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Opravy hranic.
(Nepřesnost nebo chyba ve znázornění na mapě podle §39 k. z.)

Dr. PAVEL POTUZAK.

Právní předpisy.
Veškeré soupisy a popisy půdy, pořizované u nás

od nejstarších dob až do založení stabilního katastru
pro ukládání a rozdělování daní a dávek, spočívaly
na odhadování výměry a výnosu pozemků a zřídka
kdy na nějakém jejich přesnějším vyměřování· a
zobrazení na mapě nebo na plánu. Byly sice v růz-
ných obdobích vyhotovovány mapy nebo plány pro
vrchnosti, města nebo obce, ale tyto měly převážně
povahu místopisnou, hospodářskou, těžební a p., kde
byly zobrazovány soubory lesů, cest a jiných před-
mětů, ale neměly ráz mapy, jak se na ni díváme dnes
s katastrálního hlediska. Není proto účelné pátrati
po právních předpisech o opravách chybných zá-
kresů na mapě před založením stabilního katastru.
Dá .se sice namítnouti, že již podle patentu císaře

Josefa II. ze dne 20. dubna 1785 bylo snahou poří-
diti mapy obcí a z nich mapu celého státního území.
Jak byly měřické práce prováděny a s jakým výsled-
kem, bude stručně pověděno. Postupováno bylo již
tehdy podle měřického návodu, vydaného zvláště pro
tento účel a který je se zřetelem na ucelený předpis
o postupu polních prací nejstarším návodem tohoto
druhu. Plocha každé obce byla rozdělena na uzavře-
né celky ohraničené cestami, potoky a p., jež byly
nazvány pozemkovými tratěmi nebo hony. Každá trať
byla zaměřena a zobrazena samostatně a vzájemná
poloha a tvar pozemků byly zobrazeny v náčrtech
zvaných brouillony, na nichž byla každá parcela ora-
třena jménem držitele a topografickým číslem. Ná-
črty byly však velmi skresleny a obvody tratí byly
nepřesně zaměřeny, takže se z nich nedala sestaviti
ani mapa obce a tím hůře to dopadlo s mapou celého
státu. To se mohlo očekávati již tehdy, neboť se po-
stupovalo od malých celků k velkým a v době čtyř
roků, co vyměřování trvalo, nedala se celá práce
s úspěchem zvládnout. Výměra každého poplatného
pozemku byla stanovena z měr polního měření i když
způsob měření neodpovídal tvaru pozemku. I kdyby
místo brouillonů polních tratí byla stejným způso-
bem vyhotovena mapa obce, nebylo by možno mluvit
o opravě chybných zákresů, nýbrž o nutnosti obno-
vení mapy novým měřením. účelem tehdejšího mě-
ření bylo zjistiti základy pro správnější a spravedli-
vější rozdělování pozemkové daně.
Před měřením měly býti zjištěny polohy obecních

hranic a pořízeny jejich popisy. Těchto popisů bylo
pravděpodobně používáno i s jinými stávajícími listi-
nami při pracech stabilního katastru v případech
sporů a nejistoty, kdežto brouillonů bylo použito jaKo
podkladu pro polní práce.
Avšak ani císařský patent ze dne 23. prosince 1817

a měřický návod ze dne 28. února 1824 neobsahuje

ustanovení o případných pozdějších opravách mapy.
V návodě bylo dostatečně pamatováno na přezkou-
šení polních a kancelářských prací měřických, ale
cílem bylo obdržeti jen mapu, která bude sloužiti za
podklad spravedlivého rozdělování pozemkové daně~
S tohoto hlediska se musíme dívati i dnes na všechny
mapy, pocházející ze stabilního katastru a nesmíme
na nich žádati více než žádal účel, jemuž měly pů-
vodně sloužiti.
Vybudování stabilního katastru bylo téměř výluč-

ně záležitostí finanční správy (tehdejší dvorní komi-
se pro úpravu pozemkové daně), která musela pro
zaměřený cíl řešiti řadu otázek a výsledky svých roz-
hodnutí vtělila do měřického návodu z roku 1824.
Nebude snad nezajímavé, zmíním-li se stručně

o souvislosti hranic jednotlivých správních jednotek
mezi sebou. Již před založením stabilního katastru
byly obce, které ve věcech veřejných byly spravová-
ny starostou voleným osadníky a jež byly zvány po-
litickými obcemi. Finanční správa měla rozhodnout,
jak veliké územní celky bude považovati za berní jed-
notky, které 1?}ldousamostatně zobrazeny jako berní
nebo katastrální obce. Poněvadž o tom, co je to berní
obec, nebylo vydáno zákonů, jimiž by byl stanoven
jejich obvod a velikost, rozhodla se finanční správa,
že za berní obec bude považovati každou osadu, kte-
rá v prozatímním Josefinském katastru byla již jako
berní obec uvedena. Tím se stalo, že hranice a uza·
vřený obvod berní obce se volil buď shodně s hrani-
cemi a obvodem politické obce nebo tak, že se území
politické obce rozdělilo podle osad na několik berních
obcí. Tak se mohl vyskytnouti i případ, že jedna ber-
ní obec obsahovala i několik politických obcí. Tím
byl sjednán určitý pořádek a souvislost mezi hrani-
cemi a obvody berních a politických obcí a jejich
vyšších správních jednotek. Je jisté, že uvedené roz-
dělení na berní obce se neobešlo bez různých nutných
úprav hranic a obvodů politických obcí se zřetelem
k mnohým enklávám, neboť bylo nutno vytvořiti ber-
ní obce jako místopisně uzavřené celky.
Se zřetelem k pozdějšímu výkladu o opravách

