
ZEMĚMĚŘIČSKÝ OBZOR
VYDAvA SPOLEK ČESKÝCH IN2ENÝRO

Výsledek soutěže na poř~zení mapy I: 10000.

Literární soutěž odboru zeměměřičských in-
ženýrů SIA skončila dne 31. ledna 1942. O vý-
sledku soutěže podána byla technické veřej-
nosti zpráva na členském večeru odbočky SI A
v Praze dne 24. dubna t. r. Zprávu otiskujeme
v plném znění.

Zpráva soutěžní komise, přednesená Ing. Bohu-
milem Pourem.

Odbor zeměměřičských inženýrů při SIA vypsal
koncem října m. r. literární soutěž na námět "Mapa
1 : 10.000". Mezi mapovými díly našich zemí - jež
dosahují pozoruhodné úrovně - chybí nám dobrá
technická mapa, která by byla, pokud jde o "měřítko,
stupněm mezi mapou katastrální a mezi podrobnou
mapou s vyznačením výškových poměrů terénu, ja-
kou je topografická mapa 1 : 25.000. Takovou tech-
nickou mapu si neustále více žádají kruhy inženýr-
ské pro své projektování inženýrských děl, přede-
vším komunikačních (silnic, železnic, vodních cest,
letišť), žádají si ji kruhy hospodářské a samospráv-
né jako nezbytného podkladu pro regionální a regu-
lační· plánování, pro generelní návrhy úprav držby
pozemkové ap., volají pro ní kruhy správní, turis-
tické a j.
Ve své přednášce o účasti zeměměřičských inže-

nýrů na pracích regulačních a regionálních konané
na tomto místě více než před rokem pravil Doc. Ing.
J. Peň á z, že jen nejdokonalejší plánové pomůcky
jsou předpokladem dobrých výsledků všeho pláno-
vání a ze v tomto směru otevírá se pro zeměměřič-
ské inženýry ještě široké pole působnosti. Tento jeho
podnět a ovšem řada podnětů i s jiných míst, v ne-
poslední řadě i vI. nař. č. 299/1941 o prostorovém
plánování ač. 288/1941 o upravovacích plánech obcí,
přiměly proto odbor zeměměřičských inženýrů SIA,
aby cestou soutěže hleděl si opatřiti názory země-
měřičských odborníků na možnost, jak takovou ma-
pu, která by sloužila k vypracování regionálních plá-
nů a pro technická podnikání všeho druhu, opatřiti.
Každé dobré mapové dílo vyžádá si k svému zpra-

cování velikých prostředků finančních a dlouhé doby.
Potřeba technické mapy v měřítku 1 : 10.000 nebo
v podobném měřítku jiném, však je rok od roku na-
léhavější. Vedoucí myšlenkou vypsané soutěže byl
proto požadavek, jak uvedenou mapu pro daný účel
sestaviti v ne j k r a t š í dob ě ale v n Ý m i
pro s tře d k y. Tyto 2 podmínky měly býti pro
soutěžící východiskem a se zřetelem k nim bylo
nutno řešiti: .

1. zobrazovací soustavu,
2.co by měla mapa obsahovati polohově a výškově,

3. způsob vyhotovení, t. j. opatření potřebných mě-
řických údajů bez rozsáhlého polního vyměřování
(s využitím všech dosud provedených zeměměřič-
ských prací),

4. organisaci prací, směřujících
a) k vyhotovení mapy se zvláštním zřetelem ke

spolupráci civilních geometrů,
b) k vedení (evidenci) mapy se zvláštním zřete-

lem ke spolupráci nynějších katastrálních mě-
řických úřadů.

Soutěž končila dnem 31. ledna 1942 a nejlepší
práce měly býti odměněny třemi cenami ve výši
1000, 750 a 500 K.
Pro posouzení výsledků soutěže byla jmenována

výborem počátkem tohoto roku soutěžní porota, slo-
žená z pp.: Ing. Dr. Jana C í s a ř e, měřičského rady
ministerstva financí v Praze, Ing. Emila F alt u s e,
civ. geometra z Brna, Dr. Františka F i a I y,
profesora Ceského vysokého učení technického v Pra-
ze, Doc. plk. v. v. Aloise Hl í d k a z Prahy a Doc.
Ing. Ondřeje Kr č m á ř e, měř. rady ministerstva
dopravy a techniky z Prahy. Sekretářem poroty byl
zvolen Ing. Boh. P o u r.
Soutěž setkala se s nečekaným zájmem. Ve stano-

vené lhůtě došlo celkem 11 soutěžních prací pod tě-
mito hesly: Fotokartograf, Jednotné měření, Křivo-
čáry, Levně a prakticky, Mapový list, Organisace,
Pyramida v kruhu, Region, Universální mapa, Znač-
ka trigon. bodu a koty a 10 : 5= 1 : 100.
Porota konala celkem 3 schůze, a to: 21. února,

10. a 17. dubna. Na první schůzi byl zvolen předse-
dou poroty prof. Dr. Fiala.
V závěrečné schůzi poroty dne 17. dubna t. r. bylo

souhlasně konstatováno, že všechny práce jsou v ně-
kterém směru hodnotné a řeší předložené otázky
s kritického hlediska nahromaděné měřické látky
i s hlediska disposičních a organisačních možností,
jak tuto látku vtěliti v novou mapu.
Podrobným rozborem soutěžních prací bylo přede-

vším zjištěno, že v odpovědích na některé otázky je
plná shoda všech autorů v řešení, jak ostatně nelze
jinak při podmínce "v nejkratší době a levnými pro-
středky" předpokládati. To se zvláště týká 1. a 2.
otázky soutěže, t. j. zobrazovací soustavy a obsahu
mapy po stránce polohopisné a výškopisné.
Za z á k 1a d z obr a z e n í je všude vzata ka-

tastrální zobrazovací soustava, v níž jsou dnes pro-
počítány všechny pevné body trigonometrické a jiné
a jejíž čtvercová síť je zakreslena í do map stabil-
ního katastru. Rozdíl se jeví u jednotlivých autorů
jen v uspořádání a velikosti listů projektované nové
mapy vzhledem k uspořádání listů map katastrál-
ních.
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Také druhá otázka o b s a h u map y nevykazuje
zásadních rozdílů v jednotlivých pracích. Obsah ma-
py v horizontální rovině je dán obsahem katastrální
mapy a mapy topografické. Po stránce výškové je na-
vrhována registrace pevných výškových bodů, bodů
trigonometrických, event. i polygonálních s přísluš-
nými nadmořskými výškami. Vrstevnice jsou na-
vrhovány v odlehlostech 1, 2-5 m podle názoru jed-
notlivých autorů. Mínění autorů rozchází se pouze
v tom, mají-li se zobraziti všechny pozemkové par-
cely na nové mapě či jen obvody skupin parcel ohra-
ničené podle jednotlivych kultur. Heslo "Levně a
prakticky" je pro znázornění i řemenových parcel,
což považuje za velmi důležité pro generelní návrhy
úprav pozemkové držby.

Těžisko obtíží při vybudování mapy 1 : 10.000 spo-
čívá v řešení dalších dvou soutěžních otázek, t. j.
způsobu vyhotovení mapy a v návrzích na organisaci
prací pro vyhotovení a udržování mapového díla.

Pokud se týče způsobu vyhotovení mapy,
podávají některé práce řešení podrobnější, jiné se
zmiňují o věci jen povšechně. Ve většině případů se
navrhuje získání nové mapy v její hor i z o n t á l-
n í s i t u a c i fotografickým zmenšením katastrální
mapy. Popisují se pak způsoby, jak vzhledem k od-
lišnému uspořádání sekčních listů katastrální mapy
oproti mapě nové a s ohledem na různé deformace
srážkové lze nabýti spolehlivých zmenšenin pro listy
nové mapy. Tyto zmenšeniny by pak byly originá-
lem pro reprodukci a rozmnožení nové mapy. Nej-
podrobněji řeší otázku fotografického zmenšení hes-
la "Fotokartograf" a "Křivočáry". Autor hesla "Fo-
tokartograf" navrhuje pro zmenšeniny sekčních listů
katastrální mapy v listy mapy nové, aby bylo užito
"negativního mokrého procesu kolloidiového", který
s podrobnou znalostí věci popisuje.

Pantografickému převedení katastrální mapy do
zmenšené nové mapy věnuje se větší pozornost jen
v hesle "Universální mapa".

Po stránce výš k o P i s n é je většina prací pro
zhodnocení všeho dosavadního výškopisného mate-
riálu, který je k disposici u ministerstva dopravy
a techniky, u zemských úřadů, ředitelství pro stav-
bu vodních cest, u ministerstva financí, jakož i všech
jiných výškových měření, vykonaných pro poloho-
pisné plány měst, vodních děl, komunikačních, me-
lioračních a pod. prací. Avšak právě tato otázka,
jak opatřiti novou mapu hodnotnou výškovou situací,
naráží na největší překážky pro nedostatek stávají-
cího dobrého materiálu výškopisného, jenž by byl
rozložen po celé oblasti zemí. Proto některé soutěžní
práce připouštějí dvojí řešení mapy: kromě mapy
d e f i nit i v n í má býti napřed vydávána mapa
pro z a tím n í, která by se spokojila výškovou si-
tuací, převzatou po většině z topografických map
1 : 25.000 a teprve po shromáždění přesného výško-
vého materiálu by se mohlo přikročiti k vydání mapy
definitivní. Při tom se nedoporučuje řešení fotogra-
metrické, event. stereofotogrametrické pro vrstev-
nice, poněvadž by tato metoda nebyla pro naše po-
měry řádně využita.

Poměrně nejméně shodných názorů mezi autory
bylo dosaženo v otázce o r g a n i s a cep r a c í smě-
řujících k vyhotovení a vedení nové mapy. Je to po-

chopitelno, vzhledem k pramenům, z nichž nová ma-
pa by měla vzniknouti, vzhledem k účelům, jimž by
měla sloužiti, a s ohledem na podstatné změny v or-
ganisaci veřejné správy, které v přítomné době pro-
žíváme. Nicméně téměř všichni autoři shodují se
v názoru, že je třeba úst ř e dní hoř í z e n í pro
obstarávání a vedení nové mapy a tedy ústředního
úředního místa, které by tyto práce vedlo. Někteří
autoří za tento ústřední úřad navrhují ministerstvo
financí s ohledem na to, že podkladem nové mapy
byly by katastrální mapy, u nichž má právo repro-
dukční toto ministerstvo zajištěno zákonem. Jiní
jsou toho mínění, že tímto ústředním místem měl
by býti zeměpísný ústav ministerstva vnitra - event.
vhodně reorganisovaný - který má bohaté zkuše-
nosti v pořizování map většího měřítka. Do map
jím dosud vyhotovených by se mapa v měřítku
1 : 10.000 vhodně zařadila. V jednom případě je na-
vrhováno, aby tímto ústředím byly oba zemské úřa-
dy, jako úřady provádějící plánování.

Značnější shoda objevuje se v názorech na v e-
den í n o v é map y. Evidenci změn měl by říditi
ten ústřední úřad, který mapu vyhotovil za přispění
katastrálních měřických úřadů, které by shromaž-
ďovaly za tím účelem polohopisný i výškopisný ma-
teriál. Předpokladem by byla jistá reforma těchto
úřadů tak, aby tyto úkoly mohly plně obstarávati.

Součinnost civilních geometrů při vyhotovení ma-
py se téměř všude uznává za potřebnou a naléhavou.
Předpokladem zde ovšem je úměrné vybavení civil-
ně-geometrovských kanceláří na jedné straně a řád-
né instrukce pro zadávání prací na straně druhé.

*
Na základě tohoto všeobecného zhodnocení vý-

sledků soutěže a po prostudování jednotlivých ná-
vrhů zaujala soutěžní komise ještě před rozhodnutím
o udělení cen stanovisko ke třem otázkám, majícím
zvláštní důležitost pro zhodnocení výsledku soutěže.
Tato stanoviska týkají se:
1. měřítka mapy,
2. otázky, zda mapa má býti definitivní nebo proza-

tímní,
3. spolupráce civ. geometrů při pořízení nové mapy.

Měř í t k o map y. Komise. plně uznává nespor-
nou důležitost mapy 1 : 10.000 pro novodobé potře-
by technických a přírodovědeckých studií všeho
druhu; přišla však k názoru, že otázka stanoveného
měřítka 1 : 10.000 může míti v dnešní době jen vý-
znam povahy čistě akademické. Tento názor podpo-
rují směrnice pro zpracování upravovacíchplánů
obcí, vydané býv. ministerstvem veřejných praci ze
dne 29. listopadu 1941, č. j. 80/53-VII/l, jako prová-
děcí předpis k vI. nař. č. 288/1941 Sb., jež nařizují
pro přehledné plány upravovací všeobecně, t. j. pro
převážnou část území Čech a Moravy měřítko
1 : 5000 a jen u velkoměst a velkých prostor urče-
ných k plánování zmenšení dvojnásobné, tedy mě-
řítko 1 : 10.000. Také ta skutečnost se musí bráti
dnes v úvahu, že německá základní mapa je v mě-
řítku 1 : 5000 a na některých hospodářsky důleži-
tých místech Moravy se již provádí. Je nesporné,
že mapa 1 : 5000, když by byla vypracována podle
přísných geodetických zásad, hoví plně a lépe než
mapa v měřítku 1: 10.000 všem technickým a hos-
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podářským úpravám, ovšem její vyhotovení je mno-
hem obtížnější a nákladnější a musí býti rozvrženo
na delší řadu let než při mapě 1 : 10.000.
Přihlíží-li se však k mapovému materiálu, který

je na našem území k disposici, zapadá mapa 1 : 10.000
se stanoviska technické a hospodářské potřeby a
také s hlediska hospodárnosti velmi vhodně do sou-
stavy dnešních našich map, t. j. mapy katastrální
1 : 2880 př. 1 : 2000, topografické 1 : 25.000 a spe-
ciální 1: 75.000. Mapy stabilního katastru, které
jsou v horizontální situaci plně dostačující pro uva-
žované účely, budou jistě ještě dlouhou dobu plniti
svou úlohu a pak mapa ~1: 5000, která vykazuje
zmenšení jen dvojnásobné, zdá se býti poněkud nera-
cionelní.
Pokud jde o to, posloužiti interesované veřejnosti

vhodnou technickou mapou, mohlo by se podle míně-
ní komise nejrychleji tak státi urychleným shromáž-
děním a řádným vybudováním dosti husté jednotné
sítě výškových bodů, z nichž by se dal vystihnouti
s dostatečnou přesností tvar terénní plochy. S tak-
to získaným materiálem mohla by se pak doplniti
mapa katastrální. Výškové údaje mohly by býti
umístěny na zvláštním průhledném listě (příložce).
Takto vytvořené dílo bylo by základem všech dal-
ších kartografických zmenšenin.
Pro z a tím ní či d e f i nit i v ní. Komise za-

