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»

Vládni vyhláška
ze dne 30. prosince 1925
o rozhodnutí konference velvyslanců ze dne 5. září 1924 o hospodářských a komunikačních
úlevách v pohraničním pásmu československo-polském na Spiši.

Hledíc k rozhodnutí konference velvyslanců ze dne 28. července 1920 o Těšínsku,
Oravě a Spiši, vyhlášenému vládní vyhláškou ze dne 18. prosince 1924, č. 20 Sb. z. a n.
z r. 1925, zejména k článku II. tohoto rozhodnutí, vyhlašuje se, že velvyslanecká konfe
rence schválila dne 5. září 1924 ustanovení navržená v připojené příloze A protokolu
podepsaného v Krakově dne 6. května 1924 o hospodářských a komunikačních úlevách
v pohraničním pásmu československo-polském na Spiši komisařem československým a pol
ským v delimitační komisi, zřízené podle uvedeného či. II. Ustanovení tato nabývají účin
nosti dnem 1. ledna 1926.
švehla v. r.

Příloha h protokolu ze dne 6. května 192U.

Aneks A protokolu z dnia 6. maja 192í r.

Zájmy hospodářské,

Stosunki ekonomiczne.

článek I.
1; Okolnost, že pozemky ležící na hranici,
jsou touto přeťaty, nesmí býti na překážku
řádnému hospodaření na těchto pozemcích.

A r t. I.
1. Okolicznošc, že grunta poiožone na granicy sa ta granicái przeeiete, nie može stanowic przeszkody dla wykonywania na tychže
gruntach naležytego gospodarstwa.
2. Dozwala si§ bez oplaty cla przewozic i
przenosic rolnicze narz§dzia i maszyny oraz
przepedzac bydlo z czešci gruntu ležacej p<j
jednej stronie granicy na druga naturalnemi
šciežkami i przejšciami, oraz przewozic zbože
na zasiew, plody rolnicze i surowe produkty
zwierzece, jakotež piasek, gline, kamienie i
szuter, wydobyte z tego gruntu.
3. Przekraczanie granicy dozwolone jest za
stala legitymacj a.

2. Dovoleno jest beze cla z části pozemku
ležící na jedné straně hranice na druhou po
přirozených přechodech honiti hospodářský
dobytek, převážeti a přenášeti hospodářské
stroje a nářadí, osivo potřebné k obdělání polí,
jakož i plodiny zemědělské a produkty zví
řecí, dále písek, hlínu, kámen a štěrk, dobyté
na tomto pozemku.3
3. Přestup hranice dovolen jest na stálou
legitimaci.

1G2
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Článek II.
1. Předpisy uvedené v čl. I pod 1 a 3 platí
také pro ten případ, že pozemek obdělávaný
majitelem nebo držitelem statku leží v území
státu druhého v pásmu pohraničním.
2. Pozemky patřící právem vlastnickým ob
čanům jurgovským v katastru obce Slovenské
Vsi mimo pásmo pohraniční posuzují se tak,
jako by ležely v československém pásmu po
hraničním; při tom je rozhodující stav z roku
1923.
3. Zásadně bude nutno používati celní ce
sty ; pokud toho však poměry a potřebné práce
skutečně vyžadují, dovolen bude přechod hra
nice po cestách vedlejších s podmínkou, že
budou zachovávány příslušné usnadněné celní
formality a že se obdělavatelé pozemků vrátí
pravidelně téhož dne.
Vyžaduje-li toho nutně druh práce, jest do
voleno vrátiti se v době delší, nejdéle však do
šesti dnů. Hospodářské stroje a nářadí, po
vozy a potahy bude dovoleno přepravovali
v těchto případech přes hranici za přísluš
ných kontrolních opatření, platných v záznam
ním řízení (enregistrement) a zvláště, pokud
půjde o stroje, s výhradou přiměřeného za
jištění cla.
článek III.
1. Ani se strany polské ani se strany česko
slovenské nebude činěno překážek stálým oby
vatelům pohraničních obcí, aby nadále spo
lečně (se servir) užívali pastvin na druhé
straně hranice v tom rozsahu a za těch pod
mínek, jak se to dosud dálo, a to bez ohledu
na přerušení, jež snad v užívání pastvin z ja
kýchkoliv příčin v poslední době nastalo.
2. Oba státy se postarají svými administra
tivními úřady, aby hospodářské zájmy dosa
vadních uživatelů pastvin byly zabezpečeny,
jmenovitě se přičiní o smírné narovnání pří
padných sporů mezi vlastníkem půdy a uži
vatelem pastvin o pastvu samu a její příděl,
o její rozsah a výkon, její podmínky a o ná
hradu za pastvu. Zejména se postarají, aby
náhrada za pastvu byla stanovena dle stej
ných zásad v obou státech se zřetelem na cel
kový stav hospodářských poměrů.

Art. II.
1. Wymienione w art. I pod 1 i 3 postanowienia maja zastosowanie i w tym wypadku,
gdy grunt uprawiany przez wlašciciela,
wzglednie posiadacza, lezy na obszarze drugiego paňstwa w pasie granicznjun.
2. Grunta b§dace wíasnošcia mieszkaňców
Jurgowa w obszarze katastralnym grniny Síowiaňska Wieš a položone póza pasem granicznym, uwažac si§ bgdzie tak, jak gdyby byly
položone w obr§bie pasa granieznego; bierze
si§ przytem pod uwag§ stan z r. 1923.
3. Zasadniczo nálezy užywac drogi celnej;
o ile zas okolicznošci i potrzebne roboty tego
istotnie wymagaja, zezwala si§ na przechód
granicy na drogách ubocznych z zastrzeženiem, že b§da zachowane wlašciwe ulgowe formalnošci celne, oraz že powrót z robot okolo
uprawy gruntu nastapi zasadniczo tego samego dnia.
_ O ile rodzaj pracy wymaga tego nieodzownie, zezwala si§ na powrót w czasie póžniejszym, najpóžniej jednak do szešeiu dni. Gospodarskie narzedzia i maszyny, wozy i zaprzegi, bedzie wolno przewozič w tych wypadkach przez granice z zachowaniem wtašciwych
zarzadzeň kontrolnych, obowiazujacych dla
odprawy _ warunkowej (enregistrement) a
mianowicie, o ile chodzi o maszyny roinicze,
z zastrzeženiem stosownego zabezpieczenia
cla.
Art. III.
1. Ani ze strony polskiej, ani ze strony czeskoslowackiej, nie b§dzie sie czyniío przeszkócl
stalým mieszkaneom gmin pogranieznych
w tem, aby nadal wspólnie užytkowali pastwiska po drugiej stronie granicy w tych rozmiarach i na tych warunkach, jak to bylo dotychczas praktykowane, i bez wzgledu na przerwe,
mogaea ewentualnie zachodzič w užytkowaniu
w czasach ostatnich z jakichkolwiekb^dž tytuíów. .
2. Oba Paňstwa doloža staraň za pošrednictwem swych administracyjnych organów,
aby gospodarcze interesy dotychczasowych
užytkowców pastwisk byly zabezpieczone, a
mianowicie doložq staraň do zalatwiania na
ugodowej drodze ewentualnych sporów mi§dzy wlašcicielem gruntu a užytkoweem pastwiska o samo paszenie i jego przydziaí, o jego
rozmiar i wykonywanie, jego warunki i za
platí za paszenie. W szczególnošci doloža sta
raň, aby zaplata za paszenie byla ustalona wedlug róv/ňych zasad v/ obu paňstwach
z uwzglednieniem caloksztaltu gosnodarczych
stosunków.
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3. Provedení tohoto ujednání nesmí býti na
újmu spořádanému lesnímu hospodaření, ze
jména co se týče ochranných lesů.
4. Stát, na jehož území se nalézá pastvina,
nebude ztěžovati vývoz naturálií (sena atd.),
kterých uživatelé pastvin snad nabudou v dů
sledku pracovního poměru uzavřeného s ma
jitelem pastviny. Vývoz těchto naturálií, děje-li se bez použití povozu, jest dovolen také
po vedlejších cestách, při čemž dlužno zacho
vávali předpisy pro styk tohoto druhu. Vůči
kontrolním orgánům jest se vykázali osvěd
čením majitele pastvin.
5. Dobytek možno bezcelně hnáti na pastvu
s jednoho území na druhé s podmínkou, že
bude totožnost dobytka při návratu zjištěna
podle předchozího záznamu. Rovněž mohou
z místa pastvy býti bezcelně dopravovány pro
dukty dobytka, vyhnaného na pastvu, jako
sýr, mléko, máslo, vlna a hnůj, jakož i mlá
ďata vržená v té době, ale vždy v množství
úměrném počtu dobytka a skutečnému trváni
pastvy. Přeprava těchto předmětů může se
rovněž díti po vedlejších cestách. Rovněž mož
no bez dávek přepravovali předměty jako na
př. sůl, dobytčí sůl, mouku a chléb pro vlastní
potřebu pohraničních obyvatelů při pasení do
bytka po dobu pastvy a v množství této po
třebě přiměřeném, jež stanoví oba celní úřady.

6. Dovoz a vývoz při tomto styku může se
díti pouze tehdy, jsou-li zachovávány platné
veterinární předpisy (viz čl. XX.).

