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CASOPIS SPOLKU CESKOSLOV. GEOME'TRU.

K uzákonění státní ~egulační komis~ p~o
P~abu.,

{Výtah z přednášky inž. Jos. Peňáze ze dne 31. března 1920 T odbočce
Spolku čs. geometrů v Brně.) - .

. Státním převratem, jímž stala se Praha hlavním a sídelním 'městem
naší republiky, postavenlli byla před . řadu dalekosáhlých úkolů, s nimiž
se dříve počítati nemohlo. Z města druhého řádu rázem. stalo se město
řádu prvéh\), hlavní město státu 14 timilionového, ležící na důležité křižovatce
~eleznični skoro uprostřed Evropy. Bývalý význam Prahy přejímá. tím
druhé největší město republiky Brno, dosud vlastně předměstí Vídně, nyní
zeměpisný střed celé republiky.

Praha jako hlavní a sídelní město má svoje přednosti i nedostatky.
lest sice zeměpisným střediskem Čech, není jím ale nikterak pro celoll
říši, což V' ohledu vojenském, ale hlavně správním jest velice nevýhodným.
Velkoměsto nutně potřebuje splavné řeky, a zde po vybudování moderniho
přístavu bude možno - byť neceloročně - dovážeti zboží až z Ham·
burku. Pro přístav má, Praha ideální místo v oblouku vltavském u Libně.
Terrain území Velké Prahy jest pro velkoměsto příliš tvárlivý, umožní však;
vybudovati nikoliv střízlivé, šachovnicové velkoměsto americké, ale krásné
:a. romantické město slovanské. Velikou vadou, Prahy je však naprostý ne-
,dostatek lesů, pliq to každého velkoměsta. V době spadalého ·listí. jest
tento nedostatek Prahy z petřínské rozhledny až příliš patrný. Při povaze
terrainu bude však možno zalesněním větších svahů a komplexů i v tomto
-Směru učiniti nápravu. V obledu k!'Jmunikačním je, velkou nevýhodou Prahy
nejednotnost nádraží a, nemožnost vybw;1ovati v budoucnosti jediné ná-
.draží ústřední. '

Brno u srovn:iní s Prahou je na tom o mQoho lépe. Pouze větší
.řeka mu schází, za to ale má nadbytek krásných a rozsáhlých lesů, jimiž
je věnčeno ze tří _světovýoh stran. Pouze. k jihovýchodu, kde otevírá se
rovina, je terrain bezlesý. I v ohledu železničním je Brno. na tom lépe,
neboť ústí zde všecky tratě do jednoho nádraží a možno i v budoucnosti
počítati li jediným úsťředním nádražím. .

Budování Prahy nedělo se" dosud:, dle jednotného regulačního plánu,
Dosavadní Praha se svými sedmi ~tvrtěmi řešila dosud svoje stavební otázky
alespoň částečně jednotně svým městilkým stavebním úřadem. Okolní obce-
však - viz Vinohrady ~,řešily svoje stavební a hlavně regulační věci
pouze z, hlediska obcí předměstských, takže okolo Prahy utvořil se tím
jakýsi. konglomerát maloměst více nebo méně spolu souvisejících. Nikde
zde nestavělo se dle jednotného. plánUj nýbrž parcelovalo se případ od
případu. 2epři tom osobní zájmy. rozhodovaly více, než zájmy veřejné;
Jest "na bíledni. V okolí, Brna: Husovicích, Židenicích a 2abovřeskách vidíme
totéž ještě ve větší míře. .

Vybudovatelem Prahy je vlastně Karel IV., .zakladatel Nového města
Pražského. Jeho zásluhoU! stává se Praha kultnrn:ím a ůbchodním stfedi~
:llkem cel~ střední Evropy. V jeho' době dlužno též hledati u nás 'pITO-
po~átky plánů ,regulačních 'a geometrického vytyčování z těchto plánů do
př/rod'y~ Karel}V. ~vyc~~zel. z-t~ jistě správné. a n~ni moderní f,ásady
ve vystavbě mest, ze pn regulaCI staré město Jest nejlépe ponechati tak.
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'jak jest, a založiti vedle "IÍ1ě$to' 'novédre zásad a požadavkťÍ doby ~ří-
'tomné. Kol dosavadního Starého města Pražsliého byly roztroušeny vesnlce,
a ull~losti. Hlavní tepny komunikační a náměstí založeny byly tedy tak,
'!ib:y,aetěmto o~d~ v.yhnuiy:. V,znikají ták tří 1.Uavní~á.měsťl:,Senová.žné .:-
,íiyD.ějiííHa.vlíčkove; V~avské '~.".Karlo\'o, Zellkuteč~praeoval~:. se tehdy
'dle, tirčitého plánw ná. tehd(jiAi~Qbu jistě. dok~rtalélio•. ~~azJJJ8 ~f~~že-
osy zmíněných tři náměstí sbíhají se v jednom bodě,' v mf8tě,' kde stá·
vala dříve.t zv Havelská. brána '-'-, v prodloužení nynějšího Mustl,m do
uliceHa:~eiské. "Nké úhly mezi osami' námě'Stí Karlova a' Vác1avského na
'jedné a Váelavského a Havlíčkdvá na' 'straně druh? jsou ,skoro přesně
stejné. Uvážíme-li, že .osa na. konec náměstí Karlova je 1300 m a naměsti
Václavského k museu 900 'Tli dlouhá, dále že' tehdy nebyl znAln daleko-
hled a nebylo strojů ú.hloměrn.ých, musíme obdivova,ti t''Oto výkon.

. Karel IV. vybudoval Nové město Pražské dle velkolepého plánu regu·
lačního a možno říci, že od jeho i doby až. do .n~Ších d.nu se vJ~stně !ia
,tomto. poli nic v Praze nestalo. Nedávnouzákonena státm regulačm komlse'
má. vlastně v díle Kar~em IV.~počaté,m pokra/jova,ti a napraviti to, co'
lest století zanedbalo. , , , .

V této snaze.vybudovati z Prahy opravdové velkoměsto, zbaviti jí'
déliké maloměstsképhtěže a budovati ji dl~ jednotného velkého plánu,
při čemž by osobní vlivy' zcela ustoupily zájmům veřejným, dlužno hledati
pUvodzákona o státníregula,ční ,komisi pro Prahu s okolím.

Z~on tento odhlasován 'byl dne 5. února 1920 a vydáq.
20. ,1Ínora 1920 jako částka XVlI. sbírky zák~ů a nařízení • státu če8ko-
,S!Qvensk~bo.Dělí se, na .dvě části: díl Pi-vt jedná o státní regulační komi!i
. pro" hlavní město Prahu s okplfm a přehledném plánu regulačním a za,
stavovaeím. Dfldruhý pojednává ,o náhradách a zodpovědnostiobcL Prvý.-
dUdělíile opět na .sedm částf: 1. úkoly a sestavení státní regulační kOII1isllI
(§- 1 IIlŽ 8); 2. řízení (§ 9 až 11); 3. ustanovení l[lřechodná pro dobili-
fí..mi dle § 9' a 10 (§ 12 až 14); 4. účinky potvrzeného přeh1edného
••lAnu regulačn:iho azastavovacího ({l 15 a 16); 5~ o stížnostech (§ 17);:
6. zrušení' státní regulační komise (§ 18) a 7. evidence všeobecného plánu
Jlastavovacího ,a dozór nad jeho šetřením. (§ 19). .

V prvé části § 3. určen jest obvod, na nějž sepúsobnost této komise·
.•.ztahuje. 'le tozbližně kruh o poloměru 12 km,pouze na jihu zabr(lním
Zbras.věa Li~ v.e veliký dp vybíhající.Okrub tento tvoří L zv.' "zá·,
jmový: obvod" a:měfí a$i 50 km2• ' '. '
, Skoro, současně s právě citovanýnizákonem uzákoněno i s~jení
okolních 37 obcí s Prahou --.;,.zákonem ze dne 6. úriora 1920, částka. XXIII.
&bírky -zákonů a nařízení. Tak utvořena jedna velká obec pod společným
názvem: ,,Hlavní město Praha"ve výměřě asi 16' km2• Velk6 Brno, je! ..
~oněno skoro o rok dříye (16. dubna 1919) měří' asi tři čtvrtě této
" Plo,dly. Vé~~á ~ha. takto llzálron~á. je zbližněkru~o. poloměru 7 k"r1/,.
Poutena jlhovychodě zabíbA, ve vetšl cíp, obcí .Hostivah. ,

Velké Brno netvořf tak pravidelný obra;tec jako Praha. Příčina tkvi
•. dodatečném připojeÍlf Tuřan, které· svojí polohou k nyní. utvořenérnuVel:
Brnu nepatří. Tvarem je B,rno spíše obdélník s -41avní, osou od severozápadq,
k jihovýchodu, 14 km dloilh:ý a 9 kin široký. Béřeme-li v úvahu obdobně
jako u 'Prahy ještě širší zájmový obvod, nutno k Brlll1 přibrati ještě BosO-,