chybného zákresu hranic katastrálních území a jejich
závislosti na popisu hranic uvedu stručně, jak byly
popisy hranic ve stabilním katastru vyhotoveny.
Nejdříve se vyhotovil předběžný popis hranic berní
obce a to po skončení grafické triangulace a aspoň
jeden rok před zahájením podrobného měření. Komisi
na zjišťování obecních hranic vedl politický komisař
jako zástupce okresního hejtmanství a kromě něho
byli členy komise geometr, starostové obou sou-
sedních obcí a dva občané za každou obec znalí obec-
ních hranic. K vyznačení průběhu hranic berní obce
bylo použito náčrtu triangulačního listu v měřítku
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1 :28800, který předtím sloužil k volbě bodů gra-
fické trinagulace. Do tohoto náčrtu geometr kreslil
polohy číslovaných mezníků podle směrů stanovených
busolou na náčrtovém stolku a podle počtu kroků.
Průběh hranic mezi číslovanými body kreslil od oka.
Do protokolu o popisu hranic hlásil geometr místopis
číslovaných mezníků, jméno držitele pozemku, na
němž byl mezník zasazen, směr na příští mezník a to
jen vzhledem k světovým stranám jako ku př. hra-
nice probíhá severozápadně, jižně a p. a konečně
odkrokovanou vzdálenost. Předběžný popis hranic od
jednoho trojmezí k druhému je společný pro obě sou-
sední obce a byl podepsán všemi členy komise. Ne-
udává však přesnou polohu každého lomového bodu,
nýbrž jen hrubé směrové a délkové údaje bodů číslo-
vaných. Průběžné mezníky nebo neomezníkované
lomy mezi číslovanými body jsou označeny povšech-
ně jako ležící na křivé, lomené nebo obloukovité hra-
nici. Nedá se proto předběžného popisu hranic po\!žít
k nějakému vytyčování hranic a to ani v hrubých
rysech. Přesto je předběžný popis důležitým dokla-
dem, z něhož se dovídáme místopis číslovaných mez-
níků, zvláště pak vlastnosti hranic, zda jsou stálé
nebo pohyblivé a ve kterých místech byly spornými.
Definitivní popis byl vyhotoven geometrem po

skončení všech prací spojených s vyhotovením mapy
a všechny údaje v něm byly zjištěny na mapě. Vzdá-
lenosti mezi číslovanými mezníky byly odměřeny na
desetiny sáhu a vnitřní obvodové úhly mezi směry
na číslované body byly zjištěny úhloměrem na celé
stupně. Definitivní popis se vztahuje jen k obsahu
mapy uvnitř hranic berní obce a podává údaje, které
lze vyčíst na mapě mnohem přesněji a lepším způ-
sobem.
Nedostatečné vedení mapy stabilního katastru

v patrnosti, potřeba nového vcenění a vtřídění po-
zemků a POciťovaný nedostatek účelně založených
pozemkových knih způsobil, že byl vydán reambu-
lační zákon ze dne 24. května 1869, ř. z. č. 88, nazva-
ný zákonem o revisi daně pozemkové.
Za účelem doplnění mapy všemi změnami, které

nastaly do doby jejího vyhotovení a které nebyly
v mapě vyznačeny, byl vydán pro polní a kancelář-
ské práce měřický návod ministerstvem financí v ro-
ce 1870 pod názvem: "Nařízení o způsobu provádění
měřických prací při úpravě pozemkové daně llo~le
zákona ze dne 24. května 1869." Je to prvý návod,
který obsahuje ustanovení o úpravách hranic parcel
a hranic všech katastrálních obcí a vyšších správ-
ních jednotek. Opravy nejsou nařízeny zákonem, ale
měřickým návodem a důvod je patrně v tom, že ka-
tastrální mapa sloužila dosud jen zájmům finanční
správy pro berní účely a příslušelo jí právo rozho-
dovati o všech změnách, jež uvedla ve jmenovaném
měřickém návodu.
Do vydání zákona o revisi daně pozemkové se

znala již řada nedostatků katastrální mapy, jež ply-
nuly z vadného šetření a zjišťování komise, z měřic-
kých chyb, z vadného spojování bodů na mapě a čas-
to i bodů na hranicích berních obcí, kde mezilehlé
(průběžné) lomové body nebyly všude omezníková-
ny, nýbrž jen vykolíkovány na dobu měření. Tak se
stalo, že kolíkování hranic berních obcí bylo prová-

'děno před měřením každé obce samostatně, v růz-
ných dobách a odlišně. Ještě dnes nacházíme nesou-
hlas v zobrazení hranic katastrálních území na sou-
sedních katastrálních mapách.
Za základě zjištěných nedostatků katastrální mapy

bylo do měřického návodu dáno ustanovení o tom,
co se musí vykonati před započetím polních měřic-
kých prací a pokud jde o nesouhlas v zobrazení par-
cel i hranic různých správních jednotek nařizuje ná-
vod v § 12, písmo a):

