
ZEMĚMĚŘIČSKÝ OBZOR
vyoAvA SPOLEK ČESKÝCH INŽENÝRŮ

Účast zeměměřických inžený.·ů na pracích regulačních
a regionálních.

Dobrý regulační a zastavovací plán je pro každé
zastavění zásadní důležítosti, poněvadž se jím tvoří
dílo v životě nejtrvalejší. Plán tento jest podkladem
pro každoroční sestavování obecních rozpočtů i re-
gulátorem celého obecního hospodářství, hlavně po-
kud se týče investic. Výstavba měst a obcí nemá
se nikdy improvisovati. Žádá naopak, aby na zá-
kladě skutečných dat a pozorování o minulém
i dnešním stavebním stavu i vývoji, navrhl se pro-
jekt věcně nejlépe odůvodněný. Při tom třeba sou-
časně uvažovati velký počet složek, čímž se řešení
zastavovacího plánu stává úkolem značně složitým,
zvláště u velkých měst. Rychlý rozvoj dopravy a
stále nové poznatky i pokroky technické, hospodář-
ské a sociální tento úkol ještě více znesnadňují.

Při řešení úpravy měst i vesnic se má
vždy vycházeti z nejširšího okolí, podle možnosti
z p lán ů r e g i o n á In í c h, jimiž se stanoví
hlavní směrnice celé oblasti po stránce komunikač-
ní, vodohospodářské i osidlovací. Soukromý projek-
tant sám si tyto směrnice většinou nemůže spoleh-
livě vůbec, anebo jen s velikými překážkami zjistiti.
N e měl y bys e pro top o d rob n é r e g u Ia-
c e d ř í v e v ů b e c děl a t i, d o k u d d oty č n Ý
o k r e s - pří pad n ě k r a j n e n í r e g i o n á 1-
ně alespoň v ohledu komunikačním a
vod o h o s pod á ř s k é m z p r a c o v á n. Na Mo-
ravě se nyní nedostatek regionálního zpracování na-
hražuje t. zv. informačním řízením. Je to komise vy-
pisovaná zemským úřadem před započetím každého
důležitějšího regulačního plánu, k níž se zvou· zá-
stupci všech úřadů i důležití zájemníci. Z této ko-
mise pak mají vyjíti hlavní směrnice pro vypraco-
vání za!>tavovacího plánu dotyčného města, případně
obce.

Zvláštní ohled třeba při tom bráti i na t. zv. p r 0-

storové uspořádání (Raumordnung) podle
novodobých směrnic, hlavně v Říši uplatňovaných.
Bezplánovitým rozšiřováním obcí, připadně rozšiřo-
váním podle nedokonalých plánů, zasáhlo se často
rušivě do obrazů krajiny. Proto třeba při projektech
zastavovacích plánů respektovati dostatečně i tuto
okolnost. Velmi názorné jest při tom používání le-
teckých a panoramatických snímků. Při detailních
návrzích pak se dobře osvědčují terenní reliefy a
plastické plány.

Dob r Ý r e g u Ia ční p lá n m u s í poč í t a-
ti co nejvíce s možností postupného
u s k u teč ň o v á n í. Má proto pamatovati na to,
aby se všem majitelům starých usedlostí umožnila

pi'estavba jejich domů do nových regulačních čar.
Přestavbou starých objektů, se současným vhodným
vyrovnáním majetkových hranic, se obecní finance
nejméně zatěžují a dá se zabrániti přílišnému a čas-
to· nehospodárnému rozšiřování místních tratí. Ze
zdravotně technických zařízení jsou pro regulaci
nejdůležitější kanalisace a zásobení vodou. Proto
jest třeba uvažovati obě tyto složky současně při
řešení každého základního regulačního a zastavova-
cího plánu.

Práce na regulačním plánu se skládá ze tří částí:
,z přípravy,
z projektu samého a
z jeho uskutečnění.

Z prací přípravných jsou nejdůležitější řád n é
p lán o v é po m ů c k y. :K jejich vyhotovení jsou
samozřejmě nejpovolanější zeměměřičští inženýři,
poněvadž jde o práce měřické, jim vyhražené. K vy-
pracování regulačního projektu samého je třeba již
různých znalostí z celé řady oborů .nejen technic-
kých, nýbrž i hospodářských, sociálních, hygienic-
kých a jiných. Podle Francouze René Dan g e r a
není urbanistou ani architekt, ani inženýr stavební
nebo zeměměřičský, ani hygienik nebo národohospo-
dář - je jím jakási syntesa všech těchto oborů.

Každý regulační projekt, zvláště podrobný, měl by
býti co nejdříve uskutečněn, poněvadž jinak často
z dobrých návrhů stanou se částečným zastavěním
jen nevhodná torsa. Provádění při tom naráží nej-
více na n e d o s t a t e k v hod n Ý c h p r á v n í c h
pře d p i s Ů, které by omezily libovůli majitelů po-
zemků, zvláště jejich spekulaci a které by více re-
spektovaly veřejné zájmy nežli doposud. Dosavadní
vlastnictví městské půdy a jejího využití bude třeba
v zájmu veřejném nahraditi takovými předpisy, kte-
ré by znemožňovaly spekulaci a chránily v každém
případě zájmy veřejné.

U vel k Ý c h m ě s t, kde řešení jest nejobtížněj-
ší, dají se nejlepší upravovací projekty získati nej-
užší spoluprací více odborníků. Dobrá jest kombi-
nace inženýra zeměměřičského, architekta a inžený-
ra dopravního, příp. železničního. Prakticky byla
tato spolupráce vyzkoušena při veřejné soutěži na
získání regulačního plánu města Brn a v r. 1928.
Projekt "Tangenta", uznaný porotou v této soutěži
za nejlepší, byl společnou prací arch. Boh. Fu c h-
s e, Ing. Jos. Peň á z e a Ing. Dr. Frant. S k Ie-
n á ř e (srov. obr. 1).

R e g u Ia c e m e n š í c h m ě s t nevyžaduje vždy
spolupráce více odborníků, někdy stačí i sám
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Obr. 1.
Základní regulační a zastav ovací plán města Brna, vypracovaný podle soutěžného projektu »Tangenta«

(autoři: arch. Fuchs, Ing. Peňáz, Ing. Dr. Sklenář).

zeměměřičský inženýr, jak ukazuje výsledek soutě-
že města 2 i I i n y na Slovensku v r. 1930, kde návrh
vypracovaný zeměměřičským inženýrem dostal I.
cenu. (Srov. obr. 2.)

Jako případ úsporné regul,acemenšího města uvá-

dí se Kyj o v, kde ve veřejné soutěži v r. 1933 se
rovněž projekt zeměměřičského ínženýra velmi čest-
ně uplatnil. (Obr. 3.)

R o z š í ř o vat i vět š í m ě r o u r e g u lov a-
n é úze m í m ě s t a, n e j s o u - I i pro t o d 0-
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s t a teč n é pře d p o k I a d y, jeve I min e-
bez peč n é z t o hod ů vod u, ž e s k o r o v ž d y
ti m v z n i k n e než á d o u c í s p e k u I a c e s p o-
zem k y, až dosud čistě zemědělskými. Vznik osa-
mělých menších kolonií město finančně velmi zatě-
žuje a z rozlehlých regulací původně dobře myšle-
ných vznikají často pouhá torsa, jež se pak nedají
dobře dokončiti a vzájemně spojiti. Za dnešních
právních předpisů dá se rozsáhlejší regulace země-
dělských pozemků postupně dobře uskutečniti pouze
tehdy, když obec tyto pozemky má ve svém vlast-
nictví a když pak jejich účelným odprodejem sta-
vební ruch bezpečně reguluje, při čemž si zakalku-
luje do ceny stavebních míst náklady na kanalisaci,
vodovod i stavbu silnic ve formě investičních pří-
spěvků. Jinak při tom získávají jen soukromí ma-
jitelé pozemků na zvýšené jejich ceně a hromadí se
často překážky soustavné regulace, jež má v prvé
řadě míti na zřeteli zájmy veřejné. Zabírání příliš
velkých ploch do detailní regulace jest chyba, která
se vyskytuje skoro paušálně. Vznikají tím sice krás-
né papírové projekty a ornamenty, pěkně se vyjí-
mající na reprodukcích, skutečný život však zpra-
vidla jde úplně jinak.

Každému regulačnímu řešení měst
i obcí měly by vždy předcházeti ur-

čit éro z bor y, jež by vyloučily improvisaci, kte-
rá často svádí projektanty na scesti. Jsou to roz-
bory:
a) v z r ů s t u ob y vat e I i domů za uplynulých

50 až 100 let. K tomu jsou výbornou pomůckou
originální katastrální plány, jež jsou na Moravě
asi sto let staré;

b) d o p r a v y v o k o I í i v e m ě stě s a mém.
Zde je vedle mapy 1 : 25.000 ještě velmi dobrý
plán 1 : 10.000 se zakreslením silničního progra-
mu a celé hlavní komunikační kostry, která je
v organismu každého osídlení hybnou silou jeho
života;

c) kanalisace a vodovodu (místo pro
event. čisticí stanici, hlavní kanalisační sběrače
a jejich povodí, přibližný náklad na odkanaliso-
vání jednotlivých ploch) ;

d) ú t v a r u t e r é n u, z e len ě, o R I u n ě nI,
pře v I á d a j í c í c h vět r ů, umístění veřej-
ných budov, sportu, koupaliště a j.

Tyto rozbory jsou vlastně neurčitými rovnicemi
s větším počtem neznámých. Vzájemným jich po-
rovnáním vyjdou pak výslednice, udávající zásady
pro vypracování základního regulačniho i zastavo-
vacího plánu dotyčného města nebo obce. Jsou-li
provedené rozbory dobré, nemůže se státi žádná
podstatná chyba a návrh na jich podkladě vypra-
covaný musí býti hodnotný.

Dlužno zdůrazniti, že vypracování základního ko-
munikačního a regulačního plánu pro menší venkov-
ská města, městyse a obce není tak problémem

ObT.2.
Soutěžný návTk na regulaci města Žiliny na Slovensku. Plán 1 : 2000.

1941/113



Obr. 3.
Ukázka ze soutěžného projektu Kyjova r. 1933.

(II. cena ve veřejné soutěži.)

architektonickým, jako spíše dopravně-inženýrským
a hospodářským. Teprve při podrobné regulaci jest
spolupráce architektů nezbytná.

Při regulačním řešení městeček a
ves nic třeba postupovati vždy velmi opatrně a
vycházeti v prvé řadě z daných možností. Skoro
každé větší stavební rozšíření čistě zemědělských
obcí bývá chybné, poněvadž půdu v katastru obce
nelze rozmnožiti; nelze proto zvětšovati počet used-
lostí a počet obyvatel proto znatelně nevzrůstá.
Půdu možno pouze dále drobiti na menší parcely a
usedlosti, což však má též svoje hranice. U takových
obcí proto většinou stačí modernisovati podmínky
bydlení i dopravy a dbáti ukojení potřeb obyvatel-
stva asanací dnešních místních tratí, které se mají
jen vhodně doplniti. Tato, dosud jen výjimečně po-
užívaná asanace je zde nejlepším a nejúčelnějším
způsobem regulace. Při tom podrobně třeba vyřešiti
náves, umístiti vhodně hřiště a pamatovati na do-
plnění zeleně; hlavně však jest třeba udati směrnice,
aby se obec zbavila trýzně prachu v létě a bláta na
podzim. To bývá v četných obcích nejožehavější pro-
blém. Rozšiřování zastavovaných obvodů na velké
části katastrálního území, jak se často děje, jest zde
chybou a dotyčné obci více škodí nežli prospěje.

Dosavadní p r a k s e ú p r a v ves nic a jejich
katastrálních území se omezuje jednak na g e o d e-
t i c k éře š e n í s celo v á n í p o zem k ů, jed-
nak na d rob n é s t a v e b n í z á s a h y v e v e s-
n i c i samé. Většinou bývá tó však aplikace měst-

ského plánování, často chybná, poněvadž se jedná
o rozdílné podmínky města a vesnice, jakož i jiný
charakter půdy. Stavební úpravy vesnice měly by
vycházeti vždy z regionálního plánování a býti
v úzké souvislosti s uspořádáním pozemkové držby
celého katastrálního území. Tam, kde se vyskytují
t. zv. řemenové parcely, je nezbytné scelení pozemků,
jež se však má prováděti společně se současnými
stavebními úpravami vesnice samé. To jest u nás
nyní druhá etapa pozemkové reformy. Chybí zde
však dosud zapojení scelovacího zákona do zákono·
dárství o plánech upravovacích.

Před scelením každé obce by mělo však býti vy-
řešeno krajinně, jak dotyčná obec zapadne do svého
okolí, hlavně komunikačně. Pak se při scelení dají
majetkově současně uskutečniti i dálkové komuni-
kace a je-li též současně řešena obec regulačně, dají
se získati vhodná staveniště pro veřejné budovy
i obytné domky, plochy pro hřiště, koupaliště a pod.
Takto se dá nejrychleji a nejlépe uskutečniti celková
regulace a asanace obce, kdežto jinak bez součas-
ných komasačních úprav jest vnitřní výstavba obce
proveditelná mnohem nesnadněji. Tímto způsobem
se podstatně zjednoduší realisace celé řady úkolů,
jinak velmi těžko řešitelných.

Sebe lepší regulační projekty v území s roztříš-
těnou držbou se často za dnešních zákonných před-
pisů nedají vůbec, nebo jen velmi těžko uskutečniti. .
Jedině měřičský inženýr jest zde vhodnou osobou,
jež společným scelením se současnou úpravou držby
ke stavebním účelům může provésti nápravu. Na Mo-
ravě a hlavně v Erně byly v tomto oboru uskuteč-
něny prací civilních zeměměřičských inženýrů četné
ú p r a v y p o zem k o v é drž b y k e s t a v e b-
ním ú čel ů m. Nejvíce se v tomto oboru zaslou-
žil kolega Ing. E. Fa 1t u s, který umožnil svými
projekty stavební ruch i v těch místech, kde se to
podle platných předpisů zákonných zdálo beznadějné.

Na plánových pomůckách pro regulační řešení se
nemá nikdy příliš šetřiti, jak se dosud velmi často
děje. Jedna větší chyba zaviněná často nedostateč-
ností přípravných plánů a pomůcek, převýší mnoh-
dy mnohonásobně náklady, jichž by si vyžádalo
včasné pořízení vhodných plánů situačních i výško-
vých a případných dat statistických. Vyčíslení sku-
tečné hodnoty regulačního plánu jest velmi nesnad-
né, neboť rozdíl v jakosti těchto plánů je tak veliký,
že špatný plán je drahý i zadarmo, naproti tomu
skutečně dobrý plán nelze ani dosti oceniti. Dobrým
plánem upravovacím možno předejíti často zbyteč-
ným vícenákladům, jež v krátké době obyčejně mno-
honásobně převýší částku vynaloženou na dobrý
projekt. Uváží-li se 'dále, že uskutečňování zastavo-
vacích plánů představuje často částky mnoha desí-
tek milionů, jest vždycky částka věnovaná na vy-
pracování regulace poměrně velmi nízkou.