"lI.?hy,. Troubsk:o, Vo~topovice, Moravany,.Modřioe, Holásky, Chrlice, Líšefi,
BllovlC6,částSoběšic, Mokrou Horu, Rystrc ,a Kyničky. Tím obdrželi by-
ehorn hranici; blížící se již svým' tvarem poněkud kruhU! o poloměru 9km
aměřfcí asi 25 km2•
'. • S te?meíro"ského hlediska 'v zákQÍ1ěo státní regulační komisi jsou
~uJí~avěJší .§ 2. a 6. Oba. ukazují dUležitost prací geodetických, jež
I zde lako ph všech pracích mženýrských tvořiti budou podklad celéhD'
plánuregu.lačníbo ~ zastav.ovacího .
. ' Podkladem vrstevnic(wých"plánů Vel. 'Pl'Ilhy bude situace katastrálnL
Sekce,. v?leny. ve f~rmátu· 98/78 cm, jenž obdrží se tím, že devět sekč.
ních hstu katástrálmch rozdělí, se na čtyři'. Zmenšením do měřítka t :5000
'obdrží se. tak formát. asi .00/45 cm. S usazováním výškových značek za-
počalo ,DllrusterstVQnarodmobrany ,dnem ,1. března t. r. Pro výchovu ve-
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litelů tachymetrických sekci většinou .absolvovaných geometrů - odbýval se
právě V M. N. O. instrukční kurs....... . '. . .
, Náše odborné kruhy sledovati ,!:mďóil jistě ~ zájm.em tut() veh~C?u L
nákladnou práci. Litovati dlužno,. že 11 neprovádí mvelačm kancelář mlmster-
.stVa veřejných prací, kam: néspclrně, náleží.

Obecní bt'anl~epfi pt'tvod~íd>i ~ynějiíd>'kat.
zaměfovámcb. .

(Allt Nedoll,la, vrch: geom~l.r 'při nových vymě~ovaníc~ v Srně.)
Obecní hranice tvoří významnou složku v naší zeměměřické činnosti.

S niIni setkává se státní zeměiněřič při' svých periodických ceBtách ve svém
okresu - stejně jako Civilní jeho kolega ~ři pracích jaký~hkoliv. ~ jisto
jest že již pcIuhé jméno - obecních hramc· -mnohdy 1 toho nejzkuše-
nějŠího geometra uvádí často do rozpaků. JelJt to jakýsi šraněk,. který~lll
cestu jehOpclčínánf předem tísní a uzavírá. Ne n~d~rm(). tohk kap~tol
více nebo méně delších a kratších paragrafů a rerIllntscencí o obecrttch
.hranicích ve sbírce našich evid. zákonů a·měř. "instrukcích, ano i v civii.
'zákoníku. Ze geometři evidenční zásadně neradi obecních hranic se do-
tykají, vidno z toho, že i' jeden paragraf. dokonce .~rovna ~onuéuje.l?ěř.
úředníka zaměřiti ;změny povstalé změnou toku pr! obecmch hramClch.
Avšak i tak zvané kruhy vedoucí u nejvyššichúřaaů samy pocítily tíhu
obecních: hranic. Již někl;)'lilť roků před válkou zaslán byl oběžttík všem
evid. geometrům bývaJIého Rakouska, aby podali dobrozdání, jak' nejlépe
a nejúčelněji' má se pOIhlí,žetina obecní hranici tam, kde tato probíhá

. 'stfedem roky, Wtoka neb cesty - vzhledem ku změnám obecní hranice
a k připadnéIn,u vyznačení této při hraničních parcelách. Zel, že neznáme
výsledky f.ebJdejŠího nařízení'. Známo jest toliko" že nadřízené úřady ani
neodpověděly, aniž něčeho o, tOm uveřejnily. Cela akce, usnula a sladce
dříme V ardtiveeb videňslf:ý<:h i se· zapadlým b,ývalÝtn' Rakouske~.

Nyní, kdy otázka obéeních hranic bude hráti značnou. roli v mapov-
·niétví, bude na místě o ní promluviti. Přijde lm měření celá řada obci,
kde obecní hranice bude se znovu ohraničovati, urovnávati mezi dvěma
obcemi, překládati nebo docela. škrta.ti následkem sloučení dvou neb více
dbcí. Tu právě by bylo záhodno, aby ony změny dály se hladce, bez
rušivé činnosti na postup prací zaměřovacích a bez sek'atury měř. úřed· '
ník'ů, jako dosud se dělo. Dále zůstala zde dQsuď nerozřešena otázka, jak
vlasthě se mají zob:razovati .obecní hranice v nových istarýcli mll-pách
tam, kde obecní hranici tvoří buď cesta, silnice, příkop, potok nebo řeka
z polovice. To jest. vlastně ta' nejpalčivější ka.pitola, zvláště pokud se řek
a potoků týká. Znlimo, že řeka bývá 'často zobrazena velice klikatými
čarami a hledati. a zObrazováti pravý střed. její, jest zpravidla těžkou',
ne-li docela neřešitelnou úlohou. A možno říci, ·že je přímo kus ironie
právě v' tom, že tak' přesná ustanoveni v předpisech a v paraRraf~b
o této hranÍci jédnajících, zakládají se vlastně na nemožnosti vprove-
dení v mapách vůbec. Abychom práVě předeslané n.leži.tě poclwpili, nutno
sáhnouti k nejstaršímupísemhému operátu o obecních hranicích. JSou to
·tak zvané předběžné a· definitÍvní popisy hranic v zemskýéh archivech se
'nalézající. - popisy to obecních hra.nic při prvních kat. vyměřováních.
·A tu. hned musíme říci, 'že z těchto popisů nikdo riezmoudří, ať' by je
někohkráte přečetl a prostudoval. Jest tam většinou několika slovy na~
značen směr hranic, -případně udán úhel dvou lomených. čar, 'I1ěkdy délka.
strany v sáhách i v krocích naznačena. Někdy též \'zpomeríul nějaký ten
kopeček - Grenzhiigel, Grenzhaufen -, jež v některých krajích na hrani·
cích obecních druhdy nasypávaly. Konečně občas starý hranečník .označen.
Toť vše. Pro praktickou potřebu takovéto neúplné popisy mnoho nezna
menajf. Nicméně i toto málo, které nám zmíněný popis poskytuje, musí
každý praktik s povděkem přijmouti a to zvláAtě' při řekách a potocích.
Stojíť tam aspo,ň; že hranice probíhá středem řeky neb potoka. Velice
'často' přiházívá se, že při orig. v evideitč. mapách značka' obecnich hra·
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nic (... ) na jedné mapě zakreslená. je do středu hraniční parcely, V lJOlJ-
sední však mapě naznačeno k6m-encionelni označení téže hranice buď po
levé nebo po pravé straně hraničního pozemku. Též jsou případy obojího
označení na téže mapě. V takovýchto případech nás stručná slova v po-
pisu llranic, označující buď střed neb levý či pravý okraj řeky neb potoka,
uvádějí na pravou cestu:. Jaký však střed tu myšlen, jest další otázka.
Jest veliký rozdíl, máme-li na mysli řeku zakreslenou dle původního kat.
měření, neh' řeku, potok i cestu zakreslenou dle. našich nových vyměřo-
'rinich, _neb dokonce řeku regulovanou - s náspy i pros1rannýin,prohem
pro výtlak vody po ohoustranách. V těchto případech má pouhý střed
řeky zase neurčitý význam. Při nových vyměřováních bylo zjištěno, žQ
téměř všechny řeky nových mápu -porovnání se starými m3{lami vykazo-
valy proti starému zakreslení značné diference v šířkách jejich. Byly!
pravidelně toky starého mapování nepoměrně širší nových zobrazení. Co>
toho je příčinou? Buď řečiště řek byla před časy skutečně širší, než ře-
čiště nynější, nebo zjev tento leží pouze' v růzJiém způSQbu měření teh.
dejšího al nynějšího. Toť asi pravá příčina. Geometři při původních vy.
lIlěřováních nazírali na řeku tak, že k řece (k vodě) patří ještě dosti široký
pruh země, břehu po obou stranách vody a, nevylučovaly tyto pruhy jako
samostatné parcely, jak nyní při řekách neb potocích při nových vyměřo·
váních se děje i při řekách neregulovailých. Tatáž řeka, byf přibližn~
stejně pokud šířky se týče zakreslena byla, jeví. se nám. v obou způ-
sobech zaměření asi tak, jak obraz čís. 1. pod a, b ukazuje. Kde tedy
nyní máml~ onu pravou čáru hraniční hledati, když definitivn! popis hranio
obecních nám praví, .že hranici tvoří střed řeky (nikoliv střed vody) '"
Při. obrÍlzku a (- 'zobrazení ve starých mapách -) pomůžeme sl
prostě geometric!l:ým rozpůlením řeky jakožto' jedné paréely aspc;>ií.'tam,
kde toto půlení graficky je možné. Jak však ·stanovíme tutéž hranici v pří-
padu, jak obrázek při b naznačuje? Zde byly jako samostatné poz. čá-