bývala se dále soutěžní podmínkou "sestaviti mapu
v nejkratšÍ době a levnými prostředky". Tato pod-
mínka vymezuje z větší části při materiálu daném
na našem území k disposici postup řešení, svádí však
také k návrhům, které se odkloňují od geodetických
zásad, jež musíme při novodobých topografických a
kartografických pracích vždy uplatňovati. Komise
nemohla by doporučiti nějaké provisorní řešení mapy
opatřené vrstevnicemi převedenými z topografické
mapy především proto, že tato mapa má mnohem
větší zmenšení a zvětšení vrstevnic odporovalo by
tudíž geodetickým principům "z většího do menší-
ho". Nemohla by to však doporučiti též proto, že
výškové poměry na topografické mapě nejsou všude
dostatečně spolehlivé. Takovou pomůcku zvětšením
vrstevnic topografické mapy si může zájemce zhoto-
viti pro svoji potřebu krátkou cestou sám bez velkých
nákladů. Komise může se vysloviti toliko pro defi-
nitivní provedení mapy, a to ať již v měř. 1 : 10.000
nebo 1 : 5000, k němuž by se použilo veškerého ma-
teriálu katastrálních map v horizontální rovině, do-
plněného potřebnými předměty, jež katastrální mapa
nevykazuje a pak výškovými údaji v takové míře,
aby byl charakterisován řádně a správně výškový
tvar zobrazeného území. Taková mapa bude racionel-
ní pomůckou pro všechny projekty technické a hos-
podářské i pro práce vědecké a bude též zdravým
z{ikladem pro zhotovování map větších zmenšenin.
Jinak je komise i pro mapu neúplnou, t. j. mapu
se zmenšenou situací z katastrálních map s vyznače-
ním výšek, kde tyto jsou na základě přímého měření
k disposici, avšak vždy jen se spolehlivými, správ-
nými údaji. Tato mapa by mohla býti postupně do-
plňována.
S o u čin n o s t c i v i In í c h g e o m e t r Ů. Ko-

mise je toho názoru, že dilo takto zbudované by l1e-
mohlo býti vyhotoveno za součaných poměrů v krát-

ké době pro celé území Čech a Moravy, zvláště pn
dnešním omezeném počtu kvalifikovaných sil úřed-
ních, které jsou ostatně přetíženy svými naléhavými
pracemi. Vypracování nové mapy muselo by býti pro-
váděno proto postupně a pro nejpotřebnější kraje
hospodářsky a průmyslově se rozvíjející nejdříve.
Aby práce byla co nejvíce urychlena, bylo by třeba
z důvodů hospodárnosti:
1.podrobnějších normativních předpisů, kterými by
v~'sledky již vykonaných výškových měření byly
zachyceny,

2. co nejširší spolupráce civilních geometrů, jejichž
účast, řízená řádnou instrukcí, vydanou úředními
kruhy pro tyto práce s ohledem na jednotné hle-
disko provádění, by značně uspíšilp" dovršení díla,
dnešními potřebami technickými tak žádaného.
Aby předložený úkol byl co nejracionelněji zdolán,

vyžadovalo by to zajisté jednotného programového
vedení, soustředěného v jedné instituci, nejlépe již
osvědčené v podobných pracích, která by měla v ruce
celou akci provedení a také ovšem pozdějšího udržo-
vání mapy ve shodě se skutečností.

Po tomto zásadním prohlášení o hlavních otázkách
soutěže rozhodla komise s ohledem na rozsah, úpl-
nost a pečlivost propracování jednotlivých soutěž-
ních praci takto:
I. cena uděluje seII.

III.

práci s heslem "Křivočáry",
" "Region",

"Organisace" .
Dále navrhla výboru odboru, aby

1. vypsané ceny byly zvýšeny každá o 250 K na
1250,- K, 1000,- K a 750,- K,

2. aby byly zakoupeny po 400,- K dvě práce a sice
"Fotokartograf" a ,,10 : 5= 1 : 100".
Po otevření obálek zjištěno, že autorem hesla:

"K ř i v o č á r y" je Ing. Dr. P a vel Pot u žák,
profesor Českého vysokého učení technického
v Praze,

"R e g i o n" je Ing. Dr. Karel Svoboda, úř. aut. civ.
geometr v Brně,

,,0 r g a n i s a c e" je Ing. Dr. Frant. Boguszak, měř.
rada zeměp. ústavu min. vnitra v Praze,

,,10 : 5= 1 : 100" je Antonín Prokeš, úř. aut. civ.
geometr z Brna,

"F o t o k a r to g r a f" je Ing. Jaroslav Pihlík, mě-
řičský komisař reprodukčního ústavu ministerstva
financí v Praze.
Pro přednáškový večer v SIA dne 24. dubna 1942

byli požádáni pp. autoři prací poctěných I.-III. ce-
nou, aby ve zhuštěných referátech dotkli se hlavních
bodů své práce. Promluví proto
1.měřičský rada Ing. Dr. Fr. B o g u s z a k o dneš-
ním stavu polohopisného a výškopisného materiá-
lu, který by přišel při zpracování mapy 1 : 10.000
v úvahu,

2. prof. Ing. Dr. Pavel Pot u žák o cestách, jimiž
by bylo možno tuto mapu vyhotovit a udržovat ve
stálém souladu se stavem venku,

3. Ing. Dr. Karel S v o bod a o potřebě nové mapy
pro regionální plánování a o spolupráci civ. geo-
metrů při jejím zhotovení a udržování.
Závěrem je vhodno znovu konstatovati, že soutěž

přinesla hodnotné poznatky, k nimž jistě přihlédnou
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i úřední místa, kdykoliv budou o podkladech pro
technické plánování všeho druhu jednati. Pro náš
odbor a stav byla tato soutěž krom toho i důkazem
pohotovosti jednotlivců i celého stavu k řešení aktu-
álních technických otázek. Jako mluvčí výboru od-
boru a soutěžní poroty považuji proto za povinnost
závěrem své zprávy poděkovati všem, kteří jakým-
koliv způsobem ke zdaru literární soutěže přispěli.

Referát Ing. Dr. Františka Boguszaka.
Podle podmínek stanovených v soutěži měly býti

v návrzích na vyhotovení mapy 1: 10.000 zvoleny
takové technické a organisační prostředky, aby mapa
byla sestavena v nejkratší době a levnými prostřed-
ky. Splnění těchto podmínek vedlo k dvojímu řešení
- k návrhům na vyhotovení prozatímní a tedy jen
částečně vyhovující mapy, a k návrhům na vyhoto-
vení velkého měřického díla, nové mapy 1 : 10.000.

Komise posuzující soutěžní práce vyslovila se pro
řešení definitivní, tedy pro novou dokonalou mapu
1 : 10.000. Uvážíme-li však, že zaměření Protektorá-
tu, t. j. 48.900 km2 v měřítku 1 : 10.000 při průměr-
ném ročním výkonu asi 30 km2 by vyžadovalo práci
jednoho sta techniků po dobu 16 let a že v četných
případech (v poslední době Mor. Ostrava, Plzeň, Kro-
měříž) je mapa 1: 10.000 urychleně požadována, bude
snad zajímavé, uvésti v tomto stručném pojednání
podklady, které jsou k disposici nejen pro nOV01J
mapu 1 : 10.000, ale i pro mapu prozatímní.

Pod k I a d y pro n o vou map ul: 10.000.
Pokud jde o situaci, t. j. předměty zemského povrchu
jako jsou osady, cesty, vodstvo, hranice kultur a par-
cel a p., získáme ji jednoduchým způsobem - zmen-
šením obsahu katastrální mapy, a to fotograficky
nebo pantografem. Vždy použijeme evidenčních lis-
tů, aby obsah byl úplný a aby práce v terénu se
omezily jen na zaměření nejnovějších situačních po-
drobností a předmětů, které nejsou v katastrální
mapě zakresleny.

Pokud jde o znázornění terénu výškovými údaji a
vrstevnicemi v nové mapě, je podkladový materiál
značně chudší. Zajisté se především využijí všechny
již provedené výškopisné práce, na př. plány měst,
plány pro stavbu komunikací, vodních cest, pro úpra-
vu řek a toků, pro hrazení bystřin, pro projekty me-
liorační a vodovodní a p. Ovšem zvládnouti a shr-
nouti tento rozptýlený a v mnohých případech i ne-
známý materiál bude dosti obtížné a vyžádá si, aby
nařizovací cestou bylo zavedeno povinné hlášení a
předkládání všech, tedy i dříve vyhotovených výško-
pisných prací úřadu, který bude pověřen vésti uve-
dené elaboráty v evidenci.

Využití výškopisných prací zeměpisného ústavu
k zhotovení nové mapy 1 : 10.000 je již poměrně
snadné, neboť všechny práce tohoto ústavu jsou sou-
středěny a schopny k okamžitému upotřebení pro dal-
ší zpracování. Bohužel v měřítku 1 : 10.000 bylo vel-
mi málo mapováno. Na Těšínsku asi 600 km2 s jed-
nometrovými vrstevnicemi (větší část je mimo úze-
mí Protektorátu), u Milovic 120 km2 a v Brdech
700 km 2 s dvoumetrovými vrstevnicemi. Z větších
míst jsou v těchto prostorech M. Ostrava, Lysá p.
Labem, Nové Benátky, Příbram, Březové Hory, Ro-
kycany a Rožmitál. Vrstevnice, které by se převzaly

do·mapy 1 : 10.000, jsou řešeny na podkladě až 350
výškových bodů na 1 km2 podle zásad obvyklých při
topografickém měření. Pracuje se na měřickém stole
grafickou tachymetrií, při které jsou zaměřené body
ihned vynášeny rayonem a vzdáleností a ihned vy-
počítávány výšky. Při určování výšek se vychází
z výšek trigonometrických bodů, bodů přesné nive-
lace a bodů určených v trigonometrické síti trigono-
metrickými metodami v počtu 1-2 na km2• Vrstev-
nice se sestrojují podle vypočtených výšek přímo
v terénu, takže je zaručeno správné a spolehlivé zná-
zornění všech tvarů terénu.

Pro mapu 1 : 10.000 je tedy jen velmi málo vyho-
vujícího výškopisného podkladu a můžeme s jistotou
počítati, že bude nutno zaměřiti nejméně 40.000 km2,

neboť v blízké budoucnosti přispěje zeměpisný
ústav jen v malém rozsahu, a to mapou 1 : 5000 v po-
vodí Moravy a Bečvy s městy Olomouc, Přerov, Hra-
nice, Lipník n. Bečvou, Kroměříž, Uh. Hradiště a
Hodonín.

Podklady pro prozatímní mapu
1 : 10.000. Daleko příznivější jsou poměry, půjde-li
o vyhotovení pro z a tím n í mapy 1 : 10.000, ne-
boť na velké části našeho území můžeme získati po-
měrně spolehlivou a vyhovující mapu, využijeme-li
prací zeměpisného ústavu.

Nejdokonalejším podkladem bude mapa 1 : 20.000,
která je vyhotovena v prostoru speciální mapy Jičín
na ploše asi 1000 km2 a u Rokycan na ploše 300 km2

a která zahrnuje města Hořice, Jičín, Bělohrad,
Smidary, N. a St. Paku, Dvůr Králové, Hostinné,
Vrchlabí, Jilemnici, Rokycany a jiné. Vrstevnice
této mapy jsou sestrojovány na podkladě až 100 bodů
na km2 a zvětšeny do měřítka 1 : 10.000 mohou být
vyhovující pomůckou pro řešení mnohých úkolů.

Dalším hodnotným podkladem může být nová
mapa, hotovená na Moravě v měřítku 1 : 25.000. Do-
končena je již na ploše 7200 km2 s městy Brno,
Velké Meziříčí, Vyškov, Slavkov, Prostějov, Koje-
tín, Uherský Brod, Zlín, Valašské Meziříčí a jiné a
bude provedena v dalších letech na ploše 6800 km2

s městy Vsetín, Rožnov, Valašské Meziříčí, Hra-
nice, Veselí n. Moravou a Třebíč. Uvážíme-li přede-
vším přesnost a důkladnost při zpracování mapy -
terén je znázorněn vrstevnicemi s odlehlostí 10 m
a v plochých částech terénu i 5 m, 2,5 a 1,25 m na
podkladě až 100 výškových bodů měřených na 1 km2

- a dále přehledný obraz, který vznikne po zvětšení
do měřítka 1 : 10.000, můžeme použíti i vrstevnic
mapy 1: 25.000 pro prozatímní mapu 1: 10.000
s velmi uspokojivým výsledkem.

Na zbývajícím území je pak jen původní mapa
1 : 25.000, jejíž hodnota je obecně známa. Mapa 60
let stará, s terénem znázorněným šrafováním a 20 m
a v plochém terénu i 10 m vrstevnicemi, sestrojený-
mi podle nepatrného počtu výškových bodů. V rovi-
natém terénu se na ploše jednoho vyměřovacího lis-
tu, t. j. 64 km2, zaměřovalo 40 bodů, tedy ani ne
jeden výškový bod na km2; v hornatém terénu se
na téže ploše měřilo 900 bodů, tedy asi 14 výškových
bodů na km2• Přesnost výšek byla malá. U trigono-
metrických bodů byly výškové chyby 1-4 m a
u bodů podrobného měření, tedy i u kot, které v ma-
pě nalezneme, chyby ještě větší, mnohdy i 20metrové.
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Je tedy mapa 1 : 25.000 nejméně vyhovující po-
můckou, jejíž vrstevnice by se jen v opravdu nalé-
havém případě daly použít pro prozatímní mapu
1 : 10.000. Mapa 1 : 25.000 se v poslední době revi-
duje, t. j. opravuje a doplňuje, ale jen v situaci;
znázorněni terénu se ponechává beze změny. Revise
této mapy je již provedena v celých východních Če-
chách na ploše 14.000 km2• V roce 1942 se připojí
Čechy jihozápadní. Výhodou revidované mapy je, že
znázoňuje nejnovější stav situace, tedy osad, cest,
kultur a p. a že může být přece jen částečnou vý-
pomocí, než se zhotoví mapa dokonalejší.

Shrneme-li podklady pro prozatímní mapu
1 : 10.000, zjistíme, že hlavně na Moravě bude již
koncem tohoto roku na ploše asi 11.000 km2 spoleh-
liNÝ a všechny tvary terénu věrně znázorňující
vrstevnicový obraz z nové mapy 1 : 25.000, v Če-
chách pak jen na ploše 1300 km2 z nové mapy
1 : 20.000 a že tedy stále zůstává prostor así 28.000
km2, na kterém není provedeno novější výškové mě-
ření, k němuž by se mělo nejdříve přikročit pro vy-
hotovení mapy 1 : 10.000.

