
ZEJJlĚJJlĚŘIUSIiÝ

V geodesii se nahrazuje při různých pracech
€lipsoidická plocha referenční koulí, na níž pak se
konají potřebné výpočty, aby se práce počtářské zjed-
nodušily. Pro území tvaru kruhového je výhodné na-
hrazení elipsoidu koulí, jež má s ním stejnou křivost
ve středu Po tohoto území a má tedy za poloměr
střední poloměr křivosti Ro = ý'Mo' No; MOJ No jsou
hlavní poloměry křivosti elipsoidu v bodě Po (qJo'
10), Koule o poloměru Ro se nejlépe přimyká ze všech
ploch kulových k elipsoidu v bodě POJ jak dokázáno
v teorii ploch a lze délky a úhly měřené na ploše
elipsoidu v okolí bodu Po přenášeti beze změny na
tuto plochu kulovou, aniž by byly prakticky znatelné
deformace v těchto prvcích. Říkáme, že jednu plochu
lze na druhou aplikovati. Poněvadž však křivost
€lipsoidu se obecně od místa k místu mění, kdežto
křivost koule je konstantní, má to vliv na zeměpisné
souřadnice, jež jsou vzhledem k této vlastnosti velmi
citlivé a nejsou tedy na obou plochách stejné.

Relace mezi nimi možno odvoditi za předpokládané
rovnosti délek a úhlů v okolí bodu Po z obrazce. Na
obraze je znázorněn meridiální řez bodu Po s elipsoi-
-dem, koulí a společnou tečnou rovinou obou ploch
křivkami eJ k a přímkou tj na níž je kolmá normála n
~lipsoidu a zároveň koule v bodě Po. Zeměpisné sou-
řadnice elipsoidu označíme qJ, Aa koule U, V. Jestliže
přímky y a Y znamenají osy elipsoidu a koule jdoucí
póly, pak jsou vymezeny na obraze zeměpisné šířky
"To a UOJ jejichž vztah plyne z rovností

Po T = No cotg qJo = Ro cotg Uo čili
Ro

tgUo= N tgqJo (1)
o

Poněvadž délka meridiánu m, měřená na elipsoidu,

rovná se délce meridiánu na kouli v okolí bodu POJ

jest úhel středový, odpovídající délce m na kouli
m

A U = R- a tudíž zeměpisná šířka konce meridiálního
o

oblouku m na kouli jest

m
U = Uo -t- TF . (2)

o

Ježto délka meridiánu na elipsoidu je funkcí země-
pisné šířky qJ, je rovnicí (2) vyjádřen vztah mezi ze-
měpisnými šířkami elipsoidu a koule v okolí bodu Po,
Podobně pro vztah zeměpisných délek můžeme tě-

žiti z vlastnosti, že rovnoběžky v okolí bodu Po jsou
stejné na obou plochách. Označíme-li písmenami Aa
V zeměpisné délky, počítané od zvoleného nultého
poledníku na elipsoidu, resp. na kouli a náležející
k stejným obloukům rovnoběžkovým, obdržíme

Je však Xo =No cos qJo a Xo =Ro cos Uo =
= ý'Mo N:. cosUo a poněvadž jest

3

Mo = a (1- e2) (1- e2 sin2 qJo) 2-

1

No = a (1- e2 sin2 qJo)-2,
jest také

V = Vi ;2 Si;: fPo . ~:: i;: .A= tJ. A' (3)

Rovnice (1) až (3) vyjadřují jednoznačně vztahy
mezi zeměpisnými souřadnicemi na elipsoidu a kouli
a definují zcela určité zobrazení elipsoidu na kouli.
Je zajímavé srovnati zobrazení takto definované,

jemuž budeme říkati zobrazení ZAJ se zobrazením kon-
formním s elipsoidu na kouli (označení ZK), odvoze-
ným Gaussem, užítým také pro území Čech a Mora-
vy a publikované v "Návrhu instrukce pro katastrál-
ní měřické práce, Praha, 1932". Toto srovnání bude
obsahem dalšího pojednání.
Za tím účelem si ještě napíšeme vzorce pro kon-

formní zobrazení ZK. Ty jsou odvozeny v knize: Dr.
Fiala, Geodetické počtářství lIL, Praha 1938, pří-
padně jsou uvedeny ve zmíněné instrukci. Zachová-
me-li tutéž symboliku jako v zobrazení ZA, budou
vztahy mezi zeměpisnými souřadnicemi elipsoidický-
mi rpt Aa kulovými U,V pro známou základní země-
pisnou šířku qJo bodu Po míti tvar

a sin Uo = sin qJo' kdež

a2 = 1+ e2 cos4_qJ_"-
1-e2
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R = acos __f{J_o _
o a cos Uo (1- e2 sin2 f{Jo)t

Vztah mezi zeměpisnými souřadnicemi libovolného
bodu, nazveme-li f{J- f{Jo= Llf{J, U - Uo= Ll U a po-

ložíme-li 1/--t=.e2
- - V, jest

l-e2 sm2 f{Jo

Ll U= L1 cp + ~~50S2 f{Jotg f{Jo . Ll qJ2+
V 2 (1-e2) V3

3 e2 cos2 f{J ( . e2 cos2 f{J+ 6 (1-e2) V5 l-tg2 f{Jo+ -l'=e2 0+
+~~sin2 f{JO) 3 _ (32sin f{Jocos ~o_ (16-

1- e2 Llf{J 24(1- e2)3 Vf
- e2 (49 cos2 f{Jo-13 sin.2 f{Jo)-

- e4 (56 sin2 f{Jocos2 f{Jo+ 29 sin4 f{Jo») Ll f{J4+ ... (7)

V=u}, (8)

Při srovnávání obou zobrazení vyjděme z rov. (4)
pro zobrazení ZK. Jejím přetvořením dostáváme

a2 -1 = a:2 cos2 Uo - cos2 f{Jo

a s ohledem na rov. (5)

1- e2 sin'.! f{Jo
l-e2

(9)
Dosadíme-li tento výraz do rovnice (6) pro poloměr

a V1-e2
koule Ro, obdržíme Ro = . .~, tudíž hod-

. 1 - e2 SIn2 f{Jo
notu, která se rovná VM~N~.Obě zobrazení ZA, i ZK
se zobrazují na kouli o témže poloměru Ro, rovném
střednímu poloměru křivosti bodu Po, jak je ostatně
známo (viz na př. Geodetické počtářství m, strana
10).
Dále lze dokázati, že Uo v rov. (1) pro zobrazení

ZA je totožné s Uo v zobrazení ZK. Vyjděme za tím
účelem z tov. (9) a pišme

(1- e2 sin2 f{Jo) cos2 f{Jo.
cos2 Uo= . ('1-- '2--)--- ,a2 -e

použijeme-li rov. (5), plyne z ní

(1- e2) a2 = 1- e2 + e2 cos2 f{Jo(1- sin'.! f{Jo)

neb (1- e2) a2 = 1- e2 sin2 f{Jo- e2 cOS2f{Josin2 f{Jo
čili (1-e2) a2=1-e2sin2f{Jo(1+cos2f{Jo), (10)

takže bude, dosadíme-li toto do rovnice pro cOS2Uo'
v zobrazení ZK

a2 coS2Uo-----
cos2 f{Jo

e2 cos2 f{Jo+ 1 - e2

l-e2

2 (1- e2 sin2 f{Jo)cos2 f{Jocos U = -----. ---- ....- (11)
o 1- e2 sin'.! f{Jo(1 + cos2 f{Jo)

V zobrazení ZA je vztah mezi šířkami Uo a f{Jovy-
jádřen rovnicí (1), již možno psáti

VM
o

tg Uo = tg f{Jo No

tg U = tg m V__ l_-_e__
2

_
o 'Yo 1- e2 sin2 f{Jo

Umocněním a přičtením jednotky na obou stranách
rovnice obdržíme

1 + tg2 f{Jo- e2 sin.2f{Jo( 1 + : )
1 + t 2U = _ cos f{Jo

g o 1 - e2 sin2 f{Jo
čili

1- e2 sin2 f{J (1 + cos2 f{J)1+ tg2U = .. o _ . __ ,_0_ •

o cos2 f{Jo(1- e2 sin2 f{Jo)

1
Poněvadž 1 + tg2 Uo- . U ' jest

cos2 o

cos2 U = (1- e2 sin.2 f{Jo) cos2 f{Jo_ _ (12)
o 1- e2 sin.2 f{Jo(1 + cos2 f{Jo)

Srovnáním rovnice (11) a (12) přicházíme k vý-
sledku, že v obou zobrazeních ZA i ZK jsou vztahy
mezi šířkou kulovou Uo a elipsoidickou f{Jostejnou
rovnicí definovány a pro určité zvolení f{Jojsou v obou
zobrazeních Uo stejná.
Přejděme dále k rovnicím (3) a (8) a vyšetřme

vztah mezi konstantami {J a a. Z rovnice (3) je
1 - e2 sin2 f{J cos2 f{Jv zobrazení ZA pro f3: f32= 1 __ o. --U.Q. Je

-& cos2 o
však z rov. (1), dosadíme-li za Ro, No příslušné vzorce
a upravíme pak tangenty na cosinusy,

cos2 f{Jo 1- e2 sin2 f{Jo(1 + coS2 f{Jo)
cos2 U- - 1 - e2 sin.2m -o 'YO

což dosazeno do poslední rovnice pro f3 dává

1- e2 sin2 f{Jo(1 + cos'.!f{Jo)
f32= ---1= e-2---- (13)

V zobrazení ZK plyne z rovnice (5)

a2 = 1- e2 + e2 cos2 f{Jo(1- sin2 _f{Jo)

l-e2

a2 = .1- e2 sin2 f{Jo(1 + COS,2f{JrJ... (14)
l-e2

Jest tudíž a = f3.
Z toho plyne, že zeměpisné délky v obou způsobech

zobrazení jsou stejné, vycházíme-li od společného zá-
kladního poledníku. Tuto vlastnost bychom ostatně
obdrželi také z podmínky, že základní rovnoběžky
jsou v obou zobrazeních neskreslené.
Z dosavadního vyšetřování vyplývá, že obě zobra-

zení ZA i Zl( zobrazují na kouli stejné křivosti o po-
loměru Ro = Vlito No (Gaussovu kouli), zvolené zá-
kladní šířce f{Joelipsoidu hoví v obou zobrazeních ta-
táž šířka kulová Uo a že zeměpisné délky elipsoidu se
přenášejí do obou zobrazení úplně shodně. Tato shoda
nebude platiti ovšem o zeměpisných šířkách, neboť
v zobrazení Z A jsme vyšli z definice, že poledník se
neskresluje (viz rov. 2), kdežto v zobrazení konform-
ním Zl(, jak známo, se skresluje. Najděme tedy ještě
vztahy pro zeměpisné šířky v obou zobrazeních.
V zobrazení konformním Zl( máme pro rozdíl šíř-

kový na kouli Ll U rovnici (7). Vyvoďme podobnou
rovnici pro zobrazení ZA'
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Libovolnou zeměpisnou šířku na kouli v zobrazení
ZA můžeme vztahovati k základní šířce Uo a psáti
U= U o + L1U a poněvadž zeměpisné šířky jsou po-
dle rov. (2) jedině funkcí šířky cp elipsoidu, je také
U = Uo + L1U = f (CPo + L1cp); rozvojem v řadu
obdržíme vztah mezi L1U = U - U o a L1cp = cp - CPo'
tedy

+ d3 ~_/ L1 cp3 + d4U_/~ <P~+ •••
d cp's 6 d cp4 24

cp= CP. cP= cp,)

Derivujeme-li rov. (2) dle Ip, obdržíme

dUl dm
- ~ --
a'<p Ro a cp

a poněvadž element poledníku jest d m = M d cp, jest

tedy-d ~ = _M. Provedeme-li další derivace dle cp,
d <P Ro

dostáváme

d2U M
d cp2 Ro
d3U M
--e- =-X
d qJ3 Ro

3 e2( -sin2 cp+ cos2 cp+ 4 e2 sin2 cp cos2 cp+ e2 sini cp)
X --- (i=e2-sin2q; rl-------
d4 U M 3 e2 •--- = --- ----------;-:---(- 4 sm <P cos <P+
d cp4 Ro (1- e2 sm2 <p)3

+ 15 e2 sin cp cos3 cp - 7 e2 sin3 <Pcos <p +

+ 20 e4 sin3 <P cos3 cp + 11 e4 sin5 <P cos cp).