'. stice vylm·čeny oba břehy řeky -:- částice nestejných velikostí i tvarů.
Dejme tomu, že územní pruh le'-ého břehu činí 20 a, pravý pak má
TOl!lohu' 10· a, stfed obsahujtcí vodu 70 a. Dohromady 100· a či 1 ha.
Ideální polovice čÍní 50 a. Tím, že dani pozemkové podléhající oba územni
pmhy reky, byt i veřejnému majetku náležely, musí zůstati ve své v.:Jli-
kosti tak, jak skutečně naměřeny byly, tedy 20 a 10 a. Má·li hrmicr
tvořiti střed celé řeky, a n)á·li každé obci zůstati ideá1ní polovice c'elé
řeky,. nezbude, než k vypočteným 20 a 10 árům připočísti .tolik, aby
dohromady s vodou tvořily ideální poluvici celé řeky - tedy 30 a 40 áriI,
Tím se st&\le, že obecní hranice nepůjde vždy středem vody, jak původně
při tvoření těchto hranic bylo míněno, nýbrž bude se posunovati jednou
níže, po druhé zase výše dle toho, jak široký pruh územní po obou stra·
nách řeky (vody) se nalézá. Zde již nemožno naznačiti hranici pro'lti3
třemi tečkami... ".' nýbrž nutno ji plM čarou naznačiti, jako kterou·
koliv jinou majetkovou hranici, aby nezřetelnost 'obrazu zmizela Il. aby.
případným pozdějším sporům o hranici se předešlo.

V ,předcházejícím pojednání naznačen byl případ (obr. 1. pod b),
'kde odpon-čovalo' se obecní hranicivyzllačiti plnou čarou a nikoli jen
kOllvencionelními tečkami. Ve stávajícím katastru nalezneme však ještě
'mnoho jiných a daleko složitějších případů, kde hranice obecní měla. bf;
býti vykreslena' plnou čarou. Pohlédněme na obraz čís. 2 kde naznačen
jest tok řeky ve velkém· oblouku, jehož střed tvoři současně obecni hranici'.
Popis hranice nám· zase praví, že obecní hranice běží středem řeky. Na
:mapách pak skutečně, najdeme známé značky hraniční,a to přibližně. VQ

~tředit řeky. V parcelních protokolech oboU' sousedních obcí. najdeme také
na vlas stejné plochy. Kdo by však měl za úkol,. jen jediný bod této
hranici na mapě. vytýčiti,shledal .by, že si zde odporuje jak mapa, takl
popis hranic í stejné ony plochy v parcelních protokolech. Proč? Uvidímq
ihned. Uděláme-li' po dlouhé námaze konečně geometrický střed řeky, který,
jak níže bude naznačeno, nikdo přesně nedovede, tím aspoň splněna jest
pOdmínka popisu obec. hranic- střed řeky. Začnu·ji však počítati tyto
dvě zdánlivé polovice A-;-B, shledám, že .ona. část při .vnějším obvodu
A ~ude daleko na ploše větší, . než vnitmí část B. Samozřejmě,' jaka
inezlkružní plocha při obvodu kruhu bude . vždy mnohem větší, než mezi,
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trubli pl9cha ku. středu kruhu. Al"Ozdj!' tento při větším obloukumůž6
činiti . značnou plochu. Tu přijdeme· t rozpor s i plochou v ..parcelníchpro-
tokolech, k.de uvedeny jsou plochy stejp.é. Z.de tédy oparáty katastrálné
si i odporovaly a níkomtl po celá de.sítile)tí ani nen,apadlo, že je zde ne-

:~_~ p~-i;-""'
'. . '. .' ..•... \.' .•= 4' .,

tf,

i~\:_
. f t!2~\~
-~: ._---_..L-- / ~::::\ \.~:::----e \..... .0."....... ~

so~hlas, 'n~ dokonce pravá změna hranic. lak . jinak by tomu oylo. tam,
kde geometr byl nucen .zaměřiti nějakou změnu. při obecních hraniclch
ařekách,.neb potocích jižzeela vyschlých neb jakýchkoliv ii.ných.pevnýc~
hranic. 'fu již sebe menší nesouhlas s mapou vykládán jako změna hranic -
~na úmy.slná - .a na. mapu pohlíží Se. zce~a· neodborně - .ovšem
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hlamě přičiněním sv~ta právnic;:kého. O tom v~ak na jiném místě po.
drobněji.-. .. .

Nám bude sledovati další případy, kde zřejmě mluví proti ozna.čo-
vání obecních hranic známými konvencionelními oznáČeními při řekách, po-·
tocích i oestlch. Často se stává, že buď vytýčením stavební čáry a v dů-
sledku toho pouhým zabezpečením břehu proti dravému proudu, neb jakou-
koliv stavbou !oajišťovací, dále. pak stavbou žel~znic, sihíic, cest .a 1. p.
jedna z polovic řeky z části se zasype. a· tím vytne se z toku řeky,
menŠí neb větší úseč, jak obraz. 3. znázorňuje. Případ, na prvý pohled
zcela jednoduchý a nebylo by .tužádné zvláštnosti, kdyby se tu ve sku-
tečnosti nejednalo zase o' změnu hranic, a to pro&tě proto, že zde za8e
nebyla. hranice .Čl,uou přesně vyznačena, nýbrž jen ttičkalQiInaznačena. Jak
se pokračovalo při takovýchto případech při evidenčních prbváděních? Někdy.
zoela.jednQduše li. řekněme hned, nikoli zrovna neúčelně neb neprak-
ticky. ŇaČ lámati si hJa'~? Vždyť obecní hranice se !ode nezměnila, řekl
si mnohý .. Hranice půjde i nadále středem řeky a stačí opravení !>1bchy
v obou obcích .a· dle povahy změny snad ..i v. jedné obci a věc. je ho-
tová. A také takových případů se provedlo dosti tímto způsobem, aniž byla na·
stoupenakřížová cesta na změnu obecních hranic. Kdyby hranice v l'CCebyla!
vyznačena čarou, jak snchu vzpomenuto, vskutku by zde nešlo o změnu
hranic '- nanejvýše o změnu předmětu při veřej. majetku při jedné polov:ici
řeky a ta by se hladce jako každá jiná změna provedla. Při případu na obr. 3.
při ú$CČia máme vlastně dvě hranice. Tu původní myšlenou středem řeky a
pak onu změněnou při u' vzniklou pošinutímbřehu. Jelikož hranice se
viditeln.ě čarou neoznačila, a co.ž hlavního jest - je.likož při podobných příVa-
dech, obyčejně súčastněné. obce bezděky přijímají hranici středem vody (ni-
koliv řeky) nastala při u ,změna obecních hranic, která: se provedla mnohdy
pouhým opravením stejných .ploch obou polovin řeky. Tento případ "nám
zase ukazuje. jak zbytečné jsou často ony úzkoprsé a paragrafované
názory právníků na změnu obecních hranic. Často nedá se 'ani přesně
zjistiti, je-li v daném případě skutečně změna hranic, nebo nikoliv. Při
zobrazených řekách vyskytují se často tak složité konfigura3e toků řek;
že i zkušenému geometrovi bývá za těžko přesně na mapě hranici zobra-
ziti. Jsou to ony případy hlávilě při soutoků řek, kde, na některých mí-
stech nelze řeltupřesně geometricky děliti. Takový případ znázorňuie ku př.
obr. 4.. OnY ti'i tečky nám jenom naznačují, že hranice běží středem řeky
neh vody. Kdybychom se však pokusili sestrojiti čarou onu skutečnou
hranici, seznali bychom, .žeřešení .není jenom jedno, nýbrž že řešení .
takových' je více dle toho, jaké o~razce trojúhelníkové neb čtyřúhelnÍ-
ko\'é bychom .dle tvaru řeky volili neb voliti musili. .V právě zmíněném
obrázku jsou naznačeny dva případy řešení středu řeky. Jest však i jiné
řešení možno. Tedy případ,. kde technicky jednotně děliti řeku nelze ~
'jen předem,' při původním měření čarou zakreslená hranice obecní mohla
podobným nesrovnalostem zabrániti,

