Abychom nomograficky zobrazili danou rovnici, zaveďme
nové parametry x, y, a to tak, že

x= fl (Zl) . JHZ2)'
.
y=j~(Zl)
f2(Z2), čímž rovnice (1.) přejde ve tvar
xfs (zs)
Y 9s (zs)
hs (zs) = O.
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psáti ve formě

Hodnota determinantu
se nezmění, budeme-li násobiti druhý
sloupec (-1), dále ke třetímu sloupci přičteme první a konečně
budeme v k.a~dé řádce děliti třetím členem, .č~Qli Qbdriíme
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Má-li .tato přímka procházeti
třemi body o souřadtlicích
(Xli Y1), (X2, Yi), (xs, Ys), musí býti vyplněna podmínka
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1 a 2,

ohledem na první, resp. druhou rovnici z (3) je
Xk2

+

r

2

Yk
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(Xk - ~ + Yk2 =
Kružnice

G

r

.

tato má tudíž dle poslední rovnice poloměr r = ~

a střed její má souřadnice

x = ~,y=O.

-

'ľřetí stupnice pro Zs leží obecně na křivce.
Stupnice pro Zl a Z2 dají se pohodlně sestrojiti.
Zvolme kružnici - nositelku těchto stupnic - o průměru
d= 1 a O je počátek soustavy pravoúhlých souřadnic x, Y (obr. 1)Učiňme AB.lOA,
BO.lAB.
AB-a,
kdež a je libovolná
délka. Od bodu B nanášejme ve směru B O funkci fl (Zl) V jednot-
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kách zvoleného a, takle BM .. aJl(zl)i pak bod M', jako~to
pro.sečík paprsltu .A.M_slttužniél,jekotovany
hod pro zvolenoohodnotu proměnué Zl' 'Je totiž
LlOM/M' (X)AA.BM a tudíž
-C
M~-ii~IB
!

Xl : YI = a: aJl (Zl)
y
Yl = Xdl (Zl)' .
Avšak z první rovnice (3.) platí
také
Yl = Xdl (Zl)'
čímž konstrukce dokázána. Taktéž
se zobrazujellt1l1Jliiee prb 82'
Tohoupot~rne
na rovnice pro
tachymetrii .•.t»fj'.ertUllrlibltt trl 'Izě
psMi·ŤzoFce tyšdostatečnOl1 přesností ve tvaru

neb

o.

D.= (c+ OL) cos2 a a

.w= ~(c + OL) sin 2 a.
Sestrojme předem nomogram pro prvnf rovnici.
Přepišme na tvar
-(c+ OL) .100 sin»
dD=O;<kdiei (Cf Oh} je udáno v m
a .dD v cm 8 L/D=(c+
OL)-D. Pro výhodné zobrazeni

a+

.6DcrJt

rr••
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E

(tl+CV

_G?si ••r",

-k.CLJ ~

zvolme vhodně jinak libovolné moduly, pro jednotlivé proměnné
jen vázané podmínkou, aby nebyla porušena rovnost, třeba 0'01,
0'1,.0'001, takže uvažovaná rovnice bude

+

+

0'01 (c
GL) . -0'1 . 100 sin~a
0'001 LiD = O.
Porovnejmeji 8 rovnici (1.); jest
!I(Zl) l±::: 00(1)1 (c+ CL)
'9s (zs) = O
f2 (Z2) - -10 sin2 a
ka (zs) = 0'001 L1 D
fa (za) = 1.
Stupnice pro Zl a pro Z2 sestrojujeme dle obr. 1., }Jřípadně
některé body kontrolujeme pomoci rovnice (3.), stupnice pro Z3 je
.•. se dl e rovnICe
.
na ose x,. ne boť Ys=1: (-9s(za)
) : k ( ) =, O a nanaSl
s

s=

X

Za

T

s

Za

1
1 ' 0{)01 L1 D v jednotkách pruměru d (obr. 2.).
T

(Dokončení příště. -

A suivre.)

Hug. Sedláčka "Paměti a doklady o sta~očeských
mí~ách a váhách".

Tím teprve jest Hájkova soustava záhonná vysvětlena
tak, že v ní -- jak se říká - všechno klape. Překvapující pak
shoda lám't Hájkovýeh s lány v Čechách se vyskytujícími, jest
dle mého názoru nejlepším potvrzením správnosti mého výkladu.
Lány o 60 a 72 jitrech vyskytují se nejvíce, lány o 80 až 85 j.
a o 90 j. vyskytují se celkem málo. Proč však počet jiter nesouhlasí vždy přesně s počtem jiter lánů IIájkových, nýbrž
většinou jen se těmto lánům velmi přibmují, vyložil jsem, myslím, ve svém pojednání (str. 17 a násL) dostatečně.
Z velkého souhlasu lánú s lány HájkovS-rni vysvítá, že
zakladatelé vsí měli v úmyslu dáti osadě určitý lán buď velikosti selského, panského, kněžského nebo královského, :1.leneshoda mezi počtem kolonistů a rozměrem pódy kolonisované
byla příčinou, že lány jsou buď o málo větší nebo menší. Přejimáním pak těchto lánú, neshodujících se plně s lány Hájkovými, od osad později založených, rozšířily se určité typy lánů,
zvláště lánů o 72 j.
Jest ku podivu, že Sedláček drží se tak houževnatě výkladu Klauserova o kolečku plužném. Vždyť přece musí býti
každému jasno, že na př. oněch 480 záhoni'l v lánu selském musi
býti nějak rozděleno v honech, jakožto jednotkách větších nežli
jsou záhony. Uznává-li pak, že v měřictví Hájkově hon a jitro
jest jedno a totéž (str. 18), naskýtá se múj výklad, že kolečko
plužné (pluh) má se při orání 60 krát obrátiti, čili že hon má
šířku no brázd, sám sebou.
Mimo to zdá se mi, že Sedláčkův výklad odporuje duchu
naší řeči. Slovo .~obrátiti" znamená dle mého ná,zoru změniti
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dosavadní polohu nebo směr pohybu ve směr Jmy, zpravidla
zrovna opačný a nějakou dobu trvajicí. Říkáme o člověku:
"Obrátil se" v tom smyslu, že se obrátil napravo, nalevo, čelem
vzad a v tom novém postoji, po případě pohybu nějakou dobu
setrval. Pohybuje-li se však těleso kolem své osy, říkáme, že se
otáčí: Kolo, země, slunce se otáčí. Jsem proto přesvědčen, že
by Hájek byl užil slova "otočiti" () kolečku plužllém, kdyby byl
chtěl naznačiti, ž'e délkami otáček kolečka plužného má býti
určena délka honu. Sedláček sám užívá slova otočiti tam, kde
Hájka necituje. doslova (str. i 7) *).
Vykládám-li však já, že kolečko plužné má se v honu při
orání 60 krát obrátiti, t. j. vyorati 60 brázd, jest to v duchu
našeho jazyka, neboť při vyorání každé brázdy musí se pluh
obrátiti a vyorávati další brázdu zcela opačným směrem. Terminus technicus pro tuto změnu pohybu jest dosud u rolníki'l,
aspoň v severových. Čechách, "obrátiti".
Při míře záhonové jednalo se hlavně o šířku záhonú a
honi'l, tedv zejména o šířku brázd, z nichž se tyto jednotky
skládají. Sířka pak brázdy jest dána šířkou radlice. Hájek jí sice
neurčuje přímo určitou jednotkou měrnou, ale přece stanoví ji

