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Důvod k uspořádání výstavy. Úprava výstavních místností. Ideový rozvrh výstavní látky. Popis jednotlivých oddělení: I!'istorick!J viJvoj podkladů - Stabilní katastr - Vedení katastru - Obnovování katastruReprodukce map - Katastrální v( ei:ování - Katastrální předp:sy.
Krátce pro svém zřízení uspořádal ZemĚměřičský
úřad Čechy a Morava výstavu zeměměřičských prací,
konaných na území Protektorátu Čechy a Morava
a částečného jejich vývoje. Práce katastrální nebyly
do výstavy pojaty, poněvadž pozemkový katastr ve
svém jádru se nestal součástí Zeměměřičského úřadu, zůstav nadále ve správě finanční. K úplnosti ukázky zeměměřičských prací bylo však žádoucím, aby
také velké katastrální dílo a jeho více než stoletý vývoj byly ukázány aspoň těm, kdož navštívili výstavu
v Zeměměřičském úřad~. Bylo proto naléháno hned
při přípravě této vvstavy, aby i pozemkový katastr
Be také p;',ipojil vlastní výstavou k zahájenému seznamování veřejnosti se zeměměřičstvím, jeho činností
a úkoly u nás.
Nebyla to úloha snadná, poněvadž dosud nikdy se
11 nás nejevila potřeba, zřejmě neprávem, seznamovat
veřejnost s pracemi zeměměřičskými a nebylo tudíž
příprava zkušeností v této věci. Snad se předpokládalo, že zeměměřičské práce, konané v různých oborech správy s mravenčí pílí, jsou dostatečně známy
anebo že by na nich nebylo nalezeno takové zajímavosti, která by mohla živěji upoutati číkoliv zájem.
Nemalou příčinou tu byl i nedQf:'tatek čr.su sil, zaměstnaných zeměměřičskými pracemi. Zeměměřičské
práce jsou obstarávány u nás stále ve větším rozsahu
a s větším chvatem, protože k nim dochází zpravidla
v poslední chvíli a ještě častěji opožděně.
Hned při zahájení přípravných prací bylo jedno
jis1é: Výstava musí být připravena s obyklou katastrální důkladností a pečlivostí, aby již celkovým
dojmem prozrazovala ráz prací katastrálních. Tak
jako pozemkový katastr od svého počátku byl budován tak, aby mohl nejen splnit svůj úkol daňový,
nýbrž i sloužit k užitku všem oborům veřejné správy,
tak ani výstava jeho vývoje se nesmí spokojiti poskytnutím přehledu pro určité odborníky. Musí být
uSDořádána co nejpečlivěji tak, aby především neodborník si učinil jasnou představu o obrovské práci
zeměměřičově v pozemkovém katastru a o hodnotě
a velikosti celého katastrálního díla.
Při tom však záleželo nejvíce na dojmu odborníků,
pro něž byla výstava především určena. Nadbytečná
názornost a podrobnosti pro neodborníky musely být
pro~o nrovedeny a do běhu výstavy včleněny způsobem, který by na odborníka nepůsobil rušivě. Vyhledání vhodné rovnováhy mezi dojmy, které měla
výstava učinit v jednotlivých oddílech na odborníky
a mezi poučením, jež od ní očekával neodborník, patřilo k nejtěžší úloze při budování i nejpodružnějších

jejích částí. Je pak zcela vysvětlitelno, že některé
části byly i vícekráte předělávány než došlo k uspokojivému řešení.
Ani místo výstavy nebylo voleno náhodně. Výstava
měla ukázat části katastrálního díla, typické pro celé
naše území a zajímavé údaje a přehledy, týkající se
celých Čech a Moravy. Proto mohla být jen tam nejoprávněněji umístěna, kde se soustřeďují části pozemkového katastru z celého území Protektorátu Čechy
a Morava - v Ústředním archivu pozemkového katastru na Malé Straně v Josefské ulici. Tento ústav
má pro uložení map dosti prostornou halu, která se
asi v polovině své délky rozšiřuje o dvě postranní
uličky, oddělené od střední hlavní uličky sloupořadím.
Zde však je uloženo v bednách přes 100.000 map,
které tu musely zůstati i po dobu výstavy. Jejich
nenápadné skrytí a včlenění do výstavního uspořádání bylo další podmínkou pro pořadatele výstavy. Z beden s mapami byly sestaveny výstavní pulty a nastavěny barikády, které vyplnily mezery mezi sloup 0vím. Vše bylo potaženo suknem tak, aby návštěvníci
měli dojem, že všechny pulty a stěny byly pro výstavu zhotoveny. Vadou místnosti bylo, že uličky nedovobvaly v některÝ'ch místech potřebný odstup od prohlížených předmětů. Výstavní síň byla pro celou výstavu také poměrně malá, takže leccos muselo být
z výstavy vypuštěno a některé předměty příliš stěsnány.
Celá výstava byla rozčleněna v tyto hlavní ucelené
oddíly:
1. Historický vývoj podkladů pozemkové daně od
nejstarších dob a~ do stabilního katastru (pomůcky
bez řádných map).
2. Stabilní katastr (jeho vybudování).
3. Vedení katastru (katastr reambulovaný, katastr
revidovaný, katastr pozemkový).
4. Obnovování katastru revidovaného a pozemkového.
5. Reprodukce katastrálních map a jejich odvo?:enin.
6. Katastrální vceňování a všeobecný přehled.
7. Sbírka katastrálních předpisů.
Jednotlivým oddílům bylo vyhrazeno určité místo
ani ne tak podle rozsahu látky a jejího významu
jako podle možnosti rozdělení výstavního prostoru na
ucelené skupiny, s jednoho stanoviska přehlednutelné.
To ovšem bylo nevýhodou pro rozvržení a upotřebení
látky, způsobilé k vystavení v jednotlivých skupinách.
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Historický vývoj.
Zde se narazilo na největší potíže při vystavování.
Většina dokladů byla vystavovatelům v originále nedostupna, poněvadž jsou uloženy jako vzácnosti v různých archivech. Pořízení opisů by také nesplnilo účelu
výstavy, poněvadž divák by si snad teprve po jejich
pročtení mohl utvářet představu o vývoji věci. Na
výstavě však nemá nikdo tolik času, aby se mohl zabývat podrobným studiem listin. Jistě by od nich
velmi brzy odlákaly ostatní oddíly výstavní, kdé
obrazy nebo vystavované předměty ukojují zvědavost
návštěvníkovu na prvý pohled.
Proto byl na stěně hned při vchodu do výstavy
umístěn přehled, který velmi stručně udával dobu,
druh a obsah jednotlivých pomůcek, pro účely daňové v dávných dobách vyhotovených (viz tabulku).
Pod přehledem byly na téže stěně vystaveny fotokopie některých částí první a druhé berní roHy a záhlaví tiskopisů pro katastry tereziánské.
Vystavované přehledy a výňatky z jednotlivých děl
by však nepodaly samy úplného obrazu o věci a proto
bylo nutno doplnit je podrobnějším výkladem. Z výkladu se návštěvník dověděl stručně asi toto:
Urbáře. Urbáře jsou nejstaršími prameny záznamů
o pozemkové držbě a daňových povinnostech. Vznikly
při kolonisaci venkova a zakládání měst. V těch dobách byla půda obvykle zdaňována podle lánů. Lány
mívaly v různých dobách a v různých krajích výměry
různé. Zápisy v urbářích byly často podkladem i při
pozdějších sestavováních daňových pomůcek.
Odhad statků. Ceský sněm v roku 1517 povolil daň
ze statků, jež měly být odhadnuty. Každý měl platit
ze spravedlivé ceny svého statku z každé kopy 1 groš
český. Sněm z roku 1522 zdOKonalil a zostřil předpisy pro odhad statků a zvolil ze tří tehdejších stavů,
panského, rytířského a měšťanského, po 3 komisařích
pro každý kraj. Ti měli od každého obyvatele na

sjezdu krajském veřejně zjistiti, jakou cenu má jeho
statek. Správnost výpovědi měli ověřovati přitomní
krajané přiznávajícího. Tedy již v tak dávných dobách bylo pro vyšetření podobné zařízení jako dnes:
komise za přítomnosti osob věci znalých. Doba tato
je dobou pokusů a stálých úprav daňových, ale na
konec přece jenom se zůstává při odhadu statků a
přiznávání.
Třicetiletá válka rozrušila soustavu soupisu statků.
jichž bylo stále více opuštěných a zpustlých. Objevuje
se pojem osedlého, za něhož byl považován, kdo byl
effective na gruntu osedlý a něco osil. Jen statek,
který měl e f f e cti v e osedlého poddaného, t. j. podaného skutečně na gruntu usazeného, měl býti uveden v zápisu, kdežto statky zpustlé měly být po odsvědčení o zpustnutí odepisovány. Avšak ani effective
osedlý nemohl často zachránit způsobilost statku pro
posuzování za berní jednotku. Statky byly válkou
značně poškozeny a proto slovo »effective« v praksi
bylo vykládáno i tak, že více skutečně osedlých na
částečně zpustlých gruntech bylo přiznáváno za jednoho »effective« osedlého, čímž dochází k stálému
zmenšování počtu statků. V přiznávání zpustlých
statků vyskytovalo se mnoho nepoctivostí a nesprávností, takže původní soupisy ztrácely stále více na
spolehlivosti opravováním na základě nespolehlivých
odsvědčení o zpustnutí gruntů.
Soupisy osedlých. Vrchnosti neplatily daní z půdy.
Podvolovaly se dobrovolně na sněmu k zaplacení určité částky králi podle počtu hlav svých poddaných.
Zápisy o poddaných nacházíme v panských urbářích
a zejména v knihách gruntovních. Podle těchto p0můcek byly sestavovány soupisy osedlých, kteří byli
na jednotlivých panstvích sčítáni. Soupisy byly pak
dobrými pomůckami při pozdějších přezkoumáváních
přiznání. Tak je uváděn součet osedlých z roku 1646.
První berní rolla. Již tehdy se předpokládalo, že
nejúspěšnějším řešením by bylo změření půdy. Vy-
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měření poddanských pozemků na lány, v roku 1638
králem nařízené, však ztroskotalo na neochotě stavů.
Nezbývalo tedy nic jiného než přikročit k nahrazení
dosavadních soupisů novými soupisy na podkladě
všeobecného vyšetřování. Podnět k němu byl dán na
sněmu v roku 1652/1653; vyšetřování je známo pod
jménem jenerální visitace z let 1653-1655.
Hlavní komise, zvolená stavy a opatřená rozsáhlou
plnou mocí, měla jmenovat čtyřčlenné komise visitační (ze stavů panského, duchovního, rytířského,
městského). Sněm kromě toho nařídil nová písemná
přiznání, v nichž měli být uvedeni všichni držitelé nemovitostí i grunty pusté.
Komise visitaění měla navštívit všechna panství,
vyslechnout přímo každého poddaného, shlédnout
jeho role a přepočítat jeho dobytek. Při visitaci měla
býti zjištěna výměra orné půdy (na strychy), kolik
se z ní osívá na zimu, kolik na jaro a kolik leží úhorem nebo ladem. V soupisech měl být ve zvláštních
rubrikách poznamenán počet volů, krav, jalovic, ovcí
a sviň. Také poměr poddaného k celému osedlému
jako berní jednotce a údaje o pustých gruntech byly
zapisovány. Vše bylo zapisováno pro každého poddaného, jenž musel býti uveden v zápisech plným
jménem.
Seznamy poddaných měly být pořízeny podle urbářů a gruntovních knih. Při visitaci zjištěné údaje
se porovnávaly s přiznávacími listy, právě podle nařízení sněmu odvedenými a se soupisy staršími
(1646), zejména také s údaji soupisů před válkou
třicetiletou (1615). Vše mělo být vykonáno »rychle«.
Byla to hlavní vada celé práce, s níž a hlavně s jejími
osudnými následky se setkáváme v katastrálních pracích pozdějších častěji.
Hlavní komise neustanovila visitační komise pro
všechny kraje, nýbrž svěřila celou práci jen 3 komisím, které počátkem roku 1655 byly s prací hotovy.
Pak jim ovšem zbývalo na každé panství jen několik
dní. V těch musela být visitace ukončena bez zřetele
na to, jak. Spolehlivost údajů tím ovšem silně
utrpěla.
Výsledkem jenerální visitace je první berní roUa
z r. 1654. Berní jednotkou je tu osedlý, který byl
sněmem takto definován: »Skutečný osedFý je každý
hospodář na gruntu osedlý, jenž přes polovinu rolí
svých vskutku osívá a vrchnosti své robotuje robotou
potažní.« To byl vlastně »celý« osedlý, jemuž na roveň
byli stavěni 4 chalupníci nebo 8 zahradníků.
Ve Lhotě Vilémově na panství třeboňském (nynější obec Bor v okresu třeboňském) se vyskytují
kromě normálních zápisů v rubrikách· ještě některé
zajímavé poznámky. Jediný větší chalupník, držící
30 strychů rolí a mající 2 voly, byl pasován na osedlého poznámkou »Hospodář, jenž qualitatem osedlého
má«. Ostatní chalupníci byli převáděni na osedlé poznámkou »Chalupník, již 4 za osedlého«. Výměra rolí
zpustlých gruntů byla pojata do přiznávané výměry
a uvedeny poznámky: u Šimonovského gruntu »Chalupa dokonce pustá, Jan Záruba všech těch rolí užívá«, u Roubíkovského gruntu »Dokonce pustá chalupa, Jan Záruba osel na těch rolích 1 strych, ostatní
ladem ležÍ«, Usadil-li se na zpustlém gruntu nový
osedlý, muselo býti v poznámce uváděno, od kdy je
osedlý. Bylo to důležité, protože takový osedlý byl