Porovnání obecníchhranic na původní mapě po-
dle sekcí nebo podle společných hraničních bodll.
Objeví-li se menší neshody, nemající však značf!~:
ho vlivu na výměry sousedních parcel, vyrovnají
se,. v opačném případě se vyrovnají tužkou a vy-
šetří se na místě. Aby se mohly srovnati okresní
a zemské hranice, zhotoví geometr kopie pruhů
podél těchto hranic.
Oprava hranic je dovolena po úředním vyšetření

změněné hranice. O opravě obecní hranice má se
sdělatí protokol s udáním dne a roku, kdy se ta~
stalo. Opis tohoto protokolu se připojí k původní-
mu popisu obecníchhranic. '
Popis původní hranice se přetrhne v původní11~

elaborátu červeně a poukáže se na připojený do-
datek.
Z těchto ustanovení plyne, že oprava hranic berní

nebo politické obce se prováděla stejně a jen na zá-
kladě komfsionálního šetření a měření a bez dalšího
projednávání.
Jak reambulační práce dopadly, kdo je prováděl a

za jakých podmínek, je odborné veřejnosti známo.
K dosavadním nedostatkům a nepřesnostem mapy
. přibylo značnou měrou dalších a mapa na svých
vlastnostech více utrpěla, než jí bylo pomoženo.
Jako jsou známé výsledky reambulačních prací

dnes, tak byly známy i tehdy a dalo by se očekávat,
že ustanovení shora uvedeného měřického návodu
o opravách mapy budou převzata V celém nebo ve
značnějším rozsahu do zákona, který vyšel nato jako
zákon ze dne 23. května 1883, ř. Z. č. 83, o udržování
katastru daně pozemkové v evidenci. Zákon je na
tehdejší dobu velmi dokonalým, avšak o nesrovnalos-
tech v kresbě na mapě stanoví v §' 10 :

Oprava mapy se provede, když zobrazenípolohy
a tvaru parcely na mapě nesouhlasí se skutečnými
poměry.
V nařízení ministerstva financí ze dne 11. června

1883, ř. Z. č. 91, vydaném k evidenčnímu zákonu, se
stanoví k § 10:

Ohyby v měření a v zobrazení se odstraní za
účelem řádného vedení a dále z důvodu, že k za-
kládání noVých knih pozemkových a ke změnám
zápisů se užívá kopií katastrálních map a pond-
vadž se při tom přihlédá k poloze předmětu na
mapě vyznačeném,mohla by nesprávná kresba na
mapě zavdati příčinu ke spOTŮmo držbě. Opravě
mapy musí předcházeti proto zjištění skutečných
poměrů.
V posledním odstavci téhož paragrafu se nařizuje:
Vztahuje-li se nesouhlas na zobrazení jednotli-

vých držebnostních hranic, provede se oprava·ten-
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kráte, když se držitelé o hraniční čáře dohodnou"
proto jde jen o to, přenésti hranice viditelné v pří-
rodě do mapy nebo když je předložen nález pří-
slušného soudu nebo správního úřadu o správné
hraniční čáře.
Jak v zákoně, tak v ministerském nařízení se odrá-

ží již. vztah k zákonu o knihách pozemkových, takže
každá změna v zákresu na katastrální mapě není již
jen záležitostí finanční .správy. Ovšem ze zákona
i ministerského nařízení plyne, že oprava mapy se
týká jen oprav hranic parcel a nikoliv hranic kata-
strálních obcí a hranic jiných správních jednotek.
Oprava hranic správních jednotek se nedala prová-
děti podle ustanovení evidenčního zákona a bylo ji
nutno prováděti a projednávati jako změnu v hrani-
cích podle ustanovení příslušných zákonů o obecním
zřízení pro Čechy, Moravu a pro Slezsko. Poněvadž
projednávání případu o změnách nebo opravách hra-
nic obecních bylo zdlouhavé a nákladné, nebylo snad-
né přiměti obce k projednávání takových změn. Zů-
stávaly proto opravy hranic katastrálních obcí bez
povšimnutí.

Veliký pokrok znamená katastrální zákon, který
přinesl v mnohém ohledu mnoho užitku, jak pro po-
zemkový katastr, tak pro pozemkovou knihu. Též se
zřetelem k opravám hranic různých správních jedno-
tek obsahuje ustanovení, která nebyla uvedena v evi-
denčním zákoně.

Dnešní směrnice pro provádění oprav mapy jsou
obsaženy v několika paragrafech katastrálního zá-
konal) a vládního nařízení č. 64/1930 Sb. z. a n.,2)
jakož i v Návodu lIP) a v Návodu B.4) Všechna
ustanovení o opravě mapy však vyplývají ze znění
§ 39 k. z., v němž se praví:

Mapa se opraví, bylo-li nesporně zjištěno, že zá-
kres polohy nebo tvaru předmětu měření, pokud se
týče souboru takovýchto předmětů na mapě, ne-
srovnává se a nikdy se nesrovnával se skutečným
stavem, že byl tudíž na mapě proveden zřejmě
omylem a že jsou nynější poloha a tvar předmětu
v přírodě stranami pravoplatně uznány.
V zákoně nejsou uvedeny přímo opravy hranic

parcel, nýbrž opravy polohy a tvaru předmětů mě-
ření a těmi jsou jak parcely, tak obvody katastrál-
ních území a vyšších správních jednotek. Tím se
uvedené znění zákona velmi přiblížilo příslušným
ustanovením měřického návodu z roku 1870 pro re-
visi daně pozemkové.