Článek IV.
1. Dělníkům zemědělským a lesním a ře
meslníkům chodícím z Jurgova, Repiska a čer
né Hory na práci na Javorinu, nebudou se
činiti žádné překážky při. výkonu těchto prací.
2. Rovněž nebudou činěny žádné překážky
obyvatelům obcí Vyšných a Nižných Sromovců, kteří chodí na zemědělskou práci do
Osturně, Velké a Malé Frankové.
3. Výše ad 1 a 2 uvedení dělníci, pokud jsou
nebo byli ve stálém námezdním poměru za
hranicí, jsou oprávněni, vracejí-li se do svého
bydliště nejpozději šestého dne od doby, kdy
přišli na místo výkonu své práce, překročiti
celní hranici též po vedlejších cestách a pře-
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3. Wykonanie powyžszych postanowieň o
užytkowaniu pastwisk nie powinno stač na
przeszkodzie racjonalnej gospodarce lešnej,
w szczególnošci co si§ tyczy lasów ochronnych.
4. Paňstwo, w obr§bie którego znajduje sie
pastwisko, nie bedzie utrudnialo wywozu naturalji (siana itd.), które nabeda užytkowcy
pastwisk na podstawie umowy o nájem uslug
zawartej z posiadaczem pastwiska. Wywóz
tyeh naturalji, o ile dokonywa si§ bez užycia
wozu, dozwolony jest takže na drogách ubocznych, przyczem nálezy przestrzegač postano
wieň obowiazujacych dla ruchu tego rodzaju.
Dotyczacym organom kontrolnym 4 nálezy
przedstawiac zašwiadczenia posiadacza past
wisk.
5. Bydlo wolno bez cla p§dzic na pasze z jednego krajů do drugiego pod warunkiem, iž tožsamošc tego bydla bedzie stwierdzona przy powrocie wedlug przedstawionego poprzednio
spisu. Równiež mog^ byč odprawiane bez cla
pochodzace z miejsca paszenia produkty, uzyskane z bydla wyp§dzonego na pasz§, jako to:
mléko, máslo, ser, welna i nawóz, jak równiež
przyplódek uzyskany w tym czasie, jednak zawsze w ilošci odpowiedniej do ilošci sztuk by
dla oraz rzeczywistego trwania paszenia. Przewóz i przenos tych przedmiotów može byc
równiež dokonywany na drogách ubocznych.
Równiež wolno przeprawiaé bez oplat przedmioty tego rodzaju jak n. p. sól, sól bydl§ca,
make i chleb, potrzebne dla wlasnego užytku
pogranicznych mieszkaňców w czasie wypasu
bydla, w ilošci odpowiedniej do potrzeby, ustalonej przez obydwa urzedy celne.
6. Wwóz i wywóz w tym ruchu može si§ dokonywac tylko wtedy, ježeli zachowane bgda
obowiazujace przepisy weterynaryjne (p. art.
XX). '
Art. IV.
1. Robotnikom rolnym, lesným i rzemiešlnikom z Jurgowa, Rzepiska i Czarnejgóry, udajaeym si§ na zarobek na Jawor-zyne. nie bedzie
sie czynic žádných przeszkód w wykonywaniu
tego zarobkowania.
2. Równiež nie bedíi czynione žadne przeszkody mieszkaňcom gmin V\^yžne i Nižné Sromowce, którzy údaj a sie na polně roboty do
Osturni, Wielkiej i Malej Frankowej.
3. Wyžej wymienieni pod 1 i 2 zarobnicy,
o ile pozostaja lub pozostawali w stalým stosunku nájemným za granica i wracaja doswego miejsca zamieszkania najpóžniej 6-go
dnia od wyjšcia na miejsce zarobkowania, sa
uprawnieni przekraczac granic§ celná takže na
162*
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nášeti potřebné nářadí, jakož i mzdu v hoto
vosti a naturáliích (námezdní poměr natu
rální) bez jakýchkoliv vývozních neb dovozních poplatků, řídíce se předpisy platnými pro
styk tohoto druhu. Doprava naturální mzdy
povozem jest dovolena pouze po celních ce
stách a nutno vykázati se osvědčením za
městnavatele. 'Rovněž předměty osobní po
třeby (na př. obuv a oděv), jež obdrželi jako
mzdu, mohou tito dělníci přepravovat! toliko
po celních cestách a dlužno předložití osvěd
čení zaměstnavatele. Pokrmy upravené pro
tyto dělníky v jejich domovech (ménage) mo
hou býti přepravovány beze cla.

drogách ubocznych i przenosic potrzebne narzedzia, jakotež zarobek uzyskany w gotówce
lub naturaljach (stosunek najmu za wynagrodzeniem w naturze) bez jakichkolwiek przywozowych lub wywozowych oplat pod warunkiem przestrzegania przepisów obowiazujacych dla obrotu tego rodzaju. Przewóz wynagrodzeň w naturze z užyciem wozu, dozwolony
jest tylko na drogách celných, przyczem ná
lezy wykazač si§ stoscwnem zašwiadczeniem
najmodawcy. Równiež przedmioty osobistego
užytku (n. p. obuwie i odziež), które otrzymali tytulem wynagrodzenia, moga ci zarobnicy przewozic lub przenosic tylko na dro
gách celných, przyczem wymagane j est rów
niež zašwiadczenie najmodawcy. Požywienie,
przygotowane dla tych zarobników w ich gospodarstwach domowych, može byč przenoszone bez oplaty cla.

Článek V.

Art. V.

Předměty vlastní potřeby stálých obyvatelů
pohraničního pásma, které mají býti v proti
lehlém pohraničním pásmu zpracovány, pře
dělány nebo opraveny, smějí býti za tímto
účelem beze cla a jiných dávek vyváženy a po
zpracování atd. zpět dováženy. Rovněž bude
stálým obyvatelům pohraničního pásma jed
noho ze súčastněných států, kteří jsou se
svými zemědělskými produkty, jako jest:
obilí, olejnatá semena, konopí, len, dříví a
kůra, odkázáni na mletí, roztloukání, tření
atd. ve mlýnech a jinakých tomu odpovída
jících provozovnách v protilehlém pohranič
ním pásmu, dovoleno za tímto účelem přepra
vovat! takové předměty beze cla a jiných dá
vek přes hranici a po jich zpracování vyvážeti zpět v množství, po případě ve váze, od
povídající množství suroviny. Podmínkou
těchto úlev jest, že jde o předměty pro vlastní
hospodářskou potřebu. O podrobnostech to
hoto řízení se v případě potřeby dohodnou
súčastněné celní správy.

Przedmioty wlasnej potrzeby stalých mieszkanców pogranieznego pasa, które w przeciwlegíym pasie granicznym maja byč przeksztaícone, obrobione lub naprawione, možná w tym
celu bez cla i innych oplat wywiéžč, a po dokonanej przeróbce itd. z powrotem przywiežc.
Równiež stalým mieszkaňcom pogranieznego
pasa j ednego z zainteresowanych paňstw, którzy zmuszeni sa swe produkta rolne jako to:
zbože, nasiona olejne, konopie, len, drzewo lub
koře oddawač do przemialu, wytloczenia, przetarcia itd. w míynach i innych odpowiednich
przetwórniach, položených w przeciwleglym
pasie granicznym, wolno bedzie przedmioty te
w tym celu bez cla i innych oplat przez granice przewozic i po ich przerobieniu przewozic
z powrotem w ilošci i wadze odpowiadajacej
ilošci surowca. Warunkiem stosowania tej ulgi
jest okolieznoše, že chodzi tu o przedmioty
przeznaczone dla wlasnej gospodarskiej po
trzeby. Co do szczegóíów tego obrotu porozumieja sie w razie potrzeby interesowane zarzady celne.

Článek VI.

Art. VI.
-1. Z zastrzeženiem przestrzegania wlašciwych zarzadzeň kontrolnych, zezwala sie na
przewóz drzewa i sadzonek lesných z terytorjum czeskoslowackiego przez polski obszar
celny i napowrót na terytorjum czeskoslowackie drogq:

1. Za příslušných kontrolních opatření bude
dovolen průvoz dříví a lesních sazenic z česko
slovenského území přes území polské a zpět
na území československé po cestě vedoucí:
a) od hájovny Solisko na pravém břehu
Klorovky a vúsťující asi 600 kroků jižně od
Jurgova do silnice z Jurgova do Podspádů;

a) wiodaca od gajówki Solisko na prawym
brzegu Klarówki i laczaca sie w odlegíošci
okolo 600 kroków na poludnie od Jurgowa
z droga z Jurgowa do Podspadów,
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b) po cestě odbočující asi v polovině osady
Jurgova a vedoucí ve směru jihovýchodním
na kotu 890 a na vrch Bria (kota 1041) s od
bočkou, jež se asi 400 kroků severozápadně
od koty 890 odchyluje na východ a prochází
katastrem obce Repisko;
c) po cestě vedoucí z Hovancova Vrchu
přímo k severu přes potok Javorinku a při
pojující se v Podokulni na silnici z Jurgova
do Podspádů.
2. Obyvatelům polských obcí Jurgova, Repiska a černé Hory, najatým na námezdní
zemědělské a lesní práce v pohraničním pásmu
na území javorinském na straně českosloven
ské, bude na celní záruku zaměstnavatele do
volen přestup hranice s povozy, saněmi a po
tahy v celním záznamním řízení po celní cestě
Jurgov—Podspády.
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b) droga, zbaczajaca prawie w polowie osa
dy Jurgów w kierunku poíudniowo-wschodnim
na kot§ 890 i na szczyt Bryja (kota 1041)
z bocznica, która okolo 400 kroków w kierunku
pólnoeno-zachodnim zbačza na wschód i przechodzi przez obszar katastralny gminy Rzepisko,
c) drog$ od szczytu Chowaňcowego, wiodaca wprostna pólnoc przez potok Jaworzynke
i laczaca sie w Podokólnej z droga z Jurgowa
do Podspadów.
2. Mieszkaňcom polskich gmin: Jurgowa.
Rzepiska i Czarnejgóry, którzy najmuja si§
na zarobkowe rolne i lešne roboty w pogranicznym pasie na terytorjum Jaworzyny po
stronie czeskoslowackiej, wolno b§dzie przekraczač granice z wozem lub saniami i zaprzggiem na drodze celnej Jurgów—Podspády,
z zastosowaniem warunkowej odprawy za
celná poreka wynajmuj%cego.

