
ZEMĚMEŘIČSKÝ OBZOR
VYDAvA SPOLEK ČESKÝCH INŽENÝRŮ

Příspěvek k výpočtu vyrovnanj'ch .iižníků a stran
v trigonometrických sithoh.

Při vyrovnávání bodů v trigonometrické síti počí-
táme vyrovnané jižníky a strany (a, 8) stejně v tém-
že· formuláři, ve kterém jsme vypočetli jejich při-
bližné hodnoty (ao, 80) a to tak, že přibližné souřad-
nice hledaného bodu opravíme (červeně) o hodnoty
dy a dx, získané vyrovnáním. Vyrovnané jižníky a
strany můžeme vypočísti jednodušeji a rychleji
aproximativně, ale s dostačující přesností přímým
výpočtem malých korekcí da a ds, o kteréžto korek-
ce opravíme přibližné hodnoty jižníků a stran a ob-
držíme hodnoty vyrovnané:

a=ao +da,
8=80 + ds.

Výpočet vzorce pro opra,vu jižníků da.

Jižník a je funkcí dvou proměnných x, y, neboť

t Y-YIIa= arc g -- .. ---
X-XII

Malou změnu úhlu o vyjádříme totálním diferen-
ciálem

Cia Cia
da= CJxdx + .dy dy.

Vyčíslime parciální derivace:

Y-YII
X-XII

Ci arctg Y-YII
X-XII

Použijeme-li vztahu

(Y-YII)" + (x-xlI)"=s",

Bude ťedy v obloukové míře

Y -Yn X - Xn
do= - --8-2- dx+ -s~-- dy

sin a cos a= - ---- dx + ---- dy,
s s

" i \\d" Qsnad+Qcosad
a =- s X s y,

Poněvadž pro vnější jižníky jest

a =__Q"-_s~n_a b = + _Cos a,
s 8

Jelikož v odvozeném vzorci používáme směrových
součinitelů, vypočtených již dříve z přibližných sou-
řadnic hledaného bodu, nesmí se vyrovnané souřad-
nice lišiti hrubě od souřadnic přibližných, poněvadž
by se tím mohly změniti jižníky a směroví souči-
nitelé víc, než je pro přesnost žádoucno, a nemohli
bychom jich využíti pro uvedený vzorec.
V Geodetickém počtářství II. běhu od prof. Dr.

Fialy je odvozeno, s jakou přesností nutno zaváděti
o a s do vzorců pro výpočet koeficientů a, b, počí-
táme-li je na jedno desetinné místo přesně. Výsledky
jsou sestaveny v následující tabulce a sice pro nej-
nepříznivější případy, kdy a= og + 2 Rn (cos a=
= 1) nebo a= 100g+ 2 Rn (sin 0=1).

_ 0,05.1;'
!'os ..•Q~s~;

500
1000
2000
5000
10000

0,02 m

0,08 m

0,31 m

1,97 m

7,85 m

l'
2' 50"
5'

Je patrno, že máme vždy v moci, zvlášť v trigono-
metrické síti čtvrtého a vyššího řádu, vykonati mě-
ření tak přesně, aby rozdíly mezi přibližnými a vy-
rovnanými jižníky a stranami nepřesahovaly hod-
noty uvedené v tabulce.

Výpočet vzorce pro opravu strany ds.

Strana s je opět funkcí dvou proměnných x, y:

s= [(x-xlI)2 + (Y_YII)2]'h.
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Malou změnu strany s vyjádříme totálním dife-
renciálem

ds ds
ds = -dx dx + .?Ji;- dy .

Vyčíslíme parciální derivace:

ds~- =~[(x - Xn)i2 + (y - Yn)2]_lf, . 2 (x - xn) =
uX -

x-xn

[(x - Xn)2 + (y - Yn)2]'f'

= cos On;

ds --ay =~[(x - Xn)2 + (y - Yn)2]_lf, . 2 (y - Yn) =

____ Y - Yn _Y_-__ Y..n_
[ (x - Xn)2 + (y - Yn)2]'f. S

= sin On'

Bude tedy
ds= cos On dx + sin On dy

pro jižníky vnější a pro jižník vnitřní o'= o -+- 200g
bude

ds=- (cos O'n dx + sin O'n dy). (2)

Vzorec (2) můžeme vyvoditi přímo z obrázku, po-
ložíme-li přibližně PnPo~PnPo'=so'

Kresba: Ing. L. Vaiz.

•y -------------------->

Do odvozených vzorců pro do a ds zavádíme místo
vyrovnaných jižníků, které ještě neznáme, jižníky
přibližné. Jest zřejmo, že tento úhlový rozdíl do zá-
visí jednak přímo na velikosti dy, dx, jednak nepří-
mo na délce strany s a částečně též na jižníku o.
Je třeba proto vyšetřiti, v jakých mezích může-

me oba vzorce uplatniti, aby byla ještě dosažena po-
žadovaná přesnost výsledků.

Rozbor u vzorce pro do.
do" = adx + bdy =

~ (2" sin o (2" cos o~ ----- dx + .--~- dy =
S 8

(2"=~ (sinodx-cosody).
8

Zavedeme-li do vzorce místo správného (vyrovna-
ného) úhlu o úhel málo odchylný (přibližný) 00 =
= o - do, vypočteme ze vzorce hodnotu doo ", která

se liší od správné do" o chybu /:::,.0", takže je do" =
=doo" + /:::,.0". Pak lze s dostatečnou přesností
psáti, položíme-li sin do ~ do a cos do = 1

"do o" + /:::,.0" =~9_ [sin (00 + do) dx -
8

"=- (2- [(sin 00 + cos 00 do) dx-
8

~ (cos 00 - sin 00 do) dy] =

(2" •
=-- [(sm oodx-cos oody) +s

+cos 00 do dx + sin 00 do dy], čili

"/:::"o,,=-Q (cos 00 do dx + sin 00 do dy) .
8

_Q"_do
/:::"0"=- (cos 00 dx + sin 00 dy) =s

_ Q" do"
s. Q"

do"

Předpokládejme, že obě souřadnicové opravy jsou
stejné, čili dx = dy = m, pak

I A "I m . do" ( +')DO = -._--~cos 00 sm 00 •
8

Hodnota výrazu v závorce se pohybuje v mezích od
_.- --~ V 2 do V 2, tedy maximálně

I /:::,.0" 1= V ~.m . do"
8

Má-li do" býti vypočteno přesně na 0,01", musí chyba
600" ;5= 0,005". Tedy

0,005':- V2-. m .!!.o" ,
-- s

Následující tabulka ukazuje, jak veliký může býti
nejvýše rozdíl do" mezi přibližným jižnikem a vy-
rovnaným pro různá s a m, aby vzorec byl ještě do-
statečně přesný.

s

I
m

\
60"vm vm

1000 I 0,1
I

35"

I
1,0 3,5"
0,1 I 71"2000 I

I
1,0 I 7,1"
0,1 ! 177"5000 I

I
! 1,0I 17,7"
I 0,1 I 353"

I 10000 i
1

I 1,0
i

35,3"
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Zavedeme-li do vzorce místo správného (vyrovna-
ného) úhlu o úhel málo odchylný (přibÍižný) 00=
=o - do, vypočteme ze vzorce hodnotu dso, která
se liší od správné ds ó chybu f:,s, takže je ds =
=dso + f:,s.

Předpokládejme, že obě souřadnicové opravy jsou
stejné, čili dx = dy = m, pak

do"f:,s = -- m (cos 00 - sin 00)'
(;/'

Hodnota výrazu v závorce se pohybuje v mezích
od - Ý 2 do + Ý 2, tedy pro maximální hodnotu
bude

do" ---
/::,s=-(2" m\!2.

Má-li ds býti vypočteno přesně na centimetry,
musí chyba /::,s ~ 0,005 m. Tedy

-.. m.da" ý2
0,005 - ---;,-

(}

,,_ 0,005. (2"do Co - -- ----

- mý2

V tabulce jsou uvedeny nejvýše přípustné rozdíly
do mezi jižníkem přibližným a vyrovnaným pro růz-
ná m, při kterých je vzorec ještě dostatečně přesný.

m do"~vm

0,1 2g 25'
1,0 23'
10,0 2' 25"

Zjednodušení výpočtu vyrovnaných jižníků a stran
z přibližných vzorců spočívá v tom, že početní úkony
konáme pouze strojem a odpadá úplně vyhledávání
funkcí a argumentů v tabulkách. Nutno však dáti
pečlivý pozor při výpočtu ds na znaménka. Vzorců
možno použíti také pro rychlou a přesnou kontrolu
výpočtu vyrovnaných jižníků a vzdálenosti místo
zkoušky 50gové, která stejně není dost pronikavá.
Nakonec je uveden jeden příklad z podrobné tri-

angulace v městě K., konané v roce 1941.

I " sin 110
sin 110

a=[J -- Zkouška:Sp
cos 110 b= [J" ~O~_l1o [l>x+l>y]
([J") Sp [l>x-l>y]a([6YI (opač. znam. tg t/J

Sp = sin 110
než u 6x)

t/J

[6x] b l1ab + 50g
cos 11. (znaménko

jako li ,",y),

5 6 7

Yb Xb tg 110

Ya Xa 110

l>Y=Yb-Ya l>x =xb-xa l1ab

l>x + l>y l>x -l>y I1ba

2 3

1·····5~2.~s./10II 1.!..~.~~·2~!,~~

1 .. 543293,35 111~7~42,35

~11'05,;; 1-1 ,,,j;
------- --

<10"= (+374)(-0,05)+(-240)(+0,10) =
..... =:<-:-:1.8,70-:-:.24,00)=:.--:42",7 .