;d=

přesně tím, že brázda (radlice) = 4r

0'71. Praktikové 17. stol.

určovali proto šířku brázdy, jak jest patrno z piídavku k urbáři Pardubskému z roku 1680 (Sedl. dokl. č. 161, str. 190), kde
se šířka brázdy stanoví 1/" loktem.
Protože Sedláček neporozuměl dosti soustavě záhonné v měřictví Hájkově, nemohl ovšem jeho soustavy vyložiti celé, takže
věta (str. 47): "Tím jest vyložena celá soustava Hájkova,"
nemá platnosti v plném rozsahu. Výklad lánu, určeného provazci, jitry a pruty, není také nic zvláště obtížného, zejména
po tom, co bylo vyloženo v mém pojednání.
Velikou vadou Sedláčkova zpracování jest, že velmi často
aplikuje údaje z dob pozdních (16. až 18. stol.) na poměry dob
starších, což není přípustno, ježto každý takový údaj značí zpravidla jiný stupeň vývoje. Tím také nelze dospěti k žádným positivním výsledkúm, aneb dospěje :oek výsledkúm, z nichž těžko
jest vytvořiti nějakou soustavu.
Jaký byl vývoj měření polního u nás, to vidíme dobře
z údajú, jež Sedláček uvádí k době 16. a 17. atol. V této době
jest patrný vliv kroniky Hájkovy, zejména na velkostatcích,
řízených úředníky, již Kroniku českou znali. Pokládajíce měření
Hájkovo -za měření zemské, za jaké se vydávalo, zaváděli je na
velkostatcích anebo tam, kde bylo měření zemské, přizpúsobovaH je měření Hájkovu.
Jak sezdá, nepočítalo se na velkostatcích původně na
lány, neboť lán jest původně jednotkou, jíž se označuje used*) Nyní se sice užívá technického výrazu ~obrátka" u kol, ale slovo toto
jest v tomto smýslu asi zcela nové a mělo by býti asi "otáčka". Ostatně měli
by rozhodnouti filologové, zdali slovo ~obrátiti se" mělo v 15. a 16. stol. význam'
otáčeti Ee.

1925/117

lost selská. Počítalo se aSI Jen na jitra (hony) nebo záhony.
Avšak vlivem lánové soustavy na statcích selských určován
v 15. a 16. stol. také rozsah velkostatku na lány. Když však
Kronikou českou vešly ve známost všeobecnou míry Hájkovy,
zaváděli je úředníci na velkostatcích, a to tak, jak právě kdo
měrám těm rozuměl. Někde měli za to, že na panských statcích
má býti lán pal1ský,' jinde zaváděli lán selský a málokde lán
královský. Při tom si náležitě neuvědomili, že lány Hájkovy
jsou plochou velmi rozdílné, a že si toho neuvědomili, toho asi
hlavní příčinou bylo tvrzení Hájkovo, že na každý ze 4 lánů
(selský, panský atd.) padnou jednostejně 64 korce pšenice.
A tak nacházíme v dokladech urbariálních z 16. až 18. stol..
jež Sedláčkova kniha uvádí, že lán o 60 jitrech půdy nebo násevku jest někde dělen na 8 kop záhonů 1), jinde na 10 kop 2)
nebo 12 kop 2). Případů takových můžeme sice uvésti jen několik, ale není pochyby, že jich skutečně bylo mnohem více,
neboť malý počet případů takových bylo možno najíti jen proto,
že jen v těchto případech jest rozsah velkostatku určen současně počtem jiter nebo korců násevku, počtem lánů a kopami
záhonit zároveň. Kde totiž takové současné určení lány, jitry a
kopami záhonů není, nelze usuzovati, na kolik kop záhonů se
který lán dělil.
. Také měření zemské bylo přizpůsobováno k měření Hájkovu na kopy záhonů, jak jest patrno z poznámky v urháři
Pardubském z roku 1680: "Záhon dýlky honů zemských 5 provazců a provazec dýlky 52 lokte, činí 260 loktuv. Zemský záhon o (j brázdách a každá brázda šíří 1/2 lokte; drží kopa záhonů bez rozhorův na šířku 180 loktův; do kopy záhonů rozhorů 60 a každý 3 rozhory šíří 4 lokte vynesou. A tak jedna
k~pa záhonův s 60 rozhory takovou šíř jako i délku, to jest
260 loktův, vynese."
Přizpůsobení měření zemského k měření Hájkovu jeví se
v tom, že lán zemský dělí s'e také na záhony, hony a kopy;
hon jest 5 provazcit zdéli, ale měřených dle způsobu zemského
po 52 loktech, takže jest dlouhý 260 loket, kdežto Hájkův
hon = 2107. Zato šířka záhonů jest pouze 6 brázd, a to 1/2lokte
širokých = 3 loktům, s rozhorem = 4'3337, kdežto u Hájka jest
šířka záhonu 7'5 brázdy 0'7 7 širokých = 5'257. Jest tedy záhon
dle této paměti = 1126'665872, což se jen o 24 [2 liší od záhonu
Hájkova = 1102'572• Kopa záhonů - 67599'94872, kdežto Hájkova kopa záhonú = 66150 72, tedy nepatrně menší. U lánu
o 8 kopách záhonťt j'est ovšem rozdíl větší. Dle paměti =
= 540799'5847\ dle Hájka = 529200 72, čili rozdíl asi 10 záhomt
Lán o 10 kopách dle paměti
675999'48P, dle Hájka=
= 661500 P. Tedy jest to přizpťtsohení k měření Hájkovu dost
zdařilé.
Jiné přizpůsobení měření zemského k měření záhonovému
I

----

I) Sedláček .'. 306, panství Ledeeké.
2) Sedláček Č, 249 e, panství Poděbradské; Č, 304. páD ství Kladenské,
3) Sedláček č. 3aOb, Oduliny Vody, Červená Lhota; Č. 316, statek Beš-