V rozvoji pro L1U vystupují odvozené derivace pro
argument CPo a přihlédneme-li k tomu, že Ro= V Mo--Na

a tudíž 4f~=V~:-čili -~: =V1 le2-Si:: ~o
1 .=V' pak Jest

L1 U = ~-cp- +-~e~cos2 <po tg <P"-. d 2+
V 2 (1- e2) V3 ~ cp

+ 6~rC~~)~V5 (1- tg2 <Po+ 4 e2 sin2 <Po+
+ e2 sin2 <Po tg2 CPo)' L1 cp3 -

2 •
_ e sm ~o cos_<Po_ (12 _ 45 e2 cos2 +

24 (1- e2)3 •V7 <Po

+ 21 e2 sin2 ({Jo - 60 e4 sin2 ({Jo cos2 ({Jo -'-

- 33 e4 sirr4 ({Jo) • L1 ({J4 + ... (15)

Srovnáním rovnice (15) s rovnicí (7) pro zobrazení
ZK ihned je zjevno, že členy prvpího a druhého řádu
se shodují. Také členy třetího řádu jsou úplně stejné,
jak plyne z následujícího. V rovnici (7) výraz v 2!á-
vorce členu třetího jest

e2 Cos2 <P 4 e2 sin2 <Po
c=1-tg2 <Po +1-=-e2.ll-+ 1-e2

3 e2_ sin_({J c0f'l_??_
1- e2 sin2 ({J

neb

c _ 1- tg2 ({Jo - e2+ e2 tg2 ({Jo+ e2 cos2 ({Jo+ 4 e2 siII~({Jo
- 1-e2

Poněvadž však

- e2+ e2 tg2 <Po+ e2 cos2 ({Jo= - e2 sin2({Jo +
+ e2 tg2 ({Jo= e2 sin2 ({Jo tg2 ({Jo'

je tedy

c= _1_ .(1- tg2 ({Jo + e2 sin2 ({Jo tg2 ({Jo +
1-e2

+ 4 e2 sin2 ({Jo)'

takže třetí člen v rovnici (7) lze psáti také takto:

3 e2 cos2 ({Jo (1 t 2 + 4 2 . 2 +
-6(1- e2)2~\;5 - g ({Jo e sm ({Jo

+ e2 sin2 <Po tg2 <Po) • j ({J3,

který jest úpln~ totožný se třetím členem rov. (15)
pro zobrazení ZA. Rovnice (7) a (15) se liší teprve
ve členech čtvrtého řádu a budou tudíž zeměpisné
šířky počítané od stejného počátku Po se lišiti od
sebe o veličinu čtvrtého řádu, tedy velmi nepatrně a
ovšem tím méně, čím uvažované body jsou blíže
bodu Po,
Rozdíl členů čtvrtého řádu v zobrazení ZK a ZA jest

2 •, e SIn ({Jo cos ({Jo 4 2 2IVK-IVA =- -- ---- (4- e cos ({J -
24 (1-e2)3V7 °

- 8 e2 sin2 CPo + 4 e4 sin2 ({Jo cos2 ({Jo +
+ 4 e4 sirr4 qJo) . L1 ({J4

neb po krátké úpravě a počítáme-li ještě L1U a L1<p
v míře úhlové

e2 sin ({Jo cos ({Jo
IVK - IVA = - 6 g3 (1-=-e2):'V5 .L1 ({J4 • • • (16)

Volíme-li základní zeměpisnou šířku ({Jo= 490 30',
jest rozdíl udán ve stupních hodnotou

(IV K - IVA)O = - 291951.10-14• L1 qJ04

Rozdíl tento činí pro

A ({J = 1° - 0,00001", což jest délkově
2° - 0,00017"
3° - 0,00085"
4° - 0,00269"
50 : .. - 0,00657"

0,3 mm
5,2 "
26,3 "
83,1 "

202,9

Z těchto čísel pozorujeme v okolí bodu Po až do
vzdálenosti asi 2° šířkových téměř úplnou shodu mezi
obrazy obou zobrazení, značnější rozdíly nastávají
teprve ve větších vzdálenostech a rostou se čtvrtou
potencí L1 ({J0. Pak již také přispívají k rozdílu členy
pátého řádu a případně další. Z tabulky také plyne,
jak málo se skresluje v konformním zobrazení délka
poledníku měřená od bodu Po do menší vzdálenosti.
Tak na př. pro L1 ({J = 2°, to je pro délku poledníku
222,5 km je zkrácení na kouli toliko 5,2 mm, což od-
povídá relativní. chybě 1: 42 800 000.
Všimněme si ještě skreslení v obou zobrazeních.

V zobrazení ZKJ které jest konformní, je skreslení
délkové nezávislé na směru délkového elementu a je
pro daný bod konstantní a je dáno známou hodnotou.

1943/95



Zeměměřičský Obzor SIA
ročnfk 4/31 (1943) i'l.>lo 7

- nazveme-li zemeplsnou šířku' na kouli v tomto
zobrazení UK -

a Ro COS UK
mK = -~ ------- (17)

N cos cp

v zobrazení ZA je délkové skreslení v různých smě-
rech téhož bodu různé a dosahuje nejkrajnějších hod-
not v hlavních paprscích, které se kryjí v tomto
zobrazení s poledníkem a rovnoběžkou každého bodu.
Skreslení v poledníku je pak podle definice zobra-

zení mp = 1, skreslení s rovnoběžce je dáno poměrem
dvou elementů délkových rovnoběžky na kouli a elip-
soidu, tedy - označíme-li zeměpisnou šířku na kouli
UA-

Ro cos UA d Vmr=-------
N cos cp dÁ

a s ohledem na rov. (3), uvážíme-li při tom, že a =
= f3, také

a Ro cos U,Amr= - - (18)
N cos cp

Skreslení v rovnici (17) a (18) se liší pouze v rozdí-
lech kulových zeměpisných šířek UK a UAJ tedy velmi
nepatrně, jak z předcházejícího vyplývá. Poněvadž
UA > UKJ jak plyne z rov. (16), je vždy mr<mK'
Avšak rovnoběžky ležící severně od základní rovno-
běžky se v obou zobrazeních zkracují, jižně položené

se prodlužují, čili v prvním případě je mK a také
mr <1, v druhém případě mK a také mr> 1. Z toho
důvodu je skreslení rovnoběžek v pásu jižním menší
v zobrazení ZA než v ZK, u severních rovnoběžek je
tomu však opačně. Diference ta však je celkem ne-
patrná, zvláště pro menší vzdálenosti od základ-
ní rovnoběžky. Položíme-li UA = UK + @, kdež
@ = IVK - IVA, jest s dostatečnou přesností

aRo sin UK @"
mr=mK--- -- -" =mK-LlmK

N cos cp Q

Na př. pro LI cp = + 20 a CPo= 49030' jest
LImK = 10. 10-10 a pro LI cp = - 20 jest LIm = 9 X
X 10-:10• To znamená, že v 1 km délky je rozdíl
skreslení pouze 0,001 mm.
Pokud se týče skreslení úhlových, nevyskytuje se

v zobrazení ZK, neboť je to zobrazení konformní,
v zobrazení Z AJ jež není konformní, je dáno vzorcem

sin (A'_A)max=mp mr =.!-nl:r.
mp + mr 1+ mr'

Pro LI cp = + 20 je (A' - A)max = 0,0099", tedy
hodnota nepatrná.
Z předeslaných úvah o souřadnicích i deformacích

plyne, ž~ obě zobrazení mají v blízkém okolí bodu Po
(až asi do 2° šířkových) shodné vlastnosti a není
mezi nimi praktického rozdílu.

Úvod.
~atím co Říše vyřešila zákonem ze dne 16. října 1934

(Řlšský zákon o oceňování a říšský vceňovací zákon)
otázku ocenění půdy a vceňování pozemků na nejšírším
podkladě s využitím všech poznatků národního hospodář-
ství, zemědělství, pedologie a klimatologie a ltalie svým
dekretem z 4. dubna 1939, č. 589 postavila své katastrální
vceňování po mnohých provisoriích na úplně nový základ.
zůstává u nás v platnosti dosud výsledek kat. vceňování
podle zákona č. 88 z r. 1869 (revidovaný v r. 1896 č. 121
r. z.), takže naše katastrální vcenění dávno již vkročilo
do svých kmetských let.
Hodnota tohoto vcenění pro dobu přítomnou nebyla do-

sud spolehlivě zkoumána a všechny názory o tom vyjad-
řují jen více neb méně podloženédohady. Mezitím ód let
sedmdesátých (lépe řečeno od období patnácti let před ro-
kem 1869) prodělalo zemědělství ohromný vývoj současně
s vývojem techniky. dopravnictví a sociálních poměrů.
Tento vývoj přinesl také úměrné zvětšení významu správ-
ného ocenění půdy, kterýžto význam je válečnými poměry
jen podtržen.
Že dnešní katastrální vcenění pozemků již nemůže plně

hovět požadavku § 3, odst. 2 katastrálního zákona,1) ne-
potřebuje zvláštního odůvodňování.Stačí poukázat na to.
že v zeměděLskéliteratuře najdeme jen velmi zřídka zmín-
ku o katastrálním vceňování a jakostních třídách podle
pozemkovéhokatastru. A z toho kladný poměr k němu
zaujímá jedině prof. Ing. Kopecký,2) ovšem jeho práce
má vlastně charakter návrhu na r e v i s i katastrálního
vceňování.O této práci zmíníme se ještě níže. S daňového

1) ~ 3, odst. 2 kat. zák.: »Z úsporných důvodů budiž
pozemkový katastr zakládán a veden tak, aby zároveň
byl pomůckou pro... účely statistické, hospodářské... e
2) Prof. Ing. Kopecký: Bodové stanovení bonity půd

orných v býv. ČS.R.ZA 1931.

hlediska. zabývaje se pozemkovou daní Dr B. Fux3)
zjišťuje, že výše katastrálního výtěžku leží hluboko pod
výší skutečného čistého výnosu, avšak intensita zatížení
pozemkovou daní zajímá jej pouze s celkovéhohlediska
poměru k ostatním přímým daním. Spravedlivostí, lépe
rečeno rovnoměrností katastrálního výtěžku a tím pozem-
kové daně s hlediska p om ě r u k skutečnému čistému
výnosu v j e dno t Ii v ý ch ob Ia s tec h a v nich v jed-
notlivých j a k o s t n í c h tří d á ch (sazbách) navzájem,
se nezabývá.4) Dr Brdlík5) dotýká se katastrálního vý-
těžku při stanovení vztahů mezi cenou půdy (tou rozumí
c~nu.veškerépůdy závodu,kromě půdy lesní, jako cel k u,
mkohv tedy jednotlivé druhy vzdělávání odlišeně) a ka-
tastrálním výtěžkem na základě statistických dat o ceně
půdy (z let 1909-1913), při čemž již dělí oblast tehdej-
ších Čech, Moravy a Slezska ve výrobní obvodya stanoví
v těchto obvodech násobitele katastrálního výtěžku jako
orientační pomůcku pro určení ceny. Pokud se katastrál-
ního výtěžku týče, Dr Brdlík považuje pro jeho použití
za rozhodující, že není jiné spolehlivější základny, při
čemž ovšem podotýká, že »čisté katastrální výnosy ne-
vystihují již dnešní rentabilitu, jsou pouze jakýmsi čísel-
ným výrazem přirozené výrobní schopnosti půdy. Renta-
bilita od doby zjišťování čistých katastrálních výnosů
stoupla různě pro pozemky různých bonitních tříd, pro
pozemky různých velikostníchskupin závodů, různě v jed-

S) Dr B. Fux: Reforma přímých daní v býv. státě
československém. .