5 9221
0,64249741...... --

63'94,"6
110=63g64'37,"3 (636619,77 ...) b =

63'94,"6
..... 263g64'37,"3

63'94,"6
63g64'37,"3

-240 t/J=
I

dscc _(_ 0",405)(- 0,05)+(- 0,841.,)(+0,10)

~ + 0,027- 0,084 = -0,057 mI .. .
I

52
1432,58
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__ Průměrný ročn~~říru~!~ ho~~oty ovocnich stromů v K_
_ ___ ~_____ V periodách nosnosti

,Iáfi 1~OČ"; .-;"" l "'n~!':á~;-T"'n;-:r:'~~l",";-1'~;~ůP';',':"k :~~~; P'~'t;~~;;(;';"':;;;~;přlru,l.k
3-5 + 1 6-14 + 5 15-19 + 14 20-3!)
3-4 + 2 5-11 + 3 12-14 + 21 15-24
3 4-5 + 18 6-9 + 10 10-14

3-5 6-11 + 3 12-14 + 4 15-24
5-19 + 8 20-19 + 11 30-39 + 13 40-89

Při taxaci ovocných stromů převládají dosud t. zv.
číselné metody, které byly převzaty z oceňování
lesů.
V lesní taxaci jsou totiž dva různé směry:
a) metoda nejvyšší půdní renty,
b) metoda čistého výnosu lesa.
Číselné způsoby oceňování ovocných stromů pře-

vzaly z lesní taxace metodu nejvyšší půdní renty.
Lesní odborníci, a to jak z kruhů praktických tak
i vědeckých, mají ale proti této metodě množství
závažných námitek a označují ji za pochybnou.
Jsou to z našich odborníků zejména: prof. Sevčík,
prof. Jirsík, Dr. Frič a z cizích prof. Cajander,
Spiegel-Pechelheim, Dr. Borggreve, Dr. Glaser atd.
Správně dovozuje prof. Sevčík: Pokud nebude míti

hospodářství porostů za podklad výpočtů správná
data statistická, potud ponesou všechny výpočty
ráz nejistoty. Prof.Cajander praví: "Kouzlo upja-
tých vzorců rentabilních ustoupilo myšlenkám no-
vým."
Snažili jsme se proto zhodnotiti údaje úřadu sta-

tistického a na podkladě těchto vypočísti rámcové
hodnoty různých druhů ovocných stromů.
V článku "Statistika v ovocnářství a taxace za-

hrad a ovocných stromů", uveřejněném v "Země-
měřičském věstníku" čís. 5 a 6, ročník 1937, podali
jsme námět k zhodnocení statistických údajů pro
výpočet hodnot ovocných stromů. V části V. tohoto
článku bylo by však jeho konec (t. j. 3 poslední od-
sta vce této části) nahraditi tímto textem:
"Různé vegetační doby jednotlivých druhů ovoc-

ných stromů a tím i různé počty sklizní (ku př.
hruška má dobu vegetační 80 roků s 32 sklizněmi.
meruňka však jen vegetační dobu 20 let se 7 úro-
dami ovoce) mají vliv i na stanovení hodnot multi-
plikačních činitelů hrubých výnosů ovocných
stromů."
V dále uvedené tabulce násobili jsme hrubé vý-

nosy ovocných stromů činiteli, stanovenými vzhle-
dem k výše uvedeným okolnostem; tím jsme obdr-
želi užitkovou hodnotu ovocných stromů, ale záro-
veň i část užitkové hodnoty prostoru pozemku,
který strom zaujímá. Hodontu stromu v L periodě
nosnosti počítáme jako hodnotu pořizovací (nákla-

Druh
ovocných
stromů

jabloň
hruška
třešeň
višeň
meruňka
švestka
vlaš. ořech

dovou). Hodnoty v periodách IL-V. počítali jsme
jako hodnoty výnosové. Hodnoty v periodách II. a
III. vložili jsme na počátek; v periodě IV. je hodno-
ta v celém jejím průběhu stejná; v V. periodě je
střední hodnota.

I~
,~ :
)~ :
'(1) i.:'
>N :
)0) I

i=Q!

Druh
ovocných
stromů

: I Hodnota ovocnýchI!tromův K
,!

