ZEMĚMĚŘICTVÍ

x.

sjezd- KSČ

Dne 11. června 1954 byl v Průmyslovém paláci v Praze
zahájen X. sjezd Komunistické strany Ceskoslovenska.
V zasedací síni se shromáždili delegáti i hosté ze všech
krajů republiky, dělníci a pracující rolníci, příslušníci
inteligence z různých oborů vědy, techniky a umění,
straničtí i veřejní pracovníci, zástupci Komunistických
a dělnických stran ze zahraničí.
V úterý 15. června 1954 skončila jednání X. sjezdu
Komunistické strany Ceskoslovenska. V tento slavný den'
zavládl ve všech ulicích hlavního města Prahy neabyčejný
ruch. Pracující hlavního. města šli Prahou·nesouce v srdcích
všechnu lásku i hrdost, kterou pociťovali po všechny
dny \sjezdu, kdy se seznamovali s jednáním X. sjezdu
své rodné Komunistické strany. V čele všech průvodů
vlály prapory a standarty oznamovaly ~plnění závazků,
vyhlášených na' počest sjezdu.
Všechen náš lid, který s velikou pozorností sledoval
jednání sjezdu, je si vědom toho, že X. sjezd Komunistické
strany Ceskoslovenska je v životě naší lidově demokratické
republiky událostí nesmírného významu a dosahu.
X. sjezd projednal důležité otázky výstavby socialismu
v naší zemi a přijal závažná usnesf1lí. Schválil referát
přednesený s. A .. Novotným, jako směrnici pro další
činnost strany. Schválil· Směrnice pro sestavení státního
plánu rozvoje národního hospodářství Ceskoslovenské
republiky na rok 1955 a Směrnice pro podstatné zvýšení
zemědělské výroby v nejbližších dvou až třech letech.
Přijetím směrnic X. sjezdu vytyčila strana úkoly pro
nové období budovatelské práce našeho lidu. Tyto úkoly
sledují zajištění dalšího uskutečňování hlavního. cíle
budování socialismu, jak jej stanoví základní ekonomický
zákon socialismu - zabezpečení. maximálního uspokojování neustále rostoucích hmotných a kulturních potřeb celé
společnosti nepřetržitým růstem a zdokonalováním socialistické výroby na základě nejvyšší techniky. Hlavním
úkolem je zejména dosáhnout v nejbližšícR letech podstatného zvýšení zemědělské výroby, zajistit rozvíjení palivové, energetické a rudné základny, zvýšit a zkvalitnit výrobu zboží široké spotřeby, zvýšit úroveň práce železniční
a automobilové dopravy a upevnit v celém hospodářství
naší země režim hospodárnosti.
Směrnice X. sjezdu pro sestavení státního plánu rozvoje
národního hospodářství na rok 1955 vytyčují hlavní úkoly
v základních odvětvích, směřující k odstranění vzniklých
disproporcí průmyslové výroby. Proti roku 1954 zvýší se
celková průmyslová výroba v roce 1955 nejméně o 9 procent.
Bude dosaženo dalšího růstu životní úrovně pracujícího
-lidu zvýšením nárydního důchodu na podkladě dalšího
vzestupu výroby, produktivity práce a snižováním vlastních nákladů. Všechna usnesení X. sjezdu jsou proniknuta
i úsilím strany
o blaho a štěstí lidu.
\
Směrnice X. sjezdu pro podstatné zvýšení zemědělské
výroby v nejbliŽŠích dvou až třech letech vysoko vyzdvihují
otázku zemědělské výroby,. usnesení. o zvýšení zemědělské
výroby má historický význam: ukazuje cestu k tomu, jak
zabezpečit dostatek potravin, masa i dostatek surovin
pro potravinářský a lehký průmysl a jak uspokojovat
stále se zvyšující potřeby obyvatel.

Směrnice jsou velmi závažné i pro obor geodesie a kartografie. Ve směrnicích Pro sestavení státního plánu rozvoje
národního hospodářství na rok 1955 není téměř jediného
úkolu základních odvětví, na kterém by nebylo třeba
spolupráce oboru geodesie a kartografie. Směrnice pro
podstatné zvýšení zemědělské výroby v nejbližších dvou
až třech letech přináší přímý jmenovitý úkol pracovníkům
v oboru geodesie a kartografie. Není možno nadále připouštět neodůvodněný úbytek půdy a je nutno v nejkratší
době dosáhnout vzorného pořádku v evidenci orné a zemědělské půdy. Nesmí být ani jediného místního národního
výboru, který by neměl přesný přehled o orné a zemědělské půdě a osevní ploše jednotlivých kultur. Zabezpečení
tohoto usnesení je' hlavním úkolem zeměměřičů zejména
v okresních měřických střediscích. Všechny ostatní požadavky musí ustoupit před tímto hlavním úkolem.
X. sjezd byl velikou přehlídkou síly KSC, jejímž posvátným úkolem je sloužit zájmům lidu, bojovat za blaho
lidu a vést lid pevně a neochvějně k jeho štěstí. Význam
X. sjezdujkví nejen v tom, že byl hrdou přehlídkou toho,
čeho bylo dosaženo za uplynulá léta, ale představuje rozhodný nástup <10 nové etapy naší práce. Vytyčil nové
úkoly, postavil před oči celé Komunistické strany Ceskoslovenska a všeho našeho lidu nové otázky, k nimž je třeba
zaměřit pozornost v nastávajícím období. V uplynulém
období mezi IX. a X. sjezdem strany se síla naší lidově
demokratické republiky znásobila, upevnilo se naše lidově
demokratické zřízení, vzrostla jednota našeho lidu a vysoko
se pozvedla hmotná a kulturní úroveň všeho pracujícího
lidu. Naše národní hospodářství prošlo obdobím velikého
rozvoje.' To vše jsou viditelné a hmatatelné úspěchy,
jejichž -ovoce všichni užíváme. Dosaženými úspěchy byly
vytvořeny podmínky pro nový, ještě větší vzestupceléhq
našeho národního života.
Zlepšení a rozšíření naší zemědělské výroby a zabezpečení dalšího rozvoje našeho průmy-slu spolu s upevněním
režimu hospodárnosti, to jsóu nejdůležitější úkoly vytyčené
X. sjezdem KSC. Splnění těchto důležitých úkolů pozvedne o další stupně naše národní hospodářství a bude
znamenat nové podstatné zvýšení hmotné a kulturní
úrovně našeho lidu. Při plnění úkolů se uplatní všechny
široké a bohaté zkušenosti naší dosavadní práce. Pomůže
zde i hluboká kritika a sebekritika, kterou se vyznačovalo
jednání X.' sjezdu KSC a která pomáhá osvětlovat nedostatky a chyby při uplatňování usnesení strany v praxi.
Úspěchy, kterých bylo dosaženo, jsou výsledkem nadšené
práce našeho lidu, který se pod vedením KSC semkl
v pevnou jednotu a nerozborný svazek dělníků, rolníků
a pracující inteligence. Při plnění dalších úkolů výstavby
socialismu v naší zemi budeme čestně, poctivě a svědomitě
plnit svou vlasteneckou povinnost v naší svobodné zemi,
která dává tolik příležitostí k nádherné tvořivé práci,
z níž se rodí náš bohatý život. Budeme ještě více čerpat
z nepřeberných zkušeností sovětskjch geodetů a kartografů,
kteří jsou našimi učiteli a jejichž velkolepé dílo, které vytvořili ve své vlasti, je nám zářivým vzorem. Vždyť
silná a bohatá republika zabezpečuje šťastný a spokojený
život našeho lidu. Vždyť každý nájnový úspěchje zároveň
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velikou pomoci věci miru v celém světě, jak o tom hovořili
všichni delegáti dělnických a komunistických stran na
X. sjezdu KSČ. X. sjezd naši KSČ je zářným ukazatelem
cesty vpřed. Stane se novým mohutným nástupem za další
vítězství socialismu v naši vlasti. Také českoslovenšti

Č.
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geodeti a kartografové čestně splni všechny úkoly vyplývajici
z X. sjezdu KSČ. Čini opatřeni, aby s usnesením byla
seznámena všechna pracoviště oboru geodesie a kartografie
a aby spolupraci všech pracovniků byly úkoly ve stanovených
lhůtách splněny.

Nové významné úkoly zeměměřičů při výstavbě socialismu
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druhá pozemková reforma a v poslednich letech hospoSměrnice X. sjezdu Komunistické strany Československa
dářsko-technické úpravy půdy pro jednotná zemědělská
pro podstatné zvýšeni zemědělské výroby v nejbližších dvou
až třech letech se velmi podrobně zabývaji otázkou přesné družstva. Zjednodušení administrativnich praci pro údržbu
pozemkového katastru nestačilo nahradit nedostatečný počet
evidence půdy. Z toho je patrno jaký význam přikládá
pracovniků, naopak od roku 1945 do konce roku 1953
strana řádné evidenci půdy, která je základnim výrobnim
nastal úbytek asi o 33 % těchto převážně technických
prostředkem v zemědělství za socialistického hospodářství.
zaměstnanců.
Ve směrnicich v prvním oddíle o rozšiřeni a plném
Tim se stalo, že zápisy v operátech pozemkového
využití orné a zemědělské půdy se v bodě čtvrtém ukládá:
katastru zastaraly a nemohou být v dnešnim stavu spoleh"Do konce března 1955 zjistit celkové výměry půdy
livým podkladem pro jakékoli plánováni nebo evidenci
podle způsobů obděláváni pozemků (role, louky, pastviny,
sady a pod.) v rámci obcí, okresů a krajů na základě ndajů půdy.
Zvlášť neuspokojivý stav pozemkového katastru je na
pozemkového katastru. K zajištěni tohoto úkolu zapojit
Slovensku, kde v celé jedné třetině katastrálnich územi se
oblastni ústavy geodesie a kartografie, Agroprojekt a námůže provádět jen přibližná evidence, a to jen v písemných
rodni výbory, JZD a samostatně hospodařici rolniky.
operátech, poněvadž mapy, pokud jsou, bývaji zastaralé,
V roce 1955-1958
zjistit výměru půdy jednotlivých
nepřesné, od svého vyhotoveni (1856-1876)
neudržované
sektorů a závodů v obcich. Na podkladě těchto výsledků
založit novou přesnou evidenci půdy a udržovat ji ve a mnohde vůbec chybi.
V nynějši době postupujici socialťsace zeměde1stvi za
stálém souladu se skutečným stavem.
Do .konce roku 1954 u národnich' výborů dokončit za- . současného prudkého rozvoje celého našeho socialistického
hospodářstvi narůstá- nesouhlas grafických i čiselných
loženi evidenčnich listů a uvést je v soulad se skutečností."
Návrh směrnic a směrnice samotné byly na všech údajů map a evidence půdy se skutečným stavem v přirodě.
K tomuto zjištěni je třeba poznamenat slova nezapomepracovištich oboru geodesie a kartografie předmětem
nutelného s. Stalina, který již v roce 1924 poukazoval
živého zájmu všech pracovniků, kteři po provedeni rozboru
dané situace v obvodu své působnosti se pustili ihned do na to, že " ... žádná budovatelská práce pro stát, žádná
plánovitá práce neni myslitelná bez řádné evidence".
práce za splněni usneseni X. sjezdu KSČ.
.
Úkoly uložené X. sjezdem KSČ pracovnikům oboru A proto pro ziskání podkladů takové řádné evidence půdy,
které by sloužily všem hospodářským sektorům v našem
geodesie a kartografie jsou tak významné a tak dalekostátě, je nutně třeba uvést pozemkový katastr do souladu
sáhlé .pro zlepšeni organisačnich opatřeni k plnému využiti zemědělské půdy, že je třeba rozebrat daný úkol se skutečnosti. Tuto potřebu potvrdil také náměstek předsedy
vlády a ministr zemědělstvi s. Jindřich Uher již ve svém
s tim, jak jej co nejracionálněji splnit. Abychom pochopili
velikost daného úkolu, je třeba si připomenout, jaký je projevu, předneseném na plenárnim zasedáni Ústředniho
výboru KSČ ve dnech 16. a 17. prosince 1953, kde mimo
dosavadni stav pozemkového katastru, který je základem
jiné prohlásil: "Využití veškeré orné a zemědělské půdy
evidence veškeré půdy v Československu. Na převážné
vyžaduje táké, abychom zavedli pořádek do jeji evidence.
části našeho území máme pozemkový katastr, t. j. katastrální mapy v měřítku zpravidla 1:2880 a pisemný kataPředpokládá to, aby dosavadni evidence údajů o orné
a zémědělské půdě byla zpřesněna a zdokonalena zastrálni operát, v němž jsou zapsány údaje o výměrách
vedenim evidence půdy, opirající se o přesné
údaje
pozemků (parcel), jejich druhu vzděláváni (kultuře),
pozemkového
katastru, který musi být uveden v soulad
uživáni, bonitni třidě (klasifikaci pozemků), čistém katase skutečným stavem."
strálním výtěžku a držitelích (vlastnících) pozemků,
Rovněž realisace některých bodů vládniho usneseni
uspořádaný podle katastrálnich územi.
z 15. záři 1953, týkajici se vypracování výhledových
Pozemkový katastr poskytuje nejzákladnějši a nejpodrobnějši Ndaje pro inventarisaci a evidenci půdy, a je plánů rozvoje zemědělství, bytových investic a výstavby
rodinných domků, rozšiřováni sociálnich a kulturnich
proto nezbytným podkladem plánovité a produktivní
zemědělské výroby. Až do roku 1938 měla Českoslovmská
zařízeni, vyžaduje nezbytně přesný a podrobný obraz
republika pozemkový katastr udržovaný ve stálé shodě o půdě zachycený graficky na katastrálnich mapách
se skutečnosti. Odtrženim pohraničnich okresů v roce 1938,
a pisemně v pisemných operátech pozemkového katastru ...•
Mít řádný pozemkový katastr udržovaný ve stálé shodě
/okupaci a válečnými událostmi byla jednotnost údajů
pozemkového katastru narušena. Od roku 1945 nemohl se skutečností stává se velmi naléhavým požadavkem
být pozemkový katastr soustavně 'lJédena udržován v sou- všech resortů státni správy. Dokladem toho jsou směrnice
ministerstva zemědělstvi pro oceňováni pozemků a zeměladu se skutečností, protože zaměstnanci určeni k údržbě
pozemkového katastru byli pověřováni jinými, s politického
dělských kultur pro účely generálni inventarisace základních
a hospodářského hlediska prvořadými úkoly, jako bylo fondů ze dne 20. dubna 1954, opirajici se o údaje pozemkoosidlování pohraničí, IIvise prvni pozemkové reformy •... véhokatastru, t.j. o výměry pozemků a čistý katastrálni
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bez otálení souhlas pozemkového katastru se skutečností
výtěžek. Dalši využití údajů pozemkového katastru je
a důsledně jej udržovat ve všech případech a zvláště tam,
patrno ze směrnic ministerstva místního hospodářství pro
kde jsou provedeny hospodářsko-technické úpravy půdy.
nové ocenění stavebních pozemků pro účely generální
inventarisace základních fondů ze dne 30. dubna 1954 Jakékoli zdržení by mělo za následek pře1'1ikni dosavadní
souvislosti mapových operátů se stavem v přirodě. Socialisa ze směrnic ministerstva lesů a dřevařského průmyslu
tická výstavba průmyslu, obcí a měst a pozemkové úpravy
pro oceňování lesů (lesních půd a lesních porostů) pro
zemědělské půdy by mohly v dohledné době tak porušit
účely generální inventarisace základn!ch fondů.
souvislost mapy s přírodou, že by nové mapové podklady,
Z předpisů opírajících se o řádný pozemkový katastr
vyhovující
potřebám národního hospodářství bylo možná
můžeme uvést dále vyhlášku ministerstva financí z 31.
opatřit jen novým měřenim. To by bylo i podle vyjádření
května 1954, kterou se provádí vládní nařízení o správě
sovětských odborníků nepoměrně dražší a časově několikanárodního majetku rozpočtovými organisacemi, v níž je
násobně delší.
mimo jiné stanoveno,' že rozpočtové organisace pečují
Mushe si již jednou . uvědomit, že katastrální mapy
o řádné vytyčení a omezníkování především stavebních
udržované v souladu se skutečností jsou neocenitelnou
pozemků a pozemků v zastavěných obvodech obcí, zejména
kde hranice mezi nemovitým národním majetkem a ma- pomůckou nejen pro vlastní obor působnosti při vytváření
mapových děl středních a malých měřítek, ale, jak zde
jetkem jiným jsou pochybné a sporné. U zemědělských
bylo částečně předvedeno, téměř pro všechny hospodářské
pozemků, které byly nebo budou pojaty do hospodářskoúseky státní správy.
technické úpravy, se zatím vytyčení a omezníkování
neprovede.
Uvědomujeme si také, že dosavadní uspořádáni pozemkoV dalším jsou ustanovení
o provádění knihovního
vého katastru, zejména písemného operátu, který původně
pořádku,. ochraně národního majetku a jiná, rovněž se .sloužil pro vyměřování daní a· dávek spojených s držbou
opírající o řádně vedený a ve shodě se skutečností udržovaný
pozemků a k zajištění reálného úvěru a soukromého nepozemkový katastr.
movitého vlastnictví a který byl veden v zásadě podle
Mohli bychom vyjmenovat celou řadu dalších velmi
knihovních vlast1jíků, nevyhovuje již potřebám socialisticdůležitých opatření opírajících se o údaje pozemkového
kého hospodářství. Bude proto třeba údaje operátů pokatastru, pro jejichž taxativní výpočet by však nestačil zemkového katastru přizpůsobit ng.vým hospodářským
rozsah tohoto úvodního článku. Bylo by třeba, aby se a politickým podmínkám dnešní doby a na základě místniho
tohoto úkolu ujal kolektiv pracovníků pozemkového
šetření a měřeni je doplnit a upravit tak, aby obsahovaly
katastru a zpracoval tuto materii systematicky a souborně nejen jméno vlastníka, nýbrž i jména uživ{ltelů podle
k uveřejnění v odborném časopise i pro informaci širší jednotlivých zemědělských, lesních a podobných závodů
technické veřejnosti.
v katastrálním území, jako základních plánovacích a statisSnaha o zavedení pořádku do evidence půdy v oboru tických jednotek. Dále bude třeba zavést podrobnější
rozčleněn, a označení jednotlivých druhů vzdělávání
působnosti ministerstva ,zemědělství je patrna v celé řadě
(kultur) a u orné půdy a u půdy vhodné k přeměně na
opatření tohoto resortu, z nichž uvádíme:
ornou, jakož i u luk zjistit k zajištěni plánu mechanisace
Pokyny o rozšíření orné půdy z 10. února 1951;
svahovitost vyšší než 15%.
Směrnice k vládnímu nařízení č. 55151 Sb. o rozšíření
orné půdy a zajištění orné půdy z 19. července 1951;
Takto doplněný a upravený pozemkový katastr bude
Zajištění orné půdy a jiné zemědělské půdy -.:-směrnice obsahovat spolehlivé grafické číselné a písmené údaje
(štítková akce) z 12. ledna 1952;
o každém pozemku, jeho umístění a hranicích, jeho výměře,
Směrnice na provádění změn na evidenčních listech kultuře, bonitě (klasifikaci), vlastníku i uživateli. Na tomto
z 28. prosince 1952;
podkladě bude možno. postupně doplňovat prozatímní
Směrnice pro delimitaci ,zemědělského a lesního půdního
údaje evidenčních listů, získávané dosud statistickým šetřefondu z 26. srpna 1953;
, nim, zpravidla přiznávánim zemědělců, i jiných evidencí
Evidence půdy - doplnění změn ze 7. září 1953;
vedených národními výbory.
Založení evidenčních listů a soupis ploch kultur 1954
V případě, že by se hned vzápětí prováděly hospodářskoz 21. prosince 1953.
technické úpravy půdy, bude lze z hodnot operátů poVšechna uvedená opatření byla vedena snahou zavést
zemkového katastru snadným a rychlým způsobem získat
pořádek do evidence půdy a založit evidenční listy o plohodnoty nové, takže i založenou evidenci půdy bude možno
chách kultur pro každý zemědělský, lesní a pod. závod
rychle a operativně upravit.
v obci, potřebné zvláště pro plánování zemědělské výroby
Pozemkový katastr (mapový a písemný operát) uvedený
a výkupu. Kromě posledně uvedeného opatření, které již
do souladu se skutečností, doplněný a upravený podle
určitou jednotnost do evidence půdy zavádí, nikoliv však
nových zásad a podle potřeb socialistického hospodářství
souhlas se skutečností, nepřinesla všechna dřívější opatření
stále a důsledně udržovaný bude podkladem zejména
ani očekávaných výsledků ani pořádek do evidence půdy.
v oboru působnosti:
Přič inu je třeba hledat v tom, že pro splnění úkolů podle
ministerstva
zemědělství
pro evidenci zemědělské
uvedených opatřeni byly stanoveny přtliš krátké lhůty, že
půdy,
jako
základního
výrobního
prostředku pro plánování
evidence sice vycházela z údajů pozemkového katastru,
a kontrolu zemědělské výroby, pro hospodářsko-technické
které však mnohdy nesouhlasily se skutečným stavem v přirodě a pro přtliš krátké lhůty nemohl být tento souhlas úpravy půdy a pro hospodaření na státních statcích a jednotných zemědělských družstvech;
proveden, že správnost většiny těchto údajů byla závislá
na poctivosti přiznávajicích a že práce byly svěřovány
ministerstva
lesů a dřevařského
průmyslu
pro
i neodbornikům.
evidenci lesní půdy a pro plánování lesní výroby a řízení
Ze všeho, co zde bylo uvedeno, vyplývá nutnost provést
těžby dříví;
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ministerstva
výkupu pro stanovení dodávkové povinnosti a výkup zemědělských výrobků a ministerstva
,potravinářského
průmyslu
pro plánování výživy;
Státního
úfadu statistického
pro provádění soupisů,'
Státního
úřadu plánovaciho
pro státní hospoddřský
plán;
ministerstva
spravedlnosti
pro údržbu a vedení
pozemkových knih a pro zajištění a ochranu socialistického
nemovitého vlastnictví;
ministerstva
místního
hospodářství
pro územní
plánování, výstavbu měst a obci;
ministerstva
stavebnictví
pro mapové podklady pro
projektování a výstavbu inženýrských staveb;
ministerstva
vnitra
pro evidenci správních hranic
a pro ústřední orgán CO;
ministerstva
kultury
pro zajištění a soupis přírodních
reservaci a historických památek;
ministerstva
dopravy
pro soupis a popis pozemních
komunikaci a pro jejich projektování; .'
ministerstva
národní obrany pro evidenci vojenských
nemovitosti - vojenské újezdy;
ministerstva
financi
pro daňové předpisy, soupis
národního nemovitého majetku a generální inventarisaci
základních fondů;
ministerstva
paliv
a er:tergetiky pro projektování
rozvodových siti vysokého napěti;
ministerstva
hutního
průmyslu
a rudných
dolů
pro geologický průzkum (odkrývání surovinových zdrojů
průmyslových, minerálních a palivových);
ministerstva
spojů pro projektování telekomunikačních
siti;
Ústřední
správy
vodního
hospodářství
,pro projektování vodnich staveb a hospodaření s vodou,' '
Ústředního
geologického
ústavu pro průzkum při
vyhledávání surovinových zdrojů všeho druhu;
všech hospodářských
resortů pro zajišťování, oceňování a soupisy nemovitého socialistického majetku.
Přizpůsobení operátů pozemkového katastru, jejich
doplnění, upravení a uvedení do souladu se skutečnosti
a založení nové přesné evidence půdy je velmi rozsáhlý
úkol, jehož splněním jsou pověřena okresní měřická střediska,
jímž také tyto práce přísluší. Bude to úkol velr.nipracný.