4) Také zákon o přímých daních č. 76127 zv~;šujeprostě
sazbu daně z 22.7% na 34'% nebo 40%. Důvodová.zpráva
neobsahuje k tomu žádného vysvětlení a lze se tedy do-
mnívat, že o r ov n om ě r n o s t i zatížení nebylo po-
chybnosti při sdělávání tohoto zákona.
o) Dr VI. Brdlfk: Zemědělské jmění v býv. čs. rep.,

dávka ze jmění a hodnocení půdy. ZA 1919.
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notlivých podmínkách výrobních (výrobních obvodech) a
j....« Podobný názor zastáván jest v knize »Přirozené
zemědělské krajiny a výrobní oblasti« (za vrchní redakce
Dra Václava Nováka): »Je samozřejmo, že" dřívější ka-
tastrální čisté výnosy neprobíhají rovnoběžně s dnešní po-
zemkovou rentou i čistými výnosy. Pokrok v technice ze-
mědělské a vývoj národohospodářských poměrů nepřispěl
ve stejné míře všem druhům půd, všem kulturám, všem
velikostem podniků a pod. Čisté katastrální výnosy zůsta-
nou však jako ukazovatel přirozené výrobní mohutnosti
půdy a budou používány po tak dlouho, než budou nahra-
zeny novými šetřeními (bonitacemi) v tomto směru. Zů-
stávají i tu proto jednou z pomůcek.« (Str. 141 a 142.)
K těmto pochybnostem o katastrálním výtěžku z řad

zemědělských odborníků přistupuje ještě ta okolnost, že
i v katastrální praxi známa je celá řada nedostatků
v dnešním katastrálním vceňování a nezbytnost nějakého
zásahu k docílení nápravy. Zásah takový, nemá-li mít po-
chybnou cenu revise, obdobnou oné z r. 1896, musí ovšem
zasáhnout samý kořen zjištěných závad.
Práce tato vznikla jako studie k objasnění oněch po-

měrů, jejichž znalost je nezbytně nutno předpokládat před
eventuelním nastoupením cesty za reformou vceňovánf
v Protektorátě .. Pokroky ve vceňování v Říši a v Italii a
zkušenosti nabyté při vceňování v rámci vedení poz. ka-
tastru byly k ní bezprostředním podnětem. Vydáním vlád-
ního nařízení Č. 411/1942 o oceňování majetku pro účely
daňové (oceňovací nařízení), kterým bude pravděpodobně
oživena otázka katastrálního vceňování a jeho použitel-
nosti pro stanovení hektarového výnosu (§§ 23 a 24),
urychlilo vydání této práce.
Jádrem práce bude pokusit se přezkoušet poměr ka-

tastrálního vÝtěžku ke skutečnému výnosu jak v různých
oblast"'ch. tak i v jednotlivých jakostních třídách mezi se-
bou. Úkol je velmi ztížen tím. že soukromohospodář~ké
výsledky podnikání jen zřídka docházejí uveřejnění (čisté
výnosy), a že vvhledání nových vzorkovÝch pozemků po-
dle & 22 vI. nař. č. 64/30 (výtěžkovým listem), které by
mohlo pod~t poměrně nejspolehlivě:iší vysvětlení, nebylo
na území Protektorátu prakticky vůbec provedené. Z ne-
dostatku těchto dat bylo nutno sAhnout též k takovým
pomůckám. které i nepřímo by mohly přispět k osvětlení
zkoumaných okolností. Takovým :ie také konfrontace cen
pozemkli. Il. pachtovného doby nřítomné s výnosností z let
katastrálního vceňování, vyjádřenou katastrálnfm výtěž-
kem. Získání dat o cenách a pachtovném k 20. červnu
1939 bylo umo~něno laskavým svolením zemského finanč-
ního ředitelství v Praze (odd. XI). Obsahuje údaje z 550
obcí země české. Pro po!'ouzení dnešní vVnosno!'ti nozem-
ků rlizných :iako!'tních tříd bvlo nutno získat VÝtěžek vv-
počtený podle S 22 vI. nařízení Č. 64'30. Setření toto bylo
provedeno autorem ve čtvřech obcích z řepařské části od-
hadního okre!'u Lounv pokud se autorova postavení tvče
sice mimoúře'lně. avšak se svolením zemského finančního
řpditell'tví v Praze (orld. Xl) bvli k šetření přizváni zá-
stun,,; obcí (ho.'modftřští znalci) v sestavení odnovídajícím
komisi podle S 9 kat. zl1.kona. Tvto práce bvlo možno
v t~"l.tn ob"fch nrovést 7.aŤÍm ipn pro role. RoV1i'ěž7. úda:i'~
o cenách pozemkli. a pachtovném zpracovl1na :isou dOPosl1d
jen ňata. o ('e",s"h a pachtovném r o I í. Ostatní materilíl
zl"lsHvá k použití nro nozdpiší dobu. V nrůběhu této nrlíce
sna7íme se v nrvp. řadě shrnout f a k t a. Teoretickvrn
ú:;ah{m;. v~ok.ud,11eis?u beznod:"í]'e;:ně nutny k poc110pení
nekterp castl vyvodu, se vvhvbame.
I když nelze tvrdit, že bylo použito všech prostředků

m o ž n Ý c h, bylo aspoň použito všech prostředků d o-
s tup n Ý c h k dosažení vytčeného cíle.

I.
Katastrální výtěžek.

Katastrální vceňování platné na území Protektorátu za-
loženo je na zákoně z 24. května 1869, č. 88 ř. z. o úpravě
pozemkové daně .
. Čistým výnosem (podle § 19, odst. 2 zák. č. 177/27 změ-
něno na »kat. výtěžek«) rozumí zákon přebytek, který na
pozemku lze trvale docíliti z hrubého výnosu po odečtení
útrat obhospodařovacích a výrobních. Při tom předpoklá-

dal se stav kultury a obhospodařování »střední a obecně
obvyklý«. Vlastnické poměry a hospodářská souvislost po-
zemků s druhými pozemky nebo živnostmi, jakož i váz-
noucí práva nebo břemena zůstávají mimo zřetel (§ 19
zák. č. 88 z r. 1869). Ceny výrobních nákladů a ceny plo-
din byly vzaty z periody 15 let předcházejících vceňování
s vynětím pěti let s cenami nejvyššími.6)
Zákon předvídal revisi každých patnáct let. První revise,

nařízená zákonem z 12. července 1896, č. 121 ř. z. nepři-
náší do zásad uvedených zákonem z r. 1869 žádných no-
vot a provedla pouze změny vzdělávání a napravila ně-
které nepoměry v sazbách čistého výnosu mezi jednotli-
vými vceňovacími okrsky a opravila případné omyly nebo
hrubé chyby v zařadění jakostních tříd jednotlivých vzdě-
lávání. S výjimkou změn vzdělávání došlo však k takovým
úpravám skoro vesměs jen tam, kde byl k tomu dán pod-
nět se strany poplatníků. K další revisi již nedošlo a kat.
zákon a vládní nařízení převzaly výsledky všeobecného
katastrálního vceňování (§ 21, odst. 2 vládního nařízení
č. 64/30). Dnešní katastrální výtěžek vyjadřuje tedy ana-
lyticky zjištěnou výnosnost půdy z let sedmdesátých mi-
nulého století. Při jejím určení se předpokládal o b v y k-
1ý způsob hospodaření, nepřihlíželo se tedy k lepšímu
nebo horšímu zpracování, k zvláštním kvalitám země-
dělce, ke skutečné vzdálenosti a tvaru pozemku, vyloučeny
byly také veškeré pře Ín ě n y prvotních produktů (zkrme-
ním, v mlékařství). Předpokládaná obvyklost vztahovala
;:e tedy na
1. hospodářskou soustavu,
2. druh. množství a spotřebovaný čas položek nákla-

dových.
Ceny hlavních plodin byly brány podle výše na obvyklém
tržišti, mzdy podle cen obvyklých v okrese v 15 letech
předcházejících vceňování, ceny ostatních nákladů a ved-
lejších produktů podle místních cen ve vtřiďovacím okrsku
(§ 24 zák. č. 88 z r. 1869).
Rozhodující byla tedy obvyklost organisace a náklado-

vých položek a průměrnost položek příjmových.
V položce nákladové zahrnuta je i vlastní práce země-

dělce-podnikatele.
Vyšetřený čistý výnos byl tedy svým původem průmě-

rem. jehož vztah k zemědělskému důchodu, ba i ke sku-
tečnému čistému výnosu je případ od případu jiný, po-
něvadž při jeho zjišťování musily být mnohé skutečné
hospodářské poměry naprosto přehlíženy. Tento systém
p r ů m ě r u odpovídal tehdejšímu pojmu daně výnosové,
která, měla-li dosáhnout praktických výsledků, musila
počítat s nejmenším počtem proměnných, při čemž ostatní
proměnné nahrazeny byly průměry.
Pokud jde o výsledky zákonem z r. 1869 a z r. 1896

docílené, jevily se celkové čisté výnosy takto:
~ 1869 ~ 1896

Čechy 50,8 mil, zl. 45,5 mil. zl.
Morava 24,4»» 22,7»»
Slezsko 3,6 »» 3,4 » »

Revisí docílené výsledky ztrácí na ceně (pokud se po-
měru ke skutečnému výnosu týče), vezmeme-li v úvahu, že
revise nesměla na iedné straně snížiti pozemkovou daň
(při tehdejší výši 22,7% z čistého kat. výnosu) přes 2,5
mil. zl. a na druhé straně nesměly být zvýšeny sumy
čistého výnosu připadající na jednotlivé země a rayony
(Čechy byly rozděleny v pět rayonů - odhadních ob-
vodů), K tomu přistupuje již zmíněná okolnost, že sníženl
sazby okresu bylo většinou prováděno jen na podnět z řad
poplatníků.

Přirozená produktivita a kat. výtěžek.
Katastrální výtěžek bývá někdy definován jako »výraz

přirozené produktivity půdy«. Toto stanovisko zaujímá
též na příklad prof. Ing; Kopecký ve své, s hlediska po-
zemkového katastru velmi pozoruhodné práci »Bodové

6) Toto vyloučení nejdražších let ukázalo se velmi odů-
vodněným, když po roce 1870 počal se projevovati silný
vliv konkurence zemědělství amerického (rozvoj námořní
plavby) všeobecným poklesem cen.
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stanovení bonity půd orných v býv. ČSR«. Výraz prlro-
zené produktivity spatřuje ve výsledcích hospodaření v le-
tech, kdy byl sděláván katastrální výtěžek, Píše: »V době,
kdy vznikal rakouský katastr a jeho bonitační třídy v hod-
notách čistého výnosu, byla kulturní výše zemědělské vý-
roby právě na stupni, který odpovídal výnosov~-m výsled-
kům, jež vznikaly ze skutečných přirozených hodnot vý-
robních, čili že odpovídaly přirozené bonitě půdy, ježto
současným používáním ruchadla k obdělávání, hnojením
mrvou chlévskou a podobnými jednoduchými zákroky kul-
tivačními nezasáhla se podstata půdní hmoty nijak radi-
kálně, jako se stalo teprve mnohem později, kdy nastalo
používání zlepšených pluhů a jiných obdělávacích pro-
středků, po případě orby parní za současného používání
umělých hnojiv a různých meliorací hospodářského a
i technického rázu. Z toho důvodu považuji data čistého
katastrálního výnosu za dosti spolehlivý indikátor pro
bodové stanovení bonity půd vůbec a ve směru pedolo-
gickém zvláště«.
Ve své práci ovšem pak ukazuje sám některé nesrovna-

losti mezi katastrálním výtěžkem a bonitou stanovenou
na základě jím odvozené klasifikační tabulky. Tak na pří-
klad ve vtřiďovac:m okrskru Karlín II. je pro 1. třídu rolí
sazba Č. 112 (katastrální výtěžek K 90.36), ve vtřiďovacím
okrsku Karlín I. sazba č. 105 (katastrální výtěžek K 78,20),
ač sprašová půda se rovná půdě v okresu Prostějov (vtři-
ďovací okrsek Prostějov 1.), a Olomouc (vtřiďovací okrsek
Olomouc 1.) se sazbou č. 124 a katastrálním výtěžkem
K 111,21. Dále uvádí, že »podobné nesrovnalosti shledá-
váme i v dalších okresích středočeských, kde vyskytují se
diluviální humosní sprašovité půdy«. Dále poukazuje také
na to, že »posudek bonitační na hospodářském podkladě
je velmi pružný a měnlivý podle stupně použitých pro-
středků obhospodařovacích, které nedají se dobře korigo-
vati tak, aby přirozená hodnota výrobní byla vystižena«.
Tato pružnost velmi vystupuje při prostudování vceňova-
cích operátů. Při stanovení tarifů byla většinou komisí
kladena výhrada, že »sazby se přijmou v této výši, pokud
v sousedních okresích nebudou stanoveny sazby nižší«.

Pokud se týče pružnosti bonitačního posudku na pod-
kladě hospodářském, je na místě také připomenout úvahu
Dr VI. Brdlíka7) o ceně výnosné, kde připouští rozdíl
0,5 q v odhadu sklizně obilí na jednu míru (tedy 1,5 q
na jedno jitro a 2,75 na hektar) za chybu, které se může
dopustit i praktik s poměry. dokonale obeznámený. Poně-
vadž taková chyba se skoro v celé peněžité hodnotě ob-
jeví v čistém výnose (položka nákladová se tím samo-
zřejmě při kalkulaci nezmění) a v krajně nepříznivém
případě se na styku dvou sousedních odhadních okresů
mohla zdvojnásobit (plus a mínus), dostáváme tím, při
průměrné ceně jednoho metrického centu čtyř hlavních
obilnin (pro odh. okres Louny a rok 1855 až 1869) 8 zl.
22 kr., rozdíl ve vypočteném výtěžku na jedno jitro 24 zl.
66 kr., tedy skoro přesně tolik, kolik činil původně na-
vržený čistý výnos rolí 2. třídy pro odhadní okres Louny
(24 zl. 50 kr.). Taková chyba se ovšem může přihodit
u třídy s kteroukoliv sazbou (s kterýmkoliv hrubým vý-
nosem). To nám může dostatečně vysvětlit pravděpodobný
původ nesrovnalostí, i když bychom předpokládali jinak
naprostou objektivitu při stanovení tarifu. Vyrovnávání
sotva kdy postihlo pravou podstatu nesrovnalosti.