kovský; č..351 Kynel.
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(Hájkovu) nalézáme ve spisu Kynclově (Sedl. 3tr. 345, č. 351).
Kynel pokládá sice jen lán zemský za správný, ale jeho· počítání na záhony jest přece přizpůsobení k lánl! Hájkovu selskému.
Podle Kyncla měřilo se na Morzinovských panstvích na
provazce o 521/2 Z, tedy o 1/21 větší nežli by~~' zem. provazce.
Takové 4 provazce = 1 kopě záhonů, takže jeden záhon jest
31!2 1 široký a má plochu 735 Z2. Kdyby Kynel počítal na lán
zemský
5191681\ obsahoval by tolik záhonů, kolikrát jest
735 [2 obsaženo v 5191681\ t. j. 706'364 záh. čili.11 kop l16 záh.
Již z tohoto nezm:ovnaného čísla kop lze souditi, že Kyncl při
míře záhonové na zemský lán nepočítal. Dělíme-li však lán
selský
529200 12 plochou KyIlclova záhonu
735 Z:, dostaneme
rovné.ěíslo 720 čilí 12 kop záhonil. Jest tedy nepochybno, že
Kynel při míře záhonové počítal na lán selský, který však ne·dělil na 8, nýbrž na 12 kop záhonů.
Již z tohoto vzájemného přizpůsobování měr zemských
a měr Hájkových jest patrno, jak se měření polní stávalo spletitým a zmatek ještě vzrůstal, když toto přizptlsobování bylo
llrováděno ještě cizími měrami, jak se zdá, nejvíce vídeňským
loktem.
Určitě počítá na loket vídeňský Jan Žat e c k Ý z P 0m n o u 13 e (Sedl. str. 326, Č. 347) asi v 16. stol. Dle něho lán
= 60 jitrtlm, provazec
32 1/21 víd., jitro
7 provazcilm, prdvazec lesní = 30 1 víd.
Počítáme-li víd.loket = 0'777 m, jest provazec = 25'2525 m,
provazec2 - 627'68875625 m\ jitro
4463'82129375 m2, lán =
= 26'7829277625 ha. Žatecký přidržuje s'e měření Hájkova
pouze v tom, že lán jeho = 60 jitrům, ale jinak se všem od
něho liší. Protože jeho lán se nejvíce blíží IIájkovu lánu královskému (liší se od něho o 1 ha), mám za to, že Žatecký chtěl
určiti tento lán. Jeho určení provazcem
321/2Z víd. není však
přesné; provazec měl by býti roven něco více nežli 331 víd. Od
měření Hájkova liší se podstatně tím, že v lánu královském dle
lIájka byla jitra stejně veliká jako v lánu selském a bylo jich
llroto 90 a ne 60. Jitro Žateckého mělo by se rovnati 11/2 jitru
Hájkovu, skutečně však jest o 163 m2 menší nežli 1112 jiter Háj·kových.
Na víd. lokte počítali také na panstvích Rožmberských
až do 16. stoL, jak se dovídáme z paměti, kterou uvádí Světecký (Sedl. str. 394). Dle ní provazec = 30 I dlouhým, jitro= 7 provazcům, Tedy provazec2 = 543'35()1 m2, jitro =
= 3803'4927 m2• Kolik jiter se počítalo na lán, není známo.
Počítáme-li lán o 60 jitrech, rovnal by se 22'18209562 ha, což
jest skoro totéž jako Hájkův lán panský. Protož'e však ze záznami'l jiných jest známo, že se na Rožmbel'sk$-ch panstvích
1l0čítalo na lán pacovský o 52 jitrech, mám za to, že takovéto
měření jest pacovské měření. Pacovský lán by pak měřil
19'77816204 ha či1i 63'3 jiter Hájkových.
Vídeňským loktem měří pravděpodobně také II a vel

=

=

=

=

=

=

=
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=

P l' oko p ův (Sedl. str. 321, č. 356). Dle něho jest provazec =
32 loktům, jitro
5 provazcům, lán
60 jitrům. Převedeme-li
tyto údaje na vídeňské lokte, dostaneme, že provazec =" 24'864 m,
provazec2
618'218596 m\ jitro
3091'09298 m\ lán =
= 18'54655788 ha.
j;
U spisu :a~vla 'prokopova vidíme přizpůsobení Hájkovu
lánu selskému o .60 jitrech a to velmi zdařilé, neboť Havel po·
čítá pouze s čísly celými a přece jednotky měrné liší se od Háj.
kových jen nepatrně. Provazec2 jest okrouhle o 2 m2, jitro o 7 m2
a lán o 375 m2 větší nežli u Hájka.
Také S ta r Ý l' U k o p i s (Sedláček, str. 327) má vedle měl'
Hájkových také míry tyto přizpůsobené pravděpodobně na vídeŤlské lokte. . Dle něho jitro = 2 provazcům na d)'l a 2 provazce
na šíř = 4 provazcům2, lán = 44 jitrům. Počítá-li se na lokte
vídeňské, bude jitro = 4259'911824 m2, lán = 18'743612025G ha,
což jest nepatrně více nežli plocha lánu selského.
Rozmanitost měření polního, vzniklá špatným porozumě.
ním měrám Hájkovým a jich přizpůsobováním k měření zemskému nebo také k měřenírakoúskému, byla ještě zvyšována tím,
že staré lány Hájkovy O 60, 75 (72), 821/2 a 90 jitrech trvají
dále. Naproti tomu lán o 64 jitrech se v dokladech urbárníeh
skoro nevyskýtá, eož jest podivuhodno, ježto v 17. a 18. století,
z nichž doklady tyto jsou, bylo hlavně vlivem Podolského
usilováno o to, aby bylo všude jedině zemské měření zavedeno.
I jest z toho patrno, že úředníci panští celkem velmi málo dbali
nařízení sněmovních.
Sice jest možno míti za to, že mnoho lánů o 60 korcíeh
násevku (a těch se vyskytuje nejvíce) j'est počítáno v lánech
zemských dle nějakého usnesení sněmovního, snad z 1'. 1615.
Avšak doloženo jest to určitě pouze ve dvou případeeh a kromě
toho se skoro všude počítá zároveň na kopy záhonů.
Z toho, co bylo shora uvedeno, vysvítá, že při onom zmatku,
který panuje u nás od konce 16. století v měření polním, mu·
síme býti velmi opatrni, ehcem'e-li zjistiti, o jaký lán v určitém
případě běží a dále, že jest ve většině případů nepřípustno, převáděti staré míry (na př. z 13., 14., 15. století) na míry dob
pozdějších, jak to velmi často činí Sedláček. Jinak dospěje se
k výsledkům naprosto nesprávným.
.
_
Souhlasím siee se Sedláčkem, že staré měření polní v Cechách nelze co do přesnosti srovnávati s měřením nynějším,
ale přes to jsem přesvědčen, že měření neřídilo se pouze libovůlí jednotlivců, nýbrž že bylo založeno na pevných dvou jednotkách měrných, totiž na provazci o 52 lokteeh a provazci o
42 loktech. Jitra jsou v podstatě také dvojí: zemské a Hájkovo,
ale toto bývá přizpŮf'!obováno k měření rakouskému (Žateckého,
dle paměti Světeckého a Starého rukopisu) a jest pak značně
větší. :Místní zvyky vytvořily také z původní správné j'0dnotky
měření zemského, totiž z provazce, jitro o 4 provazcích2, jak
vidíme u lánů kasejovických, jinak s lánem zemským úplně
stejných.
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Lány jsou buď zemské nebo Hájkovy nebo jim přibližné.
Lán pacovský o 52 jitrech jest dosud záhadný, protož'e nevíme
s určitostí, jaká byla jeho jitra. Víme toliko, že r. 1579 měly
býti polnosti krumlovské přeměřeny, a to tak, že jitro pacovské
mělo se rovnati zemskému. Krumlovští se však tomu bránili, poukazujíce správně k zápisu'v
městskýc~ knihách, z něhož
jasně vysvítá, že původní měření krumlovských polí z r. 1386
nebylo provedeno dle způsobu zemského. A protože se Krumlovští novému měření bránili, jest nám to dokladem, že jitra
jejich a tudíž také lány jejich (pacovské) byly větší nežli z'emské, i myslím, že pacovský lán byl 19'77816204 ha, jak již napřed
bylo uvedeno. Více světla by do této věci mohlo vnésti přeměření
polí krumlovských dle měření zemského (bylo--li vůbec provedeno), kdyby nám bylo známé, neboť tím poznali bychom
aspoň poměr výměry z r. 1386 a z r. 1579 a mohli bychom
řici, zdali moje mínění jest správné, či _nikoli.
Sedláček mezi doklady o měření polním uvádí také spisy
měřičské, jako jest paměť Žateckého, z Pomnouše, Ludvíka
Kyncla a Veselého, Klausera, Podolského, Globice, Devotyho.
Spisy tyto, pokud nejsou české, vydal v' českém překladu, podobně, jako to činí u jiných dokladů nečeských. Mám však za
to, že by tyto doklady měly býti vydány v řeči originálu. Velmi
cenné jsou Sedláčkovy zprávy o měřičích zemských a polních
vůbec.
Zpracování Sedláčkovo má velmi četné chyby různého
druhu, kterých však zde neuvádím, poněvadž by tím referát
příliš narostl. Snad dostane se mi příležitosti, abych k nim jinde
poukázal.
Mám-li tento referát zakop.čiti celkovým posudkem o díle
Sedláčkově,musím říci asi toto: Dílo toto jako vyd á n í d ok 1a d ů o měření polním jest velmi cenné, protože přináší dost
věcí nových, které, ač nemění podstatně dosavadních vědomostí
našich o měrách polních, přece vrhají na ně nové, jasnější světlo.
J a k o z p r a c o v á n í materiálu V' díle sneseného není dílo
Sedláčkovo vůči dosavadnímu stavu našich vědomostí o měrách polních pokrokem.
Resumé. Cet article rapporte sur la publication du, doyen des historiens
tcheques Aug. Sedláček: "Mémoires et documents des mesures et des poids
tcheques anciens" (Discours de l'Akadémie tcheque des sciences et de~
arts. Prague 1923), mais se bornant au rapport sur les mesures agraires,
Sedláček a ramassé dans cet onvrage beaucoup de documents nonveaux
sur les mesures agraires, surtout ceUes, qui étaient habituelles en Rohemc,
de sorte, que nos connaissances dans ce genre en sont sensiblement complétées.
Les doeuments montrent en premiere ligne, qu'li partiI' du XVI.
siede les deux systemes des mesnres: le systeme des mesures offieielles
(d'état; et celni du chroniqueur Hájek étaient par les géometres larques
mutuel1ement adaptés pour la plupart par méprise, que e'étaient les systeme s
tout, li fait différents. Le systeme de Hájek était aussi adapté li la mesure
li l'aune autriehienne, mais la transeription des mesures de Hájek, faite de
cette maniere. est générelement seulement approximative.
Sedl:íček s'efforce aussi ďexpliquer les documents sUr les mcsures'
agraires, mais il s'y trompe en concédant dans l'arpentage officiel du pays
aussi le systeme des planches.
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Il n'a point compris le systeme des planchés de Hájek, quoique il
ait été minutieusement
expliqué dans le traité de J. Lamač: "Sur les mesures
agraires tcheques anciennes" (Pl"ll.guc 1908-1909). Beaucoup de consequences,
que M. Sedláček til'e de son explication fautive, ne sont pas ators juste~.