článek VIL
A r t. VIL
1. Osobám fysickým i právnickým v pohra
1. Osobom fizycznym i prawnym w pasie
ničním pásmu, které jsou vlastníky lesů v po pogranicznym, bgdacym wlašcicielami lasów
hraničním pásmu druhého státu, přísluší prá w pasie pogranicznym drugiego paňstwa, przyvo svobodného kácení dřeva v těchto lesích síuguje prawo swobodnego wyrebu drzewa
a převážení jeho přes hranice se zachovává w tych lasach i przewozu jego przez granice
ním příslušných předpisů.
z zachowaniem dotyczacych przepisów.
2. Obyvatelé obcí ležících v pohraničním
2. Mieszkaňcy gmin, položených w pasie po
pásmu jednoho státu mohou pro svou vlastní granicznym jednego paňstwa, moga dla swej
hospodářskou potřebu bez překážky nabývati wlasnej potrzeby gospodarezej bez przeszkód
a převáželi přes hranici beze cla a jiných po nabywac i przewozič przez granice bez cla i
platků z pohraničního pásma druhého státu innych oplat z pasa pogranieznego drugiego
palivové dříví všeho druhu a měkkou kula paňstwa, drzewo opalowe wszelkiego rodzaju
tinu do 24 cm středního průměru.
oraz nieobrobione drzewo migkkie o sredniej
grubošci do 24 cm.
8. Pokud správa javorjnského panství po
3. O ile zarzad dobr Jaworzyňskich udziela
skytne svým dělníkům, bydlícím v pohranič zatrudnionym u siebie robotnikom, mieszkaním pásmu na polské straně místo mzdy snad jacym w pasie pogranicznym na stronie polkulatinu nad 24 cm středního průměru, jsou skiej, zamiast wynagrodzenia za pracg, takže
tito dělníci povinni zažádati u kompetentního nieobrobione drzewo ponad 24 cm sredniej
československého úřadu za povolení k vývozu, gTubošci, robotnicy ci winni postarač si§
žádosti tyto, j ež nutno ověřiti správou panství u wíašciwego czeskoslowackiego urzedu o pov tom smyslu, že žadateli bylo přiděleno dříví zwolenie na wywóz. Stosowne prosby, potwiermísto mzdy, budou vyřizovány s největším dzone przez zarzad dobr co do tego, iž proszaurychlením.
cemu udzielono istotnie drzewa jako wynagro
dzenia za prače, winne byc rozstrzygane
z najwigkszym pošpiechem.
4. Stálým obyvatelům pohraničního pásma
4. Stalým mieszkaňcom pasa pogranieznego
na polské straně jest dovoleno v pohraničním po stronie polskiej wolno bez przeszkody na
pásmu československém bez překážky pro jich bywac w pogranicznym pasie czeskoslowacvlastní potřebu hospodářskou beze cla a po kim materjaly z miekkiego drzewa dla wlas
platků nabývati a vyvážeti měkké řezivo. Do nej gospodarskiej potrzeby i wywozič je bez
voz tohoto řeziva na polské straně bude prost cla i innych oplat. Przywóz tych materjalów
cla a jiných poplatků. V případě pochybnosti drzewnych po stronie polskiej bgdzie wolny od
posoudí přiměřenost vlastní potřeby celní cla i innych oplat. W razie zachodzacych wat-
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úřad československý, po případě v dohodě
s celním úřadem polským.
5. Vývoz dříví z j avorinských lesů do Pol
ska za pohraniční pásmo nebude ztěžován cel
ními dovozními formalitami ani clem a po
platky jinými, než jak tomu jest nebo bude
na ostatní československo-polské hranici.

pliwošcí, rozmiar potrzeby ocení czeskoslowaeki urzad celny, ewentualnie w porozumieniu z polskim urz§dem celným.
5. Wywóz drzewa z lasów Jaworzyňskich do
Polski póza pas graniczny nie b§dzie utrudniony ani przywozowemi formalnošciami celnemi ani clem i oplatami innemi, aniželi sa one
lub b§da ustanowione na pozostalej granicy
polsko-czeskosíowackiej.

Článek VIII.
1. Na katastrálním území javorinském bu
dou stav lesů i lesní hospodářství udržovány
dle československého lesního zákona nyní
platného na tomto území.
2. V případě, kdyby předpisy tohoto zá
kona měly býti změněny, obě strany dohod
nou se o způsobu zabezpečení zájmů obyva
telstva obcí Jurgova, Repiska, černé Hory a
Trybše co do potřeb dřeva stavebního a pa
livového, i lesního výpasu, které podle dosa
vadního dávného zvyku ukojují smlouvy mezi
vlastníkem panství Javoriny a výše zmíně
nými obcemi.

Art. VIII.
1. Na terytorjum katastralnem Jaworzyny
stan lasów i gospodarka lesná utržymane
běda wedlug obowiazuj acej obecnie na tem
terytorjum czeskoslowackiej ustawy lešnej.
2. W razie, gdyby przepisy tej ustawy
mialy byč zmienione, obie Strony obowi^zane
sa porozumiec sie o sposobie zabezpieczenia
interesów ludnošci gmin Jurgowa, Rzepiska,
Czamejgóry i Trypsia, co do potrzeb drzewa
buduleowego i opalowego oraz paszy lešnej,
którym, wedlug dotychczasowego dawnego
zwyczaju, czynia zadošc umowy pomiedzy
wíašeicielem dobr Jaworzyna a powyžszemi
gminamí.
8. Lesní stráži panství javorinského budou
3. Dia stražy lešnej dobr Jaworzyna poczypovoleny se strany polské všechny možné úle nione b§da ze strony polskiej wszelkie možliwe
vy při překročování hranice i při průchodu ulatwienia przy przekraczaniu granicy i przepolským územím, pokud jsou potřebnými ku chodzeniu przez polskie terytorjum, o ile to
provádění hospodářství na pozemcích lesních, j est potrzebne dla prowadzenia gospodarki na
náležejících vlastníku tohoto panství a polo gruntach lešnych, naležacych do wlašciciela
žených buď na území republiky Polské neb na tych dobr a položených badž na terytorjum
území republiky československé; této stráži Rzeczypospolitej Polskiej, badž na terytorjum
bude v případě potřeby poskytnuta všeliká Republiki Czeskoslowackiej; stražy tej w razie
možná podpora při výkonu její služby.
potrzeby udzielana b§dzie wszelka možliwa po
moc przy pelnieniu przez nia swej služby.
4. Kdyby část katastrálního území Javo
4. Gdyby ezešč terytorjum katastralnego
riny byla vloučena do obvodu národního parku Jaworzyny byla wlaczona do obszaru parku
(reservace) a z toho důvodu bylo třeba sta narodowego (rezerwatu), a z tego powodu bylo
novití některá omezení v lesním hospodářství, trzeba ustanowič niektóre ograniezenia w goobyvatelstvo obcí Jurgova, Repiska, černé- spodarstwie lešnem, ludnošč gmin Jurgowa,
Hory a Trybše bude zavázáno přizpůsobiti se Rzepiska, Czarnejgóry i Trypsia, obowiazana
výše zmíněným omezením. V tomt^ případě bedzie dostosówač si§ do powyžszych ogranidorozumějí se obě strany zavčas o tom, jak ezeň. W tym wypadku obie Strony porozuzabezpečiti obyvatelstvu těchto obcí nezbytné mieja sie zawczasu co do sposobu zabezpiecze
minimum dřeva stavebního a palivového a nia ludnošci tych gmin niezbednego minimum
lesního výpasu dle úmluv, o nichž jest řeč drzewa buduleowego, opalowego i paszy lešnej,
v předchozím článku.
wedle umów, o których mowa w poprzednim
artykule.
článek IX.
1. Majiteli panství javorinského bude do
voleno nerušeně vyvážeti na československé
území zvěř a lovecké trofeje ulovené při ho
nech na polském území v honebních revírech
najmutých tímto vlastníkem. Vedle toho bude

Art. IX.
1. Wlašcicielowi dobr Jaworzyna b§dzie dozwolonem wywozic na terytorjum ezeskosíowackie bez žadnej przeszkody zwierzyn§ i trofea myšliwskie, upolowane na íowach na terytorjum polskiem w rewirach myšliwskich,
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mu dovoleno dovážeti na území polského státu
krmivo pro zvěř v těchto revírech.
2. Dokud honitba na revírech ležících v po
hraničním pásmu na polské straně, přilehlých
ku javorinskému úseku, bude na základě ná
jemního poměru vykonávána majitelem javorinského panství, bude dovoleno střelcům pro
následujícím zvěř, přestoupit! hranici na kte
rémkoliv místě. O úlevách pasových platí
v tomto případě ustanovení čl. XV. Převážeti
zvěř a lovecké trofeje, ulovené na polském
území, jakož i krmivo pro zvěř v honebních
revírech, bude dovoleno jen po celních ce
stách.
8. Polská strana povolí všechny možné úle
vy pro loveckou stráž panství javorinského
při překročování hranice a při průchodu pol
ským územím, pokud jsou potřebnými pro
řádný výkon služby jak v revírech náležejí
cích vlastníku panství na území českosloven
ském, tak i v revírech najatých tímto ma
jitelem na území polském, jakož i poskytne
této stráži v případě potřeby všelikou možnou
podporu při výkonu její služby.