I~ I ~-~---_! v periodě nosnosti
Q) 1---------' -··----I---·~I-------

~~~i_I-.-i-!L--L!!!-·--~I!~
,~ ::s .: I v době I Na počátku Po celou Ve
Z 1-< ':>. osazeni i periody periodu I slt~du;,.s:; :> I penody

I I

20 I 47 94 142 I 94~~ ;: 1~~~:~1,1 1~:
20 24 46 I 109 55

25 ! 25 60 100 I 48

:: ,:: 2:: .: I ~:

jabloň
hruška

1
2
3
.(

5
6 i švestka
7 vlašský

ořech

K výpočtu hodnoty ovocných stromů pro každé
stáří stanovili jsme pro každou periodu interpolační
hodnoty jako průměrný roční přírůstek stromů.
Prudké kolísání hodnot sklizní ovocných stromů

v jednotlivých letech má značný vliv i na tvoření
aritmetického středu statistických hodnot za určité
období (Rothkegel: Handbuch der Schiitzungslehre
L, 365). Je tedy pro naše účely nutná i znalost sta-
tistické disperse a její míry.
Vypočetli jsme v následující tabulce pro každý

druh ovocných stromů střední hodnotu z let 1920 až
1934 příslušnou dispersi jako směrodatnou či stan-
dartní odchylku (J oule: Úvod do teorie statistiky,
str. 134 a násl., Kohn: Základy teorie stat., str. 85
a násl.), která určuje pak spodní a horní mez hodnot
ovocných stromů.
Na podkladě všech těchto údajů sestavili jsme ta-

bulky hodnot ovocných stromů pro každé stáří, kde
za bonity podřadnější uvažujeme spodní mez střední
hodnoty, za bonitu průměrnou uvažujeme přírůstky
podle tabulky, za bonitu nejlepší pak její horní mez.

stáří
stromů

v.

I
roční

přírůstek

50-60 -10
60-80 -- [)

40-50 -11
25-30 -18
15-20 -12
25-30 - 4
90-100 -21
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I . D~Uh ov1ocných strom_u_o--c,--I

I jabloň hruška' třešeň', višeň. meruň-! švest-I vlaš.
i I . ka ' ka . otech

H.odnota stat.! + 161 + 221 + 391 + 391 + 211 + 231 + 49dIsperse v % - - - - - - 1-
Při tom počitáme, že dřevo ovocných stromů zů-

stane majetkem vlastníků pozemku.
Pokud by se ovšem dnešní ceny zvýšily proti prů-

měrům, na podkladě kterých byly sestaveny tabulky,
bylo by možno přiblížiti se dnešním hodnotám při-
počtením přiměřené drahotní přirážky. Podotýkáme,
že tyto ceny jsou jen rámcovými a nemohou vy-
stihnouti všechny odstíny taxace ovocných stromů.
Jsou tedy jen hrubým vodítkem při pracích taxač-
ních a při ocenění musíme vždy přihlédnouti ke všem
činitelům, které spolupůsobí k tvoření hodnot ovoc-
ných stromů a též na jejich diferenciaci.

Stáří Perioda Boníta stromu
(roků) nosnosti podřadnějši průměrná nejlepši

5 I. 17 20 23
6 22 25 29
7 26 30 35
8 30 35 41
9 35 40 47

10 II. 39 47 55
11 43 50 61
12 48 55 66
13 52 60 71
14 56 65 77
15 60 70 82
16 64 75 88
17 68 80 93
18 72 85 100
19 76 90 105
20 III. 80 94 110
21 85 100 115
22 90 105 121
23 95 110 127
24 100 115 132
25 105 120 137
26 110 125 143
27 115 130 148
28 120 135 154
29 125 140 160

30-49 IV. 130 142 165
50 V. 120 135 153
51 110 125 142
52 100 115 132
53 90 105 120
54 80 94 110
55 72 85 102
56 64 75 88
57 56 65 76
58 48 55 64
59 40 45 52
60 30 35 40

Stáří Perioda Bonita stromu
(roků) nosnosti podřadnější průměrná nejlepší

4 I. 16 20 24
5 30 35 42
6 32 50 60
7 35 60 75
8 II. 57 73 89
9 60 76 93

10 62 79 96
11 65 82 100
12 68 85 104
13 70 88 108
14 72 91 111
15 74 94 115
16 76 97 119
17 78 100 123
18 80 103 127
19 82 106 130
20 III. 85 109 133
21 90 115 140
22 94 121 147
23 98 127 153
24 102 132 159
25 106 137 166
26 110 143 173
27 115 148 180
28 119 154 187
29 123 160 194

30-59 IV. 128 164 200
60 V. 124 160 194
61 121 155 187
62 117 150 181
63 113 145 175
64 109 140 169
65 105 135 163
66 101 130 157
67 97 125 151
68 93 120 145
69 89 115 139
70 85 109 133
71 81 103 126
72 76 98 119
73 72 93 112
74 68 87 105
75 64 81 98
76 60 75 92
77 56 70 86
78 52 65 80
79 48 60 74
80 43 55 67

Stáří Perioda Bon i t a str o m u
(roků) nosnosti podřadnější průměrná nejlepší
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Stáří Perioda Bon i t a str o m u
(roků) nosnosti podřadnější průměrná nejlepší

9
10 26 39 54
11 28 42 58
12 III. 30 46 62
13 42 67 92
14 54 88 122

15-24 IV. 66 109 152
25 V. 58 91 134
26 50 73 116
27 42 55 98
28 34 47 80
29 26 39 61
30 18 30 42

Stáří Perioda Bonita stromu
(roků) nosnosti podřadnější průměrná nejlepší

3 I. 20 25 30
4 II. 29 25 44
5 38 43 58
6 III. 48 60 72
7 55 70 84
8 62 80 96
9 70 90 108

10-14 IV. 78 99 120
15 V. 68 86 105
16 58 73 90
17 48 60 74
18 38 48 58
19 28 35 43
20 18 23 28

Stáří Perioda Bonita stromu
(roků) nosnosti podřadnější průměrná nejlepší

" I. 11 15 19u
4 11 15 19
5 11 15 19
6 II. 11 15 19
7 13 18 23
8 15 21 26
9 17 24 30

10 19 27 34
11 22 30 37
12 III. 25 33 41
13 27 37 47
14 30 41 53

15-24 IV. 34 46 58

Stáří Perioda Bonita stromu
(roků) nosnosti podřadnější průměrná nejlepší

25 V. 30 42 54
26 27 38 48
27 23 34 42
28 19 30 37

I 29 15 26 32
30 11 22 27

Stáří Perioda Bonita stromu
(roků) nosnosti podřadnější průměrná nejlepší-

5 I. 15 30 45
6 19 38 56
7 23 46 67
8 27 53 78
9 31 60 89

10 34 68 100
11 38 76 111
12 41 84 122
13 45 92 133
14 48 100 144
15 51 108 155
16 55 116 166
17 58 124 177
18 62 131 188
19 66 139 200
20 II. 70 151 210
21 77 164 230
22 84 177 250
23 91 189 271
24 98 202 292
25 105 215 313
26 112 226 334
27 119 238 355
28 126 250 375
29 133 263 395
30 III. 140 277 415
31 147 291 436
32 154 305 457
33 161 320 479
34 168 334 500
35 175 348 522
36 182 362 544
37 189 376 565
38 196 391 580
39 203 405 608

40-89 IV. 210 420 630
90 V. 200 400 603
91 190 379 586
92 180 358 559
93 170 337 522
94 160 316 495
95 150 294 468
96 140 278 440
97 130 257 412
98 120 236 384
99 110 215 356

100 100 195 328
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Stáří Perioda Bonita stromu
(roků) nosnosti podřadnější průměrná nejlepší

3 I. 12 20 28
4 13 21 30
5 13 23 32
6 n. 14 24 34
7 17 29 42
8 20 33 50
9 23 38 58
10 26 42 66
11 29 47 74
12 32 52 82
13 35 57 80
14 39 64 89
15 In. 42 70 98
16 51 84 118

Stáří Perioda Bonita stromu
(roků) nosnosti podřadnější průměrná nejlepší

17 59 100 138
18 67 114 158
19 76 127 178

20-39 IV. 85 141 197
40 V. 79 131 184
41 74 122 170
42 68 113 157
43 63 104 144
44 57 94 130
45 51 84 117
46 47 74 104
47 43 64 91
48 39 54 78
49 34 44 65
50 30 34 52

Typy katastrů pozemkových.

Po těchto namátkových vzpomínkách na minulost
různých ·katastrů pozemkových, namane se snad
otázka, zda moderní stát potřebuje katastr a jakého
druhu má tento katastr býti.

Nutno odpověděti, že stát na určitém stupni vý-
voje musí míti soupis nemovitého majetku soukro-
mého i veřejného.

Je to především zemědělská půda, kterou má na
mysli světové hospodářství, třebaže bohatství ná-
roda a jednotlivých -občanů netvoří pouze půda -
máme-li zřetel na příklad na průmysl, obchod a na
instituce, kde se přetvořují a zhodnocují statky
prací, výměnou mezi lidmi i mezi národy. Ale země-
dělství stará se o největší počet lidí. Z něho žije
2 miliardy lidí, jež spotřebují skoro 5 miliard centů
obilí a 2% miliardy centů brambor ročně.
• Tato funkce agrarismu a jeho podíl na bohatství
světa ukládá státům a národům, aby náležitě zajis-
tily a chránily držbu a vlastnictví půdy, umožnily
jejich rychlý a spolehlivý právní převod, jejich za-
tížení právy zástavními a aby na ně přenesly spra-
vedlivě břemena veřejného zdanění, jehož část se
vrací pak zase k dobru zemědělství.

Zdanění pozemkovou daní ustupuje do pozadí, jak-
mile se průmysl a obchod rozmnoží o bohatství mo-
vitá a vyžádá si nesmírného množství oběživa. Stát
pak sahá raději k zdanění nepřímému, jako k zdaně-
ní nejširších vrstev, clem, spotřebními daněmi, daní
z jídel a nápojů, atd.

Tak na př. r. 1864 obnášela v ltalii daň z nemo-
vitostí (pozemková a domovní) 121 milionů, t. j.
21% celého daňového výtěžku 576 milionů, v roce
1935-36488milionů, t. j. 2,5% z celého daňového vý-
těžku 20371 milionů.

Nejsou a nemohou to tedy býti pouze ohledy fis-
kální, jež rozhodují o pozemkovém katastru. Správ-
ná mapa je nepostradatelný podklad pro jakékoli
podnikání i projektování spojů suchozemských i ko-
munikací vodních, pomůcka studia plánů regulač-
ních, regionálních, základ návrhu elektrisace krajů,
meliorace, atd.

Bez správného katastru nelze poskytovati země-
dělský úvěr, rovněž tak neobejde se bez něho řízení
vyvlastňovací, vyhledávací. Katastrální operát vy-
zradí nám statistiku úhrnných katastrálních hod-
not; těchto dat pak lze využíti pro účely statistiky
výživy, k účelné změně osevní plochy podle potřeb
obyvatelstva a podle měnící se poptávky na trhu
národním nebo světovém.

Ani režimy socialistické ani komunistické, popí-
rající soukromé vlastnictví, nemohou se obejíti bez
spolehlivé statistiky zemědělských hodnot.

Jsou různé druhy katastrů. Nejjednodušší je ka-
tastr popisný (deskriptivní). Je bez map a sestává
pouze ze soupisu. Takovým byly na př. katastry nea-
polský a sicilský, založené v letech 1806-1810, na
podkladě přiznání držitelů a přezkroumáváním vý-
měry pozemků. Přezkoumáním přišlo se však na
mnoho hrubých chyb a nesrovnalostí, což při kata-
stru bez map je na bíledni.

Katastry s mapami možno rozděliti do tří skupin:
a) podle hodnot jednotlivých způsobů vzdělávání,
b) podle držitele - bez ohledu na vzdělávání,
c) podle držitele i vzdělávání.
Katastr s hodnotami o způsobu vzdělávání má sta-

tistický význam. Stát může míti zájem na zjištění,
jaká celková výměra půdy je obdělávána, jakou vý-
měru má vodstvo, půda neplodná, zastavěná, jakou
výměru mají role, vinice, pastviny. Dá se poříditi po-
měrně snadno obzvlášť v !talii, vzhledem k rozvoji
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metody letecké. Při jeho používání netřeba vyšetřo-