K 25letému výeočí založení české vysoké školy
'tecbnické v Bent.
Ve dJneclJ. 23. a 24. května t. r. oslavila hrněnská technika 25 let
svého trvání. Cs. Isvět technický as ním zeměm~řiči ,společně zúčasitnili
se oslavných ak,ci, kte,ré dály se ne·hlučně. Z'3Ito wbsolventi a pht,omní
zá.stupwvé úřadů aS!p.olkd tím živěji pwjevovali
zájem·o vY5.(}kouŠlkolu
a vyslovili l\ldeost a uznání nad dilem, které brněnskou
technikou v tak
krátké době ve prospěch česlké vMy, technic;ké praxe a hospodářského
života bylo .vykonáno.
Škola vyrostla
z,e 'skromných
počá>tků pod tlakcm
morav,ského
prostředí a pmktnců česky-ch, hlavně .pak přičiněním a obratností ministrů
Rezka a KaizJa. Těžce se zakotvovala
v hrněnské půdě, kde městská
správa a vůdčí kruhy z národno~tnich
dŮ'v,odů proti jejimuzřizeni
brojilv.
Ale obětavost ft láska, kter~u si k české védě nu. techniku nově jmenovaní
profeí'roři přiná.šeli, měla záv~ný vliv na to, že vysoká škola přes nepřízeň
poonělll. se utěěeně rozvíjela.
První pfedná,~k'y 'zaihájeny byly 7. listopadu 1899; zapsáno bylo 33 řMných
a 14 mimořádný<;h 'P.úsluchačů.
Počet profe1wrů byl ,skromničký
čtyři celkem:
Zahradník,
Sohotka,
Jahn a Schwaip;e·r. V roce 19'"2'4měla vy,s,(ftká školla. 41profe'sorůa
54 .ostatníchsil
učitelských,
kteŤí vyiCho,vávali 1606 'll'O'slucha,čů pro život
praktický.
Za 25 let svého trvání vykonala technilm vic, ne·ž -dalo ,se očekávati
půvo-dně. St,vořila nové 'Výzkumné
ohn~sko ,če.g,ké 'kultury
technické,
,připra.vílapůdu
pro vznik jiných brněnských
vysoký'ch škoJ,vychovala
řadu učencú, Ikteří púsobí na vy.sokých školách technických
i universHnic,h. Tectr..:cké pmxi od~lhovala z,a tu d'obu 1123 inženýru (stav. 412,
kult. 44, ,stroj. 221, elektroinž. 84,zeměměř.
239 a chem. 123), kteří ,řsou
zr.a·čnou mě'rou s ús'pěchem úča.stni ,ře,sení úkolů odborných v Čs. R. a.
v zahraničí.
"Kurs" zeměměřič,í'rkýzřízen
byl ve školním roce 1910/11. Prvním
profe·sorem nižší a vyš;ší geodesie us:banoven Ing. J O'S. Li-čka, mimořá<lný
profe&Of .pra,žské te'chniky. První zkušební komise pro státnl ZkOU8'ky
zeměměř'ěské
·sestávala z p,řed:sedy prof. J. Li,čky. místO/předsedy Ing. A.
Hanamanna
a člrnů J. Mašk,a, B. RemeJíe a H. Melichara. PQ :smrti
J}1'of.Líčky (,zemřel ve funkci reili.toll'a.4. sl'ipna 19(0) .imenováJll byl ~r. 1910)
jeho nástufl'Cem adjunkt ~oQdeticlkého ústa,vu a ,soukromý docent DI'. A.
Semel'ád. Kromě toho od Toku 1921 ;pds,obíc.o :přednosta II. stolice nižší
a vyšší geode,sie ,porof. Dr. B. Kladivo.
Z bý'valých a,sistentů p'řistolíci
geodes-ie vynikli:
Dr. AI. Tichý. nyní 'P'rofelS.orvy·soké ško~y zemědě1:ske
a Ing. Vol. Filkuka., eme'1'ítní i'ádný ,}}rofefli()lI'vysoké .Šokoly technické
v Záhřebě, Inp; .• J. PeM.7" předn(}sta m);ř. od<lčlení m€!8tfl RYBa.
Do .luMle.}níhorokusložiJo
státní 'zkoušku zemčměřičskoo
2"39 f}OsluelJ'Il>čů. P:rvní z nich, :počt.em tři, uk,ončili svástuoia
v roee 1001/02.
1liato v 1&te{\D,násJeduHcích do r. 1910/11 vzrustal j1chlH)lčet, jak ukazuji
č1~1a.: 11, 12, 14, 21, 21. 13. 8, 32, Hl. 9. Nellí bez za,jímavo~.tjs,leďÚlvati
počet zap~~ný<;h :polSluchačů nazeměměřiČ'í'rtví
v letee:h 1918 až 1924 a
počet těch. k.dož 1~I'OlŽjJi
·státní zkou~ky, dle této tabulky:
R
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178
55