Vzestup intensity v zemědělství.

Intensita zemědělství od let sedmdesátých mínulého sto-
letí u nás podstatně stoupla rozšířením pěstování okopa-
nin a obchodních plodín, rozšířeným osevem pícnin a po-
užíváním umělého hnojení. Byla to nutnost přízpůsobití
se novým poměrům, které nastaly vzrůstem dopravy svě-
tové i regionální (rozvoj námořní dopravy, železnic).
Podmínky, od nichž závisí zemědělská výroba možno

rozdělití na
1. přirozené (podnebí. vlastností půdy, tvar terenu, způ-

sob vzdělávání - kultura),

2. hospodářské (výše a možnost zpeněžení produktů, vý-
robní prostředky, poměry právní a politické),

3. poměry plynoucí z vnitřních poměrů statku (velikost
statku, vzájemná spojitost pozemků mezi sebou a od
dvora, tvar a velikost jednotlivých pozemků, poměr
kultur),

4. podmínky plynoucí z osobních poměrů podnikatelo-
vých (inteligence podnikatele, kapitálová síla).

Podmínky v bodech 2. a 4. doznaly jistě značných změn
od let katastrálního vceňování. Při tom současně i význam
přirozených podmínek byl zatlačen značně do pozadí. Ne-
boť »čím je vyspělejší zemědělství, tím více je zmenšován
rozhodující vliv půdy. Dnes obhospodařovány jsou půdy
písčité, rašelinné a j., na nichž se dříve hospodaření ne-
vyplácelo a jež dávají nyní při v hod n é m obděláváni.
a hnojení mnohdy vyšší výnosy nežli dobré půdy. Laur
uvádí příklady, že Francie, jež má velmi dobré půdy, měla
r. 1901-1910 průměrný výnos pšenice 13,6 po 1 ha, kdežto
Prusko.s písčitými půdami 20,8 q, dokonce Východní Pru-
sy 16,2 q. Tak~ v našich poměrech je známo, že mnohý
zemědělec v oblasti pícninářské docílí vyšších výnosú obil-
nin, nežli jiný zemědělec v· oblasti řepařské. Ukázala to
i obilní soutěž ministerstva zemědělství v r. 1928« (Ing.
Dr Reich: Základy organisace zemědělství).
Jak sezintensivnení zemědělské výroby projevilo v na-

turálních hrubých výnosech, ukazuje následující srovnání
(třináctileté průměrné hektarové výnosy v q pro zemi
českou z let 1870-1882 s třináctiletými prúměrnými vý-
nosy z let 1902-1914 a 1920 až 1932 a s výnosem z roku
1932) :
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1870 -1882 12,2 10,8 11,0 I 9,2 72,0 174j 26,2
-----

I
1902-1914 17,4 15,4 17,5 14,3 95,5 267'3128'9-----

1920-1932
o,.im ozim jař pozdni
18,6 16,8 19,2 17,4 122,5 270,0 38,2

22,21-;;,~
---1·--

1932 23,4 23,2 153,9 308,4\ 47,4

Při neměnnosti podstaty půdy a povětrnostních poměru
lze tyto výsledky přičíst jedině práci lidské, ať fysické
nebo duševní (pokrok ve vÝrobní technice zemědělské).S)
Od druhé polovice 19. století nastaly největší změny

v hospodářských soustavách.9) Od základu se změnil onen
»pruměrný a obecně obvyklý způsob hospodaření«, který
byl předpokladem při stanovení katastrálního výtěžku.
A změna se ovšem neprojevila všude stejně. Tím a stejně
poklesnutím významu půdy pro dosažení hospodářských
výsledků, vnesen byl nutně nepoměr do katastrálního vý-
těžku v různých oblastech a v nich v různých jakostních
třídách zejména tak, že se za stejných klimatických pod-
mínek vyrovnává rozdíl mezi půdou méně dobrou a lepší
(Dr VI. Brdlík: »Nelze pochybovati, že vědecký pokrok
přispěl v každém výrobním obvodu poměrně více špatným
půdám, než přírodou již dokonale vybaveným«. - Země-
dělské jmění ... ). To znamená s našeho hledíska změnu
ve smyslu z m e n š e n í r o zdí I u mez i je dno t I i-
v Ými j a k o s t ním i tří dam i. Pokud se různých vÝ-
robních oblastí a jejich vzájemného poměru ve výnosnosti

8) Práce, jako činitel v zemědělské produkci, uchovala
si v našem zemědělství svoje neotřesené postavení, i když
vliv kapitálu ve výrobě byl po válce sesílen (Dr Reich,
Základy organisace ... str. 199).

9) Hospodářská soustava je dle Laura definována:
1. způsobem používání půdy (poměr kultur, plodin, tech-

nika v obdělávání půdy),
2. způsobem zušlechťování surovin,
3. způsobem výroby na trh a pro samozásobení.
Pro katastrální výtěžek má význam jen bod 1., neboť

ostatní dva byly při katastrálním vceňování vyloučeny.
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týče, nutno uvážit tu okolnost, že oblast pícninářská na-
chází se v územích výše položených, tedy v územích, kde
rozhodující úlohu hraje k I i m a v tom smyslu, že je ne-
překonatelnou brzdou, jež nemůže být překonána ani dneš-
ním pokrokem v zemědělské vÝrobě. (»Více nežli půda
projevuje svůj vliv podnebí, které hlavně rozhoduje o ze-
mědělské výrobě. Ráz zemědělské výroby některé oblasti
je dán především podnebím. Nové práce v oboru klimazo-
nální pedologie ukazují, že klimatické podmínky jsou dů-
ležitější nežli podmínky půdní; ba dokonce druh a jakost
půdy je ovlivňována více klimatem nežli petrografickým
podkladem. Klima působilo nejprve jako nejdůležitější
faktor na tvoření půdy a rozhoduje pak vedle hospodář-
skÝch podmínek nejvíce o soustavě, v jaké se děje země-
dělská výroba«. Ing. Dr Reich: Základy organisace ...
str. 15.)
Volba hospodářské· soustavy se řídí výrobními podmín-

kami přirozenými, hospodářskými a sociálními. Ač roz-
dělení podle výrobních oblastí nemůže zcela ztotožňovati
J;e s hranicemi hospodářských soustav, jsou přece jen tyto
pro jednotlivé oblasti v celku charakteristické.10)
O b I a s tře pař s k á: Hospodářství střídavé až volné.

Cukrovka se počala pěstovati po r. 1850 a znamenala
úplně převrat v hospodaření celých krajů. Způsob obdělá-
vání, jež vyžaduje, jakož i rozsáhlé použití ledku způso-
bilo i zvýšení výnosu dalších plodin osevního postupu asi
o 20%. Dává nejvyšší výnos po hektaru a vedlejší pro-
dukty, jež skýtá (chrást, řízky, melasa) projevují se ve
výrobě živočišné tak, že se počítá co do množství krmiv
za rovnocennou plocha cukrovky s plochou pícnin.
O b I a s t o b i I n á ř s k á a o bil n á ř s k o - b r a m b 0-

r á ř s k á: Hospodářství střídavé a zlepšené trojhonné.
O b I a s t pí c n i n á ř s k á: Hospodářství střídavé, zlep-

šené trojhonné, trojhonné i travopolní. Klimatické poměry
(jde vesměs o vyšší polohy) nedovolily veliké změny
v hospodaření.
Je tedy stupeň intensity v zemědělství podle oblastí

tento: oblast řepařská. obilnářská, obilnářsko-bramborář-
ská a pícninářská. Nejvýraznějších změn doznala oblast
řepařská, nejmenších oblast pícninářska.
Lze proto předpokládat, a je v další části této práce
i potvrzováno, že stejně nastaly změny v poměru skuteč-

10) Pokud jde o rozdělení na jednotlivé oblasti a bližšI
popis jednotlivých oblastí, odkazujeme na práci vydanou
za vrchní redakce Dra Václava Nováka: »Přirozené země-
dělské krajiny a výrobní oblasti«.

ných výnosů ke katastrálnímu výtěžku a tím se i změnil
poměr v zatížení pozemkovou daní, což ovšem nelze na-
pravit paušální úpravou procenta pozemkové daně.
V ~ 29 zákona z 24. května 1869, č. 88 ř. z. se praví:

»Při zřízení klasifikačního tarifu pro role a při vtřídění
rolí do jednotlivých tarifních tříd jest bráti stav kultury
tak, jak se u oněch rolí klasifikačmllo okrsku nachází,
které dosud trvale, obecně obvyklým způsobem bez p o-
u žit í urně I Ý c h k u I t u r n í c h pro s tře d k ů jsou
obhospodařovány.« Tento dosti široký pojem »umělých
vzdělávacích prostředků« obsahoval v sobě hlavně umělá
hnojiva. Nejen ze zemědělské literatury, ale zejména z po-
pisů odhadních okresů z let sedmdesátých vidíme, že v té
době používání umělých hnojiv bylo ve většině okresů a
kromě velkostatků takřka neznámé. Tak na příklad popis
odhadního okresu z let 70tých pro okres Mělník mluví
o tom, že »v novější době dělají se pokusy s některým
druhem umělého hnojiva, ku příkladu superfosfátu«. »Vý-
počty čistého výnosu« ve vceňovacích operátech náklad na
umělé hnojení také nikde neuvádějí. Po letech sedmdesá-
tých však stalo se umělé hnojení podstatnou součástí
o b e c n é o b v y k los t i v hospodaření a je nerozlučně
spjato s intensivními výsledky dnešního zemědělství,
k nimž též ve velké míře přispívá. Stalo se proto ono ome-
zení v zákoně pro dnešní dobu naprosto nemyslitelným a
nebylo také pojato již do ustanovení ~ 22 vládního naří-
zení č. 64/1930.
Pro srovnání způsobu hospodaření a různých položek

nákladových a příjmových uvedeme některá data z odhad-
ního okresu Louny vzhledem k době všeobecného katastrál-
ního vceňování a době dnešní. Data pro rok 1869 vzata
jsou ze vceňovacích operátů, data dnešní doby vzata jsou
z výsledků vyšetřování pro přítomnou dobu, jak je uve-
deno v IV. části této práce. Nejnápadnějším se jeví rozdíl
ve způsobu hospodaření (turnus) pro různé jakostní třídy
odhadního okresu Louny (turnus dnešní doby je vzat pří-
mo jako průměr z turnusů. užívaných ve čtyřech vyšetřo-
vaných katastrálních územích, bez dodržení pořadí).
Ze srovnání vyplývá (tab. 1), jaký převrat udál se ve

prospěch zejména posledních tříd. Zatím co na příklad třída
osmá v r. 1869 vykazuje ještě hospodářství trojhonné
s čistým úhorem, je v dnešní době na týchž pozemcích
hospodářství střídavé a pěstuje se i (v menší míře ovšem)
cukrovka. Cukrovka pěstuje se dnes skoro ve stejné míře
i na pozemcích 6. jakostní třídy. Ve všech čtyřech zkou-
maných katastrálních územích není dnes rozdílu vosev-
ním postupu u jakostních tříd 1. až 6.

I . IRok 1869 Rok 1939

Jakostní třída Jakostní třída
1. I 2. I 4. I 6. I 8. I 1-3. I 4-6. I 7. I 8.

Pšenice Pšenice Pšenice Žito Žito Vojtěška Vojtěška Vojtěška Vojtěška
10% 5% 5°/° 33% 34% 28°/. 30°/. 370(. ~~------
Žito Žito Žito Oves Oves Cukrovka Cukrovka Cukrovka Cukrovka
12°/• 20% 200(. 33% 33% 17°/° 14°/, 40(. ___S'/o_

Ječmen Jeěmen Brambory Brambory Úhor Krmnářepa Krmnářepa
22% 25°/. 25% 11'/0 33'/0 5°1, 3'/0 - -

------ -----
Cukrovka Cukrovka Ječmen Vikev Ječmen Ječmen Ječmen Ječmen

22'/0 250(. 16% 11% 19% 16"!. 17'/0 18°/"------
Jetel Jetel Oves Úhor čistý Žito Žito Žito Žito
22"0 10% 9°/" 12°/° so/, 7% so/, -~~
Hrách Úhor Jetel Pšenice Pšenice Pšenice Pšenice
6% lb0/° 15°/. 11'/0 14% 12"!. 16'/,

Úhor Úhor Oves Oves Oves Oves
6% 10°/, 6°/. 11°(0 16% 13°/.