Komnou však ,všech 'těchto případů jsou ony změny při obecních.
qranicích, kde regulované řeky protínají na několika místech staré ře-
čiště. Jsou ovšem případy, .kde regulovaná řeka přijímá úlohu staré řeky
tlm, že již při komisionelním řízení regulace' zároveň upravuje se té~
změna obecních· hranic do nového toku. Však ..v~lmi často provede 'se
regulace řeky' neb potoka, aniž by se současně upravila obecní hranice
dle. nového stavu, nýbrž ponechává se při· zbylých tlsecích staré řeký
také stará obecní, hranice, jak obr. 5. ukazuje. Zde opakují se()byčejn~
všechny ony zjevy najednou, které jednotlivě popsány bylt právě v přede-
slanéni.. Při }1; a F opakuje se případ,. jež' vylíčen by\ při obr. č. 2',
Při G pak přichází . analogie obrazu čís. 3.' a1d. Takóvé případy jsou pro
zeměměřickéi;lo úředníka, zvláště pokud se týká výpočtu ploch i dále ce-
lého provedení. pravými mUKami. Protíná, se ..tu . často celá řada čar tak
nešf;tstně, že fe zapotřebí neobyčejné pozornosti již pouze. v. tom, aby.
nějaký' dílee nebyl opomenut neb chyhněpřipočítán. Pak ta nejistota v hra·
nicích se tu ještě zvětšuje, než byla v původním stavu, jako ku př.·
při 1'. Myšlená. ona středová čára ve zbyJé části řeky se posunuje ještě
výše k obvodu obloukU, (viz čárko M.m) následkem šikmého zříznutí řekou
regulovanou. ---: Aby tyto nepřístojnosti v předcházejícim poíednáni uvedené-
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nezanášely se opět do map vyšlých z našich nových vyměřování, nutno
'bezpodmínf:čně trvati na tom, aby' veškeré obecní branicezollrazovány byly
na mapách nových plnými čarami i při řekách, potocích, cestách a vůbed
při . všech parcelách, jejímž středem probíhají obeéní hranice. Dá. se to
zcela lehce provésti zvláště proto, kdyžpřec ne'Inusívždy na 1 m2 SQIU-

hlasiti obě pOloviny hraničního pOzeihku. Pak mělo by to tu výhodu, ŽIJ
by ona hranice mohla se ve. středu řeky neb potoka. zakresliti mnohem:
rovněji - s vypuštěním malých loznů pobřežních čar, TJm nastalo. by
veliké zjednodušení hraniční čáry. . " .

. Do.. stávajících pak evid~nčních' map zakreslila. by se obecní hranice
postupně dle času. -- Konečně bude nutno, aby ony paragrafy o obecníci:("
hranicích jedJlající,' byly důkladIt'ě ztevidovány a jednodušeji' upraveny,
zvláště pokud se lýče úředního jednání při menších měnách obecních
hranic - řekněme do 5 m a ve výminečv.ých případech i do 10-15 'ln -'
ve kterýchžto případech každá zrněna obecníéh hranic měla by se provésti
i moci úřední dotyčného zněř. úřadu. Co by se tu času ušetřilo (IrQ
jiné práce nehledě ani k oněm zbytečným nepříjemnostem pro měř. úřed-
níka, jimiž ho mnohdy nadřízené' úřady zbytečně častují. Také by od~
padlo ono zbytečné hazardování s ~ 10. dosavadního zákona evidenčního,
jehož se mnohdy v podobných případech zneužívalo.

Prohlížíme·li ročenku státních a soukromých drah československých,
,shledáme, že v ministerstvu železnic není místa, které by se staralo. o
soustavné převážení veškerého listinného materiálu, uloženého v železnič-
ních archivech ve Vídni a Pešti, pokud se vztahuje na tra.ti či jejich
úseky,ocitnuvší se na území naší republiky, Také u ředitelstev drah,
ne dlouho před válkou sestátněných, jsou dozajista takové archivy, jejich2:
dokumenty pojednávají z valné části o zlomcích tratí, které jsou dnes
našími hlavními tepnami . provozu.

Dějinný materiál toho druhu má . velikou cenu pro každého, kde]
se .'zajímá tl vývoj našich železnic .od jejich vzniku až do převratu.
Mimo to třeba do něho nahlédat při sporech, zejména m1j.jetkových, aby
se seznala genesis věci. Z těchto příčin mělo' by ministerstvo železq.ic pe:-
čovat o to, aby mělo svůj archiv, jehož úkolem by bylo sousti'eďovat,.
ro"nat a uchovávat dokumenty, z nichž vane duch dvou až tří za,šlýcll
.generací. J. Pašta.

Příspěvek k vyvlastňování' pozemk6.
. .,

Inž. L. DoležaJ, Brno.
Při výkupu pozemků' stává se určení výkupní ceny poli při nyne]-

sím neurovnaném pOměru cen, velmi obtížnou otázkou, Jeť, jak známo,
pro soudní odhad nutný zákonitý předpoklad - neshodá obou stran ohledně
ceny zabírané plochy. Nastává tudíž v první řadě řešení otázky, zda po-
žadavek majitelů 'je oprávněn či přemrštěný jak pokud sé týče ceny po-
zem~u, j.ak i pokud se týče odškodnění všech náklAdů zaosetí,případně
i náhrady nájemného. (Toto je v nyněj~í době mnohdy stano-veno St)
zřetelem na dodávku plodin.), - .
. Omezen místem, nemohu se tímto předmětem obšírně zabývati, Jisto
Je, že dQsavadní prakse nevedla ke spolehlivým výsledkům, jelikož před-
poklady. neodpovídaly skutečným poměrům. ,TýŽ nedostatek' jeví se i při
směrnicích pro o dhad pozemkové držby k účelu dávky z majetku,

Aby byla po ruce alespoň informativní pomůcka pro oka-
mžitou praktickou potřebu posouzení nároků vyvlastňovaných, sestavil jsem
dle sk1izňové statistiky mor. z~mědělské' rady (za léta 1909 až 1914_
dosavadních poznatků předválljčných cen a výkupů ,v nynější době tabulku
podávající p r ů m ě r e m maximum jednotlivých hodnot při prvotřídních
polích toho kterého Obvodu.

/
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',VychAzeje z úvahy, že - dle sÍáléhoIiářkÚ hospodářů - jsou~
pOzemky za ~šestileté válečni- Glbdlilbí vyssáty a zanedbány, & že budlJ-
trvat. několik let, než, S!'l d(')Sáhne-předválečného stavu, mohu na ten čas
volit~ za zákládnejvyšší výn41S'(slillzeň~, hlavní plodiny (pšenice a žita),.
dosažený v mírové době již též z toho) duvodu, že se pěstuje ve všech
pOlvhách, cena její je úředně stanovena &' nákllad spojený s jinými plo·
dinami sez části mezi nimi vyrovnává 3.'. vyváži se· jednak úbytkem
nÍlkladu za mlácení, jednak z:tse jejích- nižší; prodejní cenou; K oceněni:
mírové sklizně použiL jsem ceny:. 1 q .zrna a K, 18'-, 1 q slámy iJ.;
K 6'-. a uvádím 'na ď Moravě běžnou jednotků' plošné míry U. měřica

asi Ilo 'ha).

..
li d to n o a

Ob v o.~
předvlílečn:Í; [I nynější

"~t, n a m ě ř i c i
náldadf cena nájemné náklad cena nájemné

řepařský 89 1000 22 268 4000 112
obilnářský . . ~i 000 20 24:,2 3600 100
óbiinář8k~bramborář~ký 74 .h 880 18

I
225 3300 92

p~cnínářlÍký . . 60 '68(t{" 15 181 2700 76

Nejnižší cena = as<':7J nejvyšší.
. , . '-Al1i;

pto podrobnější rozvedení ceny na Iiyn~jšich osm daň.ových třid-
třeba stanovit procentuáhú rozdělení rozdílU' mezi n-ejnižší a nejvyšší cenou,..
pti čemž tato =. HlOOfo. .) .

Prosím pány kolegy, aby si neobtěžovali na hořejší adresu sděliti
své poznatky ~ poměry v jejich okresech: Sklizeň, zrna a slámy (nej.·
lepší'a nejhorší v míru s udáním místa), třída,. vými\ta a čístý výnos-
pozemku s jeho před válečnou nejvyšší či nejnižší cendll>.a nynější, po'
loha. (vzdálenOst od místní trati, případně od lihovaru ncl!;jiného hospo-
dářského :bávodu či nádraží), celkový náklad osetí (mírový a nynější),
nájemné (mírové a; nynější), aby bylo lze .provésti podrobnější propočí.
tání jednotlivých obvodu. Z á d o u c í b y byl Y i úd aj e o I u k á c h.

Podle vyvlastňovacfho zákona ze dne 18. února, čís. 30 ř. z. jest
nutno, aby podkladem každého vyvlastněrií pozemkového byla určitá, číslem'
vyjádřená plocha. Toto ustanovení bylo snadněji vtělit ve formu zákOlllt,
než je ve skutečnosti prakticky provádět. Zejména tehdy, když se mění
při stavbě, příkladem celých tratí; výškové poměry t'?rrainu jako v ná-
sypech a zářezech, jest velmi nesnadno při ohraničováuí hovět liteřll
Z'ákona. Kdyby se skutečně měly soustavně vždycky dodržet plochy dle
projektu vyvlastnění, musil by tonto být vypracován se svědomitostí DlIsnúrnou,
tedy takovou, aby se vyloučila jakákoliv možnost úchylky v rozsahu vy-
vlastněné plochy' v proběhu stavby. Taková úc\iylka má velmi nemilé ná-
sledky, .vyžaduje nového jednání s vlastníkem pózemku a nevede·li k cíli,
nového vyvlastnění. Obyčejně se ku provozu nezbytně nutné plOchy po·,
zemkové vyvlastní pouze zásadně, t. j. podnik si zajistí. knihovně právo
je zabrat, odškodní-li majitele, nechť už smírně či soudní laxací. Dojde-li
k této, tak nezbývá než dodržet na vlas plochu vyvlastněnou a zapla·
cenou. Kdyby tomu tak mělo být napořád, t. j.kdyby nedošlo k dohodě,
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ve velik(l většině případu •. stálo by technické provádění zákona vyvlast-
ňovacíl1o neskonalé obtíže. Zákon vznikl z ř e j ID ě bez jakékoliv sou-
činnosti znalců praktické geometJ;ie. Na' štěstí se strany obyčejně o ceně půdy
dohodnou, tak že nebývá nezbytno, aby se vyvlastněriá plocha. přesně do~
držela, nýbrž· aby se zabrala skutečn'ě potřebná.