Cifry ty j.s.ou významné.
Teoreticky vzato, dalo by se p'ředp6klád'lt,
že 178: 2 = 89 posluc.ha,čů mělo by ahs.olvovata
sJ,ožit stá,tní zkoušku;
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:avšak učinilo tllJk pouze 55, t. j. asi 60 %. Zkoumati ,př1činy tohoto nepoměm je,st velmi přitružliv,o, ale llei~padá v rámec této črty. Snad třeba
jen uvésti, že za jednuzezávaŽllých
okolností třeha pok,láda:ti, že materiál
přednáškový, z,huštěný do dvou let, těžcepolsluchač
,prume,l'llý zvládne,
zvlášť kladou-li se, Í'ak zcela ,za nutné a 'chvályhodné :pova,ž,ujeme, požadavky zvýšené, vZlhled€m na rozvoj disciplin geodetický,ch a potřehy
praxe. Odpomod lze o,všemmz,šířeníIJl ,stqdia v onomsmiíru, Jak to zememěl':č,ké orga;nisace dávno 'žád1aji, a ;-což ,vysoká, ,škola tl'chnická v Emě
už v r. 1914 žádala.
Čeští zeměměřiči, odchovaní brněIlJS1koutechnikou, lnouce ke škole,
která dala základ jejIchex1stenci
as púochOlpením vycházek!. vstříc jich
p'Ožadavkům o z.výšeníodborného
vroělání, v :pO'Čtučetném 'brali úč.a,st lIJ.
oslavě 25letého iVýr.oČí.Na slavnostní schůlzidne 24. kvě,too. v aule vysoké
školy, za přítomnos,ti ,záJs.tupcůmiiIl1SJterrSWiv,
úřadů a ,spolků, byly i spolky
zeměmě<řičské zastoupeny, a 'předseda Odlbočky ~po}ku 00. zew.ěmětiČ11
v Erně prof. Ing. VI. Fílkuka učinilz.a abs,olventy následující projev :
"Jm.ooemzeměměřičů,
abBolvoottl. tét,o vySoOkéŠ!koly, hlahopřeji
ua.ší technice k jejímu ,významnému juhileu.ČeSJká Vysok'áškola
techniclci hned od počátku pě-stovala ge,odstické studium. Ze ,skromných :pfOstředků budován ÚS&IlV geodetický,
aby v'z-ro-sUna ústav, který možno v:še,()Ibecně srovnati B podobnými
úbtavy <sta,ršfchvysokých 'škol. MaJé dotace, udělované ústavům techniky, ztěžovaly i nadějnému geodetu a našemu nezalpomenutelnému
prcf. Ličk,ovi ui>kutečnění jeho představy
tom, ja;k by měl ústav býti
vyba,ven. V krátké d:ohě lwé č-innosti zařídil ústav vhodně, a co vytvořil, učinil v poměrech velmi těžký'ch.
Jeho ná>s.tupeům prof. Dm SemeTádovia
Dru Kladivovi zdařilo(}
se oběta,you a :pHnou iprraoCiopatřiti ús.,tavŮlffigeodetickým v::zácné po-mft.cky, které sloužiti mohou nejen ok účelům vyučovacím, ale i k dalšímu věd~lkému hadání apr,ohloubeni
odhorných znalosti ahsolvent'}.
Bohužel ,stávajíd učební osnova geodetického i>tudia,zhuštěná
do čtyřsemest1rů,
ne,dovoluje V'osluchačům, wy mohli řádně využiti
modeměza.řizených
ú-st.avů geodetických.
Ná,pravu v tomto směru
hledaJ pmfeiE>Orský,sbor - jeden z 'Prvních ,ve starém Rakousku - což
s ,povděkem konstatujeme - -svými návrhy a žádostmi o reorganisac:
studia' zeměměři.č sk ého. A-pelujeme
na 'profesorský
shor,
by ve Bvých
snahách,
směřujicích
k úp,ravě
'st.udia
z e ,m ě měř i č 's k é ho, ne u ISt a 1.
•
Přes ,obtíže, zaviněné nevhodnou olrganislltc1 geodetického studia,
snažili se naši akademičtí učitelé, aby nám poslkytli tolik, co poměry
dovolovaly. Že s úspěchem pracovali, toho d,oklllJdem je os,vědčená
činnost mnoha zeměměHčll, odchovaných brněnskou českou technikou,
kteřípllsohi
nejen vohvodu
Čs. R., ale i 'v zahraničí.
Jsme vděč ni na,ší technice za to, že námdaJa základy odborného
vědění, jež, dOlplněny privátním dalším studiem disciplin nám nepředllášený,ch a praktickými
zkThŠeno-stmi, založili naši existenci,
ale
i uzpůso.bily nli,s k Iplfáci důležité, jak pro ,státní zájmy hospodáJřskoteclhnické, ale i pro lid, a to 'po většině lid venkov,s.ký, z něhož
}sme vyšli.
Přejeme ~}rofesO'rskému 'shoru techniky mnoho zooru v dalších
;p~-acech, konaných pro wzkvět vys-oké školy, který s sebou přine~
nové plody technické naší zdatnosti a tím prospěje i hospodářskému vývoji
republiky."

°

Při oslavě 25. juhilea VYisokéškoly usnesl se, profe's,orský shor požádati pana presidenta Tepubli1ky, aby přijal čestný doktorá,t věd teohnických. S oslavou s'p.ojenobylo oficielni Ipředáni Kaunicový,ch kolejí je.ho
humánnímu cm, dále pořádáni slavnootní schůze odboru S. I. A. v Emě
na pamět 25letého jubilea iSpolku in.ženýrů v mark:r. Moravském, j6hm
zúčastnil se i celý ,sbor plfofesorský, a ustaveni S.polku ahsolventfl čeBké
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vysoké školy technické v Emě, který tVy'tkl ,si 'za cíl ,sdruž,ovati a1J.solventy
a. podporovati
nemajetné
po~lnchače;
tomuto suazení dán byl posit}VlJlÍ,základ obětavým darem IZ dlad absolventů, který přes:ahuje vý-ši
60.000 Kč 1).

·Recellse.

,I

'Číselné sedmimístné taupravené pro počítací stroj.

Vrch. měř. rada In!!'. Josef Křovált:

bulky trigonometrických

funkcí

Praha 1925, str. 20, cena 12 Kč.
Tabulky obsahuji hodnoty sin li a cosinu pro každou tí'etí úhlovou
minutu v mezích od 0° do 90° a hodnoty tangent (cotangent) pro každou
třetí úhlovou minutu v mezích od 0° do 45° (od 45° do 90°). Kvadrant je
dělen na 900, stupně na 60', minuty na 60". K určení tangent (cotangent)
úhlu mezi 450 a 900 (0° a 450) lze užívati vzorce
tg A

= cot~

=

A ' (cotg A

t:

A).