a namáhavý zejména v pohraničním území a na Slovensku.
Mohou jej plnit jen odborní zaměstnanci se speciálními
znalostmi a zkušenostmi. Je to proto především otázka
kádrů. Starost o kádry je první povinnosti vedoucich
pracovníků našeho oboru. Upozorňovali jsme na tuto zá,važnou otázku v našem· časopise několikrát, naposled ve
12. čísle roku 1953, a upozorňujeme na tento problém
naší služby znovu. Upozorňujeme na to, že převážná část
našich zaměstnanců je staršího věku, že tato část zaměstnanců koná polní měřické práce jen s vypětim posledních sil
a že je třeba doplňovat odborné kádry mladšími pracovníky
přicházejícimi ze zeměměřických škol a zeměměřických
fakult a že je třeba provádět nábor do těchto škol a fakult.
Na Ústřední správě pak je úkol odpovědně provést rozbor
kádrů co do věku a potřebu kádrů vzhledem k výhled.ovým
ftkolům oboru geodesie a kartografie a na podkladě rozborů
a závěrů zajistit potřebný počet plánovaných kvot posluchačů na našich vysokých i středních školách tak,
abychom úkoly, které nám výstavba· socialismu ukládá,
mohli také. plnit.
K splnění úkolů oboru geodesie a kartografie uložených
X. sjezdem Komunistické strany Československa bude
třeba:
soustředit celou kapacitu okresních měřických středisek
'k úkolu do konce března 1955 zjistit celkové výměry půdy
podle způsobů vzdělávání pozemků v rámci obci, okresů
a krajů na základě místního šetření a měření;
zvýšit stav zaměstnanců na okresních měřických střediscich;
zajistit moto,risaci měřických skupin;
dosáhnout morální podpory všech ústředních úřadů _využívajícich v oboru své působnosti výsledků odpovědné
práce okresních měřických středisek v otázce plánu posluchačů středních i vysokých zeměměřických škol.
Směrnice X. sjezdu jsou závaznou liníí pro všechny. Je
proto důvodná naděje, že budou splněny i předpoklady
k tomu, aby směrnice X. sjezdu mohly. být do posledního
písmene splněny a nezůstaly pro nepochopení jejich významu
u všech odpovědných pracovníků našeho po případě některého jiného oboru jen na papíře. Věříme, že tomu tak
nebude, že splnění předpokladů k provádění směrnic
X. sjezdu bude dosaženo a úkoly uložené desátým sjezdem
strany oboru geodesie a kartografie budou čestně splněny.

Pozemkový katastr a evidence půdy
Íng. Viktor Hartl

336.211.1:333:330.41

Hospodářská výstavba našeho státu a zejména plánování zemědělské.. výroby si vynucují, aby byla věnována zvýšená
péče pozemkovému katastru a jeho vedení ve stálé shodě se skutečným stavem v přírodě. Tento článek je příspěvkem,
naznačujícim možnosti dosáhnout cíle, aby pozemkový katastr se stal základní evidenci nemovitého majetku zaručujíci
pořádek v hospodářství, plánování, projektování i ve výsťavbě.

Pozemkový katastr, který byl zakládán téměř před
jedním a půl stoletím nese charakter své doby. Měl
sloužit původně pro vyměřování daní a dávek spojených
s držbou pozemků a potom byl také využit k zajištění
reálného úvěru a soukromého i státního nemovitého
vlastnictví. Úmysl jeho nejširšího využívání pro všechny
obory správy byl již důsledně uplatňován při jeho zakládání. S rozvojem hospodářství stoupal i význam
pozemkovéhokatastru, jehož mapy sloužilý za podklad
územního plánování, regulačních plánů měst a obcí
a technického podnikání.

O pozemkovém katastru můžeme tvrdit, že poskytuje
dokonalý a úplný přehled o pozemcích a držitelích
půdy a svými údaji slouží všem odvětvím národního
hospodářštví. Jeho význam pro udržení pořádku v hospodářství, plánování, projektování a ve výstavbě není dosud
plně doceněn. Dosavadní stav pozemkového katastru
není právě utěšený, neboť ve skutečnosti není od roku
1945 udržován v souladu se skutečností. Důvody jsou
známé. Převážná většina zaměstnanců zeměměřické
slu2by pracovala od roku 1945 na jiných neodkladných
úkolech, ať již to bylo technické provádění přídělu půdy
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a budov při osidlování pohraničí, měřické práce při
dářského plánování a plnil i další úkoly technického
revisi I. pozemkové reformy a při druhé pozemkové.
mapového díla tak, aby se stal předním průkopníkem
reformě nebo v současné době měřické a projekční práce
v boji za upevnění nového společenského řádu. K řešení
na hospodářsko-technických
úpravách půdy pro JZD.
tohoto úkolu musíme promyšleně přistoupit s uvážením
všech potřeb nejrůznějších
hospodářských
odvětví,
Všechny tyto a podobné práce byly, jsou a budou prováděny za stoprocentního využívání elaborátů pozemko- , jejichž požadavky na správnost a reálnost údajů pozemkového katastru jsou stále naléhavější a přísnější.
vého katastru, bez nichž by bylo provádění tak rozsáhlých technických prací velmi značně ztíženo a vyJak splníme požadavek, aby údaje pozemkového
žádalo by si mnohem více času. Můžeme říci, že pozemkatastru vyhovovaly potřebám hospodářského plánování
kový katastr v tomto období mnoho dával okupací
a výstavby a odpovídaly skutečnosti, jak to má být,
a jak je také právem požadováno?
ochuzenému našemu hospodářství, ale málo dostal,
:spíše utrpěl škody'značným opotřebováním.
Mám za to, že bude třeba nejprve zajistit minimální
Odstranit nynější nedostatky pozemkovéhb katastru
systemisaci okresních měřických středisek, která by byla
můžeme jednorázovým jeho uvedením v soulad se schopna plnit tyto úkoly:
skutečností a neustálým jeho udržováním se skutečným
a) provést průzkum jednotlivých katastrálních území,
stavem v přírodě. Tento úkol se stal nyní ještě naléharoztřídit je podle stupňů naléhavosti a sestavit pracovní
vějším, neboť hospodářské plánování plánování
plán na několik let (plán výkonů, plán pracovníků, plán
zemědělské i lesní výroby, územní plánování i výstavba
finančního zajištění a plán materiálně technického
obcí - a zajišťování socialistického vlastnictví nezásobování) ;
movitého majetku potřebuje nutně jak spolehlivé grafické
b) vyšetřit změny držitelů (vlastníků) a uživatelů
pomůcky - katastrální mapy - tak podrobné a spoleWivé
včetně nájmů a pronájmů pozemků;
údaje o výměře, bonitě a vzdělávání pozemků a územních
c) vyšetřit a zaměřit veškeré změny vzdělávání (kultur)
celků, řádně evidované v udržovaném katastrálním
a užívání pozemků;
písemném operátě, a vynucuje si provedení urycWené
d) zaměřit změny předmětů měření nastalé výstavbou
nápravy pozemkového katastru.
nových sídlišť i jednotlivých staveb a zařízení, komunikací, průmyslových závodů a pod.;
V posledních letech projevily se různé snahy nahradit
e) zaměřit stabilisační značky trigonometrických bodů
údaje písemného katastrálního operátu údaji novými,
a postarat se o jejich ochranu;
potřebnými zvláště pro plánování zemědělské výroby.
f) obnovit polygonové sítě a zajistit jejich ochranu;
Při těchto snahách se vycházelo vždy z údajů písemného
g) vyšetřit změny názvů polních tratí a pomistního
katastrálního operátu a Wedala se cesta urychleného
názvosloví zejména v pohraničí;
.
sestavení statistických podkladů pro okamžitou potřebu
h) provést ve všech částech pozemkového katastru
plánovatelů. v zemědělství. Všechny tyto snahy nevedly
pro krátkost lhůt a nepřipravenost
akcí k žádoucím
změny vyšetřené a zaměřené podle bodů a) až g) a dovýsledkům trvalé hodnoty. Všechny akce se minuly cíle,
plnit a upravit katastrální operát podle zásad a směrnic,.
neboť přílišným chvatem v postupu prací získávala se které jsou pro tento úkol vypracovány;
i) vyhotovit v případech zvláštního zřetele hodných
mnohdy statistická data neověřená, jejichž správnost
byla závislá na poctivosti přiznávajících držitelů půdy.
nový písemný operát na nových tiskopisech upravených
zejména podle potřeb hospodářského plánování.
Správnosti výsledků rovněž neprospěla okolnost, že pro
krátkost terminů bylo plnění úkolů svěřováno i nePři plnění těchto úkolů musíme si být vědomi i dalšího
odborníkům. Každému poctivě smýšlejícímu pracovníku
poslání katastrálních map. I když víme, že katastrální
zeměměřické služby, který zná těžkosti při získávání
mapy na území našeho státu nejsou homogenním dílem,
nových kádrů k doplnění osobního stavu této odborné
přece však jsou jediným uceleným celostátním mapovým
služby, musí být líto takto stráveného pracovního času.
dílem velkého měřítka, z něhož pořizujeme odvozené
- Naproti tomu kladem těchto akcí bylo, že se příslušná
mapy menších měřítek buď přímo, nebo který nám
rozhodující mista přesvědčila a poznala, že jenom
slouží jako grafický polohopisný podklad pro vyhotovení
pozemkový katastr uvedený v soulad a udržovaný ve map středních měřítek; v současné době je to Státní
stálé. shodě se skutečností zaručí správné, reálné a konmapa ,I : 5000 - odvoz~ná i hospodářská, které vytrolovatelné údaje, které mohou sloužit za základ plánoužívají zmenšeného
polohopisu
katastrálních
map.
vání i zemědělské výroby a pomáhat tak zajišťovat
Katastrální mapy, které budou udržovány ve stálé
výživu národa.
shodě se skutečností, budou neocenitelnou pomůckou pro
Aby katastrální operát vyhovoval dnešním požadavkům,
mapovací práce. Je jistě účelnější a hospodárnější doplňovat katastrální mapy nastalými změnami než pobude třeba jej doplnit a upravit. Doplněný. a upravený
řizovat stále mapy nové anebo zaměřovat při mapování
katastrální operát měl by obsahovat nejen ucelený
přehled o držbě (vlastnictví), ale i přehled podle uživatelů
v měřítku 1: 5000 množství předmětů měření, které
nejsou v katastrální mapě zobrazeny, nehledě k tomu,
pozemků. Rovněž s dosavadním rozdělením vzdělávání
že výsledky těchto měření nemůžeme použít pro do(kultur), jak je stanoveno v § 21 katastrálního zákona,
plnění katastrální mapy nebo pořízení" katastrální mapy
nevystačíme. V tomto směru bude třeba doplnit a upravit
nové.
údaje pozemkového katastru takovým způsobem, který
by usnadnil sestavování nejrůznějších přehledů s nejJestliže se postaráme o splnění vytyčených úkolů
různějších hledisek podle požadavků plánujících orgánů.
a doplníme všechny části pozemkového katastru, jak je
uvedeno, budou splněny základní předpoklady k tomu,
Z potřeb hospodářského života vyplývá, že je třeba
aby pozemkový katastr se stal dílem, které bude sloužit
pozemkový katastr uvést v soulad se skutečností a upravit
socialistickému hospodářství. Bude ovšem nutné toto
jej tak, aby vyhovoval požadavkům současného hospo-
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dílo udržovat ve stálé shodě se skutečností. Podle potřeby
pak bude velmi nutné obnovovat katastrální mapy
novým měřením tak, aby vyhovovaly zvýšeným požadavkům techniky a budování; jaké jsou na mapy velkých
měřítek kladeny, zejména pokud jde o doplnění výškopisem.
Uvést pozemkový katastr v soulad se skutečností, aby
vyhovoval současným požadavkům, není úkolem malým.
Je to úkol, který bude vyžadovat jednak dostatek zkušených pracovníků oboru geodesie a kartografie a několik
let jejich pilné mravenčí práce v poli i v kanceláři.
Pro zhospodárnění dalších měřických, výpočetních
a zobrazovacích prací bude vhodné doplnit katastrální
mapy čtvercovou pětistymetrovou
souřadnicovou sítí.
Již provedené zákresy čtvercové. souřadnicové si~ě a trigonometrických bodů do starých katastrálních map bude
ovšem třeba pečlivě přezkoušet zvláště se zřetelem ke
srážce a deformaci mapových listů.
Při zaměřování značek trigonometrických bodů pro
jejich zákres do starých katastrálních map budeme
uvažovat pouze ty body, které nebudou vyžadovat ná-
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kladného měřeni. Tyto pnmo zaměřené body budou
velmi dobrou kontrolou pro zákres ostatních (nezaměřených) trigonometrických bodů ze souřadnic vynášených
v jednotné čtvercové souřadnicové. síti (Křovákova
zobrazení) zakreslené do starých katastrálních map.
Doplněná: katastrální mapa všemi změnami stane se
ve většině případech nepřehlednou a bude třeba ji
obnovit reprodukcí.
K zvládnutí naznačených
úkolů jsou vytvořeny
organisační· předpoklady. Je jen třeba zajistít pevný
kádr odborných pracovniků oboru geodesie a kartografie
k zvládnutí· množství prací spojených s naznačenými
úkoly. D() jaké míry budeme vůči svému oboru plnit
tuto nejzákladnější úlohu zajišťování kádrů, do té míry
bude obor geodesie a kartografie účasten na budování
socialismu v naší vlasti. Tato účast musí být přímo
úměrná významu prací a úkolů československé geodesie
a kartografie, které jsou ukládány stranou a vládou
k dosažení optimálního využití prostředků a možností
našeho národního hospodářství
k naplnění zákona
socialismu o maximálním uspokojování neustále rostoucích potřeb socialistické společností.

.