vati osobu držitele. Takový katastr měl v 'ltalií tak
i v cizině různou funkci.
Tak na příklad kolem r. 1860 bylo Prusko nuceno

rozvrhnouti daňový kontingent 10 milionů tolarů
mezi daňové poplatníky. Účelu, o nějž šlo, vyhovo-
valy pouze katastry dvou pruských provincií. Ostat-
ních šest provincií katastr nemělo. Stát pruský opa-
třil si rychle katastr vykazující jednotlivé způsoby
vzdělávání, rozdělil už v roce 1865 kontingent mezi
jednotlivé obce, ponechávaje jim další subrepartici
daňovou mezi zdaněné držitele.
Katastr, o němž mluvíme, má poměrně omezené

pole působnosti. Pravý pozemkový katastr musí vy-
cházeti z map. Ovšem i tento katastr zařazujeme do
dvou kategorií.
První kategorie katastru registruje dělení, spoje-

ná se změnou držby, kdežto druhá kategorie všímá
si také změn ve vlastní držbě.
Vyznačování jednotlivých způsobů vzdělávání je

nutné všude, kde se, jak je tomu v ltalií, uvažuje pro
dani podrobený výnos plošná jednotka té které kul-
turya třídy. Nebylo by to nutným u t. zv. katastru
statkového, kdy uvažujeme jako zdanitelnou jednot-
ku každý hospodářský podnik (dvůr, statek).
Výběr metody vceňovací, pro nějž nutno se roz-

hodnouti před počátkem šetření, je závislý od pomě-
rů hospodářských v každé zemi.
V Italii provádí se vceňování ve smyslu ustano-

vení zákona ze dne 1. března 1886 podle způsobu
vzdělávání a nikoliv podle hospodářských usedlostí.
Ostatně hospodářská usedlost je jako agrární jed-
notka pojmem velmi relativním a vyskytuje se ve
své výrazné formě ojediněle v nížině pádské, benát-
ské a milánské. Ostatní držba italská je velmi roz-
drobená; pozemkový katastr vykazuje 10 milionů
celých držeb a 45 milionů par<~el.
Dalším dělítkem různých druhů katastrů jest okol-

nost, má-li býti v katastrálním operátě zapsán ma-
jitel (vlastník půdy), nebo má-li býti zapsán držitel,
jenž půdu pouze užívá z titulu nájmu, dědičného
nájmu, plodu užívání atd. Jsou to právní tituly
v našich poměrech cizí. Na příklad: Zahrada s oli-
vovými stromy; půda patří vlastníku ("pánovi"),
stromy patří nájemníku (collonovi), který dědičně
půdu obdělává a odvádí "pánovi" část výtěžku.
Nebo: Vinice, kde půda je vlastníkova a keře vinné
révy patří dědičnému nájemci.
Podobné poměry vládly na jihu bývalé monarchie

rakouské (v Dalmacii) ze setrvačnosti s bývalým
benátským právem, ale také v Bosně a v Hercego-
vině z titulu t. zv. kmetského práva. Výraz kmet je
vyznačením dědičného nájemce půdy. Zhruba řečeno
běží o vlastníka půdy, který ji neobdělává a o drži-
tele, který půdu obdělává.
Má-li tedy býti v pozemkovém katastru zapsán

pouze držitel, stačí pro jeho zápis pouhé šetření a
prohlášení držitele samého; avšak před zveřejněním
je třeba katastru umožniti, aby se v námitkovém ří-
zení zjistilo, neběží-li o omyl neb zlovůli. Při tom
není nutno, aby se právní poměr k půdě prokazoval
listinami a držitel není povinen listiny předkládati.
Katastr podobného druhu nemůže pochopitelně

býti průkazným prostředkem před soudem, třebaže
ho soud i pak používá, ovšem v míře omezené.
Jiný je postup, má-li býti zapsán vlastník půdy

způsobem průkazným. Zápis se vykoná na podkladě
listin, které nutno zkoumati a ověřovati, posouditi
schopnost vlastníků k právnímu jednání, k zavazo-
vání, k nabývání, šetřiti práva osob třetích a osob
nepřítomných, posouditi vydržení vlastnictví.
Tento druh pozemkového katastru nazýváme ka-

tastrem právním a známé jsou jeho dva typy:
a) rakouský kat. pozemků s knihou pozemkovou,
b) pruský katastr pozemků s knihou pozemkovou,

nemluvě o katastru Torrensově, užívaném v austral-
ských koloniích.
Pozemková kniha sleduje v podstatě tyto zásady

r a k o u s k é h o zákonodárství: věcná práva se pro-
jevují vlastnictvím, vlastnictví k nemovitostem se
docílí zápisem v knize pozemkové, vlastnictví se
přenáší z právního titulu, nikoli z držby.
Soudce zkoumá schopnost smluv, jak co do před-

mětu smlouvy, tak co do kontralientů, odevzdává
dědicům zděděné nemovitosti, vydává usnesení k cíli
zápisu nových práva k změně dosavadních.
Prakticky kniha pozemková obsahuje především

list podstaty statkové, dále knihovní vlastníky jak
za sebou následovali a konečně popis všech věcných
břemen, zatěžujících jednotlivé nemovitosti (hypo-
teky, služebnosti, právo zpáteční koupě, atd.) a ome-
zení pokud jde o právo vlastníka nakládati s nemo-
vitostmi (nezletilost, úpadek, zábor atd.).
V pozemkové knize zrcadlí se věrně právní stav

vlastnictví. Nabytí, převod, obmezení neb zrušení
knihovních práv dosáhne se jen zápisem do knihy
pozemkové.
Pozemková kniha p r u s k é h o katastru sleduje

tutéž funkci. Právo věcné a vlastnictví k nemovito-
stem získává se podle pruského právního řádu
smlouvou o uvedení v držbu, prohlášenou nahlas ob-
řadně před úřadem vedoucím knihu pozemkovou,
která se pak ihned zapíše, zaknihuje. Vedoucí zása-
dou zde jest, že zápis každého nabytí nemovitostí a
každého věcného práva do knihy pozemkové je po-
vinný.
Způsob Torrensův byl zaveden v jižní Australii

aktem 2. července 1858 a kodifikován r. 1862. Jeho
použití nebylo povinné, nýbrž fakultativní. Vlastník
může požádati o vlastnický zápis u ústředního regis-"
tračního úřadu písemnou žádostí, geometrickým plá-
nem a doklady o věcných právech.
Úřad zkoumá žádost po jejím zveřejnění a pokud

nebyly podány námitky vydá během kratší doby
(jednoho roku) potvrzení o zápisu vlastnictví na
dvou exemplářích, z nichž jeden vydá vlastníku a
druhý uloží v archivu.
Takové potvrzení je průkazem o vlastnictví k ne-

movitosti, za které ručí stát (mravně i finančně),
může býti předmětem převodu za předpokladu, že
převod bude zapsán tak, že dosavadní vlastník bude
v registru vymazán.
Způsob se v Australii osvědčil i přes určité obtíže

proto, že původ soukromého vlastnictví půdy
v Australii vychází z téhož právního pojmu kon-
cese královské koruny a že historie změn vlastnictví
půdy je poměrně jednoduchá a přehledná.
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Jména tří mužů zůstanou spjata se založením mo-
derního katastru v Italii. Jsou to promotoři kata-
strálního zákona: M a g Ii a n i, Min g h e t t i,
Me s sed a g Ii a. Iniciálka "M" je tedy v italském
katastru šťastna. Magliani byl ministrem financí,
Minghetti a Messedaglia byli tvůrci a referenti osno-
vy zákona v zákonodárných sborech. Nejznámější
ovšem jest Angelo Messedaglia.

Když se slavilo v roce 1936 padesátileté "jubileum
reformy pozemkové daně" v Italii, vydal Luigi Mes-
sedaglia v Bologni v edici Capelli slavnou důvodo-
vou zprávu ku katastrálnímu zákonu, jejíž autorem
byl jeho strýc Angelo Messedaglia. Důvodová zpráva
měla předmluvu Giuseppe Tassinariho, s jehož jmé-
nem se ještě setkáme.

Jde o zákon ze dne 1. května 1886, zvaný záko-
nem o nové úpravě pozemkové daně.

Již v roce 1882 ustavila se v italském zákonodár-
ném sboru komise, která sestavila návrh tohoto zá-
kona způsobem velmi podrobným. Zákon obsahoval
52 článků rozdělených do dvou věcných skupin.

První skupina (článek 1-47) obsahovala před-
pisy pro založení jednotného geometrického katas-
tru s dvojím účelem: zjistiti držbu pozemkovou a
rozvrhnouti pozemkovou daň.

Druhá skupina (článek 48-52) zabývala se poli-
tickými opatřeními zákona.

O první skupině článků zákona katastrálního, tedy
o skupině článků technických, referoval Angelo Mes-
sedaglia.

Zákon schválila sněmovna poslanecká dne 5. II.
1886 a dne 28. II. 1886 senát, kde Messedaglio hájil
předlohu jako komisař vlády, neboť mezi tím jeho
mandát vypršel.

Ve své relaci zdůrazňoval Messedaglia, že pozem-
kový katastr nemá býti pouhou daňovou pomůckou,
jež má rozvrhnouti způsobem nejdokonalejším, nej-
účelnějším a nejspravedlivějším břemeno daňové,
nýbrž že pozemkový katastr má sloužiti ještě jinému
cíli povahy právní a civilně technické, t. j. má býti
co nejbezpečnější a nejpřesnější zajištění pozemko-
vého vlastnictví a příslušných věcných práv.

Zpráva Messedagliova rozdělena je na část histo-
rickou s přehledem starších italských katastrů a
katastrů cizích a část druhou, jež se zabývá vlastní
předlohou zákona.

Z části první se dovídáme:
Vzorem italským katastrům geometrickým je ka-

tastr milánský, o němž jsme již vpředu mluvili. Ka-
tastr lombardsko-benátský je jeho přímým potom-
kem. Také katastr toskánský je čistě geometrický
(parcelní). Dále se zachoval katastr parmský, sar-
dinský (parcely vyznačovány od oka) a katastr
subalpinského království, jenž byl sice založen, ale
další práce byly přerušeny (mapa Rabbiniho).

Povahy pouze deskriptivní jsou katastry neapol-
ský a větším dílem ligursko-piemontský a modenský.

Ve zprávě se zjišťuje, že něco přes polovici teh-
dejšího království italského, jehož výměra měla asi
28 mílionů hektarů, jest zpracováno katastrálně
(geometricky) .

Zpráva se pak zabývá katastry cizími: francouz-
ským, švýcarským, novým pruským, států němec-
kých, rakouským, uherským, katastrem Velké Bri-
tanie a Irska.

Z těchto srovnání soudí zpráva, že nejlepším ka-
tastrem je katastr geometrický (parcelní) vceňo-
vací, s nejpokročilejší metodou měření, i když se zís-
kává za cenu největších nákladů.

Vcenění musí býti provedeno s platností pro urči-
té časově omezené údobí a nikoli pro údobí časově
neurčité nebo s platností trvalou.

V druhé části zprávy klade Messedaglia základy
k novému italskému katastru, sjednocujícímu vše-
cky italské katastry dosavadní.

Zjišťuje se, jak protichůdné a nejednotné jsou