Znění zákona o opravách mapy je na prvý pohled
jasné, ale při jeho provádění narážíme na různé okol-
nosti, které mají vliv na rozhodování o opravě. O ně·
kterých případech bude dále pojednáno.

Důvody oprav a příčiny nesrovnalostí nebo chyb.
Důvody oprav plynou z nutnosti odstraňování

nesouhlasů mezi zobrazením na mapě a skutečným,
pravoplatným stavem v přírodě. Za skutečný a pra-
voplatný stav se považuje podle ustanovení § 36,

1) §§ 29, 38, 39, 52, 57, 58, 72, 81 a 86.
2) §§ 33. 36, 37, 43.
B) §§ 56 a 57.
4) § 29 a poznámka k § 46, odst. 3.

odst. 1 v!. nař. č. 64 z roku 1930 zjištění katastrální
komise doložené vyjádřením držitelů o tom, že držeb-
nostní hranice v přírodě uznávají za správné a že
tyto nebyly měněny od doby jejich zaměření a zná-
zornění na katastrální mapě. Jde-li o opravu hranic
katastrálních území, musí tu býti ještě vyjádření
držitelů pohraničních pozemků o tom, že hranice ka-
tastrálních území nebyly měněny od doby jejich za·
měření a znázornění na katastrální mapě a že odpo-
vídají popisům hranic. Podobné ustanovení platí
i o opravách hranic jiných předmětů měření.

Poněvadž každá hranice je pro komisi pravoplat-
nou, o které se držitelé souhlasně vyjádří, že ji uzná-
vají za správnou, je v našem případě zvláště rozho-
dující skutečnost, že hranice nebyla měněna od doby
jejího zaměření a znázornění na katastrální mapě.
Má-li se tomuto ustanovení v plné míře vyhověti po-
známe, jak je těžko prokazovati, že se hranice ne-
změnila, zvláště u hranic zobrazených na mapách
pocházejících ze stabilního katastru, o nichž chybí
měřické údaje na polních náčrtech a z nichž mnohé
byly vyhotoveny před sto roky. Těžko bychom našli
pamětníka, který by poctivě dosvědčil a splnil pod-
mínky uložené zákonem a vládním nařízením. I kdy-
bychom takového svědka našli, je těžko uvěřiti, že
by si pamatoval zaměřené rozhraní pozemků, zvláště
těch, které byly při původním měření vykolíkovány
pouze na dobu měření a nebyly nikdy omezníkovány.

V mnohých případech lze se odvolati na jiné usta-
novení uvedené ve vládním nařízení, které v § 36,
odst. 2 podmiňuje opravu držebnostní hranice, která
nebyla ve skutečnosti měněna a zákres netrvá přes
30 roků. Trvá-li zákres přes 30 roků, neznamená to,
že lze nesrovnalost odstraniti opravou chybného zá-
kresu. V tomto případě může jíti buď o vydržení
půdy, které vyžaduje u soukromé držby 30 a u ma·
jetku veřejnoprávních společností 40 roků pokojné
držby nebo může jíti o nějakou starou a neprovede-
nou .změnu v držbě. Oprava chybného zákresu se tu
použije teprve tehdy, když nelze bezpečně zjistiti ně-
jaký právní důvod změny v držbě.

Netrvá-li zákres přes 30 roků, je třeba zkoumati,
zda v důsledku chybného zákresu držebnostních hra-
nic nebyly vyhotoveny též neúplné nebo chybné listi-
ny, zvláště se zřetelem na cenu trhovou a které slou-
žily za podklad zápisu do veřejných knih. Stalo-li se
tak, musí to býti v ohlašovacím listu výslovně pozna-
menáno. Takovou opravu zákresu lze provésti v po-
zemkovém katastru zápisem a z moci úřední ve ve-
řejných knihách jen podle řádné nabývací listiny,
a to i při docíleném souhlasu držitelů sousedních po-
zemků. Podle ustanovení Návodu III. se vede oprava
zákresu v pozemkovém katastru v záznamu a prove-
de se zápisem, až strany předloží řádné nabývací
listiny, nebo knihovní soud dodá usnesení o provedení
opravy zápisu ve veřejné knize.