Naskytá se otázka, k d o má regulační plány ve
venkovských obcích, městečkách a menších venkov-
ských městech, kde obyvatelstva nepřibývá, prová-
dět a udržovat v evidenci, případně i dohlížet na
jejich uskutečňování. Měl by to býti projektant,
který pokud možno v dotyčném okrese stále žije,
poměry tam zná a do dotyčných obcí často se vrací!
Tomu by pak i osobně záleželo na tom, aby se vy-
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Obr. 4.
Soutěžný návrh České Třebové (plán 1 : 2880).

pracované projekty dodržovaly a stále postupně
zlepšovaly. Během každých pěti, maximálně deseti
let měl by býti každý zastavovací plán podroben dů'
kladné revisi, poněvadž jinak zastará. Rovněž o tuto
revisi by se projektant v okrese bydlící staral a za-
jímal více, nežli je tomu dosud, kdy často návrh je
vypracován ve velkém městě a jeho projektant ni-
kdy více na místo samé nepřijde.
Z a pře d p o k I a d u, ž e bys esy s tem a-

ticky provedlo regionální plánování
celých okresů po stránce dopravn~
vodo hospodářské i osidlovací a že
b y při tom pro vše c h n a m ě s t a, m ě s-
tečka i větší obce byly sestaveny
směrnice a předpoklady základních
p lán ů u p r a v o v a c í c h, byl i b y pro t y t o
práce nejvhodnější místní civilní ze-
m ěměř i č š t í i n žen Ý ř i. Musili by ovšem pro-
kázati určitou urbanistickou úroveň a schopnost pro

tyto práce. Často se poukazuje na chyby regulačních
plánů od civilních geometrů. Jsou zde však i chyby
a nedostatky projektů od architektů i autorů jiných
inženýrských kategorií. Zapomíná se mnohdy na to,
za jakých podmínek a kdy byl dotyčný plán sdělán,
jaký obnos projektant obdržel a jak je dotyčný plán
již stár. Ostatně dlužno uvážiti i to, že geometři na-
vrhovali regulace obcí v době, kdy to nedělali ještě
jiní a kdy všeobecně platné názory na stavbu měst
byly zcela jiné nežli dnes. Dnešní rozšířené studium
zeměměřičských inženýrů dává jim zcela jiný základ
a teoretickou průpravu v oboru regulačního pláno-
vání, nežli tomu bylo dříve.
Ze základního regulačního plánu se také většinou

teprve ukáže skutečná potřeba podrobných měření
určitých území. Pro zhotovení zastavovacích plánů
menších měst i obcí stačí katastrální plány, doplněné
v členitém terénu vrstevnicemi, v terénu rovinném
výškovými kotami. Detailní měření, ať polohopisná
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nebo výškopisná, která jsou velmi nákladná, nejsou
pro základní upravovací plán potřebná. Proto není
správné, když se často příliš jednostranně zahrocuje
činnost měřičského inženýra na nákladná detailní
měření místo k docílení řádného upravovacího plá-
nu. Pod rob nám ě ř e n í při j d o u v Ú vah u
tep rve nad r u h é m mís t ě, t o j e a ž t e h-
d y, kdy ž jej a s n é, že to h o s k u teč n á p 0-

tře b a s t a v e b n í hor o z voj e pod I e r e g u-
l a ční c h p lán ů ž á d á. Vždycky bývá chybné
regulování, které se honoruje podle výměr (na hekta-
ry), poněvadž projektant může býti z honorářových
důvodů často sveden k tomu, aby rozsah zvětšoval
na úkor jakosti.
Mnohé dosud vypracované upravovací plány mají

malou praktickou cenu a malou upotřebitelnost. za-
viňují to často nedostatečné plánové pomůcky, špat-
né začlenění do komunikační sítě a nedostatek smys-
lu pro prostorové uspořádání, často však též nemož-
ně nízký honorář a jiné okolnosti. Budiž zdůrazněno,
že vypracování dobrého upravovacího plánu není
pouhá chladná rozumová koncepce, ale velkou mě-
rou i výt vor m r a v n í. Zejména u venkovských
obcí není regulační projekt jen výdělečným podni-
kem, nýbrž návrhem dělaným pod zorným úhlem
velké zodpovědnosti. Dobrým urbanistou může býti
nejen architekt, ale i zeměměřičský, stavební nebo
jiný inženýr. Je k tomu třeba vedle smyslu pro kon-
cepci, estetiku a určitých technických znalostí, též
smyslu pro hospodářské možnosti, což se často znač-
ně podceňuje.
Estetický a tvořivý cit může se vyskytnouti stej-

ně u architekta jako inženýra. Urbanista si má býti
vždy vědom svojí velké zodpovědnosti. Nemá býti
ani vyhraněným architektem, ani stavebním nebo
zeměměřičským inženýrem, poněvadž každým z nich
musí býti částečně. Mimo to má býti ještě trochu
hygienikem, národohospodářem a značnou měrou
i právníkem. V tomto ohledu jsou zeměměřičští
inženýři ze všech ostatních technických kategorií
právníkům nejblíže a mohou se proto při prosazo-
vání myšlenek základních regulačních plánů na ven-
kově uplatniti vždy co nejlépe.

Rychlý rozvoj průmyslu a netušený vzrůst silnič-
ní dopravy hlavně motorovými vozidly velmi u~nad-
nil vzájemný styk jednotlivých krajů a v nich měst
i obcí tak, že se v poslední době ukázala stále větší
pot ř e b a organicky uvažovati - příp. p lán o-
vat i š i r š í o b vod y. Ukázalo se též, že výstav-
ba měst i venkovských obcí velmi úzce spolu sou-
visí nejen navzájem, nýbrž že souvisí i s řešením
celých oblastí vzájemně na sobě závislých dopravně,
hospodářsky a kulturně.
Nutnost vyřešení poměru měst a vesnic stala, se

časovou hlavně po světové válce. Tehdy již za ně-
kolik let po jejím skončení vznikla v jednotlivých
státech velká hospodářská krise, jež v nezaměstna-
nosti dělníků průmyslových ve městech a v nízké
ceně zemědělských produktů na vesnicích ukázala
četné protivy obou těchto světů i nedostatky celé
hospodářské organisace. Z tohoto prostředí vyrostla

myš len k a h o s pod á ř s k é hor e g i o n a I i s-
m u, žádající širší a velkorysé hospodářské plánová-
ní i přesné vymezení a respektování zájmů města
i venkova, za současného vyrovnání vzájemných
protiv a nedostatků.
Realisováním některých větších technických pro-

jektů a oddělenými samostatnými úpravami jednot-
livých měst - bez předchozího vyřešení vztahu
k širšímu okolí - udělaly se po stránce dopravní
i osidlovací některé chyby. Razí si proto stále víc
a více cestu názor, že jednotlivá města a obce ne-
smějí se upravovati již samy pro sebe, nýbrž jen
s ohledem na region či zájmovou oblast - někdy
širší, jindy užší. Z toho vznikl název r e g i o n á I n í
či krajinné p lán o v á n í. Směrnice pro toto pláno-
vání vyšly z resolucí několika mezinárodních kon-
gresů po stavbu měst.*)
Regionální čili krajinné plánování má vhodně vy-

rovnati a zajistiti vzájemné vztahy jednotlivých
krajů a dále i měst a obcí v nich tak, aby se co
n:ejlépe vyhovělo požadavkům dopravním, hospo-
dářským, sociálním, hygienickým i estetickým a
aby se vše usměrnilo k jednomu cíli - t. j. k pro-
spěchu a podpoře veřejných zájmů.
Poněvadž při rozboru pojmu plánování jde o lát-

ku velmi obsáhlou, omezuje se tento článek jen na
výňatky z oboru technického; hospodářskou, so-
ciální a kulturní stránkou regionálního plánování
není možno se zde zabývati. Ostatně z technických
podkladů a řešení vyplývají některé důležité směr-
nice i pro tyto obory.
Při regionálním plánování třeba nejdříve vymeziti

větší zájmové oblasti s ohledem na potřeby hospo-
dářské, dopravní, kulturní i rekreační a řešiti pak
každou tuto oblast zvlášť, ovšem pod zorným úhlem
celku. Pro každý krajinný plán se musí zjistiti vše-
cky síly a předpoklady, které vývoj kraje určují; pro
budoucnost třeba pak najíti takovou cestu vývoje,
aby všecky hospodářské možnosti kraje byly plně
využity ve prospěch všech a aby dotyčný kraj co
nejvíce zkvétal. Při nejdokonalejším splnění všech
potřeb kraje třeba však plně respektovati i zájmy
celku - země.
Prvá pop i s n á č á str e g i o n á I n í h o P I á-

n u dá se vypracovati za použití všeobecných stati-
stických dat a dále přímými zjištěními a výzkumy
celého kraje. Znázornění lze provésti na přílohách,
které by vyjádřily v jasné a přehledné formě:

a) S 10 žen í o b I a s t i či regionu po stránce ze-
měpisné, geologické i klimatické - sledováno
zvláště s hlediska struktury osídlení, poměrů
dopravních, rozdělení obcí a j.

*) Avšak i dnešní moravský stavební řád - přes to,
že je zastaralý - mluví v ~ 4 o sdělání plánů pro několik
obcí společně, což je vlastně také již regionální plán.
V § 1tohoto staveb. řádu bylo předepsáno všem obcímna
Moravě pořízení plánů polohovýchno 1. ledna 1920 a vy-
hraženo zemskémuúřadu právo u těch obcí,které uložené
povinnosti nedostojí, dáti tyto plány zhotoviti na jejich
útraty. Poněvadž pak místnímu plánování mělo by vždy
předcházeti plánování regionální a protože dříve zmíně-
nou povinnost splnilo jen asi 1,5% moravských obcí, měl
by zemský úřad regionální (prostorové) plány pro celou
zemi, nebo jednotlivé okresy dáti hned zhotoviti.
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Obr. 5.
Ukázka z regionálního plánu okolí Kníničské přehrady szo od Brna

(projekt arch. J. Kumpošta).

b) H o S pod á ř S k Ý v ý voj r e g i o n u s pro-
vozovnami živnostenskými podle velikosti i dru-
hu, s vyznačením zásobení energií, poměrů trž-
ních, rozdělením obyvatel podle povolání a jeho
změnami, a j.

c) Zemědělský stav i vývoj kraje,
dnešní stav rozdělení zemědělských závodů podle
velikosti, vyznačení jednotlivých kultur půdy,
stavu vodního hospodářství a jeho úprav.

d) Po m ě r y k u It u r n í, sociální, zdravotní i cí-
vilísační v celém kraji: školy, divadla, nemocnice,
náboženské, socíální a sportovní zařízení, umís-
tění lékařů a j. v.

Na podkladě těchto a prIp. i jiných plánů a dat
lze pak pracovati plán pro v Ý voj o véb u d 0-
IT á n í k r a je. Při tom třeba též zjistiti a vymeziti
zájmový obvod každého města i větších obcí tak,
aby se určily všecky důležité směrnice a předpoklady
základních upravovacích plánů všech měst i důle-
žitých obcí.

Jedním z nejdůležitějších úkolů regionálního plá-
nování je pro b Ié m m ě s t i ves nic. Město
a vesnice tvoří dosud dva protichůdné světy organi-
sačně, urbanisticky i stavebně. Vyrovnati je snaží
se různé státy různými metodami.

Město má skoro vždy většinu výhod moderní tech-
niky a velké možnosti plynoucí z množství lidí by-
dlících společně v úzce vymezeném prostoru. Všech
technických prostředků i vymožeností lze zde vy-
užíti racíonelněji a snadněji. Naproti tomu nedoko-
nalé komunikace bránily až do nedávna vesnicím
bráti podíl na četných výhodách měst. P o zem k o-
v á r e for m a měla dobrý vliv tím, že dala ze-
mědělcům půdu a přeměnila pachty v přímé vlast-
nictví. Neukojila však hlad po půdě u vrstev socíál-
ně nejslabších.
Vedle vyrovnání rozdílů mezi městy a venkovem

jsou nejdůleži~jšími problémy regionálního pláno-
vání řeš e n í d o p r a v n í a vod o h o s pod á ř_
s k á v celém svém rozsahu. Při tom se musí uplat-
ňovati i stránka estetická, hygienická a případně
i ochrana přírodních památek.
Veškerou d o p r a v u žel e z nič n í, s i In i ~-

n í, let e c k o u i vod n í jest třeba řešiti tak,
aby se co nejlépe vzájemně doplňovala k prospěchu
měst i venkova.
Pokud jde o řešení dopravních poměrů v našich

zemích, dlužno uvésti toto: Po délce Protektorátu
se buduje již nová železniční transversála od Prahy
přes Německý Brod-Křižanov-Tišnov k Brnu a
odtud dále k Vlárskému průsmyku. Vzrůst motoric-
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Obr. 6.
Řešení trasy severní magistrály Plzm'í-Moravská Ostrava v úseku Žd'ár-Nové Město na Moravě.
(Trasa tečkovaná vyšla z úředních jednání r. 1939-1940, ačkoliv její vhodnost může býti pochybná

. s hlediskw regionálního.)

ké dopravy vynucuje si přestavbu starých silnic a
budování nových tras silnic dálkových. Nejvelko-
ryseji jsou budovány dál nic e - novodobé auto-
dráhy s maximální rychlostí i intensitou dopravní,
jež v Protektorátě jsou stavěny dvě: jedna z Prahy
přes Jihlavu a Brno ke Zlínu a druhá Vratislav-
Vídeň (Breslau-Wien) přes Moravu od severu
k jihu. Kromě toho se buduje ještě důležitá dálková
silnice z Plzně až k Moravské Ostravě jako t. zv. se-
verní magistrála; Konečně se napříč Moravou pro-
jektuje průplav dunajsko-oderský.

Pásy území po obou stranách všech těchto komu-
nikačních tras třeba regionálně řešiti. Zásahy do te-
rénu, dopravní sítě i majetkového stavu pozemko-
vého budou v okolí těchto staveb tak dalekosáhlé,
že uspořádání jich bude trvati celou řadu let.

Při trasování dálnic se hledí nyní velmi mnoho
k tomu, aby se respektoval celkovÝ ráz krajiny.
Béře se ohled nejen na stoupání a poloměry zakři-
vení, ale i na útvar terénu a jeho porost i zastavění
tak, aby s dálnic byly pěkné výhledy a cesta po nich
byla nejen rychlá, ale i příjemná. Obráceně pak
hledí se k tomu, aby i stavba těchto dopravních ko-
losů přírodní ráz krajiny co nejméně rušila. Obdob-
ně by tomu mělo býti i u všech dálkových silnic.
Zatím zde však chybí nejen regionální předpoklady,
ale mnohdy i řádné plánové pomůcky; vznikají pak
nedokonalé trasy, jak patrno z obr. čís. 7 (úsek
Nové Město-Žďár).

Každý násilný zásah do terénu, každá trasa ve-
dená bez ohledu na krajinný ráz, je velkým hříchem,

který budou odsuzovati celá příští pokolení. Poně-
vadž každý chybný krok a nedokonalý projekt inže-
nýra je brzy všemu občanstvu zřejmý, platí rovněž
zde, co bylo řečeno výše, že totiž by se nemělo tak
jako dosud úzkostlivě šetřiti na přípravě plánových
pomůcek. Často několik desítek tisíc korun ušetře-
ných na dobré přehledné situační a vrstevnicové plá-
ny, může míti za následek škody neodčinitelné.

Dalším důležitým problémem regionálního pláno-
vání je řeš e n í o t á z e k vod o h o s pod á ř-
s k Ý c h. Sem patří regulace řek i potoků, stavby
všech vodních nádrží, hlavně údolních přehrad, zá-
sobování pitnou i užitkovou vodou, kanalisace, me-
liorace a j. v. Svého času zdůrazňoval universitní
profesor Úlehla, že se dosud na Moravě těmito úpra-
vami voda prostě co nejrychleji ze země vypuzo-
vala, místo aby se střádala a řádně chytala do zá-
soby pro suchá období. Podobná upozornění učinil
i továrník Dr. Baťa a jiní významní pracovníci.

Tento vodohospodářský obor je na Moravě jedním
z nejdůležitějších pro regionální plánování. V něm
má býti pamatováno na to, aby se v každém regionu
s vodou hospodařilo co nejlépe, s ohledem na celou
zemi a hospodářské, klimatické, zdravotní i rekulti-
vační důsledky těchto úprav. Při regulaci řek se ně-
kdy též chybovalo tím, že se tyto toky uměle vtěs-
návaly do příliš jednotvárných, přesně geometric-
kých přímek a oblouků, při současném ničení okol-
ního stromového porostu, aniž by se pamatovalo na
dostatečnou náhradu dřívější vegetace.