Článek X.
1. Ve společném zájmu povznesení rybolovu
jest žádoucím, aby zákonodárství o rybářství
v obou státech pokud možno co nejvíce za
bezpečovalo racionelní kulturu rybní; k tomu
cíli jest nezbytno, aby platné předpisy
o ochraně ryb byly na obou stranách přísně
zachovávány, jmenovitě aby byl přísně stí
hán každý jiný způsob lovení ušlechtilých ryb
(lososa, pstruha, lipena) než na udici nebo sí
těmi, jakož i aby nebylo trpěno zřizování stá
lých slupí. Vedle toho náleželo by v přísluš
ných předpisech stanovití, aby při lovu sítěmi
vlastníci práva rybolovu na jedné straně hra
nice uvědomili vlastníky takového práva na
druhé straně hranice o dni a hodině lovu.
2. Polská strana nebude činiti žádných pře
kážek vlastníku panství javorinského při vý
konu příslušejících mu práv rybolovu na řece
Bialee a přítocích až po mlýn v obci Trybši;
rovněž nebude činiti žádných překážek vlast
níku panství Javoriny v činnosti související
ójeho právem rybolovu, jako ve vybírání po
těru a ryb a v přenášení jich z jím užívaných
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dzieržawionych przez tegož wlascieiela. Oprócz
tego bgdzie mu dozwolonem dowozič na terytorjum polskie pokarm dla zwierzat w tych
rewirach.
2. Dopóki polowania na rewirach, ležacyeh
w pogranicznym pasie po stronie polskiej,
przylegajacych do obszaru Jaworzyny, b§dzie
wykonywane na podstawie stosunku najemnego ze strony wlascieiela dobr Jaworzyňskich, wolno bedzie myšliwym šcigajacym
zwierzyng, przekraczac granic§ w któremkolwiek miejscu. Co do ulg paszportowyeh obowiazuje w tym razie postánowienie art. XV.
Przewozič zwierzyn§ i lowieckie trofea, zdobyte na polskim obszarze, jakotež pokarm dla
zwierzyny w lowieckich rewirach, wolno tylko
po drodze celnej.
3. Strona polská poezyni wszelkie možliwe
ulatwienia dla stražy lówieckiej dobr Jaworzyna przy przekraczaniu granicy i przy przechodzeniu przez polskie terytorjum, o ile to
jest potrzebnem dla naležytego wykonywania
služby tak w rewirach naležacych do wíašciciela tych dobr na terytorjum czeskosíowackiem, jak i w rewirach, dzieržawionych przez
tego wlascieiela na terytorjum polskiem, jako
tež udzieli tej stražy w razie potrzeby wszelkiej možliwej pomocy przy pelnieniu przez nia
swej služby.
A r t. X.
1. We wzajemnym interesie podniesienia
hodowli ryb, jest požádaném, aby ustawodawstwo rybackie w obu paňstwach zabezpieczaío
jaknajskuteczniej racjonalna kultury rybná;
w tym celu jest niezb§dnem, aby obowiazujace
przepisy o ochronie ryb byly po obu stronach
surowo przestrzegane, a mianowicie, aby surowo šcigano každý inny sposób polowu ryb
szlachetnych (lososia, pstraga i lipienia) niž
na w§dk§ albo sieciami, jakotež aby nie bylo
dopuszczalne budowanie stalých odjazdek.
Nadto naležaloby w odpowiednich przepisaeh
uwzglgdnié, aby przy dokonywaniu polowu sie
ciami wlašciciele prawa rybolostwa po jednej
stronie granicy zawiadamiali wíašcicieli takiegož prawa po drugiej stronie granicy o dniu
i godzinie polowu.
2. Strona polská nie b§dzie czynila žádných
przeszkód wlašcicielowi dobr Jaworzyna przy
wykonywaniu przysluguj acych mu praw rybolóstwa na rzece Bialee i jej dopiywach, až po
mlýn w gminie Trypš; równiež nie bedzie czyniía žádných trudnošci wlašcicielowi dobr Ja
worzyna w czynnošciach zwiazanych z jego
prawem hodowli ryb, jak wybieraniu ikry i
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vodních revírů, položených na území polském, | ryb oraz przenoszeniu ich z užytkowanyeh
przez niego rewirów wodnych poíožonych na
do Československa a naopak.
terytorjum polskiem do Czechoslowacji i naodwrót.
Art. XI.
č 1 á n e k XI.
1.
Strona
polská
nie b§dzie czynila žádných
1. Strana polská nebude činiti žádných pře
przeszkód
wlašcicielowi
dobr Jaworzyna przy
kážek vlastníku panství Javoriny při výkonu
wykonywaniu
przysíugujacych
mu praw wod
příslušejících mu vodních práv na řece Biaice
nych na rzece Biaice i jej doplywach, až po
a jejích přítocích až po mlýn v obci Trybši.
mlýn w gminie Trypš.
2. Strona czeskoslowacka, przy zachowaniu
2. Při respektování práv příslušejících obě
ma státům na řece Biaice nebude českoslo praw przysíugujacych obu paňstwom na
venská strana činiti překážek straně polské wspólnej rzece Biaice, nie b§dzie stawiaía
a polská strana za téže podmínky nebude či przeszkód Stronie polskiej a Strona polská pod
niti překážek straně československé ve vy takim samym warunkiem nie bgdzie stawiaía
užití vodní síly společné řeky Bialky nad przeszkód Stronie czeskoslowackiej w užytkoústím potoka Javorinky (zejména zbudováním waniu sily wodnej wspólnej rzeki Bialki nad
přehrad na řece Biaice), jestliže dotyčné pro ujšciem potoku Jaworzynka w szezególnošci
jekty polské, beroucí ohled rovněž také na przez zbudowanie zastaw na rzece Biaice, jezájmy československé, a dotyčné projekty želi odnošne projekty polskie, uwzgledniajace
československé, beroucí ohled rovněž také na równiež i interesy czeskoslowackie, wzglednie
zájmy polské, budou v dohodě s úřady obou odnošne projekty czeskoslowackie, uwzgl§dstran uvedeny v soulad s platnými zákony niajace równiež i interesy polskie, běda w porozumieniu z wladzami obu Stron uzgodnione
obou států.
z obowiazujacemi ustawami w obu paňstwach.
3. Strona czeskoslowacka nie bedzie sta
3. Strana československá nebude činiti pře
kážek v tom případě, bude-li technické zaří wiaía takže przeszkód i w tym wypadku, gdyzení, sloužící k témuž účelu a zbudované na by urzadzenia techniczne služace dla tego celu
řece Biaice pod ústím potoka Javorinky, i zbudowane na rzece Biaice ponižej uj šcia po
vzdouvat! vodu v částech Bialky a Javorinky toku Jaworzynki, spowodowaly spietrzenie
položených nad jejím soutokem, jestliže zájmy wody w odcinkach Bialki i Jaworzynki, poío
československé budou zabezpečeny jako žonych powyžej ich zbiegu, ježeli interesy cze
skoslowackie b§d^ zabezpieczone w ten sam
v předchozím odstavci.
sposób, jak w poprzednim ustepie.
článek XII.
1. Změnou hranice nenastává změna co do
práv patronátních farního kostela v Jurgově
a filiálního kostela v Javorině a co do zákon
ných povinností ohledně oprav a udržování
budov kostelních a farních.
2. Rovněž nenastává změnou hranice změna
co do povinností patrona obou kostelů, které
převzal zakládací listinou co do oprav a udržo
vání budov kostelních a farních a co do pří
spěvků (prestation) beneficiatu, po případě
pomocným kněžím, pokud povinnosti tyto
přesahují povinnost zákonnou.
3. Změnou hranice nenastává žádná změna
v rozsahu farnosti jurgovské a zůstávají
v platnosti všecka práva a povinnosti oby
vatelů javorinských přifařených do Jurgova,
které vyplývají z jejich poměru jakožto při-

Art. XII.
1. Zmiana granicy nie powoduje zmian co
do praw patrona košciola parafjalnego w Jurgowie i filjalnego w Jaworzynie, oraz jego
obowiazków ustawowych co do utrzymania
w naležytym stanie budynków košcielnych i
plebaňskich, jakotež wykonywania w nich potrzebnych adaptacji (remontu).
2. Równiež zmiana granicy nie može spowodowač zmian co do obowiazków, wynikaj acych dla patrona z aktu fundacyjnego wzgledem utrzymywania w naležytym stanie bu
dynków košcielnych i plebaňskich oraz wzgiedem šwiadczeň dla beneficjata i ewentualnie
pomocniczych ksigžy, o ile te obowiazki przewyžszaja wymagania ustawowe.
3. Zmiana granicy nie powoduje žádných
zmian co do obszaru parafji jurgowskiej i
wszystkie prawa i obowiazki parafjan z para
fji jurgowskiej, zamieszkalych na terenie Jaworzyny, które wynikaj ^ z ich przynaležnošci
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fařenýcli k duchovní správě, pokud nebude
rozhodnutím příslušných církevních a admi
nistrativních úřadů provedena změna v obvo
du farnosti jurgovské.

do tej parafji pozostaja nadal w mocy, dopóki
w drodze zarzadzeň wíašciwych košcielnych
i administracyjnych wladz nie zostana przeprowadzone zmiany zasadnicze co do obszaru
parafji.