po 3 roky osvobozen od daně. V berní roUe zmíněné
obce je několik takových zápisů (na př. u Vochozky
Pavla je poznamenáno: »Chalupník v nově osedlý od
1. 1652.«
Po skončení své práce připojovala komise celkové
stručné »zdání« o celé obci. Ve Lhotě Vilémově znělo
o všech hospodářích: »v té jakosti, jakž položeni jsou,
hrubě dobře obstáti mohou, půda hrubě dobrá, žitná«.
V jiné jihočeské vesnici, Klikově na panství chlumeckém, znělo zdání o chalupnících, třeba mělí půdu
»ve velkých horách« neúrodnou, podobně: »v té jakosti, jakž položeni jsou, dobře obstáti mohou, plátnem, předivem, dobytkem a kolmazí se živí«. Kolomaz, podle starých letopisů »krmička zlá«, by
klikovským při doslovném živení k duhu asi nešla, ale
na jejím prodeji jistě pěkné peníze vydělávali. V jižních Čechách se v každé vesnici pálením kolomaze
do nedávna hojně zabývali. Slyšel jsem o tom často
vypravovat od starých pamětníků a jako děti jsme
si často prohlížely na katastru obce Boru trosky
»Zárubů pece« s kanálky pro odtok kolomaze. Dnešní
Záruba, potomek onoho Záruby, jenž podle poznámek
v první berní roUe všech rolí pustého Šimonovského
gruntu užíval a na rolích zpustlého Roubíkovského
gruntu 1 strych sel, odstranil tu vzácnou památku.
Zbylo po ní jen pojmenování »U Zárubů pece« pro
křižovatku cest na okraji lesa.
.
Prvni berní roUa sepisuje jen půdu poddaných rustikální. Přiznání ppstihuje jen osedlé, celé nebo
dílčí (chalupníky 1/" zahradníky 1/8), Domkáři, jichž
bylo někde počítáno 16 na osedlého, podsedkové, kteří
měli vystavěné domky na pozemcích darovaných na
věčnost od některé usedlosti a podruzi nebyly předmětem zápisů v první berní rolle. Rovněž veškerá
.půda panská - dominikální byla vyňata ze soupisu.
Z půdy vrchnostenské se totiž daně neplatily, jak již
výše vzpomenuto.
Na výstavě byly ukázky z elabprátů první berní
rolly kraje podbrdského, jež byly vyhotoveny s mimořádnou 'úhledností a důkladností. Titulní list nese
nápis »Pořadne sepsání czelého kraje podbrdského
nam vnitř podepsaným visitationis commissarum
v lethu 1653 k visityrovani svěřeného«. Index udává,
ha kterých folliích jsou zapsány údaje pro panství
(Zbiroh, Točník, Králův Dvůr), pro stavy duchovní,
panský, rytířský, městský, na kterých jsou uvedení
manové a kde třeba hledati hlavní extrakt a generální
extrakt. Byly vystaveny též fotokopie podrobných
soupisů osedlých, zdání komise s jejimi podpisy jakož
i fotokopie extraktu a generálního extraktu.
Soupisy byly vykonány nedostačujícím počtem komisí chvatně a nejednotně. Nezlepšily proto valně dosavadní stav, ba vyvolaly další pochybnosti, takže
hned po ukončení prací bylo pomýšleno na opravu.
K tomu ustanovila hlavní komise čtyřčlenný výbor,
jehož členové ustanoveni zároveň nejvyššími berníky.
Je to počátek revisitace první berní rolly.
Druhá berní rolla. Pro zavedení stejnoměrnosti a
jednotnosti bylo především zapotřebí spolehlivého
stanovení jednotky berní - usedlosti. Nejvyšší berníci přišli brzy k názoru, že nelze stanovit spolehlivé
berní usedlosti a že je zapotřebí pro různé kraje volit
různá měřítka. V rovině by měla mít usedlosť největší výměru, v horách a všude tam, kde obyvatel-
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stvo si hledělo kromě zemědělství i vedlejšího výdělku
(řemesla, plátenictví, obchodu, formanství. atd.) mělo
být přihlíženo k tomuto výdělku snížením výměry
berní usedlosti.
Tak zavedeny pro různé kraje různé plošné výměry
pro stanovení velikosti usedlosti - různé plošné divisory. Usedlost zjištěná podle divisoru nesouvisela
jen s daní pozemkovou, ale uvažovala i základy pro
daň výdělkovou. Opravná činnost nejvyšších berníků
nepřinesla uspokojení. První berní roHa byla proto
častým předmětem jednání sněmovních, až v roku
1666 byla usnesena nová jenerální visitace a vydána
pro ní instrukce. Půda se měla roztřídit v dobrou,
prostřední a neúrodnou, zvlášť uvést úhory, lada, porostliny, rybníky, luka, lesy, štěpnice, viníce a chmelnice. Dobytek měl býti rozdělen na vlastní a najatý.
Revisitace však byla protahována. Až v .letech 1683
a 1684 došlo k dvěma reformám Kinského. Jimi byly
odstraněny největší nestejnoměrnosti. Bylo stanoveno, že usedlost nesmí býti nikde větší než 90 strychů
rolí. Tento maximální divisor, jednotný a platný pro
celou zemi, je také zván zemským divisorem. Minimální divisory byly určeny různě pro každý kraj.
Krajský divisor se zjistil dělením počtu korců orné
půdy v kraji podle zjištění z roku 1654 počtem usedlostí v kraji v době revisitace. Usedlost v takovém
kraji se mohla pohybovat jen mezi výměrou minimálního divisoru zemského (pro každý kraj různého)
a výměrou maximálního zemského divisoru (90
strychů) jednotně pro celou zemi.
Výsledkem revisitace první berní roHe byla druhá
berní rolla z roku 1684. Obsahovala mnohem méně
orné půdy než první berní roHa, hlavně v krajích
jihočeských. Také dobrá zdání první roHy doznala
někde pronikavých změn. Tak na příklad již výše'
uvedená Lhota Vilémova vykazuje po revisítaci (vykonané v roku 1679) pokles celkové výměry ze 164
strychů o celých 40 strychů (24 %) a půda byla zařazena do nejhor~í jakosti, přes to, že při první jenerální visitaci byla uznána »hrubě dobrou«.
Katastr tereziánský. Ani druhá berní roHa nesplnila požadavků, kladených na spravedlivý daňový podklad. Již od roku 1704 bylo pracováno na přípravách
k nové visitaci. Byly vypracovány podrobné formuláře pro přiznání, která byla odevzdávána v letech
1713 až 1715. Výsledky jsou známy pod názvem visitační nález z roku 1715. Záhlaví takového jednoho
formuláře pro přiznání o 40 sloupcích, všechna folia
vedle sebe, bylo na výstavě rovněž vyloženo.
Třetí berní rolla. V roku 1715 počala očitá visitace
přiznání, která skončila v roku 1729. Rektifikační
komsie provedla mezitím kalkulační zkoušku v kraji
berounském, t. zv. berounskou zkoušku, podle níž
měly být stanoveny nové sazby berní. V dalších letech pak zpracovávala podle zkoušky ostatní visitační
materiál. Hrubý výnos 500 zl. byl určen jako normální divisor usedlosti a pro příznivé poměry by,l
stanoven divisor 400-450
zl., pro nepříznivé pak
550 zl. Velmi podrobné výsledky visitace a rektifikace, které byly vykonány až s nadbytečnou pečlivostí a vyžádaly si velikých nákladů, jsou známy pod
názvem třetí berní rolla nebo také tereziánský katastr z r. 1748. Proti hodnocení usedlosti v tomto
katastru měly strany právo podat do tří let námitky.