Ze stručného popisu podkladového materiálu pro
mapu 1 : 10.000 vysvítá, že prvním úkolem úřadu,
který bude pověřen organísací nového díla, bude evi-
dence všech výškopisných prací zeměměřičských,
prací zeměpisného ústavu a prací fotogrametrických,
aby dosud provedené práce byly opravdu hospodár-
ně využity nejen pro novou mapu, ale i pro vydání
prozatímní. Evidencí všech dosud provedených
i chystaných prací se pak zamezí, aby některé ná-
kladné práce se neopakovaly a aby veškeré úsilí ze-
měměřičů bylo věnováno novému velkému dílu --
nové techQické mapě 1 : 10.000.

Referát prof. Ing. Dr. Pavla Potužáka.
Přednesený referát byl zhuštěným obsahem sou-

těžní práce, odměněné f. cenou. Zeměměřičský obzor
přinese v některém z příštích čísel tuto práci celou
a proto se upouští od uveřejnění referátu, přednese-
ného na schůzi dne 24. dubna 1942.

Referát Ing. Dr. Karla Svobody.
Potřebu mapy 1 : 10.000 vyvolal mimo jiné značný

pokrok prostorového plánování. Samo prostorové
plánování bylo vyvoláno nebývalou snahou našich
obcí a měst opatřiti si k zajištění zdárného vývoje
řádný regulační plán.

Jak rozsáhlých rozměrů nabývá prostorové pláno-
vání u nás, je patrno z moravské statistiky:

Regionálně studují se na Moravě souvislé pásy
území podél dálnice západ-východ (Žďár-Přerov)
a dálnice sever-jíh (Jevíčko-Moravany), podél tra-
sy kanálu Dunajsko-oderského (Hranice-Hodonín),
podél nové železniční trati Brno--Německý Brod,
v okolí provedené kníníčské přehrady a projekto-
vané přehrady vírské, prostory aglomerací obcí, tvo-
řící svérázné oblasti: Kyjovsko, Hradišťsko, Tišnov-
sko, Bezkydy a j. Celková rozloha území, pro které
se připravují prostorové plány, činí přes 4000 km2•

Tyto rozsáhlé práce způsobily, že í v regíonálním
plánování možno jak po stránce technické, tak
i právní zaznamenati značný pokrok. Vzpomínám

především vládních nařízení č. 48, 98 a 217 z roku
1940, jimiž byl vytvořen plánovací prostor pro Pra-
hu a okolí. Současně s vládním nařízením Č. 48/1940
vžilo se nové názvosloví: plán prostorový a plán ur-
čovací. Plánem prostorovým a plánem určovacím
jsme podle dosavadní praxe nazývali soubor pláno-
vacích prací pod heslem "plán regionální" případně
"plán regionální a hospodářský".

Obecně možno říci, že prostorové plánování je zá-
kladem hospodářského pořádku. Je hlavní organi-
sační základnou, na níž lze vybudovat podmínky pro
pokrokový hospodářský vývoj.

Regionální či prostorový plán stanoví zásady jed-
notného a organického rozvoje jednotlivých plánova-
cích prostorů v souladu s potřebami okolních pro-
storů, při čemž plánovací prostory jsou útvary poli-
ticko-hospodářsky, technicky a geograficky ucelené.
Tyto útvary jsou vázány nejen společným zájmem
hospodářským, nýbrž též správními, sociálními, ná-
rodopisnými a j. problémy.

Z poslání prostorového plánu zabezpečiti jednotný
rozvoj rozsáhlého území, lze odvoditi, že úpravy,
které pro vytvoření hospodářsko-technického orga-
nického celku nemají zásadního významu, tedy jsou
povahy místní, mohou býti ponechány zvláštním
úpravám, které provedou příslušné obce v rámci
místních upravovacích plánů. Prostorový plán může
se tedy omeziti na př. jen na úpravu hlavních do-
pravních tepen, na řešení problémů populační dyna-
miky, průzkum rostlinné, živočišné a průmyslové vý-
roby, na vytčení ploch klimatícky vhodných pro osid-
lování a ploch z důvodů hygieny nebo z důvodů
estetických nezastavitelných neb zastavitelných jen
určitým způsobem.

Prostorové plánování skládá se v podstatě ze slo-
žek:
a) analytické,
b) synthetické (plánovací).

S I o ž k a a n a I y t i c k á obsahuje průzkum uva-
žovaného prostoru, t. j. přírody, která je sídelním
prostředím a společnosti, která prostor obývá. Ana-
lytické práce omezují se především na odborná zjiš-
tění a statistiky, jež jsou přehledně tříděny a zpra-
covány v grafech a plánech. Po zpracování zjištěných
dat a statistik provede se jejich rozbor a zhodno-
cení, t. j. stanoví se jakási diagnosa kraje.

Analytický průzkum zahrnuje 7 hlavních skupin,
a tc:
1. podmínky přírodní a populace,
2. doprava,
3. výroba,
4. osídlení,
5. vei'ejná správa, finanční poměry a sociálnl péče,
6. kulturní a školské poměry,
7. zdravotnictví, rekreace, sport.

S I o ž k a syn t h e t i c k á má za úkol zachytiti
na podkladě krajové diagnosy technickým a hospo-
dářským plánem všechny potřeby kraje a vytýčiti
zásady a směrnice k uskutečnění těchto potřeb a
k celkové úpravě protoru. Tak ku př. výsledkem
analytických prací v rámci studia podmínek přírod-
ních jest povšechný průzkum geologický, graficky
doložený geologickou mapou. V rámci prací synthe-
tických možno pak na podkladě této geologické ma-
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py provésti určení ploch vhodných k založení sídliště
po stránce zakládací.
Konečným výsledkem této analytické a plánovací

činnosti jest prostorový plán celkový nebo zaměří-li
se průzkum určitým směrem, jsou to dílčí prosto-
rové plány se zvláštním určením (na př. r e g i o n á l-
n í p lán k o m u n i k a ční, který řeší vzájemnou
spojitost dálkové a místní komunikační sítě, doplňuje
ji účelnou a levnou sítí transportní, redukuje správ-
ní a hospodářské odstrčení jednotlivých obcí v do-
tyčném prostoru a pod.).
V Německu je prostorové plánování velmi propra-

cováno a řada prostorových plánů jest již úspěšně
realisována. Rovněž ve Švýcarsku použilo se regio-
nálních průzkumů zvláště po stránce klimatické a
meteorologické při budování lázeňských a rekreač-
ních oblastí.
U nás jest toto urbanistické odvětví dosud v plen-

kách; přesto však se můžeme pochlubiti několika
pracemi, které znamenají značný pokrok. Za zmín-
ku stojí práce Národohospodářského ústavu v Brně,
který za vedení přednosty ústavu Dr. Mrkose sou-
stavně zpracovává analytický materiál pro regionální
plánování v moravském prostoru.
Všechny analytické a projekční práce vyžadují

dobrého plánového (geometrického) podkladu, kter~'
by určenému úkolu co nejlépe vyhovoval. Geometric-
ké podklady prostorových plánů nutno vždy voliti a
upraviti tak, aby byly schopny pojati nejen zákres
rámcových a schematických úprav, ale i případných
úprav podrobných.
Doposud tvoří geometrické podklady prostorových

plánů převážně speciální mapa a topografická mapa.
Měřítko speciální mapy 1 : 75.000 je příliš malé a

hodí se pouze pro studijní a statistické práce, zejmé-
na pro studie dálkové sítě komunikační, znázornění
sociálních, hospodářských a j. problémů, ku studiu
populační dynamiky, pro znázornění denního pohybu
obyvatel za zaměstnáním, stěhování obyvatel z ven-
kova do měst, vyznačení oblastí schopných pro hos-
podářskou obnovu a vnitřní kolonisaci, zákres hos-
podářských center, ložisek užitkových nerostů, suro-
vin a pod.
Topografické mapy 1 : 25.000 lze použíti i k po-

drobnějším pracím projekčním, ku př. k vypraco-
vání přehledného plánu komunikačního, elektrisač-
ního a pod. Značnou nevýhodou topografické mapy
však jest, že nebyly změny vedeny v patrnosti, takže
mapovní situace často neodpovídá nynější situaci
v terénu. Rovněž značnou závadou jest, že situace
byla na topografické mapě znázorňována částečně
kC'nvečně, takže jest geometricky nepřesně zobraze-

na. Kromě toho jsou nereambulované tisky topogra-
fické mapy přeplněny zejména v území členitém šra-
fováním tak, že se pro plánovací práce stávají ne-
přehlednými.
V řadě těchto měřických podkladů chybí však

doposud mapy měřítka, v němž by bylo možno
znázorniti některé problémy vyžadující do určité
míry podrobnější propracování, jak ku př. roz-
vržení ploch určených účelům obytným, rekreačním,
zemědělským, průmyslovým, geologické poměry dů-
ležité po stránce zakládací, geotechnické poměry,
půdoznalecký průzkum, povšechnou hydrologii, zá-
sobování vodou, využití odpadových vod, průzkum a
projekty dopravní, rozbory hlavních zemědělských
kultur v kraji, meliorace, scelování a pod.
Z těch důvodů byla zde snaha, připraviti pro pro-

storové plánování takové podklady, které by svou
přesností, přehledností a měřítkem určenému účelu
nejlépe vyhovovaly a aby při tom pořizovací náklad
nebyl vysoký. Za nejvýhodnější měřítko pro tyto
účely bylo uznáno měřítko přehledné mapy 1: 10.000.
Soutěž odboru zeměměřičských inženýrů měla za

úkol shrnouti zkušenosti těch, kteří se touto otázkou
teoreticky nebo prakticky zabývali a určiti zásady,
na jichž podkladě by mohla býti mapa 1: 10.000
pro daný účel vypracována.
Tím, že civilní geometři provádějí od počátku tou-

to svojí činností průkopnickou práci a že i svou
účastí na této soutěži dokázali veliký zájem o tyto
problémy, sami dokazují, že jsou schopni zvládnouti
teoreticky, prakticky i pracovně práce spojené s vy-
pracováním mapy 1 : 10.000. Proto jsem též ve své
soutěžní práci zdůrazňoval, aby těmito pracemi byli
pověřeni civilní zeměměřičští inženýři. Aby byla za-
ručena spolehlivost a správnost těchto prací, prová-
děly by příslušné úřady dozor nad těmito pracemi
během jejich provádění a autentifikaci výsledních
operátů podobně jako při novém katastrálním měře-
ní, prováděném civilními inženýry za součinnosti fi-
nanční správy. O výsledku dozoru a autentifikaci
sestavil by dohlédací úředník protokol se soupisem
shledaných závad, který by předal v opise civilnímu
inženýrovi se současným určením lhůty k odstranění
shledaných závad.
O způsobu provádění prací spojených s vypraco-

váním mapy, jejím obsahu a formálních náležito-
stech a spolupráci s civ. geometry, doporučuji se-
staviti specielní i n str u k c i.
Věřím, že o spolupráci civilních geometrů na tomto

díle i v regionálním plánování bude v případě, že
se k němu přistoupí, uvažováno a nepochybuji, že se
civilní geometři této práce zhostí dobře.

Služebnosti cest v pozemkové.D katastru a veře.iných knihách.

Pozemkový katastr slouží podle § 3 katastrálního
zákona mimo jiné "pro zakládání, obnovování nebo
doplňování veřejných knih a jejich map".
Služebnost, která je jedním z tří hlavních druhů

věcných práv, je nejen předmětem poznámky nebo
vkladu v pozemkové knize (list A, druhý oddíl stat-
ku panujícího, nebo list C statku služebného), ale,

pokud se týče služebností ce~t, i předmětem řízení
v pozemkovém katastru.
V tomto článku chceme souhrnně probrat nejen

otázku služebnosti cest pokud se týče samotného po-
zemkového katastru, ale i poukázat na potřebu ně-
kterých úprav dosavadního provádění v pozemkovém
katastru, jak se tyto jeví žádoucí pro vzájemný vztah
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zápisů v pozemkovém katastru a ve veřejných kni-
hách. Dosavadní způsob vyznačování jen ně k t e-
r Ý c h služebností cest v pozemkovém katastru není
totiž v souladu s ustanovením knihovního zákona
o služebnostech cest ve veřejných knihách a tento
nedostatek způsobuje při knihovním provádění ně-
kterých změn uvnitř držby na základě ohlašovacích
listů (změny vzdělávání, výtěžkového předmětu a
užívání se změnou předmětu měření, slučování par-
ťlel jakož i výjimečně prováděné přečíslování a pod.),
různé nesnáze, které se často projeví naprostým po-
rušením vnitřní souvislosti zápisů k služebnostem se
vztahujícím.

I.
S hlediska pozemkové knihy obsaženy jsou před-

pisy týkající se služebností zde uvažovaných ve vše-
obecném občanském zákoníku, obecném zákonu kni-
hovním a několika jiných speciálních zákonech. Na-
šich úvah se zejména týkají §§ 847, 848a ob. zák.
obč. (dílčí novela III. § 30), § 31 dílčí novely III.!)
V pozemkovém katastru upravena jest otázka slu-

žebností cest v § 30, odst. 1, písmo e) vládního na-
řízení č. 64/1930: "V mapách, pokud to dovolí je-
jich poměr zmenšení, se zakreslí, pokud se týče v pí-
semném operátu se poznamenají také tyto předměty
měření, i když netvoří samostatných parcel: .....
e) stezky, průhony, vozové cesty, přívody a odvody
vody, používané právem služebnosti, pokud jejich
rozsah je v přírodě patrný." Jest tedy pro vyznačení
(poznamenání) služebnosti cest atd. v pozemkovém
katastru podmínkou, aby její rozsah byl
v pří rod ě pat r n ý. Služebnosti v přírodě ne-
znatelné jsou podle uvedeného zákonného ustanovení
z vyznačení (poznamenání) vyloučeny. O stupních
"patrnosti rozsahu v přírodě" poučuje nás ustano-
vení Návodu I v § 19, odst. 1 a 4.2)

1) ~ 847 o. z. obč.: »Pouhé rozdělení jakéhokoliv spo-
lečného statku nemůže být třetí osobě na újmu; veškerá
této osobě příslušející práva zástavní, práva služebnosti
a jiná práva věcná vykonávají se po rozdělení jako před
ním. T Ý k á - I i s e v š a k v Ý k o n p o zem k o v é s I u-
ž e b n o s t i t o I i k o č á s t i věc i, z a n i k n e p r á v o
k ostatním částem.« K tomu GI. U. 12.537:
»Knihovní těleso jest jen potud zatíženo služebností na
něm zapsanou, přesně popsanou, pokud její účinky sahají.
Oddělené části, které nejsou v dosahu těchto účinků, jsou
prosty služebnosti, jejíž knihovní vklad také na tyto od-
dělené části postrádá právního důvodu a proto má být
na žádost vymazán.
§ 848a (~ 30 dílčí novely III): Poskytuje-li služebnost

nebo jiné věcné břemeno nárok na užitky, může, když
se panující pozemek dělí, každý oprávněný, a když se
zatížen~' pozemek dělí, každý obtížený žádati, aby výkon
upraven byl soudem. Výkon buď upraven hledíc k povaze
a k účelovému určení práva, jakož i k poměru velikosti
a hospodářské zvláštnosti jednotlivých částí nemovitosti
bez ztížení břemena tak, aby to slušně vyhovovalo yeške-
rým zájmům.
(Dílčí novela III., ~ 31: Úprava ve smyslu ~ 30 budiž

provedena podle předpisů o nesporném řízení okresním
soudem, v jehož obvodu zatížená nemovitost ležÍ, Pokud
dojde k dohodě účastníků, budiž to pojato v listinu; o bo-
dech, které zůstanou sporny, má soud rozhodnouti usne-
sením s vyloučením řádného pořadu práva. - Úprava
budiž na základě listin a usnesení poznamenána ve ve-
řejné knize.)