I
Brambory Brambory Brambory B<amb.", I6% 5"1. 2°/, __E~

Směska
4°/°
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Tab. 2.
Ceny plodin v procentech ceny pšenice pro odhadní okres

Louny:

41 s::<:,) •• Sl>. os
Rok '8 8 Ul os 8 Qi

Ql o Ql ~ <1 J.<
>Ul +> ><:,) > Ql J.< o '<II +>

N tli ~..c u.i Ql~ ~ O « ~

1855-1869 100 77 71 64 10 14 14 29
-- -- -- -- -- -- -- --

]934-1937 100 79 78 69 9 22 14 30

Tab. 3.
Cena práce v procentech ceny pšenice pro odhadní okres

Louny:

Koňský dvou-

Rok sptežni p ,tah Práce mužská Práce ženská
včetně ob.luhy (1 den) (1 den)

(t den]

1855-1869") I 40 13,8 5,7

lt34-1937 45 16,5 10,2

Tab. 4.
Srovnání položek nákladových (v procentech ceny pšenice) pro hodnotu sklizně plodiny rovnou ceně 1 q pšenice.

Odhadní okres Louny, pro první jakostní třídu:

Pšenice Žito Ječmen Cukrovka Hnojení
Náklad Náklad Náklad Náklad prO 1 ha

Rok Práce I I o
Výnos

Práce I I o
Výnos

Práce I I o
Výnos

Práce I Výnos ~~II'~~'ElF ~I~:~( plodina) ~~I~I~:~(plodina) '1~~I~:~( pl~dina) -=1':;1 g ~:=- ( plodina) ] I~'~ Hntij
lQ •• >1· ... So .Iáma >V - > .- 8 o .Iáma ~u->''''ao .Jam. .5 !! ~ .- II o chrá.te I g,j <5 ~..a " o o č ::::,jJ e Ul O ~] " o o č l::l] B I &.~w •••••• w " •••

1855-1869 14,7 16,5 12,5 '100,- 17,5 20,6 :11,5
100,-

16,3 17,1 11,1 '- 101',-
28,0 34,5 2,5

100,0
9,9 29,3 248,-- 22,- - ~ ~ - -----0;0

- - - - - - - - - --- - - ---
1934-1937 14,8 27.2 9,1 15,5

100,-
20,3 37,3 9,9 21,4

100,-
16,8 24,2 8,5

100,-
21,4 51,3 14,9

100,-
17,- 85,- 180,-~ ~ - 22,8 - 28,3

Tab. 5.
Srovnání hektarových výnosů některých plodin v odhad-

ním okrese Louny (q):

12. jak. "'da 6. jak. třída 8 jak. třída
Plodina

1855-11930- 1855-11930- 1855-/1930-
11169 1939 1869 1939 1869 1939

Cukrovka 194,- 3]4,- I
--- --- --- --- --~

Brambory 87,- 130,-
--- --- --- --- --- ---

Pšenice 17,8 23,-
--- --- --- --- ---

Zito 18,8 21,- 11,- 19,1 7,8 14,8
--- --- --- --- --- ---

Ječmen 15,8 24,5
--- --- ---

~117,41Oves 8,3 19,4

Z tabulky 4. je vidět nápadný rozdíl ve VYSl práce
potahové, která ovšem nahradila mnohou práci ruční;
přes větší cenu práce ruční v dnešní době (tab. 3) zůstává
celkovápoložka ruční práce takřka beze změny.
Srovnání v tab. 5. potvrzuje též zmíněnoujiž skutečnost.

že pokrok v zemědělství prospěl (zejména pokud se pro-
duktivity - hrubého výnosu - týče) více půdám horším
než od přírody dobrým. (Pokračováni.)

11) Není vzat v úvahu odvozna tržní místa, takže eeny
rozumějí se tak, jak platily na tržišti samém. Pro převod
starých měr na metrické použito následujícíchpoměrů:

1 míra pšenice rovná se 47 kg,
1 míra žita »» 45 kg,
1 míra ječmene » »38 kg,
1 míra ovsa »» 30 kg,
1 míra brambor » »42 kg.

Dnešní ceny (z průměru let 1934-1937) jsou udány
podle dat zjištěných a uveřejněných pro oblast řepařskou
ve »Zprávách účetnicko-spravovědného ústavu( (ceny
u zemědělce).

Vytyčování. hranic je souhrn úkonů, jejichž cílem
je vyznačení hraniční čáry v přírodě tak, aby odpoví-
dala předem daným podmínkám. Takových podmínek
může býti ovšem nekonečné množství. My se v dnešní
své úvaze věnujeme poměrně zúženému úseku této
věci, totiž vytyčování drž e b n o s t n í c h hranic
podle mapy.
Vytyčování hranic podle mapy by byla věc velmi

jednoduchá, kdybychom měli k takové mapě, podle
které máme vytyčovati, původní polní náčrty a zejmé-
na kdyby tyto polní náčrty byly vyhotoveny měřením
k měřickým přímkám, jejichž koncové body by byly
v mapě i v přírodě vyznačeny. Tomu však zpravidla
tak nebývá a jsme ve většině případů přicházejících

v praksi odkázáni pouze na nekotovanou kresbu mapy
a to mapy vyhotovené zpravidla grafickým způsobem.
Tím se stává vytyčování držebnostních hranic věcí
choulostivou, neboť výsledek měřické operace nemusí
býti vždycky jednoznačný, což je ovšem podstatným
nedostatkem takového řízení.
Vyznačování hranic je důležitým úsekem měřické

prakse. Zeměměříč může míti v tomto oboru nejblaho-
dárnější vliv na utváření sousedských poměrů v obci
a na zemědělské podnikání a může býti podporou vy-
pjetí sil ke tvoření positivních národních hodnot, mů-
že však také vnésti, vzhledem ke zmíněnému nedo-
statku, do obce rozčilení a svár a zamořit ovzduší pr()
celou generaci. Víme všichni, že spory o hranice dove-
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dou až ke zločinům vybičovati vášně svářících se
stran.
Je proto třeba, aby odborník, byl-li povolán k tomu,

aby rozhodoval, anebo pomáhal rozhodovati při zjiš-
ťování neznatelných nebo při obnovování nejistých
držebnostních hranic, přistupoval ke své úloze s pl-
ným vědomím své odpovědnqsti a důkladně připraven.

Právní stránka věci.

K vytyčování držebnostních hranic a k jich zabez-
pečení do budoucna může dojíti buď:
1. na podkladě vzájemné dohody zúčastněných

stran bez jakéhokoliv soudního zákroku,
2. z iniciativy jednoho ze zúčastněných, když po-

žádá soud, aby zavedlo věci jednání nesporné,
3. na podkladě řízení sporného.
O obnově a opravě hranic jednají §§ 850, 851 a

853 Obč. zákoníka, jejichž znění po novelisaci je totQ:
§ 850. Byly-li mezníky mezi oběma pozemky čím-

koliv porušeny tak, že by se mohly státi naprosto
neznatelnými, nebo jsou-li hranice skutečně neznatel-
ny nebo sporny,. jest každý ze sousedů oprávněn žá-
dati, aby hranice byly soudem obnoveny nebo opra-
veny. Proto buďtež sousedé obesláni k jednání v ří-
zení nesporném s upozorněním, že hranice bude sta-
novena a vymezena i tehdy, když by obeslaný se ne-
dostavil.
§ 851. Staly-li se hranice skutečně již neznatelnými

nebo spornými, budou stanoveny podle poslední po-
kojné držby. Nelze-li ji zjistiti, rozdělí soud spornou
plochu podle slušného uvážení (předpokladem jsou
tu hranice neznatelné nebo sporné a aby navrhovatel
byl ve skutečném držení pozemků k ohraničení urče-
ných).
§ 853 jedná o útratách řízení a v poslední větě sta-

noví: "Byl.li podnět k řízení dán rušením držby, může
soud uložiti náklad zcela nebo částečně straně, jež
spor zavinila."
Tam, kde je zeměměřičský inženýr povolán str a-

n a m i, aby jako rozhodčí soudce vytyčil v přírodě
držebnostní hranice, je k tomu zapotřebí shodné vůle
zúčastněných stran, které buď ústně, avšak lépe pí-
semně prohlásí, že na vytyčení přistupují a zříkají se
nejen pro sebe, nýbrž i pro své právní nástupce v drž-
bě pozemků, o jejichž hranici se jedná, jakýchkoliv
právních nároků.
Při s o u dní m j e d n á n í je volán zeměměřičský

inženýr jako znalec, aby soudu podal odborné dobro-
zdání, které má soudci usnadniti vynesení rozsudku.
Z důvodu toho má také právo právě jako znalec na-
hlédnouti do soudních aktů, které se vztahují na pří-
pad, k němuž je volán za znalce. Závěr znalcova po-
sudku nesmí míti ráz rozsudku.
Soudní znalectví je upraveno §§ 187-202 všeobec-

ného řádu soudního. Soud ustanovuje znalce bud' od
případu ku případu, když na osobě jako znalci do-
hodly se předem zúčastněné strany, nebo jejich práv-
ní zástupci. Dále ustanovuje soud stálého znalce.
Chce-li býti zeměměřičský inženýr stálým. znalcem,
musí o to u dotyčného soudu zažádati. Řízení je pře-
depsáno vl. nařízením ze dne 10. listopadu 1939, Č.
.269 Sb.

Znalce od případu ku případu béře soud do znalec-
ké přísahy v každém jednotlivém případě, kdežto stá-
lého znalce jen jednou a to při jeho ustanovení znal-
cem, ale upamatovává jej při každém znaleckém pří-
padě na jeho přísahu. Přísahy znalecké není zproštěn
ani veřejný úředník, složivší přísahu služební.
Činnost soudního znalce jest hodnost osobní a ne-

smí býti uváděna ve firmě.
Ministerstvo spravedlnosti doporučilo soudům, aby

k obnovení a upravám hranic pozemků přibíraly za
znalce jen odborníky zeměměřičské.

Kdo je povolán, aby jako odborník spolupůsobil při
vytyčování hranic.

Podle § 44 vI. n. 64/1930 (k § 52 kt. zák.) obnovo-
vati nebo vytyčovati držebnostní hranice podle kata-
strální mapy mohou kromě měřičských úředníků po-
zemkového katastru pouze oprávněné (§ 51 k. z.)
Ú"řa d y (státní podniky) pro účely v 1a s t n í ho
služebního o bor u a úředně o p r á. vně n í c i v i 1-
ní geometři.
Nemůžeme si namlouvati, že tímto ustanovením by

bylo naše odbornictví nějak v této věci zvláště za-
jištěno. Citované ustanovení neobsahuje žádných
trestních sankcí, které by postihly osoby, jež by se
neprávem obíraly touto činností, na níž si právem
svého odbornictví činíme výlučný nárok. Víme, že
tam kde se snažily úřady spravující pozemkový ka-
tastr, aby byla zamezena činnost neodborných a ne-
oprávněných měřičů, která mnohdy značnou měrou
přispívá ke znehodnocení pozemkového katastru, ne-
měly tyto úřady plných úspěchů.
Bude dobře, když si při této příležitosti plně objas-

níme také situaci měřičských úřednlků pozemkového
katastru, která má při věci jisté zvláštnosti. úředníci
jsou totiž kromě vše o b e c n Ý m i zákonitými před-
pisy zde vázáni ještě i normami s 1u ž e b ním i.
Podle ustanovení § 3 Návodu V. měření na žádost

a náklad stran vykonává měřičský úředník sice jako
odborník, avšak vzhledem k ustanovení § 74 k. z. ná-
ležejí tyto práce k služebním úkonům; měřičský úřed-
ník je vykonává v soukromém zájmu žadatele bud' za
souhlasu nadřízeného úřadu r& 1, bod a) vyh1.1 anebo
bez něho [§ 1, bod a) ] a za poplatek do státní po-
kladny. Za znalecký posudek (§ 15 Náv.) je měřič-
ský úředník osobně odpověden.
Měřičský úředník pozemkovéha katastru, byl-li po-

volán soukromou žádostí držitelů pozemků, aby vy-
konal ohraničení pozemků, působí zde jako znalec a
nutno dodati: p o u z e j a k o z n ale c a nic více,
neboť v této funkci nezastupuje zde výsostná práva
svého služebního oboru, jako tomu je při výkonu jeho
vlastní úřední činnosti.
Ohraničení pozemků na soukromou žádost cestou

mimosoudní může vykonati zeměměřičský inženýr
jen se souhlasem souseda - stačí se souhlasem úst-
ním, lépe však je míti prohlášení písemné - a ni-
koliv proti jeho vůli. Jestliže se zúčastněný soused ne-
dostaví k jednání, nebo jestliže proti ohraničení jsou
vysloveny námitky a není možno docíliti dohody, ne-
má zeměměřičský inženýr provésti vyznačení a ome~-
níkování hranice, nebylo-li ovšem předem dohodnuto
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jinak. V každém případě je třeba postupovati velmi
obezřetně, aby nemohlo dojíti k žalobě pro rušenou
držbu.