Tak bylo možno obvyklé čtyři sloupce funkčních hodnot (sin, tg, cotg, cos}
redukovatí na tři. Tabulk.ový interval 3' (proti obvyklému ľ) dovolil zmenšiti rozsah tabulek (a tím i jejich výrobDl cenu) přibližně na třetinu. Malý
rozsah tabulek je jejich přednosti.
Vedle sloupcd funkčních hodnot jsou v tabulkách diference odpovídající rozdílu argumentu o 1". Podle Newtonova interpolačního vzorce jest
x-a+tJ.2f(a)
(x-a)(x-a-h)
(I)
f( x I'=f( .a)+tJ.f(a)
h
11
h2
21
...

+

Protože v tabulkách

Vt

jsou

uvedeny

první

diference,

odpovídající

o 1", vypočte se člen tJ.f~a) xI! a násobením

argumentu

V'

t

(

této

změně
diference

) K' uspore
v
•
v
d h'h VI
tJ.2f(a)(x-a)(x-a-h)
vypoctu ru e o c enu ~
2!

poc em v erm x - a .

tJ.2f(a) (x-a)(x-a-h)1
2!

jsou pro
1

h2

sestaveny tabulky (od 0° do 30° vždy

pro 30, odtud pro 1°); jsou vypočteny

pro "stře.iní"

druhé

diference a

podávají hodnotu druhého členu pro každých 6". Protože výraz (x-a )7;~;;a-h).
je v:tdy záporný, má druhý člen opačné znamení než druhá diference.
Abychom k dané funkční hodnotě vyhledali úhel, můžeme užíti vzorce
f(x) - f(a)
tJ.2f(a) (x - a) (x - a - h)
tJ.f(a)-7
tJ.f(a)
21
'
-h- 2 ~ -h-

x-a=

který plyne z formule (1). Opravný druhý člen lze přibližně vypočísti tak,
že k hodnotě (x- a), plynoucí z prvního členu, vyjmeme z tabulek hodnotu.
tJ.2f(a) (x-a)(x-a-h)
dVl'
tJ.f(a) P t
(x-a)(x-a-h)
.~
2!
a e lme-h-·
roozevyrazh 2!
1
je vždy kladný, rozhoduje o znamení druhého členu ve vzorci (2) podíl

I

~2.;(~).Mají.li

v.

první a druhá diference

znamení stejná (nestejná), je druhý

člen kladný (záporný). Zvýšení přesnosti počítaných hodnot, získané užitím
druhých diferencí, je cenné. V úvouú k tabulkám měl však býti podán
obecný výklad, jak respektovati druhé diference. Příklady v úvodu podané
nevyčerpávají
všech možnosti, které se pH počítání tabulkami naskytují..
Co se týče přesnosti hodnot vypočtených z tabulek, tvrdí autor, že
"tabulky umožňují přesné a rychlé výpočty hodnot funkcí až na sedm
1) Kdož dosud z našich řad nepřispěli, učiÍlte tak dodatečně a přihlašujte
se do nového spolku, abyste i počtem svůj zá em ci veškeren živ-ototechnickÝ.
projevili.
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desetinných mist, nebo výpočty úblft až nll,desetiny
vteřiny,
béřeme-li
v úvahu opravy z druhé tabulkové diference". Toto tvrzení správné není.
Hledáme-h na pr·. úhel příslušný ke cos a = 0'9999998, vyjde podle tabulek
o. = l' 30"

+ 1'0 9~" =0°2'15",

skutečně jest a = 002'10'5"; přesnost hodnoty,

vypočtené z tabulek K, je v tomto, .ovšem nepříznivém, případč asi 4'5".
V tabulkách hodnot nejsou psány desetinné tečky; u diferencí Jsou
psány místo desetinných teček čárky, v úvodě všude desetinné tečky.
Goniometrické funkce jsou psány v úvodě a v tabulkách hodnot sin, cos,
tang, cotang, v postranních tabulkách Sin, Cos, TaIJg, Cotang. Přívlastek
"číselné" hodnoty v nadpisu' tabulek mohl odpadnouti, rovněž v úvodě,
str. 3" ř. 6. sb. stačilo místo "číselné tabulky přirozených hodnot trigonometrických funkcí" říci prostě "tabulky bodnot trigonometrických funkcí".
V úvodě moblo býti vzpomenuto, odkud byly bodnoty funkcí čerpány.
Z tiskovýcb nedopatření bych uvedl:
na str. 3. ř.12. sh.: VZJrec tg A = cotg (900-A) třeba vynechati,
"
" 4."
2."
místo cos 44036' m'íb.fti tg 44°36',
" 6.""
-1'1
--1'0,
" 13. "
-1'1
"
,,-H),
" 13. zd.
0-30' "
0° 30',

" 10. "

0444"

9.

2'13 "

"

"

0'444,
2'14.

Nové knihy.
Ing'. Ed. Ko r 's e 1t: Hydroteehnické tabulky pro stanovení rozmeru profilů, středni ry'oblosti a průtočného mnOŽ'st-vi vody dle VILOfce
Ganguillet-K!uttera p'wsklony
úhočí 1: 1, 1: 1'/4, 1: 11/2, 1: 1 3/4, .1: 2
a 'spád od 0'5 do 10 °/00. Vy,šl0 'V Brně 1924"v Komiší'fiřinY 'I'ičlíý a
Gartner, Brno, Pra1.ská Č. 4. Stran 22. Cem válZaných tabulek 15 Kč.
Le Stéréotopometre Prédbumeau. Vyšlo v Études et Travauxtopométriquťis. Pa-ris 1925. Vydal Ing. J. de Severy, Pa-ri.s XVII, 62 rue
Truffaut. Stran 22.
8. P. T h o ID 'pso n: Le calcul integral et différentiel a ta porté
de tout le monde. Pařiž 1925, Dimod éditeur.
Z a beT n: Instructions et nwděles snr le dessin ef la disposition
de la lettre en topograpbie. Paříž 1925. Cooa 1'50 N.
Otto Z i e b r 11: Die Gutsbesitzer und Gemeinden im Fluchtlinienrecht, Bedin-Flfiedenau 1925.
Annuel
report
of thll director, Uniteu States coast anu geodelic
survey for 1924, 'Washington 1924.
Publikace