Otvrtá berní' rolla. Exequatorium dominikale.

za

dva roky objevila se místy odůvodněná nespokojenost
se stanovením výnosu a požadována jenerální revisitace. Zároveň se připravoval katastr půdy dominikální. Po provedení t. zv. zkoušky kouřimské a zavedení jednotného výnosového jenerálního divisoru
180 zl. přikročilo se k rekalkulaci katastru rustikálního a založení katastru dominikálního. Z rustikální
půdy se měla platit 1/3, Z dominikální 1/4 výnosového
divisoru daně. Avšak při stanovení celkové daně byl
divísor snížen na 142 zlatých, ale da~ová povinnost
60 zl. pro usedlost katastru rustikálního byla podržena. Po delších průtazích byl jak rustikální, tak
dominikální katastr schválen v roku 1757 a jeho
úřední název pro katastr rustikální byl »Revisitationslandescatastrum«
a pro katastr dominikálni
>.'Exequatorium dimiilicale«. Katastr rustikální z roku
1757 je zván také druhým tereziánským katastrem
nebo čtvrtou berní raHou. Na výstavě byla ukázána
jen záhlaví některých formulářů těchto katastrů;
z rustikálního o 47 sloupcích a z dominikálního o 171
sloupcích. Již z toho je patrna značná podrobnost vyšetřování a velikost rozsahu práce vyšetřovací.
Katastr josefinský. Katastry tereziánské, v nichž
vyvrcholila činnost přiznávací, visitační a odhadni
nestačily ani pro tehdejší dobu. Některé nesrovnalosti
odhadní, ale zejména nespravedlnost v posuzováni
půdy rustikální a dominikální vyvolaly brzy snahy
po nápravě. Stále rostoucí touha po spravedlivém
rozdělení břemen bez zřetele na původ jednotlivcův
a neuspokojivé důsledky i tak nákladných vyšetřování. jakých si vyžádal tereziánský katastr, dokázaly,
že se dosud nedošlo na kořen věci a že se dlouho nedá
odkládat řešení radikálnější, snad konečné.
V roku 1777 navrhoval známý zeměměřič Petr
Kašpar S vět e c k Ý z Třeboně císařovně Marii Terezii nové uspořádání katastru na podkladě přesného
vyměření obcí. O jeho námětu bylo mnoho jednáno
a na konec se došlo k přesvědčení, že jednotný katastr lze založit jen na základě přesného změřeni
pozemků v celém státě. Pro nedostatek peněz bylo
však na tuto práci dost času a také nikomu se nechtělo kousnout do kyselého jablka privilegií stavovských - t. j. do úmyslné nespravedlnosti ve zdaněni
půdy selské a panské. Mělo tedy stačit jen sbíráni
zkušeností méně nákladnými pokusy. Objevila se tu
opět stará vada všech katastrálních »novot«, že totiž
klusaly ,:ždy hodně opožděně za potřebami doby. Přičina je známa; strach z velké práce a velkých nákladů na radikální řešení.
Rozhodnutí byla s to přivodit jen silná osobnost
nebo již naprosto zoufalé poměry ve věcech katastrálních. Rozhodla silná osobnost. Byl to osvícený císař
Josef II. Pod vlivem fysiokratismu, jehož byl horlivým zastáncem, nařídil patentem z 20. dubna 1875
vyměření, zobrazení a vyšetření hrubého výnosu
všech úrodných pozemků a realit. Vyměření vykonali
v jednodušších případech obecní vrchnosti podle podrobných instrukcí a přísežní inženýři u pozemků pro
měření složitějších (zejména rozsáhlejší lesy). Na
výstavě byl výňatek z instrukce, kde názornými
obrázky se ukazuje způsob měření provazcem v rovině
i ve svahu a výpočet výměr nepravidelných parcel
po jejich rozdělení na pomocné pravidelné obrazce.
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V souvislosti se založením josefinského katastru
byla počátkem roku 1785 upravena i jednotná míra
plošná pro měření pozemků 1 dolnorakouské jitro,
rovné 1600 čtverečním sáhům (2 strychům). Před
měřením byly také určeny a popsány hranice obcí,
které při pozdějších úpravách katastrálních i politických byly přejímány, takže většina obcí má
i dnešní své hranice z měření prokatastr josefinský.
Kde byly u vrchnosti mapy, vyhotovené zeměměřičem.
měly se převzít jako podklad pro katastr josefinský.
Úrodné pozemky byly rozděleny do čtyř skupin:
rolí, luk, vinic, lesů. Pro role přiznáván výnos čtyř
druhů obilí: žita. pšenice. ječmene -a ovsa. Výměry se
udávaly v měřicích se zaokrouhlováním na 1/1" měřice. Každý držitel přiznával výtěžek plodin na pozemcích průměrně sklizený. údaje se kontrolovaly. Práce
byly skončeny v roce 1789 a nový katastr byl na
podzim téhož roku zaveden.
.
Na výstavě byly vyloženy části operátu josefinského katastru obce Horní Hbity na panství milínském,
která měla již před zakládáním josefinského katastru
přesnou mapu. Vyhotovil ji královský přísežný ze-

měměřič desk zemských František B ret s c hne íder v letech 1780. Má zmenšení asi 1 : 2500 a podrobnosti v ní vyznačené podivuhodně přesně se shodují s obsahem mapy stabilního katastru téže obce.
Kromě této mapy byla vystavena i mapa obce Cetyně,
vyhotovená též Bretschneidrem. Je zajímavou proto,
že se v ní jeví snaha vyznačit šrafováním tvary t~
rénu. Na obou mapách je hustým linkováním vyzna:'
čen směr brázd.
Kromě toho byly na výstavě vyloženy tyto části
josefinského katastru:
Kniha fassí, v níž uvedeno »numero topografického
pořádku, - jméno držitele gruntu y samého gruntu
a numero Domu - nazvání a počet nynější gruntovní
míry - vyměření buď skrze sedláky na dýlku a na
šířku anebo skrze zeměměřiče - a konečně obilní
weynosek na jitra a sáhy pro pšenici, žito, ječmen
a owes v měřicích (na šestnáctiny měřice) polí,
v centýřích pro seno a wotawu u luk. ve vědrech wína
u winic a v sáhách tvrdého i měkkého dříví u lesů«.
Kniha fassí blíží se svým uspořádáním našemu parcelnímu protokolu.
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»Subreparticzní
kniha« V níž jsou sestaveny
všechny pozemky patřící k témuž domu a uspořádány
podle pořadí domovních čísel, Je uvedeno »topografickéhumero
- jméno hlavního pole neb flury a
gruntu - powr~ní obsaha - kontrolírovaný weynosek z jitra a celý weynosek gruntu pro pšenici, žito,
ječmen a owes« v měřicích (našetnáctiny
měřic).
Obsahem by se blížila našim pozemnostním archům.
Sestavení pro celou obec, úhrnné sestavení plošné
výměry kultur a kontrolovaného jednoročního výnosu
(A), úhrnné sestavení jednoročního čistého výtěžku
a daně podle kultur (B) a subrepartiční výtah. To
jsou ryze úřední suchá data a nemají té zajímavosti
jako dvě části výše uvedené, vzniklé při přímém styku
s lidem a životem.
Katastr tereziánsko-josefinský. Katastr josefinský
neplatil však ani celý rok. Po smrti Josefově podařilo
s~ šlechtě vymoci na císaři Leopoldovi II., že zrušil
katastr josefinský patenty vydanými na jaře roku
1790. Avšak i krátké trvání reformy Josefovy, která
přinesla spravedlnost především poddaným, projevilo
se v berním řádu tak pronikavě, že obnovení katastru
tereziánského se udrželo jen málo přes rok. Musel být
upraven podle katastru josefinského a byl jako katastr tereziánsko-josefinský s malými změnami podkladem daňovým až do zavedení katastru stabilního.
Katastr tereziánsko-josefinský
opustil usedlost jako
berní jednotku a zavedl opět zdaňování podle měření
a výnosu katastru josefinského. Celkové zatížení daňové bylo rozvrženo na půdu dominikální a rustikální
a repartice daňová zavedena opět podle dominií místo
podle obcí.

. Všechny uvedené katastry byly vlastně jen více
méně podrobné soupisy různých údajů o pozemkové
držbě a výnosu činnosti poplatníkovy. Řádné mapy
všude chybí. Katastr josefinský je na přelomu nového údobí v budování katastrů. Používá již měření
a poukouší se vyhotovit mapy pro pozemky celých
obcí. Poněvadž se při měření vychází od jednotlivých
pozemků, tedy postup od malého k velkému - proti
základní zásadě geodetické - nemohlo býti dosaženo
úspěchu v mapování. Mnohde nebylo lze ze zaměřených pozemků sestavit ani mapu tratě, natož obce,
okresu nebo dokonce celé země.

v obrazci 11 jsou Pt a 1'2 rovnoběžné svazky paprsků, o něž se jedná; šipkami je naznačen směr jejich postupu k interferometru.
Dejme tomu, že jejich optické dráhy k bodům M]
a M 2 jsou stejné. Dráhový rozdíl 8, o který je p]
~napřed« proti 1'2 čili oč jest optická dráha svazku
'] kratší proti optické dráze svazku 1'2' je vyznačen
úsečkou Ml li i; je v něm zahrnut rozdíl g e o m et r i c ký c h drah a zároveň rozdíl způsobený o dr a z y na zrcadlech.
Další prozatímní předpoklad buď, že se měření
provádí se světlem m o noc hro mat i c kým o délce vlny A. Dráhový rozdíl jednobarvých svazků 1'] a
p., zmenšený přiměřeným stočením desky p] na sl
(rovnice 13), rovná se tolika vlnám dotyčného světla,
kolikráte je A obs9,Ženo v s', čili dráhovýrozdíl
vy.
jádřený v délkách vln toho světla je

až se jeden ze světlých pruM ocitne právě uprostřed
ohybového zjevu; tehdy se dráhový rozdil s' rovná
sudému počtu půlvln čili L1 je číslo celé.

Tereziánsko-josefinským
katastrem byla uzavřena
první část výstavy, která je pro pozemkový katastr
jen částí historickou. Zeměměřičské práce se tu téměř
nevyskytují. A přece je pro úplné pochopení dalšího
vývoje pozemkového katastru vysoce důležitá. Tá·
pání v hledání základů spolehlivého katastru, tolik
energie vynaložené na sestavování různých soupisů,
hromadění omylů a zamotávání věci zcela jasné odůvodňují zavedení stabilního katastru
jako jediné
správné východisko. Rovněž to, že sněmy a králové
tak často se podrobně zabývali otázkou katastrů,
hodnotí nemálo jejich význam, často přehlížený
v době, kdy se na katastr pozemkový hledí již jako
na samozřejmost.
Historická část vývoje si vyžádala obsáhlejšího výkladu průvodcova, poněvadž souvislost a vyhotoveni
starších katastrů nedaly se tak znázornit jako katastry s podkladem mapovým. V dalších částech většinu vysvětlily již obrazy a mapy.
(Pokračování.)