4. Jurgovskému faráři a jeho pomocníkům
nebude bráněno československými úřady při
vykonávání duchovních úkonů na území Javoriny a budou jim poskytnuty všemožné
úlevy při přecházení hranice. Rovněž nebude
bráněno farníkům usedlým v Javorině v je
jich náboženských úkonech v kostele jurgovském.

4. W sprawowaniu funkcji duszpasterskich
na terenie Jaworzyny nie b§dzie natrafial proboszcz jurgowski i jego pomocnicy na trudnošci ze strony wladz Republiki Czeskoslowackiej, korzy stáj ac z wszystkich možliwych ulg
co do przekraczania granicy. Równiež nie běda
parafjanie parafji jurgowskiej, zamieszkali
w Jaworzynie, natrafiaé na žadne trudnošcí
w zaspakajaniu potrzeb religijnych w košciele
parafjalnym w Jurgowie.
5. Duszpasterz w Jurgowie oraz jego po
mocnicy moga przekraczač granice przy wykonywaniu swego powoíania i przenosic przedmioty naležace do Služby Božej, których przy
wykonywaniu czynnošci swoich potrzebuja,
bez wszelkich formalnošci celných takže na
drogách ubocznych o každej porze dnia i nocy.
Przewóz naturalriych plodów, które duszpa
sterz otrzymuje jako šwiadczenia patronaekie,
przez granicg jest wolny i o ile dokonywa si§
bez užycia wozu, j est w razie istotnej potrzeby
dozwolony takže na drogách ubocznych, przyczem naležy przestrzegač przepisów obowiazujacych dla tego rodzaju ruchu. Naležy równiež
wykazac sie zašwiadczeniem patrona wobec
organów kontrolnych.

5. Duchovní správce v Jurgově a jeho po
mocníci mohou překročiti hranici při výkonu
svého povolání a přenášet! bohoslužebné před
měty, jichž k tomuto výkonu potřebují, bez
všelikých celních formalit také po vedlejších
cestách v kteroukoliv hodinu denní i noční.
Přeprava naturalií, jež duchovní správce ob
drží jakožto příspěvek patrona, bude přes
hranici volná, a děje-li se bez použití povozu,
j est v případě skutečné potřeby dovolena také
po vedlejších cestách, při čemž dlužno zaehovávati předpisy pro styk toho druhu. Vůči
kontrolním orgánům jest se vykázati osvěd
čením patrona.

článek XIII.
1. Pokud se týká všeobecně vysloveného
záměru polské strany, vybudovati v pohra
ničním pásmu československém klimatické
stanice, bude československá strana v případe
úplné dohody dotyčného podnikatele s ma
jitelem pozemku, eventuelně se sousedy
v rámci svých platných ustanovení blaho
volně projednávat! podniky toho druhu.
2. Polská strana bude stejným způsobem
nakládati s obdobnými projekty českosloven
skými, pokud realisace zamýšlena bude na
pohraničním pásmu polském, a to dle zásad
vzájemnosti.

Art. XIII.
1. Co si§ tyczy ogólnie wyražonego zamiaru
Strony polskiej, wybudowania w pogranicznym pasie czeskosíowackim stacji klimatycznej, Strona czeskoslowaeka w razie zupelnego
porozumí enia miedzy daným przedsiebiorca a
wlašcicieiem gruntu oraz ewentualnie sasiadami, udzieli w ramach swych obowiazuj acych
przepisów žyczliwego poparcia przedsiewzieciom tego rodzaju.
2. Strona polská w taki sam sposób bedzie
sie odnosiía do analogicznych projektów czeskoslowackich, o ile ich realizacja bedzie zamierzona w pasie pogranicznym polskim,
w mysl zasad wzaj emnošci.

Komunikace a pohyb na hranici.

Komunikacja i cyrkulacja graniczna.

Článek XIV.
1. Kromě již stávající celní silnice Jurgov—
Podspády budou především k umožnění pře
pravných styků prohlášeny za celní cesty:

Art. XIV.
1. Obok juž istniejacej drogi celnej Jurgów—Podspády běda przedewszystkiem dla
umožliwienia ruchu tranzytowego uznané za
drogi celne:
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a) pro občany československé cesta vedoucí
přes Kacvin a Nedeč do Spišské Staré Vsi,
pouze však na přiměřeně krátkou dobu, než
bude na československém území vybudována
cesta spojující obce Osturňu, Velkou a Malou
Frankovou směrem přes vrchy na Hanušovce;

a) dla mieszkaňców Czechoslowacji droga
wiodaca przez Kacwin i Niedzic§ do Spiskiej
Starej Wsi, jednakže na stosunkowo krótki
przeeiag czasu, dopóki nie bedzie wybudowana
na ziemi czeskosíowackiej droga íaczaca gminy
Ostrunie, Wielka i Mala Frankowa przez góry
z grnina Hanuszowce,

b) pro občany polské cesta z Podspád na
Lysou Polánu. Přepravní styk —■ transit —
po celní cestě uvedené ad a), jakož i průvozní
styk po celní cestě z Jurgova přes Podspády
na Lysou Polánu bude volný a bez vybírání
jakýchkoliv poplatků, kromě případných po-,
plátků statistických. Povolení k průvozu bude
požadováno jen tehdy, pokud jest nebo bude
v průvozním státě všeobecně předepsáno z dů
vodů bezpečnosti státu, policie veřejné bez
pečnosti vůbec a z příčiny zdravotní ochrany
lidí, zvířat a rostlin, nebo při průvozu zboží,
které jest nebo bude v jednom z obou států
předmětem státního monopolu. O přestupo
vání hranice jízdními koly, motocykly i auto
mobily po uvedených celních cestách platí
všeobecné předpisy v obou státech vydané.

b) dla mieszkaňców Polski droga z Podspad
do Lysej Polaný. Transyt (přepravní styk)
po drodze celnej wymienionej powyžej pod a),
jakotež przewóz (průvozní styk) po drodze
celnej z Jurgowa przez Podspády na Lysá Po
laný, bedzie dozwolony bez pobierania jakiehkolwiek oplat, oprócz przypadaj sjcych ewentualnie oplat statystycznych. Pozwolenie na
przewóz wymagane bedzie tylko w razie, gdyby bylo obecnie lub w przyszlošei powszechnie
przepisane ze wzgledu na bezpieczeňstwo paňstwa, ze wzgledów policji bezpieczeňstwa,
ochrony zdrov/ia, ludzi, zwierzat i rošlin, wreszcie o ile chodzi o przewóz towarów, które síj,
lub b§d^ w jednym z obydwu paňstw przedmiotem monopolu paňstwowego. Co do przekraczania granicy przy užyciu rowerów, motocyklów i automobilów na powyžej wymienionych drogách celných, nálezy stosowac sip
do przepisów obowiíjzujacych powszechnie
w obu paňstwach.

Zřizování celních jistot (cautionnement)
při průvozu zboží na uvedených celních ce
stách nebude celní správou průvozního státu
cd obyvatelů pohraničního pásma požadováno,
jinak nutno však zachovávati úřední předpisy,
jež jsou nebo budou vydány súčastněnými
státy na ochranu celního důchodku. Celní
správy súčastněných států se dohodnou na
tom, aby příslušné celní formality byly co
možno jednotně upraveny.
2. Budou-li pro ostatní celní hranici československo-polskou ujednány úlevy další než
vyplývají z tohoto protokolu, budou jich
účastni též obyvatelé označeného ve čl. XXI
pohraničního pásma.
3. Pokud jest podle ustanovení tohoto pro
tokolu dovoleno přestupování celní hranice
po vedlejších cestách, jest při tom dbáti před
pisů platných pro styk tohoto druhu.

Zabezpieczenie cla w przewozie na wyžej
wymienionych drogách celných, nie bedzie wy
magane przez wladze celne krajů tranzytowego od mieszkaňców pasa pogranicznego,
jednakže naležy przestrzegac przepisów, jakie
w dotyczaeyeh paňstwach sa lub běda wydawane dla zabezpieczenia dochodów celných.
Wladze celne zainteresowanych paňstw porozumieja si§ co do možliwego ujednostajnienia
odnošnych formálnosti celných.

4. Ustanovení tohoto protokolu nemění ni
čeho na předpisech o statistice zahraničního
obchodu a vybírání statistických poplatků.

4. Postanowienia niniejszego protokolu nie
naruszaja w niczem przepisów o statystýce
handlu zagranicznego i o poborze oplat staty
stycznych.