2) ~ 19, odst. 1 Návodu I.: »U soukromých cest (pří-
jezdných z návsi mezi zahradami do dvorů, k průmyslo-
vým podnikům, k nádražím, polních, lesních a pod.) se

Rozeznává tedy Návod I cestu stálou a nestálou.
Cesta stálá je v něm dostatečně definována. Pro po-
souzení nestálosti cesty a způsobu jejího vyznačení
v pozemkovém katastru je třeba však vzíti v úvahu
i jiné předpisy.
Při přečtení § 129, odst. 3 Návodu A,3) který

s měřické stránky doplňuje právě citované ustanovení
Návodu I, jest na první pohled vzbuzen dojem, jako-
by vše c h n y soukromé nestálé cesty atd., pokud
jsou používány právem služebnosti a jejich rozsah
je v přírodě patrný, bylo možno vyznačovati v měř.
operátě teč k o van ě.
Srovnáme-li však ustanovení § 24, odst. 1, písmo

h) v!. nař. č. 64/19304) nebo ustanovení § 94, odst. 2
v!. nař. č. 175/19275) s ustanovením § 6, odst. 16
vI. nař. č. 64/1930 a § 32, odst. 3 Návodu 1ll,6) po-
dle kterých musí býti par i f i k a ční půd a snad
jen s výjimkou vzhledem k zřetelnosti zobrazení
(obdobně jako v Návodu B, str. 64 dole) vyznačena
jako samostatná parcela,
vidíme, že u nestálých cest používaných právem

služebnosti, musíme co do znázornění rozlišiti dva
případy:
1. První, kdy nestálá cesta je podle výše uvede-

ných ustanovení parifikační půdou a musí tudíž tvo-
řit s a m o s t a t n o u par cel u. (Konkretně šlo by
o takovou cestu, která slouží sice občas jízdě, jejíž
ú p r a v a však nevylučuje spásání nebo žatí trávy
na ní a pod.)
2. Druhý případ, kdy nestálá cesta používaná prá-

vem služebnosti, nemá náležitosti parifikační půdy,
bylo by ji tedy vyznačit podle ustanovení § 129, odst.
3 Návodu A tečkovaně. Slo by zde o takové
služebnosti, které jsou používány několikrát do roka
a jsou patrny u rolí snad jen podle stop po kolech
nebo někdy odlišnou plodinou od plodiny ostatní

vyšetří, jsou-li stálé či nestálé. Za stálé se považují cesty
tak upravené nebo zařízené. aby mohly trvale a jedině
sloužiti účelům komunikačním po celý rok, třebas by
skutečně po celý rok k těmto účelům užívány nebyly, a
aby nedávaly výtěžku pravidelným hospodářským obdě-
láváním; je tedy jedině rozhodnou trvalá jejich úprava
jako cest, takže doba jejich užívání nerozhoduje.«
~ 19, odst. 4 téhož návodu: »Při nestálých cestách,

průhonech, soukromých stezkách nebo pěšinách v přírodě
patrných se vyšetří, jsou-li používány právem služebnosti
a na jakém právním důvodu (~ 480 ob. zák. obč.)«.

S) § 129, odst. 3 Návodu A: »Nestálé cesty, průhony a
soukromé stezky a soukromé pěšiny se zaměřují a v měř.
operátu vyznačují jen, jsou-li používány právem služeb-
nosti a jejich rozsah je v přírodě patrný; způsob jejich
vyznačování v měřickém operátu je stanoven v příloze
č. 50, pal. A159«, t. j. teč k o van ě a bez samo st. vy-
značení, jak zřejmo též z příl. č. 99 Návodu A.

4) ~ 24, odst. 1, písmo h: ».... do parifikační půdy na
př ..... cesty, nepatří-li mezi pozemky bez katastrálního
výtěžku podle bodu 5/d« ....

5) ~ 94, odst. 2 vI. nař. Č. 175/27: »Pozemky úmyslně
odňaté zemědělskému (lesnímu) obdělávání tvoří zvláštní
druh pozemků, ,parifikační půdu'. Sem spadají zejména
.... s o u k r omé c e sty (tyto ovšem jen, nejsou-li z da-
ňové povinnosti vyjmuty podle § 96 č. 4)« - t. j., ne-
jsou-li veřejné. .

6) ~ 6, odst. 16 vI. nař. č. 64/30: »V Seznamu parifi-
kační půdy, .... jsou zapsány vše c h n y p o zem k y
katastrálního území úmyslně odňaté zemědělskému (les-
nímu) óbdělávání .... «
~ 32, odst. 3 Návodu III: »Nelze-li plochu celé parcely

zařadit mezi parifikační půdu proto, že je její část hos-
podářsky obdělávána, rozdělí se parcela«.
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části služebného pozemku a jejíž volba se řídí dobou
sklizně plodiny pozemku panujícího (t. j., aby yři
použití služebnosti byla plodina na příslušné části
služebného pozemku již sklizena, případně v takovém
stadiu vývoje, aby výkon služebnosti plodinu nepo-
škozoval), u pastvin, zahrad nebo luk podle tvaru
terénu, vyznačení křovinami, alejí stromů a pod.7)
Na základě takovéhoto rozboru bylo by tedy třeba

přezkoumat zákresy i poznámky v katastrálním ope-
rátu a v p o zem k o v é k n i z e a porovnat je se
stavem v přírodě. Úplné doplnění a úprava je ovšem
nejvhodněji proveditelná při rozsáhlých katastrál-
ních pracích jako je nové měření (§ 19, odst. 1 Ná-
vodu I), ač i v rámci občasných přehlídek podle § 81
k. z. by nečinilo žádných obtíží pro polní práce, vzhle-
dem k poměrně nepatrnému počtu služebností cest
v katastrálním území.S)
Jedinou otázkou by bylo pouze předběžné vyhle-

dání služebností cest podle zápisů na listech A po-
zemkové knihy (druhý oddíl listu A), ale ani to není
nic, co by se nedalo postupně provést. U služebností
zjištěných při kterémkoliv druhu polních prací nut-
no ostatně též často pátrat ve veřejných knihách
vzhledem k tomu, že strana nemá vždy po ruce lis-
tinu, ač služebnost je zaknihována.
Tímto způsobem by se zjistilo, které ze služebností

a jakým způsobem (viz vpředu) mají být podle do-
savadních ustanovení v pozemkovém katastru vyzna-
čeny [§ 30, odst. 1, písmo e) vI. nař. č. 64/1930J.
Kromě zákresu jde ovšem též o poznamenání v po-
známkovém sloupci parcelního protokolu a pozem-
nostních archů, neboť jinak by byla opět znesnad-
něna další evidence změn nastalých změnami služeb-
ných pozemků.

Včnujme nyní pozornost tomu, jak se projeví dě·
lení nebo slučování parcel na zápisy vztahující se
k služebnosti.
Pokud jde prl takových změnách současně

o knihovně prováděné změny vlastnického práva, ať
pozemku panujícího nebo služebného, je tato záleži-
tost vyřešena na základě žádosti stran zpravidla při
knihovním řízení a změny služebnosti (§ 847 a 848a
ob. zák. obč. a § 31 dílčí novely III citovaný na za-
čátku tohoto článku) jsou sděleny kat. měř. úřadu
v příslušném knihovním usnesení a jde tedy jen o to,
tyto změny provést v katastrálních operátech.
Jinak jest tomu, jde-li o slučování nebo dělení

parcel při změnách vzdělávání a pod. (bez změny
držby), provedené na podkladě o h I a š o v a c í h o

7) Zřizování služebností bez ú p r a v y cesty podporuje
na př. u cest nezbytných dle zákona č. 140/1896, ~ 4, kte-
rý praví: ».... zvláště buďte dle možnosti omezeny ta-
kové případy, ve kterých povoluje se zříditi cestu umělou.«
Uvedené ustanovení Návodu A rozšiřuje tedy značně
pojem »patrnosti rozsahu v přírodě«, takže se vlastně
velmi přibližuje námi dále kladenému požadavku za vy-
značení vše c h služebností cest, pokud jejich poloha a
rozsah je pevně stanoven.

08) Dle informace získané u knihovního soudu je za-
knihováno v soudním okrese Louny na př. jen průměrně
10 až 20 služebností cest v jednom kat. území. Při roz-
sáhlejších pozemkových reformách nejvýše jednou tolik.
Služebnosti z pozemkových reforem jsou však vzhledem
k hromadným knihovním usnesením při prováděni pozem-
kové reformy lehce k vyhledání.

I i stu. Zde nejen se projevuje nutnost řád n é h l)

zaznamenliní služebností v pozemko-
v é m k a t a str u podle dosavadních předpisů, ale
naskytuje se dokonce otázka, nebylo-li by s ohledem
na ulehčení práce knihovních soudů9) záhodno do-
plnit předpisy katastrální v tom smyslu, aby byly
vyznačovány v pozemkovém katastru vše c h n y
p o I o h o u a r o z s a h e m pe vně u r č e n é s I u-
že b n o s t i, t. j. í takové, jejichž rozsah není v pří-
rodě kdy k o I i v patrný. Za předpokladu přehlíd-
ky služebností cest, jak jest před pozn. 8) uvedeno,
nešlo by již o zvláštní práci.
Pokud jest pro služebnost zřízená cesta umělá vy-

značena v pozemkovém katastru jako par i f i kát
(podle úvah na začátku tedy samostatná parcela),
jest tato s hlediska našich úvah neměnná (změny
okolních pozemků uvnitř držby se této s a m o s t a t-
n é parcely zpravidla netýkají).
Jinak jest tomu, je-li služebnost v pozemkovém

katastru vyznačena jako c e s t a stá I á [která
s ohledem na § 34 k. Z. nemusí být vždy jako samo-
statná parcela vyznačena - viz též § 30, odst. 1,
písmo e) vI. nař. č. 64/1930], případně je-li služeb-
nost cesty vyznačena v kat. mapě teč k o van ě
(viz vpředu bod 2). V těchto případech jest nutno
též v oddílu "C" ohlašovacího listu upozornit knihov-
ní soud na to, zda a jak se rozdělení nebo sloučení
parcel projeví na zaznamenanou služebnost.
Mohlo by se totiž jinak stát, že by se takovými

změnami uvnitř držby dostalo parcelní číslo, k ně-
muž se služebnost podle zápisů vztahuje, z cel a
ji n é č.á s tip ů vod n í h o s I už e b ní h o p o-
zem k u, než ke které se výkon služebnosti ve sku-
tečnosti vztahuje10) [tento dostane na př. další pod-
dělení základního čísla (viz pozn. 9)]. Třebaže ovšem
na podstatu v Ý k o n u práva panujícího pozemku
nemůže to mít vlivu, vznikl by tím nesouhlas v zá-
pisech o služebnosti, který by po delším časovém
odstupu, zejména tam, kdy původní zápis služebnosti
ne byl do pro v á z e n geometrickým (polohopis-
ným) plánem,l1)· mohl z tíž i t určení skutečného
rozsahu oprávnění k výkonu práva služebnosti.
Poněvadž nejde zde o změny držby (vlastnictví) a

změna služebného pozemku je na podkladě ohlašova-
cího listu provedena v pOZ.knihách z moci úřední,
nelze zde ani očekávat žádost obtíženého nebo opráv-
něného podle § 848a ob. zák. obč. o úpravu výkonu
služebnosti a je v takovém případě na knihovním
soudu, aby podle nového stavu služebného pozemku
současně upravil příslušné zápísy, k služebnosti ces-
ty se vztahující, z moci úřední.

9) U těchto služebností cest je totiž evidence služeb.
nosti dotčené změnou s I u ž e b n é h o p o zem k u zne-
snadněna pro knihovní soud tím, že poznamenání služeb-
nosti na pozemku služebném je provedeno na listu C, kte-
rý bývá často přeplněn a nepřehledný a je samozřejmé.
že při těchto často v podstatě jednoduchých ale počet-
ných změnách pozemků uvnitř držby podle ohlaš. listů
bývá vliv změny pozemku na existující služebnost pře-
hlédnut. Poznamenáním vše c h služebností u služeb-
ného pozemku v poznámkovém sloupci parc. protokolu.
pOZ. archu a při změnách služebného pozemku i v pří-
slušných oddílech ohlašovacího listu (oddíl C!) byla by
evidence změn služebností podstatně ulehčena.