tyto katastry, jak vcenění neodpovídá více době,
pro kterou bylo míněno a jak není vyhodnoceno sou-
časnými hospodářskými a měnovými čísly. Vyvrací
námitky a obavy před nespravedlivostí pozemkové-
ho zdanění, odmítá poukazy na rozlehlost státu,
která ztěžuje, aby nová instituce byla jednotná a
vykládá způsob, jak založiti nový katastr k vytče-
nému cíli jak fiskálnímu, tak občanskému.

Pozornosti zasluhuje námitka, která se opakuje
i později a dokonce i dnešního dne. Katastrální vý-
těžek, jenž je podkladem zdanění, je produktem vce-
ňování. Naskýtá se otázka, zda by nebyla účelnější
metoda daňového přiznání, kontrolovaného komi-
semi.

Zpráva dóchází k závěru, že katastr má býti geo-
metrický (parcelní), že zobrazení má se týkati kaž-
dého pozemku podle držitele a vzdělávání a že má
obsahovati bonitní třídy a sazby.

Tyto zásady zůstaly celkem nezměněny. Pouze,
postupem času vynutila si prakse a zkušenosti ně-
které změny oproti původnímu stavu, jež v podstatě
lze zařaditi do těchto skupin:

1. Úřady a orgány katastrální.
2. Zajištění, pokud jde o držitele a hranice držby.
3. Měření a pořizování mapy.
4. Vceňování.
5. Vyložení katastru, námitkové řízení.

1. Úřady a orgány pozemkového katastru. vývoj
po této stránce možno sledovati od původního textu
zákona katastrálního z r. 1886 až do poslední publi-
kace textu v královském dekretu čís. 1572/1931.

Při ministerstvu financí zřízen jest ústřední úřad
pro katastrální agendu technickou i správní, do je-
hož působnosti spadá organisace a vedení katastru.

Zatím však, co v prvních letech se ustavil nej-
vyšší výbor katastru jako instituce téměř samo-
správná, bylo postupem času, hlavně v důsledku de-
kretu z roku 1894, zřízeno i generální ředitelství ka-
tastru, jako součást ministerstva financí, s výborem
po boku, který měl za úlohu starati se o nejdůleži-
tější otázky zakládání a vedení nového katastru ital-
ského a s odděleními, do jejichž působnosti příslušné
práce patřily.

Jak výbor, tak oddělení časem zanikla a řízení po-
zemkového katastru a jeho agenda správní a osobni,
i vedení a obnovení katastru je soustředěno v gene-
rálním ředitelství katastru ministerstva financí.

Původní zákon zařizoval technické výbory pro-
vinční, sestávající z techniků jmenovaných z polo-
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vice ministerstvem finací, jež jmenovalo také před-
sedu, a z polovice techniků ustanovených příslušnou
zemí. Jejich úkolem bylo sledovati pod dozorem
ústředního úřadu jednotnost a skladebnost systému
rozvržení daně pozemkové, zkoumati vceňovací ope-
race a pečovati o vtřídění a o sazby každého území.

I tyto technické výbory časem zanikly, takže dnes
zakládání katastru je v působnosti jak generálního
ředitelství s jeho úřady v hlavních městech provin-
cií, tak berních komisí. Tyto komise jsou místní,
zemské (provinciální) a komise ústřední.

Místní komise má podle velikosti obce tři až pět
členů a dva náhradníky. Komise volí ze svého středu
předsedu. Způsob jmenování se pozměnil, ale složení
komise zůstalo, neboť zatím co podle původního
znění zákona byli členové jmenováni obecní radou ve
zvláštní schůzi, jíž se zúčastnil týž počet členů z řad
největších poplatníků daně pozemkové, jako členů
obecní rady, jsou členové nyní ustanovováni prefek-
tem dotyčné provincie z řad zemědělských činitelů,
a to tří členové na návrh zemědělských syndikátů a
ostatní jsou ustanoveni na polovic starostou a pre-
fektem, opět se zřetelem na zájmy syndikátů.

Podle původního zákona sestávala zemská (pro-
vínciální) daňová komise z předsedy, jmenovaného
mínisterstvem financí, ze čtyř skutečných členů a
dvou náhradníků, z nichž polovici jmenovalo minis-
terstvo financí a polovičku zemské (provinční) vý-
bory. Novější ustanovení týkají se pouze způsobu
jmenování druhé polovice členů, jež nyní provádí
zemská rada zemědělských družstev, se zřetelem na
návrhy jak unie zemědělských pracovníků, tak unie
majitelů půdy.

Členové ústřední (centrální) komise daňové jsou
jmenováni ministerstvem financí. Jejím předsedou
je ministr financí a nebo jím ustanovený místo-
předseda.

Původně bylo vyhraženo v této komisi třetina
členů státní radě, účetnímu dvoru, nejvyšší radě
pro veřejné práce a nejvyššímu soudu. Nynější
předpisy pouze stanoví, že má komise 12 členů řád-
ných a 3 náhradníky, jmenovaných ministerstvem
fi:1ancí.

V podstatě nezměněna zůstala působnost komise
ústřední a zemské. Její důležitost vzrostla obzvlášť
po zániku katastrální rady a technických výborů,
když se ústřední komise stala nejvyšším katastrál-
ním místem ve všech směrech.

Ze volených činitelů proti jmenovaným ubývá, je
v podstatě důsledkem zásad italského korporativ-
ního systému. Zájmy místní ustupují zájmům vše-
obecným.

Komíse zůstávají orgány spolupráce a prostřed-
kem k vyrovnání rozporů na poli vceňování a roz-
vrhu pozemkové daně.

2. Zjištění držby a hranic držebnostních. Tyto prá-
ce, jež jsou prvními úkony v poli, svěřovala původní
zákonná ustanovení místním komísím daňovým. Pů-
vodní zákon stanovil, že má býti zjišťována "držba
skutečná", aníž by tím byla prejudikována otázka
právního títulu; dále ustanovil, že změna držitele
má se vésti v patrností, ačkoli se o žádném vedení
(evidenci) katastru v tomto zákoně nemluví.

Místní komise původně podle. možnosti za spolu-
působení držitelů provedly omezníkování držby sou-
kromé i veřejné a sepsaly o tom protokol ve dvou
exemplářích. Později bylo upuštěno od tohoto poma-
lého a nákladného postupu a ohraničením držby po-
věřen úřad pozemkového katastru v dohodě s míst-
ní komisí. Omezníkování držby soukromé jde na
vrub držitelů, držby veřejné na vrub veřejné ruky.

Osobou držitele, jež je předmětem zápisu, rozumí
se držitel nemovitosti v době, kdy se provádělo še-
tření o osobě držitele a o vcenění držby. Na této
okolnosti se nic nezměnilo ani později, právě tak
jako zůstala nezměněna (až na malé výjimky v ná-
hradách i v kolkovném), ustanovení o výhodách, jež
používají smlouvy uzavřené pří ohraničování po-
zemků k cíli arrondace pozemků.

Nový sjednocený text zákona má dále ustanovení
o zápisech spoludržby, jde-li u téže držby o více osob
držitele, o různé způsoby užívání a stanoví pojem
držby nad i pod povrchem země.

3. Měření a pořizování map katastrálních. Podle
zprávy Messedagliovy jsou práce na založení katas-
tru dvojího druhu: měřické· a vceňovací.

Mapa je polohopisná, zobrazující každou samo-
statnou parcelu. Definici parcely podává zákon.

Měření výškopisná (vrstevnice) nepovažuje zákon
za nutná pro účely katastrální, jsou však důležítá
pro jiné účely. Na nynějších italských mapách ka-
tastrálních, pořízených metodou leteckou, jsou
vrstevnice již zakresleny.

Ministerstvo národní osvěty uplatnilo požadavek,
aby v operátu pozemkového katastru byly zápisy
o přírodních krásách a o historických a literárních
zvláštnostech.

Původní běžné měřítko map katastrálních je
1 : 2000 a kde to bylo nutným, 1 : 1000 a 1 : 500.
V územích s řídkou držbou připouštěl zákon i mě-
řítko 1 : 4000.

Zákon s počátku připouštěl zveřejnění existují-
cích map, pokud byly v stavu použivatelném, i když
nebyly připojeny na síť trigonometrickou.

Messedaglia dovozoval, že se takové mapy vy-
skytují na polovině území celé !talié a že jich nutno
využiti z důvodu hospodárnosti.

Záhy se však zjistilo, že doplňování takových map
na stav použivatelný bylo spojeno s většími náklady
než obnovení.

Ani původní ani pozdější znění zákona neobsaho-
valo ustanovení o metodách měření. Bylo všeobecně
řečeno, že tyto metody mají odpovídati vědeckým
zásadám, mají býti vedeny zásadou hospodárnosti a
úspornosti času.

Používalo se různých způsobů, podle toho jak
který byl oblíben u přednostů oddělení původního
ředitelství katastru, buď metoda měřického stolu,
neb tachymetrická, či způsob záměrných přímek.

Nejoblíbenější byla metoda tachymetrická, neboť
v době vydání původního zákona bylo právě této
metody používáno, snad poprvé, za to však velmi
vydatně při zakládání katastru modenského.

Zpráva Messedagliova pak podotýká:
;,Nezdá se nám neúčelným upozorniti také na mož-

nosti využití fotografie, od nichž si někteří slibují,
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že jednou bude dobrou pomůckou v mapovam a za-
slouží si, abychom na ni nezapomněli."

Tato, téměř prorocká slova, byla vyslovena před
více než půl stoletím. Italský katastr ovšem na foto-
grafii nezapomněl. Využil ji v nejširším měřítku
jakmile to pokrok ve výrobě přístrojů v ovládání
vzduchu a v aeronautice umožnil.

Nezměněny zůstaly zásady návrhu Messedagliova
dodnes pokud jde o to, aby mapa byla připojena
na trigonometrické body a pokud jde o to, aby v ma-
pě byly vyznačeny také budovy, příkopy, cesty a
další předměty měření tak, aby poskytovala úplný
polohopisný obraz zemského povrchu.

Zůstala také nezměněna zásada, že měřická díla
vyhotovovaná správou pozemkového katastru, mo-
hou býti také zadávána k vypracování cívilním pod-
nikatelům.

4. Vcenění. Druhým, neméně důležitým úkonem
zakládání nového katastru italského bylo rozvržení
pozemkové daně. Šlo tehdy o daň, jejíž roční výše
byla pevně stanovena (kontingent).

Rozvržení tohoto kontingentu na jednotlivé po-
platníky byly nejdůležitější úlohou pozemkového
katastru a není divu, že se zákon, jehož cílem bylo
založení jednotného pozemkového katastru, nazýval
raději zákonem o rozvržení daně pozemkové.

Tohoto cíle se dosahuje měřením a výpočtem vý-