5. Bude-li zjištěno, že se výhod poskytnu
tých touto úmluvou co do přestupování hra
nice neb co do placení cla a jiných dávek zne-

5. Na wypadek, gdyby stwierdzono nadužycie ulg przewidzianych w niniejszym protokole
co do przekraczania granicy lub oplaty cla i

2. Ježeli dla reszty granicy polsko-ezeskoslowackiej běda umówione ulgi celne dalej
idace, aniželi wynika to z niniejszego proto
kolu, b§da z nich korzystac takže mieszkaňcy
okrešlonego w art. XXI pasa granicznego.
3. O ile wedíug postanowieň niniejszego
protokolu dozwolone jest przekraczanie gra
nicy na drogách ubocznych, naležy przytem
stosowac sie do obowiazujacych dla tego ru
chu przepisów.
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užívá, jsou celní správy oprávněny učinili
příslušná opatření, aby tomu bylo zabráněno.
6. Příslušné úřady, t. j. nyní generální fi
nanční ředitelství v Bratislavě a Dyrekcja cel
ve Lvově, budou se v otázkách spadajících do
jich oboru navzájem dorozumívati přímo a
učiní zejména opatření, aby úřední hodiny
protilehlých celních úřadů byly stanoveny
souhlasně.
článek XV.
Občané trvale usedlí v pohraničním pásmu
požívají v pohraničním styku těchto úlev:
1. Občané tito obdrží stálé legitimace pro
přestup přes hranici s platností celoroční.
2. Legitimace tyto opravňují k pohybu a
k nepřetržitému pobytu na území druhého
státu v pohraničním pásmu na šest dní, a
jde-li o práce sezónní (práce zemědělské, lesní
a pod.), nebo o pasení dobytka, na dobu, po
kterou práce nebo pastva obvykle trvá, ko
nečně jde-li o trvalé zaměstnání, na celou
dobu platnosti legitimace.
3. Legitimace tyto vydají se osobám, jichž
hospodářské zájmy (pasení, návštěva trhů,
práce lesní a polní, nákup zboží atd.), rodinné
poměry, náboženské úkony, povolání neb jiné
důležité důvody toho vyžadují. Odpadnou-li
důvody, pro které byla legitimace vydána,
může legitimace za souhlasu úřadu, který ji
vydal, býti odebrána administrativním úřa
dem, v jehož obvodu se osoba zdržuje.

4. Co do používání cest pro přechod přes
hranici poukazuje se na ustanovení přísluš
ných článků.
5. 'Legitimace tyto bude výdávati v Polsku
příslušné starostvo a v Československu pří
slušný okresní úřad.
6. Legitimace budou se výdávati v úřed
ním jazyku, a to bezplatně a budou kolku
prosty.
7. Na formuláři legitimace dohodnou se co
nejdříve příslušné administrativní úřady dru
hé instance obou států; formuláře tyto budou
vedle jiných dat obsahovat! krátký popis oso
by, povolání, pokud se týče zaměstnání a dů
vod vydání; fotografie netřeba.
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innych danin, wíadze celne s% uprawnione poczynič wiašciwe zarzadzenia zapobiegawcze.
6. Wiašciwe wíadze t. j. obecnie Dyrekcja
Ceí we Lwowie i Generální Finanční Ředitel
ství v Bratislavě, b§da si§ wzajemnie porozumiewac bezpošrednio w sprawach dotyczacych
ich zakresu dzialania, a w szczególnošci wydadza zarzadzenia, aby godziny urzedowe
przeciwleglych urz§dów celných byly zgodnie
ustanowione.
Art. XV.
Stalým mieszkaňcom gmin, položených
w pasie pogranieznym, przysíuguja nastupu
jíce ulgi w ruchu granieznym:
_ 1- Otrzymuja oni stale legitymaeje, uprawniajace do przekraczania granicy, z wažnošcia
na jeden rok.
2. Legitymaeje te uprawniaja do poruszania si§ i do nieprzerwalnego pobytu na obszarze drugiego paňstwa w pasie pogranieznym
przez szešč dni, a ježeli chodzi o roboty sezonowe (prače rolne, lešne itd.) lub o wypasanie bydla, na caly .czas trwania odnošnych zaj§č, wreszcie, ješli chodzi o trwale zaj§cie, na
caly ezas wažnošci legitymaeji.
3. Legitymaeje te wydaje si§ osobom, których stosunki gospodareze (paszenie bydla,
odwiedzanie jarmárkow, roboty w lesie i
w pólu, zakup towarów itd.), stosunki familijně i interesy zawodowe, wykonywanie praktvk relisni nych, wzglednie inne wažne powody,
tego wymagaja. Ježeli odpadna powody, które
uzasadniaíy wydané legitymaeje, može legity
maeje odebrač wladza administracyj na tego
paňstwa, na którego terenie odnošna osoba
przebywa, za zgodq jednak wíadzy, która legitymacj § wydala.
4. Co sie tyczy užywania drog dla przekra
czania granicy, obowiazuja postanowienia odpowiednich artykulów.
5. Legitymacj e te wydaj e na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wiašciwe Starostwo, na
terenie zas Republiki Czeskoslowaekiej wíašciwy urzad powiatowy.
6. Legitymaeje wystawia si§ w jezyku urzedowym bezplatnie i bez oplat stemplowych.
7. Formularze legitymaeji ustalí, jaknajpr§dzej we wzajemnym porozumieniu wíašciwe wíadze administracyj ne II. instaneji obu
paňstw; formularze te mají zawierac obok
innych daných w szczególnošci krótki opis
osoby, zawód, wzglednie zaj§cie i powód uzasadniajícy wydanie legitymaeji; natomiast
fotografji nie wymaga si§.
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13. Při požáru jest dovoleno hasičům překročovati hranice k hašení s potřebnými před
měty v kteroukoliv hodinu denní i noční též
po vedlejších cestách.

8. Kto na podstawie legitymacji wymienionej pod punktem 1, ma zamiar zatrzymač sig
na obszarze drugiego paňstv/a ponad 6 dni,
winien przy przekraczaniu granicy zgtosič si§
w urzedzie clowym tegož paňstwa.
9. Každé paňstwo wykonuje kontrol§ legi
tymacji na swym obszarze wedlug wlasnych
przepisów; widymowanie legitymacji przez
wladz§ drugiego paňstwa nie jest potrzebne.
10. Korespondencja miedzy wladzami administracyjnemi obu paňstw w sprawaeh dotyczacych legitymacji odbywa si§ bezpošrednio.
11. Postanowienia zawarte w punktach 1
až 10, maj a zastosowanie takže do mieszkaňców:
a) gminy Jurgowa, którzy sa wlascicielami
gruntu w gminie Slowiaňska Wieš,
b) gmin Sromowce Wyžne i Nižné, którzy
údaj a si§ na zarobek do niektórych gmin czeskoslowackich, w czeskosíowackim pasie pogranicznym,
c) gmin polskiego pasa pogranicznego, któ
rzy si§ údaj a do gmin: Kiežmark, Spiska
Biala i Podolíniec, na jarmarki lub w innych
interesach gospodarskich oraz gmin czeskoslowackiego pasa pogranicznego, którzy z tych
samych powodów udaja si§ do Nowego Targu
i Krošcienka.
12. Legitymacje roczne wydaje sie takže
przewodnikom tatrzaňskim, oraz czlonkom tatrzaňskich pogotowi ratunkowych obu
paňstw; co do tych osob chocby one zamieszkiwaly w obigbie pasa granicznego, obowiazuja
postanowienia powyžszych przepisów z tíj róžnica, že osoby te uprawnione sa do udawania
si§ do miejscowošci položonych i póza obszarem pasa granicznego drugiego paťistwa, o ile
te miejscowošci leza w obrebie Tatr. Legity
macje te musza byé zaopatrzone wyražnem
oznaczeniem: „Legitymacja dla przewodnika
tatrzaňskiego" wzglednie „Legitymacja dla
czlonka tatrzaňskiego pogotowia ratunkowego".
13. W razie požáru wolno stražy požarnej
przekroczyč granic§ ze wszystkimi przedmiotami potrzebnemi do gaszenia, o którejkolwiek
porze dnia i nocy, takže na drodze ubocznej.

článek XVI.
1. Osobám, které se v době letní neb zimní
usadí v některém z tatranských míst klima
tických na území polském nebo českosloven
ském, bude dovoleno volně přecházeti přes
hranici obou států a po dobu platnosti legi-

Art. XVI.
1. Osobom, które w sezonie letním lub zimowym zamieszkaja w jednej z miejscowošci klimatycznych tatrzaňskich, czy to na polskiem
czy na czeskoslowackiem terytorjum, bgdzie
wolno przekraczač granic§ obu paňstw i w cza-

8. Kdo na základě legitimace uvedené pod
čís. 1 hodlá zdržovali se na území druhého
státu déle než šest dní, jest povinen hlásiti
se při přestoupení hranice u celního úřadu
druhého státu.
9. Každý stát vykonává kontrolu legitimací
na svém území podle svých předpisů; vido
vání legitimací se strany druhého státu není
potřebí.
10. Korespondence mezi administrativními
úřady obou států ve věcech těchto legitimací
se děje bezprostředně.