V Praze,. 20. května 1920. J. Pašta ..

Nejednotnost sp~ávynemovitébo majetku n~~kb
.. . ž~teznic.
Půd..t jest prvn~, nejvzácnějším, nezbytnym lidským statkem a před-

pokladem veškere činnosti. Proto se o ni sváděly od nepaměti nejkru-
tější . boje mezi národy, vedly. nákladné procesy mezi lidmi bohatými.
ptHky a rvačky mezi chuďasy. Tak tomu bývalo, jest ~ bude, dokud ne-
vymře lidský rod na zeměkouli. Jen tehdy přesta~ou zápasy o vlastnictví
a držbu půdy azavládne trvalý "spOlečenský mír" na zemi. jehož tajem-
ství marně hledali svými reformami zabezpečit Lykurg, Solon, bratři Grae~
chové, Goorge v Americe a řada jiných V z á c n Ý c h muž ů vel i k é ho-
d uch a a š I ech e t n é h o sr d.c e. Než se najde, budou lidé neustál"
vymýšlel více méně nedókonalé právní řády, áby si vlastnictví k. pUdě
a jejtm produktům nějak zabez~čili a v případě nejlll8ností spory urov-
návali. Relativně nejvíce mají Jich snad .dráhy. Vyplývají z povahy je-
jich rozlehlého, tisíce kilometrů pruhovitě probíhajícího majetku. DotýU~
se zájmů velikého počtú okresů, set obcí a tisíce jednotlivcu a nenl.
tudíž divu, ze jsou otázky pozemkového rázu u drah na denním poo.
řádku. . .

Proto si jednotlivé veliké dráhy =?aložily hned po -stavbě práv"
nické a geometrické· kanceláře, aby se soustavně a znalecky mohly za-
bývat .záležitostmi nemovitého majetku dráhy; Tyto killlceláře se nejlépe
vyvinuly u drah soukromých, poněvadž Uch o v á y a I y k o n t i.n u i tli
tradice a nahromadily během doby Telmi cenný mate-
r i á I ge o m e t ri c k Ý a lis tin n ý. Sestátněním a reorganisaci správy
té které větší dráhy nastala v tom ohledu pravidlem porucha. Největší
jest poslední, vyvolaná převratovýrn .rozpadem celé. železniční sítě. Něco.
dokumentů, zejména plány, se sice převezló do sídel .nových ředitelstev,
veliká část airchiVálních spisů: uváznula však ve Vídni, (Pravděpodobn~
bude tomu také tak, až se začne jednat s Peští.) Představují práci nejméně
dvou generací a těžko se mezi dva až tři dědice rozdělí. Také železlůčIÚ
vložky více trati jsou 'dosud u soudu ve Vídní a zajisté i v Pešti.
_ ..Jest jasno, že bude nutno zas a zas. dožadovat se na sousednícli
státech vyo.ání toho kterého spisu či té či oné listiny vkonkrétnich
případech, ač by takové vl\ci měl)" být po ruce. ' ,

_' Naše minísterstvo želetníc ponechává po způsobu bývalého vídeň.•
skéb.O záležitosti tohoto druhu jednotlivým ředitelstvím a věnuje vůbeo
málo pozornosti,. li e-l i ,v ů b e c ž á d n é, otázkám je dno t n é správy
ohromného pozemkového majetku celé sítě. Zdá se, že tam nemá nikoho
znalého věcí· pozemkového katastru a s o u č a s n ě knih pozemkových li.
železničních, tedy ge()metra, jakoby jednotná správa nemovitého jměllt ne-
měla dnes pro nejvyšší úřad železniční pražádného významu '1\ ,mohla
se odbývat diletantsky kýmkoliv bez ohledu na následky pro poplatníky.
Bylo by si přát, aby bylo více světla na takovém místě a to v zájmu?"
správné pozemkové politiky u železnic..

-K historii sta~é trigonometrlckésítě I. řádu
V zemícb českýcb.
Evid. geometr R. Haná:k.

-Naše triangulační kancelář začíná na východní Moravě a západním
Slovensku projektovati trigonúmetrickoUi sít nižšího řádu. Připojí se nal
stávající sífI. řádu stnpňového měření.
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Je samozřejmé, že dnes bude pracováno se všemi. vymoženostmi
jak na. poli instrumentální techniky, tak i pokud se týká method pozo- ,
rovacích.

Před desíti lety zkoušela rakouská- tr,angulační kancelář odvoditi bez·
prostředně tlít III. řádu ze sítě I, řádu, tedy s obejitím n. řádu. vý.
sl~dky byly velmi uspokojivé. Pojednáv~ o nich y;ch. insp: J?em~e~
v ů. Z. f. V. 1919. Ušetří se mnoho pJ;ace a matenalu. NěmcI SI všlmh
hned tohoto nového způsobu práce. Prof. C. Miiller věnuje mu v kapitole
o rtovin,kách v zeměměřictví za rok 1919 v kalendáři měřickém neobvykle
mnQho místa. ' . ,.

Nebude zrovna nezajímavo,' všimneme-li si dnes skoro už zapad-
lého a zapomenutého. posudku trigonometra RiedIa z Leuensternu o staré
:síti trigonom. I. řádu, měřené u nás v letech dvacátých a třicátých minu-
lého století.

Uveřejnil jej v časopise rakouských inženýrů v roce 1854. Zmiňuje
'se o síti Čech, Moravy, a Haliče a píše:

"Tato sít je největší z těch, které dosud byly určeny v souvislosti
II dokonalým souhlasem a přesností bez násilí a bez porušení jen jedin-
kého měření. Y okruhu na stanicích měřené úhly byly vyrovnány na 360 O
a po vypočtení pak částí sférického excessu, připadajících na jednotlivé
úhly v trojúhelnících a jich odečtení od hodnot měřených úhlů vyrovnán,
trojúhelníky na 180 0, takže· při tomto vyrovnání všechny úhly souhlasí
na 1/10 sekundy a všechny délky na 1/100 sáhu. Methody nejmenších
čtverců se při počtu neptlužilo; tak vzácné přesnosti se docílilo jenom
'tím, že brán zřetel na sférický nadbytek v jednotlivých trojúhelnících také
i při přibližném výpočtu a pak vzájemnou zkouškou až ke konečnému
'Srovnání stejných stran se stálým ohledem na správný součet úhlů'
v mnohoúhelníku." '

Sítí jihozápadní Mo~vy obíral se prof. Semerád. v tomto Věstníku,
roč. 1918 a shledal také velmi dobrý souhlas staré sítě s novou stup·
~ovou, pokud se dala zjistiti totožnost trigonometrických bodů.

Zprávy odborné.
Nivelační služba v ministerstvu 'veřejných prací

v Praze.
Pracovni pro~am polních prací na letní období 1920.

V důsledku ministerského nařízení ze dne 20. ledna 1920 sb. zák. a
nař. čís. 43, přist.upuje minísterstvo veřejných prací ku rozčlenění výškové
sftě L řádu. Dle svého odborného progra.mu a získaných mezimínisterskýcl1
informací o nutnost.i výškových značek proponovány jsou přísné nivelace
následujících nivelačních tratí:

1. Trať Uherské Hradiště-Trenčínská Teplá. Tato trať rozděluje styčný
polygon západní a východní sítě nivelační, zaujímající plochu 15.000 km"'.
Trať probíhá dle Vlárské dráhy.

, 2. Trať česká Třebová-Brno. Trať tato rozděluje polygon o rozloze
as 9000 km~. Probíhá dle trati bývalé společnosti státní dráhy.

3. Trať Jihlava-Tábor. Tato traf rozdělí polygon o ploše as
13.000 km"'. Probíhá dle železničních tratí.

. . K provádění těchto polních nivelačních prací jest připravena nive·
lačm mstrukce v~ smyslu svrchu uvedeného nařízení veškerých ministerstev.

Přehled měfických a kancelářských prací' u od.
dělení nového měřeni pro Mo~avu r."1919.