Štítková akce a pozemkový katastr
Nikdy za dob jeho stoleté existence nebyly na pozemkový katast\t kladeny tak naléhavé požadavky, jako tomu
je asi tak od roku 1935. Je příznačné pro cenu tohoto
díla, že jak jeho měřická část, tak i písemná, dovedla
tento nápor vydržet a že i po stránce materiálové zachovalostí se katastr dosud jakž takž drží. Po této stránce
je to tím.více udivitelné, že části katastrálního díla se
dostávají i do rukou neodborných. Jak dlouho to ještě
vydrží, je otázka, jejíž zodpovídání do této úvahy nepatří.
Všichni víme, že katastr byl a jest hospodářsko-politickým zařízením, bez kterého by se státní správa sotva
obešla, i když v různých dobách a v různých politíckých
soustavách se používá způsobeni odpovídajícím své době.
Uvědomili jsme si také, že v)'znam katastru roste při
uskutečňování plánovaného hospodářství, které směřuje
k zavedení socialistického řádu.
Nebudeme zde nyní vypočítávati ony početné a významné hospodářsko-politícké akce posledních asi sedmnáctí let, které se opíraly o katastrálrú mapy, o písemný
katastrální operát běžný i archivální. Všimneme si jen
jedné z takových akcí, a to akce uskutečněné v nejposlednější době,
Všimneme si t. zv. štítkové akce a vztahu pozemkového katastru k ní. Štítková akce není sice dnes už
aktuální a mohlo by proto býti namítáno, že není dnes
už ani aktuální o této akci časopisecky pojednávati, mám
však za to, že nemůže býti na škodu, probereme-li si
v odborném listě přes to účast pozemkového katastru
na štítkové akci. Především proto, že výsledky její nebyly
mnohde přijaty s uspokojením a že to bylo počítáno
k neprospěchu pozemkového katastru. Potom také proto,
že katastr by mohl být i v budoucnu volán k součinností
v jiných hospodářsko-politických
akcích, které by sou.,.
visely s hospodařením na pozemcích a to docela právem,
neboť zatím nemáme a v dohledné době asi nebudeme mítí

soustavnějšího, úplnějšího a podrobnějšího soupisu všech
pozemků, než je právě náš pozemkový katastr. Protože
však víme i o jeho slabinách a poněvadž chceme, aby
plnil své poslání co nejlépe, myslím, že je účelné a že to
je po zkušenostech ze štítkové akce také časové, abychom
si řekli co se od katastru může právem požadovatí a co
se od něho požadovati nemůže, protože s tím nebylo
při jeho založení, ani při jeho obnovování, ani při jeho
udržování počítáno.
Nejprve tedy krátce něco o tom, co byla štítková akce,
co bylo jejím úkolem a jak se pozemkový katastr při tom
své úlohy zhQstil. Před tím však, než přistoupíme k věci
samé, bude nutno předeslati něco ď tom, co štítkové
akci bezprostředně
předcházelo v oboru zemědělské
politiky a co potom štítkovou akci vyvolalo.
Dne 10. července 1951 bylo vydáno vládní nařízéní
čís. 55 Sb. o rozšíření plochy orné půdy a zajištění půdy
pro zemědělskou výrobu. Podle tohoto nařízení "se
zvyšuje zemědělská výroba, a proto je třeba pečovat
o to, aby zemědělská půda, zejména orná, byla zachována
svému účelu, a nadto aby plocha orné půdy byla plánovitě rozšiřována." Orgánům lidové správy bylo k tomu
uloženo, aby sledovaly účinné provádění citovaného
vládního nařízení. Místní národní výbory pořídily k tomu
účelu v rámci katastrálních území soupis zemědělských
závodů ve svém obvodu a obstaraly pro každý takový
závod t. zv. závodový
list, v němž byly uvedeny
podle přiznání držitelů pozemky patřící k závodu
a způsob hospodaření na těchto pozemcích. Plochy byly
získány k tomu povětšině odhadem. Po uplynutí určitého
času od vydání citovaného vládního nařízení bylo zjištěno, že výměry orné půdy ubývá dále. A byla to tato
okolnost, proč bylo přistoupeno ke štítkové akci.
Štítková akce byla zahájena počátkem února 1952
a probíhala u okresních národních výborů. Měla za
účel co nejrychlejší a spolehlivé zjištění výměry orné
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drobnost, kterou katastrální dílo - v souhlase s proa jiné zemědělské 'půdy. K takové půdě se počita1a jenom
váděcími návody - vykazuje. (Katastrální údaje nepůda orná, louky a -pastviny (na rozdíl od závodových
mohly však jen tak, beze všeho vyhověti požadavkům,
listů, které uváděly všechnu půdu dotyčného závodu).
které měly v dalším na štítkovou akci navazovati.)
Ostatní druhy vzdělávání se do zemědělské půdy při
štítkové akci nepočítaly - s výjimkou polních sadů 2. Pozemkový katastr nemohl býti veden počas
které se zařazovaly podle své podplodiny do jednoho ze druhé světové války a po ní natolik v.souhlase se skutečtří shora uvedených vzdělávání (tedy jako sady na orné
ností, aby mohlo býti zabráněno vzníku diferencí
půdě, sady na lukách anebo sady na pastvinách).
vyplynuvších z neprovedení změn nastalých po roce
Štítkovou akcj vykonávali ponejvíce laičtí pracovníci,
1937.
kterým se dosta10 instrukcí od zaměstnanců katastrální
3. Nemohl svůj úkol ve štitkové akci splniti ani za
služby co do zacházení s katastrálním operátem. Inpřispění držitelů pozemku, jestliže nebylo času na vyformace o pozemcích podávali při štítkové akci vlastníci
šetření změn - které toho vyžadovaly - na místě
zemědělských závodů a MNV byly nápomocny pracovsamém a tím méně pak na případně potřebné jich zaníkům při jejich činnosti.
měření.
Hlavním úkolem pracovníků ve štítkové akci bylo
4. Do kanceláře pozvaní držitelé si nebyli vždycky
porovnání údajů o orné půdě v katastrálním území obce vědomi dosahu konaného řízení a nepodali, nebo neuměli podat dostatečně přesné informace - o nastalých
zapsaných V závodových listech se zápisy uvedenými
v pozemkovém katastru podle jednotlivých zemědělzměnách a ku přezkoušení jejich údajů místním šetřením
ských závodů. Výsledek yyšetření zapisovali pracovníci
nebylo času.
do formulářů s nadpisem "Evidenční lístek" tak, aby
5. Zjišťování výměr půdy pro závodové listy a výzemědělská půda tvořící zemědělský závod - ať ležela měry zemědělské půdy pro evidenční štítky bylo časováno
v kterémkoli kat. území - byla uvedena souvisle v jednom
tak, že obě akce místy do sebe současně zasahovaly.
štítku. Na něm byla vedle výměry orné. půdy, luk a Místní národní výbory, jimž závodové listy byly jaksi
) pastvin vyznačena i výměra neobdělávané orné půdy,
bližší než štítky, poněvadž prvnější byly jejich dílem,
výměry půdy přinajímané nebo odpronajaté. Podle
nevěnovaly někde štítkové akci tolik péče, kolík by bylo
zjištění při štítkové akci podával štítek ve svých součtech
bývalo žádoucím, aby koordinací obou akcí bylo dovýměru rolí, luk a pastVin - které závod obhospodařoval
saženo vyvážených výsledků, které by co nejvíce uspo- a porovnával v závěru tyto údaje s údaji zapsanými
kojovaly. Některé místní národní výbory měly k tomu
v příslušném závodovém listě. Data z evidenčních štítků
ještě své zvláštní, t. j. místní důvody. A tak se dostal
se přenášela do různých sumářů, které podávaly pro
katastr - ten katastr, jehož se jindy pro jeho přesnost
všechny zemědělské závody, jež měly v té či oné obci kdekdo dovolává - do nevýhodné posice proti výsvé sídlo, celkově výměry půdy zemědělské, jakož měrám závodových listů, které byly sice jenom odhadi půdy neobdělávané a zatajené (z rozdílu mezi čísly nuty, ale byly v detailu proti datům zapsaným v katastru
závodóvých listů a čísly evidenčních štítků). K elabonovějšího data. Pro zajímavost ještě dodávám, že při
rátům se připojovaly zprávy průvodní, 'které probíraly
štítkové akci bylo sepsáno šl:ítků daleko více než činil
opatření, jež by byla vhodná pro zvýš.ení zemědělské
počet závodových listů.
.
produkce v příslušných obvodech.
Shrneme-li si nyní všechno, co bylo výše řečeno
Z toho, co bylo o věci výše uvedeno se podává, že o obou akcích na zjištění výměr půdy, vyplynulo by
štítková akce byla jakousi zběžnou občasnou přehlídkou
z toho pro pozemkový katastr asi takovéto poučení:
pozemkového kiltastru, omezující se hlavně na revisi
1. Katastr nemůže uspokojiti jakýkoli
administravzdělávání, konanou pracovníky v místních obecních
tivní požadavek, který se na něj klade z oboru půdrií
kancelářích za. součinnosti stran a místních národních
evidence bez předchozí odborné přípravy, protože jeho
výborů. Obešla se zpravidla pro nedostatek času bez
citlivost má své hranice. K tomuto tvrzení bych přimístního vyšetření změn. Číselná data zapsaná svého pomněl jen tak namátkově některá ustanovení katastrálčasu do závodních listů měla být při akci opřena o výního zákona, jež je nutno bráti v úvahu tam, kde by
měry zapsané v pozemkovém katastru, upravené v evišlo o závažná rozhodování s trvalými důsledky, jako
denčním štítku ovšem podle výsledků zjištěných- při
tomu je pPi ukládání určitých periodických plnění.
štítkové akci.
Uvádím jako příklad jen ustanovení kat. zák. § 4,
Díváme-li se na štítkovou akci tímto - řekl bych
odst. 3, § 23, odst. 3, § 83, odst. 2. Tato a snad i jiná
katastrálním zrakem - shledáme, že byly-li v ní snad
podobná ustanovení - jejichž úkolem bylo zjednodušení
určité nedostatky, vyplynuly z té hlavní příčiny, že vedení poz. katastru - neměla nepříznivého vlivu na
daňovou stránku katastru, mohla by však míti za nápotřebaakte
byla příliš naléhavou tak, že nesnesla
odkladu a že musela být tedy provedena jin.ak, než jak sledek porušení spravedlivé relativity při rozpisování
se to provádí při katastrálním řízení. Proto zůstalo ze kontingentů. štítkové akce jenom velmi málo toho, co by lllohlo míti
2. Katastr však může a je povolán k tomu, spíše než
pro pozemkový katastr trvalou katastrovací cenu.
kterákoli jiná administrativní instituce, aby sloužil za
Položíme-li pak otázku s druhé strany a zeptáme se, východisko jakékoli hospodářsko-politické akce v oboru
proč nemohl pozemkový katastr za daného stavu věci pozemkové držby, když taková akce bude prováděna
dokonale
splnit úkol, který na něj kladla štítková akce, . katastráhiíIIii methodami. Takové methody si žádají
můžeme odpověděti asi toto:
mimo jiné možnost odborného vyšetření, případně za1. Především proto, že úkoly, které měl katastr v době
měření na místě a dostatek k tomu potřebného času.
svého zakládání a později počas jeho vedení byly pře3. Plánované hospodářství se neobejde bez pomoci
pozemkového katastru, ale jeho určitá odvětví budou si
vážně daňové a pro takové úplně stačila přesnost a po/
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asi muset přenést do vlastních kartoték - založených
podle speciálních potřeb toho či onoho oboru - katastrální data v takovém usporádání a tak detailně přizpůsobená, aby to mohlo tomu oboru vyhovět. Katastr
nemůže být přespříliš detailním, nemá-li ztratit na své
ceně jako universální měřické dílo. Myslím také, že by
v takových kartotékách nemělo být přezíráno katastrá1n,í
vceňování, které rozeznává až 8 tříd u většiny druhů
vzdělávání a poskytuje tak dosti značné možnosti
srovnávací.
4. Má-li katastr plniti svůj úkol, nestačí jen jej založiti. Je nutno jej i pravidelně udržovati. Že tomu tak
má být, víme zajisté všichni. Potvrzuje nám to také
zkušenost ze Slovenska. Tam byly obce okolo roku 1870
původně zaměřeny a dostaly katastrální mapy dokonalejší, než měly ~nohé obce. v Čechách. Nové mapy
však byly po vyhotovení písemného operátu uloženy
do archivů a písemný operát byl "udržován" jen ideálními dělbami v kancelářích obecních notářů. Důsledek
byl ten, že okolo roku 1920 velká většina obcí na Slovensku jako by katastru vůbec neměla, neboť haldy
pozemnostních archů obsahovaly takové zápisy, které
byly spíše přítěží, než pomůckou pozemnoknižního
a katastrálního řízení. Neodpovídaly ani původnímu,
ani skutečnému stavu pozemkové držby. Myslím, že
bude brzy nutno starati se o to, aby tomu tak nebylo
i v našem katastru zejména ve městech a převážně
průmyslových oblastech.
5. V evidenčním štítku byly k zemědělské půdě počítány pozemky označené souborně slovem "pastviny".
.Pod tímto označením jsou v katastru zapsány bez náleži-

tého rozlišení jak rozsáhlé horské pastviny, tak i uměle
založené žírné pastviny, ale i všelijaké malé i velké pruhy
půdy podél cest a vodotoků, zbytky přeložených silnic
a 'opuštěných říčních koryt, jejichž držba nedává buď
vůbec žádný, nebo jen občasný a při tom nepatrný
užitek. Myslím že by v tomto směru měl být katastr po řádném katastrálním řízení opraven jednou provždy
tak, aby půda, která nemá pro plánování zemědělské
výroby významu, byla v katastru převedena natrvalo mezi
t. zv. "jiné pozemky".
Myslím, že jsem v předchozím pojednání vysvětlil
aspoň poněkud vliv nepříznivých okolností, za nichž se
katastr zúčasti:ůl štítkové akce. Nakonec chci ještě
jen zdůrazniti jednu okolnost vyplynuvší z této akce.
Chci tentokrát zdůrazniti její příspěvek ke tvůrčí činnosti
našeho hospodářského podnikání: Nevím, bylo-li někde
poukázáno na kladný význam štítkové akce. Takový
kladný význam tu skutečně je a sotva by byl býval
myslitelný bez součinnosti pozemkového katastru. Tento
význam se týká pozemků zanedbaných. V tomto směru
došlo při provádění štítkové akce i na takové pozemky,
které se nehodily, nebo se přestaly hodit k zemědělskému hospodaření a ležely nevyužity a zapomenuty
bez jakéhokoli kultivačního zásahu lidské ruky, nebo
i jen úmyslu takového zásahu. Byly ponechány jaksi
ze zvyku na pospas ničivému dílu času. Při štítkové akci
bylo na ně upozorněno. Dnes· už jsou namnoze zalesněny, nebo se zalesňují, nebo se aspoň s nimi pro
budoucnost nějak počítá.
A to je slušné plus pro pozemkový katastr vzešlé ze
·štítkové akce.

Potřeba soupisů pozemků a udržování mapového díla
v socialistickém státě
Ing. Vladimír Forman

336.211.1:330.41:526.9

Potřeba soupisů půdy. Písemný operát. Mapová díla. Srovnání dosavadních operátů pozemkovéhokatastru
na zápisy o půdě v socialistickém státě.

Pozemkový katastr měl za 1. republiky tu přednost
před pozemkovou knihou, že v něm byl více udržován
soulad se skutečností. Nyní 'tento soulad ztrácí. Nezíská-li si jej zas nějakým radikálním zásahem, život
sám ho odsune na vedlejší kolej a vytvoří si jiné soupisy
pozemků, které budou možná i značně nedokonalejší,
jak to již vidíme ve vytvoření štítkové akce, různých
soupisech státních statků a místních národních výborů.
To platí nején o písemném operátu, ale i mapě
(souborném mapovém dílu). Neboť co je platná mapa
i. sebevíce přesná, ale nesouhlasící se skutečností?
Život si vybere vždy raději mapu sice nepřesnou nebo
s menší přesností, ale souhlasící se skutečností! S tou
nepřesností to není tak zlé. Všechny plány .přídělu,
HTÚP a p. jsou vlastně v kostře správné, jen nové změny
jsou méně přesné a možno je vždy přesněji doměřiti.
. I sQcialistickýstát potřebuje soupis půdy, jak a kdo
kterou půdu užívá. V SSSR, kde všechna půda patří.
státu, mapy existují nebo se tvoří. U nás i během
socialisacevesnice je třeba soupisů. A právě při pohybu
půdy, při změnách, je třeba vésti soupis, který však
musí býti jednoduchý a snadno měnitelný. A až bude