11. Ustanovení čís. 1.—10. mají platnost
též pro obyvatele:
a) obce Jurgova, kteří jsou vlastníky po
zemků v obci Slovenské Vsi,
b) obcí Vyšných a Nižných Sromovců, kteří
se odebírají na práci do některé obce ležící
v československém pohraničním pásmu,
c) obcí v polském pohraničním pásmu, kteří
se odebírají do obcí Kežmarku, Spišské Bělé
a Podolince na trhy neb za jinými hospodář
skými záležitostmi, a obcí v československém
pásmu pohraničním, kteří za stejnými účely
docházejí do Nowego Targu a Krošcienka.
12. Legitimace s platností celoroční vydá
vají se též tatranským průvodcům a členům
záchranných sborů obou států; pro osoby tyto
platí, třebas nebydlí v pohraničním pásmu,
ustanovení předcházející s tím rozdílem, že
osoby ty jsou oprávněny pohybovati se mimo
pohraniční pásmo druhého státu v obvodu
Vysokých Tater. Legitimace tyto buďtež opa
třeny výslovným označením „Legitimace pro
průvodce tatranského" neb „Legitimace pro
člena tatranského záchranného sboru".
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timace zdržovat! se v letních sídlech tatran
ských, ležících na území druhého státu.
2. Osobám uvedeným v odstavci 1. vydávají
se na dobu tří měsíců zvláštní legitimace,
zvané „Legitimacemi tatranskými".
3. Takové legitimace, avšak toliko s plat
ností šestidenní, vydají se osobám, které meš
kají ve zmíněných místech toliko přechodně,
neb jimi toliko procházejí.
4. Osoby, které se mohou vykázati člen
ským lístkem některého turistického spolku
se sídlem na území polském neb českoslo
venském a uvedeného v dohodě o turistice,
která má býti uzavřena dle bodu II. tohoto
protokolu, nepotřebují legitimací uvedenýcii
v odstavci 2. a 3., nýbrž požívají týchž opráv
nění na základě svého členského lístku vido
vaného úředně s platností jednoho roku.

5.^ Rovněž nepotřebují legitimací státní ob
čané polští a českoslovenští, kteří mají řádný
cestovní pas s visem příslušného úřadu dru
hého státu, ani cizozemští turisté, kteří mají
pas s visem příslušného úřadu státu, v němž
se za účely uvedenými v odstavci 1. zdržují.

6. Legitimace tatranské vydává za náhradu
hotových výloh, jakož i členské lístky turi
stických spolků bezplatně potvrzuje příslušný
administrativní úřad I. instance státu, na je
hož území leží místo zmíněné v odstavci 1.
tohoto článku nebo má sídlo dotyčný spolek,
a v zastoupení tohoto úřadu orgány od něho
k tomu zmocněné.

7. členské lístky turistických spolků, po
tvrzené příslušným úřadem administrativním
(bezpečnostním) bydliště majitele členského
lístku, nepotřebují dalších potvrzení.
8. Ustanoveními uvedenými v odstavcích 1.
až 7. nejsou dotčeny všeobecné předpisy o hlá
šení cizinců, platné v jednom i druhém státě.

v
Na příslušnou legitimaci, po případě
členský lístek jest dovolen se zachováním
platných kontrolních předpisů osobám jmeno-
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sie trwania wažnošci legitymacji zatrzymywač
si§ w letniskach tatrzaňskich položených na
obszarze drugiego paňstwa.
2. Osoborn wymienionym w punkcie 1, wydaje si§ specjalne legitymaeje, zwane „legitymacjami tatrzaňskiemi", wažne na trzy miesiace.
3. Takiež legitymaeje, jednak z wažnošcia
na szešč dni, wydaje sie osoborn, które zamieszkaja we wspomnianych miejscowošciach
tylko chwilowo, lub przechodzq przez nie bez
zatrzymania si§.
4. Od osob, które moga wykazač si§ legitymacja, wydana przez jeden ze zwiazków turystycznych, majacych swa siedzib§ na obsza
rze czy to Rzeczypospolitej Polskiej czy to Ře
pu bliki Czeskoslowackiej, a wymienionych
w konwencji turystyeznej, majaeej zostač zawartíj, wedlug punktu II. niniejszego proto
kolu, nie bedzie si§ wymagac legitymacyj,
o których mowa w punktach 2 i 3, natomiast
korzystač one b§dq z takich samych uprawnieň za okazaniem li tylko karty naleženia do
zwiazku, zawidymowanej przez wíašciwa wladze, z wažnošcia na przeciag jednego roku.
5. Równiež nie bedzie si§ wymagac specjalnej legitymacji od obywateli polskich i ezeskoslowackich, którzy sa w posiadaniu normalnego paszportu, wizowanego przez wíašciwa
placówk§ drugiego paňstwa, jakotež turystów
cudzoziemców, znajdujacych sie w posiadaniu
paszportu wizowanego przez kompetentna
wíadz§ paňstwa, na którego obszarze w celách
wymienionycu w punkcie 1 si§ zatrzymuj a.
6. Legitymaeje tatrzaňskie wydaje za zwrotem wlasnych kosztów, jakotež karty zwiaz
ków turystycznych bezplatnie potwierdza
wíašciwa wladza administracyjna I. instanci i
tego paňstwa, na którego obszarze lezy miejscowošc okrešlona w punkcie 1 tego artykulu,
wzglednie ma swa siedzib§ odnešny zwiazek
turystyezny, a w zast§pstwie tego urz§du
upeínomocnione przezeů organa.
7. Karta czíonkowska zwiazku turystycznego, zatwierdzona przez wíašciwa wladze ad
ministracyjna, wzglednie wladze ‘bezpieczeňstwa miejsca zamieszkania okaziciela, nie wymaga žádných dalszych potwierdzeň.
8. Postáno wienia punktow 1 do 7 nie naruszaja w niezem ogólnych przepisów meldunkowych, obowiazujacych w jednem i drugiem
paňstwie.
9. Pod warunkiem posiadania wíašeiwej le
gitymacji lub karty czlonkowskiej, tudziež
przestrzegania obowiazujacych przepisów kon-
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váným výše pod čís. 1., 3., 4. a 5. přechod přes
hranici v pohraničním pásmu též po vedlej
ších cestách a přenášeti beze cla a jakých
koliv jiných poplatků, kromě přiměřené zá
soby prádla a šatstva pro vlastní potřebu bě
hem cesty, též turistickou, případně lyžařskou
výzbroj s náhradními součástkami ve skuteč
ně potřebné míře, dále potraviny a léky pro
vlastní potřebu po dobu cesty i kuřivo v množ
ství dovoleném v cestovním styku. Za týchž
podmínek mohou tatranští průvodci turistů,
jakož i členové záchranných sborů tatran
ských přestupovat! hranici a vraceti se přes
ni s předměty, jichž potřebují při výkonu to
hoto povolání.

truhiych, zezwala sip osobom wymienionym
powyžej w punktach 1, 3, 4 i 5 przekraczač
granice w pogranicznym pasie takže na dro
gách ubocznych i przenosič bez cla oraz jakichkolwiěk innych oplat, oprócz stosownego
zapasu bielizny i odziežy dla wíasnej potrzeby
na droge, turystyczne wzgl^dnie narciarskie
wyekwipowanie z zast^pczemi cz^šeiami w
istotnie potrzebnej mierze, dalej žywnošc i lekarstwa dla wlasnej potrzeby w czasie podróžy oraz wyroby tytoniowe w ilošci przyzwolonej dla ruchu podróžnyeh. Na tych samych warunkach moga przewodnicy tatrzaňscy a takže czlonkowie tatrzanskich pogotowi
ratunkowych przekraczač granice i powracac
przez nia z przedmiotami, których potrzebujg,
przy wykonywaniu tego zawodu.

Art. XVII.
1. Drogi bite: Jurgów—Podspády—Jaworzyna—Lysá Polana i droga bita Frankowa—
Kacwin—Niedzica—Spiska Stara Wieš, běda
na wlasnym terytorjum každego paňstwa zachowane i ewentualnie doprowadzone do stanu
drog bitých drugiego rzedu, oraz utrzymania
w stanie j ezdnym.
2. Ježeli w rozwoju žycia gospodarczego
2. Ukáže-li se v rozvoji hospodářského ži
gmin
okolicznych pojawi sie potrzeba przeprovota v pohraničních obcích potřeba zbudování
wadzenia
nowych drog przez granice, obie
nových silnic přes hranici, budou obě strany
v rámci předpisů platných v obou státech Strony b§da udzielaly w ramach obowiazujablahovolně projednávat! projekty takovýcn cych przepisów w obu paňstwach, žyczliwego
poparcia projektem takich drog komunikacyjkomunikací.
nych.
3. Obie Strony bedjí. we wzajemnem porozu3. Obě strany budou si ve vzájemném do
rozumění poskytovat! všelikou podporu co do mieniu udzielaly sobie wszelkiego poparcia co
jednotného způsobu zřizování a značkování do ujednostajnienia sposobu budowy i znaezetatranských stezek a přechodů vedoucích přes nia šciežek i szlaków tatrzanskich, przechohranici z jedné strany na druhou, jakož i co dzacych z jednej strony na drugřg oraz co do
ulatwieň w ieh užywaniu.
do ulehčení v jich užívání.

Článek XVII.
1. Silnice Jurgov—Podspády—Javorina—
Lysá Poljana a silnice Franková—Kacvin—
Nedeč—Spišská Stará Ves budou na vlast
ním území každého státu zachovány, po pří
padě uvedeny ve stav silnice druhého řádu a
udržovány ve stavu sjízdném.

Článek XVIII.
1. V případě výstavby dráhy z Nowego
Targu do Jurgova nemá československá stra
na námitek proti jejímu prodloužení do Podspádů, bude-li ona část projektu, jež se týká
území československého, vyhovovat! zákon
ným podmínkám požadovaným při stavbě
drah v Československu, a bude-li tento pro
jekt podroben řízení předepsanému českoslo
venskými zákony a nařízeními.
2. Naproti tomu bude polská strana stej
ným způsobem nakládati s obdobnými česko
slovenskými projekty, a to dle zasad recipro
city.