(lnž. Ant.' Nedoroa, vrch. georo.)
Jelikož práce kancelářské u ZJI)íněného oddělení spějí ku svému

1Íplnérou zakončení, budiž roi dovoleno, seznámiti veřejnost zeměměřicko1J
<O průběhu a' rozsahu těchtO p~ací.
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Oddělení nového měřerií na Moravě provedlo v r. i919 nové za.·
l11ěření kat. obce K o b e I nic u Brna. Obec tato zaměřena byla' čistě
:polygonálně a což hlavního - veškeré pozemky byly pokud možno dle
stavu stávajícího operátu katastrál. vytyčeny a hranečníky osádovány. Vy-
tyčeno a zaměřeno bylo 1000 parcel se 520 ha, což se, rovná celkové
rozloze obce. Polyg. bodů vytyčeno, pozorováno a vypOčteno 200. Mě-
řick)"ch bodťt vypočteno 150. Měřic. liníí včetně polyg. stran. celkem za-
měřeno na 380 O, průměrné délce 140 m.

Ještě při polních pracích téměř celá obec zkonstruována na 11 sekč.
listech ve měř. 1 : 1000 (místní trať) a: ve měř. 1 : 2000 (okolí): Jest
,to první obec zaměřená oddělením 'nov. měření ve měřítku nejpraktič-
tějším.

Celá tato práce vykonána' byla pouze třemi úředníky, - .21 nichž
ještě jeden v posledních šesti nedělích pkončil triangulaci IV. řádu v Ky-
jově o 15 nových bodech. v necelých pěti měsících, průměrně o 11'5 points
~enních [points = t (M + Paro.).\

Y zimním pak období, t. j. od 1. listopadu 1919 do 30. dubna 1920
·dokončeny práce na mapách, vypočteny veškeré parcely ve skupinách ana-
lyticky počtem 40 i jednotlivě z mír originálně měřených, z mír hlll
mapě "od píchnutých a zbytek planimetrem.

Konečně sestaven celý ostatní písemný. operát .katastrální jako par-
-celní protokol sestavení tříd čist. výnosu; pozemkové archy (170 kusů)
·30 různé seznamy. Tím celý operát uzavřen v necelých jedenácti měsí.
cích o úplném nedostatku pracovních sil. .

Mimo toho vypočteno 15 nových tri!!onometrických bodů zmíněné
:sítě města Kyjova. Z bodů trigonometrických vyrovnány tři methodou nej-
menších čtverců, ostatní pak graficky.

Ještě v letním období r. 1919 zaměřena úředníkem nového mě-
řeni sh'pina 50 baráků uprchlického tábora v Mikulově. Sestrojen orig.
plán ve měř. 1 : 1000 a provedeny s tím související práce V' katastfUl
města Mikulova. Všecky tyto práce' vykonány včasně dle předem stanoveného
plánu. - •

Program a rozdělení letošní polní práce oznámen bude příště.

Pracovní program agrárních operací na rok 1920.
V důsledku provádění pracovního programu 1920 z a poč a t o s m ě-

f i c k )' m i p r a c e m i v obcích: Hadibořice (Prostějov), Biskupice (Pro-
stějov), Bolelouc (Olomouc), Toveř (Olomouc), Samotišky (Olomouc), Rac-
ková (Holešov), Žopy lHolešov), Bulíkovice (Mor. Budějovice), Cáslavice
(Třebíč).

V p o I n í c h p r a ci c h P o k rač o v á n o y Kralicích (Prostějov)
a Oseku ,'(Přerov).

V kancelářských pracích přípravných pro rozdě~
len í p o k rač o v á n o v obcích: Sivice (Vyškov), Pozořice' (Vyškov), Smrk
(Třebíč), Dub (Olomouc), Nenakonice (Olomouc)" Tučapy (Olomouc), Tučapy
(Holešov), Roštění (!I0lešov); Rymice (Holešov),' Sazovice (Uh. Hradiště).