U. S. Gonst nnd Geodetic SUrvfY:

\Villiaill Bowie:
A gravimetric test of the "roots of mountains"
tbeory. t'erial No 291, Washington 1924.
D. L. Hazard:
Results of Observations mRde at the United States
coast lma geodetic survey magnetic observatory at Cheltenham Md in 1921
and 1922. Serlal No 275, WashingtQn 1924.
D. L. Hazard:
Results of Observations made at the United States
coast and geodetic survey magnetic observatory at Sitka Alaska in 1921
and 1922. Serial No 282, Washington 1924.
D. h Hazard:
Results of Observations made a1,the United 8tates
coast and p:eodetic survey magnetic observatory near Honolulu, Hawaii in
1921 and 1~22. Serial No 276, Washington 1924.
.
Cowie
and Eckhardt:
Wireless longitude. Sedal No 281,
Wasbington 1924.
Odbornd pojedndní v časopisech.
Lesnická
Práce,
čís. 5 a 6: Dr. J. Šimek:
Karel GRDgloft~
Dr. AI. Tichý:
Výpočet polygonu theodo\}tových počítacím strojem;
Obsahuje i recensi tabulek Ing. J. Křováka: Císclné sedmimístné tabulky
trig. funkcí ...
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Vojensko-technické
zprávy
M. N. O., čí'; 3: Štkpt. J. Ge ba uer:
Vzorce pro početní i'ešení zvukoměřického úkolu. Štkpt. Ing. St. F i s c her:
Poznámky k stavbě voj. zeměp. ústavu.
Sborník čS. společnos1I zeměpisné, se!šit. 1 a 2 z 1925 je věnován
'oslavě stodetých narozenin světo·známého· českého, geodleÍia. a geografa
Karla Fr. Ed. ,ryt. K,()řistky.
Struč-ný nástin ž,j·y.otopisný .pod'ává
J os. Stě h u I e ve čláJ:lkru "Ka:rel KoHstka", o() stČlž,ejlD.íjeho, činnolS,ti
v ..o'boru výški,wýoh
měřeI'.í pojednává
B. i3 ,al a m ,()n ve stati
"Kořistko'vJ' hy~omet:riclkó a hY'Pi!!JografiC'képráce", jeho čimllOst.Í llil.
potU statistiky
Q,pírá se Dr. D. Krejčí v reďerátu "Ko,ř,jstka j,ako
st,ati&tik". Do čísla t,ohoti(} vJolženy i jiné ČJ1ánky, mezi nimi,ž rojímají
z,právy: Dr. Fr. R o u b í:k a "Ke vzniku p,rvní generáJní. ma.py silnic,
pošt a mýt v Oechách Zl'. 1787", kter'0'užt,o mapu vyhowv,il stavovský
inženýr Fr. Leon. Herrgett,a
ge.n·erála K. Raus(Jhe
"Nynější stav
pirací na mezinárodní ma,pě světoo,vé 1 : 1,000.000".
l'ozemková
reforma, čís,. 4. Dr. C. Dub o'Vi!llký: Potřeba,
obtíže zeměd'ěls:kého úvěru
na Slovensku
a P,odkarpa,tské
Rusli:
A. P I' a žák:
Otázka Ipastvin v býv1a,lé župě gemmské. - HlícVka nálezu nejv. správ. soudu ve věcech 'Pozemko'vé refmmy.

r.

Zp~ávy odbo~né.
Po.rady o zavedení kartogrlllfick~ projekce pro mapy katastrální
a podrobné. Na vyzvání tríam.,gulační kmceláJře při ministe'l1stvu financí
zvolila Geodetícká a gemy,sikáJlní komise ip<řiAkademii věd a umění subkomisi, jež pwjedná vědeck:ou a P'l".tKtí('jkoosttán:ku volhy kartografické
projekce p~o mapy Oe,skoslovenské republiky :velkého měřítka. Členy
:k:ntognafické komise }s,ou: Dr. Beneš, Dr. Fiala, DI'. Kladivo, Ing. Křovák,
Dr. F'antmlíček, Ing. Petřík, Dr. Ryšavý, Dr. Semerád, Dr. šalamon
a Dr. Tichý.
Tató' kom:,se měla 'první ,whůzi 28. května t. r.za ,předsednic,tví prof.
Dm Fantoflíčka. Virchní rada Ing. Křovák' p~onáši rP'řáni ,za.véstiw nejdříve určitou projekcí .pr,o kat3.1stra žádá ·od ní, aby její .pře.snost vyhovovala .přesnosti pOČíUlciho~tr:oje. Zkreslení úhlové nechť je co nejmenší.
TrojÚihelníky ostranáJch
do 5 km nechť nevyžaduji korekci úhlových.
Frojek~e má hýti konformní a v jednom páJSu. - Podpl. Dr. Beneš 'pokládá zavedení de,finitirvní proje!kce pro v,ojenské mapy za velice. nutné.
K.onformita projekce vyhovuje ,plněpožadaNkům
voje>Thským. Zkreslení
pro mapování vojenské může býti větší. Je vyhodno, aby projekce pro
účelykatas'ůrálni
a vojenské hylas1tejná,
Po delší debata stanoveny zásady p,ro z,yo,lenou pwjekd :
1. Má to býtí p,rojekce ikonf,ormní.
2. Deformace úhl.ová ;při tr,o,júhelnících o stranách men'ších 5 km
nCismí příJi.š p,řeikroči.ti me'z 1".
3. Zkreslení dědkové bud:'ž co nejmenší. Hodnota jeho nechť je a,si
1: TO.OOO. Větší zkreslení je pi-ípustné jen tehdy, když z toho plynou praktické výhody.
.
4. Nechť užije ,se pokud mo~no jedinés'ous,ta,vy souřadníc'ové pro
celý IStát.
. 5. Pi'i předložení návrhů na projekci se žádá, aby byla ·zkoumána.
účelnost a .iednoduc:host YZOl'cu:
a)z.porostředkujícich p,řevod ze zeměpisnýc:h souřadnic 11a pra.voúhlé a na'Zipět.a
b) ,pak ,vlZ,orcůpro de!fO'rma·cedélkove a úhlové.
V;zorce předložené nechť ,vyhorvují v koo'l'dinátá,ch 3"s1 na 1 mm,
v zeměp'.sné poloze na 1: 10.000" a ve směre,ch 1: '1000".
žádá se dále, ahy eventuerní ,ná:why hyly ,p'ředem uveřejněny
v některém časopise. Lhůta k p'ropracO'Vání ná,vJ1hů 'stanovena do konce
mě:s,ice října t.. r.
.
Fiala.
Zemědělská
výroba.
meliorace
plidy a scelovánf
pozemk6.
V 1. a2. čísle "Zpráv veřejné služby technické" z lerlna t. r. uveře,iňuje
odborový přennosta ministerstvlt zemědělství Dr. Jnl! . .Jan Horák obsáhlý
článek "Dosavadní rozvoj a další program melioračních prací v česko-
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slovenské republice";
na valné schiizi Melioračního svazu v Brně dne
26. hrezna t. r. měl jmenovaný odborový přednosta přednášku "0 významu
půdních meliorací pro naši vyživovací a hospodářskou
soběstačnost j"
v časopise "Venkov" z 12. dubna t. r. shledáváme se s článkem ministerského rady z min. zemědělství Ing. Frant. 'rraitnera "Důležitollt komasačníhu problému v republice".
'
Z uvedeného vyjímáme určitá data a myšlenky s připojením některých poznámek: V produkci živočišné jsme vůbec pasivní a v produkci
rostlinné máme citelný nedostatek hlavně pšenice a kukuřice. Ve výrobě
živočišné blížíme se sice předválečnému stavu, avšak nutno očekávati, že
potřeba bude dále stoupati, když v předválečné době byla spotřeba masa
u nás 30 k,q na hlavu ročně, v Německu pak 45 krf, v Anglii dokonce
55 kp. Uvedeme-li, že v roce 1924 zaplatili jsme za dovezené lDaso a tuky
již 1876 milionů korun, učiníme si představu, jak třeba nám zvýšení
výroby živočišné.
V pšeniCi ft kukuřici nebyli jsme nikdy soběstační, Nedostatek žita
je jistě přechodný, s ovsem a zemáky vystačíme, ječmene míváme pl'ebytky
pro vývoz.
Povážlivý je pokles osevné plochy u pšenice, méně pak u žita.
Dovoz těchto chlebovin s mlýnskými výrobky a luštěninami
stál nás
v roce 1924 dokonce 2365 milionů korun.
Jediná cukrovka vyrovnávala rostlinnou výrobu svými 2432 mil. Kč
za cukr, vyvezený v ruce 1924. Co osev obilnin klesal, vzrostl osev cukrovky
v poválečné době o 50%; nebylo by však žádoucno osev ten snižovati.
Jedná-li se nám vážně o trvalé zvýšení výroby rostlinné i živočišné a tak
aspoň přiblížiti se soběstačnosti, třeba nam účinně podporovati práce
meliorační (odvodnění a zavodnění) a scelovací, které nám zaručí zvýšení
výnosu sklizně, netoliko co do množství, ale také jakosti.
Ponejvíce vodními družstvy za státní a zemske podpory byla zmeliorována (trativody a odpady) plocha okrouhle 250.000 ha na ůzemí našeho
státu, kdežto potřeba jeví se u dalších asi 2,000.000 ha.
Za předpokladu
stejného rozděleni osevu jak před válkou, získali
bychom provedením jen plošných meliorací 6 mil. q zrna obilnin, 11 mil. q
slámy, 10'5 mil. q zemáků, 10'6 mil. q I'epy, 3'6 mil. q picnin a 12'6 mil. q sena.
Odvodnění trativody (drenáží) je sice nejdražší, ale také nejúčinnější
a obnášelo před válkou na ha průměrně 400 korun, nyní 3000 Kč, při čemž
počítá se se subvencí (státní a zemská), uhrazující na 50% nákladu.
V meliorování půdy vynikla hlavně Morava, kde po válce provedeny
už meliorační úpravy na 18000 lVI, t. j. asi polovička celkem zmeliorované
plochy v republice.
'raktéž ve scelování jest Morava na prvním místě. Scelováním
pozemků možno docíliti nejlaciněji zvýšení zemědělské výroby. Náklady
scelovací na 1 ha obnášely před válkou průměrem 50 korun, nyni 400 Kč.
Celkem máme 11 nás sceleno na 100.000 ha (z toho na Moravě na 85.000 ha)
a další poU'eba se jeví u pozemků v rozloze přes 6,200.000 ha, 1. j. 750;.
veškeré zemědělské půdy (rolí, luk a pastvin) vyžaduje scelování pro svoji
roztříštěnost. Pozemková reforma ovšem naléhavost scelování ještě zvyšuje.
Spojiti pak rozdělení velkostatkářsképůdy
se scelením pozemků - přes
nepopiratelné
výhody - nebylo zpravidla možno za nynějších poměrů.
Stalo se tak dosud na Moravě v 22 a v Slezsku ve 2 pl-ípadech do konce
roku 1923, kdy pozemková reforma se scelováním provedena.
Scelováním pozemků docílí se značné úspory provozních nákladů
a úspory osiva, zmenší se počet a délka brázd, odstraní se zbytečné meze,
lépe se využije zemědPlských ploch atd. Obtížná otázka pastvin na Slovensku a Podkarpatské Rusi nejlépe bude rozřešena prováděním scelování,
obdobně pak podporou stavebního ruchu, zajištěním vhodných stavenišť.
Můžeme počítati, že scelovacím řízením získáme na 320.OCOha, což
odpovídá zvýšené sklizni u zrna obilnin 2'65, u slámy 6'15, u zemáků 4'9,
u řepy 4'25, u pícnin 1'4 mil. q.
Celkem získati můžeme- meliorací a scelová.ním na 5 miliard kornn
ročně k posílení národního jmění a naší obchpdní bilance. Zmíněné zvýšení
sklizní znamenalo by 'také dosažení soběsta.čnosti, jak po stránce výroby
ro~tlinné, tak postupně i živočišné.
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Ul'ychliti soustavné prováděni těchto prací můžeme za pi'edpokladu
novelisace melioračního zákona, unifikace vodního zákona a vydání celostátního scelovacího zákona. Dále jest nutná úprava veřejné služby zemědělsko-technické, jež zejména v zemích hitltorických je roztříštěna.
.
Státní meliorační fond má býti zvýšen z 15 na 30 milionů korun
roční dotace. Budou-li i zemské dota-ce přiměřeně zvýšeny, jest se nadíti
dalšího zvýšení melioračního podnikání.
.
Hůře jest s podporou scelování pozemků, ale i ta snad bude uspokojivě
rozI-ešena také přípravenvm zákonem.
Na Moravě a ve Slezsku prováděny scelovací práce vesměs úřady
pro agrární operace, na Slovensku pak před válkou civilními techniky-geometry (zákon z roku 1909). kteří pH obtížných těchto pracích se ne vždy
osvědčovali. Vadil tu netoliko nedo~tatek zkušenosti, ale také svědomitosti,
kdy tehdejší morálka zračila se v různj'ch pořekadlech.
Jinak bylo
v Chorvatsku·Slavonsku,
kde pod veilením inspektora agrárních operací,
nAšeho krajanA, prof. Ing. VI. Filkuky, na podkladě obdobných, zákonitých
předpisů uherských, organisováno bylo dokonalé provádění scelovacích
prací civilními geometry.
Scelovací řízení provede se tam zpravidla
v jedné sezoně - v jednom roce, u nás ve dvou letech.
Podobnč jako u nového měření a pozemkové reformy, tak i u scelování
pozemků nebude možno vystačiti s úřednickýmy aparátem a třeba tu využíti a vychovati podobně jako v Chorvatsku a Svycarsku kanceláře civilních techniků, kteří by práce ty urychleně a přece svědomitě z větší
části vykonávali.
F.