Art. XVIII.
1. W razie wybudowania drogi želaznej
z Nowego Targu do Jurgowa, Strona ezeskoslowacka nie bedzie stawiala przeszkód przedluženiu tej drogi do Podspadów, ježeli ta
ezešč projektu, która dotyczyč bedzie teryto
rjum czeskoslowackiego, bedzie odpowiadala
warunkom ustawowym, wymáganym przy budowie drog želaznych w Czechoslowacji i ježeli
ten projekt poddaným zostanie post§powaniu
przepisanemu w ustawach i rozporzadzeniaeh
czeskoslowackich.
2. Odwrotnie Strona polská w taki sam sposób b§dzie si§ odnosiía do analogicznych projektów czeskoslowackich, a to w mysl zasad
wzaj emnošci.
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Článek XIX.
1. Lékaři, zvěrolékaři a porodní báby, by
dlící v pohraničním pásmu, mohou vykoná
vali své povolání na druhé straně hranice,
vykáží-li se zvláštním povolením, za podmí
nek, že budou zachovávali tam platné před
pisy. Mohou rovněž přecházeli přes hranici
po vedlejších cestách v každé hodině denní
i noční za účelem výkonu svého povolání, ja
kož i přenášeti přes hranici lékařské nástroje,
léčiva i obvazy v množství, nezbytném pro
daný případ.
2. Způsob vydávání speciálních povolení,
předvídaných v odstavci 1., ustanoví kompe
tentní činitelé po obou stranách.
3. Léky připravované v malých dávkách pro
potřebu chorých v blízkých lékárnách na
předpis lékaře oprávněného vykonávali praksi
na území jedné nebo druhé strany, mohou
býti přenášeny přes hranici beze cla a beze
zvláštního povolení.
článek XX.
1. Pokud se týká vyhánění domácích zví
řat na trvalá pastviska na druhé straně hra
nice, budou závaznými následující předpisy
veterinární:
a) zvířata určená na letní pastviny, polo
žené na území druhého státu, mají býti zna
menána tak, aby bylo umožněno zjištění jich
identity. Takové označení děje se ušními
známkami, vypálením značky, tetováním atd.;
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Art. XIX.
1. Lekarze, weterynarze i akuszerki, mieszkajacy w pasie pogranicznym, moga wykonywaé swój zawód równiež i po drugiej stronie granicy na podstawie specjalnych pozwoleú pod warunkiem przestrzegania obowiazujacych tam przepisów. Upowažnieni sa rów
niež do przekraczania granicy na drogách
ubocznych o každej porze dnia i nocy w celu
wykonywania swego zawodu oraz do przenoszenia przez granice instruměntów medycznych, šrodków leczniczych i opatrunkowýeh
w ilošciach niezbpdnych dla danego wypadku.
2. Sposób wydawania specjalnych pozwoleň, przewidzianych w punkcie 1, ustala kom
petentně czynniki po obu stronach.
3. Lekarstwa przygotowane w malých ilo
šciach na potrzeby pacjentów w poblizkich
aptekach wedle recepty lekarza, uprawnionego do praktyki na terytorjum jednej lub dru
giej strony, mog% byc przenoszone przez granice bez oplat celných i bez specjalnych pozwoleň.

Art. XX.
1. W przedmiocie wyp§du bydla na trwale
pastwiska po drugiej stronie granicy, obowiazywač b§da nastepujace przepisy weterynaryjne:
a) Zwierzeta przeznaczone na pastwiska
letnie položone na obszarze drugiego paňstwa,
maja byč opatrzcne znakami, umožliwiajacymi stwierdzenie tožsamošci. Jako tego rodzaju
znaki užywane b§da marki uszne, wypalane
pietna, tatuowanie itp.
b) pro jednotlivá stáda zvířat ©značkova
b) Pojedyncze stada zwierzat, opatrzone
ných a opatřených pasy buďtež pořízeny sou znakami i legitymowanych paszportami, maja
pisy ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden ob byc skonsygnowane a konsygnacje sporzadzodrží státní veterinář okresu, na jehož území ne w czterech egzemplarzach, z których jeden
leží pastvina, druhý exemplář zůstane u obec otrzymuje paňstwowý lekarz weterynáryjny
ního úřadu, z něhož zvířata pocházejí, a třetí powiatu, na którego terytorjum položone jest
a čtvrtý dostanou příslušné celní úřady polský pastwisko, drugi egzemplarz urzad gminny
a československý; pasy stáda mají býti ulo miejsca pochodzenia zwierzat, zas trzeci
ženy na obecním úřadě, v jehož obvodu se i czwarty wlašciwe urzedy celne polski i czeskoslowacki; paszporty stada maja byč zlopastvina nachází;
žone w urzedzie gminnym, w obiebie którego
znajduje sie pastwisko.
c) bezprostředně před vyhnáním na letní
c) Bezpošrednio przed wypeclem na past
pastviny a rovněž před sehnáním s pastvin wisko letnie, jak równiež przed odpedem
zpět do míst původu, podléhají zvířata pře z pastwisk napowrót do miejsca pochodzenia,
hlídce příslušným státním veterinářem, abv zwierzeta podlegaja badaniu przez dotyczazjištěn byl jich zdravotní stav; při přechodu eego panstwowego lekarza weterynaryjnego
hranice odpadá zvěrolékařská prohlídka ta co do stanu zdrowia ; przy przejšciu granicy
kových zvířat;
zwierzgta takie nie podlegaja ogledzinom weterynaryjnym.
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3. V případě, vypuknutí nakažlivých cho
rob zvířecích, podléhajících povinnému ohlá
šení, hořejší ulehčení v překročování hranice
jsou suspendována i začíímjí plríitř všssbecné
zásady stávajících předpisů v příslušném
státě.

d) Miejsca pochodzenia zwierzat przeznaczonych na pastwiska letnie oraz miejscowošci
sasiednie musza byc wolne od pryszczycy a
przepgd z miejsca pochodzenia na pastwisko
odbywac si§ može tylko drogami nie zagrožonemi zarazsp
e) Zwierz§ta p§dzone na pastwiska letnie
maja byč kryte paszportami (pojedynezemi
lub zbiorowemi), wystawionymi przez upowažnione do tego osoby i w których paňstwowy lekarz weterynaryjny potwierdzi, že
w Województwie (župie), z którego zwierzeta pochodz^, nie panuje ksi§gosusz, a powiat
z którego zwierz§ta pochodza, jakotež powiaty sasiednie s^ wolne od zarazy plucnej, zas
gmina pochodzenia i gminy sasiednie, wolne
od pryszczycy.
2. Wzajemne przekraczanie granicy ze
zwierzetami dla jednorazowego paszenia i dla
wykonywania pracy gospodarezej lub zarobkowania w ciagu jednego dnia, b§dzie dozwolone bez jakiegokolwiek pošwiadczenia o stá
rne zdrowotnym zwierzat.
3. W razie wybuchu zaražliwych chorob
,zwierz§cych podlegajacych nakazowi doniesienia, powyžsze uíatwienia przekraczania gra
nicy bez pošwiadczeň ulegaja zawieszeniu
i zaczynaja wtedy obowiazywač ogólne zasady
przepisów, istniejacych w daným panstwie.

Všeobecná ustanovení,

Ogólne postanowienia.

článek XXI.
1. Ustanovení předcházejících článků týkají
se s odchylkami, v jednotlivých článcích zvlá
ště uvedenými, území po obou stranách hra
nice v šíři 15 km na úseku hranice československo-polské, v němž doznala hranice dříve
uhersko-haličská na Spišsku změny.

Art. XXL
1. Postanowienia powyžszych artykulów
dotyeza z odchyleniami, wymienionemi w poszczególnych artykuíach, obszaru po obu stronach granicy szerokošci 15 km na odcinku
granicy czeskoslowacko-polskiej, na którym
dawna granica w^giersko-galicyj ska na Spiszu doznala zmiany.
2. Tam, gdzie w postanowieniach powyž
szych artykulów jest mowa o pogranieznym
pasie czeskoslowackim albo polskim, rozumie
šle przez to obszar czeskosíowacki, wzglednie
polski, wymieniony w punkcie 1.; tam, gdzie
jest mowa o pogranieznym pasie bez bližszego
oznaezenia, rozumie sig obszar w obu panstwach, wymieniony w punkcie 1.

d) místa původu zvířat, určených na letní
pastviny, jakož i místa sousední musí býti
prosta slintavky a kulhavky a zvířata mohou
býti hnána z místa původu na pastviny pouze
cestami nákazou neohroženými;
e) pro zvířata hnaná na letní pastviny vy
žadují se pasy (jednotlivé nebo hromadné)
vystavené k tomu oprávněnými osobami s po
tvrzením státního veterináře, že v župě
(Województwie), z které zvířata pocházejí,
nepanuje mor skotu a že okres, ze kterého
pocházejí zvířata, i okresy sousední jsou pro
sty plicní nákazy skotu a konečně že v obci,
ze které zvířata pocházejí, a i v obcích sou
sedních není slintavky a kulhavky.
2. Vzájemné překračování hranice se zví
řaty na jednodenní pastvu a pro výkon ho
spodářských nebo výdělečných prací po dobu
jednoho dne bude dovoleno bez jakéhokoliv
vysvědčení o zdravotním stavu zvířat.

2. Tam, kde v ustanovení předcházejících
článků jest řeč o pohraničním pásmu česko
slovenském neb polském, jest tím míněno
československé, případně polské území, uve
dené pod čís. 1.; tam, kde jest řeč o pohranič
ním pásmu bez bližšího označení, je míněno
území v obou státech uvedené pod čís. 1.
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L. S.
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