s požadavky

přeměna u konce a nebude takových převratných změn,
nebude již právě taková potřeba soupisů.
Za kapitalismu se dbalo, aby soukromá držba byla
.j pozemkovém operátě zaznačena (zaměřena). Každá
menší parcela se zaměřovala, často ale zůstávala nezaměřena silnice nebo velké změny kultur, protože se
do toho "nikomu nechtělo" nebo nebyl na to čas.
V socialismu musíme naopak dbáti, aby právě veřejný
statek a velké změny kultur byly zaměřovány. Nesmí
se stát, aby v nově vydávané Státní mapě 1: 5000 odvozené z katastrální mapy chyběly dávno hotové silnice,
přeložky, celé kultury chybné, rybníky, nádraží a zastávky nezakresleny atd.
A. Písemný operát
1. Uživatelé
půdy;
zápis jmen uživatelů
a soupis pozemků podle uživatelů.
Dosavad se· zapisovali do pozemkového operátu .
i pozemkových knih vlastníci (držitelé). U pozemkového
operátu je~nutno překonat tuto zvyklost. Socialistickýživot již potřebuje zapisovat jiná jména, jména uživatelů půdy, ku př. toho, který půdu obdělává, na nějž se roze-
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pisují dodávky, kdo z ní dává kontingent, s nímž možno uspořádaný písemný operát podle uživatelů (JZD,
při HTÚP jednat atd., t. j. zemědělský závoq bez ČSSS, ČSSL, jednotliví členové a ostatní).
ohledu na jednotlivé podíly vlastníků, ať už je to nyní
Vlastnosti nového operátu by měly býti:
socialistický, družstevní, státní nebo dosud soukromý .
a) Jednoduchý' a jasný - aby bylo možno rychle jej
uživatel.
měniti i neodbornými silami (1 exemplář u MNV).
Potřeba soupisu půdy podle uživatelů vynutila si Nesmí býti řada rejstříků (parcel, držitelů a p.) jako
t. zv. štltkovou akci, ovšem jen pokud jde o výměry, dosud pozemkový katastr má,. neboť takto i malá změna
nikoliv jednotlivých pozemků. Sepsání pozemků podle vyžaduje mnoha zápisů v různých částech. Navrhuji
vlastníků je ještě z politických důvodů nutné, ale to vedení pouze pozemnostního archu na vložce podle
přenechme pozemkové knize. Soulad pozemkového uživatelů.
b) Pro všechny pozemky v o.bci. Dělící území bude
operátu s pozemkovou knihou není již nutný podle
pravděpodobně území, pro které jsou dělány HTÚP nového zákona o pozemkových knihách.
Zápis uživatele do jisté míry vlastně již začal sestavo- hospodářský obvod obce.
c) Podle uživatelů sestavený. Všechny pozemky
váním návrhu přídělu při osidlování nebo HTÚP.
Uživatelem se stává JZD, ČSSS, ČSSL a ovšem sestaviti podle uživatelů, v nich možno podle potřeby
i pachtýř. Po utvoření JZD vyšších typů jednotliví uváděti držitele (podíly) a právní důvod užívání.
Při většině HTÚP není čas na vyhotovování všech
pachtýři mjzí, čímž se situace zjednodušuje a stává
trvalejší. Dříve by nebylo možno zápis uiivatelů usku- . písemných částí. Některé kraje však prováděly různé
tečnit pro časté změny pachtýřů. Zápis uživatelů de soupisy již v obci nebo později v kanceláři. Proto podle
možnosti navrhuji vyhotoviti na místo všech rejstříků
facto již začal a není nic nového.
Podle uživatelů je nyní též třeba i pozemky shrnouti následující:
Tiskopis asi rázu vložky pozemnostního archu roz(dříve podle držitele na pozemnostním archu). V souhrnu pozemků podle uživatelů (na př. obdoba pozem. množí se o sloupce se jménem a bydlištěm uživatele,
archu) je možno, bude-li třeba, zapisovati k jednotlivým o kultury navržené s. Kociánem v ZeměměřicM čís.
pozemkům nebo výměrám i držitele nebo právní důvod 9/1952, o rubriku společná zařízení, příp. "odevzdal do
užívání (pacht, vlastní, 1/3 vlastní, jednotl. podíly a pod.). JZD" atd. Poslední je potřebné pro účetního JZD
II. typu.
2. Sestavování
celého
operátu
obce při
Pozemky se zapíší podle zemědělských závodů
větších zeměměřických
pracích.
Při osidlování nevznikal řádný katastrální operát. (uživatelů). Není nutno pro každého prozatím zakládati
Popsalo se spousta návrhů přídělů, výkazů, směnných zvláštní arch. Jistě by se však založil pro JZD, ČSSS
protokolů atd., ale v žádném nebyla sepsána systematicky atd. Zbývá-li na některých dosavadních arších více
celá držba jednoho držitele, tím méně uživatele. Staro- parcel nezměněných, na př. veřejný statek, ČSSL,
usedlík měl zapsánu vlastní půdu jinde, příděl jinde, nevyhotoví se nový pozemnostní arch, starý opravený
nehledě na případy různých podílů vlastníetví nebo se připojí.
Protože bude nutno očekávati změny, a aby tyto změny
smíšených manželství, kde to bylo ještě zamotanější.
Při HTÚP se také nevyhotovuje souhrnný operát bylo možno hned prováděti a operát nezastaral, dopovšech pozemků v obci podle uživatelů (systém po- ručuji, aby průpis dostal MNV (JZD), aby si na obci
zemnostního archu pro uživatele). V kraji plzeňském se mohli ihned zaznačiti na př. přistoupení člena nebo
provádělo mnoho písemných prací (3 rejstříky, výkaz zrušení záhumenky a p.
Pružnost je tu na mistě, nesmí se tu čekat až na nějaká
změn kultur atd.), ale zase v žádném nejsou souhrnně
sepsány jednotlivé pozemky podle užiyatele, vždy jen úřední rozhodnutí, jako dříve u pozemkového katastru.
v každé části kus. (V rejstříku III. záhumenka, rejstříku I Změny je třeba provésti i na hlášení MNV nebo podle
'
parcely se změnou kultury, nezměněné lesíky, zahrady přihlášky do JZD.
Číslování parcel v intravilánu a nezměněných částech
a stav. parcely v dosavadním pozemnostním archu.)
V osídleném území a kde byla provedena pozemková se ponechá, hony a ostatní nové části se označí způsobem
reforma je stav ještě horší. Též v obcích, kde je více předepsaným v "Pracovních pokynech pro HTÚP",
kultur (lesíků a pod.) a jejich změn, neprovede-li se nebo písmenou č (část parc.).
Okresní měřická střediska nesmějí hleděti na po-,
jejich změna v pozemkovém katastru, neexistuje jejich
zemkový katastr jako na nedotknutelnou věc, která se
soupis. Část nových kultur je ve ,,~kazu změn kultur",
ostatní v pozemnostních arších, existují-li. Až přijde musí po HTÚP zase v témže stavu a pořadí odevzdat.
akce úprav soukromých lesů a lesíků, nebude tu žádných Takto si sami zaviňují, že jim operát zastará. To platí
podkladů. Ovšem v obdch pouze s ornou půdou, a je-li i o příruční mapě, nesmí-li se do ní nic zakreslovat.
úprava provedena v celé obci, je situace jednodušší. Některé nezměněné pozemnostní archy by se připojily
Dobře mi to řekli zemědělci, členové JZD, když jsem k novému dperátu.
Naopak pozemkovým katastrem není pouze příruční
delší dobu sestavoval při HTÚP všechny ty rejstříky:
"Teď snad budeme mít sepsáno, kolik jsme vložili do mapa a pozemnostní archy. Podstatnou součástí jsou
JZD a co sami budeme užívat a co JZD". Bohužel není i triangulační údaje (§ 6 odst. 18 vI. nař. 64/1930 Sb.),
vyhotovováno takových operátů (na př. po vzoru po- .které SZKÚ rozeslal přes KNV na ONV, nyní OMS.
Dostaví-li se technik pro pozemkový katastr za účelem
zemnostního archu), kde by to bylo vše najednou
jednom papíru napsáno (stavební parcely, zahrádky, provedení HTÚP, musí mu OMS vydati i tyto triangulační údaje. Jinak si OMS samy zaviňují, že měřické
lesiky a pod. a kolik bylo vloženo do JZD).
podklady, na které se budou v budoucnosti samy na3. Návrh na sestavení nového operátu.
Po provedených pracích HTÚP v obci máme se vazovat, budou zničeny.
Pro samou důkladnost, navyknutou v dřívějším operátu
snažiti, aby vznikal i postupně nový systematicky
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jsme došli k takovému stavu, že vlastně žádný soupis
Při stavbě silnice, hrází rybníka atd. se vypracovává
podle skutečného užíváni nemáme.
projekt ve velkém měřítku. Během stavby jsou prováděny různé změny. Je jen třeba, aby během provádění
Ani na Slovensku, kde mají natisknuty tiskopisy
speciálně pro HTÚP, není žádný tiskopis, který by za- "stavby byly zakresleny odchylně provedené stavby od
projektu dohlížejícím orgánem - zpravidla KNV a
stupoval pozemkový katastr a obsahoval vždy všechnu
aby tento orgán předal doplněný stavební plán, obyčejně
půdu podle uživatelů.
ve
velkém měřítku vyhotovený, pro zákres do mapy
Proto opusťme všechny rejstříky, rekapitulace a pod.
1 : 5000, kde svou přesností bude vždy stačiti.
a vyhotovme aspoň z části nový operát. Ten bude také
Tak alespoň v hlavních rysech udržíme souhlas se
podkladem k definitivnímu
operátu, přistoupí-li
se
skutečností
v evidenčním listu mapy I: 5000. Stává se
k němu v obcích s ustálenou držbou (užívání).
totiž, že okresní měřické středisko posílá odvozené mapy
bez nové silnice, avšak stavební oddělení ONV má doB. Mapová díla
stačující plány.
Mapa též nemá zastarat. Ani v socialistickém státě
Lépe zaznačiti silnici a p. odchylně (-čárkovaně) jako
a právě v socialistickém státě bude třeba pro zvýšenou
nepřesně zaměřenou, než nic.
veřejnou a technickou potřebu skutečnosti odpovídající
Často však možno společná zařízení při osidlovacích
mapy. Ovšem v měřítku katastrální mapy (1000-2880)
pracích, scelování, při HTÚP zakresliti do katastrální
a s její přesností bude těžko všechny změny hned promapy, zaměří-li se jednoduše na stávající, ještě neváděti, případně nebylo by to hospodárné, neboť na př.
rozorané pevné body. Různí zaměstnanci provedli více
nové cesty, hranice honů nejsou mezníkovány, a proto
zaměření hlavních nových cest, podle kterého by šlo
ani přesně označeny (ustáleny).
provésti zákrěs alespoň do příruční mapy pro matrici
Udržení souladu katastrální mapy v mezích dosavadní
SM5-0. Protože však není tato práce organisována,
přesnosti se skutečností nebude asi v nynější době pro
nikdo nevyužívá těchto měření. Po rozorání mezí je
jiné práce možné. Je tedy nutné najíti jiného východiska.
těžší zaměření do stávajícího stavu a ne vždy ani tak
. Musí to býti mapaparcelní? Je zde evidenční list Státní
přesně možné i zaměřením podle předpisů.
mapy I: 5000 - odvozené (Pracovní pokyny č. 5,
Zákresu do katastrální mapy se pro budoucnost nepříloha A).
vyhneme v místní trati, neboť situace se vyvíjí tak, že
V této mapě je nutné udržovati hlavní rysy, t.· j. v extravílánu bude platnou mapa l: 5000, ale pro
komunikace, společná zařízení, hlavní hony po HTÚP
intravilán zůstane v používání dosavadní katastrální
a pod. Do této mapy měli by přispívati všichni zeměmapa. Aby takové souborné dílo vzniklo, musí být již
měřiči, i ostatní technické složky, na př. stavební.
jednotlivé části s tím úmyslem dělány, pokud možno
Můžeme využíti mnoho měření přímo při stavbách,
jednotně a všechny tyto dílčí 'plány sbírány a zakreslostavebních plánků a p.
vány.

Do vlastních řad
Ing. Karel Rykr
Příspěvek k diskusi o některých otázkách zeměměřické služby za plánovaného hospodářství.
okresní národní' výbor. Po přechodnou dobu, pokud
Začnu poukazem na některá novější zákonná ustanovení, která budou míti v dohledné době mimořádný
nebude pořízena popisná mapa, nahrazuje ji mapa
význam pro celou zeměměřickou službu.!)
katastrální.2)
Podrobnější předpisy o tom, v jakém měřítku a jakém
Podle ustanovení zákona ze dne 19. prosince 1949,
čís. 280 Sb., § 22, o územním plánování "a výstavbě
pořadí budou se popisné mapy zhotovovat, jaký budou
mít obsah, do kdy musí být pořízeny a v jakých lhůtách
obcí, opatří se pro každou obec popisné mapy pro polobude třeba je udržovati, jakož i směrnice pro rozhodohové a výškové znázornění skutečného stavu obce. Tyto
vání o tom, kdy se. mají pořizovat odděleně popisné
mapy budou udržovány ve stálé shodě se skutečným
mapy povrchové a popisné mapy podzemní, po případě
stavem.
jak mají být uloženy zpřístupněny veřejným orgánům
Obsah a způsob vypracováni těchto map upravuje
vládpj nař. ze dne 11. července 1950, čís. 93 Sb., o výk nahlížení, ustanoví ministerstvo techniky (k tomu viz
pozn. 2). K tomu si ještě dodejme, že bylo také vydáno
stavbě obcí, v § § 47-49 blíže takto: Popisná mapa
nařízení ze dne 25. dubna 1950, čís. 43/1950 Sr,. znázorňuje polohově i výškově, po případě- hloubkově
o organisaci a působnosti
Státního zeměměřického
skutečný stav obce. jednak na povrchu země, zejména
stavby, komunikace, jiná veřejná zařízení a toky, jednak
a kartografického ústavu a o technickém poradním sboru
ve věcech veřejného vyměřování a mapování, jímž se
pod povrchem země, zejména všechna vedení, podzemní
prostory, komunikace a jiná zařízení a po případě hladinu - stanoví, že do pravomoci tohoto ústavu (SZKÚ) přísluší
mímo jiné vydávat a rozšiřovat mapová díla veřejná
spodních vod. Krajský národní výbor s předchozím
a jiná, jejich odvozeniny, jakož i jiné- výsledky prací
souhlasem vojenské správy určí potom, kdy je třeba
veřejného vyměřování a mapování pro potřeby plnění
pořídit odděleně popisnou mapu povrchovou a pojednotného hospodářského plánu a územní plánování
pisnou mapu podzemní. Popisné mapy pořizuje a udržuje
1) Na některá z nich upozornil už Ing. J. Peňáz ve svých
článcích v 8. a 10. čís. Zeměměřického Obzoru z r. 1950.

2) Tato povinnost přechází vydáním vI. nař. 1/1954 Sb. na .
Ústřední správu geodesie a kartografie (§§ 4, 5, 6, 7).
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a výstavbu obcí. Tímže vI. nanzením se zřizuje jako
pomocný orgán ministerstva techniky technický poradní
sbor, jehož úkolem je zejména podávati vyjádření a dobrozdání při řešení celostátních zásadních problémů v oboru
veřejného vyměřování a mapování a podávati posudky
a vyjádření o návrzích závažnějšího dosahu, pokud se
týkají veřejného vyměřování a mapování (viz pozn. 2).
Posuzujeme,:-li vydání výše uvedených zákonných
opatření se svého zeměměřického hlediska, můžeme
důvodně konstatovati, že vstupujeme zase jednou do
období významného rozmachu zeměměřické služby. Jestliže si však jako příslušníci zeměměřického povolání
uvědomíme. tuto okolnost, bude v našem vlastním
zájmu, abychom se také současně porozhlédli po svém
oboru za účelem zjištění do jaké míry jsme na takový'
rozmach připraveni a co nám případně ještě chybí
k tomu, aby naše pohotovost byla úplná a všestrarniá.
Tomuto thematu budiž věnována úvaha, která následuje.
Především bude zapotřebí, abychom si uvědomili,
že příčiny, pro něž 'nyní dochází k rozmachu zeměměřictví, jsou' rázu politicko-hospodářského a že nastaly
'tím, že náš stát nastoupil po skončení druhé světové
války cestu k přetvoření dosavadního soukromokapitalistického řáau na řád socialistický s plánovanou znárodněnou velkovýrobou. Bezprostřední impulsy ke vzpomenutému rozmad).u byly hlavně dva:
1. Plánované hospodářství potřebuje data o pozemcích
a o výrobě, která s pozemky přímo souvisí, v daleko větší
míře a daleko častěji, než tomu bylo za hospodaření
soukromopodnikatelského.
Dále potřebuje
pro své
účely co nejúplnější mapy přiměřené přesnosti a přiměřených měřítek. Řečeno jinými slovy, potřebuje
dokonalý a pohotový pozemkový katastr.
2. Zeměměřické methody přesného měření začínají
pronikati nyní do dalších technických oborů a uplatňují
se od některé doby v takových oblastech, v kterých
s nimi do nedávna nebylo počítáno.
Abychom doložili své tvrzení uvedené pod položkou 1
postačí jistě, když si připomeneme využití katastrálních
map a celého katastrálního díla pro agrární operace
posledních let, t. j.' pro hospodářsko-technické
úpravy
poze~ové
držby (HTÚP), pro převzetí Jesní výroby
státem, pro budování nových vodohospodářských, dopravních a průmyslových zařízení a pro účely hornického
výzkumnictví. Při tom nechceme ani zvlášť zdůrazňovat
úlohu, kterou sehrál pozemkový katastr při poválečných
pozemkových reformách, při osídlení pohraničí, při
vyhledávání neobdělávané půdy a při provádění t. zv.
štítkové akce. Obstarání těchto úkolů patří svojí povahou
tak jako tak k vlastní zeměměřické prvovýrobě.
Naproti tomu řešení úkolů, o kterých je řeč výše pod.
položkou 2, je jakési zeměměřické novum, jehož nástup
a rozvoj můžeme souborně dobře sledovati v odborném
zeměměřickém tisku. Tam se zpravidla zrcadlí' činnost
odborníků po stránce theoretické i praktické. Náměty
k odborIlým článkům, jejichž názvy dále uvádíme z našeho
časopisu, jsou zajímavé nejen po stránce řešení daných
úkolů, nýbrž pro nás zde v tomto pojednání i po té
stránce, že nasvědčují tomu, že obzor zeměměřické
práée se rozvinul z dosavadního' katastralismu ~ který
ovšem zůstane pravděpodobně i nadále denním chlebem
zeměměřičů - i na další, pro nás nové obory. Zde tedy
ty příklady: V časopise Zeměměřictví vyšla v posledních

dvou letech mimo jiné tato pojednání: Vytyčování
projektů stavebních děl ze souřadnic (autor Ing. Bačák),
Vytyčování anten vysílacích stanic (Ing. Baďura),
Geodetické měření údolních přehrad (Ing. Dr Cach),
Vytyčovací práce pro výstavbu velkých průmyslových
závodů (Ing. -Dr Krumphanzl; tento autor psával o podobných thematech už i dříve), Zeměměřictví při
výstavbě investic (Ing. Dr Pour), Zjišťování posunů
továrního komínu, a dále pojednání: Měření odchylek
jeřábové dráhy (Ing. Dr Ždánský), Zeměměřický provoz
a průmyslové stavebnictví (redakční článek Zeměměřictví), Rektifikace vá1covacích stolic (Ing. Drtina),
Měřické methody a produktivita práce (Ing. Vlk).
K tomuto výčtu jen mimochodem
poznamenávám
z časopisů, které se mně dostaly do ruky, že z časopisu
Zeitschrift fur Vermessungswesen vycházejícího v N ěmecku je patrno, že i jinde, se uplatňuje zeměměřictví
v míře do nedávna nebývalé svými pracemi pro stavebnictví, pro geologický a velehorní výzkum i pro jiné
obory.
Pokud jde o poměry u nás, dochází k rozmachu zeměměřietví v uplynulé právě první polovici tohoto století
zhruba počítáno již po třetí. Po prvé to bylo před vypuknutím prvé světové války v Rakousko- Uhersku,
když bylo zřízeno Generální ředitelství pozemkového
katastru ve Vídni. Rozmach zeměměřictví se tu projevil
hlavně organisační a publikační činností. Byly nově
souborně vydány předpisy katastrální služby v knize
Zusammenstellung
der Gesetze u. Vorschriften, dále
byla občasně vydávána odborná sdělení v sešitech
Mitteilungen, byly zavedeny nové reprodukční methody
katastrálních map atp. Po druhé k takovému rozmachu
došlo za první republiky z naléhavé potřeby sjednocení
zeměměřických předpisů českých a bývalých maďarských, platných do té doby na Slovensku. Tento rozmach
se projevil vydáním katastrálního zákona z roku 1927
a řady vládních nařízení, dále vydáním Služebního
řádu pro pozemkový katastr a celého souboru návodů
upravujících výkon katastrální služby.
Po třetí dochází k mimořádnému vypětí v katastru
a zeměměřietví v době budování socialistického řádu
a projevilo se doposud nejpronikavěji vydáním zákonných
předpisů, které jsem uvedl na počátku tohoto pojednání
a vyvrcholilo soustředěním zeměměřické služby v Ústřední správě geodesie a kartografie. Kromě toho byla již
předtím provedena řada opatření pro výrobu státních
map 1: 5000 (hospodářské) a 1: 100000 (administrativní).
Za prvých dvou vzpomenutých období byla u nás
zeměměřická služba representována skoro výlučně jen
pozemkovým katastrem, pro nějž pracovala buď přímo
(kat. úřady) nebo nepřímo (oprávněnými kancelářemi).
Při tom v období druhém stál v popředí nároků katastr
slovenský, který měl být vybudován jednotně s katastrem
českých zemí.
V třetím z výše uvedených období došlo k nejintensivnějšímu snad využití pozemkového katastru za celých
sto let jeho existence. Katastr to byl, který dodával nově
zaváděnému plánovanému hospodářství důležitá data
potřebná jak pro průmysl tak pro zemědělství. Tomuto
poslednějšímu dal pro nejkritičtější stadium přeměny
soukromé zemědělské malovýroby nezištně k disposici
své odborně vycvičené technické i administrativní kádry
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a všechny součástky svého technického díla pocmajíc
mapami a konče katastrálními hodnotami. Říkám výslovně, že se tak stalo nezištně a mnohdy na úkor
vlastních úkolů katastrálních. Víme ovšem, že práce
těchto kádrů nemůže být v katastru samotném postrádána na dobu příliš
dlouhou. Neboť čás, který byl
dosud věnován provedení úkolů, které podle zákonů
nestrpěly
odkladů, nemůže zůstat v pozemkovém
katastru nenahražen, má-li být katastru samotnému
umožněno, aby mohl urychleně podchytit a zaregistrovat
změny mezi časem nastalé a obnovit tak svoji všeobecně
uznávanou pohotovost. Vykonání této úlohy nebude jistě
jednoduché, neboť bvde nutno přizpůsobit se nejprve
změněným poměrům v zemědělství, nalézt vhodnou
formu pro registrování výsledků hospodářsko-technických úprav zemědělské půdy, obnovit operáty, které jsou
mnohde už přespří1iš opotřebované tak, že jejich vedení
v tom stavu neni hospodárné, a mn. jiné. Pohotovosti
pozemkového katastrú. bude při velkovýrobě ještě
naléhavěji zapotřebí, nežli tomu bylo při výrobě drobné,
neboť se zvětšováním výrobní základny bude růst i potřeba dokonalejší mechanísace a s rostoucí mechanisací
poroste i potřeba pomůcek grafických i číselných jak
pro řízení výroby, tak i pro výkonné kádry. - To, co
jsem právě uvedl, týkalo se hlavně poměru katastrální
služby k výrobě zemědělské.
A nyní přejděme
od zeměměřické
součinnosti
v zemědělství ke druhému velkému úkolu, který zeměměřictví čeká v budoucnu. Přejděme k zeměměřickým
věcem při územním plánování a· výstavbě obcí. To
budou úkoly zřejmě tak obsáhlé, že výše citovaná zákonná
ustanovení počítají pravděpodobně s tím, že na ně už
dosavadní naše jediná úřední mapa, t. j. mapa katastrální,
svým obsahem asi nepostačí. A to je asi důvod, proč se
zavádí nový typ podrobné mapy - tentokrát jenom pro
úřední účely - mapa popisná.
Podrobnosti o pořízení a udržování popisné mapy
zatím nepronikly na výkonná zeměměřická místa - na
nichž konec konců asi spočine její realisace - v takové
míře, aby bylo možno utvořiti si ucelený obraz o jejím
obsahu, o jejích součástkách grafických a početních,
o sbírce listin a o jejím poměru k dosavadnímu katastrálnímu dílu. Při rozhodování o budoucím obsahu popisné
mapy nebude snad ani tolik obtížným vypočítávati to,
co by do ní patřilo - neboť toho bude velmi mnoho jako spíše rozhodnout o tom, co by do této mapy nemělo
být zakreslováno, aby mapa zůstala nepřeplněnou
a přece mohla plnit poslání, jež jí zákonodárce uložil.
Každopádně
stojíme před .tvrdým zeměměřickým
oříškem, k jehož rozlousknutí musí přispět skoro všechny
technické obory. Představme si na př. ien všechna ta
podzemní zařízení, která jsou v různých místech a v různých hloubkách nad sebou, vedle sebe i přes sebe pod
dlažbou takové pražské ulice (kanalisace, vodovod,
elektrické, plynové a teplárenské vedení, zvukovodní
kabely, pneumatická pošta a j. a j.). Nebo .si všimněme
všech těch· různých potrubí a vedení třebas jen na rozkopané křižovatce
ulic venkovského průmyslového
města. Potom pochopíme, že rozhodování o způsobu
účeln.ého zakreslení takových vedení, jejich uzávěrů,
přechodů a kohoutků v jedné jediné mapě nebude věcí
jednoduchou. Snad nepřeháním, považuji-li zavedení