Kremář.
rozděleny a odměřeny náhradní po~Dle pracovního programu budou

.zemky v obcích:
Dobálovice, okr. Boskovice .
Nanovice,
Pozonce, "SlavkQv

~~~t" : Třebíě .
Tučapy, "lloltlěov
Tučapy, "Olomouc
Soběchleby, w Lipnik •
Rymice "Holeěov

~~tténí: : Olo~Juc

~:O~:,iee,: Uh. Hradiěté

ha 484,
" 731
" 31;4
" 38&
" 729• 442
" 322
" 6115
" 550
" 686
" 547
" 460
" 380
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V' pfípraTných pracích pro scelovlÍ.níbude pokračováno T obcíéh:
Kralice, akr. Prostějov . ha 1006 .
Štarnov, "Šternberk • " 996
Osek. " Přerov • • " 900
Vel.Pro senice, " " 287

S přípravnými pracemi započato v obcích:
Vitonice, okr. Prostějov ha. 250
Hrdibořice,,, " :} 750
Biskupice, "
Tověr, " 'Olor:;ouc " 226
Samotíšky, 60
Eolelouc, " " " 650
Rackov&, "HolIiŠOT • ." 1120
Žopy, " 557
BuHkovice, " Mor':Budějolice " 524
ČlÍ.slavice, "Třebíč..." 1049

V dělení společných lesů a úpravě majetkových poměrů budil poo
uačováno T obci Halenkově (887 ha), Krčmáf.

Z činnosti měfíckého oddělení zemského staveb·
ního úfadu v roce 1919.

Pracováno na dokončení výkupu pozemkt'l (přerušeno válkou)
pro regulaci řeky Moravy v trati. Uh, ~adiště, Napajedla, Kojetin a 010"
mouc, dále na Dyji u Břeclavy, na Bečvěu Drahotuš a' Ose u Oso-
blahy ve Slezsku. •

Vrstevnicový plán pro Lázně Luhaěovice bude v krátké době do-
končen. ' -

Jeden ze zemských geometrů pověřen vytYčOváním elektrovodných síti
T trati Oslavany-Třebíč a směrem na Kyjov a Dubňany. F.

Zp~ávy stavovské.
Referát inž. Souěka z Prahy o autonomních geometrech.
Pověřen byv přípravným výborem Ceské Státoprávní demokracie pro

sjezd československých techniků, abych na sjezdu našem objasnil naše
služební poměry u pražské veleobce a spolu p'ožádal naši politickou stranu,
Ceskou Státoprávní demokracii, o vzácnoU! podporu ve příčině zjednání
náprav v spravedlivých požadavcích našich, dovoluji si vám sděliti ná·
sledující, podotýkaje výslovně, že skoro vše, co 'vám sděluji, obsaženo
je V memorandu odevzdaném Spolkem českých geometrů v prosinci minu.
lého roku, předsedou téhož, panem profesorem J. Petříkem a mnou, před·
sedovi správního sboru hlavního města Prahy, panu JUDru. Přemyslu Sá·
malovi a náměstkům téhož., pánům inž. Rotnáglovi, A. Simonídesovi, ,F.
Kellnerovi a konečně osobnímu referentovi, magistrátnímu radovi panu
Frant. Boháčkovi. Vyřízení požadavků našich, obsažených v uvedeném
memorandu, dosud nemáme.

Služební postavení geometra u obce pražské není záviděníhodné a
není též nezajímavé, neboť ;Při úplně stejné kvalifikaci vysokoškolské, je
odvislé od doby, kdy dotyČllÝ geometr službu u obce pražské nastoupil.

1. Status techníckých orgánů obce Pražské rozdělen jest na odbor
inženýrský a odbor geometrický. Do odboru geometrického přijímáni byli
skoro výhradně geometři a teprve usnesením rady městské ze dne 14. !isto.-
padu 1905 provedena změna.v tom smyslu, aby mís t a g e o m e t r i c k é h o
odboru byla na příště obsazována silami s kvalifikaci
in žen Ý r s k o u.

Toto usnesení rady městské stalo .se však s tou" vi-hradou, že n e·
m á se jím újma státi techníckým silám (geometrům), které ve službácb
obce Pražské již se nalézajl. V krátkém čase na to postupové poměry byly
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zhoršeny i ti těeh geometrů, kooří již před rokem 1905 u obce Pražské
110užili. '

Tímto ustanovením vzata také pro budoucnost všem geometrůln
možnost, aby odborné vědomosti získané na: vysoké škole oochnické, 8p0-
cielně pro ně upravenými studiemi, uplatňovali při rozsáhlé geometrické
agendě Pražské veleobce a dán tím také příklad ostatním česktm městům .,
korporacím pro poškození zaSloužilé instituce geometrů.

, Ustanovení ' z r. 1905 o nepřijímání geometrd do 'služeb obce
Pražské vyvoláno bylo jen z toho důvodu jediného, že za tehdejšího nad·
počtu výpomocných techniků inženýrů 1l obce Pražské v té době se nachá·
zejících, ucházel se o IIÚBto,uprázdněné ve' statu techniků-geometrů j e den
z nadpočetných výpomoc:ných OOchniků-inženýrů, který místo to také obdržel
'i, ve statu geometIickém zařazen jest.

2. Pozd~ji, při zřizování tak zvaného automatického postupu v r. 1910,
I;lylazřízena již pro u zavřený s ta tu s (uzavřen usnesením rady
městské ze dúe 14. listopadu 1905)' tec h n ik ů-g e o me( r ft zvláštní
kate/Zorie II., ve které je časový postup pouze do VIlI.hodnostní třídy ll.
ve kreré jetříletý časový rozdíl v jednotlivých třídách proti ka.tegorii I.
, Ushesením sboru obecních starších v roce 1913 přiznáno dodatečně
,technikům-geQmetrům právo na časový postup do VII., hodnostní třídy po
-25 1e t éc hs I u ž by, kdežto v kategorii I. dosahují téže třídy i n ž e-
n Ý ř i p o 16 ťi let ech s I u ž e b n í ch.

, Rozdíl 3 let služebních platný pro hodnostní třídy X., IX. a VIII.
.,ztrojnásoben 'je pro techniky-geometry, to jest na 9 let pro do!iažení třídy
.VII., ač rozdíl ve studiích mezi strojním inženýrem a geometrem .obnáší
pouhá 2 léta a li' kulturního technika, .který ve veřejných službách po-
lltupuje také dle kategorie I., pouze 1 rok! Toto ustanovení odůvoďňo-
vánobylo státní služební pragmatikou, ač dle ní státní úředníci I. kategorie
mají postup o 4 léta zpožděný než úředníci městští.

3. Do statu nezařazení techničtí úředníci-geometři, přijati do služeb obce
'Pražské po roce 1905 byli přinuceni přijati místa ještě nižší kategorie III.,
tak zvaných stavebních úředníků, s postupem stejným jako u žáků vyšlých
ze škol průmyslových, do VIII. hodnostní třídy až za 20 let a bez možnéllo
časového postup~ ,do třídy VII. '

4. V dusledcích těchto usneséÍlí je technikům-geometrům zcela zne-
'Illožněno státi se pře d s t a ven Ý m i odboru geometrického při staveb-
ním úřaděhJavního města. Prahy a hodnost tato zůstává vy hra žen"
teehnikum-inženýríím.

Z duvoďu shora uvedených dovoluji si žádati slušně, 'aby toto 'neza-
sloužené odstrkováilí stavu geometru obcí Pražskou odčiněno bylo, neboť
nqn.í zajisté momo ujmouti jednomu technickému stavu možnost hlásiti
se k odborné' práci a: věnovati své vědomosti !1- :.skuše7losti nejen k roz-
květu státu., ale i obce.

Vznáším tudíž uctivou žádost o nápravu v následujících ·směrech:
ad 1. Usnesení rady mě'stské ze dne 14. listopadu

1905 o d a I š í mne při jím á n í technikU-geometrů do služeb Pražskll
veleobce budiž zrušeno (t status geometrovský budiž znovu otevřen. a. do-
.plněn zatím ihned geometry přijatými po roce 1905, kteří se ze statu
.úředníků stavební~h vyřa.dí.,

ad 2. R () v noc e n n o s t tec hni k a-g e o m e t r a B tec hni k e m-
in ž en Ý r e m pro odbornou službu geometrovskou budiž uznána a budiž
obnoven stav před r. 1905, kdy nebylo postupovéhljl rozdílu mezi inže-
nýrem a geometrem. - Na 'podporu toho poukazujeme n li o k o I n o st
z v I á š tě z á važ n o u, že ves t a t u techniku-geometru zařazeni jsou
též stavební inženýři a že konají s geometry stejnou práci technickoUl,
třebaže postupují. dle kaoogorie I.
: ad 3. Uprázdněná a nově systemisovaná místa ve statu techniku-
geometrů buďtež obsazována v Ý hra dně g e o m e t r y.
. ad 4. Geometrický odbor pražského stavebního \Ířadu budiž ř á. dně
u p r a ven a v y hra žen pří š t ě tec hni k u m-g e o metr ům T c a-
I é ni r o z s a h u t e d y i 8 mís typ ř e dno s ten s k:Ý m i.
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Ministerstvu železliic v Praze.
, 2elezniční vložky hlavních drah naší republiky, ůstícíchve Vídn~
.založily se své doby u zemského soudu ve Vídni a tratě slovanské mají
.zajistě řadu podobných vložek v Pešti, v oboú případech v hlavnícli
městech sousedních, cizích států. Z té příčiny jest nevyhnutelně lřeba,
by pro veškeré tyto dráhy žaložily se vložky v Praze, v Btně 'a snad
li sou411 v, Brl),tislavě. Záležitosti tyto jsou neobvyklého rázu a mimoi'ádné
důležitosti. Vložky dosavadní, jednotné; rozpadnou sena dvě až tři nové-
a bude nutno, když "již ne břemena, celek železničního tělesa zatě;;ující.
aspoň listiny :a. mapový materiál rozdělit a převézt do sídel nových '110-
žek. Jest na čase, aby se ministerstvo železnic v dohodě S příslušnými
cizími a domácími instancemi věci ujalo a jednotně ji projednalo. Jes*.
to v eminentním zájmu zákonem předepsané' shody skutečnosti s kata·
stfem, knihami pozemkovými, ,železmčními a zemsktmi deskami.

V Praze, 17. tvě,tna: 1920., . J. Pašta.

Jak zvednout náš stav?
Chceme-li svVj stav a jeho význam v životě veřejném povznést,

musíme se především starat o to, aby sestával vesměs z mužů' nevšední
veliké int~igence povšechné. Odborné vzdělání má počínat na této jako·
dům na fundamentu. Jinakbychóm byli vÍce dobrými geometry, odbor-
níky, ale při tom málo vzdělanými lidmi, jak to řekl o posluchačíchi
jisté tecIUliky před léty slovenský student, odcházeje do Svýcar: "Našel.
jsem zde dobré rýsovače, ale málo skutečně vzdělaných lidi." Jisto jest,.
že jen taCÍ mají budoucnost v demokracii. Nutno tedy, aby každý z. lIlá~
hleděl si osvojit nejen technické, ale současně také ethické a právní zá·
klady technické své činnosti, aby se stal mužem vel i k é..ho ducha a