10) Viz v pozn. 1 citovaná sbírka Gl. U. 12537.
11) Plánu je třeba při zápisu služebnosti tam, kde po-

loha a rozsah služebnosti nelze jednoduše popsat.
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Tentýž případ nastává při výjimečně provedeném
přečíslování parcely.
Pokud jde o změny předmětu měření se změnou

vzdělávání, užívání nebo výtěžkového předmětu a
pod., můžeme někdy zabránit porušení souhlasu zá-
pisů k služebnosti se vztahujících, když parcely
vzniklé rozdělením podle vzdělávání atd., označíme
parcelními čísly s ohledem na vyznačenou služebnost,
i kdy žne d o drž í m e u s t a n o ven í N á v o-
d u B, § 13 a 14 o číslování nově vzniklých parcel, a,
třebaže na př. původní role se změnilo v role a za-
hradu, přidělíme původní číslo (předpokládejme na
př., že bylo již označeno zlomkovým číslem) nově
vzniklé zahradě jen proto, že tím docílíme, že zápisy
vztahující se ke služebnosti, zůstanou nezměněně
v platnosti, poněvadž služebnost se vztahuje na část,
jež byla změněna v zahradu. Tato odchylka od ob-
vyklého číslování nově vzniklých parcel ušetří veš-
keré zápisy a poznámky, které by vzhledem k změ-
něnému služebnému pozemku bylo jinak třeba vy-
konat.
Podobně při slučo~ání parcel může se vyskytnout

případ, že kdy b y n e byl y v p o z. k a t a str u
veš ker é s I u ž e b n o s t i v y z nač e n y, by-
chom mohli sloučením z ruš i t na př. menší par-
celu, jež je pozemkem služebným (totéž při sloučení
parcel se změnou vzdělávání jedné z nich).
Zde opět je záhodno odchýlit se od Návodem B

předepsaného postupu při označování parcelními čís-
ly a ponechat číslo parcely m e n š í nebo ve vzdělá-
vání změněné pro sloučením vzniklou parcelu, aby-
chom zachovali platnost zápisů k služebnosti se vzta-
hujících ve veř. knihách i katastru.
Z těchto úvah vyplývá tedy vzhledem k § 3 k. z.

potřeba vyznačit v pozemkovém katastru, a to v m ě-
ř i c k é m i p í sem n é m o per á t ě služebnosti
cest tak, jak jsou zapsány v pozemkových knihách,

tedy polohou a rozsahem pevně určené s I u ž e b n o-
s t i c e s t vše c hn y, bez omezení uvedeného
v § 30, odst. 1, písmo e) vI. nař. č. 64/1930 (§ 19,
odst. 4 Návodu I) a tyto pak vést řádně v patrnosti
s ohledem na několik vpředu uvedených požadavků
pro ulehčení vedení služebností v pozemkových kni-
hách.
Způsob vkladu služebnosti u služebného pozemku

v pozemkových knihách (na často málo přehledném
listu C) není příliš vhodný pro řádné vedení služeb-
nosti cest, avšak u ustáleného, konservativního po-
stupu práce u knihovních soudů nelze očekávat změ-
nu, a tak mladší a pružnější předpisy katastrální by
to mohly být, které by tuto zodpovědnost na sebe
vzaly. Nové, knihovně zřizované služebnosti cest pro-
viděly by se obvyklým způsobem v pozemkovém ka-
tastru podle knihovních usnesení.
Vyznačování vše c h služebností cest v pozem-

kovém katastru ulehčila by se tedy knihovním sou-
dům práce a katastrální mapa by byla obohacena
o další údaje, které ostatně jsou při katastrálním ří-
zení předmětem častých dotazů se strany držitelů
pozemků, a které zůstanou zpravidla nezodpověděny
proto, že služebnosti cest, ani ty, které jsou v při-
rodě patrny, ve většině katastrálních území se star-
ším katastrálním operátem zachyceny nejsou. I když
služebnost je některým z vpředu uvedených způsobů
vyznačena v měřickém operátě, postrádáme úplně
poznámek v operátě písemném.
Poněvadž pak otisk katastrální mapy slouží jako

mapa pozemkové knihy, získala by i pozemková kni-
ha dokonalý přehled o služebnostech. který dosud
chybí.

Použitá literatura: Služební návody; Komen-
tované zákony; Jar. Čížek: Dělba pozemků obtížených
služebnost'í, Právník 1911.

Postup vceňovam se časem zdokonaloval a upra-
voval služebními návody. Je to na příklad Instrukce
XV z roku 1907, v níž jsou sloučeny návody před-
cházející (z r. 1889, 1891) a jíž se dostalo poslední
úpravy v r. 1931. Prohlubování metod vceňovacích
nastávalo čím více se oblastí vceňovací vzdalovaly
od kolébky vceňovací techniky: zemědělského kraje
benátsko-Iombardského a čím 'více přicházely na
řadu regiony střední a jižnÍ.
Také změny v organisaci služby (zánik technic-

kých výborů katastrálních) vykonávaly svůj vliv na
vývoj oboru vceňovacího.
Královské dekrety čís. 1717/1922 a 17/1923 naři-

zují revisi vceněnÍ.
Jednotný kvalifikační rámec, o němž jsme se

zpředu zmínili, byl později poněkud změněn novými
pojmy pozemků se stromovím. Jezera a rybníky,
původně dani pozemkové nepodrobená, podléhají od
roku 1929 dani z bohatství movitého. Nová instruk-
ce obsahuje ustanovení o kulturách parcel na zemi

a nad zemí (stromy). Jsou to t. zv. smíšené kultury:
role (na zemi) s ovocnými stromy neb keři a pod.
(nad zemí).
Podle ustanovení instrukce nemá se přihlížeti pou-

ze na způsob vzdělávání, který převládá buď na
zemi neb nad zemí, nýbrž na celkový výnos, který
pozemek poskytuje, od něhož ostatně závisí pojme-
nování kultury v dotyčném územl,1)
Pokud jde o vtřiďování ponechává nová instrukce,

jak již bylo řečeno, pouze 5 tříd, s výjimkami, jež,
povoluje ministerstvo financí. Skupiny parcel růz-
ných charakteristik, které je nutno přes to vtříditi
do jedné třídy, možno k vůli dalším operacím ozna-
čiti zvláštními označeními.
Pro každou třídu nutno uvažovati sazbu. Je to

onen výkon vceňovací, jež sleduje stanovení daňové

1) Tento problém v jiném vydání vyskytuje se v ka-
tastrální službě u nás na příklad na Brněnsku, kde role
s rybízovými keři sezařaďují někdy neprávem do zahrad.
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způsobilosti - kontributivní kapacity - pozemku.
Podle odůvodnění Messedagliova má daň pozemková
postihnouti držitelův výtěžek z pozemku a to onu
část, jež zůstává po výdajích na výrobu a udržo-
vání. Výtěžek (produkt) pozemku dá se rozvrhnouti
na:

1. půdu v jejím přirozeném původním stavu,
2. kapitál investovaný do zlepšení,
3. provozní kapitál,
4. práci.
První dvě složky tvoří, správne receno, plod bo-

hatství nemovitého: výt ě ž e k z půd y (kapa-
cita půdy). Následující dvě složky jsou povahy
spíše výrobní a tvoří vlastní zem ě děl s k Ý
(agrární) výt ě ž e k, jenž je v podstatě bohatstvím
movitým.

Všeobecně lze říci, že v hornatých krajích s hus-
tou držbou, kde držitel (vlastník) sám půdu obdě-
lává, přichází v úvahu hlavně výtěžek zemědělský.
Složka 4. převládá nápadně. Půda je zde pouhým
nástrojem práce toho, kdo ji obdělává a práce jako
složka produktu zřejmě převládá.

Rozeznává se tedy, jak na to upozorňuje námi již
jmenovaný Giuseppe Tassinari ve' své předmluvě
k dílu Luigia Messedaglie, mezi výtěžkem pozemko-
vým v důsledku imanentní kapacity půdy (abychom
mluvili slovy našeho komentáře k zákonu o přímých
daních) a mezi zemědělským výnosem půdy, který
dosahuje nájemce, zemědělský podnikatel, pachtýř
atd.

Komise, jež připravovala zákon z r. 1886, zastá-
vala názor, že základem vcenění katastrálního jsou:

1. zjištění hrubého výtěžku,
2. aplikace cen a peněžní zhodnocení výtěžku,
3. odpisné položky, jež při výpočtu zdanitelného

výtěžku přijdou v úvahu.
Pokud se týče období, na něž se studie vceňovací

vztahovaly, navrhoval Messedaglia období dvanácti-
leté předcházející vydání katastrálního zákona s vý-
jimkou dvou let s nejvyššími a dvou let s nejnižšími
cenami zemědělských výrobků. Bylo to tedy vlastně
období osmi let.

Ale zákon ustanovil, aby každý výtěžek byl vy·
jádřen v penězích pokud jde o tři léta s nejnižšími
cenami, a to v dvanáctiletí mezi léty 1874-1885 se
zřetelem na ažio papírových peněz a přizpůsobením
číslic, jež bylo v kompetenci ústřední komise.

Zákon o generální revisi katastrálního vceňování
ze dne 7. ledna 1923, čís. 17 a jednotný text zákona
katastrálního z r. 1931 jednoduše uvádí, že kata-
strální hodnoty a sazby představují hodnoty ku dni
1. ledna 1914, čímž se dociluje pevného východiska
pro období po tomto datu.

Instrukce italského katastru pozemkového obsa-
huje podrobnější ustanovení o vceňování. Vcenění má
se provésti na podkladě metod odhadních, které sle-
dují zjištění výnosu půdy. Avšak zatím, co obyčejný
odhad sleduje úhrnnou hodnotu statku, odhad kata-
strální má za cíl stanoviti sazbu pro ten který druh
pozemku a třídu. Dále se připomíná, že v sazbách
je zahrnuta jak daň pozemková, tak příspěvky (při-
rážky) a že mezi různými postupy nutno dáti před-
nost nejrychlejšímu a nejvýkonnějšímu. K vůli jed-

noduchosti výpočtu mají se sazby (hlavní) určovati
nezávisle na vydáních spojených se zařízeními na
ochranu, na melioraci pozemků, na výlohy s opa-
třením vody k zavlažování a na znehodnocení způso·
bená služebnostmi ve prospěch vojenské správy.

Uvažujeme-li taková vydání, dojdeme k sazbám
odvozeným, kterých se pak používá u pozemků, na
něž se dobře nehodila kriteria sazby hlavní.

Množství plodin se stanovilo průměrem dosaženým
v desítiletí 1904-1913, s výjimkou u lesů a ovoc-
ných stromů. Při ocenění plodin uvažoval se cenový
průměr v témž desítiletí. Vyskytly-li se v desítiletí
tomto velké výkyvy cen, uvažují se ceny posledních
tří let.

Týmiž kriterii řídí se stanovení ceny dobytka,
nářadí, produkty prvovýroby, mzdy, atd.

výpočty se provádějí pro t. zv. vzorková území.
V ostatních územích postupuje se porovnáním.

Číslice sazeb se zaokrouhlují. Královský dekret
z 21. ledna 1935 stanoví, že ústřední komise může
v některých zemích dodatečně pozměniti sazby již
uveřejněné, když se zjistí, že území později vceněná
vykazují oproti územím dříve vceněným některé od-
chylky.

Tím je ústřední komisi dána možnost, aby odstra-
nila a vyrovnala nesrovnalosti, které by se jinak ob-
jevily v jednom a témž vceňovacím (berním) okresu.

Pokud se týče vtřídění, t. j. zjištění materielního
stavu pozemku a kultury, uvažovala zpráva Messe-
dagliova dvě různé metody; jednu pro stav přítom-
ný, druhou pro stav k danému datu. Zákonné usta-
novení bylo pak dílem kompromisu mezi jedním
i druhým postupem.

Vychází se ze stavu přítomného a držitelé mohou
pak prokázati, že stav jejich pozemků je jiný než
stav předpokládaný k určitému datu. Jinak by drži-
télé byli nepříznivě ovlivňováni rozhodujíce se pro
meliorace svých pozemků během prací na založení
neb obnově katastru pozemkového.

Je příkazem doby s neklidnou hospodářskou struk-
turou, aby se dílo vceňovací co nejvíce urychlilo a
zkrátilo.

Původní zákon obsahoval v článku 12 ustanovení,
aby stav pozemků byl zjištěn ku dni šetření, ale aby
se při tom neuvažovaly meliorace, které držitel pod-
nikl po 1. lednu 1886.

Toto ustanovení bylo radikálně změněno a dnešní
jednotné znění zákona stanoví, že pozemky musí
býti zapsány k pozemkovém katastru s trvalým způ-
sobem vzdělávání a užívání v době vceňování, že vliv
meliorací se uvažuje teprv po pěti letech, kdy držitel
prokáže, -že melioraci dokončil. Tím nejsou dotčeny
specielní výhody a daňová osvobození poskytovaná
melioracím zvláštními zákony.

Dále ustanovuje jednotný text zákona katastrál-
ního, že úřad i držitelé mohou podniknouti kroky
k cíli změny zápisu výtěžku v katastru pozemko-
vém.

Nutno uvážiti i subjektivní momenty, které se
v díle vceňovacím objeví, pokud jde o osoby vceňo-
váním pověřené a o období, v němž se vcenění pro-
vádělo, obzvlášť, když na díle byl zaměstnán tak
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velký počet osob a když jeho ukončení vyžadovalo
tak dlouhou dobu.

Proto byl vydán královský dekret z roku 1923
o revisi vcenění, jež byla na to provedena v době
poměrně krátké.

Ale není možno tvrditi, že tím bylo dosaženo cíle.
Je jisto, že bude nutno přezkoumati operáty za-
ložené v době starší a vcenění znova opakovati.

Tím by se do jisté míry již prováděla, alespoň čá-
stečně, generální revise italského katastru pozemko-
vého, o níž uvažuje jak původní, tak nový text zá-
kona katastrálního.

5. Námitkové řízení.

. Námitky, jež držitelé uplatňují, jsou dvojí. Jedny
všeobecné, druhé zvláštní. Všeobecné týkají se sazeb
a oborů působnosti veřejné. Zvláštní námitky týkají
se vlastního vtřídění, zápisu držitele, zápisu v mapě.
Tyto dva druhy námitek nutno od sebe přesně od-
dělovati.

Sazby schvaluje s konečnou platností ústřední ko-
mise na podkladě stížností, posudků a odůvodněných
návrhů.

Stížnosti jsou přípustny ve věcech povahy zásad-
ní a pokud byl porušen zákon. Ale také katastrální
úřady (správa pozemkového katastru, místní ko-
mise a jejich části) mohou si stěžovati u centrální
komise, čímž se mají odstraňovati některé nesrov-
nalosti v celkovém obrazu díla vceňovacího.

Ani na těchto zásadách se v podstatě nic nezmě-
nilo od původního zákona z roku 1886. V důsledku
pozdějších ustanovení pojatých do sjednoceného
textu zákona rozhoduje nyní o námitkách držiteh".t
místní komise a v II. instanci zemská komise.

Původní. zpráva Messedagliova považovala za vý-
hodné, aby sazby byly stanoveny definitivně před
námitkovým řízením. Ukázalo se účelnějším opač-
ný způsob, při němž definitivní redakce sazebníku
se provede po skončeném řízení námitkovém.

Celkem je patrno, že se na zásadách zprávy Mes-
sedagliovy, tohoto úhelného kamene italského katas-
tru, mnoho nezměnilo. Za to se podstatně změnily
jeho předpoklady ohledně nákladů a délky pracov-
ního údobí. Messedaglia předpokládal, že sdělání
nového italského katastru bude vyžadovati doby 20
let a nákladu 50-60 milionů italských lir.