Příprava.

Má-li zeměměřičství cosi společného s vojenstvím,
jak bývá někdy tvrzeno, je tomu tak zejména při vy-
tyčování hranic.
Zavolají tě, postaví tě před úlohu, o které jsi dosud

třeba ani neslyšel, její okolnosti ti nejsou mnohdy ani
blíže zhámy a pusť se'do toho! Mnoho neváhej, neboť
bys mohl váháním u nedočkavých účastníků vzbuditi
zdání, že si nejsi své věci dosti jistým! A to by mohlo
být kamenem úrazu jak pro daný případ, tak i pro
budoucnost.
A proto je nutno - pokud to jde - abys věc zaří-

dil tak, abys na místo měření nepřišel nepřipraven.
Je nutno s případem se pře d ~m obeznámiti po

stránce věcné, knihovní a mapové.
Po stránce technické je zapotřebí připraviti pomůc-

ky t. j. především kopii mapy. Víme ze zkušenosti,
že nemáme-li podrobnějšího a spolehlivějšího podkla-
du, nejčastěji použijeme za podklad pro vytyčení
držebnostních hranic mapy katastrální. Tato mapa
má být shodnou s mapou veřejných knih. Víme, že
mnohdy tak tomu není. K této věci bylo vydáno více
rozhodnutí nejvyšších instancí, které motivují roz-
hodnutí ne docela souhlasně. Odborníci zeměměřičští
vědí však proč dávati přednost mapě katastrální před
mapou knihovní, která mnohdy ani po' vnější stránce
není tak zachovalou, aby mohla býti použita k úkolu
tak delikátnímu, jakým je vytyčení držebnostní hra-
nice. Knihovní mapy bývají mnohdy podlepeny nebo
olemovány, takže plochy obsahující kresbu jsou sbor-
ceny, jindy bývají potrhány nebo zpřekládány. Doda-
tečné zákresy staršího data jsou mnohdy vykonány
rozplynutými inkoustovými čarami s nedostačující
přesností.
Vytyčování držebnostních hranic v přírodě podle

starých map je proto tak obtížné, že při původním
zaměřování grafickou metodou chyběla skoro úplně
stabilisace hraničních znaků a tak se nám nyní stává,
že máme někdy za úkol vytyčiti hranici, která v příro-
dě nikdy, ani při původním měření, nebyla ani viditel-
ně, ani jednoznačně označena.
Řekli jsme si už, že si pomůcky máme pokud možno

předem připraviti. Kopie mapy na průhledném papí-
ře nebo na plátně se venku za vlhka deformuje a v po-
li není zpravidla ani vhodným odsunovati nebo odpi-
chovati míry. Proto si připravíme předem v kanceláři
na kreslicím papíře v y tyč o v a cíp o In í n á črt.
Připravíme pro řešení několik možnosti; kterou
z nich potom vybereme, ukáže se teprve po místním
ohledání a po přezkoušení některých kontrolních měr.
Je výhodným, může-li příprava k měření venku býti
vykonána bez m noh a d i v á k ů, kteřt nerozumějíce
postupu měření, vyvolávají zpravidla poznámkami ne-
bo posunky nervositu a neklid. Nedejme se znervos-
niti nedočkavostí přítomných pozorovatelů a shledá-
me-li, že na zjištěné kontroly není dostatečného spo-
lehnutí, v y hra ď m e si pro vyhlášení resultátu mě-
ření o d k Ia d až do doby kdy budeme znáti podrobně
všechny okolnosti, které nám bude bráti v úvahu a

kdy budeme miti připraveny všechny pomůcky, jichž
potřeba se nám zjevila teprve během místního šetření.
Kdo častěji působil jako soudni znalec zeměměřič-

ský, nebo co rozhodčí soudce, dá za pravdu mému
tvrzení, jak důležitým je zachování klidu v prostředí
nabitém mnohdy záští a netrpělivostí a při pomůc-
kách (mapách), které musí co do spolehlivosti býti
teprve při komisi zkoušeny. Byly případy, že v dů-
sledku nedostačujícího předběžného vyšetření měly
býti při komisi vytyčeny držebnostní hranice na
místech, .která v soudních spisech byla na základě
sdělení stran jen nedostatečně popsána a pro něž, jak
se později ukázalo nebyla katastrální nebo knihovní
mapa nic platnou prostě proto, že se jednalo o změnu,
která nebyla zakreslena (parcelače lesů z dřívější
doby a pod.).
Potom ovšem bylo nutno vzíti zavděk jakoukoliv,

třeba soukromou mapou nebo plánem, o němž se dalo
předpokládati, že by mohl přivésti k cíli.

Jak si počínati při vlastním vytyčování hranic.

O tomto úseku práce promluvím jenom zběžně,
protože o něm jsou podrobnosti uvedeny jinde.
Každý případ vytyčování hranic je případem pro

sebe a nedá se nikdy postupovati šablonovitě. Vše-
obecný postup pro tyto práce je naznačen v § 52 Ná-
vodu B. O věci psal také Ing. V. H Ia v s a v I. sešitu
Zeměměřičského věstníku z r. 1935. O soudním zna-
lectví psal v témže časopise v roce 1926 Ing. Mir.
Hampl.
Návod B uvádí pro postup při vytyčování hranic

podle katastrální mapy tyto zásady:
1. Tam, kde jsou zachovány původní polní náčrty,

bylo by použíti téhož způsobu měření a těchže měr,
jichž bylo použito při původním zaměření.
2. Používati pokud možno původní mapy, jen vy-

jímečně použíti reprodukce a správnost kresby vždy
kontrolovat přeměřením.
3. Bráti do úvahy srážku papíru (v %).
4. Zkoumati přípustnost odchylky mezi mírou od-

sunutou z mapy a přímo měřenou (§ 22, odst. 4 Ná-
vodu B).
5. Bylo-li rozhodnuto právoplatně o hranicích,

omezníkovat je.
6. O omezníkování sepsati protokol.
7. Vyhotoviti polní náčrt o vytyčení hranic pro

sbírku listin k zajištění hranic pro budoucnost.
8. Byly-li hranice rozhodnutím soudu nebo dohodou

zúčastněných držitelů vyznačeny jinak než jsou
v mapě, na př. 'rozdělením sporné plochy (viz obč.
zák.) ať učiní zeměměřičský inženýr čeho je třeba,
aby změna byla zapsána do pozemkového katastru
v souhlase se skutečným stavem.
Pří vytyčování hranic může prokázati platné služ·

by znalost některých místních hraničních zvyklostí
a zásad dodržovaných v tom či onom kraji, protože
usnadní orientaci a dává možnost přezkoušení dosa-
ženého výsledku. Zmíním se o nich dále.
Je vhodné upozorniti na některé poznatky z prakse,

které úlohu zeměměř~čovu při vytyčování hranic mo-
hou usnadniti a uvésti několik případů k objasnění.
Vytyčování hranic podle mapy je v podstatě otáz-

kou vyhledání vhodných pe v n Ý c h bod Ů. Bohu-
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žel, ve staré katastrální mape Je velmi málo bodů,
které by tam byly jako pevné vyznačeny. Pevné body
pro náš účel bude nám tedy zpravidla teprve mezi
mapovými body vyhledati. Toto hledání bude značně
usnadněno, jsem-li důkladně obeznámen s praktickým
postupem při měření měřickým stolem.
Uvědomíme si tedy, že body byly zaměřeny zpra-

vidla řezem rayonů vedených se stolových stanovisek
anebo délkami na měřických přímkách. Zvláštností
mapy vyhotovené měřickým stolem je, že vzhledem
ke způsobu signalisování bodů čtyřmetrovými výtyč-
kami byla přízemní stavení zaměřována nejednotně.
Někdy půdorysem, v němž byl zahrnut silně přeční-
vající okap, nebo přístřešek, pavlač atd. (došky, šin-
del), jindy byla stavení zakreslena bez okapů padají-
cích do vlastní držby. Tato okolnost působí při vy-
tyčování hranic určité potíže a proto je nutno při
volbě pevných bodů brát na ní zřetel. Je tedy nutno
polohy rohů stavení v mapě, které se nám jinak samy
skoro nabízejí za pevné body, předem důkladně pře-
zkoušeti, než je zvolíme za východiska měřických
přímek.
Je třeba býti kritickým i k zákresu znaků na hrani-

cích katastrálních území,protože tam byly často styky
získávány vyrovnáváním. Je třeba býti dále opatrným
v posuzování správnosti zákresů v nepřehledném te-
rénu a hlavně zákresů lesních cest v enklávách, které
bývaly měřeny z výchozího bodu rayonem a délkou
na něj naměřenou tak, že vznikala celá soustava ra-
yonů bez dalšího zajištění, jež na svém vnějším kon-
ci nemá už žádoucí přesnosti. Je třeba býti opatrným
k d o dat e č n ě osazeným mezníkům a zejména
k mezníkům, osazeným dodatečně na hranicích lesů,
neboť tyto mezníky kdysi osadily síly ne vždycky
odborně vycvičené, vytyčováním podle dlouhých bus-
solních pořadů.
Vůbec je třeba býti v lese velmi opatrným, při tom

však právě v lesích musí nejčastěji docházeti k ob-
novování hranic, protože o lesy se zpravidla jejich
držitelé starali až teprve, když mělo docházeti ku
kácení porostů, to jest po mnóhých desetiletích. Při
vytyčování v lese je dobře si všímati různosti ve stáří
a v druhu porostu, hledati zásekem označené hranič-
ní stromy, sledovati způsob vyhazování země při hlou-
bení hraničních struh a příkopů, naučiti se rozezná-
vati umělé hraniční kopce od kopců mravenčích a tak
podobně.
Avšak i v otevřeném poli nám může býti dobrou

pomůckou, známe-li některé místní zvyklosti, vížíci
se k hraničním znakům. Každá krajina má v tom smě-
ru své zvláštnosti. Někdy je zvykem, že držebnostní
hranice byly voleny jen středem meze, jinde má po-
zemek tak říkajíc jednu mez a to tu, která, počítáno
od východu, přijde před pozemkem. Ještě jinde, hlav-
ně v horách, počítají spodní mez k pozemku výše le-
žícímu (nad pozemkem) a říkají, že pozemek musí
míti ve spodní mezi svůj základ. A taková horská
mez, jak víme je někdy i kolik metrů šir.oká a v mapě
bývá zakreslen jen jeden její okraj. Různé zvyklosti
poutají se také ke hranicím v zastavěné části obce.
Při plotech, zdech a okapech bývají v téže krajině
na př. důsledně dodržovány určité rozměry, takže
mohou při vytyčování hranic býti uvažovány skoro

jako stálí součinitelé (osmnácticoulové okapy, pavla-
če, podloubí atd.).
To, co bylo právě uvedeno jsou ovšem pomůcky po-

nejvíce orientační a mají posloužiti nikoli k rozřešení
případu, nýbrž spíše k rychlejšímu vyhledání sku-
tečných pevných bodů, od nichž nám bude vychá-
Zeti, aby výsledek našeho měření byl spolehlivým.
Netřeba odborníkům připomínati, že ovšem nejspo-

lehlivějším východiskem pro vytyčování hranic jsou
takové body, které byly při původním měření jako
pevné body úmyslně zřízeny a v přírodě i v mapě
jako takové se udržely a netřeba též dodávati, že nej-
spolehlivější pomůckou k dosažení zdárného výsledku
při vytyčování je poctivá, odborně položena a kontro-
lovaná míra.
Po všem tom co bylo řečeno je třeba ještě si uvě-

domiti, že každá mapa má jistou přesnost, odvislou
při jinak naprosté správnosti, od methody, kterou
byla vyhotovena. Že tato přesnost při methodě gra-
fické má svoje širší meze je samozřejmé. Počítejme
proto s těmito zákonitě přípustnými mezemi zejména
tam, kde pro vyřešení případu bylo povoláno znalců
několik. Nebudiž jejich úkolem, aby jeden bil druhé-
ho malichernostmi, nýbrž to, aby podle pravidel
svého umění nebo vědy společnou prací dosáhli tako-
vého výsledku, který je za daných okolností a za da-
ných pomůcek spravedlivě dosažitelný a za který se
může odborně ručiti.
Jen tak pro zpestření těchto poznámek podotknu,

že v některých krajích mívají zvláštní místní zařízení
na udržení hraničních znaků v náležitém stavu.
Je na příklad zvykem bíliti ve dnech posvícenských

všechny mezníky v poli. Při tom, bylo-li zjištěno, že
některý mezník se od posledního bílení ztratil, je
shodnou vůlí sousedů zvláštním obřadem obnoven.
Aby jeho obnovení zůstalo v paměti mladým, bývala
při obnovování přítomna i mládež. Chlapci měli p~es.
mezník skákati, aby si jeho polohu lépe pamatovali ..
Za to bývali i odměňováni. Bylo mně řečeno, že ta-
kovou odměnou bylo někdy i jen pár pohlavků, aby
účelu bylo dosaženo.
Nakonec uvedu několik příkladů vytyčení hranic

podle mapy:

v hlubokém údol/
·-... r···_··· _._ ;- """"-_.