měry pozemku, jednak vceněním a výpočtem zdani-
telného výtěžku půdy.

Je zřejmo, že - máme-li na mysli pouze účel da-
ňový - jest měření úlohou lehčí, vcenění úlohou
těžší. Menší chyba nebo nepřesnost ve výměře po-
zemku má poměrně malý vliv na zdanitelný výtě-

žek. To také z počátku svádělo, aby se pro daný
účel používalo i starších nepřesných a nejednotných
map pro založení italského katastru. Tento materiál
bylo nutno obnoviti (reambulací), měla-li mapa slou-
žiti účelům občanského podnikání podle své moderní
funkce, kterou jí však ostatně přisuzoval již sám
Messedaglia.

Větší vliv na stanovení dani podrobené části jed-
notlivých pozemků mělo vceňování, odvislé od tolika
různých prvků, přenechaných úvaze odhadů. Z toho
jsou patrny potíže, s nimiž se provedení jednotného
díla pro celý stát setkává.

Již v roce 1864 (zákon ze dne 14. července 1864)
bylo uloženo vládě, aby provedla sjednocení všech
italských katastrů, vykazujících v sobě samých :'l

mezi sebou velké nesrovnalosti a nejednotnost. Te-
prv zákon z roku 1886 (zákon katastrální) se této
úlohy zhostil. Ustanovil, aby všechny pozemky za-
řazeny byly do druhů a tříd a určil sazby.

Od počátku převládala snaha po jednotném kvali-
fikačním rámci, který nedovoloval operujícímu znal-
ci výkyvy.

Dalšího rozlišení uvnitř každého druhu vzdělávání
dosahuje se vtříděním podle bonity a podle výnos-
nosti půdy do tříd, jichž počet stanoven na pět
v katastrálním území. Počet směl býti překročen
se zvláštním svolením.

Pořízením sazebníku stanovícího výtěžek z jednot-
ky plošné té které kultury a třídy, vyvrcholilo dílo
vceňovací. V jednom území jest, s výjimkou, kterou
povoluje pouze ministerstvo, jediná sazba.

To jsou zásady, které Messedaglia vtělil do svého
návrhu zákona a které se celkem nezměnily.

(Pokračování.)

A. O singulárním majetku vůbec.
Veškerá půda v Čechách a na Moravě v dobách

poddanských náležela vrchnosti a podle způsobů drž-
by byla nazývána buď dominikální nebo rustikální.

Dominikální byla ta, která byla vrchností spravo-
vána ve vlastní režii nebo byla přenechána k užívání
poddaným za plnění určitých povinností.

Rustikální půda byla v držení poddaných sedláků.
Na rozdíl od rustikální půdy, která byla v letech

1654 až 1757 zapsána ve starých berních rollách,
byla půda dominikální zapsána v zemských deskách.
Selská držba pozemků rustikálních se pomalu měnila
"zakoupením" ve vlastnictví, které bylo z počátku
omezeno výhradou vrchního vlastnictví vrchnosti, až
r. 1848 vyvazením půdy nabyli rolníci vlastnictví
ničím neomezeného.

Přece však v.této době zůstaly některé otázky tý-
kající se vlastnictví půdy nevyřešeny. Ob e c ní
s t a t e k, zvaný dříve obecnosti nebo občiny (něm.

allmende), byl zpravidla ve vlastnictví nebo alespoň
držbě pouze určité třídy oprávněných občanů v obci.
Poněvadž právní poměry těchto oprávněných obča-
nů byly spíše povahy veřejnoprávní nežli soukromo-
právní, neřeší je ob e c n Ý ob č a n s k Ý z á k o-
n í k ze dne 1. června 1811. Snad též proto, že otázka
tato nebyla v době jeho vzniku aktuální. Jeho § 288
definuje pouze pojem obecního statku na rozdíl od
obecního jmění.

S tab i In í k a t a str daně pozemkové, založe-
ný patentem ze dne 23. prosince 1817, zaznamenával
držitele jako plátce daně pozemkové. Otázka vlast-
nická nebyla pro povinnost daňovou rozhodující. Zá-
pis byl jednoduchý, pokud se jednalo o pozemek
vrchnostenský nebo takový, který byl v držbě jed-
notlivé soukromé osoby. Pozemky užívané více opráv-
něnými občany v obci byly zpravidla připsány obci,
aniž by zápis měl jakýkoliv vliv na dosavadní způsob
užívání.
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Po roce 1848 se poměry v obcích upravené paten-
tem ze dne 5. července' 1853 č. 130 ř. z. rychle počaly
měniti. Stěhováním a pod. přibývalo k dosavadním
osadníkům nových a jejich poměr k majetku obec-
nímu byl posuzován v různých obcích různým způ-
sobem. Většinou si původní osadníci (starousedlíci)
reklamovali právo držby, později i právo vlastnické
pro sebe a nechtěli připustiti účast nových občanů,
kteří považovali jejich společnou držbu za majetek
celé obce.

Ob e c n í řád (rámcový zákon ze dne 5. března
1862 č. 18 ř. z., zemský zákon ze dne 16. dubna 1864
č. 7 z. z. pro Čechy a ze dne 15. března 1864 č. 4 z. z.
pro Moravu) upravil sice právní poměry obecního
statku, ale způsobem tak kusým, že spory do té doby
vzniklé se spíše přiostřily, nežli ukončily. Úpravou
byla řešena vlastně zase jenom držba ("účastenství
v užitcích"). Rozsah tohoto práva byl formulován
tak, že stejně nezbývalo než v budoucnosti je obtíž-
ným způsobem vyšetřovat ("obyčejem posavadním,
jemuž nebylo odporováno, s tím však obmezením,
aby žádný občan, jenž má právo k užitkům, nebral
z obecního statku většího užitku, nežli pro dům a
statek má zapotřebí").

Zdálo by se, že z a I o žen í k n i h P o zem k o-
v Ý c h učinilo konec těmto neurovnaným poměrům
držebnostním a vlastnickým, neboť podle obecného
knihovního zákona ze dne 25. července 1871 č. 95
ř. z. (pro Čechy zemský zákon č. 92 ze dne 5. pro-
since 1874, pro Moravu říšský zákon č. 97 ze dne 2.
června 1874) bylo předmětem zápisů knihovních též
v I a s tni c k é právo k nemovitostem. Skutečně
také v té době se již v mnohých případech zjednalo
jasno v poměru občanů k "obecnostem", ač nemůže-
me říci, že by všude byl vlastník zapsán jasně a
v souhlase se skutečným držitelem. Všechny podob-
né případy můžeme však rozděliti do čtyř hlavních
skupin:

1. Pozemkový majetek, zejména půda orná, někde
však i lesy a pastviny, byl rozdělen na jednotlivé
starousedlíky v obci a toto rozdělení bylo provedeno
jak v mapě katastrální, tak v knize pozemkové.

2. Jinde podařilo se původním osadníkům prosa-
diti v knize pozemkové zápis do svého společného
soukromého vlastnictví, zpravidla jako ma jet e k
singulární.

3. V některých obcích podařilo se přenésti po-
dobný majetek do neomezeného vlastnictví obce jako
obecní jmění.

4. V jiných obcích byl sice proveden zápis na obec
jako vlastníka, avšak právo užívání zůstalo jen urči-
té skupině občanů, takže se tento případ fakticky ne-
lišil mnoho od případu ad 2. uvedeného.

Jest zřejmo, že řešení ad 2. a 4. nebylo konečné.
Právní nejasnost a ustavičné spory z ní plynoucí
byly při příležitosti zákonné úpravy scelování hos-
podářských pozemků podnětem k vydání zvláštních
zákonů o děl e n í s p o leč n Ý c h p o zem k ů a
o úpravě užívacích a správních práv k nim se vzta-
hujících. Byl to rámcový zákon říšský ze dne 7. červ-
na 1883 č. 94 ř. z. a moravský zá.kon zemský ze dne
13. února 1884 č. 31 z. z. V Čechách zmíněný zákon
aplikován nebyl. Velká složitost otázky, zejména pro

nejednotnost v různých zemích, krajích i obcích jest
již zřejma z textu zákona samého.

Pokud již byl majetek připsán sousedstvům, sin-
gularistům neb podobným hospodářským společen-
stvům, byla alespoň slušná správa majetku možná,
kdežto výsadní užívání obecností pouze určitými ob-
čany při knihovním vlastnictví obce bylo dále zdro-
jem sporů a neurovnaných poměrů ve finanční sprá-
vě v obcích, až tomu byl učiněn konec radikálním
zásahem zákona ze dne 17. července 1919 č. 421 Sb.
Zákon tento ustanovil dokonce se zpětnou platností
od 1. srpna 1914, že práva podílníků, užívati nemo-
vitostí obecního statku zanikají bez náhrady, a pro-
měnil obecní statek v kmenové obecní jmění. Použití
citovaného ustanovení obecního řádu z r. 1862 bylo
znemožněno finanční novelou z roku 1921 (zákon ze
dne 12. srpna 1921 č. 329 Sb.), která prostě přísluš-
né paragrafy obecního zřízení zrušila.

V poslední době bylo dělení společenských pozem-
ků a úprava užívání a správy společenských po-
zemků upraveno jednotně pro celé území Protekto-
rátu Čechy a Morava vládním nařízením ze dne 19.
května 1939 čís. 171 Sb. z roku 1940.

B. Singulární majetek v Mařaticích.

V z n i k s ing u I á r n í h o ma jet k u v Mařa-
ti cích u Uherského Hradiště není pamětníkům znám.
Od nepaměti užívalo 12 pololáníků, 21 čtvrtláníků a
21 podsedníků mařatských společnou pastvinu ve vý-
měře asi 135 měřic.

Při zakládání stabilního katastru v roce 1827 byla
pastva v trati "Rybník", parcelní číslo 348, zapsána
jako obecní majetek. Způsob užívání (držení) lišil se
však oproti jinému obecnímu majetku tím, že právo
braní užitků z této pastviny náleželo místním staro-
usedlíkům.

Při zakládání pozemkových knih v roce 1875 byla
pro tuto parcelu založena zvláštní knihovní vložka a
připsána jednoduše držitelům někdejších rustikál-
ních statků společně v dosud nezjištěných podílech.

Přírůstkem obyvatelstva, dělením a převodem pů-
vodních selských usedlostí se stávala správa singu-
lárního jmění obtížná a stala se dokonce problema-
tickou, když po vyvlastnění části singulárního ma-
jetku pro stavbu I. etapy kasáren v roce 1930 byli
singularisté postaveni před těžký úkol, rozděliti kup-
ní cenu ve správném poměru mezi jednotlivé podíl-
níky.

Proto bylo v následujícím roce zahájeno místním
komisařem I. pro agrární operace v Brně řízení za
účelem ú p r a v y spr á v n í c h a p o ž í v a c í c h
p r á v k singulárnímu majetku, zapsanému ve vlož-
ce číslo 210 v Mařaticích. Po zjištění oprávněných
podílníků byla s ohledem na ustanovení § 4 zemské-
ho zákona moravského číslo 31 ze dne 13. února
1884 sestavena I i s ti n a pří m Ý c h ú č a st n í..
k ů podle posledního skutečného stavu. Kromě stavu
pozemkové knihy byl podkladem šetření výslech