V prostorovém obrazu krajiny jsou velmi důležité
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aleje vzrostlých stromů památné
s t a r é str o m y, jakož i přírodní i stavební pa-
mátky, jako odkazy minulých časů a kultur. Proto
v regionálním plánování je třeba na ně vzíti též ná-
ležitý ohled. Ochrana přírody se stává záštitou ve-
řejných i ideálních zájmů nejen generace přítomné,
ale hlavně pokolení příštích. Máme národní hymnu,
která opěvuje tento zemský ráj, kde hučí bory po
skalinách, a šumí voda po lučinách. Každý projek-
tant má mravní povinnost, aby tento ráj nehyzdil,
ale doplňoval a zlepšoval.

V ohledu o c hra n y str o m ů je velmi důle-
žitý zákon katastrální ze dne 16. prosince 1927. Pa-
ragraf 5. tohoto zákona ustanovuje, že v pozemko-
vém katastru má býti poznamenána každá památka
přírodní i jiná. Podle § 15. tohoto zákona jsou i p a-
m á t n é str o m y předmětem katastrálního mě-
ření. Je proto podle § 54 povinností památkových
úřadů dodati katastrálním měřickým úřadům pří-
slušný výpis z oficiálního soupisu památek a ohla-
šovati každou změnu. Prakticky to znamená zakres-
lování památkových stromů do katastrálních plánů.
Domnívám se, že by tam měly býti i všecky vzrostlé
krásné aleje.

V I a s t n í ú I o h o u při k r a j i n n é m p lán 0-

vání jest usměrnění činnosti všech
ú řad ů, k t e rév d oty č n é m o k r e s u n e b o
kraji budou prováděti různé projekty
t a k, aby u s k u teč ň o van é pro j e k t Y s e
ú čel n ě d o plň o val y a s I o u ž i I Y c o n e j-
I é p e t á j m ů m v e ř e j n Ý m.

Pro každé regionální plánování jsou důležité s t a-
t i s t i k y. Údaje o dopravě, hospodářském vývoji,
rozdělení ploch v jednotlivých katastrech, vzrůstu
obyvatel i rozvrstvení podle zaměstnání sestavují f>e
většinou v tlustých sešitech a knihách s mnohými
čísly. Tento způsob podání je namnoze velmi málo
přehledný, k jeho prostudování i ujasnění je třeba
mnoho času a trpělivosti a výsledky uvědomuje gi
proto jen málo specialistů, nikoliv však širší veřej-
nost. Pro každé regionální plánování jsou však sta-
tistická data nezbytná. Aby jasně vynikl obraz sou-
časného stavu a tím i jeho důsledky pro budouc-
nost, jest třeba účelného zobrazování statistik g r a-
f i c k y, což podává jasný přehled na prvý pohled.

Znázorniti nejrůznější statistické údaje v rámci
jednotlivých okresů i shluku obcí jest nejsnáze mož-
né na přehledných mapách 1 : 75.000 a 1 : 25.000.
Pro podrobnější údaje se k tomu hodí plány v mě-
řítku 1 : 10.000. Má-li se dospěti k návrhu, který do-
statečně respektuje současné možnosti a záměrně
směřuje k odstranění všech negativních stránek sta-
tistikami zjištěných, je třeba míti vedle sebe gra-
ficky v dynamickém (vývojovém) podání vyznačeny
všechny údaje, z nichž se má odvoditi určitý ideální
stav. K tomu je třeba rozboru a studií dopravních,
stavebních, vodohospodářských, kulturně-sociálních,
hygienických a j. Za současného uvažování všech
směrnic z těchto rozborů vyplývajících jest regio-
nální plán výslednicí dnešního a ideálního stavu pro
budoucnost. Zvláštní pozornóst při tom má býti vě-
nována u r č e n í z á k I a dní c h s m ě r nic a
předpokladů pro řešení jednotlivých

Obr. 7.
Tvoření hospodMskúch středisek na Moravě.

u p r a v o v a c í c h p lán ů i vět š í c h o b c í jako
přechodu regionálního plánování k plánování míst-
nímu, t. j. k regulacím obcí, podrobným parcelacím
a pod.

Obr. 8.
Ukázku vhodného zobmzování statistik.

(Sestaveno podle jednotlivúch dotazníků v krajích a obcích
arch. J. Kumpoštem v Brně.)
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Obr. 9.
Ukázky z rozborů jednotlivýsch katastrálních obcí z regionálního plánu území mezi Brnem a Tišnovem

vypracovaného r. 1940 architektem J. Kumpoštem.

Vypracování regionálních plánů v jakékoliv formě
je v prvé řadě odvislé od dobrých plánových pod-
kladů - t. j. situačních a výškových plánů a map
ve vhodných měřítkách.

Pokud možno n e j d o k o n a I e j šíp lán o v é
p o m ů c k y a ú čel n ě z p r a c o van é s t a t i s-
t i kyj s o u pře d p o k I a dem dob r Ý c h v ý-
s led kůr e g i o n á I n í h o p lán o v á n í. V tom-
to směru otevírá se pro zeměměřičské inženýry ještě
široké pole působnosti. Při účelné a velkorysé orga-
nisaci práce i pochopení vedoucích činitelů mohli by
veřejní i civilní zeměměřičští inženýři rychle vybudo-
vati plánové pomůcky i jiné podklady, nutné pro re-
gionální plánování. To je velká úloha, čekající na
naše zeměměřičské inženýry a pro její splnění podá-
váme v dalším některé náměty.

K a ž d Ý p lán m á být i ž i v ý, t. j. nemá býti
zastaralý, ale má odpovídati poslednímu stavu. Jen
takové plány mohou sloužiti za dobrý podklad p!'o
regionální práce. Pro celé kraje užívá se při toin
map generelních 1: 200.000, speciálních 1: 75.000
a topografických 1 : 25.000 - pro menší území a
pro znázornění detailů v okolí dálnic, průplavů a že-
leznic jsou nejvhodnější plány 1 : 10.000. Naše kata-
strální plány v měřítku 1 : 2880, nové v měřítku
1 : 2500 jsou udržovány v evidenci tím, že se v nich

neustále doplňují všecky změny. Jest zde tedy za-
ručen souhlas se skutečností a posledním stavem.
Touto svojí vlastností se katastrální plány stávají
velmi cennou pomůckou pro četné technické projek-
ty i pro regionální plánování.

Katastrální plány byly ovšem zhotoveny jen
k účelům daňovým a vykazují proto různé nedostat-
ky, jež však by se daly z větší části celkem snadno
odstraniti. Největším jejich technickým nedostatkem
jest uspořádání podle katastrálních území jednotli-
vých obcí. Často se proto na jedné sekci vyskytne
i 5-6 katastrálních území samostatně zobrazených.
Pro technické účely jsou nezbytné sekce plné. Další
nedostatek katastrálních plánů spočívá v tom, že
neobsahují výškových údajů. I to by se dalo snadno
napraviti tím, že by se do kopií plánů zanesly všecky
pevné výškové značky přesné nivelace i nivelací
technických, t. j. všecky výsledky výškových zamě-
řování prováděných pro účely silniční, kanalisační,
vodovodní, meliorační a pod. Konečně chybí ve sta-
rých katastrálních plánech vyznačení důležitých ve-
dení, zvláště elektrické rozvodní sítě, hlavních ka-
belú, aleje stromů a údaje ohledně vody (nejvyšší
koty vody, spodní vody aj.).

Z doplněných plánů katastrálních bylo by
lze poměrně snadno fotomechanicky
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zhotovi ti plány v ideálně přehledném
měř í t k ul: 10.000. Toto měřítko, kde 10 cm =
1 km, jest nejvhodnější pro podrobné regionální plá-
nování i pro navrhování tras všech komunikací,
úprav vodních, generelních projektů scelovacích, me-
lioračních, pro základní plány upravovací a j. v. Mě-
řítko 1 : 10.000 dovoluje vyznačení všech podrob-
ností místních tratí i každé větší parcely, podrob-
ností komunikačních i vodotečných a přesto plán. zů-
stává přehledným, jak to zvláště regionální a pře-
hledné regulační plány vyžadují. Měřítko 1 : 5.000
není již tak přehledné a blíží se příliš starým kata-
strálním plánům v měřítku 1: 2.880. Pokud jde
o Moravu, dlužno připomenouti, že ze všech asi 2.600
katastrálních obcí jest pouze asi 320 nově zaměře-
ných - většinou v měřítku 1 : 2500. Nejvhodnější
bylo by proto dodržeti pro rozdělení sekcí případ-
ných plánů 1 : 10.000 na Moravě starých triangu-
lačních listů, t. j. 20 katastrálních sekcí (v měřítku
c1 : 10.000 asi 76/76 cm), případně 15 sekcí - pěti
na výšku a tří na šířku (rozměr plánu 76/57 cm).
Naskytá se otázka, jak organisačně řešiti urychle-

né vypracování hodnotného mapového podkladu pro
regionální plánování. U nás je sice řada institucí,
jež přímo nebo nepřímo v regionalismu pracují, je-
jich činnost však jest příliš roztříštěná. V zájmu
celku by bylo proto třeba práce všech těchto insti-
tucí usměrniti a soustřediti v jedné ústřední kor-
poraci, jež by úkoly rozdělovala a organisovala.
Dokud "nebude všechen plánový materiál účelně sou-
středěn, měřické výsledky z nesčetných měření rů~-
ných úřadů vytaženy z registratur a řádně zužitko-
vány přenesením do jednoho plánu, vedeného v evi-
denci u jediného odborného úřadu, nemůže regionál-
ní plánování účelně a soustavně býti uskutečněno.

A kdo by byl povolán a schopen to provésti?
Jedině zeměměřičtí inženýři. Kdyby však kata-
strální měřické úřady byly řádně rozšířeny a
vybaveny pro tyto úkoly jak personálem, tak i po-
můckami, byly by k jejich řešení nejpovolanější.
Dnešní působnost měřičských inženýrů katastrální
služby bylo by třeba jen podstatně rozšířiti a do-
plniti soustředěním všech plánových pomůcek pro
různé technické projekty i pro plánování regionální.
Katastrální měřické úřady mohly by se docela dobře
státi protektorátními měřickými úřady se soustře-
děnou pravomocí pro všecky plánové a případně
i mapové pomůcky toho kterého kraje. V oboru re-
gionálního plánování bylo by tak docíleno největší-
ho ulehčení, poněvadž by vedle plánů a map mohl
u těchto úřadů býti soustředěn a zpracován i vše-
chen potřebný statistický materiál.
V prvé řadě bylo by třeba zpracovati a doplniti

dnešní k a t a str á I n í p lán y tak, aby co nejlé-
pe vyhověly i po technické stránce jako podklady
pro projektování všeho druhu. Je to již dříve na-
značené s e s t a ven í s i t u a c e d o cel Ý c h k a-
tastrálních sekcí a doplnění její
vše m i výš k o v Ý m i dat y. V některých okre-
sích jest již tolik výškových měření provedených pro
účely meliorační, kanalisační, vodovodní, regulace
řek, projekty silnic, železnic a j., že by sestavením
jejich výsledků se docílilo skoro úplného výškového
plánu v katastrálním měřítku. Předešlo by se tím
též často opakovaným měřením i nehospodárnému
používání různých horizontů.
Po vypracování nových plánů 1 : 10.000 fotogra-

fickým zmenšením ze situace v katastru daly by se
lehce doplniti i zastaralé mapy topografické
1 : 25.000. Snadno bylo by pak možno sestaviti a

Obr. 10.
Ukázka plánu 1: 10.000 s vyznačením katastrálních sekcí.
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v evidenci udržovati tyto základní plány obsahujicí
nejnovější stav:
1. P lán y do p r a v n í s vyznačením železnic, sil-

nic, autobusových linek, cest obecních i polních
pěšin, s příslušnou intensitou dopravní i způso-
bem úpravy jak silnic, tak i vozových a turistic-
kých cest. Tato evidence skutečného stavu by
ovšem měla obsahovati i všechny projekty do bu-
doucnosti;

2. p lán y vod o h o s pod á ř s k é s vyznačením
všeho dnešního vodstva od řeky až k potůčku,
s rybníky, přehradami, dále loukami, kotami nej-
vyšších a nejnižších vod, údaji o spodní vodě,
úpravami vodovodními, kanalisačními (přehled-
ně) a j. v.;

3. p lán I e s ů, alejí, památkových stromů i pa-
mátek přírodních a stavebních.
Na podkladě těchto tří plánů jednotně sdělaných

a příslušnými průzkumy doplněných daly by se vy-
pracovati již poměrně rychle a snadno regionální
plány jednotlivých okresů, případně i zájmových ob-
vodů s vyznačením směrnic a podkladů pro zastavo-
vací plány měst a jednotlivých obcí. Pomocí těchto
plánů by se též dal účelně prováděti dozor nad do-
plňováním regulačních a zastavovacích plánů, jakož
i evidence skutečné potřeby těchto plánů pro tu kte-
rou obec.
Cinnost inženýra patří k nejdůležitějším pracím

civilisačním, poněvadž usiluje o zvýšení životního
standardu a umožňuje lepší, zdravější a pohodlněj-
ší způsob života. Podstatné změny ve struktuře ce-
lého hospodářství v poslední době vyžadují inže-
nýrů, kteří při požadované specialisaci pro řešení
jednotlivých úkolů si zachovají celkový přehled a
zdravý poměr k jádru věci v širším pojetí.
Měřičský inženýr by mohl býti orgánem, u něhož

by se připravovaly všechny plánové pomůcky a sou-
střeďovaly i zpracovávaly statistiky nutné pro re-
gionální plánování. On by též tyto plány měl udržo-
vati v evidenci a statisticky stále doplňovati podle
dat, jež by mu měly býti různými jinými úřady
i korporacemi dodávány. P o s tup n ě bys e t a k
v úzké spolupráci s okresními i jinými úřady v y-
t v o ř i I a z dne š n í c h k a t a str á I n í c h m ě-
ř i c k Ý c h ú řad ů --...:.dostatečně ovšem vybavených
- s tře d i s k a, v nichž měřičský inženýr stal by

se připravovatelem nezbytnýeh p lán o v Ý c h po d-
kladů pro všechny větší technické
pro j e k t Y i pro p r á cer e g i o n á I n í h o P I á-
n o v á n í. Práce zeměměřičského inženýra by tak
došly většího uznání nežli dosud a jeho odborných
znalostí bylo by ve veřejném zájmu účelněji vy-
užito.

Literatura:
Arch. K u mp o š t - Fu c h s: »0 hospodářskou obrodu«

r. 1934.
Doc. Ing. Dr. S t o c k ý: »0 zásadách plánování v hos-

podářském prostoru«, 1940.
»Architekt SIA«, roč. 1939, seš. 8 - stati Phdr. F.

Dvořáka,L. Kubeše a V. Valtra.

D o s lov: Tento článek} který reprodukuje před-
nášku přednesenou dne 7. března t. r. v domě S/A
(mimo obrázků) které samozřejmě nebylo možno
všecky otisknouti) - není myšlen snad jako pře-
hled o úkolech} metodách a poslání urbanismu} ný-
brž jen jako skromný příspěvek k vyznačení cest}
jak by zeměměřičtí i jiní inženýři se měli účastniti
prací regulačních a regionálních.