Má-li tento pruh zůstati na témže místě, volíme-li
jednobarvé světlo jakékoli jiné délky vlny, musí býti
A nezávislé na A, čili musí platiti podmínka

(14)
Musí to býti číslo poměrně malé, po případě nula.
V ohybovém obraze v interferometru střídají se
:světlé a tmavé pruhy. Otočme trochu deskou P1 tak,

1944/23

Zemi'měfičský
Obzor 81A
ročnlk
5/32 (1944) člslo

----------------------------------

-----,---------------

Je-li splněna, stane se tento pruh viditelný i ve
světle b í I é m (složeném). Podmínka ona - z rovnice (14) - po úpravě vzhledem k tomu, že
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pro dotyčný kompensátor konstantou (x) a určí se
proto také jednou pro vždy.sl)
Druhá konstanta f>ose vypočte z rovnice (11) pomocí n·.
Rovnici (17) lze pak psáti stručně
8
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Aby se tyto poměrně zdlouhavé výpočty nemusily
při každém měření znovu prováděti, sestaví se pro
daný kompensátor jednou pro vždy tab u I k a, která obsnhuje pro různé úhly a (od 00 do 90°) příslušné dráhové rozdíly. Z tabulky, které používá Vii is ii I ii32) pro svůj kompensátor,S3) vyjímáme tyto
význačné hodnoty:
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»Optika« (cit. v pozn. 4.),
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Pro stanovení této hodnoty potřebujeme znáti vedle D ještě konstanty c a ln které určíme z Hartmannovy formule takto: Dosadíme do ní [rovn. (16)]
postupně za A a n tři známé délky vln světelných a
příslušné k nim indexy lomu, čímž dostaneme tři
rovnice o neznámých n." c, lo ;28) z těch vypočteme
c a Ao (no nepotřebujeme).
Za A pro zlomek (18) volil V ii i s ii Iii hodnotu
Ad = 587,6 !-lIli a to proto, že příslušné světlo (žluté)
označil jako n e j s i I něj š í,21l)jež se ve zřetelnosti
interferenčního
obrazu nejvíce uplatňuje.sO)
Pak
ovšem uvedený zlomek má hodnotu neproměnnou, je

nt

(19,

----o

D.c.l

c

sec (3)-(f>o+x)

(P,') ;

Aby jí bylo možno použíti ke stanovení 8 (rozdílu
op t i c k Ý c h drah svazků p, a Po), musíme pro
daný kompensátor znáti f>o, tudíž tloušťku desek P1
a P2 a lámavost skla, z něhož jsou zhotoveny, a mimo
to hodnotu zlomku: -

28)

(3-1)

+ ,,);

takže konečný tvar vyvozené rovnice, vyjadřující,
abychom tak řekli, ach r o m a s i i kompensátoru,
vypadá takto:
Dc J.
8=f>-f>
(sec (3-1)
(17)
o

+ ,,(sec

2. pomocí a určíme ze Snel1iova zákona příslušný
úhel lomu (3 a pak člen " . sec f3;
3. z rovnice (9) vypočteme f>;
4. určíme součet konstant (f>o
5. z rovnice (19) vypočteme 8.

o

dn
dA

bo)

1. Na kompensátoru odečteme úhel dopadu a, to
jest úhel otočení desky z nulové polohy; pro
kontrolu otočí se P, do polohy symetrické

ze

c
= no + -,---,-,
A-A

v níž jsou konstanty
Z ní plyne

(f> -

Tím je vše připraveno pro výpočet dráhového rozdílu 8, který se provede nejjednodušeji takto:

vztahu udávajícího závislost indexu lomu na délce
vlny.
_
Vyberme z řady příslušných rovnic27)
rovnici,
kterou odvodil J. Ha rtm a n n (1898):

n

=

·~=(f>+x

A. d J. • (sec f3 -1)

a

90·
1

\

691,6

,
I

\1334,4

I

2289,6

i

360:1,0

II

I

69,6
21°,4
40~,6
642,8
~55,2
1316,4

\

Znázorníme-li na podkladě. této tabulky závislost
na a graficky (a na ose X, 8 na Y), dostaneme
křivku, která svým tvarem silně připomíná obyčejnou parabolu druhého stupně. Ježto však diference A
v posledním sloupci tabulky uvedené jsou k sobě
v poměru 1: 3,2 : 5,8 : 9,2 : 13,7: 18,9, při obyčejné
parabole je však poměr vyjádřen I i c h Ý m i čísly
celými (od 1 do 11), blíží se křivka parabole jen va
s pod n í části; dále však má proti ní prudší stou8

Sl) Va i s a I ,a používá komnensátoru. jehož desky jsou
z korunového skla o tloušťce D = 5.7090 mm; index lomu
r.ro čáru d je n,? = 1,51633; ,,= 0,14061 mm, <50 = 2,94773
mm, % k = 3,08834 mm.
Vyjdeme-li od jednodušší rovnice n = no
-Xi (S t r o li-

+

+

hal: »Optika« str. 154 dole), dojdeme podobným počet28) Va i sa 1a: »Anwendung-der Lichtinterferenz bei
ním postupem k výsledku pro konstantu k jen nepatm~
Basismessung-en«,cit. v poznámce 1.
odlišnému; výpočet je přiměřeně rychlejší, poněvadž je
30) Strouhal
uvádí ve své »Optice« (cit. v poznám- rovnice jednodušší a má pouze dvě konstanty.
ee 4.) na str. 325. hodnotu '- = 5300 A. Viz též článek
32) Viz tab. I. na konci II. odd. V ji i s a 1a h o prác&
:.Uber objektive Photometrie« (W. E. Pauli
und R.
P a u li), Annalen der Physik,Band 41., S. 812, Leipzig- cit. v poznámce 20 a 1.
8S) Viz poznámku 31.
1913.
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pání. To znamená, že s při otáčení kompensátoru
roste z počátku se čtvercem úhlu otočení, pak ale
rychleji.
Pro různé kompensátory (jiné tloušťky a z jiného
skla) jsou dotyčné křivky sice různé, ale charakteru
stejného. Ještě připojme, že 8, jak bylo několikráte
zdurazněno, má obnášeti jen několik málo mikronů;
pracuje se proto s kompensátorem jen v ú h lov é ID
roz pět í poměrně m a 1é m. A je-li snadnutnó
kompensátor stočit o velký úhel,aby se interferenční kroužky ja~ně ukázaly, je to znamením, že 8 je
příliš velké: mčření je pak méně přesné, a musí se
pak 8 přiměřeně zmenšiti onatrným posunováním
. nového zrcadla, aby se objevily interferenění proužky. když se kompensátor - dříve silně stočený postaví do polohy skoro nulové: druhá deska stojí
ovšem stále v poloze nulové, to jest kolmo ke směru
paprsků.
,T~ však .iAště druhý důvod, proč se pracuie jen
s úhly men!\ími. Kompensátory n e i s o u tottž d ok o n a J e ach r o mat i s o 'lán y34) a chyby tím
podmíněné uvedeme na neimen1'ií míru zase jen tím,
že hledfme dosíd, aby stočení kompensátoru bylo co
nejmenší. OdllVodnění vyplývá z rozboru rovnice
(6) psané ve tvaru
e=D.

(sin a -cos

8=° -°,;
geometrické jejich dráhy označme

gl

a

g2'

1. Předpokládejme, že světelný zdroj i interferometr jsou na společném piliři (obr. 3) a že se V, na
své cestě odrazí na zrcadle počátečním mo-krát, na
prostředním (m2
l)-krát, celkem tedy (2 m2
1)krát (viz tabulku 1, údaje k obr. 3), P? pak;na zrcadle posledním m,-krát, na prostředním (m, -l)-krát,
celkem (2 m, -l)-krát.
Geometrická dráha prvního
se tím zkrátí o (2 mo
1) půlvlnu, druhého
o (2 ml -1) půlvlnu, takže platí

+

+

+

0,

= g, -

(2 m2

+ 1) A2 '

02

= g2

A

i

(2 m, -1)

-

(22)

kdež ovšem A, zase znamená délku vlny pro nejsilnější složku bílého světla Od = 587.6 ItJ/J.
Ježto pak
d,

g =2m •. -----,

.

g 2 -

>

(21)

2

a. tg (3)

Deime tomu, že na desku komnensátoru dopadá
pod úhlem (l naprsek hílého světla. Ten se lomem
rozloH ve vějíř barevných paprskú; červený se lomí
nejméně, fialový ne;více ({3'
(3).
Oba paprsky jsou po průchodu deskou pošinuty
stranou od původního, a to
červený o
e'= D. (sin a - cos a . tg {3

-

z

--~-+
2m
cos qJ'
= 2 m, .

1 •

cos qJ

d
2_
cos qJ

d2_

cos

qJ

\

+ ('os

+ cos2 z

z

qJ -

(23)

(I'

kdež d, znamená d a n o u (po příp. dříve změřenou)
vzdálenost zrcad!ových rovin, mezi nimiž se odráží
p, (Z" a Z), d2 pak hl e d a n o u vzdálenost rovin,
mezi nimiž se odráží p" (Z, a Ze), Z pak známou
tloušťku prostředního zrcadla S otvory a a b, plyne
z rovnic (21), (22) a (23)
8=

fialový o
ef

A. Řekli jsme, že optická dráha 01 svazku Pl je
.kratší než optická dráha 02 svazku V2; platí tedy

=D

•

(sin

a -

cos

2

Z desky tudíž vystoupí pod úhlem a místo jednotného paprsku bílého světla barevný paprskový pás
šířky
et - e,' = e = D cos a. (tg (3' - tg (3.') (20)
A právě tento zjev - chromatická vada desky p{u'IOhírušivě při pracích s kompensátóry. Mění-li se
úhel dopadu a, mění se i rušivý vliv této vady, a to
tak, že při kolmém dopadu světla na desku (a = 0°,
p. = O", (3! = O") je nulový, pak roste až k jistému
maximu, od něhož se zase zmenšuje k nule, na niž
klesne při a = 90°.
Z těch dvou minim volíme vzhledem k požadavku
,prvnímu (aby 8 bylo co nejmenší) ovšem jen minimum první, to jest snažíme se, aby při měření bylo
stočení kompensátoru z nulové polohy pokud možno
malé.

VIII. Propočítávání

výsled!iú

+ (m -m +1).l; (24)

=--.[m,d2+z-m2d1J

a • tg (3f)

měření.

Výpočtem určené nebo z tabulky vyhledané 8 je,
jak víme, rozdíl op t i c k Ý c h drah paprskových
svazků. Nám se však jedná o rozdíl drah g e o m et r i c k Ý c h, a ten najdeme jednoduchou úvahou.

cos

l

2

qJ

odtud se konec ko:p.cůvypočítá d? a pomocí něho

+ +

(Zo Z"~ = d,
z d2
Ve zvláštních případech se rovnice (24) zjedno-.
dušuje:
a) V případě III. A. (obr. 1), kde ml = 1, ma
=k-1, platí
2
8 =----.
[d2 - (k -1) .d,]
(k -1) .l;
cos qJ
.

=

+

z tu nepřichází do počtu, ježto se světlo odráží
na zrcadle Z, pouze s levé strany.
b) V, případě m. D. (obr. 5), kde m, = m2
máme:
2
8
[d. - d,]
A,;
cos qJ
-

=-

.

= 1,

+

z tu nepřichází y úvahu z téhož důvodu.
2. Je-li světelný zdroj před prvním zrcadlem a
interferometr za posledním (obr. 4), platí, jak se dá
jednoduše pomocí údajů k obr. 4, vyňatých z tab. 1,
odvoditi:

Rovnice (15), (17) a (19) platí vlastně jen pro
je dnu složku bílého světla o dél~ vlny Ad = 587,6 f-lf-l.

o,=g,-ma.,t

34)
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UI =2m
Z

g
2

2
COS qJ'

8=

dl

.-COS

2

= COS

-l-

Z

I

COS , qJ

qJ

+2m .--

qJ

d2

--

+ (m2-ml)·.4

[ml d2-m2d1]

Tato rovnice, v níž se opět nevyskytuje z, se dá
ještě zjednodušiti vzhledem k tomu, že čtyřúhelník
Aa Bl B2 A2 je rovnoběžník (proč?) a že tudíž
Aa Bl = A2 B2• Ježto pak

COS qJ

1

(25)

z (tloušťka prostředního zrcadla) přirozeně z počtu
vypadne. Z této rovnice se určí d2 a pak

+ + d2

(Zo Z2) = dl

Z

Specielní případy:
a) Při úpravě III. B. (obr. 2), kde
=k-1, platí
3=

2
COS (p

. [d2-

=

2:

cos

dl]

-

=

--+
2m
q;

UA

=m

b) V případě III. D. (obr. 6), kde m]
8 = 2 ml . [d2

m2

2 ml d2 • tg q;

2

dl . tg

UA-US

Druhý člen pravé strany rovnice odpadá'
s posledním řádkem odst. IV.); toto početní
dušení je dalším důvodem, který mluví pro
metody čistě adiční.
c) Je-li mimo to ml = mo = 1, dostáváme
rovnici ještě jednodušší:
2

d) Úprava znázorněná na
drobnějšího výkladu.