popisné mapy za katastrálně prvořadou věc. Je-li jako
taková myšlena, bude k její realisaci nutna také prvotřídní příprava, příprava, která si vyžádá, jak už bylo
řečeno, rozsáhlé součinnosti všech zúčastněných technických a i jiných ještě oborů. Jde tu o věc novou,
prakticky skoro nevyzkoušenou. Jde tu o řešení zásadního
problému celostátního významu. v oboru veřejného
vyměřování a mapování, který se sotva dá konečně
rozřešit jen u zeleného stolu i když tam musí být předem
připraven. Ale vedle povolaných úředních mist je tu
ještě někdo další, kdo má na věci oprávněný: zájem a kdo
by pH řešení příslušných otázek mohl svými praktickými
zkušenostmi přispět k řešení problémů, které se mají
týkat: " ... měřítka popisných map, pořadf, v jakém
se budou popisné mapy zhotovovati, jaký budou mít
obsah, do kdy musí být pořízeny a v jaké lhůtě musí
být v nich zakresleny provedené změny ... " atp. Tento ,někdo' jsou výkonní
odborníci,
kteří si
zeměměřictví a katastr vyvolili za své životní povolání,
připravili se k tomu svým učeriím a získali v odborných
službách nedocenitelné zkušenosti. Tyto zkušenosti by
neměly zůstat nevyužity pro nové zeměměřické dílo.
A nakonec ještě něco k nové organisaci zeměměřické
služby. Spočívá na vI. nař. ze dne 23. prosince 1953
(Sb. z. 1/1954), kterým se zřizuje Ústřední správa
geodesie a kartografie podřízená ministru místního
hospodářství. Na tuto Ústřední správu přechází dosavadní působnost ministerstva
stavebnictví v oboru
veřejného vyměřování a mapování, pokud takové práce
nepřísluší
do oboru ministerstva
národní obrany.
Ústřední správa geodesie a kartografie vykonává svou
působnost přímo, nebo svými orgány, jimiž jsou jednak
celostátní
ústavy, jednak oblastní
ústavy zřízené
pro jeden nebo více krajů. Součástí oblastních ústavů
jsou i okresní
měřická.
střediska
zřízená pro
jeden nebo více okresů. Působnost Ústřední správy
bude upravena blíže statutem. Zeměměřická služba je
tedy konečně soustředěna a nastává úkol, aby nyní
byla v rámci ústavů účelně rozčleněna. Rozčlenění
služby do výkonných složek nemůže být vykonáno jen
tak bez ohledu na zvláštnosti této služby, k níž patří
především ta okolnost, že je vázána k nemovitým předmětům určitého obvodu a je především pro takový
obvod a jeho blízké okolí určena. Výkonné zeměměřické
složky - pokud jejich činnost není vysloveně fluktující mají sídlit v životním středisku takového obvodu. Měřické práce se nemají bezdůvodně opakovati, novější
práce mají navazovat na to, co už bylo v tom ohledu
vykonáno. Proto je třeba soustřeďovat i zeměměřické
elaboráty, inventarisovat je a umožňovat k nim přístup
povolaným orgánům. A je třeba, aby soustředění zeměměřických elaborátů všeho druhu - pokud neťde o vyslovené archiválie - se dálo ve středisku toho územního
obvodu, na nějž se vztahují. Chci tím vším říci to, že
považuji okresní měřická střediska za krystalisační centra
výk0!U1é zeměměřické služby a jsem toho názoru, že by
měla být podle toho vybavena jak po stránce kádrů
(i dorostu), tak i po stránce ubytování, .odborného
i kancelářského vyzbrojení, případně i po stránce dopravních prostředků. Okresní měřická střediska mají
předpoklady - nikoli snad jen tradiční - nýbrž i po
stránce účelnosti a bezprostřednosti styku s lidmi, aby
se stala piliři výkonné zeměměřické služby.
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Zjednodušení zeměměřických prací pro akci individuální
bytové výstavby svépomoci.
Vládním usnesením ze "dne 21. září 1953 o individuální
bytové výstavbě dala vláda podnět k soustavnému a plánovitě
se rozšiřujícímu rozvoji výstavby rodinných domků a uložila
všem zúčastěným orgánům, aby organisovaly soustavnou
podporu a pomoc individuálním stavebníkům.
Výstavba 5000 rodinných domků v roce 1953 a 10000 domků
v roce 1954 je teprve počátkem dlouhodobých úkolů, na kterých
se velkou měrou budou podilet i orgány ÚSGK. Ústřední
správa geodesie a kartografie vydává proto v dohop.ě s Ústřední
radou odborů a mimisterstvem místního hospodářství směrnice,
sledující účinnou pomoc stavebníkům ~ rámci těchto akcí.
I. Poradenská činnost a opatř~vání podkl~ů
stavebního pozemku.

pro získání

1. Okresní měřická střediska (dále jen OMS) poskytnou
uchazečům o individuální
výstavu přednostně a zdarma
informace o stavebních uzávěrách, vodovodních a silničních
ochranných pásmech, asanačních a poddolovaných územích,
pokud jsou v operátech pozemkového katastru a jeho součástech
poznamenány. Sdělí. jim veškeré potřebné údaje z operátů
pozemkového katastra, z operátů osidlovacích, hospodářskotechnických úprav pozemků, nebo operátů jiných pozemkových
reforem, je-li zájmové území, těmito reformami dotčeno.
2. Na 'vyžádání stavebníka a v dohodě s ONV -odborem pro
výstavbu-vyhotoví zdarma návrh parcelace nebo dělení parcel
v souladu s územními: plány, zastavovacími plány, po případě
s prozatímně platným regulačním plánem a v souladu s geometrickými (polohopisnými) plány v katastrální mapě dosud
neprovedenými.
K návrhu parcelace provedou též předběžné informativní
plošné výpočty.
3. Okresní měřická střediska vyhotoví stavebníkům a zájemcům o stavbu rodinného domku přednostně před ostatními
objednávkami potřebné kopie, náčrty, opisy a výpisy z operátů
pozemkového katastru (případně i z operátů pozemkových
reforem), které je nutno předložit k úřednímu řízení při výkupu
pozemků, k řízení vyvlastňovacímu a pro zřízení práva stavby.
Okresní měřické středisko vyhotoví i potřebné mapové
podklady a výpisy nutné k získání pozemku pří dělovým řízením
podle konfiskačních dekretů a zákona 'číslo 46/1948 Sb. o nové
pozemkové reformě.
4. Veškeré práce, uvedené v předchozích odstavcích, provedou OMS též na požádání' orgánů závodních složek ROH,
Komisí pro bYtové a sociální záležitosti závodních rad, Krajských rad odborů a Krajských výborů svazů, které bu40u
zastávati zájmy stavebníků v rámci akce "Individuální bytové
výstavby svépomocí".
5. Zaměření nově vytvořených parcel, Vytyčení parcelace,
dělících čar, vyrovnání hranic nebo jiná situační měření pro
vytyčení a omezníkování stavebního místa, provedená na
žádost nebo v zájmu stavebníka rodinného domku" budou
prováděna za úhradu vlastních nákladů (viz výnos Ústřední
správy geodesie a kartografie ze dne 22. dubna 1954, č. j.
113-4538/1954, odst. lb).
II. Zeměměřické práce pro realisaci stavby.
1. Stavební obvody.
a) Bude-li nutno v zájmu soustředěné, ucelené a hospodárné výstavby obce určit stavební obvod i pr9 individuální bytovou výstavbu nebo vyltlášený stavební
obvod změniti, provedou okresní měřická střediska na
vyžádání ONV - odboru pro výstavbu - veškeré
měřické a zobrazovací práce pro určení těchto stavebních obvodů (nebo změn stavebních obvodů již vyhlášených) zdarma.
b) Do těchto prací patří zejména provedení snímků se
státní mapy I : 5000 a mapy katastrální, s vyznačením
komisionálnězjištěných
obrysových linií navrhova-

ného stavebního obvodu a se zákresem veřejných zařízení nejbližšího okolí, souvislého zastavění obce,
ochranných pásem, stavebních uzávěr a podobně.
Výškové kóty význačných bodů v navrhovaném
obvodu se určí a vyznačí pouze na zvláštní žádost ONV.
Do měřických prací pro určení stavebního obvodu
nepatří však schematické znázornění zamýšlených
způsobů zastavění, měřické práce prů2:kumové, měřické
práce pro získání průkazního materiálu rozborů a jejich
grafické znázornění.
Okresní měřická střediska provedou rovněž zdarma
i měřické práce pro vyznačení stavebních obvodů
vyWášených výměrem KNV.
c) S měřickými pracemi pro určení stavebních obvodů
nesmí býti zaměňovány nebo slučovány měřické práce
pro určení a vytyčení stavebního pozeniku nebo
staveniště individuálního stavebníka.
2. Mapové podklady pro zastavovací plán.
Pokud bude, na žádost stavebního úřadu, nutno vyhotovit
mapové podklady pro zastavovací plán individuální bytové
výstavby (na př. při zastavění skupinovém nebo v terénu
členítém), vyhotoví OMS mapové podklady zdarma, podle
směrnic ministerstva stavebního průmyslu ze dne 20. dubna
1951, uveřejněných ve sbírce oběžníků pro KNV pod poř.
číslem 406/1951, s těmito zjednodušeními v zájmu hospodárnosti a urychlení prací:
a) Pro mapový podklad lze použít v dohodě se stavebním
úřadem kopie katastrální mapy až do měřítka I : 2880.
b) Nejsou-li v blízkosti polohopisné a výškopisné body
trvale stabi1isované, lze polohopisné a výškopisné
měření provést bez připojení na jednotné geodetické
sítě.
Pro polohopisné měření (doplnění situace katastrální
mapy) lze použít záměrných přímek a methody
tacheometrické. Pro výškové měření je dovoleno zvolit
srovnávací rovinů, procházející trvale označeným
bodem, zvoleným asi uprostřed zaměřovaného území.
Tento bod stane se východiskem i pro pozdější vytyčování výškových úrovní stavby.
c) Zaměření pevných předmětů na povrchu země (patřících k veřejným a dopravním zařízením) a zařízení
podzemních omezí se v dohodě se stavebním úřadem
na nejnutnější potřebu prací projekčních.
d) Do doplněného polohopisu zakreslí se i hranice
vodovodních a silničních ochranných pásem, stavebních uzávěr, asanovaných poddolovaných území
a obrysy vyWášených stavebních obvodů. Od zIiázornění výškových poměrů vrstevnícemi lze - v dohodě
s projektantem - upustit a lomové body, výškové
zlomy stavebních čar a terénu a jiné výrazné body
v terénu označit pouze výškovými kótami.
3. Vytyčeni stavebnich čar a výškových úrovni.
\

Pro individuálního stavebníka se provedou tyto vytyčovací
práce za úhradu vlastních nákladů (srovnej odst. lb) výnosu
Ústřední správy geodesie a kartografie č. j. 113-4538/1954),
podle technických zásad směrníc minísterstva stavebního
průmyslu ze dne 7. března 1952, uveřejněných ve sbírce oběžníků pro KNV, poř. čís. 123/1952, s těmito zjednodušeními:
a) Jako podkladu pro vytyčovací práce může být použito
místo zastavovacího plánu pouze podrobných prováděcích návrhů, prováděcích výkresů, stavebních
podmínek nebo typového základního projektu, doplněného směrovými a výškovými údaji stavby. Tyto
podklady dodá stavební úřad.
b) Aby polní měřické' práce nebyly zdržovány, provede
se v kanceláři příprava vytyčení, t. j. prostudování
vytyčovacích podkladů pro vyhotovení tláčrtu vytyčovacích prvků a pomocných měr. Při vlastníCh
vytyčovacích pracích je možno pracnější připojení na
vzdálené výškové body nebo státní nívelační síť
ňahradit volbou relativní srovnávací roviny (viz
též odst. 2 b).
Na staveníšti se zřídí pomocný výškový bod EPevný
předmět nebo kůl), tak, aby stavebník si mohl sám
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jednoduchými pomůckami přenášet potřebné výšky
pro základní stavby.
c) Po bezpečném zajištění stavebních čar a pomocných
výšek koliky a kameny seznámí vytyčovatel stavebníka
s vytyčenýmí body a sepíše na místě stručný zápis
(protokol)" o provedeném vytyčení, jeho stabilisaci
a předání vytyčených bodůstavebnikovi
nebo provaditeli stavby. Půjde-li o složitější případ vytyčovacích
prací, doporučuje se zápis (protokol) doplnit náčrtem z volné ruky. Zápis (protokol) opatřený podpísy
vyhotovitele, stavebníka po případě i zástupce odborové organisace nebo lidové správy předá se příslušnému stavebnímu úřadu.
d) Odborný dozor na zachovávání vytyčených směrových
a výškových údajů během provádění stavby bude prováděn výjimečně pouze na požádání stavebního úřadu.
Provedeni dozoru, doplnění nebo obnova ztracených
a porušených vytyčených bodů na staveništi bude
qrazena stavebníkem ve výši vlastních nákladů.
4. Geometrický (polohopisný) plán.
a) Zeměměřické práce spojené s vyhotovením geometrického (polohopisného) plánu se provedoú na
písemnou objednávku stavebníka podle směrnic
Ústřední správy geodesie a kartografie ze dne 3. dubna
1954, č. j. 242-3454/1954 za úhradu vlastních nákladů.
b) Před zařazením objednávky do pracovního programu
je okresní měřické středisko povinno upozornit objednatele, že pro vyhotovení nabývací smlouvy, pro
vydání výměru ONV o přídělu nebo vyvlastnění pozemku, pro zřízení práva stavby, pro zápis v pozemkovém katastru a v pozemkových knihách, pro doklady
o vlastnictví k žádostem o poskytnutí úvěrové pomoci,
není třeba geometrického (polohopisného) plánu, který
může být nahrazen snímkem s mapy katastrální)".
doplněným výkazem výměr.
e) Doklad o provedené likvidaci úhrady za objednané
vyhotovení geometrického (polohopisného) plánu pro
účely individuální bytové výstavby rodinných domků
není třeba žádati před vydáním plánu objednateli.
Plán se zašle objednateli ihned po vyhotovení současně s platebním vyzváním.
d) Hlavní správa státních spořitelen dopisem ze dne
23. dubna 1954 sdělila, že souhlasí s návrhem Ústřední
správy' geodesie a kartografie, aby Státní spořitelny
netrvaly na zaknihování příslušných kupních nebo
směnných smluv, žádané půjčky povolovaly a proplácely z nich potřebné částky na nákup stavebniho
materiálu a pod., budou-li jim předloženy tyto doklady:
1. stavební povolení nebo jeho ověřený opis,
2. kupní nebo směnná smlouva, případně jiná listina
o právním úkonu, kterým stavebnik získal pozemek
a to buď v originále nebo v ověřeném opisu,
3. přesný snímek mapy katastrální, z něhož je patrna
poloha a výměra stavebního pozemku.
Všechny Státní spořitelny byly o tomto opatření
Hlavní správy státních spořitelen uvědoměny.
ITl. Závěrečná ustanovení.