Nevíme ovšem, zda autor osnosy katastrálního
zákona nevykreslil perspektivu nového díla růžový-
mi barvami italským zákonodárcům jen proto, aby
jim ulehčil rozhodování.

Uvedli jsme totiž již jindy a na jiném místě tohoto
časopisu, upozorňujíce na výsledky studia generální-
ho ředitele Grandiho, že dosud po více než padesáti
letech bylo dokončeno teprv 85/100 projektované prá-
ce, a že vydání činila kolem jedné miliardy lir ital-
ských. V tomto obnosu jsou zahrnuty také výlohy za
vedení pozemkového katastru a není přihlíženo k va-
lutárním výkyvům italské měny. Pokud jde o délku
trvání práce nabízí se srovnání s katastrem švýcar-
ským, vztahujícím se plošně na 4,129.000 ha, tedy
asi na 1/7 území Italie z roku 1886, který si určil
dobu vyhotovení na 60 let.

Operát.

Ve stati"Měření a využití map katastrálních"
jsme opomenuli podotknouti, že původní zobrazovací
metoda katastrální, typicky použitá v katastru mo-
denském, předpokládala list italské mapy 1 : 100.000
o 20' šířky a 30' délky zeměpisné, zobrazený na ro-
vině dotýkající se ve středu listu geoidu používaného
italským zeměpisným ústavem. Pravoúhlé rovinné
souřadnice kteréhokoli bodu jsou opravené poled-
níky a rovnoběžky, vedené bodem rovnoběžně s me-
ridiánem a rovnoběžkou středu listu. List 1 : 100.000
dělil se na 24 listů základních 5' zeměpisné šířky a
délky, a každý list ,základní měl 50 listů mapy.

Tento způsob vykazuje již pro mapy v měřítku
1 : 2000 velmi citelné nedostatky, následkem okrajo-
vého zkreslení. Byly proto zavedeny normální listy
mapové s použitím projekce Soldnerovy, promítaně
na válci opsaném sferoidu. Autorem analytického
řešení této zobrazovací soustavy je Bavor S o Id-
ne r. Metoda je rovněž po něm nazvaná. Řešení na-
zývá se také Soldner-Cassiniho. Ital Cassini použil
před tím válcové projekce při pořizování mapy
Francie.

Mapy jsou, jak jsme již uvedli v dřívější kapitole,
pořízeny obyčejně v měřítku 1 : 2000, jež dobře vy-
hovuje v územích, kde střední výměra parcely ob-
náší 60 arů. V krajinách s hustší držbou volí se také
měřítko 1 : 1000, 1 : 500. Italská držba se čím dál
tím více drobí. Zatím co do roku 1927 byla průměrná
výměra parcely 75 a, klesla hned nato na 68, 60, 58,
až v roce 1933-34 dosáhla 53 a.

Parcelní protokol obsahuje čísla parcelní, list
mapy, způsob vzdělávání, třídu jakostní a výtěžek
pozemku.

Kniha vložek (pozemnostních archú) jest t. zv.
hlavní knihou katastru, v níž jsou seřazeny parcely
s katastrálními hodnotami podle držitelů.

Seznam držitelů (matrice držitelů) je uspořádán
v abecedním pořadu a obsahuje výsledky vcenění
jednotlivých držeb. Jeho funkce je repartiční a je
zároveň pomůckou při vymáhání daně pozemkové.

Vedení pozemkového kat astru.

V kapitole "zjišťování držby" jsme řekli, že pů-
vodní zákon z roku 1886 neměl žádného ustanovení
o vedení pozemkového katastru v Italii.

Ve starých katastrech pak byla různá prakse po-
kud šlo o zapisování změn držitele i o změny v drž-
bě vlastní. Do map se změny nezakreslovaly. Proto
operáty katastrální záhy sestárly a ztrácely onu ži-
vou souvislost s novým stavem v přírodě, bez níž
katastr pozbývá svého existenčního oprávnění. Drži-
telé nebyli povinni změny oznamovati.

Zlepšení po této stránce sledoval zákon z 11. srp-
na 1870, čís. 5784, jímž uložena povinnost zapisovati
v pozemkovém katastru změny na všech územích
italských a jímž byly stanoveny sankce na dodržo-
vání povinnosti ohlašovací.

Technikou vedení pozemkového katastru zabývá
se příslušné vládní nařízení ze dne 24. prosince 1870.
Během následujícího čtvrtstoletí nedošlo k změně
ustanovení o vedení katastru.
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Cíle, který sledovala zákonná ustanovení, aby kaž-
dá změna byla řádně a systematicky zapsána, ne-
bylo však dosaženo. Největší potíže působilo nedo-
držování ohlašovací povinnosti se strany držitelů,
kteří se obyčejně domnívali, že přihlášením listiny
k registraci byla již splněna jejich ohlašovací povin-
nost oproti pozemkovému katastru a ve většině pří-
padů proto k zápisu v pozemkovém katastru nedo-
šlo. Mimo to zavedeno bylo podvojné vedení k~tas-
tru, a sice t. zv. "evidence I", kterou vykonávaly
úřady berní, a "evidence II", svěřená úřadům katas-
trálním.
Ani pozdějším ustanovením (zákony čís. 76/1902,

395/1905, 237/1907) se nepodařilo odstraniti množící
se případy nesouhlasu vzniklého z nedostatečného
vedení pozemkového katastru. Nesouhlas jeví se, jak
je ostatně pochopitelno, v první řadě v osobě držite-
le, pokud se mění držba celá či jednotlivé parcely,
anebo pouze částí parcel (geometrické plány).
Jednoduché případy změny celé držby prováděly

se jak u berního úřadu, tak u katastrálního úřadu
poměrně hladce. Poplatkový úřad zapsal (zaregistro-
val) listinu a postoupil žádost o zápis úřadu ber-
nímu. Šlo-li však o část pozemku, byla věc už pod-
statně složitá. Geometrické plány přezkoumává v Ita-
lii katastrální úřad na místě, při čemž zároveň zjiš-
ťuje, do jaké míry odpovídá stav v přírodě stavu
listinnému.
Abychom si mohli učiniti představu o počtu pří~

padů nesouhlasu, které zůstávají jako nedodělek běž-
né agendy nevyřízeny, uvedeme z publikace gene-
rálního ředitele katastru některé údaje:
Tak v létech 1930-1938 dosahovaly nedodělky roč-

ně od 43% až do 67% všech předložených případů.
Roční průměr žádostí o zápis změn v pozemkovém
katastru pohyboval se v těchto létech kolem 866.000.
Z toho se vyřídilo zápisem pouze 381.000 případů.
V italském katastru odhadují počet pozemnostních

archů (nazývají je vložkami), jejichž hodnoty jsou
v stálém pohybu, na pět milionů. Ostatní archy zů-
stávají téměř beze změn. Z těchto pěti milionů archů
změněných provádí se pouhých jeden a půl milionu
(asi 30%). Ostatní představují nedodělek.
Nutno podotknouti, že mluvíme o kategorii změn

v osobě držitele. Italský katastr nazývá tyto změny
"voltury" a vykazuje je zvlášť. Jinou starostí jsou
změny ve vlastní držbě, vyšetřované z iniciativy po-
zemkového katastru během řádných přehlídek, jež
se konají v katastrálním území každého pátého roku
a během šetření mimořádných. I ve změněné držbě
vládne však čilý ruch a podvojná "evidence" až d()
roku 1938 brzdila nebezpečně zdravý běh katastrál-
ního stroje.
Zákonem ze dne 10. května 1938, čís. 664 zavede-

no bylo místo neosvědčeného dvojího vedení pozem-
kového katastru vedení jedno. Katastrální úřad
(správně: technická sekce ústředního úřadu expono-
vaná v každém provinčním městě) provádí vedení
v jediném exempláři operátu měřického i písemného.
Berní úřady opatrují však i nadále svůj exemplář

mapy katastrální a část operátu písemného. Katas-
trální úřady informují je o stavu změn. Strany mo-
hou nahlížetí do operátů u berních úřadů a žádati
tam opisy i výpisy (mimo snímků map).

Také obecní úřady poskytují stranám možnost na-
hlédnutí do operátů, jež jsou kopiemi operátů katas-
trálních a s jistými výhradami vydávají stranám
potvrzení a výpisy.
Za tohoto stavu věci, na něž si veřejný život

v Italii během dlouhého období přivykl, je citovaný
zákon radikálním krokem k sjednocení vedení po-
zemkového katastru, který převzal agendu "prvního"
vedení od úřadů berních a dal se energicky do od-
vážného boje s pyramidou nedodělků z minulých let.

Katastrální lotogrametrie.

Obnovení pozemkového katastru v Italii má veliký
roční pracovní úvazek. Generální ředitel Tuc c i jej
stanovil 600.000 hektary ročně. Zde nemůže ovšem
vystačiti pozemkový katastr s vlastním personálem
a je nucen uzavírati zadávací smlouvy s civilními
techniky.
Při tom zaměstnává velmi vydatně také soukromé

a napolo soukromé podniky fotogrametrické. Civil-
ním technikům a společnostem nezadávají se pouze
práce zaměřovací, nýbrž i ohraničování a omezní-
kování pozemků při pracech na obnově pozemkového
katastru. Podnikatelé někdy doplňují také trigono-
metrickou síť a provádějí, jak se o tom ještě zmÍ-
níme, všechny ostatní práce související s fotogra-
metrií katastrální.
Společnost SARA (Societa Anonima Rilievi Aero-

fotogrametrici - akciová společnost pro měření le-
tecká) v Římě a společnost Officine Galileo (závody
Galileo) ve Florencii jsou vedoucími podniky zaříze-
nými na letecké mapování. Dále je to fotogrametric-
ká služba akciové společnosti "Ala Littoria", spolu-
pracující hlavně s ministerstvem letectví.
V prosinci 1939 ustavilo se v Římě sdružení všech

leteckých mapovacích podniků, pracu.;jícíeh vědecky.
Je to sdružení CIRTEF (ConsorziQ Italiano Rileva-
menti Topografici e Fotogrammetriei - italské sdru-
žení pro měření fotogrametrická a fotografická).
U měřických úřadů jsou pak zřízena zvláštní od-

dělení letecká s vedoucím inženýrem a s výkonnými
techniky, jež práce zadávají a způsob provádění pra-
cí kontrolují a zkoumají.
Generální ředitelství katastru má vlastní ústřed-

nu pro organisaci a studium,kterou práce letecké
v celém imperiu sleduje a kontroluje. Poradcem mu
je zvláštní komise, jejíž předsedou je generální ře-
ditel katastru. Z členů komise uveďme odvážného
pionýra leteckých metod v katastru prof. C a ss i-
n i s e, který v komisi zastupuje italskou národní ra-
du badatelskou.
Smlouvy, které uzavírá správa pozemkového ka-

tastru s podnikatelskými firmami, mají ustano-
vení o:
1. dokladech leteckých prací,
2. bodech určenÝch prostorově pro každý snímek.
3. grafickém znázornění,
4. dovolených mezích přesnosti délek a kot výško-

pisných,
5. podmínkách převzetí map.
Ad 1. Doklady prací obsahují:
a) zápisníky pozorování a trigonometrické výpo-

čty k určení pevných bodů,
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b) místopis, náčrt a souřadnice trigonometric-
kých bodů,

c) náčrt sítě, náčrt o tachymetrickém měření a
zápisníky a náčrty o pracech doplňovacích, provede-
ných normální měřickou metodou,

d) zvětšeniny snímků až téměř na měřítko map
se zákresy nahrazujícími náčrty o ohraničení.

Ad 1. P e v n é bod y a jej i c h pro s t o r o v é
u r č e n í pro k a ž d Ý sní m e k. Při zadávání prá-
ce normální měřickou metodou odevzdá pozemkový
katastr koncesionáři místopis, náčrt a souřadnice
trigonometrických bodů zaměřovaného území, jakož
i t. zv. katastrální triangulaci, jež je zhuštěním sítě
vojenského zeměpisného ústavu prvního až třetího
řádu.

Při práci prováděné letecky, zadává se podntkateh
také zhuštění sítě vojenského zeměpisného ústavu
určením bodů s přesností bodů trigonometrických,
jak jsme už v článku uvedli.

Ad 3. G r a f i c k á zná z o r n ě n í. Dokonalé
italské překreslovací stroje N i str i a S a n t o n i
umožňují italskému katastru vydatné a hospodárné
doplnění map katastrálních vrstevnicemi. Tak posky-
tuje se veřejnosti vysoce cenná pomůcka civilního
podnikání.

Vzdálenost vrstevnic rovná se obyčejně tisícině
jmenovatele měřítka (měřítko 1 : 2000, vrstevnice po
2 m).

V terénu, kde zákres podává hustý obraz vrstev-
nice, takže se tyto čáry k sobě blíží na 2 mm, použije
se jiného kriteria. .

Ad 4. D o vol e nám e z pře s n o s t i. Pro po-
lohopisnou část katastrální mapy zůstávají v plat-
nosti pro místní triangulaci a pro zooraúmí meze
přesnosti stanovené -katastrálními instrukcemi pro
normální způsob měření. Výškové údaje jsou v me-
zích jedné tisíciny měřítka mapy (mapa 1 : 2000, pří-
pustná mez výškopisná -1- 2 m).

Ad 5. Podmínky převzetí mapy. Nelze
převzíti list mapy, vyskytne-li se v něm 10% délek
v souvislém obrazci nebo 15% íněřených nesouvisle.
Výškopisně obnáší mez přesnosti 10% přezkouše-
ných výškopisných údajů.

Mapa se nepřevezme, vyskytnou-li se hrubé chy-
by, působící polohopisné zkreslení bodů až o 2,5 mm
a výškopisné až o jednu tisícinu měřítka mapy.
Tedy: v měřítku mapy 1 : 2000 považuje se za hru-
bou chybu 5 m polohopisně a 4 m výškopisně.

Výrobní náklady. Poprvé zadala správa po-
zemkového katastru v roce 1933 katastrální území
Římské Campagnano akc. společnosti SARA a ka-
tastrální území Carmignagno akc. společnosti Offi-
cine Galileo ve Florencii. Poněvadž ještě nebylo zku-
šeností se zadáváním, byla tehdy sledována snaha,
aby nová metoda nebyla dražší než metoda normál-
ní, kterou Italové zvou též klasickou. Na tuto pod-
mínku přistoupili s počátku - rovněž z nedostatku
zkušeností - i podnikatelé. Katastr švýcarský do-
cHoval tehdy asi 14% úspor proti metodám klasic-
kým a počítal, že z celkových výdajů připadá 3,7%
na signalisování pevných bodů a hranečníků, 10%
na letecké fotografování (personál, pojištění, výcvik,
udržování a umořování letounu), 1,25% na fotogra-

fické výlohy a 1,85% na překreslování a vyhotovení
mapy.