(srovn.
zjednopoužití

2.-'

1

cos

=2 m2 ._dl
cos
U2

= (A a2A

-

1,,_

qJ

__+_Z_

cos

A alA )

Z

=--cos
kdež

qJ

=

2

-UB'

d2

• ----

1COSq!

+ 2m

l

d2
.-cos qJ

J,

tudíž

2

-o] =

(U2

••
8

=O

2

-

Ul)

+ (m

+ -cos qJ
UB

2

qJ

[ml d2

. tg

1

-

fY

'Y

m2 dl] . sin2

qJ

+ (m

2 -

ml) .1

Odtud se určí hledané d? a pomocí něho

2

.!-ml)

.~,

+ + d2
Z

B. Zjistí-li se naopak, že paprskový svazek 1'2 je
před dopadem na kompensátor »n a pře d« před
svazkem Pl (02
01)' pak se předcházející rovnice
pozmění takto:

<

(21)

8=01 -02'

(24)

8=---.

\

2

[m d -z-m

cOSqJ

(m2

d]-

21

-

ml

(25)

8

2
= cos
------.
[m
qJ

(27)

8

= 2. [m2 dl -ml

=

je vzdálenost obou svazků před rozchodem,
před vstupem do interferometru.
Optické dráhy svazků jsou:
2•

m d]

2

m2 dl] . cos q;

2 -

-

UA

l

2
cos

=

= 2. [ml d

tg q;

Un pak je jejich vzdálenost

°1 =u -2m

1

UB) • tg qJ

qJ

+ 2m

tg qJ

-UA'

= 2 [m d -

qJ

(Zo Za) = dl

2

qJ

(27)

obraze 7 vyžaduje p0-

I

tg

2 •

Místo rovnice (26) můžeme tedy psáti:
8

+ (B B -B Bi)

qJ

-

pro d2

Nechť Z značí kolmou vzdálenost od sebe odvrácených zrcadlících rovin zrcadel Zl a Z2' která již
dříve byla proměřena, a dejme tomu, že se Pl odrazí
o.Zocelkem m2-krát, P2 o Za celkem ml-krát (srovn.
s obI;. 4).
Pak geometrické dráhY",svazků Pl a P2, počítané
od kolmé roviny A AI' kde se svazky rozejdou, k rovnoběžné rovině B Ba' kde se zase sejdou, jsou:
d
----

u =2m

cos

(UA -

[d2-dl]

qJ

COS

= 2 ml d

qJ

čili:

COS qJ

8=--.

+ cosUB qJ-

+ (k-2).),

dl]

(k-1)

= 1,

ml

2

12

+ 1) . I.

dl -

ml d2]
d2]

•

-

(m2 -ml)

.A

cos q;-(m2-ml).1

V těchto třech posledních rovnicích - obecných
- jsou zahrnuty všecky rovnice zvláštní a dají se
z nich snadno odvoditi příslušnou substitucí.

c.

Kdyby se snad náhodou podařilo docíliti toho,
že 8 = O, vypadne tento člen ze všech rovnic a při
metodě čistě adiční vychází prostě d2 = dl; nově naměřená délka d2 se přesně rovná předcházející základně dl'
Podobně je tomu v případě VIII. A. 2, d), když

m=n.
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D. Uvážíme-li, že ve všech uvedených obměnách
jsou paprsky orientovány vždy skoro kolmo k zrcadlům a že tedy úhel, pod nímž dopadají na jednotlivá
zrcadla, je velmi nepatrný, můžeme ve všech případech v příslušných rovnicích s malou chybou za
cos fP klásti 1.
.
E. Přesnost určitého měření se zvyšuje tím, že se
měření několikrát opakuje, a to buďto v úpravě nezměněné nebo s vhodnými obměnami.
Jako příklad připojujeme zpracování sedmi měření vzdálenosti 48 00, která provedl V li i s li I li v r.
1938; měření opakoval tak, že po každé použil jiného
základního metrového měřítka (etalonu).35)
Výsledky jednotlivých měření jsou obsaženy v následující tabulce, z níž je zároveň patrno, jak se celý
číselný materiál, serií měření získaný, konečně zpracuje.
I

d.:
I-----T-·--m :

Etalon i
číslo

I.
II.
IV.
XII.

XVII.
XIX.
XXII.
-

d••

I

!1'

48
.:18
48
48
48
48
48

3723
09
38

3731

48

3726

!
:

I
!

v=d:~-d.:

-+--1-=-[

I

3
17
12

H

12

34

8

34

8
5

i

i

I

v'
9
289
U4
144
6.
64
25

I

I

I

I
I

32

I

33

I

739

Ve sloupci d48' jsou výsledky jednotlivých měření;
z nich určeno d48 jako aritmetický průměr.
Nejpravděpodobnější hodnota pro d48 je36)
d48

=

d4~

-+-

Vn-:~-~~<.)

~dež Z v2 je součet čtverců rozdílů (chyb) v =:
d48 -d4s'
a n počet měření (zde 7).
Propočtením dostáváme d4R = 48 00 3726 f-l -+- 4 f-l.
to znamená, že relativní chyba jest -+- 10-7.

A. Tabulka 4. podává přehled všech měření, která
V li i s li I li dosud provedl.s7)
Celkem tedy s rostoucí délkou klesá relativní
chyba čili roste' přesnost. To je přirozené, neboť
vždycky relativní chyby při měření délek malých
jsou větší než při měření délek značnějších.
V roce 1938 vykonal několik provisorních měření
vzdálenosti 384 m a začal s přípravnými pracemi
(s úpravou terénu a j.) k zaměření délky 768 00; vše
35) Viz článek Ma dar ů v cit. v pQ.známce2.
36) Viz J. Kaucký:
»Úvod do poi;tu pravděpodobnosti a teorie statistiky«, odst. 34. (Nákladem JČMF,
Praha 1934.)
37) Viz VI. odd. Va i sal a h o z r. 1930, cit. v poznámce 1.

Měřená délka

Střední chyba

m

mm
± 0,0026

±
±
±
±

0,0044
n,0038
O,OlU
0,0091

Střední chyba
mm/km
± 0,t3
± 0,18
± 0,08
I~' ..jf'O;tt
± 0,05

to bylo však přerušeno válečnými událostmi ve Finsku.38)

B. T h e o ret i c k y je možno kterýmkoli z popsaných způsobů pokračovati v měření d o n ek o n e č n a. Ve skutečné praxi se však tomu kladou
meze několika překážkami.
Největší z nich je ne k I i d v z d uch u, který má
svůj původ v nestejnosti teploty na různých místech základny a měřené délky a ve změnách teploty,
což je pak příčinou změn ve světelné lámavosti
vzduchu, jež zase způsobují, že interferenční zjev
pozorovaný v interferometru je velmi proměnlivý
a tudíž nespolehlivý. Tepelnými změnami ve vzduchu
mohou nastati dráhové rozdíly mezi oběma paprskovými svazky až několik mikronů.39)
A to je hlavním důvodem, proč se k velkým vzdálenostem nepostupuje metodou multiplikační, záležející v proměřování postupně větších a větších
délek, nýbrž metodou .adiční, při níž se postupně
proměřují délky kratší, v nichž tepelné rozdíly nejsou všeobecně tak velké a četné a v nichž tedy
rušivý vliv neklidu vzduchu nemůže býti tak závažný
a závadný, jako při vzdálenostech značnějších.
Těmto rušivým vlivům se čelí tím, že se měření
konají za počasí, při němž je kolísání teploty vzduchu minimální: za počasí podmračného, při jemném
dešti, při slabé mlze, v době noční, v posledních měsících roku a pod.
Metody multiplikační se užívá většinou jen při násobení prvních kratších základen.
Druhou větší závadou je hro 00 a d ě n í c h Yb
s postupujícím Ip-ěřením. Tato závada vystupuje zase
značnější měrou při metoděadiční,
kde se chyba
učiněná při měření určitého úseku přenáší. jako systematická chyba na úsek další. Této kumulaci chyb
se zase čelí tak, že se délka každého nového úseku
srovnává s první základnou (viz obr. 7 v odd.
VII. E.).
Z dalších závad nutno uvésti eventuelní p o h y bI i vos t P i I í ř ů, na nichž jsou umístěna zrcadla,
a pohyblivost
zrcadel.
Vliv těchto závad je však rázu podružnějšího, a je
nepatrný, provádí-li se měření rychle. Opakuje-li se
totéž měření několikráte za sebou, dá se určit i postup pohybu zrcadel, k němuž se pak při propočtech
pozorovacích výsledků vezme- patřičný zřetel.
38) Podle písemného sdělení Dr J. Ma dar a z 25.
srpna 1942.
.39) Y. Va i sal a: »Anwendun~ etc.« z r. 1930 (víz
pozn. 1.).
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ltu"UJkým král. dekrfítem Č. 589 r. 1939 ve spojení s ustanovením král. dekretu z r. 1923, Č. 16 byl proveden největší převrat v italském katastrálním
vcei!ování: bylo opuštěno vceiíování po parcelách (při
<:achování parcelového katastru)
a současně byly určeny sazby výnosu dominikálního i agrárního. Aby se
dospělo k tomuto stavu, bylo třeba od r. 1887 tři revisí.