Zjišťování, zda zákres trvá přes 30 roků, má býti
zkoumáno podle knihovních usnesení, listin, geome-
trických (polohopisných) plánů, polních náčrtů, zá-
pisů v pozemkovém katastru a třebas i ve veřejných
knihách. Toto zkoumání se nedá vždy provádět při
úředním řízení v katastrálním území, nýbrž v úřadě,
kde uvedené pomůcky jsou po ruce. Při místním še-
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tření má měřičský úředník jako předseda komise čas-
to novou příruční katastrální mapu a i ostatní části
písemného operátu z novější doby a tím mu nelze na
místě zjistiti ve věci nic bližšího. Poněvadž obsah
ohlašovacího listu v oddílu CaD se nesmí, podle ji-
ných ustanovení, po podepsání komisí měnit, tu po
zavedeném pátrání v úřadě a zjištění, že jde o případ
ve vládním nařízení uvedený, musí se napsat doda-
tečný ohlašovací list, v němž se oznámí soudu nut-
nost provedení opravy zápisu na základě řádné na-
bývací listiny. Tak se držitelé po vyšetření nesrovna-
losti dozví, na základě soudního vyzvání, aby provedli
dodatečně knihovní pořádek ve věci, o které byli pře-
svědčeni, že ji mají v pořádku. Že budou překvapeni,
nebudou-li na věc hned při komisionálním jednání
upozornění, je jisté. Není též vyioučeno, že se tito
držitelé budou brániti a domáhati se pořadem práva
civilního náhrady škody na tom, kdo zavinil vyhoto-
vení nesprávných dokladů. Zavinil-li by takový pří-
pad úřad sám, pak ovšem zůstává otázkou, zda ná-
hrada škody držitelům by byla úměrna převodním
poplatkům z důvodu nové trhové ceny. Tak se stává
jednoduchý případ složitým a nepříjemným.

Netrvá-li zákres 30 roků, avšak opravou chybného
zákresu se zjistí, že původně nedošlo k vyhotovení
vadné nebo neúplné listiny, ani nebyla způsobena
chyba ve výměře a tím v určení trhové ceny, pak se
nesrovnalost odstraní jak u katastrálního měřického
úřadu, tak u soudu opravou chybného zákresu jen
podle ohlašovacího listu, a aniž by bylo třeba na
jeho znění něco dodatečně měnit. Takový případ
nastane, zakreslí-li se oddělený díl parcely pooto-
čeně, ku př. o 1800 odchylně a p. uvnitř původní
parcely.

Katastrální měřický úřad nebo katastrální kom'ise
musí pozorně a opatrně zkoumati příčiny každého ne-
souhlasu mezi mapou a skutečností. Příčiny nesrov-
nalostí mohou býti různé a je úlohou rozpoznati
správně, kdy se nesouhlas odstraní opravou chybné-
ho zákresu a kdy nikoli. Je předností, vede-li si k. m.
úřad o každé mapě poznámky týkající se její přes-
nosti a vad, aby při změně úředníků mohlo býti po-
stupováno stejně. Kromě chyb zaviněných chybným
šetřením katastrální komise, chybným měřením a vy-
hotovením mapy nebo pozdějšími zákresy na mapě,
mohou se vyskytnouti i jiné prameny závad, z nichž
některé budou zde předmětem dalších úvah se sou-
časným podáním způsobu jejich odstranění.

Nesrovnalost nebo chyba na mapě může být zavi-
něna vadnou reprodukcí mapy. Se závadami tohoto
druhu se setkáváme ponejvíce na mapách, jež byly
obnoveny některým ze starších způsobů reprodukč-
ních. Přijde-li se na nesrovnalosti hned po reproduk-
ci mapy, odstraní se výkazem chyb IV a při jejich
pozdějším objevení dodatečným výkazem chyb IV a
nikdy ohlašovacím listem. Podle výkazu chyb se opra-
ví též mapa knihy pozemkové. Po delší řadě let je
těžko se přesvědčovat, zda nesrovnalost v kresbě na
mapě je zaviněna reprodukcí nebo jinak a tak se
stane, že se k odstranění nesouhlasu použije přece
jen opravy chybného zákresu podle § 39 k. z. na
podkladě ohlašovacího listu, sepsaného při úředním
řízení. Poněvadž namátkovou zkouškou kresby na

mapě po reprodukci nelze zjistiti všechny nesrovna-
losti, stane se, že. chyba reprodukční zůstane skryta
právě v části nezkoušené a přenese se při pozdější
reprodukci v celém rozsahu na obnovenou mapu. Tak
může dobře reprodukovaná mapa obsahovati chyby
plynoucí z předcházejících reprodukcí, na ·něž se při-
jde ponejvíce tenkráte, když se v jejich obvodu pro-
vádí nový zákres nebo náhodně. Aby bylo možno
omeziti odstraňování reprodukčních c4yb opravou
chybného zákresu podle § 39 k. z. bylo by žádoucí,
aby všechny mapy použité postupně k reprodukci
byly stále po ruce měřičského úředníka. Poněvadž
uvedené mapy jsou jako vyřazené uloženy z různých
důvodů v archivu map katastrálních, není vždy mož-
né pro nával práce nebo pro nutnost rychlého vyří-
zení případu objednati mapu v archivu a zkoumati,
čím byla nesrovnalost v zákresu způsobena. Někdy
postačí k posouzení uložené polní náčrty nebo geo-
metrické (polohopisné) plány, ale u nesrovnalostí
v kresbě hranic, o nichž chybějí měřické doklady,
je nutné porovnání kresby s mapou použitou k repro-
dukci nebo i map předcházejících.