Redakce }JArchitekta S/AU obírá se mými vývody
z přednášky v čísle 4 letošního ročníku v článku na
str. 95} podepsaném pány Semerádem-Sixtou.
K předhůzkám tam mi činěným dovoluji si pouze
podotknouti} že plán města Zvoleně jsem nikdy ne-
viděl a tudíž také nepromítal a dále} že při svojí
přednášce jsem neukazoval žádné vzorné regulační
plány od odborníků-architektů urbanistů. Ukázky
z prostorového plánování v Říši jsem převzal z kni-
hy: }JStiidtebild und Landschaft" - Berlín 1939}
jako kolektivní práce bez udání jmen autorů. Tvrze-
ní pánů Semráda-Sixty} že geometři} kteří jsou s ven-
kovem neustále ve styku} nemohou znáti potřeby
obcí} zemědělství a provoz usedlostí} jako páni archi-
tekti (usedlí většinou ve velkých městech)} zdá se
býti trochu příliš tendenční. To} co je řečeno o urba-
nistech ve dvou posledních odstavcích /. oddílu mého
článku} jsem částečně převzal z Hlídky Technického
Obzoru S/A 1939} čís. 21} str. 335 a 336:. kde jsou
citovány názory vynikajících urbanistů francouz-
ských z revue }}Urbanisme"} čís. 67. - Posouditi} jak
dalece jsou oprávněné ostatní výtky mně oběma
pány architekty adresované} ponechávám úplně kaž-
dému nezaujatému kolegovi po přečtení a srovnání
obou článků. P-áz

Vedení katastrálních operátů·v územÍl·h~
Jež jsou ve scelol'acím řízení.

Jednou ze základních zásad vedení pozemkového
katastru je udržování jeho shody se skutečným sta-
vem (t. j. se stavem v přírodě) a se stavem v po-
zemkové knize. Úkolem článku je sledovat, jak je
tento požadavek dodržen v tom případě, přejde-li
katastrální území do scelovacího řízení, t. j. jaká
je v tomto případě spolupráce katastrálního mě-
řického úřadu, pozemkové knihy a úřadu pro agrár-
ní operace.

Porušení uvedené zásady nastane po prozatím.ním
odevzdání náhradních pozemků až do vyhotovení no-
vého, platného katastrálního operátu. Podle skuteč-
ných případů může tato doba trvati i 17 let.t)

1) V soudním okrese Prostějov, který podle statistiky,.
uvedené ve spisu »Scelování pozemků« od Ing. Ad.
O h m a, je. na .prvním místě počtem scelených obcí
[61.5%] a úhrnnou plochou [56.3%] na Moravě, je prů-
měrná doba asi 9 roků, nejdelší 17 roků (u kat. území
Kralice na Hané).
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1. Prozatímním odevzdáním náhradních pozemků
je vytvořen nový stav v přírodě, který, i když není
definitivní, může podléhati změnám, z nichž zejmé-
na změny držebnostní (převod celého nebo části ná-
hradního pozemku) a změny novostavbami mají za
následek především změnu v daňovém subjektu a
objektu. Ježto dále změny držby v nemovitosti, spo-
jené se změnou předmětu měření nebo změny ná-
sledkem novostavby mohou býti zapsány do pozem-
kové knihy jen na základě geometrického plánu, po-
tvrzeného katastrálním měřickým úřadem (§ 42,
odst. 7 kat. zák. č. 177/1927 Sb.), naskytá se zde
druhá otázka, jak může k. m. úřad potvrditi geo-
metrický plán, jenž je vyhotoven na základě měření
podle stavu v přírodě a který by měl odpovídati
mapě pozemkové knihy (ovšem i mapě katastrální),
obsahující dosud platný starý stav.
Jde tedy o to, aby, k. m. úřad v těchto případech,

kdy základní zásada vedení je porušena, jednak při-
spěl ke spravedlivému předepsání daně a za druhé
umožnil knihovní provední změn.
Dojde-li ke zcizení celého nebo části náhradního

pozemku, určí příslušný úřad, jenž provádí scelo-
vání, pro provedení smlouvy jednu nebo více parcel
starého. stavu, které se plochou rovnají převáděné-
mu náhradnímu pozemku nebo jeho části. Ježto
obecně parcely starého stavu nebudou na tomtéž
místě jako náhradní pozemek a mohou míti jiný
katastrální výtěžek (neboť mohou míti jinou jakost-
ní třídu, než je v místě náhradního pozemku), vy-
žaduje spravedlivé předepsání pozemkové' daně, aby
se vedle podmínky stejné výměry splnila i podmín-
ka stejného katastrálního výtěžku, t. j. parcely
starého stavu, které zastupují při převodu náhradní
pozemek nebo jeho část v katastrálních operátech
a v pozemkové knize, musí míti úhrnem t a k o v Ý
k a t a str á I n í výt ě ž e k, j a k Ý pří s I uší
p I o š e n á hra dní h o p o zem k u v mís t ě t o-
h o top o zem k u ves t a r é mapě, t. j. prak-
ticky, aby jakostní třída zvolených pozemků ve sta-
rém stavu byla stejná jako je na staré mapě v trati
(v místě), kde se nalézá nový náhradní pozemek.

Může nastati případ, že ve starém stavu nebude
možno nalézti cel é parcely, jež se plochou a vý-
těžkem rovnají převáděnému náhradnímu pozemku
nebo jeho části. Prakse si vyžádala způsob, že se
rozdělí vhodně volená parcela ve starém stavu na
geometrickém plánu p o m ě r n ě f i k t i v n í 'h r a-
nic i tak, aby shora uvedený požadavek byl splněn.
Toto rozdělení se provede ve starých, dosud plat-
ných operátech katastru a pozemkové knihy.

Podle toho se při převodu cel é h o náhradního
pozemku nemusí vyhotovovat žádný geometrický
plán, jestliže se naleznou ve starém stavu celé par-
cely, splňující podmínku stejné plochy a katastrál-
ního výtěžku. Není-li tomu tak, vyhotoví se geo-
metrický plán na poměrné dělení jen ve starém
stavu.

Při převodu č á s t i náhradního pozemku bude
obsahovati geometrický plán situaci dělení ve sku-
tečnosti S přesným zaměřením nové hranice (které
se ovšem ve staré katastrální mapě neprovede, ale
slouží prozatím k zajištění nové hranice) a případně

situaci lloměrného dělení ves.tarém stavu, nenajdou-
li se celé parcely prp solnění uvedené podmínky.
Případnému omylu ohledně fiktivní hranice po-

měrného rozdělení ve starém stavu zabraňuje po-
známka "ve scelovacím řízení", uvedená v dotčených
vložkách pozemkové knihy, dále okolnost, že stav
ve skutečnosti již neexistuje a pro jistotu by se
mohl geometrický plán vhodně upraviti ještě tím,
že u starého stavu se uvede označení "stav před sce-
lením" a potvrzení "poměrné dělení", které by po-
značil k. m. úřad. Zaměření situace podle stavu
v přírodě se označí "stav po scelení".

Casto dochází v obcích, jež jsou ve scelovacím
řízení, k oddělování náhradních pozemků na sta-
vební místa (neboť při scelování nastane i stavebně
regulační úprava ploch pro rozšíření obce, jež může
zasáhnouti též náhradní pozemky) a ke stavbě domů
na těchto stavebních místech. Právě v těchto přípa-
dech půjde nabyvateli a stavebníku o rychlé a hlad-
ké provedení knihovního pořádku na rozdělení sta-
vebního místa a vyznačení domu, neboť se často
bude ucházeti o hypotekární úvěr. Oddělení se pro-
vede jak svrchu uvedeno a vyznačení stavební plo-
chy se provede na některé staré parcele jen formál-
ně, aby se získalo parcelní číslo stavební plochy pro
provedení v pozemkové knize.
2. Při vedení operátů v katastrálních územích,

jež jsou ve scelovacím řízení, nastává ještě jeden
případ, jenž má význam pro předepisování pozemko-
vé daně a jejž k. m. úřad musí řešit v zájmu jejího
spravedlivého předepsání.
Zejména v poslední době dochází ke scelování ni-

koli jedné obce, nýbrž celého souboru sousedících
obcí, při čemž dojde k vzájemné úpravě katastrál-
ních hranic, spojené s přemístěním t. zv. přespolních
pozemků (t. j. pozemků, jichž držitelé mají bydliště
v sousedním katastrálním území). Kdyby nové ka-
tastrální operáty nabyly ve všech dotčených úze-
mích platnosti současně, nebylo by nutno věnovati
tomuto případu pozornost. Může však nastati, že
v jednom území dojde k platnosti dříve (na příklad
proto, že území je menšího rozsahu, nebo je podáno
méně námítek a odvolání). Tedy v tomto území (na
př. v A) bude předepisována pozemková daň podle
nového katastrálního operátu, v sousedním (v B)
podle §tarého stavu. V kat. území A bude podroben
dani pozemkové přespolní pozemek přemístěný po
scelení z B do A podle nového operátu a současně
v k. Ú. B bude tentýž pozemek podroben poz. dani
podle staré~o stavu před scelením. Naopak přes-
polní pozemek, původně se nalézající v A a po sce-
lení přemístěný do BJ nebude dani podroben ani
v k. Ú. AJ ani v B. V prvém případě dojde po dobul)

od vyhlášení platnosti k. operátu v B až do vyhlá-
šení platnosti k. operátu v A ke dvojímu zdanění,
v druhém případě po tuto dobu přemísťované po-
zemky nejsou vůbec zdaněny. K převedení přespol-
ních pozemků z jednoho scelovacího území do dru-
hého může ovšem dojíti i beze změny katastrální
hranice.
Závada tato se odstraní v e den í m z á z n a m u

z měn. V § 87, odst. (1) b) kat. zák. č. 177/1927

2) V měřickém okrese Prostějov u kat. území Kralice
na Hané a Vítonice tato doba trvala 9 let.
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jest uvedeno mimo jiné, že změny při scelování po-
zemků se vedou v záznamu. Rovněž Návod III (In-
strukce pro vedení pozemkového katastru) se zmi-
ňuje v § 75, odst. 4, o vedení záznamu při scelo-
vání pozemků a je zde řečeno, že "za podklad slouží
neautentifikované výsledky scelovacích prací, i když
nenabyly ještě právní moci". V § 70 vI. nař. č. 64/
1930 Sb. je uvedeno, že kat. m. úřad se stará
z ú ř e dní p o v i n n o s t i o to, aby mu byly
včas dodány potřebné pomůcky pro sestavení zá-
znamu změn. Tomu však nebude vždy předem zná-
mo, že dochází k uvedenému převádění pozemků; je
tedy na úřadech provádějících scelování, aby doda-
ly potřebný podklad pro založení záznamu změn.
Závěrem možno říci k oddílu 1., že při zvolené

zásadě souladu uvedených 3 složek (katastru, po-
zemkové knihy a skutečnosti) a při zásadě proza-
tímního odevzdávání náhradních pozemků je sotva
možné přesné řešení případů nastalých v období
prozatímního odevzdání. Uvedené způsoby řešení,
vycházející z prakse, jak si ji skutečná potřeba vy-
žádala, by dostačovaly. Uvažované případy jistě na-
stanou, neboť není možno zabrániti v majetkových

přesunech nemovitostí, resp. vzniku nových staveb-
ních objektů po tak dlouhou dobu, až prozatímní
stav nabude pllttnosti vyhotovením nových operátů
katastrálních a pozemnoknižních. V oddílu 2. uve-
dený případ ukazuje, že k. m. úřad musí věnovati
pozornost kat. územím, jež jsou ve scelovacim říze-
ní, v zájmu správného předepisování pozemkové
daně, tím spíše pak, že odpis nesprávně předepsané
daně by byl obtížný, ježto katastr. zákon pro tento
případ odpis nezná.3)

Vedení pozemkového katastru musí býti připrave-
no na řešení uvedených případů i případů jiných,
které se vyskytnou, zejména dnes, kdy dochází
k rozmachu ve scelování a kdy se začíná se sce-
lováním také v Čechách. Jinak se stanoviska po-
zemkového katastru bylo by si přáti, aby doba pro-
visoria náhradních pozemků byla co nejkratší, neboť
přece jen nastává určité ztížení ve vedení poz. ka-
tastru.

3) Instrukce III. uvádí v ~ 83 způsob odpisu, jenž však
se týká případu dvojího zdanění daní pozemkovou a do-
movní.

K článku Ing. Arnošta Třebína, Z. O. čís. 11,
1940, str. 159-162, zaslal nám Ing. Th. Ani-
kin některé poznámky. Otiskujeme je spolu se
stanoviskem Ing. A. Třebína.

Ing. A. Třebín uvedl ve svém článku novodobé
názory cizích inženýrů, podle kterých se jeví snaha
používati při trasování inženýrských děl oblouků
o velikých poloměrech, aby se porušil co nejméně

I ráz přírody. •
Není pochyby, že takový názor může býti v ně-

kterých místech (na př. v lázeňských, rekreačních,
zvláště však při trasování vodních toků a p.), zcela
na místě, neboť je tam nutno úzkostlivě buď šetřiti
místní ráz přírody nebo zákonů o tekoucí vodě. Vše-
obecně však nutno trasovati především h o s p o-
d á r n ě, neboli tak, aby zvláště pro voz o v a c í
výlohy byly co nejmenší. Proto chceme podrobiti
v tomto článku sdělené názory objektivnímu posou-
zení.
Zároveň chceme přispěti ze svých praktických zku-

šeností k vytyčování oblouků v přírodě.
Oblouk o zvlášť velikém poloměru jeví se běžné-

mu pozorovateli přibližně jako přímka. Používání
oblouků o extremních poloměrech nemá proto s este-
tického stanoviska valného významu, a to tím spíše,
že podobný extremní oblouk se dá dobře nahraditi
jedním nebo ve výjimečném případě, dvěma oblouky
o poloměru max. 6000 m. Oblouk o poloměru 6000 m,
jak je níže popsáno, vyhovuje všestranně podmín-
kám moderní dopravy. Proto v běžných vytyčova-
cích tabulkách zpravidla nejsou uváděny oblouky
"ětší nežli sR = 6000 m. Pro zajímavost porovnáme
zde oblouk o poloměru R = 6000 m s obloukem
R = 15.000 m, o kterém se zmiňuje pisatel ve svém
článku.

Dáno <t a = 1680 30'; ,!lB je délka tečny, BD -
vzdálenost oblouku od bodu vrcholového, 1'. ADO
- délka oblouku.

Pro
je

R=6000 m,
AB = 604,17 m,
BD= 30,34 m,

1'.ADO = 1204,28 m,

pro R = 15.000 m
je AB = 1510,43 m.

BD= 75,85 m.
í\ ADO = 3010,70 m.

Z tohoto porovnání je patrno, že při R = 15.000 m
a délce oblouku přes 3 km posunutí oblouku směrem
od vrcholu tečen obnáší jen 45,51 m, což při uvedené
délce oblouku 3 km se v ohledu uměleckého prosto-
rového usměrnění stavby nijak podstatně neprojeví.

Při <t a nad 1680 30' a R = 15.000 zmenšuje se
rapidně vzdálenost BD. Tak na př.: Dáno <t a =
=177000',

R = 6000 m, R = 15.000 m
je AB = 157,12 m, je AB = 392,79 m

BD = 2,06 m, BD = 5,15 m
í\ ADO = 314,16 m, 1'.ADO = 785,40 m.