Pod tímto názvem uveřejnil v č. 1 ročníku 1940
italského časopisu Rivista del Catasto e dei Servizi
Tecnici Erariali Ing. Dr. Nino Famularo článek osvětlující vznik a důvody největšího převratu ve vceňování, k jakému kdy došlo. Dne 24. března 1942 na
zasedání Ústřední odhadní komise (Commissione
Censuaria Centrale), při níž byly schváleny sazby
výnosů z půdy pro Království italské, byla uskutečněna první část této dalekosáhlé změny v italském
vce,']ování, změny, která byla výsledkem dlouhého
vývoje, dosvědčovaného celkem třemtrevisními zásahy od roku 1887.
Skutečnost, že vceňovací operace prováděné italskou katastrální správou přesahují dnes užší rámec
pozemkové daně a současným zjišťováním výnosu
agrárního1) zasahují též do další daně - daně z výnosu agrárního - představuje novinku, která sama
o sobě zasluhuje pozornosti.
Všeobecné katastrální vceňování v !talii podle zákona z 2. srpna 1887 mělo za úkol analytické zjištění výnosu dominikálního.2) Podobně jako v Rakousku, dělo se jeho zjišťování analytickou cestou pro
. je dno ti i v é par cel y bez ohledu na jejich faktickou příslušnost k určitým hospodářským závodtlm.
Veškeré prvky výnosu agrárního bylo třeba při zjišťování katastrálního výtěžku vyloučit. Proto se nesmělo přihlížet k zpracování prvotních produktů půdy ve statku, i když bylo obvyklé. Tvor'í-li v našich
poměrech takový problém na př. ohodnocení pícnin,
vyplývalo z charakteru italského zemědělství podobných problémů více, na příklad také z hodnocení
hroznů (hrozny-víno),
moruší (moruše-zámotky),
olivy (olivy---olej) a více podobných. Cenově bylo vceňování vztaženo ke tříJetí s minimálními cenami pro
ka7d\' produkt v dvanáctileti předcházejícím vcenění
(1874-1885).
I zde, podobně jako v bývalém Rakousku, ukázala se tato volba vzhledem k všeobecnému poklesu cen v letech následujících velmi oprávněnou.
Zásada obecné obvvklosti a průměrnosti byla a dodnes zůstala základnhn pilířem katastrálního
vcenění.
Závažným nedostatkem proti katastru rakouskému
bvlo, že. analytické zjišťování výnosnosti mělo se
dít pro ka2'dou obec samostatně, bez ohledu na to, že
ey.istu;i obvodv homogenní s hlediska přírodních
i hospodářských podmínek a že je proto zbytečné
v takových obvodech konat šetření o výtěžku pro
1) Reddito af"rario, představuje výnos z kapitálu provozovacllO (kapitál nájemce) a z práce řídicí. Přesný pojem
vyplývá z tab 1.
2) Reddito dominicale, předf'tavuje výnos z kapitálu základn'ho (kapitál majitele, E'tatkový) kromě kapitálu budov; odpovídá našemu katastrálnímu výtěžku. Viz tab. 1.

každou obec zvláště. Tuto skutečnost seznaly výkonné orgány katastrální při své praxi a jejich volání
po zjednodušení bylo vyhověno nařízením z 26. ledna 1905, č. 5, jímž bylo omezeno studium sazeb jen
na obce
typické
pro každý
vceňovací
o k r s e k (hospodářsky homogenní obvod). Tímto
nařízením dosáhlo italské vcenění po stránce teoretické zhruba stavu vcenění rakouského.
Avšak italské vcenění neustrnulo na tomto stadiu.
Další velká nesnáz vybízela k řešení: určení tarifů
předpokládalo, že se na každou zkoumanou parcelu
pohlíželo jako na s a m o s t a t n Ý h o s pod á ř s k Ý
cel e k (z á vod) bez ohledu na její skutečnou příslušnost k určítému hospodářskému závodu. Hospodářské výsledky takového fiktivního závodu - k tomu s fiktivními cenami plodin dle pravdy ve skutečném závodě přeměněných nebo spotřebovaných jsou ovšem opět jen fiktivní. Uvažovalo se o tom,
přiblíž;t se pravdě více tím. že by se potřebná data
opatřila z rozboru typ i c k Ý c h z á vod ů. Avšak
k tomu bylo třeba času a finančních prostředků.
Královským dekretem ze 7. ledna 1923, Č. 17, bylo
proto nařízeno provést generální revisi vcenění v celém království.
Čas stanovený k provedení revise z r. 1923 byl 18
měsícll - doba příliš krátká k uskutečnění nejlepších úmyslů. Krátký čas vyvolal používání metod,
které se rllznHy od místa k místu s ohledem na svstémy obhospodařování pozemků, na stav katastrálních operátil a podobně. Byly přezkoušeny četné
smlouvy pachtovní, aby se odvodily hodnoty tarifů
pro Italii jižní, některé částí Lombardie a Benftt~ka;
v ltalii s1ředn\ přizmolsobeno vcenění mezzadrH :3)
v některých oblastech bylV hledány vztahy mezi hrubým výnosem a zdanitelným výnosem. ;ak se uká7Rly
v jiných oblastech na základě podrobn"'ch studií: ,iinde se opět postupovalo cestou analytickou k určení
vfrnosů nejvyšších n ne;nižších pro každý dr11hvzdělávání ve vceřtovacím okrsku a výnosy mezilehlé byly
určovány interpolací.
Tato rů7.norodost metod ve spojení s nejvyšší rychlosti způsobila ;en další nesrovnalosti podrobené neustálým kritikám se strany teoretiků i praktikú.
Pak plišla doba, kdy v italském katastru (representovaném Generálním ředitelstvím katastru a technických služeb státní správy) počala se projevovati
ona vlna pokroku a novot, jíž jest dnes tato instituce
prodchnuta.
S hlediska vceňování staly se důsledky královského dekretu ze 4. dubna 1939, Č. 589 (s další úpravou
3) Colon, mezzadro: druh pachtýře, který 8e s vlastní.
kem dělí v určitém poměru o výnos na pozemku docílený
prací colona (mezzadra).
.
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v zákoně z 29. června 1939, č. 976) převratem jedinečným v katastrálním vceňování.
Článek 4 tohoto zákona totiž stanoví, že výnos
agrární, podrobený podle dekretu ze 4. ledna 1923,
č. 16 dani z výnosu agrárního, má být stanoven
s t e j n Ý m i a s o u č a s n ým i pracemi, jako výnos
dominikální (katastrální výtěžek) - podrobený pozemkové dani. Z této skutečnosti plyne, že je třeba
provádět rozbor bilance zemědělských podniků a výnosy tak zjištěné podrobiti - pokud se týče výnosu
dominikálního (katastráln1ho výtěžku) - vhodnému
dělení na jednotlivé kultury a jakostní třídy, z nichž
jsou závody složeny. Opuštění vceňování po parcelách stává se nezbytným důsledkem současného určení tarifu výnosu dominikálního a agrárního. Tím se
současně vylučuje možnost dvojího zdanění.4)
K porozumění podstaty této změny je třeba předeslat něco ze soustavy zdanění zemědělských výnosů
v ltalii.Původní text daně z příjmů z 24. srpna 1877,
Č. 4021 stanovil v čI. 9, že výnos agrární není podroben dani, pokud není ziskem osoby cizí vlastnictví pozemku. Výnos agrární vlastníka pozemku-podnikatele
byl v podstatě osvobozen od daně z příjmů (to jest,
pokud podle dřívějších metod katastrálního vceňování bylo skutečně dosaženo úplného vyloučení výnosu agrárního z výnosu dominikálního). Nájemce
byl podroben dani z příjmu kategorie B (příjmy
z kapitálu a práce) - pro průmysl a obchod.
Rychlý vývoj zemědělské techniky v posledních
desítiletích a proto stále větší důležitost kapitálu
provozovacího (kapitál nájemce - reddito agrario)
v zemědělském závodě přivodily však zrušení této
výsady. Tak povstala daň z výnosu agrárního nařízená královským dekretem z 4. ledna 1923, č. 16 a
O~.oba. která výrobní
činitele vynakládá
I
I. K a pit á I půd y
Vlastník
a) pozemek v přiroze-,
ných podmínkách.
I
b) kapitál
trvale•.• investo-I I
.•
vany a spoJeny S po-:
zemkem
(meliorace.!
sady, opěrné zdi a I'
pod.)

I

příslušným k tomu narIzením z 12. března 1923, č.
505. Daňovým základem pro majitele nebo colona
rozumí se podle těchto nařízení:
v případě prvém (majitel-hospodář, který hospodaří ve vlastní režii): rozdíl mezi hodnotou výnosu
půdy a běžnou hodnotou nájemnou téže půdy, zvětšenou o výlohy a ztráty, jež se připouštějí jako srážky u příjmů průmyslových; v tom případě, že majitel hospodaří podle smíšeného systému (colonia parziale) jest daňovým základem rozdíl mezi podílem
výnosu náležejícího majiteli a běžnou hodnotou nájemní jeho půdy, zvětšenou o výlohy a ztráty, vyplývající z hospodaření a jež jdou na vrub majitele;
v případě druhém (colon) podíl na výnosu připadající colonovi, zmenšený o ony výlohy a ztráty, jež
jdou na jeho vrub. Zdanění výnosu z půdy jeví se
podle tohoto dekretu dle dolejší tabulky.
výnos agrární byl vyměřován podle přiznání. Je
proto také důležitým důsledkem dekretu č. 589 z r.
1939, že výnos agrární je nyní zjišťován naprosto
objektivním postupem současně s určením výnosu
dominikálního
(katastrálního
výtěžku), čímž se
zmenšuje na minímum styk stran s úřadem se všemi
při něm obvyklými mrzutostmi.
Ze samého zákona rozumí se sice pod pojmem výnosu agrárního nikoliv výnos obvyklý a průměrný,
jako jest tomu u výnosu dominikáln1ho (katal!trálního výtěžku), nýbrž skutečně docilovaný V každém
jednotlivém případě; avšak praxe opět se v tomto
směru musila omezit na hodnoty a poměry obvyklé
a průměrné, čímž je umožněno souČasné určování
obou výnosů jediným řízením bez rušení.
Volba závodů, jichž bilance se mají studovati, před-o
stavuje největší nesnáz celého systému. Závod musí

I Příslušný
I čistý výnos
I

I Cistý

výnos
dominikál: ní (kat.
výt.)

!

Osoba dani I
podrobená I

I Vlastník

I

Způsob
zjištčnÍ
Podle
katastru

I

II.K a pit á I pro v o z- ' Zemědělský
podnikateli Výnos zeDaň z ~rjmů kategorie Nájemce
B ze smíšených výno1 í či tak
zv. živý a
nebo vzdělavatel
mědělskosů z kapitálu a práce
mrtvý inventář a p r á(vlastník. pokud hos- průmYillo vý
u nájemců
ce ř í d í c í
podaří ve vlastní režii.
nájemce, mezzadro. jeDaň z výnosu agrárního I Vlastník5)
li dodavatelem celého
pro vlastníka .,- přínebo části inventáře) I
mého obdělavatele. pro I Vlastník
mezzadry
a ostatní I nebo
i
částečné colóny
colon")
Správci, šafáři. nádeníci Služné nebo Daň z příjmů kategorie Správec
C pro důchod z práce
nebo šafář
: mzda
správce nebo šafáře
Důchody nádeníků prak- Nádeník (ve
ticky nejsou zdaňovány
skutečnosti
.
I neporl:éhá)

I

4) K takovému dochází na příklad (teoreticky!)
u nás
při výdělkové dani u výdělků z najatých pozemků - nejsou-li podle § 50 zákona o přímých daních osvobozeny od
daně výdělkové - pokud se týče výnosu z kapitálu nájemce, jehož zúročení jest zčásti zahrnuto již také v katastrálním výtěžku vlastníka postiženého pozemkovou daní.