Mnoho zla způsobilo spojování polovičních listů
mapových při reprodukci v jeden list mapy. Poně-
vadž každý mapový list, celý jako poloviční, je pro
sebe sama organickým celkem s vlastní a nepravi-
delnou srážkou papíru, nebylo možné spojiti bezvad-
ně dva sousední poloviční listy podle společné sekční
čáry. Ztotožněním rohů polovičních sekčních listů se
nevyrovnala nepravidelná srážka ve směru společné
sekční čáry a ve směru k ní kolmém se nepravidel-
nost ve srážce projevila tím, že se oba sekční listy
částečně překrývaly nebo opět k sobě nedosahovaly,
takže překryt zkracoval a prázdný prostor prodlužo-
val délky zobrazených stran, protínajících společnou
sekční čáru. Reprodukční ústav vyrovnal nesrovna-
losti v zobrazení podél společné sekční čáry tím, že
vyskytnuvší skoky v průběhu čar nahražoval přímý-
mi čarami a tak byla přímá hranice v obvodu spo-
lečné a vynechané sekční čáry jednou, a i dvakrát
zalomena a opět křivá hranice byla zase narovnána.
Vzniklý nesouhlas se nedá odstraniti ani opravou
chybného zákresu, ani zákresem ve velkém rozsahu
podle polního měření, nýbrž jen rozloučením spoje-
ných mapových listů na původní a to novou repro-
dukcí předcházející mapy nebo reprodukcí mapy pů-
vodní, do níž se předem zakreslí tužkou všechny změ-
ny nebo se k tomu účelu použije nálepek na průsvit-
ném papíru.

Též chatrný stav mapy použité k reprodukci je
příčinou mnohých nesrovnalostí. Mapové listy, jsouce
roztrhány, podlepeny a zborceny, se po vložení do pro-
světlovacího rámu reprodukčního zvlní, i když byly
předtím natřeny ethérickým olejem a všechna podle-
pení byla stržena. Uzavřením víka se stlačí v rámu
zvlněný papír, který se složí v podobě záhybů, byť
by to bylo i v malých mezích, a tím se všechny délky
v rozsahu zborcení zkrátí. Vyčerpáním vzduchu
z rámu se umožní jen přilnutí papíru k rovné pod-
ložce a usnadní stlačení papíru. U roztržených ma-
pových listů, jichž části byly zborceny, nepřijdou
v rámu příslušné části listu do správné polohy k sobě,
buď k sobě přesně nedosahují nebo se překrývají,
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takže vznikají větší nebo menší mezery nebo opět
částečný kryt kresby a tím prodlužování nebo opět
zkracování délek. V těchto případech mohou vznik-
nouti i menší pošinutí kresby ve směru roztržení,
které rytec vyrovná. Uvedené nesrovnalosti se nedají
povětšině odstraniti ani při rytí desky, ani při vedení
pozemkového katastru nějakou opravou zákresu. Ne-
srovnalosti se nedají omlouvati ani větší místní sráž- .
kou papíru, neboť část mapové plochy se buď jedno-
stranně ztotožní nebo lépe řečeno vypadne z mapy,
nebo se o šířku mezery plocha mapového listu zvětší.
Jde-li o velký rozsah uvedených nesrovnalostí, je
nutno požadovat novou reprodukci mapy a není-Ii
lepší reprodukce proveditelná, nezbývá než navrh-
nouti pro příslušné katastrální území obnovení mapy
novým katastrálním řízením.
Jiný druh nesrovnalostí může vzniknout i po vy-

tyčení hranic podle mapy, bylo-li toto provedeno ne-
správně nebo neodborně, zvláště vytyčili-li si hra-
nice držitelé pozemků sami. Avšak i používání růz-
ných měřických podkladů k vytyčování je pramenem
nesrovnalostí. Po právní stránce mělo by být použí-
váno jen katastrální mapy vedené v patrnosti nebo
mapy pozemkové knihy a nikoli map vyřazených
z používání. Po stránce měřické je lépe používat pů-
v~dních map, které nejsou zatíženy reprodukčními
vádami, jde-li o vytyčování původních hranic. PŮ-
vodní mapu si civilní geometr nemůže objednat, aby
na ní určil potřebné vytyčovací prvky, objednati si
může pouze snímek této mapy. Při tom se zapomíná
na srážku papíru původní mapy, která ovšem nemá
pro snímek na průsvitném papíru valné ceny, neboť
snímkový papír podléhá sám velmi měnlivé srážce,
kterou nelze vždy určiti. Podobně je tomu u snímku
katastrální mapy-otisku nebo jiné mapy. Avšak i vy-
tyčování hranic k dlouhé záměrné přímce vede k ne-
srovnalostem z důvodu větší a nepravidelné srážky.
Dlouhá spojnice dvou bodů má na mapě tvar křivé
nebo lomené čáry a nepřihlíží-li se k této okolnosti,
pak kolmice, jež musejí býti krátké, nevyhovují
správnému vytyčení. K určení správných délek kol-
mic je třeba v tomto případě rozděliti dlouhou spoj-
nici na úseky mezilehlými, početními (pomyslnými)
body , pro něž vypočteme souřadnice vzhledem k po-
čátečnímu a koncovému bodu, jiéhž souřadnice od-
měříme se zřetelem k sekčním čarám a k zvolenému
počátku. Vypočtené souřadnice zakreslíme s ohledem
na srážku mapy v místech mezi palcovymi čárkami
a poblíže místa, kde hledaný bod leží. Tím se při-
blížíme skutečnému stavu nejvíce. Z tohoto důvodu
by se měly zjišťovati vytyčovací prvky pouze na ka-
. tastrální mapě a do pole jíti již jen se situací dopl-
něnou vytyčovacími prvky vzhledem k pevným bo-
dům, které předem známe. Poněvadž je tento postup
z mnohých důvodů těžko proveditelný, bylo by dopo-
ručitelno, aby místo snímků map bylo raději použí-
váno jen otisků katastrálních map, které si může
civilní geometr koupit v archivu map katastrálních
a na nichž by si civilní geometr určil vytyčovací
prvky vzhledem k. pevným bodům předem jemu zná-
mým. Jinak se stane, že hranice vytyčená k jedné
záměrné přímce nesouhlasí již v přípustných mezích
se stavem vytyčeným k jiné záměrné přímce.