1:

Veškeré měřické práce pro individuální výstavbu rodinných domků musí být prováděny - pokud to plán vlastních
prací OMS dovolí - přednostně a operativně. Zpožděním
měřických prací nesmí trpět projekční připravenost, rozhodnutí
o stavbě, svoz stavebního materiálu nebo zahájení stavby.
Před započetím zeměměřických prací musí býti objednatel
(stavebník nebo stavební úřad) upozorněn několik dnů předem
, na den a hodinu, kdy polní měřické práce budou zahájeny.
Objednatel prací budiž současně vyzván, aby v zájmu snížení
nákladů prací cestou svépomoci zajistil na pracovišti nutný
pomocný personál k měření a sta'bilisační materiál.
2. O každé zeměměřické práci musí býti veden podrobný
pracovní 4eník, který se stane podkladem k vyplnění kalkulačního vzorce a stanovení vlastních nákladů.
3. Ústřední správa geodesie a kartografie povoluje, aby
'podniky, orgány a ústavy pověřené zeměměřickými úkony pro
vlastní obor působnosti - podle § 3 zák. čís. 61/19'51 Sb. prováděly zeměměřické práce a vyhotovovaly geometrické
(polohopisné) plány i pro účely individuální bytové výstavby
svépomocí, pokud stavebníky budou vlastní zaměstnanci
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těchto podniků, orgánů nebo ústavů. Skutečnost
že jde
o vlastního zaměstnance - potvrdí na geometrickém (polohopisném) plánu příslušná závodní rada.
4. Ustanovení těchto směrnic vztahují se výlučně k akcím
"Individuální bytové výstavby svépomocí" (5000 a 10 000
rodinných domků) podle vládního usnesení ze dne 21. září 1953
a k dalším akcím ve výhledovém plánu do r. 1960.
Směrnice nelze aplikovati na jiné stavební akce bytové
výstavby, jako jsou akce drobných staveb, akce n. p. Dřevona
a jiné.
(Výnos ÚSGK ze dne 20. 5. 1954, č. j. 242-5033/1954)
-ýVyhotovování

geometrických
plánů

(polohopisných)

Podle ustanovení § 6, odst. 3. vládního nařízení ze dne
23. prosince 1953, č. 1/1954 Sb., zřidil ministr místního hospodářství zřizovací listinou č. j. 121-5/19/54 ze dne 22. ledna 1954
Oblastní ústavy geodesie a kartografie (dále jen OÚGK),
do nichž byly dnem 1. ledna 1954 začleněny všechny závody
národního podniku Geometra.
Vyhotovování geometrických (polohopisných) plánů pro
agendu notářsko-technickou prováděl v převážné míře národní
podnik Geometra a to pro potřebu investorů socialistického
i soukromého sektoru.
.
Podle zřizovací listiny výše citované vyhotovují geometrické
(polohopisné) plány pro všechny účely napříště
.
okresní měřická střediska.
Aby agenda spojená s vyhotovováním g<;ometrických (polohopisných) plánů byla prováděna jednotně u v.šech okresních
měříckých středisek (dále jen OMS), vydává Ustřední správa
geodesie a kartografie (dále jen ÚSGK) tyto pokyny:
I. Oprávnění k vyhotovování geometrických
(polohopisných) plánů.
Geometrické (polohopisné) plány mají právo vyhotovovat:
1. okresní měřická střediska na žádost a náklad všech
investorů socialistického a soukromého sektoru,
2. provozy oblastních ústavů geodesie a kartografie v cestě
výpomoci okresnímu měřickému středisku po rozhodnutí
hlavního inženýra, odůvodněném nutností nebo hospodářskou
účelností,
3. orgány socialistického sektoru, pověřené zeměměřickými
úkony a to jen pro vlastní obor působnosti.
II. Náležitosti geometrických (polohopisných)
.
plánů.
A. Formální náležitosti.
Dosud vydané předpisy o formálních náležitostech geometrických (polohopisných) plánů zůstávají v platnosti s těmito
doplňky:
1. Na každém geometrickém (polohopisném) pllÍnu je třeba
uvésti:
a) okresní měřické středisko,
b) okres,
c) kraj,
d) název katastrálního území,
e) název obce.
2. Stavebním úřadem první stolice podle § 43, písmo A
(bod b) vládního nařízení č. 64/1930 Sb. je:
a) Stavební úřad zřízený podle § 30, odst. 1., vlád. nař.
č. 93/1950 Sb. v obcích, v nichž podle § 5, odst. 1.,
zák. č. 280/1949 Sb. je určen pravoplatně stavební
obvod.
b) Krajský národní výbor - odbor pro výstavbu ve všech
ostatních případech.
Ministerstvo místního hospodářství zařídí potřebné
u odborů pro výstavbu KNV.
Ústřední správa geodesie a kartografie upozorňuje, že
ONV není sám oprávněn rozhodovat o zastavitelnosti
pozemků a udělovat povolení k rozdělení na stavební
pozemky.
3. Potvrzovat správnost poznačení nově utvořených parcel
nebo dílů na geometrických (polohopisných) plánech (§ 80
zák. čís. 177/1927 Sb.) přísluší u OMS pouze zeměměřickému
inženýru. Nern-li v přítomné době u OMS žádný zeměměřický inženýr - pověří hlavní inženýr potvrzováním geometrických (polohopisných) plánů podle § 80 zák. čís. 177(192,7
některé jiné OMS.
'-.
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4. U data zaměření (§ 43, oddíl A, písmo ee, vládního nařízení č. 64/1930 Sb.), budiž vždy uvedeno jméno toho, jenž
provedl měřickou operaci (na př. Zaměřil 15. 5. 1954,.N. M.).
5. Okresní měřické středisko vydává potvrzení ke geometrickým (polohopisným) plánům podle ustanovení § 17,
odst. 6. zák. čís. 139/1947 Sb.
B. Věcné náležitosti.
Předpisy o věcných náležitostech geometrických (polohopisných) plánů zůstávají v platnosti a k některým vydává
ÚSGK tyto podrobnější pokyny:
1. Dělením parcel povstalé dí!ce se poznačí na geometrickém
(polohopisném) plánu jen písmeny.
Správnost poznačení nově utvořených dílců novými parcelními čísly se provede:
a) na žádost kníhovního soudu doloženou kníhovním
návrhem,
b) na žádost sttany, předloží-li strana listinu o převodu
(přechodu) vlastníctví nebo správy a převod nehodlá
knihovně provádět.
2. Okresní měřická střediska dbají, aby geometrické (polohopisné) plány pro účely pozemkového katastru a veřejných knih,
vyhotovené socialistickými orgány, které jsou pověřeny zeměměřickými úkony, měly všechny předepsané náležitosti, zejména náležitosti věcné. Soustavné vyhotovování vadných
geometrických (polohopisných) plánů takovými orgány ohlásí
příslušné okresní měřické středisko prostředníctvím oblastního ústavu geodesie a kartografie Ústřední správě geodešie
a kartografie.
III. Ověřování

geometrických (polohopisných)
plánů.
Ověření geometrického (polohopisného) plánu vyhotoveného
podle:
a) oddilu 1., bod 1. provede vedoucí OMS nebo jiný
zeměměřický inženýr u OMS, pokud splňuje tyto
předpoklady:
1. jest zeměměřickým inženýrem a má nejméně 5 roků
zeměměřické praxe, z toho aspoň 2 roky u pozemkového katastru (2 roky praxe u poz. kat. nahrazuje
ustanovovací zkouška měřická) nebo
2. měl již dříve oprávnění k ověřování geometrických
(polohopisných) plánů podle § 51 zák. čís. 177/1927
Sb. nebo podle § 3 zák. čís. 61/1951 Sb.,
b) oddilu 1., bod 2. provede vedoucí příslušného provozu
nebo jím pověřený zeměměřický inženýr, pokud
.splňuje předpoklady požadované v bodech 1., 2. pod
písmo a),
c) oddílu 1., bod 3. provede osoba oprávněná k,.ověřování
zeměměříckých prací za pověřený socialistieký orgán,
podle vyhlášení Ústřední správy geodesie a kartografie
(od 1. ledna 1954), případně podle vyhlášení orgánu
dříve.k tomu oprávněného (do 31. 12. 1953ministerstvo
st:tvebního průmyslu a pak ministerstvo stavebnictví).
Osoba jmenovaná pod písmoa), b) ověřuje geometrické
(polohopisné) plány svým podpisem a připojením
otisku úředního razítka.
Osoba jmenovaná pod písmo c) cvěřuje geometrický
(polohopisný) plán, vyhotovený pro obor vlastní
působnosti, svým podpisem a připojením řádkového
razítka podniku. Kromě toho potvrdí ředitelství podniku, že úkon byl proveden jen pro vlastní potřebu
.podniku.
Nesplňuje-li žádný zaměstnanec u OMS nebo v provozu OÚGK předpoklady pro oprávnění ověřovat
geometrické (polohopísné) plány, zajistí jejich ověřování
hlavní inženýr.
Ústřední správa geodesie a kartografie pověřuje do
odvolání hlavniho inženýra generálním oprávněním
ověřovat podle potřeby geometrické (polohopisné)
plány vyhotovené v rámci příslušné oblasti.
IV. Potřeba vyhotovovat geometrické
(polohopisné) plány.
Geometrický (polohopísný) plán se vyhotoví na žádost
a náklad investora socialistického nebo soukromého sektoru
o změnách:
a) zamýšlených (na př. zjištění výměr pro zamýšlený
převod vlastnictví nebo správy, parcelace a t. p.),
b) dokonaných, které však pro nedostatek času nebo
z jiných důvodů nebylo možno provésti v pozemkovém

katastru zaplsem z úřední povinnosti a investor
požaduje jejich urychlené provedení v pozemkovém
katastru, případně i v knize pozemkové (na př. nové
sílnice, dokončené novostavby objektů všech druhů
a t. p.), .
.
c) prováděných v pozemkovém katastru zápisem, žádá-li
investor výslovně vyhotovení geometrického (polohopisného) ·plánu.
Před vyhotovením geometrického (polohopisného)
plánu podle bodu b) a c) upozorní orgán oprávněný
k vyhotovení takového plánu (oddíl 1., bod 1. a 2.),
že snímek mapy katastrální, doplněný výkazem
výměr, nahradí v tomto případě geometrický (polohopisný) plán.
V.Polní náčrt.
O každé zaměřené změně se vyhotoví řádný polní náčrt. Na
polním náčrtu se uvedou výsledky měření (kóty) a výsledky
šetření (na př. druh změny, doba dokončení změny, jméno
dosavadního i nového držitele, způsob vzdělávání a užívání,
cena a t. p.).
Zápisníky měřených úhlů a délek, pokud byly při měření
změny vyhotoveny, tvoří přílohy polního náčrtu.
Předpisy vydané o vyhotovování a adjustování polních
náčrtů zůstávají v platnosti s těmito odchylkami:
a) polní náčrt zůstane uložen v obalu neprojednaných
listin, dokud se změna nestane předmětem zápisu
v pozemkovém katastru,
b) polní náčrt se označí rokem teprve, až se změna zapíše
do výkazu změn,
c) na polním náčrtu se poznamená, že o změně byl
vyhotoven geometrický (polohopisný) plán, číslo
faktury, příp. číslo zakázky.
VI. Technícko-měřický
podklad pro vyhotovení
geometrického (polohopisného) plánu.
1. Zákres.
Zaměřená změna se zakreslí z hospodárných důvodů přímo
do katastrální mapy podle konstrukčních měr na polním
náčrtu. Pro zobrazení změny platí předpisy ó zakreslování
změn do katastrální mapy podle polních náčrtů s těmito doplňky:
a) tužkový zákres dokonané změny (viz oddíl IV., písm.b)
se vyrýsuje v katastrální mapě červeně rumělkou,
b) zákres zamýšlených změn (viz oddíl IV., písmo a) zůstane
v katastrální mapě, do doby než bude provedeno jejich
zapsání v pozemkovém katastru, v tužce.
Protože dělením parcel povstalé dílce se poznačí na geometrickém (polohopisném) plánu jen písmeny (viz oddíl II.,
písmo B) bod 1.) spojí se zákres pod písmo a) v katastrální
mapě s původními parcelami slučkou.
Na polním náčrtu se poznačí nově utvořené dílce písmeny.
2. Výpočet výměr.
Výpočet výměr změněných parcel se provede z hospodárných
důvodů definítivně v tiskopise "Protokol o výpočtu výměr
změněných parcel" podle předpisů platných pro výpočet
výměr.
Vypočtenč výměry se převezmou později pro zápis do
pozemkového katastru.
Dělením parcel povstalé dílce se poznačí písmeny (tužkou)
shodně s poznačením na polním náčrtu .
VII. Všeobecné pokyny.
1. Po projednání geometrických (polohopisných) plánů podle
ust. § 80 zák. čís. 177/1927 Sb. doplní se nová čísla parcel:
a) v polním náčrtu,
b) v protokole o výpočtu výměr změněných parcel.
2. Z hospodárných důvodů je třeba použivat u OMS (příp.
u OÚGK) všude, kde je to možné, při měřických pracích
pro vyhotovení geometrických (polohopisných) plánů příruční
katastrální mapy, aby odpadlo vyhotovování pracných ručních
snímků s mapy katastrální.
3. OMS vyhoví v přiměřených lhůtách žádostem investorů
o vyhotovení geometrických (polohopisných) plánů.
Aby se však zamezilo možnosti, že zamýšlená změna, vyznačená v geometrickém (polohopisném) plánu, nebude z důvodu předem neznámého příslušným orgánem povolena nebo
schválena, doporučuje ÚSGK, aby OMS (nebo výjimečně
provoz OÚGK) vyžadovalo podle potřeby od investora písemné
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potvrzení příslušného úřadu nebo orgánu, že proti zamýšlené
změně není námitek (na př. od stavebního úřadu MNV nebo
od KNV souhlas s parcelaci, souhlas ONV podle zák. čís.
65/1951 Sb. při dělení nemovitosti).
4. Ústřední správa geodesie a kartografie vydá předtištěné
formuláře pro geometrické (polohopisné) plány a snímky mapy
katastrální s výkazem výměr, aby byla ulehčena práce s jejich
vyhotovováním.
_
(Výnos Ústřední správy geodesie a. kartografie č. j. 242-3456/1954 ze dne 3. 4. 1954, doplněný výnosem č. j. 242-6141/1954 ze dne 26. 5. 1954.)
Výklad k předpisům o náhradách
cestovnich výdajů, používaných v ústavech
Ústředni správy geodesie a kartografie
V praxi pracovníků zeměměřictví se vyskytují různé případy
pracovních cest a vnějších výkonů, které je nutno vzhledem
k mnohdy odchylným podmínkám, než jaké měly především
na mysli vyhlášky č. 480 a 486/50 Ú. 1., vykládati jednotně,
pokud vůbec obsahují úpravu případů zcela specifických pro
pracovníky v zeměměřictvL
Protože se v praxi při používání předpisů jednotlivými pracovníky často chybuje, je třeba rozebrati jednotlivé typy pracovních cest a vnějších výkonů tak, aby bylo možno podati
pokud možno jednotné a přehledné stanovisko alespoň pro
vnitřni účely na dobu až do vydání nově připravovaných předpisů o náhradách v těchto zvláštních případech.
Pro účely tohoto výkladu bude vhodné rozčleniti zaměstnance ústavů do těchto kategorií:
I. na zaměstnance, kteří mají nárok na plnou výměru
náhrad podle vyhlášek čís. 480 a 486/50 Ú. 1. a násl. (dále jen
"zaměstnanci podle I");
II. na zaměstnance se zkrácenou výměrou náhrad podle
§ 38, 39, resp. § 34, 35 cit. vyhlášek (dále jen "zaměstnanci
podle II");
III. na zaměstnance s měřickými paušály, které jím prozatím přislušejí podle zmocněni § 39, resp. 35. cit. vyhlášek
na základě výnosu min. financí čís. l66003/49-X/7 a přílohy
k tomuto výnosu, ve zněni později '.'Ydanýchpředpisů a s omezením, které všeobecně upravuje odst. 2, § 39, resp. 35 cit.
vyhlášek. (Dále jen: "zaměstnanci podle III").
Ad I. Do prvé kategorie zaměstnanců patří všichni zaměstnanci Ústředni správy i ústavů, pokud nejsou uvedeni v kategoriích II. a III.
Ad II. Sem patří zaměstnanci,
a) kteři konaji vnějši pracovni výkony, které patří k jejich
pravidelným pracovním úkolům, avšak níkoliv zaměstnanci, kteří provádějí výkonné zeměměřické práce v poli,
uvedení v kat. III. Jsou to inspektoři-geodeti, vedoucí
a inspektoři technické kontroly, účetní revisoři a šoféři
bez ohledu na to, kolik procent pra~ovní doby stráví
skutečně na těchto cestách. Tito zaměstnanci sem však
spadají jen potud, pokud se neúčastní měřických výkonů
v poli, v kterémžto případě jim náleží měřické paušály
podle III.
O tom, kdy se zaměstnanci podle II. účastní měřických
prací v poli (III.) rozhoduje ředitel ústavu podle individuálního posouzeni případu.
b) kteří konají časté cesty při výkonu své funkce, pokud by
při normálnim výkonu práce strávili na těchto cestách
v průměru posledních šesti měsíců nejméně 50 % pravidelné pracovni doby v měsíci.
To mohou býti:
hlavní inženýři, vedoucí provozů, provozní inženýři
a jiní podle individuálního posouzení.
Ad III. Sem spadají zaměstnanci, kteří provádějí výkonné
zeměměřické práce v poli, HTÚP a pod. práce. Do této kategorie jsou zahrnuti všichni výrobní zaměstnanci počínaje
figurantem a technikem až po vedoucího oddilu a měřického
střediska.
•
Typy vnějších pracovních
výkonů
Pro snazší orientaci je třeba hned na začátku vysvětliti
jednotlivé typy cest.
1. Pracovní cesta.
Pracovní cestou rozumíme cestu, trvající. nejméně 6 hodin,
kterou zaměstnanec vykoná mimo správní obvod obce svého

pravidelného pracovního mista a obec svého bydliště na příkaz
vedoucího. Výjímečně postačí, je-li pracovní cesta dodatečně
schválena příslušným vedoucím, který je povinen posouditi,
byla-li cesta skutečně nutná z naléhavých provozIiích důvodů.
Dokud zaměstnanec nebyl zvlášť vedením ústavu odvolán,
buď aby se vrátil do stálého pracovního místa, nebo aby nastoupil pracovní cestu do jiného přechodného pracovního
místa, ležícího mimo obvod obce, která byla cílem předešlé
pracovní cesty, je stále na téže pracovní cestě, i když v mezidobí
vykonal zvláštní pracovní cestu za účelem školení, instruktáže
a pod. na kterékoli jiné misto. Schůze, instruktáže a změna
úkolu nepřerušují pracovní cestu, což je důležité pro stanovení
výše náhrad (po prvních 14 celých dnech pobytu a pod.).
2. Přechodné přidělení.
Za přechodné přidělení je třeba považovati jen takový případ,
kdy zaměstnanec vykonává práce pro jiné pracovní místo, na
něž je přechodně přidělen. To znamená, vykonává-li práce
na př. pro jiný útvar a je-li tam odvelen na přechodnou dobu.
Po dobu přechodného přidělení podléhá zaměstnanec po
stránce organisační, disciplinární, případně i po stránce svých
služebních požitků vedoucímu tohoto jiného pracovního místa.
Půjde tu zpravidla o přidělení k zastupování zaměstnance
jiného útvaru podobu jeho dovolené, nemoci, přidělení na
výpomoc, vyslání do učebních kursů a pod.
Je samozřejmé, že přechodné pracovní místo, do něhož byl
přidělen, musí ležet mimo obec jeho pravidelného pracovního
místa a obec trvalého bydliště, aby zaměstnanci mohly býti
přiznány náhrady při přechodném přidělení.
3. Pracovní cesta při přechodném přidělení.
V případě, že zaměstnanec v době svého přechodného přidělení vykonává různé pracovní' césty nebo vnější výkony,
vytčené v bodě 4. a 5. podrží jen část přídělného podle § 22
vyhl. a po dobu, po kterou trvá pracovní cesta nebo vnější
výkon, má nárok na náhrady podle toho, do které kategorie
je ho možno zařaditi. Část přidělného náleží mu však jen tehdy,
musí-li v mistě přechodného přidělení podržeti byt a vypočítává se v prvních 14 dnech z pfného přídělného a po 14
dnech ze sníženého přídělného.
Trvá-li pracovní cesta nebo vnější výkon při přechodném
přidělení 24 hodin, náleží zaměstnanci část přídělného ve
výši 35 %, t. j.
v prvních 14 celých dnech přechodného přidělení Kčs 14,po 14 celých dnech ženatému . . . . . . . .
8,40
svobodnému . . . . . . . ..
4,90
Trvá-li pracovní cesta nebo vnější výkon dobu kratší ne~
24 hodiny, náleží zaměstnanci část přídělného za dobu nepřítomnosti v mistě přechodného přidělení a to
od 6 hodin ve výši 80 % přídělného
přes 10 hodin
70 % přídělného
přes 14 hodin
50 % přídělného,
t. j. v prvních celých 14 dnech přech. přid. za dobu nepřítomnosti v místě přechodného přidělení
od 6 hodin v částce . . . . Kčs 32,přes 10 hodin v částce . . . Kčs 28,přes 14 hodin v částce . . . Kčs 20,a po prvních 14 celých dnech přechodného přidělení za dobu
nepřítomnosti v místě přechodného přidělení
od 6 hodin v částce .
Kčs 19,20 ženatému
Kčs 11,20 svobodnému
přes 10 hodin v částce
Kčs 16,80 ženatému
Kčs 9,80 svobodnému
přes 14 hodin v částce
Kčs 12,- žen?tému
Kčs 7,- svobodnému
4. Vnější výkony, kdy povaha práce sama způsobuje, ze se
pracovní místo mění.
V těchto případech vyplývají časté změny pracovního mista
přímo ze samotné povahy práce, to znamená, že patří přímo
úkolům osoby, která je koná, takže bez těchto častých změn
pracovního místa nelze si řádný výkon příslušné funkce vůbec
představiti (na př. šoféři, výrobní inspektoři).
5. Výkonné zeměměřické práce v poli.
Těmito vnějšímí pracovními výkony rozumíme výkony,
vyjmenované v citovaném výnose ministerstva financí, tedy
výkonné měřické práce v poli a HTÚP. Pracemi v poli rozumíme
pak i nejnutnější kancelářské práce, pokud jsou prováděny
v souvislosti s terénními pracemi v polní kanceláři a po dobu
trvání vnějšího výkonu.
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Přeložení
Pro úplnost je třeba uvésti, že za přeložení nutno považovat
případ, kdy zaměstnanec je přemístěn organisačně do jiného
ústavu nebo provozovny v rámci téhož ústavu s úmyslem, že
se již nemá natrvalo vrátiti do původního pracovního místa.
Při přeložení lze odlučné poskytnout jen ženatému zaměstnanci
a pokud se oženíl předtím, než byl přeložen do nového pracovního místa.
Poměry, .které vznikly
důsledku zrušení někte,rých provozoven ústavů, budou upraveny zvlášť.