Při <t a pod 1680 30' a R = 15.000 m stoupá ra-
pidně í\ ADO do extrému.
To by tyl přibližně rozsah značně omezené mož-

nosti použití oblouků o zvlášť velikých poloměrech.
Nyní zmíníme se ještě stručně o charakteristice

oblouku o poloměru R=6000 m po stránce dopravní,
s hlediska novodobých požadavků pro silniční dopra-
vu. R = 6000 m vyhovuje pro pohyb motorového vo-
zidla o rychlosti přes 60 misek., t. j. přes 210 km
za hodinu, neboť při této rychlosti vozidlo má smě-
rový úklon jen 0,3 m v první vteřině. Je-li vozovka
alespoň 7,0 m široká, ocitlo by se vozidlo po 250 m
jízdy od začátku oblouku ve směru tečny teprve na
vnějším okraji vozovky, neboť za 4 vteřiny oprava
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směru od přímky pro řídicí kolo obnáší 4,8 m, což
řidič ještě dobře zvládne.
Tudíž jak po stránce architektonického prostoro-

vého usměrnění inženýrské stavby, tak i s hlediska
dopravních možností, znamená používání oblouků
o poloměrech větších 6000 m pro traséra ztrátu
času, která jen ve výjimečných případech může býti
odůvodněna.
V článku uváděný složený oblouk stejnosměrné

křivosti je běžným případem, se kterým se inženýr
setkává často nejen při trasování vodních staveb,
.železnic, nýbrž i při vytyčování staveb silničních.
Uváděný způsob je známý z díla "Handbuch der Ver-
messungskunde" von Dr. W. Jordan, zweiter Band
(Stuttgart 1933), ve kterém je podrobně popsán na
str. 552-556. Způsob je vhodný pro oblouky
o středních poloměrech, na př. R = 500, r= 300,
tI = 846 m, <t u= 72° 10' 20", t2= 587,07 (Dr.
Jordan, "Handbuch der Vermessungskunde" S. 554,
II B).
U oblouků o velikých poloměrech úhel tečen u

bývá zpravidla nepřístupný (les, zastavěné území,
vysoké stráně, skály a pod.). Vytyčení pomocného
polygonu pro kontrolu měření a výpočtů, jakož i po-
úžití složitých vzorců pro výpočet pomocné strany
PI PH z rovnic upravených pro počítací stroj je málo
praktické.
Volba způsobu vytyčení oblouku a kontrola vyty-

·čení musí býti spíše vedena snahou o odstranění růz-
ných obtíží a zjednodušení polní práce tak, aby pro-
jektant mohl omeziti své výpočty na pouhé vyhle-
dání a: přizpůsobení potřebných hodnot z běžných
příruček ("Vytyčovací tabulky").
V článku není popsáno určení polohy středových

bodů sdružených oblouků, usnadňujících kontrolu
i vytyčení, ačkoli při dlouhých pořadnicích vrcholu
oblouku předepisuje se použíti pro kontrolu pomoc-
nou tečnu vedenou vrcholem oblouku.

Komplikovanost případu spočívá hlavně v tom, že
lle setrvává na předpokladu daných poloměrů r=
= 985 m a R = 1500 m a abnormálně dlouhé tečny
d = 3208,54 m.
Příklad zjednodušíme tím, že velikost poloměrů

'složeného oblouku přizpůsobíme průběhu trasy, kte-
rý zvolíme přímo v terénu.
Poloměr oblouku r' (obr. 1) je funkcí, kterou mu-

síme určiti ze zvolené stopy v terénu.
Poloměr R' je závislý na prvcích sdruženého

oblouku a je jimi pevně určen. Vytrasujeme-li jeden
·oblouk, jak je níže popsáno, o vypočteném poloměru
r' = 983 m, místo r= 985 m, poloměr R' druhého
oblouku snadno určíme též v rozsahu velmi blízkém
projektovanému poloměru R = 1500.
Vytyčení připravíme a provedeme takto:
V kanceláři pečlivě připravíme vytyč ovací plán,

zakreslený v přesném situačním plánu, zhotoveném
metodou číselnou. V situačním plánu zachytíme na
pevné body, nejméně třemi mírami, průsečíky n a
m společné pomocné tečny nm s hlavními tečnami,
jakož i společný bod přechodu d. Délky nd a dm
jakož i příslušné kontrolní míry odpíchneme z mapy
a odpíchnuté délky opravíme o vypočtenou srážku
mapy.

Tím je vykonána přípravná kancelářská práce,
kterou musí provésti inženýr zeměměřič. Inženýr
zeměměřič též je povolán co nejlépe a nejpřesněji
určiti polohu zmíněných bodů v terénu a přímo dva-
krát změřené délky posouditi s ohledem na dovolené
odchylky s délkami připravenými ve Vytyčovacím
plánu v kanceláři, jakož i vytyčiti trasu stavby v te-
rénu.
Pravděpodobná poloha bodu přechodu d v terénu

určí se pro kontrolu tím způsobem, že se změří ob-
vodový úhel b a tětiva KOd z daného bodu KO (obr.
1). Úhel b vypočte se z rovnice:

0= ť=~. 180
2 2r n

kde S - délka oblouku KOd podle projektu, r -
poloměr obloku podle projektu,

180 = 206264.806".
n

Tětiva KOd = 2 r sin ~ = 2 r sin b se vypočte

snadno z vytyčovacích tabulek (pro daný poloměr r
a známý úhel b).

,
00\'-'- .-

o -
(~'y .••.• 'o,,,

/

o',
Obr. 1.

Na obr. 1 je zkresleně zobrazena poloha společné
tečny NDM, vytyčené v terénu. V~ skutečnosti její
poloha bude prakticky totožná s polohou tečny ndm
a rozdíl délek nd-Ndl (ND) a dm-dlM (DM)
bude prakticky bezvýznamný.
Uvažujeme-li předpoklad, uvedný v článku, že

určitá poloha konce oblouku KO byla důležitější než
ZO (obr. 1), stanovíme nejdříve přímým měřením
délku téčny K O N a polohu společného bodu pře-
chodu D.
Poté z vytyčovacích tabulek pro danou délku teč-

ny azměřený úhel tečnový u určíme poloměr oblou-
ku r', který se bude jen v malých mezích lišiti od
navrženého poloměru r.
Z rozdílu délek (Ndl + dIM) -ND =DM určíme

délku tečny sdruženého oblouku a tím konec oblouku
Z'O'. Ze známé délky tečny DM a tečnového úhlu
u' stanovíme poloměr R'.
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Pro kontrolu a usnadnění vytyčení podrobných
bodů oblouku určíme pomocné tečny pro každý sdru-
žený oblouk zvlášť, vedené vrcholem příslušného
oblouku (obr. 2). Pomocnou tečnu určíme z rovnice
(obr. 2):

y
CE=ED=DF=AF=R tg "4'

Hodnoty středového úhlu vyhledáme .; vytyčovacích
tabulek. Poněvadž tabulky I (viz Anikin: "Praktické
vytyč ovací tabulky", Praha 1933), mají tangenty
poloviny úhlů středových, obdržíme tangentu čtvrti-
ny tohoto úhlu, hledáme-li je k polovině úhlu stř-e-
dového. V případě, že by některý z vrcholů (úhel
tečen) n (resp. N) nebo m (resp. M) (obr. 1) byl
nepřístupný, postupujeme následujícím způsobem.

B
1,"---10("...--\

ľ :C</2\
I ' \

I \

I '
I 'I \

\,,,

o
Obr. 2.

Zvolíme si libovolnou přímku MN (viz obr. 2)
spojnici dvou bodů M a N, ležících ve směru K'C
a KA, kterou v terénu přímo změříme. Poté úhlo-
měrěným strojem zaměříme úhly:

<t K'MN = Ip a <t KNM= 1jJ.

Nyní potřebujeme vypočísti ze změřených úhlů Ip
a 1jJ a ze změřené délky MN, délky MC a NA, tím
stanovíme začátek a konec oblouku, jakož i polohu
bodů E a F, pomocí kterých stanovíme D - stře-
dový bod oblouku v terénu.

a + (180°-1jJ) + (180°- Ip) = 180°,
a = Ip + 1jJ -180°,

1= 900- ~ nebo2 2
Y Ip + 1jJ-2 =180° - - -2-'

MN MN
MB=-.-. sin 1j;, NB = -;- .sin Ip

sm ex sm ex'
y Y

BC=R tg-2, CE=ED=R tg"4'

Hodnoty BC a CE vyhledáme ve vytyčovacích ta-
bulkách (viz určení tečny pomocné, popsané výše).

BC-BM=CM; CM-CE=EM.

BA-BN=AN; NA-AF=NF.

Po vytyčení bodů E a F změříme si pro kontrolu
délku EF, která se musí rovnati dvojnásobné délce
ED. Tím jest v terénu určen středový bod oblouku
D (obr. 2), jakož i začátek a konec oblouku A a C.

Pro vytyčení podrobných bodů oblouku o polo-
měru r' a R' použijeme některou z běžných metod
vytyčování kruhových oblouků.

Kdyby v případě nejnepříznivějšího předpokladu
byla poloha společné pomocné tečny NDM (obr. 1)
stanovena v terénu tak, že by rozdíl polohy bodů n
a N ve směru hlavní tečny obnášel na př. nN =
= 1,32m, potom při <t a = 113°00', toto posunutí
při zachování stability KO, by se vyjádřilo r - r' =
= 2 m (viz "Vytyčovací tabulky"), t. j. místo
r = 985 m, vytrasujeme r' = 983 m.
Při použití polární metody, pro vytyčení podrob-

ných bodů oblouku, úhlovou hodnotu obvodového
úhlu 00 stanovíme snadno pro So = 0,1 ze vzorC·3:

_ ~~313. 2403~ kd ' - 98300- r' ' e r - •

pro Sl = 10,0 je 01 = 100 00'
Přizpůsobením hodnot poloměrů složeného oblou-

ku zvolenému průběhu trasy v přírodě nemění se nic
na věci po stránce technické. S hlediska praktického'
vytyčování znamená to pro traséra zjednodušení vý-
počtů, měření a úsporu času.
Popsaný zde způsob nelze ovšem použíti pro vy-

tyčení tunelové trasy dráhy nebo průplavu ve slo-
ženém oblouku o dvou nebo třech různých polo-
měrech.
V tomto případě je třeba průsečík tečen -a dva

zvolené body na hlavních tečnách navázati na trian-
gulační síť. Změřiti délky od začátku tunelu ke zvo-
lenému bodu na jedné tečně a od konce tunelu ke
zvolenému bodu na druhé tečně a vypočítati z trian-
gulační sítě souřadnice zmíněných třech bodů. Z mě-
řených délek a směrníků určí se souřadnice začátku
a konce tunelu. Dále se určí souřadnice středů oblou-
ků, středové úhly a délky oblouků. Poté, když jsou
známy délky jednotlivých oblouků, jejich středové
úhly a poloměry, můžeme začíti s postupným vy-
tyčením podrobných bodů složeného oblouku v tu-
nelu.

Podobný příklad je podrobně popsán ve zvláštním
otisku "Eisenbahn", sv. XII!., č. 6 a 7 ze dne 7. a
14. srpna 1880, Dr. C. Koppe: ,,-Ober die Bestim-
mung der Absteckungselemente ftir die sieben Kehr-
tunnels der Gotthardbahn".

K části článku, pojednávající o složeném oblouku
protisměrné křivosti, lze poznamenati, totéž co bylo'
výše uvedeno.

Vytyčení by se mohlo provésti obdobně, jako je
výše popsáno.

V závěru článku pisatel se ještě zmmuJe,
že mezi protisměrné oblouky zpravidla se vloží mezi-
přímka určité minimální délky, o čemž chce podrob-
něji pojednati při jiné příležitosti. I o této otázce se
najdou hojná pojednání v odborných časopisech, ze-
jména v "Technickém obzoru".
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Vyjádření Ing. Arnošta Třebína.
Poznámky pana kolegy Ing. Anikina mne nutí

k tomu, abych zaujal své stanovisko k některým
jeho námitkám.

O tom, zda je z důvodů hospodářských nebo pro-
vozovacích lepší trasovati přímky či oblouky o men-
ších neb větších poloměrech se zde rozšiřovati
nebudu, to je věcí jiných odborníků./ Chci jen zdů-
razniti to, že trasa velkoprůplavu, na jehož vyty-
čovacích pracech jsem zúčastněn, se skládá po celé
své délce - přes 200 km - jen z oblouků bez mezi-
přímek. I v místech, kde by byla přímka docela na
místě, bylo raději použito plochého oblouku, v jed-
nom případě dokonce o poloměru 20.000 m v délce
přes 21jz km. Ploché oblouky nemají na lodní provoz
vůbec žádný vliv a malé prodloužení osy jest na
druhé straně vyváženo možností lepšího přizpůsobení
terénu a hospodárnějšího rozdělení zemních hmot
při stavbě. U mohutného projektu, který úplně
změní obraz svého okolí, je dobře si všímati archi-
tektonického prostorového usměrnění. 'ro, že jsem
ve svém článku uvedl názor cizích inženýrů, je na-
prosto správné, vždyť odborné časopisy jsou právě
určeny k tomu, aby své čtenáře seznamovaly nejen
s myšlenkami domácími, nýbrž i cizími, ať jsou čí-
koliv.

Charakteristika oblouku o pol. 6000 m, kterou
pan kol. Ing. Anikin rozvinuje, se netýká vodních
cest, nýbrž s i 1nic.

Vytyčování oblouků o poloměrech větších než
6000 m není nikterak obtížné a dá se provésti vyty-
-ěovacími tabulkami jakéhokoliv rozsahu - bez jaké-
koliv ztráty času, o které se pan kolega Anikin zmi-
ňuje. Způsob, jakým by vytýčil tentýž složitý
oblouk, jest jistě velice praktický a rychlý, dovoluji
si jej však upozorniti na to, že přesto, že způsob
ten dobře znám, jsem ho nemohl použíti, jelikož
jsem musel provésti úkol mi nařízený; při dodržení
poloměrů, navržených ve vytyčovacím plánu, spojiti
dané dvě tečny tl a t2 dvěma oblouky bez mezi-
přímky a vyjíti při tom z bodu Ke. Jako země-
měřičský inženýr, který má pracovati vždy přesně,
jsem se ho zhostil nejlepším způsobem, jak to jen
terén dovoloval. Měření tečen po způsobu pana ko-
legy jsem nahradil měřením polygonových stran a
nevelikým počítáním.

Tím, že jsem svůj postup uveřejnil, jsem chtěl jen
upozorniti své kolegy na způsob, jehož v určitých
případech (při trasování železnic a tunelů) a za
podobných podmínek musejí použíti. V celé řadě
stejných případů jsem ho vždy používal, pouze s tím
rozdílem, že jsem napřed vytýčil oblouk o daném

koncovém bodě (Zal obr. 3) až k přibližnému bodu
přechodu A, který lze vyhledati podle vytyčovacího
plánu (silně vyznačená část).

V bodě A se vytýčí tečna, stanoví její průsečík
s tečnou t2 (bod PT') a změří tečnový úhel w'.
Zbytek oblouku A-BO-K02 se pak řeší jako slo-
žitý oblouk známými rovnicemi. Způsob ten dá jen
o málo minut delší počítání než způsob uvedený pa-
nem kolegou a jest při tom naprosto přesný.

,
i pr'

~'ri

Dále mne pan kolega Ing. Anikin upozornuJe na
to, že jsem měl podle nějakého předpisu vytýčiti
vrcholovou tečnu. K tomu odpovídám, že podle svých
zkušeností ve vytyčování oblouků si volím pomocné
body a tečny nikoliv podle předpisů, nýbrž podle
terénu a že jsem při toni dosáhl vždy nejlepších vý-
sledků. Není třeba se vždy držeti teorií starších
aniž by se neuvažovalo, jsou-li výhodné nebo nevý-
hodné.

Způsob řešení oblouku při nepřístupném průse-
číku tečen, jak jej pan kolega uvádí, známe všichni
dobře z přednášek pana prof. Dr. Ryšavého, řešení
sdružených oblouků nám však nebylo nikde před-
nášeno.

Pokud jde o upozornění, že o podobných vytyčo-
vacích pracech bylo již pojednáno v jiných časo-
pisech, zE:jména ve starších číslech "Technického
obzoru" podotýkám, že není přece možno zůstávati
na mrtvém bodě. V Technickém obzoru bylo již mno-
hokráte pojednáno na př. o spojitých nosnících a
přece se tam objevují o nich stále nové články.

P3zIlámky k článku: .,.,Úpravahraničnich toků"".
Ing. VACLA V KRUMPHANZL.