Zp~ávy osobní.
D ě k ft n e m vys. školy speciálních nauk v Praze zvolen prof. Dr.
Jindi\ Svoboda.
Na vlastní žádost spro š tě n i byli na základě zákona z 22. prosince 1924,
Č. 286. Sb. z. a. n., další s I u ž by u evidence katastru
daně pozemkové na
Slovensku:
od 1. dubna 1925 měř. vrch. komisai' Evžen Zbinyovski,
od
1. květua 1925 měř. radové Antonín Banke
a Ludvík Auda, dále měř.
vrch. komisai' Ing. Vilém K re p I, měř. komisař Bohuslav Krá li k, měi·.
I\djunkt lConrád Futdk
a od téhož dne byl měř. vrch. rada Ing. František
Fa b i á n přeložen na trvalý odpočinek.
Se svolením ministerstva financí připustilJ zdejší generální finanční
ředitelství nadporučíka voj. zeměpisného ústavu v Praze Jaromíra Procházku
k jednoroční zkoušce u evidence katastru daně pozemkové na
Slovensku jako prov. měř. adjunkt v X. hod. ti·. j službu nastoupil 19.května t. r.
Na Myoravě odešli do trvl\ lé v Ý s I u ž by vrch. měi·. radové Ing. Z v ěřína, Ing. Simeček,
Ing. Kutal
a měř. rada Ing. Charvát.
PH stavebním úřadě města Prahy jmenován
Ing. Ant. Beneš
měř. radou.

Oprava. Ing. J. Krejza, povli-en "Jednotou civ. geometrů" žádá za
doplněk ke zpr,ívě ze schuze "Klubu inženýru při republikánské
straně
zemědělského a malorolnického lidu" na str. 85, odst 6, čís. 5. letošního roč.:
.Jako přítomný této séhůze konstl>toval jsem, že sekční šéf inženýr
Spitálský prohlásil, ze jest viděti, že prohloubení studia zeměměřičského
jest nutné, v tom že se všichni shodujeme a že je to také jeho přáním."
v

Poznámka redakce. V ~rpnu a září Z. V. nevyjde.
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