V roce 1940 čteme však již podrobnější rozbory
výrobních nákladů katastrální fotogrametrie v člán-
cích Ing. Dra Bel f i o r a (význačný propagátor le-
tecké metody), vztahujících se na území v provincii
lombardsko-benátské, jež měří asi 3% mil. hektarů

Autor předpokládá, že práce přípravné, jako vy-
značení hranic držebnostních na otiscích map, ná-
vrh na uspořádání mapových listů, příprava listin
v poli, přezkoušení dosavadních zákresů na .místě,
omezníkování držby a práce vceňovací atd. budou
svěřeny úředníkům pozemkového katastru, pově-
řeným pětUetou občasnou přehlídkou pozemkového
katastru, aniž by z tohoto titulu vznikla mimořádná
vydání, a že jako vlastni práce zbudou triangulace,
letecké snímky, zjištění prvků orientačních a zákres
výškopisný a polohopisný v obnoveně mapě katas-
trální.

Náklady na pořízení map katastrální fotograme-
trie činí:

a) triangulace 1,20-1,50 liritalských za 1 hektar,
b) předpoklad (při zadávání ročních 200.000 ha

letecké společnosti) pro snímky serií stereoskopic-
kých 2-3 lir italských za 1 hektar středního měřít-
ka 1 : 14.000-1 : 16.000,

c) zjištění prvků orientačních při velkých zadáva-
cích losech: překreslení jednoduchá 1,50-1,80 lir
it-alských pro 1 hektar, překreslení složitá (stereo-
skopická) 2-3 lir italských pro 1 hektar,

d) překreslovací práce jednoduché s ohledem na
cenu papíru Correctorstatt, opotřebování a amorti-
sace zařízení, specialisté, atd. 3-4 lir italských za
1 hektar, vyhodnocování složité (stereoskopické)
8-10 lir italských za 1 hektar.

K tomu přistupují náklady na doplnění, takže
možno stanoviti přibližně náklady za 1 ha při vyhod-
nocování jednoduchými překreslovacími přístroji na
12-16 lir italských. Při stereoskopickém překreslo-
vání pak asi 18-22 lir italských.

Zajímavé jsou také organisační zkušenosti, které
Ing. Dr. Belfiore získal v katastrální fotogrametrii
a které sděluje pravidelně veřejnosti.

Autor zkouší fotogrametrii nejen pro mapování
venkovských tratí, nýbrž také pro trati místní hustě
zastavěné, kde kombinuje fotogrametrii s optickým
měřením s vodorovnou latí. V !talii se totiž právě
pracuje na dalším velkém díle, t. j. na katastru bu-
dov, na němž zeměměřičství má hlavní podíl.

Hudbou budoucnosti v katastrální fotogrametrii,
tak jako ve fotogrametrii vůbec, je všestranný prů-
zkum leteckých snímků. Velkého množství leteckých
snímků, které ročně pořídí italský vojenský země-
pisný ústav pro své účely a nikoli pro účely katastru,
dá se čím dál výhodněji využíti také pro mapování
katastrální.

A poněvadž se lidé učí chybami, je nejzáslužněj-
ším činem italského katastru, že o těchto chybách
a kladných i záporných hlediskách své zkušenosti
i vědy fotogrametrické stále veřejně diskutuje, in-
vestuje do nových cest a cestiček velké obnosy a po-
siluje průkopníky této metody, jež dřív nebo později
provede revoluci v dosavadních zeměmě:ř'ických me-
todách. (Dokončení.)
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Posudky.

Seznam katastrálních map vyhotovených v ]mem mě-
řítku než 1:2880 nebo jinak než metodou měřického stolu.
Ministerstvo financí vydalo jako druhý svazek Příruček
pro katastrální měřickou službu ve vlastním nákladu
seznam, který má poskytovati dobrou informaci úřadům
pozemkového katastru i ostatní technické veřejnosti
o tom, které mapy kat. území až dosud jsou vyhotoveny
jinak než stolem a v jiném měřítku než 1:2880. Seznam
je uspořádán podle jednotlivých měřických okresů a pro
každý z nich obsahuje tabelárně seřazené údaje o ná7vu
katastrálního území a příslušného berního -a soudního
okresu, o tom, zda mapa je z původního, kat. nového či
autentifikovaného měření, o roku a metodě měření,
o soustavě a měřítku mapy, o počtu listů mapy a parcel
a ha výměry daného kat. území. Sloupce jsou tiskem vy-
plněny k datu vydání příručky. Seznam sám je upraven
tak, že může být rukopisně dále doplňován a udržován.
Prostým přehlédnutím se zájemce přesvědčí, jak poměr-
ně mnoho obcí, hlavně zásluhou kamasací, bylo nově
v měřítku tisícinové soustavy zaměřeno na Moravě ve
srovnání s poměry v Čechách.
Osvědčeně pečlivá úprava publikací vydávaných ústřed-

ní správou pozemkového katastru je předností i této pří-
ručky. Doporučujeme ji krom úřadů s měřickými' odděle-
ními zejména též civilním geometrům, jako dobrou po-
můcku jejich činnosti (jmenovitě těm, kdož se zabývají
pracemi pro regulační plány a pod.). Stojí K 30,-.

P-r.

Kalender ftir Vermessunj?;swesen und Kulturtechnik.
Díl I, 1942, 336 stran. Cena 35 K (3,50 RM), vázaný.
Nakladatel Konrad Wittwer, Stuttgart.
Letos vyšel již 65. ročník tohoto kalendáře. Ponejprv

byl vydán Drem W. Jordanem. V posledních desítiletích
byl upravován prof. Curt. Miillerem a nejnovější ročník
je vydáván za spolupráce mladších autorů: min. dir.
Pfitzera, F. R. Junga a Pg. R. H. Ungera. V posledních
2 ročnících nejsou obsaženy »Novinky z oboru zeměmě-
řictví«, za to však jsou tu jiná pojednání. V dřívějších
posudcích uvedený obsah kalendáře zůstal celkem za-
chován; je tu mnoho různých dat a statistik, tabulek a
vzorců matematických, fysikálních, geodetických, míry,
váhy a měna; tabulky logaritmické i tachymetrické pro
staré i nové dělení a seznam tabulek vhodných pro obě
dělenÍ,
V pojednání min. dirigenta Pfitzera o organisaci ze-

měměřictví ve Velkoněmecké Říši je uvedena i kapitola
o organisaci této služby v Protektorátě a o její zamýšle-
né reorganisaci v »zemském měřickém úřadě Čechy a
Morava«, jemuž má podléhati také 90 katastrálních mě-
řických úřadů. Konečně je tu podán přehled zákonů a na-
řízení z oboru zeměměřictví a kulturní techniky.
Svým bohatým obsahem a lácí se kalendář sám dopo-

ručuje. Hanák.

Úprava. a výstavba venkovských obcí. Napsal prof.
Ing. Dr. Techn. K are I J ů v a. Brno 1941. Nákladem
Ústředí moravských obcí, měst a okresů v Brně. Stran
50, cena. neudána.
Pilný profesor české vysoké školy technické v Brně

napsal krátce po informačních publikacích o komunálních
stavbách kanalisačních a vodovodních a o studnách v ob-
cích., o jejich stavbě, úpravě, udržování a zdravotní kon-
trole další publikaci věnovanou nyní tolik časové otázce
jako je úprava a výstavba venkovských obcí. Knížka je
určena především k informaci širších kruhů a obsahuje
proto program výstavby obcí v t. zv. malých i velkých
úpravách. Postupně je probrána úprava domů, obydlí a
hospodářství, udržování komunikací a vodstva, úprava
návsí, veřejných prostranství a okolí obce. V části o tech-
nické výstavbě obcí je pojednáno o povšechných hledis-
kách regulace venkovských obcí, o úpravách komunikač-
ních, vodohospodářských, o odvodnění a kanalisaci obcí,
o stavbách vodovodních atd.

Předností této publikace je, že v dostatečné míře cituje
právní předpisy, o něž se obce při těchto úpravách mo-
hou opírati a ukazuje možnosti snadnějšího uskutečnění
(subvence).
Publikace řadí se čestně k oněm informačním spiskům

poslední doby, které popularisují snahy o úpravě a vý-
stavbě našich městských a venkovských sídlišť, Doporu-
čujeme ji. Pour.

Zde n ě k P í r k o, O souřadnicích v rovině. Spisek
vyšel r. 1942 jako 15. svazek sbírky Cesta k vědění, vy-
dhvané JČMF. Se 14 obrazci, 93 stran, cena K 19,20.
Autor předpokládá čtenáře se znalostmi učiva na reál-

ce, po případě upozorňuje na určité učebnice geometrie.
}ěkným úvodem spj~'ku je historický nástin, ve kterém
je věnována značná pozornost i českým pracovníkům na
poli geometrie. Souřadnice jsou matematickým prostřed-
kem, umožňujícím přechod od geometrie k analysi. Prů-
během doby vznikly četné soustavy souřadnic, které lze
klasifikovati buďto na základě prvků, nebo podle souřad-
nicového pole a počtu čísel, jimiž je určena poloha geo-
metrického prvku a konečně podle skupiny transformací,.
k níž je soustava invariantní. V knižce postupuje autor
od kartézských a monografických souřadnic přes tri-
metrické, tetracyklické a křivočaré souřadnice k nejdů-
ležitějšímu druhu souřadnic k souřadnicím projektivním.
Nejprve určuje pojem souřadnic, potom vysvětluje její
vlastnosti, na konci připojuje úlohy k cvičení. Závěrem
spisku je seznam použité literatury a literatury vhodné
pro další studium.
Knížka svou soustavností a podáním sledované látky.

kladen~'mi úlohami jistě vzbudí svou pozornost nejen
v kruzích vysokoškolských adeptů matematiky a technic-
kých věd, nýbrž i u těch, kteří již dávno opustili stí'edo-
i vysokoškolské škamny, ale mají stále živý poměr ke
krásné vědě geometrické. -jbs-

Ing. Jiří Br o u s e k: Osídlení a účelná úprava pozem-
kového majetku. Věstník České Akademie Zemědělské
roč. 18, Č. 1-2, str. 21-32.

V podstatě zabývá se autor studiem příčin a vzniku
závad dnešní pozemkové držby. Při původním osídlení
našich krajů byla půda užívána k o I e k t i vně jednotli-
vými rodinami, po př. více rodinami společně. Při dělení
pozemkového majetku na rodiny vznikla určitá roztříště-
nost, poněvadž rodinám byly vykazovány díly orné půdy
v různých polohách podle jakosti.
Ve XIII. století za Přemysla Otakara II. nastal příliv

cizích kolonistů ze západu, kterým mimo půdu byly dány
rozsáhlé výhody, jichž nepožívalo původní obyvatelstvo,
žijící v úplné odvislosti od dědičné šlechty.
Vlivy válek, epidemií, obecné bídy i útisků politických

a náboženských bylo působeno pustnutí selských used-
lostí, které zanikaly a byly pohlcovány majetkem vrchno-
stenský:n, takže rozdíly mezi malými rolnickými used-
lostmi a velkostatky se prohlubovaly. Tomu snažily se
zabrániti osvícenské patenty protí dalšímu zabírání sel-
ské půdy, na druhé straně však zase povolením dělenf
usedlostí mezi příslušníky selských rodin nastalo další
tříštění držby.
Pokusy o pozemkové reformy XVIII. století, jejichž

cílem mělo býti vytvoření soběstačných selských malo-
podniků, ztroskotaly z mnoha příčin a tak rozdělení po-
zemkové držby mezi velkostatek a drobné zemědělce
zůstalo beze změny až do konce světové války 1918 se
všemi svými závadami.
Autor zabývá se podrobným výpočtem důsledků těchto

závad, spočívajících hlavně v rozdrobenosti a rozptýle-
nosti zemědělské držby do mnoha parcel, v nepravidel-
ných jejich tvarech, nesnadném příjezdu a ztrátě plodné
půdy v dlouhých mezích, a způsobujících zvyšování pra-
covních nákladů dopravních i obdělávaCÍch. V Čechách
a na Moravě vykazují selské závody průměrně 29 parcel,
nejsou však nikterak zvláštními závody se 150 parcelami.
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Odstranění těchto závad vhodnými úpravami pozem-
kové držby tak, aby zemědělské pozemky byly sceleny
do malého počtu velkých parcel, pravidelných a pro hos-
podaření vhodných tvarů, pevně ohraničených a přístup-
ných sítí hospodářských cest, účelnou co do směru, husto-
ty a sjízdnosti. jest podmínkou racionalisace zemědělské
produkce.
Co ukázky takové úpravy jsou uvedeny příklady sce-

lení hospodářských pozemků z několika obcí moravských,
z nichž názorně vyniká účelné založení sítě společných
zařízení a úpravy katastrálních hranic, které podmiňují
vyřešení vhodných tvarů a výměr náhradných pozemků
a tím minimální ztrátu plodné půdy. Krčmář.

Ing. Dr. S t a n. Š pač e k, Zdatností k úspěchu. Vy-
dáno pro členy Organisační společnosti pro Čechy a Mo-
ravu. Tiskem a nákladem knih tiskárny Všetečka a spol.,
Praha XII. Str. 158. Cena K 35,-.
Kniha pojednává o dnes důležitém pojmu zdatnosti a

je zajímavo, že začíná třemi citáty, a to z knihy staro-
čínské, z Komenského a Walta Whitmanna. Na místo
úvodu je stať, proč se vydává tato kniha. Autor ukazuje,
že každý má se učíti správně žíti, správně pracovatí tě-
lesně i duševně a to hned od počátku, neboť to je pod-
mínkou zdatnosti v životě. Praví, že hlavním účelem
vzdělání není věděti, ale jednati.
Podmínkou zdatnosti osobní je poznání a rozbor sebe

sama. Jdeme do nových změněných poměrů a musíme
v čas revidovati svoji zdatnost, poznati pracujeme-li
dosti účelně, připomenouti sí s<voji odpovědnost k sobě
i ke druhým, uvážiti. zda jsme _pěstovali dostatečně své
vlohy duševní i tělesné, zda jsme je zužitkovati tak, jak
bylo naší povinností na prospěch svůj i svého národa.
Neboť vše, co jsme získali na světě, bylo nám usnadněno
duševní i fysickou prací našich předchůdců a proto naše
zkušenosti a naše vědomosti patří též celé veřejnosti a
celému světu. Zvláště zajímavá je stať o »Významu do-
mácnosti pro výchovu k zdatnosti«. V závěru knihy
autor praví. že si máme uvědomiti, že jsme povinni sobě
i svému národu výcvikem těla í ducha vytvořiti ze sebe
to nejlepší. Doba žádá, abychom si byli vědomi své od-
povědnosti osobní i národní za svou práci, abychom ne-
zůstávali ve své zdatnosti snad pozadu za národy dru-
hými.
Kniha nezabývá se pouze výkonností hmotnou, nýbrž

i duševní a nabádá ke studiu sama sebe, neboť je ško-
dou, nevykonati více, není-li k tomu třeba nic jiného než
přemýšlení.
V knize je sneseno obecně mnoho poučného, mnoho vý-

borných zásad na základě vědeckého řízení prá ~e, takže
každý může si vybrati způsob, který jeho osobě nejlépe
vyhovuje a dá se nejvýhodněji užíti v jeho životním po-
volání. Radost ze života spočívá v radosti z dobře a doko-
nale provedené práce. Knihu možno vřele doporučiti
k četbě i k úvaze všem technikům. jpk.