Velmi mne zaujal článek pp. Ing. Hrdličky a Ing. Dr.
Prokopce v čísle 5. z 25. května t. r. Příspěvek psaný
pěknými slovy je dobře vypraven. V posledních
třech odstavcích článku přicházejí páni autoři k pře-
kvapujícímu závěru, jenž lze říci těmito slovy: "Ne-

máme dosud dostatek vhodných a potřebných práv-
ních předpisů, snad i zákonů k provedení změny,
eventuelně k úřednímu zákroku."

Po předchozích velmi krásně líčených vývodech
čekal jsem však od našich kolegů z mladší generace
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naznačení nejlepší cesty, jak je si třeba s návrhem
počíti a nikoliv útěk od věci.
Chtěl bych proto sám k obsahu článku říci něko-

lik slov. Právních a měřických předpisů již máme
tolik, že již se tu a tam mluví o potřebě jich reduk-
ce. Kdybychom jich měli k té pěkné hromadě ještě
celý stoh, rozhodně nám samy nerozřeší technicky
obtížná díla. K tomu je třeba zdatných pracovníků,
kteří mají snahu jíti věci na kořen. Nečekejme, aby
naše široké právně technické předpisy přišli vyklá-
dati jiní, technické a zejména zeměměřičské práci
cizí lidé.
K tomu jsou povoláni podnikaví měřičští inženýři.

Pravý technik si má věděti se vším rady. Nestavme
proto své povolání jen na dělbě parcely a změně způ-
sobu užívání. Katastrální území je vedle parcely jed-
ním z pilířů uspořádání pozemkového katastru. Již
proto bude je lze také měniti a vhodně přetvořiti./,
protože je to věc živá. Jelikož je to vyšší jednotka
než parcela, bude to také trochu složitější.
V jednom, co říkají uvedení kolegové mezi řádky,

mají pravdu. To je to, že se u nás většinou vyhýbá-
me řešení těžších problémů, abychom si nepřidělá-
vali nepříjemnou práci a mnohdy i z pohodlnsoti,
abychom nemusili studovati předpisy, jichž denně
nepotřebujeme.
Páni autoři vpředu článku obsáhle vypočítávají

předpisy a důvody pro provedení změny. Dovolávají
se hlavně předpisu § 35 vI. nař. 64/ 30, který se však
jimi uvedených případů vůbec netýká. O uvedeném
jedná jasně, zřetelně a jednoznačně § 67 k. z. a § 55
vI. nař. Rovněž v mnoha odstavcích citovaných před-
pisů není uveden ten nejnovější, dnes 3 roky starý
- Návod III. Zde v § 50, odst. lb), odst. 3 a v pří-
loze č. 19 najdeme podrobné ponaučení, jak věc
písemně provésti. Zejména § 67, ďdst. 1 k. z., § 55,
odst. 5 a 6 vI. nař. a § 50, odst. 3, odst. III nám
odpoví na naše všechny pochybnosti.
Pokud jde o zhotovení právní listiny potřebné

k převodu, dovolím si podotknouti, že pro ,tuto stačí
vyznačení převáděných dílů značkami podle plánu
a ne parcelními čísly. Tedy vyhotovení je odvislé
od změny kat. hranic. Ani knihovní pořádek, prove-
dený podle dosavadního stavu kat. hranic nemusí
být dalšímu provedení změny kat. hranic na závadu,
jak mylně páni autoři předpokládají (§ 55, odst. 5
a 6 vI. nař.). Domnívám se, že páni autoři vidí chybu
v nejasnosti předpisů o tom, kdo se má v daném pří-

padě chopiti iniciativy k vyvolání řízení za změnu
hranic.
Myslím, že je nesporné, že je to především povin-

ností zemského úřadu. Důvody vidím v ustanoveních
§ 42, odst. 2 inst. B. Dle toho připraví příslušný
oprávněný úřad návrh, pomůcky, i návrh ohlašova-
cích listů. Podle odst. 3 téhož paragrafu provede pak
katastrální měřický úřad potřebné komisionelní ří-
zení. Jelikož jde o změnu vyšší jednotky, která dobře
nesnese odkladu, bylo by zde třeba změniti stano-
visko poz. katastru, že změny lze vyšetřovati jen
v letním období. Bylo by třeba příslušné řízení za-
hájiti co nejdříve, třeba i v zimě, tak jak tomu bylo
~nalogicky při vyšetřování vložkářských výkazů
VI. a XVI. na Slovensku. Jelikož příslušný měřický
operát by vyhotovil oprávněný úřad, bylo by řízení
kat. úřadu velmi jednoduché, omezilo by se praktic-
ky jen na vyhotovení popisu změněných hranic.
Pisatelé článku jsou na pochybách, zda při regu-

laci lze prokázati dostatečný veřejný zájem zákonem
předpokládaný k vyvolání řízení za změnu hranice.
Myslím, že regulace vodního toku je takový zásah
do právních, správních i technických poměrů v držbě,
že si nelze jiný větší ani dobře představiti, a zákono-
dárce zde zajisté neměl jiných případů na mysli.
Že dovedeme zaměřiti ty nejtěžší a nejsložitější

případy, o tom není pochyby; o tom máme zde v ča-
sopise poslední dobou mnoho příkladů. Zbývá jen
nastíniti přibližný způsob k písemnému provedení
zmíněných změn. Ani to není nic nového. Zde jsou
dlužni čtenáři časopisu odpověď na úlohu čís. 2
z čísla 6/1940. Redakce zajisté předpokládala, že
by někdo mohl přijít s něčím trochu jiným, než dává
příloha 19 instr. III. Čekali jsme, že se ujmou slova
kolegové od Zemského úřadu, kteří mají k otázce
nejblíže. Ponechám proto zatím oněm kolegům ini-
ciativu a těším se na jejich úspěšný přínos do této
otázky.
Ačkoliv úplně odmítám'vývody druhé a třetí věty

předposledního odstavce článku, vítám snahu kolegů
po vyjasnění této staré bolesti. Výtka, že nejsme na
výši, není správná, jen někteří jednotlivci nejdou
s duchem času a těm musí býti správná cesta na-
značena.

(P o zná m k are d a k c e. Redakce vítá rozpra-
vu o této závažné věci a je ochotna hodnotné pN-
spěvky uveřejniti.)

Na Moravě se počátkem 17. století platila kontri-
buce podle počtu poddaných a zbrojních koní. Zbroj-
ní kůň, jakožto jednotka pro zdanění, byla urěitá
část jmění, jejíž hodnota byla v r. 1601 - 20.000 zl.
Byly však odváděny dávky i z důchodů, mlýnů, obilí,
vína, piva, pálenky, dobytka a vlny, později i z do-
mů. Po r. 1632 se platilo pouze ze zbrojních koní.
Počet těchto se však stále zmenšoval, a jelikož
zbrojní koně byli také na jednotlivá panství nerov-

noměrně rozděleni, docházely zemskému tribunálu
stížnosti do nerovnosti způsobu rozvržených daní.
Podle návrhu císaře Ferdinanda III. v r. 1642 byli

zbrojní koně rozvrženi ne podle možnosti a jmění
poplatníků, která se každý rok měnila, nýbrž podle
ocenění statků, které byly rozděleny do tříd. Ani po
úpravě z r. 1643 neustaly námitky do neúměrné dis-
tribuce zbrojních koní. Proto se zemský sněm v r.
1655 usnesl, aby základem kontribuce byl ber n í
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lán a aby předmětem zdanění byla půda polí a vi-
nic, jež rozděleny podle jakostí a výnosu do tří tříd.
Zdanění měli podléhati řemeslníci, Židé i domy šen-
kovní.

Stanoveno, aby
1 berní lán 1. tř. = výsevku 96 měřic na ploše

6000

2. tř. = výsevku 108 měřic na ploše
7500

3. tř. = výsevku 126 měřic na ploše
9000

1 berní lán pro města = 3 měšťanům s pivním
vinným šenkem

\ 6 měšťanům s vinným šen-
kem
9 měšťanům bez šenku

1 berní lán = 12 řemeslníkům
1 berní lán = 3, 6 nebo 9 Židům bez polí a vinohra-

dů, pouze se šenkem.

Za tím účelem došlo v r. 1656 k přehlídce držby
na Moravě, k t. zv. "lá,no.véyjsitaci"', při níž sta-
vové předložili zemskérÍm hejtmanu přiznávací listy
o svých nemovitostech i poddaných, kontrolované
komisemi, jichž ředitelem byl hrabě Podstatský
z Prusinovic. Komise byly dvě; jedna pro kraj 010-

moucký, druhá pro brněnský, znojemský a jihlav-
ský. Každá měla po dvou členech ze stavnu panské-
ho, duchovního, rytířského a městského. V přizná-
ních měly býti uvedeny i statky opuštěné.

Výsledky první lánové visitace na Moravě jsou
souhrnně patrny z tabulky.

S výsledkem první lánové visitace (první morav-
ský poddanský katastr) byla však všeobecná nespo-
kojenost. Proto podle nařízení císaře Leopolda T.
z r. 1666 byl v r. 1667 proveden soupis domů, aby se
daň přenesla též na domy podle počtu-komínů a tím
se ulehčilo lánům. R. 1669 po usnesení stavů a usta-
novení nových komisařů započato s "novou visitací
lánů". Do zdanění pojata opět jen pole, vinice, šen-
kovní domy, řemeslníci a· Židé, kteří převedeni na
lány. Výsledek prací nových komisí jsou "lánské
rejstříky" druhé generální visitaě,ní komise z r. 1669
až 1679, uložené v zemském archivu v Brně. Zjiš-
těno bylo 17.385% lánů a 96.796 komínů. V zemi
bylo: 71,9% domů osedlých,

4,9% " lhotnických,
23,2% " pustých.

V r. 1671 usneseno na sněmu, aby byla uložena
kontribuce též na každý komín (po 40 kr.), ať ná-
leží komukoliv.

Tereziánský rustikálnÍ katastr.

Jelikož do přiznání (fassí) z 2. lánské visitace
nebyly pojaty zahrady, louky, pastviny, lesy, rybní-
ky a nebylo tedy mnoho pozemků zdaněných, ozná-
mila císařovna Marie Terezie reskriptem ze dne
5. března 1748, že je rozhodnuta provésti berní
rektifikaci. Tato byla vyhlášena patentem ze dne
9. května 1749, čímž také vešel v platnost terezián-
ský rustikální katastr. Nařízeno též rozlišení do-
minikálu od rustikálu. Co bylo r. 1656 poddanské
a r. 1669 zapsáno jako poddanské (rustikální) do
katastru, mělo býti za takové pokládáno, i když se
po tomto roce dostalo do rukou panství. Poddanské
reality byly zaznamenány v přiznáních (fassích)
poddanských, jež obsahovaly:
1. jméno vesnice, města, hospodáře z doby 1. visi-

tace, počet měřic a achtelů polí, vzdělávaných
i pustých, zařazených do 8 tříd,

2. pustiny, lada, pastviny, zařazené do 6 tříd,
3. zahrady, štěpnice, chmelnice, vceněné do 8 tříd,
4. louky, odhadnuté podle počtu vozů sena a otavy,
5. vinohrady, zařazené do 4 tříd,
6. lesy, vceněné do 4 tříd, dávající:

dobré stavební dřevo s velmi dobrým odbytem,
horší dřevo s dobrým odbytem,
špatné dřevo s dobrým odbytem,
dobré dřevo z lesů s velmi těžkým přístupem,

7. rybníky,
8. mlýny, pily, stoupy, valchy, olejny, papírny,
9. adminikula (mimořádné hospodářské výtěžky),

plynoucí z chmelařství, pěstování lnu, konopí,
z vorařství, chovu dobytka, příze, ze zisku z ob-
chodu, formanství.
Užitky poddaných byly převedeny na berní lány,

jichž bylo v r. 1760 na Moravě 16.742.
Po zavedení poddanského katastru v r. 1760 byli

poddaní osvobozeni od daně z komínů, z kterých
platila jen královská města.

Panské reality tvořily podle patentu císařovny
Marie Terezie z 3. února 1750 ka tastr dominikální,
který uveden v platnost v r. 1753. Užitky panské
nebyly převedeny jako užitky poddaných na berní
lány, nýbrž zdaněny 22,6% výnosu, od r. 1754 25%,
od r. 1764 26,3% výnosu. Přiznání (fasse) domini-

,.!:d
Berních lánůQ) .., Domů Měřic polí,..,
(včetně šenků,Q) '2Kraj +> +>'" '" '" Zidů)Q)

)Q) Q)

osedlých I pustých Ilhotních I~ ~ :>- osedlých pustých a řemeslníků)

olomoucký 31 53 1109 30775 5502 605759 '/8 20562 5/8 11006915/8 6478 '/8
brněnský 11 62 766 14113 6415 410409 - 304076 4026 'I.
znojemský 6 31 321 6619 . 3207 287603 '/8 9789 4/8 1287136

/. 2826

Ijihlavský 4 15 257 5157 474 130002 '/. 1908 4/. 8787 1285 4/.
hradišťský 10 24 320 9250 3167 221547 I 10598 3/8 75777'/·1 2132

Celkem I 62
1

185 127731 65914 I 18765 -11655321 3/.1 43219 I 6180454/.1 16748

Po revisi v r. 1663 I I I I I I I I I 15442
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kální byla někdy nespolehlivá, neboť nebyly v nich
uvedeny panské pozemky, poddanými užívané, pro
svou povahu do rustikálního katastru nezapsané.
Úroky poddanské, činže, výnos rybníků byl snižo-
ván. Přiznání vrchností nebyla přezkoušena, pouze
přiznání poddaných. Poddaný platil z hrubého vý-
nosu, vrchnost z čistého výnosu, ač výnos její půdy
nebyl správně posouzen, jelikož nebylo přesných
směrnic pro stanovení 8 tříd výnosu zrn a pro určení
ceny jedné měřice obilí. Berní schopnost jednotli-
vých panství a krajů nebyla objektivně vyšetřena,
při určování výnosu dominikálních statků nebyl brán
zřetel na možnost lepšího hnojení, počet potahů, 1'0-

botních sil, odborné vedení hospodářství. U podda-
ných čítána adminikula, u dominikálií nikoliv. V při-
znáních dominikálních byla půda i ostatní užitky
podle jednotlivých dvor.ů, v přiznáních rustikálních
podle vesnic. \

Josefinský katastr.
Rozdíly mezi rustikálním a dominikálním kata-

strem měly býti proto odstraněny patentem císaře
Josefa, ze dne 20. dubna 1785, jenž obsahoval tato
ustanovení:
§ 1. Všecky úrodné pozemky rakouských zemí

uvnitř hranic obcí mají býti vyměřeny, zobrazeny a
vyšetřen jejich hrubý výnos podle úrodnosti.

§ 2. Každý držitel přizná počet pozemků a jejich
výnos bude kontrplován.
§ 3. Vyměření a zobrazení úrodu poskytujících

pozemků a realit a určení výnosu pozemků provedou
obecní vrchnosti, rychtář, přísežní nebo kmetové,
jurisdicenti nebo jejich zástupci a úředníci, v přítom-
nosti výboru ze 6 důvěryhodných mužů, volených
každou obcí.
V každém kraji bude zřízena podkomise, sestáva-

jící z krajského komisaře, ekonoma, inženýra, kte-
ráž obecním vrchnosem, zástupcům a 'úředníkům vy-
světlí praktické provádění šetření, měření a ocenění
pozemků. Podkomise má na veškerá jednání dohlí·
žeti, kdežto jurisdicenti, jich zástupci, úředníci, mají
přesně jejich nařízení vyplniti.
§ 4. V každé zemi bude zřízena vrchní komise,

dohlédající na jednání krajských podkomisí.
§ 5. Zdržování nemá nastati. Vš~chni si mají po-

píliti, měření započíti téhož roku v létě a skončiti je
koncem října. Podkomise i vrchní komise mohou
ustanoviti i zvláštní úředníky, kteří by na různých
místech vykonali potřebná místní přezkoušení.
§ 6. Přiznání vrchností nebo jich zástupců, úřed-

níků mají býti učiněna v přítomnosti obecního vý-
boru, přiznání poddaných veřejně v přítomnosti obec-
ního výboru a soudce.
§ 7. V případě, že by přiznání pozemků a jejich

výnosu nesouhlasila s údaji při dřívější daňové úpra-
vě, objevením pozemků dosud nezjištěných a ne-
zdaněných, upouští se od trestu.
§ 8. Kdyby však vyšlo později na jevo, že někdo

nepřiznal nějaký pozemek, bude pozemek považován
za majetek toho, kdo učinil ohlášení u krajské pod-
komise, nebo u vrchní komise. Chce-li udavač býti
zatajen, prodá se pozemek tomu, kdo zaň nejv.íce
nabídne.
§ 9. Každá jiná chyba povolaných osob v měření

nebo ocenění bude trestána a pokuta přiznána uda-
vateli, jehož jméno nebude sděleno.
§ 10. Do vyhotovených přiznání (fassí), podepsa-

ných obecními vrchnostmi, jurisdicenty, jich zástup-
ci nebo úředníky, může každý nahlédnouti u soudce
nebo faráře, aby se tak držitelé i obce navzájem
mohli kontrolovati.
Podle zásad tohoto patentu bylo přikročeno ihned

k pracem pro založení katastru, zvaného obecně jose-
finským katastrem půdy.