Q ~ ~~.r

Obr. 1.
K dosažení lepší zřetelnosti úmyslně zkresleno.
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K obrazu 1.

Úloha: Na hranici dvou obcí ve vysokém lese jsou
v přírodě dvě rozježděné cesty, které ve skutečnosti
spolu místy splývají. Jest omezníkovati podle ka-
tastrální mapy s půl n o u hraniční cestu, aby mohl
být vykácen vysokokmenný drahý porost. Terén
velmi obtížný.

Řešení: Zákres bodu A a B přezkoušen. Body A a
B zvoleny za stanoviska měřického stolu. V přírodě

,1 HÁJE

označeny dva stromy za krajní body měřické přímky.
Jejich poloha určena řezem s bodů A a B. K jejich
spojnici jako měřické přímce odsunutím s katastrální
mapy byly vytýčeny lomové body spůlné cesty.
:Řešení mohlo býti vykonáno také úhloměrným

strojem. Výhodou měřického stolu (který byl po
ruce) byla zde úspora kreslení bodů CaD souřad-
nicemi.

K o braz u 2.

úloha. V hornatém, hlubokými průrvami prostou-
peném zalesněném území jest vytýčiti podle katastrál-
ní mapy držebnostní hranice mezi obecním (parcela
2244) a zádušním (parcela 2245) lesem, které nejsou
v přírodě ani přibližně znatelné. Porost určený k vy-
kácení je velmi cenný. Na blízku není hraničních
znaků, kromě dosti neurčitě znatelných trojmezí na
hranicích katastrálního území. Parcely 2444 a 2445
jsou obklopeny lesy sousedících katastrálních území.

Řešení. Mezi trojmezní body hranic katastrálního
území (A, B, C, D) byly vloženy za účelem přezkou-
šení zákresu těchto trojmezí a pro získání měřických
bodů v operačním území neorientované (pří!. 15 k Ná-
vodu B) polygonové pořady (č. 1, 2, 3), jejich body
byly prozatímně stabilisovány. Pokud v přírodě byly
aspoň přibližně znatelny nápadnější lomy hranic, jako
na př. v bodech A', B', C', byly zaměřeny k mimo-
jdoucímu pořadu. Pořady byly zaměřeny, vypočítány
a zakresleny tužkou do katastrální mapy. Přibližně
podél sporné hranice mezi parcelami 2244 a 2245·po-
mocí busolního theodolitu byly položeny a proza-
tímně stabilisovány čtyři polygonové pořady zauzlené
v bodě A. Pořady tyto byly rovněž zaměřeny, vypo-
čítány a zakresleny tužkou do katastrální mapy. Hod-
noty potřebné k vytýčení lomových bodů sporné hra-
nice byly potom s katastrální mapy odsunuty a po-
užity k vytyčení lomových bodů hranice v přírodě.
Vzhledem na zmenšený rozměr kresby jsou polygo-

nové pořady vyznačeny jenom směrovou čarou.
Obr. 1 a 2, SIA, Praha. - Ing. Karel Rykr.

Při novém zaměřování měst a obcí je jednou z nej-
důležitějších předběžných prací zjištění správného
průběhu držebnostních hranic. Na volných pozemcích
kol zastavěných částí nenarazí měřičský úředník na
zvláštní potíže technického rázu a zjištění hranic jde
poměrně rychle vpřed. Zato v zastavěné části mezi
domy, dvory a zahradami se vyskytnou často úkoly,
k jichž řešení je třeba i odborných znalostí stavitel-
skýéh. Jeden takový úkol, t. j. zjištění hranic mezi
hraniční~i zdmi domů, byl podrobně vysvětlen v sa-
mostatném čl:inku v čís. 12 z r. 1942 tohoto časopisu.
V tomto článku chci upozorniti na to, jak by se mělo
postupovati při stanovení držebnostní hranice mezi
dvory a zahradami.
Ohraničení dvorů a zahrad, zejména v městech,

bývá provedeno zpravidla pevnými rozhradami, t. j.
zídkami nebo ploty; jejich technické provedení bývá
ovšem různé. Popíši zde několika slovy některé druhy.
Z í d k a je obvykle provedena z cihel nebo betonu,

s opěrnými pilířky 30X30 cm a stojí na podezdívce
30-45 cm silné. Vrch je kryt vrstvou cihel, taškami,
eternitem, někdy i dřevěnou stříškou. (Obr.la a lb).
Někdy přijdeme na betonovou zídku z betonových
desek, zasunutých do zděných nebo betonových pilířů
(obr. 2). Také najdeme zídky z drenážních trubek.
z různě formovaných cihelných desek a pod.
P I oty jsou laťové, deskové, tyčkové (šprleňové).

z drátěného pletiva, upevněilé na sloupcích dřevěných.
železných nebo betonových. (Obr. 3a, b, c.)
Povinnost ohraditi dvůr nebo zahradu v městě vy-
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plývala ze znění § 858 občanského zákoníka, jehož
neplatná už třetí věta zněla:

» ... Každý vlastník je však povinen pečovati o nutné
uzavření svého prostranství po pravé straně svého hlav-
ního vchodu a o oddělení od cizího prostranství.«

I~
I

,
~ ~.. " .~~

11 \2 .2\2 I

Zatím se uvádí místo ní tato judikatura (srovnej: Rou-
ček: Ceskoslovenský obecný zákoník občanský, Praha
193~):

»Je-li to v obci zvykem, lze uložiti vlastniku ohraženf
po levé straně od vchodu.«

»Vlastník nemovitosti není povinen zachovati plot, jenž
byl po levé straně od vchodu.«

»Při zákonné povinnosti udržovati plot po pravé straně
vchodu nemá význam, kdo plot zřídil.«

»Vlastník nemá povinnosti k nutnému ohražení pozem-
ku, zboural-li soused úmyslně svou zeď, jež dosud dělila
pozemky.«

»Výlučný držitel oplocení, třebas bylo po levé straně
od hlavního vchodu do jeho stavení, jest povinen udržovati
je v dobrém stavu, je-li obava, že z otvorů vzejde souse-
dovi škoda.« Atd.
V osnově téhož paragrafu nového zákoníka zněl

text věty takto:
» ... Každému vlastníku je dále pečovati, aby jeho pro-

stranství bylo, kde toho potřeba vyžaduje, vhodně uzavře-
no a od cizíhoprostranství oddělenoa to, není-li jiné míst-
ní zvyklosti, po pravé straně jeho hlavního vchodu.«
Pravá strana je ta, kterou máme po pravé ruce,

postavíme-li se na ulici před dům tváří k němu.
Místní zvyklost, o níž je nahoře řeč, vznikla často

ze způsobu zastavění stavebních parcel (viz obr. 4).
V řadě stavebních parcel 1-9 stavěl se jako první
na př. dům čís. 4, jehož majitel, poněvadž chtěl míti
zahrádku i dvůr ohraženy se všech stran, postavil si
u dvora zídku s obou stran a u zahrady plot se tří
stran. Totéž se na př. stalo u domu č. 9. Domy č. 5,
6,7 po pravé straně domu č. 4 stavěly si pak správně
své zídky a ploty po pravé straně; domy č. 3, 2, 1
postavily si zídky a ploty po levé straně, poněvadž

jejich pravá strana byla již zahrazena. U domu č. 8
vidíme že nemá po stranách vlastní ohradní zídku
ani pl~t, poněvadž oba sousedé tyto rozhrady zatím
již byli postavili.
V kopcovitém kraji mohl vytvořit takovou zvyklost

svahový terén, který nutil majitele stavebního místa,
aby stavěl svou hraniční zídku jako opěrnou zeď.
(Obr. 5).
Následek těchto zvyklostí, k nimž přistupují velmi

často ještě právní poměry vzniklé vydržením, kupem,
odstupem a pod., je, že držebnostní hranice bývá,
zejména u starých domů, neurčitá a mnohdy mezi
sousedy sporná. Úkolem měřičského úředníka pak
bývá, aby tyto hranice při komisi zjistil. Proto chci
zde uvésti charakteristické znaky, které slouží k to-
mu, aby se poznalo, komu zídka nebo plot patří a
kudy podle toho probíhá držebnostní hranice .

Zídka.

Poznávacím znakem u zídky jsou opěrné pilířky a
krycí vrstva cihel nebo tašek. Při správném postavení
zídky jsou pilířky v ž d y obr á cen y do pozemku
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majitele a krycí vrstva m á s pád do téhož pozem-
ku; v tomto případě
probíhá držebnostní hranice po
vnější rovné ploše zídky (viz obr. la
čára 1-2).
Je-li taková rozhradní zídka stavěna pro dva sou-

sední domy od začátku jako s p o leč n á, pak má
opěrné pilířky a spád krycí vrstvy na obě strany, tedy
do obou seusedních pozemků a
držebnostní hranice prochází osou
z d i (obr. lb, čára 1-2).
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Vzniklo-li spolumajetnictví ohradní zídky kupem,
směnou, nebo jiným právním činem (na př. při od-
kupu hraniční zdi domu), pak

držebnostní hranice prochází zase
o s o u z di,

ale jeden majetník má jen zídku, druhý pilířky, tedy
totéž, co bylo uvedeno při požární zdi domu.

Při rozhradě podle obr. 2 je rozhodnou podezdívka.
Musíme proto předem zjistit, která její strana je smě-
rodatná a to výslechem sousedů nebo podle průběhu
sousedících hranic. A pak zase vnější strana tvoří
držebnostní hranici. (Obr. 2, čára 1-2'.)

Tatáž zásada platí i u rozhrad podle obr. 5, kde
vně j šíp I o c h a op ě r n é z í d k y (p o d e-
zdívky), tedy směrem po svahu, určuje
držebnostníhranici.

Tvrzení, že teprve plot na této zídce postavený tvoří
majetkovou hranici, je nesprávné, poněvadž pak by
část podezdívky (opěrné zdi) musela stát na soused-
ním, t. j. cizím pozemku a patřila by tedy sousedovi.
Způsob upevnění plotu do této opěrné zídky není smě-
rodatným, podstatnou součástí je zde jen opěrná
zídka. .

Plot.
Teyssler-Kotyška: VlI-590, X-371.)

Nositelem plotu jsou sloupky ať již dřevěné, železné
nebo betonové. Při správném majetnictví musí proto
tyto sloupky stát v půdě toho majitele, komu dvůr
nebo zahrada patří. Tak mají být tyto ploty tech-
nicky správně provedeny a podle toho se poznává,
komu plot patří. Drátěné pletivo, latě nebo desky
tvoří pak svou

z a dní vně j šíp I o c h o u, t e d y o d s o u s e-
d a, spr á v n o u drž e b n o s t ní hra nic i.
Stane se také někdy, že přijdeme na stav úplně

opačný. Buď si takový plot postavil majitel z nezna-
losti věci obráceně, t. j. připevnil špatně pletivo,

s
Obr. 4.

desky nebo latě, nebo koupil od souseda již postavený
plot po pravé straně svého domu. Při tom ovšem
vzniká nesrovnalost, které si sousedé obyčejně ne-
bývají vědomi, že majitel A vlastní plot po pravé
straně a tím i část pozemku mezi sloupky, ale majitel
B tuto byť i nepatrnou plochu užívá. (Obr. 6.)

Nejhorší případ by ovšem vznikl, kdyby u takové-
ho plotu nastalo spolumajetnictví, poněvadž by pak
držebnostní hranice musela procházet polovicí šířky
celého plotu, t. j. středem sloupků. Takové majet-
nictví, kde jeden má jen půl sloupků a druhý půl
sloupků a pletivo nebo latě, je technicky nepředsta-
vitelné a vedlo by ke sporům při udržování a opra-
vách. Bohudíky jsou takové případy velmi vzácné;
za své 37leté praxe jsem na nic takového nepřišel.

A ještě na jednu okolnost bych rád upozornil. Při
starých a neudržovaných rozhradách setkáme se
často s ploty vychýlenými ze správné držebnostní hra-
nice, jak ji ukazuje na př. katastrální nebo jiná mapa,
nebo s ploty nahnutými vrchem k majiteli nebo k sou-
sedovi. Při nahnutých plotech udávají nám držebnost-
ní hranici paty sloupků při zemi, nikoliv provážený
vrch plotu. Při vychýleném plotu hledíme přiměti ma-
jitele a sousedy, aby plot vyrovnali podle mapy a za-
jistíme body lomu kameny; případně jim poradíme,
aby si klikatou hranici vyrovnali - je-li to možné -
do jediné rovné čáry, při čemž jim zdůrazníme výhody
takové jednoduché hraniční čáry. O dohodě pak sepí-
šeme protokolární zápis.