Veliký počet nesrovnalostí vzniká změnou hranic
vzdělávání v držebnostní, které byly zaměřeny a zná-
zorněny na mapě v hrubých rysech. Vládní nařízení
sice obsahuje v § 37, odst. 18 ustanovení o tom, že
soud má povinnost zkoumati knihovní žádost, jde-li
o převod držby, zda hranice pozemku jsou zcela nebo
zčásti zobrazeny v hrubých rysech se zřetelem k § 13
k. z. Tím se čelí zabrániti nesrovnalostem mezi sku-
tečným stavem a znázorněním na mapě, ale ve sku-
tečnosti je řada příčin, kdy ani při dobré vůli nelze
soudu dobře zjistit takový stav. Je-li soubor pozem-
ků téhož držitele zapsán jen v jedné knihovní vložce,
dá se snadno zjistit porovnáním listu A pozemkové
knihy s mapou, zda odepisovaná parcela je v souboru
parcel nebo není. Děje-li se časem postupně odepiso-
vání jednotlivých parcel do různých vložek téhož
držitele a pak teprve dojde k cizení, už tu přehled
není a tak dojde k prodeji pozemku ohraničeného
třebas kolem dokola v hrubých rysech. Takových pří-
padů najdeme mnoho a pocházejí nejvíce ze starší
doby. Nesrovnalost se dá před zcizením odstranit
opravou chybného zákresu a po zcizení pouze tehdy,
když dojde k dohodě držitelů. Nedojde-li k opravě
před zcizením, bude se každá z obou stran držeti
zpravidla toho, co je pro ni výhodnějším a m~sto
k dohodě dojde spíše ke sporu. Aby se sporným pří-
padům předešlo, bylo by nutno při zcizování parcel
vůbec, aby každá změna v držbě byla doložena geo-
metrickým (polohopisným) plánem o omezníkování
zcizované parcely nebo jejího dílu nebo souboru zci-
zovaných parcel.
Nesrovnalost může způsobit též posun půdy, zvláš-

tě povlovný a dlouhotrvající. Přijde-li se na takovou
změnu po deiší řadě let, tu je třeba dbáti příslušných
ustanovení o vydržení a užívání půdy. Při náhlém
sesutí dochází ponejvíce k vytyčení hranic podle
stavu na katastrální mapě, ovšem držitel sesuté půdy
si musí včas dělati nárok na ni. Podobně je tomu při
úmyslném i neúmyslném odorávání půdy. V obou
případech nelze použíti k odstranění nesrovnalostí
opravy chybného zákresu, nýbrž při pokojné držbě
a trvající přes 30 nebo 40 roků odstraní se nesrov-
nalost jako změna vydržením půdy. Uvedené změny
mohou však časem nabýti tvářnosti nesrovnalostí,
které je nutno přece jen odstraniti opravou mapy,
když již není možno zjistiti příčinu nesouhlasu mezi
mapou a skutečností a držitelé se souhlasně vyjádří
o správnosti hranic.
Oprava chybného zákresu se místy prováděla

i u hranic neustáleného předmětu jako vodního toku,
jež se časem povlovně měnily. Provádění oprav hra-
nic neustálených předmětů uvnitř katastrálního úze-
mí nebo tvořících jeho hranice je nesprávné, neboť
jde o změnu v držbě, jak plvne z ustanovení obec-
ného zákona občanského. Podle dvorního dekretu ze
dne 28. ledna 1842 a ~ 407 o. z. o. připadají všechny
ostrovy ve splavných řekách státu. V nesplavném
toku však jsou oprávněni přivlastniti si přirozeně
vzniklé ostrovy jedině majetníci pobřežních pozemků
a to podle délky svých pobřeží a až do prostředku
řeky. Ostrovy, které vzniknou pouze vyschnutím
vody nebo následkem jejího rozdělení v několik ra-
men, nemění podle ustanovení § 408 o. z. o. nic na
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dosavadních vlastnických právech. Opustí-li řeka své
řečiště, mají býti především odškodněni majetníci
pozemků, kteří utrpěli škodu, a to poměrnou částí
řečiště, určenou podle pravidla o nově vzniklých
ostrovech nebo jeho hodnoty (§§ 409 a 410 o. z. o.).
Podle § 411 o. z. o. patří země, kterou voda znenáhla
naplaví na břeh, vlastníku břehu. Podle §§ 411 a 412
o. z. o. nabývá vlastník břehu značnějšího kusu země
při stržích jen tehdy, když vlastník stržené země do
roka k ní neuplatní svého vlastnického práva. Podle
těchto ustanovení jde vesměs o změnu majitele a ni-
koli o opravu chybného zákresu na mapě.
Někdy provedou držitelé různou úpravu hranic