účastníků.

Celkem jednoduché bylo sepsati seznam oprávně-
ných osob (přímých účastníků), avšak hlavní pro-
blém se objevil teprve při určení poměru podílu polo-
lánského k čtvrtlánskému a podsednickému. Poně-
vadž předmětem singulárního práva byla pastvina,
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bylo třeba určiti průměrný počet kusů dobytka pase-
ného pololáníkem, čtvrtláníkem a podsedníkem. Dě-
lení jednotlivých původně oprávněných usedlostí,
s nimiž byla práva k singulárnímu majetku spojena,
bylo vyjádřeno ideálními podíly.

Během jednání konaného podle § 39 citovaného
zákona dospělo se k dohodě, která ustanovila tento
poměr na 5 : 3 : 2, čímž byl vlastně již určen i poměr
každého účastníka k celku, neboť součet součinů po-
čtu podílníků a příslušných "jednotek" dal celkový
počet jednotek. Poměr jednotlivého podílníka k celku
jest pak vyjádřen zlomkem, v Jehož čitateli jest
počet jeho jednotek a ve jmenovateli celkový počet
jednotek.

Celkový počet jednotek

[j] = P1 i1 + P2 i2 + ....+ PnÍ"
kde Pp P2 ••• Pn je počet podílníků v jednotlivých
skupinách a ip i2' .. in je počet jednotek na jednoho
podílníka v příslušné skupině připadajících.

Poměr jednotlivého podílníka k celku vyjadřuje
jeho n á r ()k

in
Nn =[n'

V našem případě jest celkový počet jednotek

[j]= 12 . 5 + 21 . 3 + 21 . 2= 60+63+ 42= 165

a nárok jednoho pololáníka jest 5/165, čtvrtláníka
3/165 a podsedníka 2/1"", V praksi není zpravidla ten-
to případ tak jednoduchý, poněvadž jednotlivé podíly
jsou již obyčejně koupí, dědictvím a jiným právním
jednáním dále měněny. Ale to ničeho nemění na zá-
sadě.

Výsledek dohody a s ní souvisejících výpočtů se-
staven byl do r e j s tří k u pod í I n Ý c h p r á v,
který byl již směrodatným vodítkem při rozdělení
nákladů i výtěžků hospodaření na singulárním ma-
jetku.

Poloha singulárního majetku při hlavní silnici
Uherské Hradiště--J arošov v sousedství kasáren a
v bezprostřední blízkosti zastavěné oblasti města
Uherského Hradiště a obce Mařatic kvalifikovala
singulární majetek jako pozemek výhodně zastavitel-
ný. Zvláště značná poptávka po stavebních místech
podnítila správu singulárního jmění, aby v roce 1931
pověřila autora provedením částečného plánu polohy
a regulačního se současným návrhem způsobu za-
stavění a parcelace. Elaborát byl předložen dne 8.
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října 1931, pak projednán podle předpisů moravské-
ho stavebního řádu, schválen zastupitelstvem dne 14.
listopadu 1931 a zemským úřadem dne 13. května
1932 potvrzen.

Podle schváleného plánu regulačního bylo odpro-
dáno a větším dílem i zastavěno několik stavebních
míst. Když město Uherské Hradiště přikročilo k vý-
kupu plochy pro další etapu kasáren, byla vykoupe-
na resp. vyvlastněna i dříve odprodaná stavební mís-
ta s domy na nich postavenými.

To bylo v roce 1936 a k výkupu další etapy (na
obr. 1 označeno IV) došlo v roée 1938. Ještě téhož
roku odprodali singularisté část svých pozemků pro
stavbu Machálkovy továrny (VI) a do roku 1940 asi
15 stavebních míst (V).

Všechny odprodeje byly provedeny se souhlasem
většiny singularistů. Přesto však správa singulární-
ho jmění byla postavena před těžký úkol vyhověti
všem singularistům, neboť valná část jich nesouhla-
sila s ustavičným ztenčováním singulárního majetku
a tím i zmenšováním jejich podílů. Z toho důvodu
rozhodla se správa singulárního majetku na počátku
roku 1941 přikročiti k rozdělení singulárních pozem-
ků na jednotlivé podílníky a pověřila autora prove-
dením všech prací s tím souvisejících.

Tyto práce sestávaly z následujících úkonů:
1. Opatření souhlasu všech podílníků,
2. doplnění listiny přímých účastníků a rejstříku

podílných práv,
3. zaměření singulárního majetku,
4. ocenění pozemků,
5. návrh společných zařízení,
6. vyšetření jednotlivých pozemkových náhrad,
7. vytyčení přidělených pozemků,
8. předání vytyčených ploch podílníkům,
9. vypracování celého operátu a

10. předání k úřednímu schválení.

Ad 1. S o uhl a s vše c h pod í 1n í k ů s prove-
dením rozdělení singulárního majetku byl získán
valnou hromadou singularistů, na níž došlo k jedno-
myslnému rozhodnutí.

Ad 2. P ů vod n í 1 i s ti n a pří m Ý c h ú č a s t-
n í k ů are j s tří k pod í 1n Ý c h p r á v z roku
1931 musely býti doplněny, neboť v důsledku práv-
ních jednání, úmrtí, pozůstalostních řízení a pod.
vznikl jíž značný nesouhlas se skutečným stavem
držby.

Ad 3. Při z a měř e n í s ing u 1á r n í h o m a-
jet k u bylo třeba dbáti toho, aby měřická síť slou- .
žila zároveň analytickému stanovení výměry, jakož
i pozdějšímu vytyčení jednotlivých dílů a řádnému
navázání na situaci katastrální mapy. Měřické přím-
ky byly již voleny v souhlase s projektovanou sítí
společných zařízení (cest).

Ad 4. O d had p o zem k ů pojatých do dělení
proveden byl dohodou. Zajímavé bylo vyslechnout
naprosto laické návrhy některých podílníků. Mnohé
byly velmi důmyslné a až do detailu promyšlené.

Ohled na možnost stavebního využití alespoň ně-
kterých částí pozemku rozhodoval spíše než výnos
půdy samé. Za naprostého souhlasu všech účastníků
bylo stanoveno 5 odhadních tříd, z nichž v A byl
1 m2 hodnocen 30 body, v B 25, v C 20, v D 16 a
v E 12 body. Na cenu pozemků měla největší vliv

blízkost hlavní komunikace a proto pravděpodobně
brzké užití pozemku za staveniště. Vzdáleností od
hlavní silnice, různými překážkami neb břemeny
(stavební zákaz v sousedství kasáren, pachtovní prá-
vo, předkupní právo a pod.) a nevhodným tvarem
cena klesala.

Ad 5. S p o 1e č n á z a ř í z e n í byla vytvořena
sítí hlavních cest volených shodně s uliční sítí schvá-
leného plánu regulačního, cestou vedoucí k bagrovací
rampě na regulované Moravě pro odvoz písku, ces-
tou sloužící při ledování na starém řečišti (mrtvém
rameně) řeky Moravy, cestou zřízenou pro bezpeč-
nost kasáren před požárem a nábřežní pěšinou, která
zlepšuje při rybolovu přístup ke břehům starého ře-
čiště Moravy. Při hlavní silnici byl odstoupen pruh
pozemku až po schválenou stavební čáru a ulice, od-
prodejem stavebních míst dosud vzniklé a veřejnému
statku neodstoupené, byly odstoupeny.

Ad 6. Po odstupu ploch do veřejného statku zbyla
čistá výměra singulárního pozemku přicházející
v úvahu k podrobnému rozdělení. Byly tak vytvořeny
již přesně ohraničené bloky, do nichž byly zakres-
leny hranice odhadních tříd, načež mohla býti vy-
počtena výměra jednotlivých tříd a poněvadž již jed-
notková cena v každé třídě byla stanovena, byla tak
známa hodnota celého singulárního majetku i podílu
každého účastníka.

Při v y š e tře n í a n á vrh u j e dno tl i v Ý c h
p o zem k o v Ý c h n á hra d bylo postupováno po-
dle předem vyjádřených přání přímých účastníků.
Právě ta okolnost, že zájmy podílníků se velmi roz-
cházely, přispěla k tomu, že po vyhovění všem jejich
přáním byl skoro celý pozemek rozdělen. Kolidující
požadavky několika zbývajících účastníků byly jed-
náním a dohodou splněny. Všichni účastníci bylí po-
děleni půdou a jen nepatrné rozdíly mezi nárokem a
náhradou byly vyrovnány penězi, při čemž hodnota
jednoho bodu byla rovna 1 K.

Ad 7. S ohledem na vhodnou volbu (ad 3) měřické
sítě a její předběžné zajištění bylo vy tyč e n Lp ř i-
děl e n Ý c h p o zem k ů snadné. Bylo dbáno toho,
aby jednotlivé díly byly v pravém úhlu k hlavní ko-
munikaci a aby tvořily jedno, nebo hned celou sku-
pinu stavenišť.

Ad 8. Vytyčené lomové body hranic nových pozem-
ků byly předběžně označeny dřevěnými kolíky, načež
byly na příslušná místa zasazeny hraniční kameny
podle předpisů katastrálního zákona. Při pře d á-
vání vytyčených ploch podílníkům
byla zároveň provedena pásmem kontrola správnosti
zasazení mezníků.

Ad 9. K v y p r a c o v á n í cel é h o e 1a bor á-
t u sestaveny byly pak ještě veškeré výpočty výměr
a náhrad v penězích do přehledných seznamů, vyho-
toven dílčí plán s hlavnim spisem (generálním ak-
tem) a

ad 10. sestavena zpráva se žádostí o ú ř e dní
s c h vál e n í zemskou komisí pro agrární operace
v Brně.

Stojí za zmínku, že při všech jednáních týkajících
se úpravy a později rozdělení singulárního jmění po-
stupovala správa jeho vždy v úplné dohodě se všemi
účastníky. Všichni také, ať přímí či nepřímí, byli
s rozdělením úplně spokojeni, takže dílčí plán byl po-
dán ke schválení bez jediné námitky. Tato shoda
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může býti sice přičítána společnému materielnímu
zájmu všech podílníků, v neposlední řadě však ji
musíme hledati ve zvláštním pochopení pro společ-
nou věc. Dlouholetá správa a užívání společenských
pozemků přispělo nemálo k výchově občanů ke ko·
lektivnímu cítění a rozhodování a tím k získání ob·
čanských ctností, které i v jiných kolektivech, na
př. v obci, mohou přinésti mnoho úspěchů. Bylo by
si proto přáti, aby tyto společenské svazky pěstova-
né po staletí nebyly rozdělením singulárního majet-
ku zpřetrhány.

Literatura:

1. Ottův slovník naučný.
2. T e y s s I e r-K oty š k a: Technický slovník naučný.
3. Karel N o v á k a spol.: Obecný občanský zákoník.
4. Jaroslav F log; e I: Obecní zřízení.
5. Agrární operace na Moravě. Zákony a nařízení

v původním textu úředním.
6. Jan Her b e n: Do třetího a čtvrtého pokoleni.
7. Mojmír Lep a ř: Kniha pozemková.
9. Hor n a-D a ň h a-M i n i str: Komentář lesních zá-

lwnů.
10. Sed I á č e k: Vlastnické právo.

Odborná pojednání v časopisech.
AIgemeine Vermessungs-Nachrichten, 1941. tís. 12:

M ti II e r: Einschneiden nach der Methode der kleinsten
Quadrate durch Mittelbildung. - Ti c h ý: Zur Reduk-
tion der Entfernl.Jngen bei Fadentachymetern. - S o y.
k a: Entspricht die Amtsbezeichnung' »Ďfferitlich bestell-
ter Vermessungsingenieur« dem Charakter des Berufes?

tis. 13: G o b e I: Besteht eine Gesetzmassigkeit in der
Lage mittelalterlichen Kirchen Kolns zueinander. - K u-
b e: Úber das Katasterwesen der Slowakei. - Her r-
ma n n: Der Linienschnitt auf der Doppelrechenma-
schine.

K číslu 13 připojena příloha: »Bildmessung und Luft-
bildwesen« s timto obsahem: G r a f: Konstruierte Ana-
glyphen. - Na gel: Der Zentralverschluss als Vrsa-
che von Differenzen der Bewegungssch1irfe, von Ver-
bildungen und Belichtungsdifferenzen in Weitwinkel-
Luftbildern. - Ma ne k: Die luftphotogrammetrische
Aufnahme des Steinkohlenbeckens von Eregli-Zonguldak
(Tiirkei). - A ber c r on: Luftbild, St1idtebau und
Landesplanung um 1990.

tis. 14: T h i e: Vereinfachte Kurvenabsteckung.
H e n s e I: Eine graphische Hypotenusenrechentafel.
D o m c ke: Graphische Bestimmung der Zentrierungs-
verbesserung.

tis. 15: Don a t h: Eine Vntersuchung der Genauig-
keit der Hohenliniendarstellung in den MesstischbIattern
1 : 25.000. - Ho f f erb e r t: Úber die Absteckung der

Wege und die Veranschlagung der Wegebauten bei der
Umlegung der Grundstiicke. - Pic h I m a y e r: Das
Kataster in Rumanien.

tis. 16: W e r k m e i s t e r: Eine Einfiihrung in die
Differentialrechnung und die Integralrechnung. - B a-
r ing: Zur Praxis im Kolonialvermessungswessen. -
Jun g: Hydrostatisches Nivellement und orthometrische
Reduktion. - K r i e gel: Zentriertafel (nach J ohanssen)
fUr neue Teilung.

tis. 17: S I a w i k: Welche Lehren kann das zivile
Vermessungswesen aus den Erfahrungen des Kriegsver-
messungswesens zeichen? - W i t t ke: Ein vorzeichen-
treuer Koordinatenumformer. - Vo gel: Berechnung
der rechtwinkligen Koordinaten des Schnittpunktes
zweier Geraden.
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Cis. 18: F I' i es: Hinkelstein-Dreiecke und Ausgra-
bungen bei Dossenheim als Grundlage einer fri.ihge-
schichtlichen Landesvermessung. - W i t t k e: Ein vor-
zeichentreuer Koordinatenumformer. - G I' o ne: Ver-
kniipfung von Polygon- und Dreiecksnetzen in Bergbau-
gebieten in Verbindung mit einer Umformung. - K to-
muto číslu je připojena příloha: »Bildmessung und Luft-
bildwesen« s tímto obsahem: R o o s: Neue Definitionen
fiir einige Grundbegriffe der Bildmessung. - G o t t-
h a I' d t: ZUl' Frage der Projektionszentren in der Bild-
messung. - Se ho ber: Aufgaben der Bildmessung. -
K i t s c h: Das Verfahren und die Genauigkeit der rech-
nerisch durchgefiihrten Bildtriangulation.

Cís. 19: Bon z c e k: Die Zusammenarbeit in Bau- und
Vermessungswesen in der Stadt des KdF.-Wagens. -
T h i e: Parallelabsteckung wechselnder Wegebreiten. -
K o I' t e: Die Verwendung des einfachen Rechenschiebers
ZUl'Spannungskontrolle im Felde.

Cis. 21: L o s c hne r: ZUl' Grundlinienmessung bei
Triangulieren und Absteckung des Bauingenieurs und bei
raschen Kolnialvermessungen. - Vo c k e I' o d t: Redu-
zierte Langenprofile zum Voranschlag von Signal- und
Beobachtungshohen trigonometrischer Signale.

Cis. 22: L o s c hne r: ZUl' Grundlinienmessung bei
Triangulierungen und Absteckungen des Bauingenieurs
und bei raschen Kolonialvermessungen. - W e I'k m e i s.
tel': Berechnung des Schiefwinkligen Dreiecks nul' mit
Hilfe des Sinussatzes. - Mi t tel s t a e d t: Das alfine
Doppelverhaltnis.

Cis. 23: S c h m i e des k a m p: Katastermessung und
Luftbildmessung. - S Uc k: Riickwartseinschneiden nach
zwei bekannten Punkten. - Ve i t: Das russische Re-
chengerat »Schtschot«.

Cis. 24: S c h m i des k a li p: Katastrmessung und
Luftbildmessung (dokonč.). S c h i e f e I'd e c ker:
Riickwartseinscheiden mit der Doppelmaschine Brunsviga.
_. Dr. P i n k w a I' t: Nochmals das Einschneiden auf der
Doppelbrechenmaschine. K I ing s p o I'n: Tagesfra-

Tři roky výstavby bylo heslem výstavy, uspořádané
v druhé polovině března t. r.na Nové radnici v Brn ě.
Jejím účelem bylo podati veřejnosti přehled o vykonané
práci na výstavbě města, zvlá,ště pokud se týče plánováni.
Z bohatého výstavního materiálu upoutala naši pozor-

nost obsáhlá část zeměměřičská: měřičské odělení staveb-
-ního úřadu vystavovalo postup při pořizování mapového
listu v měřítku 1: 1000, který slouží za podklad pro veškeré
plánovací projekty (ulice, mosty, železnice, vodovody, stoky
a pozemní stavby všeho druhu, koupě, prodej a směny
!JOzemků). Byly tu naznačeny nejen g-eometrické základy
nového měření (trig-onometrická síť vyššího řádu, síť řádů
nižších a síť polyg-onová), ale také výsledky polního mě-
ření: polní náčrt, orig-inál mapového listu a postup použí-
v::.m:ýpři reprodukci map a plánů.
Z přehledu dosud provedených měření polohopisných

i výško!Jisných bylo patrno, že v posledních letech bylo
nově zaměřeno téměř celé vnitřní město.
Na výstavě byly též ukázány pokroky v konstrukci g-eo-

detických přístrojů; návštěvníci se o nich mohli názorně
přesvědčit porovnáním vystavených starých a novodobých
pomůcek, sloužících k podobným účelům (p1\: měřický
í'etězec - moderní dálkoměr).
Kromě několika exposic z iiných oborů byly ve velkém

sále umístěny velké a pěkně působivé fotog-rafické zvětše-
niny nově opravených chrámů, veřejných budova sadů.
Opravdovým technickým dojmem působil Rytířský sál

s modely a plány, znázorňujícími velké technické pro-
jekty, provedené v dřívějších letech a projekty do bu-
doucnosti, hlavně řešení důležitých otázek železničních.
Na čelném místě byla umístěna velká plastická mapa,

zcbrazující více než:) 000 km" středomoravského prostoru.
Byla zhotovena na podkladě topog-rafických map v mě-
řítku 1 :25000; při výškách bylo použito měřítka dvoj-
násobného, 1:12500, Na plastické mapě byly vyznačeny

gen in der Topographie. - K tomuto číslu připojena byla
příloha: Bildmessung und Luftbildwesen s tímto obsa-
hem: K i t s c h: Trigonometrisch-photogrammetrische
Hohenziige. - Dr. Jensen: 70 Jahre Askania-Werke.
- R. F in s t erwa lde r: Prof. Dr. Paul Gast t. -
'1'. F i s c her: Prof. Dr. Ing. Leo Fritz t. - Dr. Ernst
von Oven zum Gedenken. - F. Ma n e k: Eduard von
Orel t.
Schweízerische Zeitschrift flir Vermessungswesen und

Kulturtechnik, 1941. Cis. 6: H. Z o II y: Geodatische
Grundlagen der Vermessungen im Kanton Ziirich. -
Prof. Dr. A. Vol k a rt: Die Bebauung der Meliorations-
boden.

Cis. 7: Hans F I u c k: Entwasserung durch offene
Graben. _. Di Arturo P a s t o I' e 11 i, Ing. Dip. P. F.:
Fotogrametria al Portogallo. - Par A. A n s e I'm e t:
Quelques caractéristiques du Systéme de coordonnées
Bone.

Cis. 8: Hans F I u c k: Entwasserung durch offene
Graben. - W. K. Bachmann: Calcul du relévement
par inversion.

Cís. 9: W. K. B ach m a n n: Calcul du relévement par
inversion. - W. Lee m a n n a. Kantonsgeometer: Be-
trachtungen Uber die Richtungsverbesserungen und Rich-
tungsgewichte an Hand der Ergebnisse der Triangulation
IV. Ordnung des Kantons Ziirich. - H. H a I' I' y: Photo-
grammetrie und GUterzusammenlegung.

Cís. 10: H. Ha I' I' y: Photogrammetrie und Giiterzu-
sammenlegung. - J. G a n z: Uber die Erhaltung und
Nachfiihrung der Vermessungsfixpunkte.

Cís. 11: J. G a n z: Uber die Erhaltung und Nach_
fUhrung der Vermessungsfixpunkte. - E. Ba c h m a n n:
Die Genauigkeit der polygonometrischen Vermessung
der Stadt Base!.

Cis. 12: E. Ba c hm a n n: Die Genauigkeit der poly-
gonometrischen Vermessung der Stadt Basel (dokonč.).
- E. R e i c h: Ein Beitrag ZUl' Herablegung und Kon-
trolle von Turnpunkten.

obě dálnice, říšská i protektorátní, dále nová rychlíková
trať Brno-Něm. Brod-Praha a odbočka průplavu oder-
sko-dunajského. Tato plastická mapa, jejímž hlavním
autorem ie doc. Ing. Peň á z, má pro město Brno velikou
cenu, neboť tvoří podklad pro prostorový plán, z něhož je
třeba vycházet při určování hlavních směrnic pro plán
hospodářského využití ploch a při celkové reg-ulaci města.
Jiná plastická mapa 1 :2880 ukazovala zamýšlený pro-

g-ramový postup při budování kolonií rodinných zahrádek.
Vnitřní město bylo znázorněno na plastickém modelu
v měřítku 1:1000; byly v něm vyznačeny oba hlavní ko-
munikační okruhy a jejich vztah k hlavnímu nádraží. při
čemž nové řešení hlavního nádraží - studie městského
reg-ulačního úřadu - bylo vyznačeno na průsvitné bláně.
Pozoruhodné byly též velké modely některých městskÝ'ch
částí, zhotovené v měřítku 1: 500 a model přehrady u Kní-
niček.
Pěkně uspořádaná výstava názorně ukázala nejširší

veřejnosti záslužnou práci a účast zeměměřičského inže-
nýra na výstavbě města a odborníkům poskytla vedle
ponaučení i řadu cenných námětů. KlolJOuček.

Vyhláška ministra spravedlnosti ze dne 24. března 1942.
Č. 12,671. o oprávnění stavebního ředitelství dálnic v Brně
vyhotovovati g-eometrické (polohopisné) plány pro účely
vlastního služebního oboru. Stavební ředitelství dálnic
v Brně je podle ~ 51, odst. 1 zákona ze dne 16. prosince
1927, Č. 177 Sb. (katastrálního zákona), protektorátním
úřadem, jenž má oprávnění vyhotovovati geo;netrické
(oolohopisné) plány pro účely vlastního služebního oboru,
které mohou býti podkladem pro zápisy do veřejných knih
a do pozemkového katastru.Úředníkem tohoto úžadu,
který může pravoplatně podpisovati g-eometrické (poloho-
pisné) plány, je vrchní měřický komisař Ing-. Hynek
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