Přípravné práce.

Nejprve byly určeny a popsány obecní hranice,
vyhledány pozemky plodné, které byly co do topo-
grafické polohy popsány, postupně očíslovány a roz-
děleny podle přirozených hranic na "místa", "hlav-
ní pole" a "tratě", kteréž byly pojmenovány.
Měřeny měly býti: role, oulehla, rybníky, louky,

zahrady, pastviny, houštiny (křoviny), vinice, lesy.
Z měření byly vyloučeny pozemky neplodné, mo-

čály nevzdělávané zemědělsky, poštovní a obchodní
silnice, cesty, řeky, potoky, neužitá místa, skaliska,
vodní strže (výmoly) .
Domy byly sepsány, opatřeny čísly domovními,

ale zaměřovány nebyly. Dvorním dekretem z 8. čer-
vence 1785 bylo nařízeno užitečné povrchy pevnost-
ních hradeb přiznati a nové měření pozemků komor-
ních, bývalých jezuitských, nadačních a městských
panství, byly-li již geometricky pod veřejným dozo-
rem zaměřeny, neprováděti. Nejvyšší mínění jest, že
pozemky přenechané soukromými panstvími podda-
ným po předchozím geometrickém vyměření, nutno
posuzovati stejně jako pozemky komorních, býva-
lých jezuitských, nadačních a městských panství.
kde byl ve spojení s geometrickým vyměřením za-
veden systém robotní abolice.
Dvorním dekretem ze dne 14. července r. 1785 na-

řízeno, že obvod jezer má býti geometricky zaměřen
a při tom u každého vyšetřeno a vlastními záznamy
prokázáno, kdo jest soukromým vlastníkem rybo-
lovu a jaký jest podle kontraktů nebo kontrolované-
ho přiznání vlastníka roční užitek.

Měření.

Pozemky menší a pravidelné, nebo pozemky, které
bylo možno rozložiti na pravidelné tvary, zaměřili
obecní vrchnosti, kteří byli dříve instruováni inže-
nýry, v přítomnosti 3 zvolených členů obecního vý-
boru a pomocí držitelů. Takové pozemky se nezobra-
zovaly na plánech. Lesy a pozemky na příkrých sva-
zích, nebo pozemky nepravidelných tvarů zaměřovali
a zobrazovali přísežní inženýři.
Dvorní patent z 12. září 1785 stanovil:
1. Panství a obce, které nemohou obyčejnýw způ-

sobem své nemovitosti vyměřiti, mají státu hraditi
náklady na inženýra.
2. Za účelem usnadnění práce, získání času i shod-

ných a spolehlivých zpráv, zavede krajský inženýr
pracovní deník, do kterého každý inženýr zaměst-
naný poddanským vyměřováním zapíše denně vyko-
nanou práci a -koncem každého měsíce jej předloží
prostřednictvím hospodářského úřadu subkomisi pro
úpravu daně. Deník měl býti veden podle tohoto
vzoru:
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D enn í k.
Od 1. do 31. srpna 178 ...

Počet pozemků a jejich Dny,kdy
Jméno V kterých vesnicích přibližná výměra v poli
panství, provedl zaměření

v rovinném I vkopcovitém Poznámka,
Den Jméno li něhož nepravidelnýchpozemků, o o proč v ten neb

inženýra inženýr které sedláci I'l I'l onen den nebyloterénu ·0Il ·0Il
provádí vyměřiti nemohou :> o:> pracováno+'

I \ I
+'

\ \

o •....•0
vyměřování a doba měření aJ ~ 0;:::1 aJ ~ 0;:::1 o tJ >'tJ

>tJ aJ ..<:: >tJ aJ ..c •....•0Il .l:>0Il
o +' ·0Il o :t: ·0Il >,~ aJ Fo<
~ >=; W. ~ -. W. .l:>l:lt I'll:lt

1 N. N. N. N. N. od 1. do 8. srpna 24
I
20 3141 - - - I 1 I2 1

3 1 výpočty
4 1
5 1
6 1

7 1 neděle a výpočty
8 1

9 » od 9. do 31.(8. 122 50 280 30 123 1450 1 odjezd na stanici
10 1 výpočty
11 1
12 1 neděle, výpočty
13 1 svátek »

14

I
1 I15 1 výpočty

16

I
1 výpočty

17 atd. - až do I

I
1 neděle, výpočty

konceměsíce I

I A 146 I 70 1594\30 \12311450\
\ II

Dvorním dekretem ze dne 19. července 1785 bylo
rozhodnuto, že soudcům, porotcům a členům výboru
za práce měřické a přiznávací nemá býti povolena
zvláštní odměna, a že nadále nemá býti brána ani
v úvahu'. Přizná-li však vrchnost odměnu jmenova-
ným po vzájemné dohodě, pak nemůže býti měřít-
kem použitý čas, nýbrž řádně vykonaná práce.
Vzniknou-li při tom námitky, urovná je spravedlivě
a podle okolností krajská subkomise.
Instrukce pro vyměřování (ve Sbírce zákonů a na-

řízení z r. 1786) byla velmi podrobná, ač projedná-
vala jednoduché úkony (měření přímky, zakřivené
čáry, měření vyvýšeniny, kopce, měření přímky křo-
vinami) a měla 46 paragrafů. Pomůcky k měření
byly: dřevěný vídeňský sáh, měřický řetěz, provazec
nebo plátěné pásmo dlouhé 10 sáhů, 2 kolíky k na-
pínání měřického provazce, 6 až 8 rovných tyčí, 10
dřevěných hřebíků.
Těmito měř. pomůckami byly stanoveny veškeré

míry, potřebné k výpočtu výměr pozemků ve tvaru
obdélníka, trojúhelníka nebo lichoběžníka. Křivé hra-
nice se vyrovnávaly v poli. Na svahu se měřilo stup-
ňovitě. Kdo v obci řídil vyměřování, zapisoval
v každé měřené přímce obsažené sáhy a stopy ve
7.vůsobu zlomku: l' = l/nO, 2' ,1J3°, 4'= 213°,
5'= 5/0°.
Pásma se opatřovala uzly, které se uvolňovaly,

zkrátilo-li se pásmo. Vytažená pásma se uzly zkra-
covala. Aby se uzly nezatahovaly, prostrčil se uzlem
dřevěný kolíček.

Výsledky denního měření byly zapsány do operač-
ního journálu, který podepsaly přítomné osoby, čímž
spoluručily za správnost vyměřování. Od obcí se po-
žadovalo, aby měřené šířky a délky čtyřúhelníků do-
daly za účelem zápisu do tabulky o přiznání (Fas-
sionstabelle). Míry zaměřené inženýry byly zapsány
do zvláštního sloupce tabulky o přiznání.
Výměru pozemku zaměřeného sedláky zapsal do

přiznávací tabulky pověřený úředník, výměru nepra-
videlných pozemků do příslušného sloupce inženýr.
Plošná míra byla podle rozhodnuťí dvorské komise

pro úpravu daní z 15. ledna 1785 počítána v jitrech,
měřicích a sáhách (1 rak. jitro = 3 měřice = 1.600
sáhů). Výpočetní protokol měl tento jednoduchý
tvar. (Viz tab. na str. 132.)

Oceňování hospodářských pozemků.

Za účelem zjištění výnosu pozemků zařazeny úrod-
né pozemky do čtyř hlavních druhů, t. j. rolí, luk,
vinic, lesů. Výnos ostatních druhů pozemků byl upra-
ven na jeden ze jmenovaných čtyř druhů.
Rybníky byly zařazeny do rolí, křoviny, zahrady,

pastviny a alpy do luk.
Přiznání z rolí dělo se jen, byla-li na nich pěsto-

vána pšenice, ječmen, žito a oves. Udal-li majitel
pozemku, že na svém poli osel 3 měřice žita a 4 mě-
řice. ovsa, a že z prvého sklidil 7 a z druhého 6 mír,
zapsalo se v přiznání pro žito 21 rněřic a pro oves
24 rněřic.
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Člllo I Délka I Šířka
I
Střední

I Součin= plochačtyř- šířkaúhelnlka

92
I 73 147 119 '1. 8,723 'I. čtvereč.2 - sáhu239

107
90 1/,1II 80 74 2,7152-181

67
III 34 48 57 '1, 1,9552-115

Dohromady celá ploeha: 13.393 '1, čtvereč.
sáhu

Kdyby však majitel pozemku žádné z těchto čtyř
hlavních obilin nesel, nýbrž pěstoval jiné vedlejší
plodiny, pak se tyto nepřiznávaly a výtěžek byl svou
hodnotou zařazen do udaných čtyř hlavních druhů
obilin.
Výtěžek pronajatých pozemků byl přiznán, aniž

by se přihlíželo k nájemnému neb k tomu, co majitel
jinak od nájemníka dostává.
Vrchnosti, faráři, pivovarníci a všichni majitelé

pozemků, kteří vedli řádné účty, vykázali svůj výnos
obilí na podkladě výpisů z účtů od roku 1774 až
1782.
Když některý z majitelů pozemků svůj pozemek

z nedbalosti neb jiné příčiny nevzdělával, následkem
čehož z tohoto neudal ani průměrný výtěžek přimě-
řený vlastnosti pozemků, pak nepřihlížela obec a
vrchnostenský úředník k nízkým údajům, nýbrž za-
nesen výtěžek získaný porovnáním zanedbaného po-
zemku s ostatními pozemky stejné jakosti.
Dvorním dekretem ze dne 16. září 1785 stanoveno,

že vzdálené půlmíle od míst, v nichž se konají týden-
ní trhy, mající při dopravě obilí Homě ztráty času
a opotřebování vozidla a dobytka ještě i výdaje na
stravném, mohou od průměrné ceny obilnin na trhu
odraziti u pšenice a žita 0/1. kr., u ječmene a ovsa
% kro Šlo-li však o obce vzdálenější, pak na každou
celou míli odpočítáno u pšenice a žita 1Yz kro a
u ječmene a ovsa 1 kr., a tím stanovena cena obilnin
k výpočtu výnosu orných pozemků v dotyčném kraji.
U pozemků, které se nevzdělávaly řádně jako

obyčejná role, nýbrž následkem· špatného návyku

majitele neb z jiných prlCm, než přirozené neplod-
nosti půdy, vždy za 3 až 4 léta, a mezitím jsou po-
užívána jako pastviny (oulehla, Trisch - Rotti:icker),
bylo vždy předem rozhodnouti, zda občasně vzdělá-
vaná role patří skutečně pro nezpůsobilost půdy do
tohoto druhu pozemků, neb zda se mají zařaditi do
všeobecně používatelných rolí.
V příslušném sloupci o výnosu obilí se u pozemků

občasně vzdělávaných poznamenávalo, za kolik let
jsou obdělávány.
Rybníky se porovnávaly podle své plošné výměry

povrchu s výnosností orné půdy, neboť většina jich
bývala občasně vypuštěna a obdělána, a na rybo-
lov v rybnících bylo pohlíženo jako na průmysl spo-
jený z části s více výdaji. Porovnávaly se proto
s výnosem obilnin sousedících rolí stejné plodnosti,
avšak v přiznání se výslovně označily jako ryb-
níky.
Výnos luk se zjišťoval podle počtu povozů sen:l

a otavy a zaznamenal se podle průměrné váhy ve
zvláštním sloupci přiznání, který byl k tomu určen.
Výnos zahrad se stanovil podle nejlepšího druhu

luk, bez ohledu, byla-li v nich pěstována zelenina
neb ovoce. Zahrady zvláště špatné jakosti, vysky-
tující se ve vesnicích, byly porovnány podle způso-
bilosti půdy s loukami špatnějšího druhu. V přiznání
však byl ve sloupci pro popis pozemků uveden ná-
zev zahrada.
Pastviny, které bylo možno rozděliti a zorati, byly

posuzovány podle vlastnosti nejnižšího druhu luk.
U pastvin zvlášť špatné jakosti, jež byly také za-
neseny do luk, musela však býti poznamenána příči-
na nízkého výnosu ve sloupci pro popis pozemku.
Alpy vceněny podle množství sena nebo otavy,

která se na nich sklízela a podle výše nájemného,
byly-li pronajaty.
S křovisky, které nebylo lze považovati za les, se

nakládalo jako s pastvinou a podle toho se stanovil
i výnos.
U pískovišť a hlinišť, ve kterých byla již půda

vykopána, pokud nebyla pro orné pole opět upra-
vena, hodnotil se výtěžek jako u pastvin.
Výnos vinic se určoval podle průměrného počtu

věder za rok. Jelikož však u žádného jiného pozem-
ku nepřichází v ročním výnosu takové rozdíly jako
právě u vinic, nařízeno, aby obecní vrchnost i obec
věnovala údajům zvláštní pozornost, a aby příliš
nízká udání neuznávala. - . (Pokračování.)