v

Pracovní místo a bydliště
Bude vhodné podati v dalších odstavcích charakteristiku
pojmu pracovního místa a bydliště.
A. Stálé pracovní místo.
Stálým pracovním místem rozumíme pro účely posouzení
nároku na cestovní náhrady správní obvod obce sídla ústavu
nebo sídla provozovny, pokud v něm má zaměstnanec podle
služebního příkazu v době, kdy není na vnějším výkonu, převážně vykonávati funkci nebo práce, kterýmí je pověřen.
Půjde zpravidla jen o kanceláře provozoven, přihlášených
u příslušného úřadu.
B.. Přechodné pracovní místo.
Přechodným pracovním místem rozumíme správní obvod
obce útvaru, kam je zaměstnanec přechodně přidělen nebo
kde je polní kancelář, případně i improvisovaná místnost
(třeba i tábořiště), která je dočasně kanceláří vedoucího polního měřického útvaru.
C. Přechodné stanoviště.
Přechodným stanovištěm je kterékoli místo v terénu, kóta,
kilometr nebo jiný bod terénu, kde má býti proveden měřický
úkon při měření v poli.
D. Sídlo ústavu.
.Sídlem .ústavu je zpravidla krajské město, v němž je ústav
přihlášen u příslušného úřadu a jest pracovním místem pro
ty pracovníky, kteří jsou nejen organísačně, nýbrž přímo
služebním příkazem povinni pracovati v některé kanceláři
nebo provozovně v obvodu obce sídla ústavu.
E. Provozovna.
•
Provozovnou je každé pracoviště ústavu, pokud je přihlášeno
jako provozovna ústavu u příslušného úřadu. Provozovna je
pracovním místem zaměstnancovým, jestliže mu jako takové
místo byla přikázána služebním příkazem a zaměstnanec je
povinen v ní pracovati v době, kdy neprovádí vnější výkony.
Přihlášení provozovny u příslušného úřadu může provést
jen vedení ústavu a to se souhlasem Ústřední správy.
F. Bydliště.
Bydlištěm je místo, kde se zaměstnanec přihlásil u MNV
k trvalému pobytu.
G. Místo přechodného ubytování.
Místo přechodného ubytování se může lišiti od přechodného
pracovního místa (polní kanceláře). Při volbě místa přechodného
ubytování je nutno šetřiti zásad hospodárnosti a úspornosti
a· má býti měněno, je-li to s hlediSKa ubytovacích možností
dosažitelné, tak aby leželo v správním obvodu přechodného
pracovního místa, aby náklady na cestovní náhrady byly co
nejmenší.
.
Druhy náhrad
Po tomto všeobecném úvodu budou probrány jednotlivé
druhy cestovních náhrad s hlediska nároků zaměstnanců podle
jednotlivých kategerií, uvedených vpředu.
L Jízdné.
K vykonání cesty, kteréhokoliv typu má zaměstnanec použít
především veřejných hrommlných dopravních prostředků
a má nárok na náhradu skutečně vzníklých výdajů, t. j. za
jízdenku a pod. Otázku za jakých podmínek lze mu přiznat
nárok na náhradu let~nky, místenky, použití lůžkového vozu,
rychlíku, je třeba řešit ve smyslu všeobecné zásady větší úspornosti při pracovních cestách.
Při vzdálenostech přes 200 km hradí se jízdné za vyšší třídu,
je-li to prokázáno. Zaměstnanci ústavů musí prokazovati
i jízdné 3. třídy.
Jestliže zaměstnanec jízdu na vzdálenost 200 km nebo
delší přeruší, avšak v místě přerušení se nezdrží déle než
24."~Qdin, má nárok na druhou třídu pro celý' úsek cesty.
Trvá-li přerušení déle, může účtovati za jednotlivé úseky
jen nejnižší třídu.
Předloží-li zaměstnanec 2 jízdenky jako doklad k uplatnění
nároku na náhradu za 2. tříslu, je· mOžno nárok uznati jen
tehdy, byly-li jízdenky vydány v pořadí za sebou.

Pro zaměstnance všech tří kategorií platí stejná úpravá.
V některých případech mají však zaměstnanci podle III.
možnost uhraditi jízdné z cestovního pauš\\Ju, který činí
Kčs S,- denně. Jestliže však účtují jízdné zvlášť, snížuje se
jim tento cestovní paušál na Kčs 2,SOa tato částka pak připadá
na cesty pěšky.
'
2. Náhrada za cesty pěšky a motorovými vozidly.
Zaměstnanci podle I. a II. obdrží za každý km cesty z trvalého pracovního místa na přechodné pracovní místo, nebo
z místa přechodného ubytování na přechodné pracovní místo,
nebo na přechodné stanoviště náhradu za cestu pěšky nebo
jiným dopravním prostředkem než veřejným hromadným
dopravním prostředkem.
Zaměstnanci se poskytne při cestě
a) jízdným (motorovým) kolem nebo motocyklem, jejž
zaměstnavatel bezplatně propůjčil Kčs 0,10 za 1 km,
b) vlastním jízdním kolem nebo pěšKy Kčs 0,40 za 1 km,
c) najatým povozem nebo najatým motorovým vozidlem
náhrada skutečných výdajů do obvyklé výše,
d) vlastním motorovým vozidlem náhrada podle vyhlášky
č. SOS/SOÚ. 1.
e) vlastním povozem náhrada ve výši 2/3 obvyklých výdajů
za nájemní povoz.
Tyto náhrady lze vyplatiti jen tehdy, jestliže místo, odkud
zaměstnanec vyjde a místo, na které má doraziti, neleží ve
stejné správní obci. Velká města jako Praha, Brno, Bratislava
nejsou z tohoto ustanovení vyňata.
Tyto náhrady nepřísluší za cesty z trvalého bydliště na stálé
pracovní místo.
Nepřísluší dále šoférům, kteří se neúčastní měřického výkonu
v poli..
.
Zaměstnanci podle IIí. mají nárok na cestovní paušál
Kčs S,- denně, V němž je obsažena náhrada za cesty pěšky
a dopravními prostředky.
Účtuje-li však zaměstnanec podle III. zvlášť náhrady za
veřejný hromadný dopravní prostředek, za použití vlastního
vozidl~, nebo bylo-li mu zapůjčeno služební vozidlo a dále pak
koná-li v určitý den kancelářské práce, může mu býti vyplacen paušál jen v poloviční výměře.
Také v případě, že se zaměstnanec podle III. může denně
vraceti do obce bydliště z vnějšího výkonu, přísluší mu cestovní
paušál jen ve výši Kčs 2,SO.
3. Stravné a nocležné.
I. Zaměstnancům podle I. náleží v prvních 14 dnech strayné
Kčs 26,- a nocležné Kčs 14,- a po 14 celých dnech pfacovní
cesty úhrn nocležného a strav~ého ve výši Kčs 24, - u ženatých zaměstnanců a ve výši Kčs 14,- u svobodných zaměstnanců denně.
Za cesty kratší než 24 hodiny náleží jím stravné
za dobu od 6 hodin.
..
Kčs 7,přes 10 hodin . . . . . . . . . . Kčs 12,a přes 14 hodin
Kčs 20,II. Zaměstnancům podle II. náleží snížené stravné, případně
po 14 celých dnech snížený úhrn stravného a nocležného,
ať již jde o strav.!!éza celý den nebo za dobu kratší.
Stravné se snižuje těmto zaměstnancům o 10 % nebo
o cca 20 % (viz dále).
a) o 10 % se snížuje v případě, že zaměstnanec vykonává
cesty po každé do jiné obce na celém území státu.
Příklad: inspektor geodet vykoná cestu ve své působnosti
do Jihlavy, potom do Košic a do Liberce.
b) Ve všech ostatních případech, kdy :zaměstnanec vykonává
cesty v rámci jednoho kraje a to do kterékoli obce v tomto
kraji, má nárok na stravné sn,ížené o cca 20 %'
Příklad: Vedoucí provozu vykoná cesty v obvodu KNV
Č. Budějovice, do· Písku, do Tábora, do Soběslavi atd.,
druhý měsíc do Vodňan, Prachatic atd. a tyto cesty si
vyžádaly SO % jeho pravidelné pracovní doby.
Rovněž tak náleží zaměstnanci náhrady snížené o cca 20 Ofo,
jestliže vykonává cesty sice mímo obvod kraje, avšak vždy do
téže obce.
Příklad: Vedoucí provozu, mající pracovní místo v Praze,
navštíví několikráte svůj detašovaný oddíl, pracující na dlouhodobé zakázce v průmyslovém závodě v Mostě.
Vykoná-li však zaměstnanec, jemuž je svěřen k dozoru
na příkl. obvod kraje Plzeň, v němž za veškeré cesty mu náleží
náhi'ady snižené o cca 20 %, výjímečně 1 cestu ve své působnosti do· obce Bečov v kraji Kar1ovarském, náleží mu cestovní
náhrady, pokud jde o tuto jednu cestu, snížené jen o 10 %.
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Sazby jsou pak tyto:
a příjezdu za účelem přiznání příplatku na stravu je nepřív prvních 14 dnech podle písmena a) stravné
pustné. Rovněž nepřísluší místní přepravné.
6. ZaměstnancÚffi podle III., kteří provádějí vnější výkony
za celý den . . . .
Kčs 23,40
v obcích, z nichž se mohou denně vraceti do bydliště, poskytne
za dobu od 6 hod. . . . . Kčs 6,30
za dobu přes 10 hod
Kčs 10,80
se
za dobu pfes 14 hod
Kčs 18,a) náhrada prokázaných výdajů za cesty do obce přechod"
v prvních 14 dnech podle písmo b) stravné
ného pracovního místa a zpět,
Kčs 5,za celý den . . . .
Kčs 20,b) stravné za dobu od 6 hodin v částce
Kčs 8,přes 10 hodin v částce
za dobu od 6 hod. .
Kčs 5,Kčs 14,za dobu přes 10 hod
Kčs 8,přes 14 hodin v částce
Kčs 2,50
c) poloviční cestovní paušál v částce
za dobu přes 14 hod
Kčs 14,d) rl.áhrada výdajů za místní přepravné
Noc1ežnéjim náleží v částce Kčs 10,-. Nestačí-li toto snížené
nocležné k úhradě nutného výdaje za ubytování, hradí se
e) náhrada za ztrátu času.
výdaj v prvních 14 celých dnech v prokázané výši.
Musí-li se zdržeti na vnějším výkonu přes noc, náleží jim
měřické paušály jako zaměstnancÚffi podle III.
Po prvých 14 celých dnech pobytu na témže místě snižuje se
7. Náhrady cestovních výdajů při vnějším výkonu uvnítř
úhm stravného a nocležného o totéž procento a to:
správního obvodu obce stálého pracovního místa ne~o bydv případech podle písmo a) na úhrn v částce
liště se v důsledku ustanovení vyhlášky čís. 72/52 U. 1. neKčs 21,60 u ženatých
. poskytují.
Kčs 12,60 u svobodn.
z toho připadá na noc1ežné
. . 35 %
Z toho nejsou vyňata ani velká města.
8. Cestovní paušál (pochůzné) jako náhrada za cesty pěšky
Nestačí-li toto nocležné k úhradě nutného výdaje za ubytování, hradí se tento výdaj v prokázané výši, avšak nejvýše
v částce Kčs 5,- nebo Kčs 2,50, konané při vnějším měřickém
výkonu ve správním obvodu obce stálého pracovního místa
v částce Kčs 14,- za noc; na stravném bude pak vyplaceno
nebo bydliště se zaměstnancÚffi podle .III. prozatím může
ženatému
Kčs 14,poskytovat, je-li cílové místo vzdáleno více než 4km od stálého
svobodnému. . . . . . . Kčs 8,20
V případě podle písmo b) na úhrn v částce
pracovního místa (provozovny, kanceláře).
u ženatých
Kčs 19,20
5. Náhrady ve dnech vlastní cesty.
u svobodných .....
' . Kčs 11,20
Za dny strávené vlastní cestou ze stálého pracovního místa
z toho připadá na nocležné . . . . . 35 %
nebo bydliště na přechodné pracovní místo a zpět náleží
Nestačí-li toto nocležné k úhradě nutného výdaje za ubytostravné:
zaměstnancÚffi
vání, hradí se tento výdaj v prokázané výši, nejvýše však 14 Kčs
za noc; ,
podle
podle
podle
podl~
I.
II. a)
II. b)
III.
na stravném bude pak vyplaceno:
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
ženatému
Kčs 12,50
svobodnému. .I. • . • . Kčs 7,20
ženatým
7,6,30
5,od 6 hod.
III. Zaměstnanci podle III. mají nárok na měřický paušál,
přes 10 hod.
12,10,80
8,svobodným 12,50
který Činí za každý celý den pracovní nepřítomnosti ve stálém
20,18,14,přes 14 hod.
bez ohledu na
pracovním místě, čítajíc v to cestovní dny,
24 hod.
26,23,40
20,dobu
u ženatých na stravném .. Kčs 21,Náhrada za
ubytování . . . Kčs 6,ztrátu času za
u svobtldných na stravném. Kčs 12,50
hodinu
1,60
1,60
1,60
ubytování . . . Kčs 6, - .
obsaženo v měř.
2,2,2,v noci
FigurantÚffi, přijatým k přechodnému zaměstnání v území
paušálu.
cestovní paušál
Náhrada za
měření, kteří se mohou denně vraceti do bydliště, náleží přes2,50 Kčs'
polní přídavek Kčs 3,60 denně.
cestu pěšky
Nemohou-li se vraceti k hlavnímu jídlu do své domácnosti,
a vozidly
náleží jim ještě při stravování mimo domácnost odškodné
místní přepravné přísluší v prokázané výši všem kategoriím.
Kčs 2,40 denně.
O jízdném viz 1. odstavec.
Nemůže-li se figurant vracet do své domácnosti a musí-li
O jízdném a cestovních náhradách zaměstnanců, kteří se
přenocovati v přechodném ubytování obdrží
denně vracejí do bydliště viz předcházející odstavec 4.
figurant ženatý. .
Kčs 21,- stravného
6. Náhrady po dobu dovolené, volna, nemoci a absence.
figurant svobodný
Kčs 12,50 stravného
A. Po dobu dovolené na zotavenou, podobu pracovního
figurant ženatý. . . . . . Kčs 6, - ubytování
vo1na poskytnutého zaměstnavatelem, opustí-li zaměstnanec
figurant svobodný . . . . Kčs 6, - ubytování
v těchto dnech obec přechodného pracovního místa a po dobu
Nestačí-li nocležné zaměstnanců podle III. k úhradě nutléčení v ústavním ošetřování podrží zaměstnanec
ného výdaje za ubytování, hradí se tento výdaj v prokázané
a) podle I. a II., který je na přechodném přidělení nejvýše
výši.
35 % přídělného,
Vracejí-li se zaměstnanci podle III. denně do bydliště,
b) podle III., který je na výkonných zeměměřických pracích
náleží jím místo měřického paušálu stravné podle písmo II. b).
v poli paušální nocležné Kčs 6, - .
4. Denní návrat do bydliště.
c) Zaměstnanec podle I. a II., který Je na pracovní cestě se
1. Přechodně přidělenému zaměstnanci poskytne se při
vrátí do bydliště.
denním návratu do bydliště místo přídělného,
B. Po dobu nemoci v obci přechodného pracovního místa
a) náhrada prokázaných výdajů za cesty do obce přechodpodrží zaměstnanci
ného pracovního místa a zpět,
a) podle I. a II., kteří jsou na pracovní cestě a nemohou se
b) za dobu nutné nepřítomnosti v bydlišti, trvající alespoň
vrátit do bydliště, stravné a nocležné (po 14 celých dnech
11 hodin, poskytne se příplatek na stravu v částce Kčs 7, - ,
pobytu zkrácené),
b) podle I. a II., kteří jsou na přechodném přidělení přínemá-li možnost stravovat se v závodní kuchyni.
2. Musí-li se však zaměstnanec zdržeti v místě přechodného
dělné (po 14 celých dnech pobytu zkrácené),
přidělení přes noc, přísluší zaměstnanci přídělné.
c) podle III., kteří jsou na zeměměřických pracích v poli
3. Náhrady podle 1. přísluší zaměstnanci, jehož stálé praměřický paušál 21,- nebo 12,50,Kčs a náhradu výdaje
za ubytování Kčs 6, -, jako kdyby pracovali.
covní místo (provozovna) bylo v době po přijetí zaměstnance
přemístěno do jiné obce, kam může zaměstnanec denně doC. Za dny, v nichž zaměstnanec zamešká bez řádné omluvy
jížděti ze svého bydliště.
práci, náhrady podle shora uvedených předpisů se neposkytnou.
4. Jestliže zaměstnanec dojíždí z trvalého bydliště do stálého
Jestliže bezdůvodná absence bezprostředně navazuje na den
pracovního místa, které nebylo přemístěno po jeho přijetí
pracovního volna, nebo mu předchází, nepřísluší náhrady ani
do zaměstnání, nepřísluší mu žádné náhrady.
za den pracovního volna.
5. Zaměstnancům podle I. a II., kteří se denně vracejí
7. Místní přepravné.
~ do bydliště z místa přechodného přidělení, nepřísluší náhrada
a) Zaměstnanci podle I. a II. mají nárok na náhradu nutných
za ztrátu času a připočítávání paušální doby 30 min. k odjezdu
výdajů za místní přepravné, t. j. za přepravu k dopravnímu
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prostředku, kterého použijí mezi obcí pracovního místa nebo
obcí bydliště a obcí přechodného pracovního místa, jakož
i mezi obcemi přechodných pracovních míst a za přepravu
od tohoto dopravního prostředku.
b) Zaměstnancům podle I. a II. náleží místní přepravné za
pracovně nutné použití místního dopravního prostředku
v obci stálého, jakož i v místě přechodného pracovního místa.
c) Při denním návratu z místa přechodného přidělení áo
bydliště se místní přepravné neposkytuje.
d) Zaměstnanci podle III. mají místní přepravné v obci
stálého jakož i v obci přechodného pracovního místa obsaženo
v cestovním paušálu Kčs 5,-. Místní přepravné jim může býti
uhrazeno zvlášť, jestliže účtují v dotyčný den jenom Kčs 2,50
cestovního paušálu.
.
e) Při denním návratu z vnějšího výkonu zaměstnanců podle
III. se přepravné může poskytilout, neboN:>bdrží na cestovním
paušálu jen Kčs 2,50.
. 8. Vedlejší výdaje.
Jiné výdaje, jako za přepravu nutných zavazadel, map,
nářadí, za úschovu ,zavazadel, poplatky poštovní, telegrafní
a telefonní hraqí se v prokázané výši.
Nehradí se opotřebení šatstva, obuvi a kufrů, za cestovní
výstroj a cestovní pojištění, pokud .není povinné.
9. Náhrada za ztrátu času.
Za dobu strávenou na pracovní cestě jinak než vlastním
konáním práce, která je účelem cesty, nepřísluší mzda za
práci přes čas.
Zaměstnancům podle I. a II. však náleží za čas strávený
cestou do obce přechodného pracovního místa a zpět mimo
pravidelnou pracovní dobu obvyklou nebo zvlášť nařízenou
náhrada za ztrátu času. Tato náhrada· činí za každou celou
hodinu
a) Kčs 1,60v době od 6 do 22 hodiny; nejvýše však Kčs 8,v jednom kalendářním dnu.
b) Kčs 2,- v době od 22 do 6 hod., pokud se zaměstnanec
v této době neubytuje aní nepoužije lůžkového vozu.
Pří denním návratu z místa přechodného přidělení náhrada
za ztrátu času nepřísluší.
Zaměstnancům podle III., kteří se denně vracejí z vnějšího
výkonu do bydliště, je možno vedle cestovního paušálu Kčs
2,50 přiznati i nároky na náhradu za ztrátu času.
ZaměstnancŮ1.I1,kteří za dobu strávenou na pracovní cestě
obdrží mzdu (jako šoféři a figuranti), nepřísluší náhrada za
ztrátu času.
10. Cesta k návštěvě rodiny.
1. Ženatým zaměstnancům se poskytne v každých 4 týdnech
přechodného přidělení náhrada prokázaného jízdného za cestu
k návštěvě rodiny a zpět. Při tom první cestu k návštěvě rodiny
lze uskutečniti až po třech týdnech přechodného přidělení.
Místní přepravné, výdaje za přepravu zavazadel, cestovní
pojištěnLa pojištění zavazadel se nehradí.
Zaměstnanci přísluší nárok na úhradu jízdného 3. nebo
2. třídou vlaku za podmínek obsažených v odstavci o jízdném.
Letenky, místenky a lůžkový vůz se nehradí.
2. Zaměstnancům podle III. tento nárok nepřísluší. Měřický
paušál (Kčs 21,- resp. Kčs 12,5Q a náhrada Zíl ubytování
Kčs 6, - ) vyplácí se jim však i za dny pracovního klidu, kdežto
u prvých dvou kategorií se za dny strávené u rodiny přídělné
(odlučné) poskytuje jen ve výši 35 %.