Pravidla českého pravopisu s abecedním seznamem slov
a tvarů. - Vydala Česká akademie věd a umění. Školní

Exkurse Odboru zeměměřiěskÝch inženýrů SIA na
zkušební polygon »Hlubočepy-Slivenec-Holyně-Hlu-
bočepy« byla uspořádána dne 29. dubna t. r.
Na polygonu dlouhém 6,1 km se zkouší nejenom nové

stroje, ale také každoročně, dříve než se vyjede na polní
práce, přezkouší se všechny nivelační soupravy a zacvičí
nový měřičský a pomocný personál. Popud k uspořádání
exkurse vyšel na jedné ze schůzí odboru a organisačně
byl uskutečněn p. vrch. radou Ing. O. Kr č m á ř e m,
přednostou oddělení pro přesnou nivelaci při minister-
stvu dopravy.
Exkursi vedl předseda odboru zeměměřičských inže-

nýrů p. Ing. V. K u r a 1. Bylo 60 účastníků, většinou
zeměměřičských inženýrů katastrální měřičské služby.

nvkladatelství pro Čechy a Moravu v Praze. 1941. Cena
vázaného výtisku 15 K.
Čtenáře našeho časopisu upozorňujeme na nové vydání

pravidel českého pravopisU', jež obsahují některé změny
v psaní a dělení českých i cizích slov. Na ukázku uvá-
díme, jak se nyní píší některá slova: bádání a nikoli ba-
dání, ether, ethika, oj i voj, sezení i sedění, theodolit atd.
Podle zřetelného dělení při slabikování můžeme tam,

kde není skupiny hláskové, děliti na př.: ro-zum, obo-čí,
podobně ve slovech přejatých: re-dak-tor, cha-rak-ter a p.
Poněvadž v řadě odborn~'ch slovníků bylo použito od-

chylného pravopisu, poskytnou uvedená pravidla auten-
tické vodítko, jak psáti jednotně.

Zpěv nad kolejemi je název antologie básnické tvor-
by 9 českých básníků spojených společným životním po-
voláním železničářským. Vydalo ji v pěkné úpravě na-
kladatelství J. Lukasika v Mor. Ostravě jako první knihu
sbírky Okřídlené kolo, která má blíže seznámiti přátele
literatury s díly železničářských autorů.
Proč zapojujeme zprávu o této knize do referátu o od-

borných knihách v našem časopise? Na tuto otázku nám
dobře odpovídá básník Josef Hora v Úvodním slovu ke
knize: Kdysi spínali krasocitní lidé ruce nad technickými
vynálezy. Zdálo se jim, že krása a poesie mizí se světa
továrními komíny, elektrickými sítěmi, vlakovými kole-
jemi. Krása je však všude, kde ji vnímavé oko může na-
jíti. v každém ušlechtilém tvaru. Technika dala světu
novou, pohyblivou krásu a podněcuje básníky, aby tuto
krásu objevovali a tlumočili ji těm, kteří ji hledají ve
všech projevech života. Krása je v životě na koleji, krása
je v šedivé denní práci života, krása je v díle inženýra.
Mezi 9 básníky sbírky nalézáme krom představitelů

starší železničářské básnické generace (Auředníček,
Ostravícký, Cipr) i básníky generace nejmladší. Jedním
z nich je Ing. Josef Hons z Generálního ředitelství pro
stavbu dálnic, který společně s kol. Ing. Šimákem z té-
hož úřadu v přítomné době připravuje knihu pro mládež
o měření země. V několika básních J. Honse probleskuje
jeho inženýrské školení a povolání, které v něm nezabilo
smysl pro krásu a poesii, naopak dalo mu nové pohledy
na sociální poslání techniky a na krásu technických děl.
Technické dílo možná někdy vezme určitou krásu přírodě,
dá ji však jinou stejně povznášející:

Něco se získává a něco zase ztrácí:
kde kdysi bývaly dvě lesní studánky,
kde kvetly sněženky a kde jsme tábořili,
údolím plazí se kamením bílý had
a tam, kde pod lesem jsme z horské vody pili,
teď s mostu můžeme peřejím zamávat.

Přátelům literatury a obhájcům přesvědčení, že i tech-
nická tvorba plodně ovlivňuje tvorbu literární tuto sbír-
ku básní doporučujeme. Našim kolegům ze služby želez-
niční stane se pak tato kniha básní zvláště milou proto,
že opěvá jejich pracovní prostředí. P-r.

U Slivence, za barrandovskými ateliery, poblíže nivelač-
ního polygonu byla nejdříve uspořádána v přírodě vý-
stavka nivelačních strojů, které v současné době jsou
používány nivelačním oddělením pro přesné nivelační
práce: stroje Zeissovy typu A a III, dále nívelační stroj
Wildův, Hildebrandův stroj »Rafla« a konečně nejno-
vější typ nivelačního stroje Kernova NK 3.
Po krátké a výstižné přednášce, v lÚŽ byl vysvětlen

pracovní postup užívaný pro jednotlivé druhy strojů
s poukazem na jejich výhody -a případné obtíže, bylo na-
značeno zkoušení invarových nivelačních latí srovnáva-
cím metrem. Účastníci se poté obeznámili s předběžným
vytyčováním nivelované trati, s určováním vhodného
místa pro stanovíska stroje a laťové přestavy, poznali
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kterak se latě stav' a nehybně udržují ve svislé poloze
a konečně jak se vyplňuje a propočítává nivelační zápis-
ník, kterak na místě lze kontrolovat správnost čtení po-
četním způsobem a j. Kolegové se živě o vše zajím~li a
nešetřili různými dotazy, které jim vedoucí každé mě·
řičské skupiny, jichž bylo celkem pět, ochotně zodpo-
věděli. Klobouček.

Oprávnění k podpisování geometrických (polohopis-
nÝch) plánů podle li 51 kat. zákona bylo rozhodnutím
ministra spravedlnosti Dr. J. Krejčího uděleno,res~.;o-
změněno v poslední době takto :~!~ ,

1. Vyhláškou ze dne 11. března 1942, Č. 11.613 bylo
stanoveno, že u ředitelství pro stavbu vodních cest krom
úředníků .uvedených ve vyhlášce ministra spravedlnosti
ze dne 5. března 1931, Č. 10.441, a ze dne 3. dubna 1940,
Č. 13.518 je úředníkem oprávněným právoplatně podepi-
sovati geometrické (polohopisné) plány vyhotovené pro
účely vlastního služebního oboru měřičský komisař
Václav Š a j n e r.
2., Vyhláškou ze dne 12. března 1942, Č. 12.8~;'bylo

stanoveno. že ministerstvo zemědělství a lesnictví, odbor
I, odd. D, je podle ~ 51, odst. 1 zákona ze dne 16. pro-
since 1927, č. 177 Sb. (katastrálního zákona), protekto-
rátním úřadem, který má oprávnění vyhotovovati geo-
metrické (polohopisné) plány pro účely, které m~u
býti podkladem pro zápisy do veřejných knih a do 'po-
zemkového katastru. "
Úředníkem tohoto úřadu, který může právoplatně po-

depisovati geometrické (polohopisné) plány je sml\lvní
zeměměřič Ing. František S o u k u p.
3. Vyhláškou ze dne 30. března 1940, Č. 14246 bylo sta-

noveno, že ústřední ředitelství lesů a statků Protektorátu
Čechy a Morava, obor VIII v ministerstvu zemědělství a
lesnictví - skupina polnohospodářská - a ředitelství
lesů Protektorátu Čechy a Morava v Hodoníně, fsou'1só-
dle ~ 51, odst,' 1 zákona ze dne 16. prosince 1927. Č. 177
Sb. (katastrálního zákona), protektorátní podniky, jež
mají oprávnění vyhotovovati geometrické (polohopisné)
plány pro účely vlastního služebního oboru, které mohou
býti podkladem pro zápisy do veřejných knih a do pozem-
kového katastru.
Úředníky, kteří mohou právoplatně podpisovati geo-

metrické (polohopisné) plány jsou:
U jmenovaného ústředního ředitelství lesů a statků

smluvní zeměměřič Ing. Ferdinand Men g e a
u ředitelství lesů v Hodoníně smluvní zeměměřič Ing.

Josef S a k.
Tím se nahrazují vyhlášky ministra spravedlnosti z 31.

prosince 1935, č. 62.530 a z 3. července 1937.

Nový automatický theodolít. Z článku Ing. H. Bocka
v Allgemeine Vermessungsnachrichten (7-8/1941) se do-
vídáme o novém vynálezu na poli praktické geometrie.
Jest jím nový automatický theodolit fy Starke a Kam-
merer, konstruovaný podle patentu Ing. Hugo Bohrna
a Ing. Leander 'Ion Avanziniho (Wien). Neměli jsme do-
sud příležitost nový stroj viděti ani zkoušeti a proto se
omezíme na popis funkce nového typu, který je doplňkem
moderních auto redukčních dálkoměrů.
Dosud neslýchanou novinkou nové konstrukce je od-

stranění stupňového nebo gradového dělení obou kruhů,
horizontálního i vertikálního. Na místě nonia nebo mikro-
skopu se nachází fotobuňka, reagující na povrch hori-
zontálního kotouče, jehož mechanicko-optické uspořádání
vyvolává ve fotobuňce elektrické proudy, které se zvlášt-
ním kabelem přenášejí do dvojitého počítacího stroje, ve
kterém se automaticky vysadí 5místná hodnota sinů a
kosinů těch úhlů, jimž odpovídá poloha zacíleného dale-
kohledu. Stačí tudíž zaměřiti dalekohledem na určitý bod
(dálkoměrnou lať) a stiskem tlačítka se v počítacím
stroji automaticky vysadí obě hlavní hodnoty pro výpo-
čet pravoúhlých souřadnic, resp. souřadnicových rozdílů.
Měřič přečte nyní vodorovnou vzdálenost na dálkoměr-

né lati a tuto vytočí na kotouči, podobném kotouči tele-
fonního automatu. Stiskem tlačítka uvede počítací stroj
(do kterého obě funkce byly přeneseny automaticky a

měřená vzdálenost poloautomaticky) v pohyb. Na papí-
rový pás, který počítacím strojem prochází, vytiskne se
nejen vypočtený rozdíl souřadnicový, ale v případě, že
ve stroji byly nastaveny souřadnicepolygonového bodu,
vytiskne automat přímo souřadnice měřeného detailního
bodu. Kromě toho vytiskne automat i pořadové číslo pří-
slušného bodu.
Stručný tento popis nám otvírá pohled do nových smě-

rů zeměměřičské praxe. Jaké budou praktické důsledky
nového vynálezu, je věcí blízké budoucnosti. Zatím mů-
žeme říci jen tolik. že ani v oboru zeměměřičství není
nouze o stále nová a nová zlepšování; dokonce některé
novinky (jako byla konstrukce Wildových teodolitů. dvoj-
obrazových auto redukčních dálkoměrů a n~ní nový auto-
matický teodolit) staví celá odvětví praktické geometrie
na zcela nové základy.
V závěru článku Ing. Bocka žádá redakce uvedeného

časopisu všechny odborné pracovníky o posudky, pokyny
a rady, které mohou podati z prakse o novém stroji do
1. dubna 1943. Doufejme, že i my budeme moci brzy
svým čtenářům poskytnouti podrobné informace nejen
rázu konstruktivního, ale i ekonomicko-instrukčního.

Ing. Dr. V. Elznic.

Přeřazení úředníků a čekatelů měřické služby na Slo-
vensku do služební třídy lb. Úradné zprávy slovenských
železníc ze 4. dubna t. r. přinesly výnos, podle něhož na
základě vlád. nařízení ze dne 3. března 1942 Č. 32 Sb. z.
přeřazují se měřičští úředníci s účinností od 18. března
1942 do služební tř. lb. Jsou to měř. radové Ing. L. Pro-
cházka a Ing. K. Vazač, měř. vrchní komisař Ing. M.
Rymarevič Altmanský, K. Hynie a Ing. L. Lednár, měř.
komisař Ing'. J. Zika a měř. koncipisté Ing. J. Bandler,
Ing. J. Hlošek, Ing. O. Kvarda, Ing. J. Galád, Ing. L.
Hirko, Ing. A. Persidskov a Ing. V. Perdek. Platové za-
řazení a úřední titul se převedením do služeb"í třídy lb
neměnÍ. Koncipistům se od 1. dubna t. r. přiznává ad-
jutum služebné tř. lb. P-----r.

Výstava SIA. Odbor zeměměřičských inženýrů
SIA v Praze žádá všechny své členy, kteří jsou ve
službách protektorátních a samosprávních úřadů a
rovněž tak i členy v pensi, aby mu do 15. července
t. r. zodpověděli následující otázky:

1. Uplatnění zeměměřičského inženýra ve veřejných
službách:
Bylo záměrné či náhodné? Kde hlavně a v ja-
kém rozsahu? Statitika, posice (v jaké funkci
se uplatnil jako odborník) ?

2. Zeměměřičský inženýr umělec:
V jakém oboru? (maliřství, básnictví, spisova-
telství a podob.), v jakém prostředí nalézá in-
ženýr tohoto oboru nejraději svou životní proti-
váhu, jakých výsledků (amatér, profesionál) do-
sahuje?

3. Zivotní standard zeměměřičského inženýra
odborníka a jeho užších spolupracovníků (kdy
do prakse, obvyklé změny působnosti, kdy na
odpočinek, jaký je společenský a životní stan-
dard v určitých dobách (ve 33, 44, 66 letech),
obvyklý průběh života.
Nespokojenosti.

Hlavní a odpovědný redaktor: Ing. Bohumil Pour. - Majetník a vydavatel Spolek českých inženýrů. - Tiskem
knihtiskárny :>Typus( v Praze XVI. Telefon 410-62.
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