I Podle
I přiznání
I Podle
přiznání

I Podle
. dlznání
, Podle
! přiznání

i
i
I
i

5) Nemá práva na srážku obnosů platů př:s!ušejících
jemu. jeho manželce a těm členům rodiny, kteři s ním
žijí a k jejichž vydržování je povinen.
6) Nemá práva na srážku obnosu platů příslušej'c'ch
jemu samému. manželce. dětem s ním žijfcfm. dále i dalším členům, kteří tvoří součást colonovy rodiny.
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být pro svůj okrsek dostatečně charakteristickým.
dominikálního a stejný počet tarifů výnosu agrárVolba těchto charakteristických znaků pro okrsek
ního.
musí se z větší části svěřiti intuici vyšetřujícího.
Ústřední odhadní komise měla zprvu vlastní cestou
Statistických dat možno použít jen pokud' se týče
získané spolehlivé výsledky z 2417 zemědělských a
356 lesních závodů (pro lesní závody bylo použito
1. rozsahu závodu,
spolupráce specialisty prof. Patrone z university Fi2. vztahu mezi podnikem a vlastníkem.7)
renze); těchto výsledků bylo použito jako pomůcky,
V tomto hrubém rámci. podle statistických dat nutno
avšak samotná kontrola práce katastrální správy
vyhledat závody, které i se všech dalších hledisek
prováděna byla jednoduchou cestou tak, že tarify
jsou pro okres charakteristické (obvyklost, průměrnavrženékatastrální
správou byly prostě aplikovány
nost). Součinnost zemědělských stavovských organina závody současně studované sborem odborníků při
sací ukazuje se nezbytným předpokladem k dosažení
Ústřední odhadní komisi; poněvadž, při dosud velmi
objektivních výsledků. Nutno též. zvláště bráti zřetel
nestejnoměrném vtřídění, jinak nebylo možno výsledna to, že podle úhrnného výnosu. závodů musí se seky katastrální správou zjištěné aplikovati, bylo třestavit tarifní sazby pro' jednotlivé druhy vzdělávání
ba, aby Ústřední odhadní komisí prováděno bylo dala jakostní třídy, které budou nejen těm zkoumaným
ší šetření pokud možno v týchž obcích, kde prováděla
závodům, ale' i celému okrsku odpovídat. Musí být
šetření katastrální správa. Při práci byl udržován
proto tyto závody v jistých mezích8) typické i pokud
. neustálý kontakt obou institucí, což působilo blahopoměru kultur a tříd se týče. K tomu je ovšem předdárným vlivem na objektivitu prací. Otázky metopokladem naprostý souhlas katastru se skutečným
dické nebo zásadní postupně dotčené byly projednástavem kultur v přírodě a jednotně
provedevány a rozhodnuty mezi vedoucími obou skupin.
n é v tři ď o v a cíp r á c e. Docílení tohoto předpoVelikým nedostatkem ovšem dosud zůstává nekladu je zamýšleno teprve jako druhý úsek revise.
stejnom:ěrné vtřídění. Asi, % plochy království. (14
O tom, jak bylo určení tarifů provedeno, podávají
až 15 milionů ha) vyžaduje nových vtřiďovacích praobraz proslovy přednesené na zasedání Ústřední odcí. Kromě toho jeví se velikou překážkou ta okolhadní komise dne 24. března 1942, jímž byl zakončen
nost, že (ke dni 1. ledna 1943) ve vedení nacházejí
první a prevratný úsek revise: stanovení tarifů výse z 7334 obcí zatím jen 5857 obcí. Zbývá tedy ještě
nosu dominikálního a agrárního.
založit nový katastr v 1477 obcích, které zaujímají
Práce byly zahájeny na jaře roku 1939 a byly
plochu 7 milionů hektarů.
.
v předepsané době půl třetího roku skončeny. V platPokud se. týče daňového základu, představuje úzenost vstoupily dnem 1. ledna 1943.
mí s novým katastrem 9/10 daňového základu, kataK zajištění naprosté objektivity výsledků pracoval
stry popisné '/10 daňového základu. Po provedeném
souběžně s katastrální správou také sbor odborníků
novém stanovení tarifů, avšak podle druhů vzdělápři Ústřední odhadní komisi (vicepresident prof.
vaní a jakostních tříd dnes v katastru zapsaných,
Arrigo Serpieri) pod vedením profesorů Bandin~, odhadu;e prof. Serpieri daňový základ výnosu domiBrizi a Medici, kteří byl též postaveni v čelo tří sub- nikálního na 7 200 milionů. Za předpokladu provekomisí: pro !talii severní, střední (a Sardinie) a jižní
dení zamýšleného přetřídění a uvedení zápisu způ(se Sicilií).
sobu vzdělávání v souhlas se skutečností, odhaduje
Se strany katastrální správy stáli (vedle Dr. Ing.; sumu výnosu dominikálního na 9 miliard a výnosu
Michele Tucci, který jest generálním ředitelem kaagrárního 2.5-3,0 miliardy. •
,..
v v
tastru a technických služeb státní správy) včele
Nové v tři ď o v a cíp
r a c e, kterych Je Jeste
oněch tří hlavních oblastí inženýři Fenici, Camilli a třeba aby mohla být celá revise považována za skon"
v
v·
.,
vv,
Simonatti. Setření vztahovalo se k údobí 1937-1939.
čenu budou následovati soucasne s novym meremm,
Katastrální správou proveden byl rozbor bilance
kde je ho třeba, a veškerá tato práce odhaduje se na
53 000 závodů a stanoveno na 300 000 tarifů výnosu
dalších 9 ~et.
'.
.v,
Piozatím hvla z obou dokončena prace rychleJsI
7) K bodu 2 poskytuje zajímavý obraz italských poměrů
tato tabulka:
a významnější.
Návrhy podané ve třech zprávách (podle subk?Z 92 proviod případá na přlslu!ný .y.tém
misí) uvedly s odůvodněním tarify, které byly uzna0-20''', 20-40% 40-60°1,,' 60-81)0" 80-100%
ny za vhodné a spravedlivé.
•
. ,
•
Usnesení přijaté Ústřední odhadm komISI, kterym
se takto uzavřel největší dosud převrat v katastrál=a.••
N.
~
N
>
N
>
N
>
ním vceňování, znělo:
I
v počtu provincii
Ústřední odhadní komise: doznává na základě
vlastních
prací na revisi katastrálního vcenění, podle
10
Vlastnictví
11
40
34
7
1
19
34
28
zákona z 29. června 1939, Č. 976, že dosažené výsled68 65 12 10 10 10 21 7 - C"lonia
ky jsou uspokojivé.
74 70 15 18 a 4 - - - Nájem
- Schvaluje:
Systém
73 71 19 21 - -1- - I
I. v územích s novým katastrem:
smíšený
a) návrhy Subkomisí, obsažené ve zprávách JImI
6) Touto otázkou se zevrubně zabývá a racionelní řepředložených podle provincií, pokud se týče v ýšení nesnadného problému rozdělení celkového výnosu na
n o s u d o min i k á I n í h o, a příslušné srážky
jednotlivé druhy vzdělávání a jakostní třídy navrhuje ve
mimo tarif navržené katastrální správou;
svém článku Ing'. Dr. Nino Famularo.

gli lil li! jlf
1

-
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b) návrhy katastrální správy, pokud se týče tarifu
v Ý n o s u a g r á r n í h o.
II. v územích se starým katastrem:
a) aby platné daňové základy výnosu dominikálního
v jednotlivých provinciích byly násobeny koeficienty, které vyplývají z návrhů katastrální správy: žádný koeficient nesmí však převýšit ono průměrné zvýšení daňového základu v územích s no'vým katastrem;
b) aby, pro výnos agrární, byly dominikální výnosy
podle a) násobeny (podle provincií) poměrem vyjadřujícím průměrný vztah mezi výnosem agrárním a výnosem dominikálním, který vyplývá z návrhů katastrální správy.
-

Vyslovuje následující přání:

I. aby ve dvou letech předepsaných čI. 10 zákona
všechny příslušné orgány se dále stýkaly, aby mohly
zdokonalit obdržené výsledky; k tomu účelu se navrhuje
a) aby byl široce vykládán smysl čI. 10, takže se
přizná zpusobilost k vlastním podnětům také
Ústřední odhadní komisi a možnost vyloučit se zachováním zásad zákona - případné omyly
čímkoli způsobené,
b) aby v první řadě a zvláště byla radikálně přehlédnuta složitá otázka srážek při zornění a zavodňováni, je;ichž výměra se dosud nezdá vhodná
a rovnoměrná: je k tomu účelu třeba, aby katastrální správa ve spolupráci s Ústřední odhadní
komisí pozorně přezkoumala instrukce, které
tento předmět upravují a určila pak po uvážení
nejlepší způsob použití.
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Poznámka
redakce:
Daňová funkce, původně uložená našemu pozemkovému katastru, rozTŮ8tá
se již nyní tak, že zanedlouho se počne vymykati
rámci katastrálního zákona.
To závisí od okolnosti, čím objektivněji a vědečtěji
budou pořizovány podklady výnosových daní v souvislosti s výtěžkem půdy. lITelze postihovati
pouze
výnos pozemkový a nedotýkati se důchodu výrobního
a obchodního, pramenícího z pozemkové držby téhoa
subjektu.
Opatření těchto podkladů mělo by býti věcí zeměměřičů.
Vítáme proto každý theoretický i praktický popud
v tomto směru.
K terminologii
poznamenáváme, že pojem »samostatný hospodářský celek (závod)« bylo by vhodně,ji přeložiti do češtiny jako »jednotku dvorcovou«,
jak to Ing. Křovák uvádí v národohospodářském slovníku: Boček-BrdlZk.
»Colon« (lat. colonus) je dědičn1í pachtýř, který
půdu, patřící jinému vlastníku, obdělává, soustavně
zpracovává a do půdy povlovně investuje svoji práci
a svůj vlastní kapitál, staví opěrné zdi, zavodňovaci
zařízení, sází stromy, vinné keře, olivy atd.

~OVI~HY

Ant. Pro k e š. civ. geometr v Brně: »Tabured«, tabulky
k redukci šikmo měřených vzdáleností v setinném dělení
kvadrantu. Vyšlo r. 1943 nákladem a tiskem Národní
knihtiskárny v Dolních Kounicích. V komisi Jednoty českých matematiků a fysiků v Praze. Velikost B 5, 56 stran,
cena brož. výt. 60 K.
Pro redukci šikmých vzdáleností, získaných úhloměrnými stroji setinného dělení bez autoredukčního zařízení,
vydal autor jmenované tabulky. pro něž si upravil rovnici
D

II. Aby bylo dáno největší urychlení pracím k uvedení vtřídění na dnešní stav tam, kde již existují
nové katastry, a k pracím na založení nového katastru tam, kde ho dosud není,
III. aby použití daně z těžby lesního dřeva (taglio)
vyloučilo dnešní nevhodné a nestejné pojednávání
lesů s hlediska daňového.
Výsledky, k nimž revise dospěla, ukazují na velké
nedostatky dosavadních tarifů, čímž byla potvrzena
nezbytnost a naléhavost podniknutých prací. Italské
vceňování dosáhlo jimi záviděníhodné úrovně.