3. V případech, kdy zaměstnanec podle III. pracuje na velmi
vzdáleném přechodném pracovním místě Cfřes 100 km a pod.)
v obvodu působnosti jiného oblastního ústavu, z něhož se
nemůže ani dvakrát za měsíc vraceti do svého bydliště a pokud
tyto vnější výkony mají zcela obdobnou povahu jako přechodné
přidělení s výjimkou toho, že z provozní nutnosti nebyl zaměstnanec organisačně podřizen ústavu, v jehož obvodu působnosti pracuje, bylo by možno analogicky v těchto případech
příznati po vyžádání souhlasu Ústřední správy nárok na náhradu jízdného za cestu k návštěvě rodiny za podmínek jako
při přechodném přidělení.
Za dny strávené u rodiny nelze v tom případě vyplatiti
.měřický paušál. Noc1ežné se poskytne.
Za dny vlastní cesty do bydliště podrží zaměstnanci podle
III. měřický paušál.
Všeobecné
zásady
Tento výklad slouží především k tomu, aby zaměstnanci
. získali přeWed o zásadních předpisech a neřeší všechny podrobnější otázky, které se proto odkazují na zcela individuální
výklad podle příslušných předpisů. Pokud vJslovné úpravy
není, nebo výklad je sporný, je třeba se řídlti všeobecnými
zásadami a v jejich smyslu předpisy a ustanovení vykládati.
Všeobecné zásady podává zákon č. 234/49 Sb. a vyWášky
č. 480 a 486/50 v úvodních ustanoveních, z nichž citujeme:
"Výdaji se...
rozumí rozdíl mezi pravidelnými výdaji
a vyššími výdaji osoby, která uplatňuje náhradu výdajů.
Náhrada smí být poskytnuta jen v míře, která odpovídá
hospodárnému postupu osoby, uplatňující náhradu výdajů."
"Zaměstnanec je povinen dbáti, aby pracovní cesta byla
omezena na čas nezbytně nutný pro splnění účelu sledovaného
pracovní cestou a aby s využitím nejúčelnějších dopravních
možností byla provedena s nejmenším nákladem."
Všeobecně

platné předpisy
o náhradách
cestovních
výdajů
1. Zákon č. 234/49 Sb. o náhradách cestovních, stěhovacích
aj. v:idajů.
2. ,VyWášky č. 480 a 486/50 Ú. 1., kterými se vydávají
podrobné předpisy k provedení zákona č. 234/49 Sb.
3. VyWáška č. 72/52 Ú.1., kterou se mění a doplňují vyhlášky čís. 480 a 486/50 Ú. 1.
4. Výnos min. fin. č. j. 283/58.133/53 o přepočtu sazeb
náhrad cestovních, stěhovacích a jiných výdajů v důsledku
peněžní reformy.
5. Výnosy min. financí poř. č. 426/53 Sb. ob. KNV a poř.
č. 521/53 Sb. ob. KNV.
6. Předpísy o íněřických paušálech, obsažené v - příloze
k výnosu miti. financí, uveřejněném v poř. č. 548/49 Sb.
ob. KNV. *)
Dr Jabůrek
*) Pozn. red.: Tyto předpisy platí podle přechodných ustanovení vyhlášky státní mzdové komise ze dne 7. srpna 1954
č. 173, Ú. 1. částka 100 pro zaměstnance, kteří v den počátku účinnosti této vyhlášky (1. IX. 1954) pracují na přechodném pracovním místě, a to až do doby skončení jejich
práce na tomto pracovním místě, nejdéle však do 30. listopadu 1954. Pro nedostatek místa budeme-čtenáře informovat
o nových náhradách cestovních a jiných výdajů podle cit. vyWášky č. 173/1954 Ú. 1. p0;lději.

Rozmanitosti
. Evidence půdy v kolchozech
. Podle spisu S. A. Jefremova
Zákon neustálého růstu životní úrovně pracujících a zákon
neustálého plánovitého růstu výrobních sil jsou základními
zákony rozvoje socialistické společnosti.
Půda je lákladním výrobním prostředkem v zemědělství
a bez spolehlivé evidence půdního fondu nelze zemědělskou
výrobu plánovat. U nás, přes to, že máme dokonalý pozemkový
katastr, věnovala se evidenci půdy malá pozornost a péče.
Tak ku př. při bilancování zemědělské půdy roku 1952 byly
opomenuty zahrady.
Při této příležitosti je třeba si připamatovat, že před nedávnemprojevovali
někteří jedinci nezodpovědnou snahu
pracně založený a vybudóvaný pozemkový katastr, který nám
j,ea bude i v bud®cnu velmi užitečný, zlikvidovat~

V SSSR pouŽívají za podklad pro evidenci půdy map kolchozů, které jsou v různých měřítkách 1: 5000 až 1: 25 000
mají je dnes již ve většině kolchozů. V mnohých kolchozech
jsou mapy sestavovány podle geometrických plánů z dřívějších
dob a neodpovídají vždy skutečnosti. Pro evidenci je žádoucí
mapa většího měřítka, zejména v těch kolchozech, kde jsou
pozemky rozděleny na malé úseky různých druhů půdy. Pro
záhumenky kolchozu je však. třeba mapy velkého měřítka, aby
bylo možno úspěšně provádět jejich řádnou evidenci.
Evídence půdy má pro kolchozy neobyčejně velký význam,
a proto jí v SSSR věnují zvlášť důkladnou pozornost.
Rozvoj kolchozů a růst jejich společného hospodářství jsou
-řízeny státním plánem, sledujícím zmnožení společenského
bohatství, trvalé zvyšování hmotné i kulturní úrovně pracujícího
lidu, upevnění nezávislosti SSSR a zesílení jeho schopnJsti
k obraně.
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Kolchozy vypracovávají roční zemědělské výrobní plány
a výhledové plány rozvoje hospodářských odvětví na několik
let dopředu.
K tomu potřebují výchozích údajů, jež získávají evidencí.
Evidenčni údaje jsou zrcadlo, v němž se obrazí vdkerá
kolchozní činnost výrobní, organisační a hospodářské upevněni
kolchozu, plnění výrobního plánu, rozpočtů příjmů a vydání,
rozvoj a závazky vůči státu.
Jsou důležité i pro upevnění pracovní morálky, stanoví se
podle nich podíl každého kolchoznika na společné práci a při
rozdílení důchodu. To vše činí z evidence mocný prostředek
výchovy kolchozníků v duchu socialismu.
Evidence je nezbytnou součástí plánovité organisační a produktivni práce kolchozu a zavádí se v každém odvětví kolchozní
výroby. Má velký význam i při ochraně společné půdy kolchozu
před neoprávněným přispojováním, při výkupu a nákupu
zemědělských produktů, pro správné a účelné využití zemědělské půdy atd.
K evidenci a zápisu půdy jsou ve všech kolchozech zavedeny
pozemkové knihy a v okresních zemědělských odborech státní
pozemkové knihy prc1 registraci půdy, kde pro každý kolchoz,
je vedena samostatná evidence jednotného souboru pozemků podle dekretu o věčném užíváni: evidence společné půdy
kolchozu - samostatně - a záhumenků kolchozníků - též
samostatně, jakož i půdy v osobním užíváni individuálně hospodařících rolniků a ostatnich nečlenů kolchozu.
Ve státních dekretech o užíváni půdy je uváděna plocha
(výměra) půdy, přidělené tomu kterému kolchozu a tím již je
poskytnut spolehlivý základ pro zavedeni evidence půdy
v kolchozu.
Zmenšení přidělené půdy je. nep,řípustné (může povolit
jedině vláda SSSR), je ji možno toliko rozšířit a to z volnépůdy státního fondu nebo nadměrné půdy individuálně
hospodařících rolniků.
Vystoupivší členové mohou dostat půdu rovněž jen ze
Státního pozemkového fondu.
Pro kontrolu používání pozemku a pro jejich evidenci byl
zřízen v ministerstvu zemědělství SSSR odbor pro inventarisaci a evidenci půdy, jehož vedoucím je hlavní revisní
geometr. Ve svazových a autonomních republikách, v oblastnich
a krajských zemědělských radách - pracují revisni geometři,
u okresnich zemědělských odborů jsou vedoucí geometři,
provádějící půdni uspořádání, kteří mají za úkol:
1. vést základní a běžnou evidenci jednotného státniho
pozemkového fondu, vést státní pozemkové knihy pro registraci
půdy, jakož i provádět soustavné kontroly stavu kolchozních
pozemkových knih a shodnosti jejich zápisu se zápisy ve
státnich pozemkových knihách pro registraci půdy;
2. pravidelně ročně evidovat nastalé změny ve struktuře
pozemků, užívání půdy a provádět nutné opravy plánovacího
a kartografického materiálu;
3. vypracovávat roční bilance rozdělení půdy na jednotlivé
druhy pozemků a uživatele a předkládat je ke schválení
okresnimu výkonnému výboru;
4. dohlížet na přesné plněni zákonů o půdě;
5. dohlížet na udržování mezniků a geodetických značek
a na jejich předepsané obnovováni.
Předseda kolchozu má plnou odpovědnost za' evidenci a
ochranu společné půdy kolchozu.
V kolchozech se během roku provádí evidence všech běžných
změn v pozemcích jak kontrolou iJ.ranic osevních postupů
a honů, tak speciální kontrolou společné půdy a jednotlivých
parcel. Každoročně k 1. XI. se vyhotbvuje souhrn všech změn
a sestaví se výkaz pro kolchozní pozemkovou knihu. Změny,
které nastaly, se schvalují na valné hromadě; hlášení o změnách
se zasilá vedoucímu geometrovi okresního zemědělského
odboru a zanáší se do kolchozní pozemkové knihy.
Evidence kolchozní půdy je dvojí:
kvantitativní a kvalitativni.
Úkolem kvantitativní evidence je stanovení výměry všech
druhů zemědělské půdy podle zavedené klasifikace. Kla'sifikace
se provádí podle zásady hospodářského použití půdy.
Kvalitativní evidence nesleduje jen změny v používání
pozeU1ků,změny souvisící se zřizováním lesních pásů, rybníků,
vodních nádrží, cest atd., změny v užíváni záhumenků (což
je věci vnitrohospodářského uspořádáni půdy kolchozu,. a musí
se to proto odrážet ve výsledku zeměměřičovy práce - v mapě
územi); kvalitativní evidence má (a to hlavně) "poskytnout
agroprodukční charakteristiku zemědělské půdy, soubor agro-
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technických opatřeni atd. Všechny tyto změny jsou a musí
být evidovány, přestože mnohá šetřeni jsou prováděna jinými
odborniky" .
Úkolem evidence záhumenků je, aby se nezvětšovaly záhumenky kolchozních hospodářství nad normy, určené "Stanovami
zemědělského artělu", aby se nezměnily v základní zdroj
příjmů kolchozniků a aby pomáhaly správnému spojování
osobních zájmů kolchozniků se zájmy kolchozu.
Při provádění evidence záhumenků,.kterou provádí zvláštní
komise okresního výkonného výboru, jmenovaná okresním
výkonným výborem a výborem strany, pro každý místní sovět,
je každá záhumenka přesně přeměřena, do protokolu zapsány
délky a šířky a plocha s přesnosti na setinu ha včetně jména
uživatele. Vyměřováhí záhumenků se provádí přesně; nesmí se
připustit nedbalost měření, aby se. dosáhlo správného výsledku
stanoveni výměry humna a potom i veškerého fondu záhumenků. Výsledky měření, provedeného komisí okresního'
výkonného výboru, zkoumá a schvaluje předsednictvo okresního
výkonného výboru a po schválení, táž komise, do určité lhůty
stanovené okresnim výkonným výborem, oddělí záhumenkové
přebytky a ohraničí záhumenky od společne půdy kolchozu
hraničními sloupky.
'
Pro nepřesné měření záhumenků
jsou všichni členové
komise ol!levzdáni soudu jako rušitelé zákonů o půdě.
Po zjištění záhumenkového fondu, odečtením od výměry přidělené kolchozu státním dekretem, se zjistí, jakou výměru
mají společné pozemky kolchozu.
Společná půda kolchozu je základní součástí jeho jednotného
souboru pozemků; tvoří základ společného hospodařeni
a blahobytu kolchozu; proto musí být podle zákonů o půdě
přesně evidována a musí jí být používáno podle určeni.
Evidence podle jednotlivých druhů půdy se provádí kontrolou každého pozemku na místě v terénu, počínajíc rolemi.
Každý pozemek je kontrolován jak s hlediska správnosti
zobrazeni v plánu, tak i správnost výpočtu výměry. Po té jsou
stejným způsobem kontrolovány louky, pastviny a ostatní
druhy pozemků. (Pro kontrolu, že nebyla žádná parcela vynechána, se tyto v plánu zaškrtnou.)
Po skončení evidence všech druhů pozemků a lesních pásů
se na místě vypočte celý pozemkový fond kolchozu podle
jednotlivých druhů pozemků se všemi změnami, zjištěnými
při evidenci a sestaví se o tom hlášení, které se předkládá
okresnimu zemědělskému odboru ke schváleni. Po schválení
se provede zápis v kolchozní pozemkové knize.
Veškeré pozemky, patřící kolchozu, jsou po obvodě omezníkovány, rovněž tak i hony v osevním postupu.
Záhumenky, musí býti taktéž omezníkovány a označeny viditelnými koly, kterými jsou odděleny od společné půdy,
Za udržování je odpověden předseda kolchozu.
Veškeré signály a značky, sloužící k vyznačení různých bodů
na povrchu půdy v terénu, při prováděni nejrůznějšich mapovacích praci jsou jako předměty a zařízeni státni pod ochranou
orgánů státni moci. Osoby, přistižené při krádeži, ničení,
přestavování, vyměňování, ničení znaků atd. je třeba odevzdat
soudu.
Co z toho všeho vyplývá pro nás?
Máme dobře vybudovaný pozemkový katastr s dobrými
mapovými podklady - v SSSR si toto dilo pracně budují a bylo by třeba, aby příslušné ústřední úřady se zabývaly
tímto problémem a vyřešily i u nás pro JZD vyšších typů
otázku každoroční jednorázové přehlídky po vzoru SSSR,
aby tak naše jednotná zemědělská družstva měla vždy přesnou
evidenci půdního fondu družstva a správný podklad pro
plánováni zemědělské výroby.
A. Bajer - OMS Praha - jih
Informace z Polska
Przegllld geodezyjny v č. 5/54 přináší zprávu o ustavení
geodetického oddělení komunálního podniku měi.a Krakova.
Jeho úkolem bude měření okresních měst, místní triangulace,
polygonisace, nivelace, vedeni map (velkých měřítek) a vytyčování projektů. Dále bude těsně spolupracovat s projekčním
ústavem komunálního stavebnictví a s vojevodským projekčnim ústavem. Tato organisace nové geodetické složky se
opírá o nařízení ministra místního hospodářství ze 7. července
1953. Zdá se, že Polsko analogicky podle poměrů v SSSR
buduje složku, která bude pracovat v oboru užité geodesie
a na mapovém dile velkých měřítek pro složky lidové správy.
Kzl
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