li I ech e t n é h o srdce. Jen tak se stane osobností celou, vyrovnanou, pře-
stane být pouhým odborníkem omezeného rozhledu bez jasné představy
o tom, čím skutečně je a čím by býti měl. Takové poznatky nemůže
mu dát, žádná škola, dokonce ne dnešní, ,těch se mlISí dopracovat vlastní.
snahou za poměrů sebe trudnějších. Qui veut, peut, J. Pašta.

Ze sbod .zákonodámýcb.,
N a ř f ze n í ministerstva" veřejných prací po dohodě s ministerstvem-

"nitra ze dne 10. prosince 1919 pro Cechy a Moravu, iímž se prodlUžuje
platnost prováděcích nařízení k zákonu o inženýrských komorách ze dne
2. ledna 1913. .

N a ř i ze n i vlády, republiky Ceskoslovenslré 2;e dne 24. ledna 1920,
čís. 52. 8b. z. III nař., jímž se prodlužuje platnost pro,váděcicb nB.řizení
Ir zákonu o inženýrských komorách ze dne 2. ledna 1913 č. 3. ř., z.

Zprávy lited~ní.
Zprávy vefejli6 služby, technick6, 1920., Císlo 9. : Pozvání' ku pí-

semné anketě, pořádané ministerstvem financí za účelem volby projekcní
soustavy pro jednotnou trigonometrickou' si! československé republiky.

Zeitschrlft -IUr Vermessúngswesen, 1920. Sešit, 9.: Dorn: Dia pre.
.6isclíen LandeskulturbehOrden unddie Planteehnik. - Brennecke: Die Stel-
.lung der Studierenden der Geodiisie an den landwirtschaftlichen Hoch-
schulen. - Korzer: Die Neuordnung des staatlichen Vermessungswesen
in Osterreich.

Nové knihy.
Dr. in ž. A 10 i s Ti c h Ý : Základy tachéometrie. Litografovallé před-

nMky pro posluchače vysoké školy zemědělské. Nákladem vlastním, 1920.
Dr. Ing. Fr. M li II e r: Studien zur Gesclúchte der theoretischen

GeOdiisie. Zvláštni otisk bavorského časopisu zeměměřičského, Aug-
špurk, 1918.
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Schweizerische Grundbuchvermessung. Instruktionfiir die Vermar.
kung und die Parzellarvermessung vom 10. Juni 1919. Vydána justičnfm
a policejním departementem (odděl. pozemkových knih. v Bernu.

Kalender fiir Landmessungswesen und Kulturtechruk na rok. 1920,
Sestavil profesor Curtius Miiller v Bonnu, vyl:lal K.· Wittwer, Stuttgart,
3 dílv. Cena dílu I. a II. dohromady 6 marek, III. dílu 6 m:,ú"ek.

•W in d i s c h O., tf e r a: Die Anwendung des Wagner.Fennelschen,
Tachvmeters bei Gelanderaufnahmen. Zusammenstellung praktischer Erfah,
rungen fiir eine Anleitung zum Gebrauch. S osmi- obrazci a šesti tab.
Brožované 3'50 marky. Nákladem K. Wittwera,' štuUgart, 1920.

Výbor odboěky Spolku ěeskoslovenských ~eometrů ve Bniě konal
v květnu ,dvě schůze, jež věnovány hlavně reformě našeho studia.; proti
každému ~ddalován~ reformy bylo pi:otestováno na ministerstvo školství,

Přiveden 'na přetřes' obor naší působnosti, nám zákonitě zaručený,
jež třeba. bedlivě, střežiti. -

Dále usnešeno uveřejniti vyzvání ke kolegům, aby vzniklé rozpory
vyřiMvány. byly v lůnč spolku.

'Pohovořeno o redakčních a administtačních záležitostech věstníku.
Posouzena technicko.právnf stránka provádění parcelace velkostatků.
Se "Spolkem československých inženýru a, architektů" .v Brně smlu-,

vena přednáška prof. dr. inž.A. Tichého: "Reforma geodetického studia".

R6zné zp~ávy.
Mapa Moravy z- 18.' stoleti. Prvni mapu M~ravy na podkladě mě-

řeni astronomicko-geodetických zhotovil nejlepšikartograf své ,doby Kri-
štol Můller z Norimberka (1673-'-1721). Sestává z osmi listů v měřitku
1 : 239.000; vydána byla v Norimberce v letech 1718-1720 pod názvem.
"Marchionatus Moraviae"; V letech 1740-1742 byla vydána na jednoIll
listě v menším měřítku (1 : 650.(00) rovněž v Norimberce jako "Tabula
generalis Marchionatus Mora.viae", .

Jako všechny mapy Miillerovy byla i tato sdělána za účely vojen·
skými. E~. Reom. Rud. Hanák.

Výškov~ zaměřeni Vel. Prahy a Vel. Brna. S měřickými pracemi
pro Velkou Prahu - nivelaci a tachymetrii zl1{ločato bylo 1. března t. r.
Práce provádí vojenský zeměpisný ústav svými silami; nivelaci třemi až
čtyřmi sekcemi, tachymetrii osmi sekcemi. Na Vel. Brně pracují prozatím
pouze órgány městského stavebního úřadu, a sice jedna sekce nivelačni
a jedna tachymetrická. -

Jmenování předsedy a ělenu státní rerulační komise pró hlavni,
město Prahu a okolí. Ministerskou radou jmenován byl předsedou této ko-
mise dle zákona ze dne 5. února 1920 dr. techn. 'arch. Josef Sakač.
Ministerstvo veřejných praci jmenovalo pak členy této komise: Prof. arch.
Ant. Balšánka, arch. dr. inž. Ant. Engla, stav. radu inž. EustachaMol·
zera, civil. inž., stavitele a geometra inž. Josefa Zárubu-I:'feffermanna, prof.
inž. Jana Záhorského, arch. Jiřího Stibrala, MUDr. Lad. Prokopa Procházku
a mag. radu Ottu Knota. Pzo

Zrušení pozemkové daně v An~lIi. Před jedenácti lety byla tato.
daiÍ jádrem rozpočtu a útokem na majitele· velkých lánů. Lordové a bo-
háči, kteří neobdělávali pudy, nechávajíce ji ladem pro lovecké parkYJ
měli býti zdaněnirn vyburcováni ze svých venkovských požitků. Zřízen byl
departement pro odhady -veškeré půdy ve Velké Britanii. Lordové byli
pobouřeni.

'Letos v dubnu kancléř pokladu anglického navrhl zrušení daně této.
vůbec, řka: "Ukázalo se, že jich v přítomné formě nelze vybírati a,
jestliže parlament si jich přeje, musí s nimi začíti znova od začátku.'"
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-Zatím. isme přišli k náhledu, že je nejlépe odvolati a zrušiti tyto daně
vůbec." Uřá-d pro odhad pUdy stál totiž rok od roku asi tolik, co po-
:zemkové dáně vynesly. - .'

Ačkoliv' i u nás by bylo potřebí vyšetřiti pozemkovou daň na.
lepších podkladech, .přece je její dnešní výnos v poměru k administra-
.rtivě á J;lí spojené velmi patrný ..

(Z Lidových Novin 27. dubna 1920.) Hanák.

Jme n o v á n í. Dr. techn. inž. Alois Tichý, profesor střední hospo-
dářské školy v Přerově, honótovaným docentem pro nižší geodesii na
\vysoké škole zemědělské v Brně. -

Reditel evidence katastru inž. j'i'. Leipert, přednosta oddělení 6 B
'V ministerstvu financí, ministerským radou.

Vláda. republiky Československé jmenovala.,.ve stavu úředníků evidence
Jta.tastru .daně pozemkové llvidenčnfho vrchního gěometra. I. tř. Inž. Jos. Novák1l.
vrchním evidenčním inspektorem.

Po výš e n í: Do VI. služební třídy:' Inž. Josef Pašta, ·vrch.vymě-
řovací komisař v Praze. Do VII. služební třídy: Inž. .lindřich Wittausch,
:vyměřovací komisař v Hradci Králové, Josef Duše~, tit. vrch. vyměřovací
·komisař v Brně, inž. Ladislav Mikš, tit. vrch. vyměřovací komisař v Praze,
inž. Ludvík Doležal, vyměřovací komisař v Brně, inž. Ladislav Procházka,
vyměřovací komisař v Hradci Králové, inž. Jaroslav Ruml,vyměřovaci ko-
misař v Praze, inŽ. Josef Kubín, vyměřovaci komisař v Praze. . . .

N a S loven s k o o d c h á z e j í z Mor a vy e v. v. g e Om.: Inž.
Navrátil Bohumil a inž: Janíček Rudolf, evid. geometři Pálka Arnošt a.
Hanák Rudolf, za účelem přesného zjištěni geometrických prací.

Evidence Brp.o IV (nové měření): Nové vyměřování města;
Kyjova: Inž. Nedoma Ant., v. g., inž . .Travníček J., v. g:, Papák .Julius, g"
.Bal'tůněk Jos., g. Nové vyměřování obce Hoštěhrádky: Inž. Potůček Fr.,
lV.g., Horný Rud., g. Triangulace města Olomouce: Inž. Nedoma Ant., v. g.
. No víd vil ní geometři, případně geo m eHi a i nŽ'ie-
,.nýři v r o c e 1919. Uf. aut. civ. inženýři stavební a civ. geometři v Čechách:

Hráský Ant.,· Ml. Boleslav č. p. 104, Jedlička Čeněk, Praha JI, Pód-
skalská 334 (magistrát Praha), Stětina .Bohumil,. Náchod, Sulc Bohumil,
Albrecb,tice u Týciště n. Orlicí (Pardubice).

. Ul' .. aut. CIV•. inženýI·i pro kulturní technikú a civ. geomelřI:
, Burget Josef, Král. Vinohrady, Mánesova 85 (Král. Vinohrady), l. č.
stav. komisař, Bratislava, Crosslingova 5, Chitussi Josef, Smlchov, Švéd-
·ská 18 (Smíchov), Korbel Adolf, Vlašim (Vlašim), KriJi: Karel, Ml. Boleslav
JMI. Bqlesla:v),. t č. Bystřice, p. Libáň .

. Uř. aut. civ. geometři: .
Bolart Jan, Bilina (DUchcov), inž. Cabák .Josef, Dobřichovice(Smí-'

chov), Hanuš Josef, Pardubice, Nám. legionářů (Pardubice), Holý Prokop,
Příbram,Pražská 140 (Příbrani), Hummel Malcimilián, Dobříš (Pří-
.bram), Janda. Antonín, Praha II, Cerná 16 (magistrát Prahaj, Kepka
František Žižkov, > Dalimilova 925 (Žižkov), I\rejza Jaroslav, Kralup)'
nad VltavQu, 127 (Kralupy nad Vltavol1), KudrIika Josef, Železnice u Jičína
(Jičín), Mengo Ferd., Strakonice, Malé nám. 91, (Strakonice), Michálek Josef,
ďBrandýs . nad Labem (Brandýs nad Labem), inž.Motyčka- ·Jaroslav,Par·
dubice (Pardl1bice); Petrák Josef, Karlín, Palackého 52 (Karlín), Pithart Frant.,
Hradec Králové (Hradec Králové), Prokůpek Frant., .Nymburk, Masa-
'rykova 138 (Poděbrady), inž. Řezniček Václav, Upice (Trulnov), Sčáva
Václav, Plzeň, Kopernfkova 2 (Plzeň), Simek Josef, Cervená Řečice u Pel-
hřimova (Pelhřimov), Skoda Josef, Mladá Boleslav, Tovaěovská 176 ..(ML
Boleslav), Stěch Václav, Kralovice uPlzně, Svec Jan, Praha 11, Malá!
;<Stěpánská 5, ·Toms Frant., Rakovník 507 (Rakovník), Zeman Vladimír,
minsko" Náměstí (Chrudim).

Uř.aut. civilní geometři na Moravě (1920):
Kuhnert Frant. (Svitavy), Rychlík Karel (Lipník).

Za réda1tel y.odílOVidáDr. A. Semerád. - Tilkem Pólygralla v Brně.
Vydavatel: Spolek če.koolovenl1lýeh geomell'fI v P1'8lIe.
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