= 2L sin2 !:-,
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takže pro získanou šikmou vzdálenost L a úhel o: najdeme
v tabulkách v příslušném sloupci a řádce opravu r, kterou
()d L odečteme.
V tabulk~ch jsou sestaveny hodnoty r pro úh1v (l s krokem po 0,02g a desítky metrů od 10 do 100. Průklad či
interpolace tu téměř odpadá a je-li s ní někde třeba počítati. provede se snadno a rychle z hlavy.
Při počítání s počítacím strojem, postačí vyjmouti opravu r z tabulek na řádce pro příslušný úhlový údaj a ve
sloupci pro 100 a vynásobiti ji délkou laťového úseku. Bez
počítacího stroje nebo jiné pomůcky, rozdělíme šikmou
délku na jednotky podle řádů (desítky, jednotky a jejich
poddělení) a pro každý řád vyjmeme z tabulek příslušnou

hodnotu na téže řádce proti úhlovému údaji, při čemž
vždy pošineme desetinnou čárku se zřetelem na velikost
řádu jednotky. Vyhledané údaje píšeme pod I'ebe a ~ečteme. Lze je psáti již zaokrouhlené nebo, což je lel"ší, nezaokrouhlené a teprve po sečtení se zaokrouhlí výsledek.
Tabulky mají pro praxi veliký význam se zřetelem
k rychlému a přesnému výpočtu vodorovných délek a odborná veřeinost je jistě uvítá s velikým uspokoiením.
Potužák.
Ant. Pro k e Š, civ. geometr v Brně: »HvpotenuFa«,
tabulky k výpočtu přepon pravoúhlého trojúhelníka při
zkoušení délek oměřovaných obvodů. Vyšlo r. 1944 n~kladem a tiskem Národní knihtiskárny v Dolních Kounicích.
V komisi Jednoty českých matematiků a fysiků v Praze.
Velikost A 5, 32 stran, cena brož. výt. 40 K.
K ověření správnosti délek oměřovaných obvodů, jichž
lomové body byly zaměřeny ú::ečkami a pOi·adnicemi. vydal autor shora uvedené tabulky, podle nichž není třeba
počítati délku přepony pravoúhlého trojúhelníka podle
vzorce

c=

v;+t;;,

kde c je délka přepony, a a b délky odvěsen, nýbrž tabulované hodnoty jsou sestaveny podle vzorce

c=a+

k,

kde a znamená vždy delší odvěsnu a k opravu, o mz Je
nutno delší odvěsnu opraviti. Opravy k jsou sestaveny
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k nezávisle proměnným a a b tak, aby průklad (interpolace) byla snadná a rozsah tabulek nebyl veliký. Za tím
úcelem byl zvolen různý krok obou proměnných. Tabulky
jsou sestaveny pro troJúhelníky do 80X40 m.
Opravy k vypočetl autor na milimetry a zaokrouhlil na
centlmetr.li, taKze mllollde může být posledni centimetr
skreslell o jednu jednotku.
Hledání v tabulkách je snadné a průklad lze tu provádět ruzné. Za úcelem dosaželú určitého cviku v hledání
a interpolaci je doporučitelno, aby si čtenář předem propočítal několik příkladů a tím nabyl zkušenost, zvláště
v případech, kde chceme mít zajištěnu shodu s největší
přesnosti. V nepříznivých případech mohou tabulky poskytnouti výsledky s pLesno.sti ± 3 cm.
Posuzované tabulky nahradí tak početní postup, pří.
němž se délka přepony obdrží počítacím strojem nebo po~
stup, při němž se přepona obdrží ze čtverců (odvěsen)"
vyjmutých z tabulek čtverců a P. Oba způsoby poskytují
sice výsledky naprosto přesné, ale jsou zdouhavější. Naproti tomu autorový tabulky zaručují větší rychlost v početn:m postupu a jejich přesnost úplně uspokojuje a vyhovuje všem praktickým potřebám.
Autorovi je nutno vysloviti dík za práci, kterou si dal
8 vydáním různých tabulek, při nichž je snahou zkrátiti
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různé výpočty geodetické a přitom zvýšiti jejich přesnost.
Jeho tabulky si jistě každý odborník rád zařadí dJ své
příruční knihovny.
Potužák.
Doc. Dr. František L in k: Potulky vesmírem. Vyšlo
jako 5. svazek kmžnice Objevy bez konce, Kniha o 245
stranách a 50 obrázcích s 5 přílohami na křídovém papíře.
Cena brožovaného výtisku K 85,-; váz. K 100.-.
Poněkud neobvyklým způsobem, i v populární literatuře, predkládá Dr. Link čtenáři několik nejzajimavějš:ch
kapitol z moderní astronomie. Obsahově zabírají nejrozmanitější oddlly astronomie. Dočteme se tu o vyba,;ení
astronomických observatoři a způsobu práce v nich, o využití světla k výzkumu vesmíru, o možností meziplanetární dopravy a životě na planetách i o vlivu Slunce na
počasí a pozemský Žívot. Kapitolami o nitru hvězd, o jejich vývoji, minulosti a budoucnosti světa končí se knížka,
která zaujme čtenáře od prvé stránky již samotným mottem či vtipnou kresbou. Neobsahuje souborný výklad dnešních astronomických vědomostí, ale polo zábavné a polo
poučné čtení o hvězdách, věci skutečně moderní, podané
naprosto kriticky.
Knižka má zaujmouti čtenáře do té míry, aby zatoužil
po dalším a úplnějším poučení, což se jí v plné míře podařilo.
Dr. P.

,

ZPRA.VY

RUZNE
ZeměměřičSký úřad Čechy a Morava. Pod tímto názvem
hodláme postupně informovati naši technickou veřejnost
o orgoanisaci a činnosti Zeměměřičského úřadu.
Podle vI. nař. č. 298 z 13. VI. 1942 byly Zeměpisný
ústav min. vnitra. oddělení III-6b s triangoulační kanceláří ministerstva financí. zeměměřičské oddělení min. dopravy a techniky (veřejná správa technická) a hraniční
oddě!ení ministerstva
vnitra spojeny v Zeměměřičský
úřad. Na podzim r. 1942 byla provedena orgoanisace nového úřadu. Podle ní dělí se úřad na čtyři odbory: odbor
centrální správy, odbor měřických základů. odbor mapov:ý'a odbor katastru.
O d bor c e TI t I' á I n í spr á v y má 3 oddělení (osobní,
správEÍ a účetní), jejichž agenda je patrna již z jejich názvů.
O d bor měř i c k ý c h z á k I a d ů má čtyři oddělení:
trigoonometrické. nivelační. hraniční a oddělení přístrojů.
Tr~gonometrické oddělení plní čtyřmi referáty (základní
síť. astronomická měření a měření tíže. zhuštění sítě a
zpracování trigoonometrických výsledků) tyto úkoly: Zřizuje, udržuje a obnovuje celé trigoonometrické sítě s potřebnými astronomickými měřeními. měřeními tíže a základen. Sestavuje a" vede v evidenci výsledky triangoulace.
Dohlíží na stabilisaci a sigonalisaci trigoonometrických
bodů. Zkouší nové goeodetické pracovní metody. Převádí
souřadnice z jinÝch sys:émů do německého systému GaussKriigoerova. Nivelační oddělení (referáty:
pro říšskou
výškovou síť, pro zhuštění sítě a referát redakční) zřizuje, udržuje a obnovuje nivelační sítě 1. řádu, jakož
i sítě 2. řádu a sítě technických nivelací. sestavuje a
spravuje výsledky nivelací. převádí stávající VÝšky na
německou normální nulu a dohlíží na nivelační značky.
Hraniční oddělení (referát pro říšskou hranici a referát
pro hranici protektorátní) provádí měřické práce ke stanovení hranic. zřizuje. udržuje a spravuje hraniční elaboráty a udržuje a případně obnovuje hraniční značky.
Oddělení přístroiů
(referát pro správu přístrojů a pomůcek a referát pro zkoušení přístrojů a pomůcek) obstarává. spravuje a zkouší přístroje a pomůcky.
Map o v Ý o d b o I' má pět oddělení: topografické. foto~rametrické" kartografické
reprodukční s tiskárnou a
archiv Pečujp. o mapová díla Protektorátu: topografickou
základní mapu 1 : 5000 mapy měst a jiné mapv 1 : 10.000
a 1: 15.000. topogorafickou mapu
1: 25.000. mapy

1 : 100.000. 1: 200.000. 1 : 300.000. 1 : 1.000.000 a dokud
nebudou vyhotovena měřítka 1: 100.000 a 1: 1,000.000,
též o mapy 1 : 75.000 a 1 : 750.000. Topografické oddělení (referáty: pro nové měření, pro revisi a pro zvláštní
úkoly) zhotovuje a udržuje topogorafickou základní mapu
1 : 5000. topografické
mapy 1: 10.000. 1: 15.000 a
1 : 25.000. Nejprve se zhotoví nová mapa 1: 25.000 na
celém území a listy mapy 1 : 5000 jen tam. kde to nutné
hospodářské důvody vyžadují. Dokud nebude vyhotovena
nová mapa 1: 25.000, opravuje
se původní mapa
1 : 25.000. Topogorafické oddělení zhotovuje dále zvláštní
mapy různÝch měřítek pro vojenské. hospodářské a vědecké účely. mapy cvičiŠť. měst, turistické mapy a p. a
zkouší nové mapovací metody a přístroje. Fotogrametrické oddělení podporuje topografické práce pozemní a leteckou fotogrametrií. hotoví fotoplány a zkouší a ověřuje
nové přístroje a pomůcky. Kartografické
oddělení kreslí
novou mapu 1: 25.000 a mapy odvozené: 1: 100.000,
1 : 200.000. 1 : 300.000 a 1 : 1,000.000. Prozatím opravuje
a doplňuje mapy 1 : 75.000 a 1 : 750.000. hotoví zvláštní
mapy pro vojenské, vědecké a hospodářské účely a zkouší
nové kartografické způsoby. Reprodukční oddělení s tiskárnou připravuje
fotogoraficky. litogoraficky a příp.
rytinou mapy k tisku. tiskne mapy a zkouší nové reprodukční metody. Archiv opatřuje prameny. pomůcky a literaturu\pro všechny práce úřadu. shromažďuie práce příslušníků úřadu a povinné tisky mimoúředních map. pečuje o úschovu origoinálů a vyměňuje mapy a zprávy
s jinými měřickými úřady.
O db o r k a t a s t I' U se dělí na oddělení pro veřejná a
ostatní měřická místa. na oddělení pro pozemkový katastr
a na katastrální měřický úřad. Činnost prvÝch dvou oddělení ie v. podstatě stanovena li 10 a li 3 vládnlho naří~ení 298 Zl'. 1942. Obě oddělení odborně doh'íží na vfech'1v
úřadv, veřejné orgánv a soukromé osoby, které provádějí
zeměměřicko-technické práce a pečují, aby výsledky měřickÝch prací byly využity pro veškeré veřejné účely a
abv se měřické práce neopakovaly. lTkolv katastrálního
měřického úřadu jsou stanoveny § 2 vládního nařízení
184 z r. 1943.
Zeměměřičský úřad má nyní 1080 zaměstnanců. z toho
425 pragomatikálních. 316 smluvních a 340 pomocných siL
Zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním je 180.
B.

Hlavní a odpově<:Jnýredaktor: Ing. Bohumil Pour. - Majetník a vydavatel Spolek českých inženýrů. -- Tiskem
knih tiskárny »Typus« v Praze XVI. Telefon 410-62. - Redakční korespondence budiž řízena na adresu hlavního
redaktora Praha XIV., Krušinova 42.
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