Obr, 1 až 6, SIA, Praha. - Ing. stan. Svehla.
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LITERÁB:NÍ :NOVI:NKY

Posudky.

Dr. A dol f Š t a f 1: První stavební novela a nové před-
pisy stavební. Nákladem Právnického knihkupectví v Pra-
ze. Vyšlo v dubnu 1943. Stran 328, cena K 48,-, váz.
K 68,-.

Kniha obsahuje přetisk všech vládních nařízení, prová-
děcích předpisů a úředních výnosů, vztahujících se k no-
vým úpravám z oboru stavebních řádů. Je rozdělena na
dvě části. V první části je otištěno vládní nařízení č. 109/
42 Sb. (I. stavební novela) s vysvětlivkami, které k ní
rozeslalo ministerstvo vnitra. Ve druhé části jsou pak
otištěny předpisy o plánování, zvláštní předpisy pro ně-
které druhy staveb, ustanovení o provádění staveb a růz-
né další předpisy vztahující se k této materii pokud vy-
šly po roce 1938. Zvláštní oddíl tvoří judikatura před-
mětného oboru a potom některé doplňky všeobecné po-
vahy, mající vztah ke stavebním řádům.

Kniha nepřináší téměř žádné autorovy komentáře, nýbrž
je, jak jsme již výše řekli, přetiskem vydaných předpisů.
A poněvadž legislativní proměna starých řádů stavebních
v nové předpisy není ještě skončena (chybí zejména při-
pravovaná druhá stavební novela, jež teprve lTh'1ohéz vy-
daných předpisů postaví na pevno a objasní), zůstává
právě vydaná kniha Dr. Štafla jen torsem, za něž ovšem
autor nemůže. Pour'.

K dějinám zeměměřictví. V roce 1859 byl v Pressburgu
vydán 4stránkový spisek s titulem: »Programm liber die
Erfindung einer neuen Triangulierungs-MethodEl,. welche
bis zur Stunde das Gehelmniss des Erfinders ist und
welche nach ihrem Bekanntwerden eine vollkommene Re-

. ,
RUZ:NE

form in der mathematischen Sphiire hervorrufen wird.«
Autorem jeho je Johann Dobner von Rantenhof Ingenieur,
Pressburg, Dlirrmanthtor 30. Vytiskl Alois Schreiber.
Formát 8°. Toto pojednání je také citováno v2QupiseclJ.
geodetické literatury'" a je otištěno v »Sitzungsberíchte d.
Al{a(f.d.·WíSsenscli«. Wien, Bd. 37/1859, kdy byla o něm
podána zpráva. Z obsahu je patrno, že !llitor svůj vynález
tajil; zpráva je dosti mlhavá, nedostala se dále do od-
borné veřejnosti a zapadla. Hanák.

Odborná pojednání v časopísech.

Zeitschrift fiir Vermessungswesen. Čís. 10. E. G o t t-
h a r d t: Genauigkeitsfragen beim r,aumlichen RJiick-
wartseinschnitt und bei der Dappelpunkteinschaltung im
Raum. W. Uf e r: Einheitliche Bestimmungen uber die
Benutzung des Katasters.

Čís. 11. Sebestian Finsterwalder, 80 Jahre alt. Di n-
gel d e in: Erfahrungen liber die beschleunig1e Herstel-
lung einer »Verliiufigen Deutschen Grundkarte1: 5000<
in den eingegliederten Ostgebieten durch Luftbildmes-
sung. Li c h ti: Hansensche Aufgabe und die Doppel-
rechenmaschine. Korte: Ein Verfahren zur Umwandlung
von Vielecken in Dreiecke zweks Fliichenberechnung.
O s i a n der: Die Entstehung des Flurnamens »Meer-
spinne« der Gemarkung Gimmeldingen.

Čís. 12. F r li n z e I: Aufsuchen von unterirdischen
Festlegungen ohne Einmessungsskizze. Fr a n k: Die Ein-
flihrung der Polarkoordinaten im amtl. Verm. Dienst.
R i c h t e r: Genauigkeitsermittlung in der bayerischen
Flurkarte (MeBtischkarte).

,ZPRAVY
Nařízení o upevnění německého národního bytí a utvá-

ření krajiny v začleněných územích. V »Allgemeine Ver-
messungsnachrichten« č. 7/8 z 31. III. 1943 bylo uveřej-
něno· všeobecné nařízení říšského vedoucího SS a říšského
komisaře o stanovení programových cílů pro upevnění
něm. národního svébytí a utváření krajiny v začleněných
východních územích. Nařízení se týká nejen povšechného
stanovení cíle a všeobecnÝch zásad, nýbrž rozbírá podrob-
ně předpoklady pro hospodářský rozvoj, technickou vý-
stavbu a osídlení celého začleněného území. Přinášíme
podstatný výtah tohoto nařízení, jež obsahuje všeobeéně
platné směrnice pro kolonisaci velkých územních celků.

Velikost a ojedinělost úkolů ve východních územích vy-
žaduje zvláštních opatření v plánování i provádění. Nové
životní prostory mají se státi kolonistům novou vlasti.
K tomu nepostačí jen pouhé osídlení kraje. Rozhodujícím
předpokladem pro zpevnění národního svébytí je p lán o-
v i t é utváření krajiny. Je třeba vytvořiti životní prostor,
v němž by germánsko-německý člověk zdomácněl, který
by miloval jako svou vlast a byl ochoten jej jako svou
vlast hájiti. Vybudování tohoto životního prostoru vyža-
duje účinnou spolupráci všech sil v osidlovaném území
i v Říši samé. Při plnění těchto úkolů je třeba zvláště
zdůrazniti nacionálně-socialistické heslo: zájem celku nad
zájmem jednotlivce.

Ve všeobecných zásadách (II. část nařízení) se praví,
že přirozená tvářnost krajiny má býti i nadále zachována.
Změny daných skutečností, které jsou nezbytně nutné
k prospěchu národa i celé krajiny musí se díti přírozeně
a musí zaručovatí lepší konečný stav. Zvláště krásná a
originelní místa v kraji se musí hlásiti včas úřadu pro
ochranu přírodních památek.

Přirozenými výnosovými činiteli jsou půda, voda, klima
a tvar povrchu zemského. Ve spoll1Působení mají pro život
stejnou důležitost. Přeceňování některého z daných před-
pokladů škodí celku.

Zvýšený zájem je třeba věnovati polnímu hospodářství,
neboť ono je zdrojem obživy. Je proto nutné, aby vhodnou
polohou byly polnosti chráněny před rušivými vlivy po-
větrnostními. Lesy, zelená pásma, živé ploty a stromořadí
mají za úkol chrániti zemi i národ. Jejich hodnota spo-
čívá tedy nejen v jejich národohospodářském významu,
nýbrž i v důležitosti pro účely vojenské.

O přirozených výnosových činitelích
v jejich h o s pod á ř s k é m v Ýz n a m u pojednává třetí
část vyhlášky.

Nejvyšším příkazem je a bude zachování a rozmnožení
mat e ř s k é půdy, t. j. oné oživené vrstvy povrchu zem-
ského, jež je zdrojem plodnosti a obživy každého kraje.
Jeví se nezbytným, aby bylo vybudováno dokonalé humu-
sové hospodářství, zaručující polnímu hospodaření doko-
nalý výsledek.

Cenným statkem v krajině je voda. Proto zásah do je-
jího přirozeného koloběhu má se díti teprve po náležitém
uvážení. Kdo se prohřeší proti této zásadě, je škůdcem
národa a jako s takovým s ním bude nakládáno.

Pozemky ležící na úpatí hor anebo na náhorních rovi-
nách jsou vystaveny nebezpečí odplavení úrodné půdy při
zátopách a povodních. Tomu se má především zabrániti
vysazováním lesních i ovocných stromů, které zpevňují
půdu.

Klima je jedním z činitelů, jež se dá těžko měniti podle
lidské vůle. Jeho zlepšení je jedním sice z nejtěžších, ale
i nejdůležitějších úkolů výstavby kraje. Ke zlepšení kli-
matických podmínek slouží především lesy a zelená pás-
ma, jež zvyšují biologický i hospodářský význam krajiny,
mirní rychlost větru, zmírňují tepelné vzduchové účinky.
regulují vlhkost a množství vodních srážek a pod. Stejně
důležitý úkol plní tu otevřené vodní plochy; lépe ovšem
rozdělené a ve větším počtu než nepočetné rozsáhlé vodní
hladiny.
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kratšímu zotavení po práci a je proto žádoucí jejích dobré
dopravní spojení s městem. Jejich rozloha nesmí být pří-
liš malá, ·mají-li se v ní měšťáci rychle a dostatečně
zotaviti
Rek r e a ční mís t a v zdá len á od města jsou

určena pro delší zotavovací dobu. Je však třeba zabrániti
tomu, aby na sebe brala městský vzhled stavěním grand-
hotelů, velkých obchodů a pod. Menší hostince, jsou-li
pohodlně vybavené, splní zcela dobře své poslání a při
tom odpovídají celkovému charakteru krajiny.
Rekreační místa vyžadují vhodnou polohu, lesnatý kraj,

-yýhl~d do dálky, na úrodnou zemi, řeky, jezera a kopce;
Jedmm slovem pohled na krásu domoviny.
Také ostatní s t a v e b n í díl a v krajině mají svou

důležitost. Především ovšem silnice a cesty, sloužicí dál-
kové i místní dopravě.
S i I nic e určené pro dál k o vou dopravu povedou

jako spoje jednotlivých osídlených oblastí pokud možno
tak, aby nepřetínaly venkovské polnosti a nerušily celkový
ráz krajiny. Základním požadavkem je jejich dostatečná
šíře. Doprava po nich nesmí býti rušena a zdržována ven-
kovskými povozy a převážením hospodářských strojů.
Tomuto účelu slouží cesty a silnice pro mís t n í p r o-
voz, u nichž jest dbáti především dobrého spojení s pol-
nostmi a loukami. Pro lepší vzhled krajiny, pokud tato
není kopcovitá, osázejí se silnice alejemi a to i alejemi
ovocnými.
V celkovém obrazu krajiny nechybí ovšem vod n í

co k y, jez e r a a k a n á I y.
Regulace řek a potoků a jiné vodohospoádřské stavby

neslouží jen hospodářským a technickým účelům. nýbrž
musí zároveň uchovati přírodu v její původní kráse.
Udržování a znovuzřizování hrází vodních toků je nut-

né; naproti tomu není' žádoucí osazovati břehy vodních
toků keři a křovinami, ale ponechati na vodní plochu vol-
ný výhled.
Ke zlepšení klimatických' podmínek přispívají zejména

jezera. rybníky a velká zdymadla. Také zde neni vhodné
osazování křovinami, aby se nezabraňovalo vzduchovému
proudění a vyrovnávání tepelných rozdílů.
Z tec hni c k Ý c haj i n Ý c h s t a v e b n í c h z a ř Í-

ze n í v krajině stojí na prvém místě vedení o vysokém
napětí a zařízení pro dálkovou dopravu zpráv (telefonní,
telegrafní vedení). Pokud nejsou uložena v zemi, je nej-
vhodnější, aby vedla souběžně se stromořadím a lesními
okraji. Jsou pak méně viditelná a chráněná před škodli-
vými vlivy. Jest nepřípustné, aby vysoká vedení přetí-
nala pole.
Z-yláštního dohledu vyžadují zařízení pro vykopávku

zemm (lomy, hliniště. pískovny). Je třeba dbáti toho, aby
vykopané plochy byly opět pokryty dostatečnou vrstvou
země, aby nebyla jimi rušena tvářnost krajiny. Haldy a
vyvážky všeho druhu musí z krajiny vymizeti (osetím tra-
vou a pod.), aby nerušily její přirozený vzhled.
Zvláštní opatrnosti v plánování vyžaduje poloha území

průmyslového. Zde už nestojí v popředí myšlenka zušlech-
tění kraje, ale pevná vůle zaceliti rány, jež mu byly tímto
zásahem zasazeny.. .
Čím velkoryseji a cílevědoměji bude se výstavba kraje

díti, tím spíše nabude každý příslušník národa pocit zdo-
mácnění v nové vlasti. Ba

Oprava: Ve článku »Gauss-Kriigerovo zobrazení«
v č. 5, str. 61 má vzorec (17) zníti:

A' = Ao + kl dl + k2 dJ2

A = A' + II r I + l2 rl2+ l3 r3
Dále v č. 6, str. 82 vpravo, 9. řádek zdola jest opra·
viti výsledek na:

a21 = 1990 21' 25,406"

Prosím, aby čtenáři si laskavě uvedené výsledky
opravili, pakliže to již neučinili sami.

Ing. Dr. J. Bohm.
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