,
ZPRAVY

Civilně ~eometrovské zajímavosti. Inženýrská komora
je povinna podle vlád. nařízení k zákonu o svém zřízení
z roku 1920 vésti soupis svých členů a vydávati pravidel-
ně koncem roku členský seznam. Podle seznamu, který
vyšel na jaře t. r. se stavem k 1. lednu 1941 měla Inže-
nýrská komora (1051 'členů. Z toho v oblasti pracovní
sekce v Praze 80~ena, v oblasti Pracovní sekce v Brně
250 členů. Nejsilnější kategorií jsou civilní inženýři sta-
vební. Po ní následuje íhned kategorie civilníchgeo~etrů,
která měla v jarních měsících t. r. (včetJre-přírůstkťll'lo
vydání seznamu) v Čechách 152 členy, na Moravě 73 čle-
ny. Čtenáře našeho Obzoru mohou zajímati některá po-
drobnější data, týkajíc se civilních geometrů a jejich
dnešního postavení.
Jedním z nejzajímavějších zjištění z úředního seznamu

je stav nynějšího územního rozložení civilních geometrů

v Čechách a na Moravě. Z připojené mapky soudních
okresů je patrna síť a hustota civilně geometrovských
autorisacích v Čechách a na Moravě. Do mapky zakres-
leny jsou jednak ryze civilně-geometrovské autorisace,
jednak civilně-geometrovské autorisace, jejichž nositel
má ještě další některou civilně-inženýrskou autorisaci
(stavební, kulturní, lesní a j.). Proto udávaný počet ry-
zích geometrovských autorisací nutno zvýšiti o tyto auto-
risace podvojné. Celkový počet oprávnění _civilně-geo-
metrovských v Čechách a n:i Móravě je patrný z připo-
jené tabulky.
Celkem tedy. v Čechách a na Moravě je činno 286 ci-

vilních geometrů. Rozsah jejich oprávnění je dán zně-
ním § 5 nařízení ministerstva veřejných prací ze dne
7. května 1913 ř. 77 ř. Z. a vztahuje se na všeliké projek-
tování a vyměřování ve vodorovnéma svislém směru ve
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>Ň '8 <I)
Cechy I

><1) <I) <) Morava.o ><) ~
<Ji Oprávnění C<l C<l

.:: S I venkov I I I I;U .- Praha celkem Brno venkov celkemO ;.-

1 Civilní geometři A 38 114 152 13 50 73
2 Civilní geometři s dal:iím

oprávněním. • 19 32 51 4 6 10

I Celkem. I I 57 I 146 I 203 I 17 I 66 I 83

vyměřovacím oboru. Prakticky omezuje se však činnost
převážné většiny úř. aut. civ. geometrů na agendu k pro-
vádění měřických podkladů ke knihovnímu pořádku, na
měřickou agendu podle stavebních řádů a na odbornou
a znaleckou činnost při určování hranic pozemkových
nemovitostí. Při této činnosti jde téměř výlučně jen
o drobnou agendu pro širokou hospodářskou veřejnost.
Větší měřické práce vyskytují se u úř. aut. civ. geo-
metrů jen výjimečně, neboť jde zpravidla o práce, které
jsou prováděny pro veřejný zájem a potřebu a ty pak
provádí veřejná správa svými úředními orgány pozem-
kového katastru (nová měření měst a obcí) a měřickými
odděleními protektorátními i samosprávných úřadů, jimž
ministerstvo spravedlnosti udílí oprávnění podle ~ 51 ka-
tastrálního zákona, aby mohla vyhotovovati geometrické
plány pro knihovní zápisy ve veřejných knihách.
Ani jiné měřické práce (vypracování geometrických

podkladů pro projekty velkých techn. děl, scelování po-
zemků a pod.) nejsou zpravidla svěřovány civilním geo-
metrům, nýbrž jsou obstarávány ve vlastní režii orgány
úředními. Po této stránce je tedy výdělečná činnost civil-
ních geometrů podstatně omezena ve srovnání s jinými
kategoriemi civilních techniků, jmenovitě s kategoriemi
stavebních oborů, jimž je svěřováno veřejnou správou
projektování a provedení nejrozšířenějších techn. prací.
Drobná agenda civilně-geometrovská pro širokou hos-

podářskou veřejnost je agendou sezonní a citlivě závislou
na hladkém chodu celého hospodářského života, neboť
úzce souvisí s pohybem na trhu nemovitostí a se stavem
stavebního ruchu. Vzniká otázka, zda by tato běžná ci-
vilně-geometrovská agenda nemohla býti s úspěchem vy-
konávána i menším počtem civilr~ích geometrů, než je
počet dnešní. Jako důkaz bylo by možno uvésti srovnání
s počtem veřejných notářů, jejichž existenční možnosti
jsou podstatně širší a kterých je v Čechách 156 a na Mo-
ravě 71.
Za dnešního počtu civilně-geometrovských autorisací

nejsou proto existenční podmínky stavu civilně-geomet-
rovského takové, jak si ,někdy naše veřejnost - i zdán-
livě dosti dobře informovaná - představuje.

Zlepšení existenčních možností civilních geometrů bylo
by možno hledati jednak v úpravě počtu civ. geometrov-
ských autorisací tak, aby jejich počet odpovídal kapacitě
hospodářského života našich zemí a dále v uchránění
příp. v rozšíření dosavadních pracovních možností v rám-
ci dnešního jejich oprávnění.
Příslušná místa civ. geometrů sledují obě tyto cesty.

Rozšíření pracovních možností v rámci dnešního opráv-
nění civ. geometrů bylo by možno hledati v tom, kdyby
protektorátní úřady, ústavy a podniky a svazky územní
samosprávy obracely se pH obstarávání svých zeměmě-
řických potřeb všeho druhu v hojnější míře na úředně
autorisované civilní geometry. Úprava počtu civ. geo-
metrovských kanceláří zatím řešena není. Dočasně po
dobu platnosti vládního nařízen'! Č. 263/39 ve znění naří-
zení č. 397/40 Sb. o dočasném omezení v živnostenském a
jiném podnikání používá se tohoto nařízení, aby počet ci-
vilně-geometTovských kanceláří nestoupal ještě dále had
dnešní stav. příp. aby geometrovské kanceláře nehroma-
dily se v určitých střediscích nad hospodářskou únos-
nost.
Stav civilních geometrů je jedním z nejstarších inže-

nýrských povolání. Na jeho rozkvětu musí míti zájem
nejen sami civilní geometři, nýbrž celý stav zeměměřic-
kých inženýrů, neboť s významem civ. g€ometrovského
povolání a s jeho rostoucím společenským a hospodář-
ským postavením souvisí význam a společenské postavení
všech zeměměřičských inženýrů. ln.q. Pour.
Putovní výstavy Inženýrské komory. V čís. 6. loňského

ročníku našeho časopisu v článku: »Tvořme předpoklady
k úpravě venkovských obcí« podali jsme' zprávu o pod-
nětném činu v oboru propagace úprav krajů, měst a obcí,
který uskutečnila Inženýrská komora uspořádáním pu-
tovních výstav v různých městech Čech a Moravy. Zdravý
vývoj obyvatelstva našich zemí a celý jeho rozvoj hospo-
dářský, sociální a kulturní odvisí do značné míry od pro-
sťředí, v němž občanstvo žije. Krom předpokladů daných
přírodou, jest to hlavně lidská práce, jež přispívá k tomu,
aby prostředí našeho života v užším i širším slova smyslu
t. j. vlastní byt, obec i kraj byly vybudovány zdravě,
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účelně a pěkně. V moderním životě tuto práci řídí a pro-
vádějí technici a proto Inženýrská komora, jako vrchol-
ná stavovská korporace vysokoškolských inženýrů, pova-
žovala za svou povinnost vůči národnímu celku využíti
současného zájmu o otázky výstavby krajů, měst a obcí
a vhodným způsobem poučiti odbornou i širokou veřejnost
o významu plánovitých úprav a o cestách, jimiž lze
s úspěchem tyto úpravy provésti. Za nejvhodnější prostře-
dek uznány byly putovní výstavy, jež by postupně byly
uspořádány v krajových střediskách, aby pokud možno
největší počet zájemců mohl výstavy navštíviti. Inženýr-
ské komoře šlo záměrně o praktické pěstování regiona-
lismu, při němž putovní vý§tava v určitém městě měla
vždy dáti popud k tomu, aby místní samosprávné kruhy
si uvědomily potřeby svého kraje a prostředky i způsob,
kterým by bylo možno tyto potřeby v brzké době ukojiti.
Proto byly vždy k ústřednímu putovnímu exponátu vše-
obecné povahy připojeny exponáty místní, které ukázaly
co bylo ve výstavní oblasti po stránce technické a jiné
výstavby již vykonáno a co je třeba pro další vývoj
vykonati v blízké a vzdálenější budoucnosti. Obrazová
část byla pak podle místních poměrů doplněna jednou
nebo více přednáškami a rozpravami o celkových i díl-
čích potřebách kraje a města.
Podle tohotQ. ideového programu přikročeno bylo na

jaře r. 1940 k vlastnímu uspořádání výstav. Organisací
výstav v jednotlivých městech byl vždy pověřen místní
výstavní výbor, složený ze zástupců Inženýrské komory,
městských správ Národního souručenství, význačných
korporací i jednotlivců, kteří o věc mají zájem. Včele
místního výboru stál předseda ustanovený se souhlasem
Inženýrské komory. Místní výstavní výbor provedl
všechny práce nutné k tomu, aby výstava byla uskuteč-
něna a doplněna místními exponáty. S touto pracovní
organisací byly pak v roce 1940 uspořádány putovní vý-
stavy Inženýrské komory v těchto městech: v R o k y c a~
nech (od 30. VI. do 7. VII.), v Žamberku (od 14.
VII. do 28. VIL), v Písku (od 3. VIlI. do 18. VlIL),
v Olomouci (od 24. VIII. do 8. IX.), v Ivančicích
(od 14. IX. do 23. IX.), ve Vysokém Mýtě (od 29.
IX. do 7. X.), v Táboře (od 3. XI. do 17. XI.) a ve
Velkém Meziříčí (od 5. I. 1941 do 12. 1.).
Výstavy byly zpravidla zahájeny slavnostním způsobem

za přítomnosti úřadů, samosprávy, korporací a pod. a tě-
šily se vždy velmi pěkné návštěvě obyvatelstva. Stejně
tak i přednášky, jichž bylo uspořádáno během 104 vÝetav-
ních dnů ve výše jmenovaných městéch celkem 19.' vý-
stavám věnoval svou pozornost nejen tisk místní, nýbrž
i denní a odborný. Souhrnně lze říci, že putovní výstavy
splnily úspěšně svůj úkol i přes některé menší nedostatky
organisační a improvisace, zaviněné rychlostí, s níž byla
výstava během krátké doby na tolika různých a často
od sebe vzdálených místech uspořádána.
Podnětná činnost Inženýrské komory v propagaci a in-

formaci veřejnosti o významu a prostředcích úprav krajů
a obcí nemohla zůstati nepovšimnuta se strany veřejné
správy. Z popudu p. ministra veřejných prací D. Čip e I' y
došlo proto koncem r. 1940 v presidiu ministerstva ve-
řejných prací k meziministerské poradě za předsednictví
vrch. odb. rady Ing. Josefa Ne dvě ci a, na níž byla
s uznáním oceněna dosavadní činnost komory v této věci
a bylo pojednáno o tom, jakým způsobem mohla by mi-
nisterstva podpořiti obecně významnou akci Inženýrské
komory v roce 1941 a působiti tak na zvýšení stavební a
regulační úrovně českého venkova i hospodářské, sociální
a kulturní úrovně jeho obyvatel.
Výsledkem této porady byl příslib hmotné i morální

podpory veřejné správy putovním výstavám Inženýrské
komory. Za tohoto nového stavu idále měla výstavy orga-
nisovati Inženýrská komora. Organisační práce svěřeny
byly zvláštní výstavní komisi při Inženýrské komoře, v:níž
vedle členů komory jsou zastoupena některá ministerstva
svými oficiálními zástupci, dále výbor Národního souru-
čenství a »Výstava za novou architekturu«, jež byla po-
řádána v Praze v roce 1940 a z níž bylo použito některých
zvláště pěkných exponátů pro putovní výstavy komory.
Předsedou výstavní komise je civ. inž. pro architekturu
Ing. Dr. Lad. Ma c hoň, jednatelem je Ing. B. P o u r,
zástupcem komorní kategorie civ. geometrů je civ. geo-
metr Ing. Josef Dít ě.

Hlavní a odpovědný redaktor:

Komise vypracovala ideový program výstavy podle ná-
mětu odborového přednosty ministerstva školství a národ-
ní osvěty v. v. Dr. Zdeňka W i rth a. Podle tohoto pro-
gramu má býti každá regionální výstava organisována
do dvou oddílů: oddíl k I' a j má zdůrazňovati vztah kraje
k zemi, poměry a potřeby kraje, jeho přírodu atd. a oddíl
tec hni c k é p r á c e má ukázati způsoby a výsledky
zásahů inženýrů při výstavbě kraje. Jádrem jednotlivých
výstav je vždy putovní exponát všeobecné povahy, k ně-
muž se připojuje v rámci nahoře vytčeného ideového
programu regionální část výstavy, zpracovaná místními
činiteli.
Putovní část výstavy obsahuje v několika oddílech

slovem i obrazem zásahy inženýrské při výstavbě a bu-
dování obcí a kraje. Z názvu jednotlivých oddílů je zřej-
mo, z čeho byla putovní část výstavy složena. Názvy od-
dílů jsou: B-I'!gionalismus - výstavba kraje, Zeměměřič-
ská práce při úpravě krajů a obcí. Bydlení a místa pro
tělesnou kulturu a oddech, Veřejné stavby a prostory
v obci, Vodohospodářství, Komunikační stavby, Inženýr
ve službě zemědělství. Každý tento oddíl jest zpracován
na několika stěnách o rozměrech 175 X 100 cm a před-
vádí fotografie vykonaných technických děl s příslušným
zhuštěným popisem. Všech stěn je 54; jejich počet bude
pro podzim t. r. doplněn o dalších 6 s exponáty, týkajícími
se bydlení.
Oddíl »Zeměměřičská práce při úpravě krajů a obcí«

zpracoval Ing. Josef Dít ě. Při zpracování vycházel ze
skutečnosti, ze podkladem každé inženýrské činnosti v pří-
rodě jsou mapy a polohopisné a výškopisné plány, které
zhotoví buď úřady nebo úředně autorisovaní civilní geo-
metři. Těmito pracemi se úředně autorisovaní civilní geo-
metři zařaďují jako důležitá složka do úpravy a výstavby
obci. Jejich činnost na tomto poli pak možno rozděliti na
3 pracovní úseky: Vyhotovení polohopisných příp. výško-
pisných plánů obcí, činnost při uskutečňování upravova-
cích plánů a scelování pozemků pro účely stavební a ze-
mědělské. Jednotlivé pracovní úseky byly potom vhodným
způsobem zobrazeny na 4 stěnách; pátá stěna je věno-
vána zajímavému oboru měřické činnosti a sice zaměřo-
vání archeologických stavebních památek.
Popis jednotlivých oddílů putovní části výstav Inženýr-

ské komory je obsažen ve vkusném výstavním katalogu,
který byl zpracován za redakce civ. inž. Ing. Jaroslava
B ráz d i I a. Popisu jednotlivých stěn předchází vždy
souborný článek o jednotlivých inženýrských pracech,
takže katalog je současně jakousi informativní příručkou
o možnostech, metodách a rozsahů tvůrčí inženýrské
práce.
Takto na široké základně reorganisované výstavy uspo-

ř'ádány byly v letošním roce postupně v P I z n i (od 1. do
28. března), v Mělníku (od 13. do 27. dubna), v Tur-
nově (od 1. do 15. června) a v Hradci Králové
(od 6. července do 3. srpna) t. r. Všechny tyto výstavy
svým obsahem, rozsahem a úrovní nebyly jen pouhým
informátorem a rádcem veřejnosti ve všeobecných i míst-
ních problémech výstavby, nýbrž též podnětným činitelem
k shromáždění různého historického a statistického ma-
teriálu o kraji a jeho lidech. Materiál u příležitosti každé
výstavy shromážděný, zůstal po skončeni výstavy v městě
a slouží místním činovníkům k tomu, aby jej dále doplňo-
vali, udržovali, studovali a připravovali další programy
výstavy věcně a ve vývojové spojitosti. Zasluhují proto
putovní výstavy Inženýrské komory náležitého ocenění
i po této stránce, jako kulturní čin, jehož výsledky zane-
chají v jednotlivých oblastech trvalé stopy. V tom smyslu
hodnotí výstavy také český tisk, úřady a samospráva.
Katalogy jednotlivých výstav, doplněné pojednáními

o vývojových možnostech krajů, tvoří hodnotné publikace
pro studium regionálních poměrů jednotlivých krajů a zá-
jemci najdou v nich vždy mnoho zajímavého a cenného
materiálu.
Výstavy, v nichž bude dále pokračováno, jsou ceaným

propagačním prostředkem jak v oboru výstavby krajů a
měst, tak v propagaci kulturního i civilisačního poslání
inženýrů. Je v nich vhodným způsobem zdůrazněna i práce
zeměměřičského inženýra a jeho poslání v životě společ-
nosti; nepochybujeme proto, že jejich přípravy v městech,
do nichž mají zavítati, zúčastní se zeměměřiči všech oborů
práce, aby tak přispěli k ušlechtilému poslání celé akce.

Ing. Pou"..------------------------
českých inženýrů. - TiskemIng. Bohumil Pour. - Majetník a vydavatel Spolek

knihtiskárny :.TYllUS«v Praze XVI. Telefon 410-62.
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