svých pozemků a vzhledem k nákladům spojeným
s provedením knihovního pořádku, neohlásí a nepro-
vedou knihovně uskutečněnou změnu v přírodě. Často
se přijde na takovou změnu až po letech, kdy dědi-
.cové se už nepamatují na nějakou úpravu nebo o ní
nechtějí vědět. Nesouhlas nelze vždy postřehnout od
oka, i když je většího rozsahu, zvláště při rovnoběž-
ném pošinutí hranic u velkých parcel. Na nesrovna-
lost se přijde teprve při měření a zakreslování do
mapy. Vyšetřování nesrovnalostí vyžaduje tudíž peč-
livého postupu, zda tu jde o nějakou změnu, vydrže-
ní, postup, výměnu, dar a p. Nelze-li zjistiti vůbec
žádný důvod změny a držitelé souhlasně prohlašují
hranici za správnou a ta trvá ve své nynější podobě
přes 30 roků, provede se odstranění nesrovnalosti
opravou chybného zákresu.
Zajímavý případ nesrovnalostí a chyb může po-

vstati z rozdílných předpisů Návodu A a B. Podle
ustanovení § 22, odst. 5 Návodu B nesmí rozdíl mezi
délkou odměřenou na mapě a polní mírou (délkou
přímo měřenou) překročiti hodnotu stanovenou v ta-

M _ .
bulce III +7000 a to bez ohledu na druh merene

délky, polygonové strany nebo spojnice libovolných
bodů a p. Podle předpisů uvedených v §§ 264 a 265
Návodu A nesmí rozdíl mezi délkou odměřenou na
mapě nebo délkou vypočtenou ze souřadnic a polní
mírou překročiti u polygonové strany hodnotu uve-

denou v tabulce XVII +10 ~oo' u pom;;né měřické

přímky hodnotu v tabulce XXIII +10000' a délek

předmětů měření hodnotu v tabulce XXIII.
Již z těchto údajů plyne, že meze stanovené oběma

návody spolu nesouvisejí. Návod A sám žádá pro
délku podrobného měření větší přesnost než pro po-
mocnou měřickou přímku a stejnou přesnost jako
pro polygonovou stranu. Návod B žádá pro zákres
všech druhů délek větší přesnost než žádá Návod A
pro polygonovou stranu. Uvedené údaje platí pro ma-
py vyhotovené některým z číselných způsobů. Avšak
Návod A žádá také pro zákres polygonových bodů
při přípravě mapových listů pro měřický stůl větší
přesnost než pro zákres těchže bodů na mapovém
listu, vyhotoveném některým z číselných způsobů.
Tak pro měřítko 1 :1000 a mapu vyhotovenou způ-
sobem polygonovým platí:
1. Podle Návodu B, bez ohledu na druh porovná-

vané délky, je zákres správný, souhlasí-li na př. od-
odměřená délka

100 m v mezích 22 cm,
200 m " 26 cm,
400 m " 31 cm

atd. s polní mírou;
2. kdežto podle Návodu A je zákres správný, sou-

hlasí-li odměřená délka s polní mírou
a) u polygonové strany

100 m v mezích 28 cm,
200 m " 33 cm,
400 m " 40 cm atd;

b) u pomocné měřické přímky
100 m v mezích 38 cm,
200 m " 43 cm,
400 m " 50 cm atd.;

c) u délek podrobného měření platí stejné meze
jako u délek polygonových stran .
Z tohoto příkladu plyne, že zákresy provedené

s přesností krajních mezí maximálních přípustných
odchylek podle Návodu A nebudou vyhovovati před-
pisům podle Návodu B a mělo by proto dojíti k opra-
vě chybných zákresů při vedení pozemkového ka-
tastru, neboť maximální přípustné odchylky podle
Návodu B jsou překročeny. Co má dělat v tomto pří-
padě měřičský úředník u vedení pozemkového ka-
tastru, má provésti opravu chybného zákresu? Na
to lze dáti pouze tuto odpověď: nemůžeme od mapy
žádat větší přesnost než tu, s jákou byla vyhotovena
a proto je rozhodující znění Návodu A a nikoli Ná-
vodu B. I když dojde později k úpravě odchylek, mu-
sí pro mapy vyhotovené podle nynějšího znění Ná-
vodu A platiti dosavadní meze předepsaných odchy-
lek. Podobně je tomu u map vyhotovených některým
z číselných způsobů v měřítku 1 :2000.
Je jisté, provádějí-li se zákresy pečlivě a to jak

při vyhotovování mapy, tak při jejím vedení a po-
užívá-li se k tomu přesných vynášecích přístrojů,
sníží se maximální přípustné odchylky velmi citelně
a pak jen velmi nepříznivé okolnosti mohou způso-
biti, že zákres je proveden již jen v mezích krajních
přípustných odchylek. A o takové případy v naší
úvaze právě jde.
Katastrální mapa předchází pozemkové knize a

mapě pozemkové knihy v případech, kdy se změny
provádějí podle ohlašovacích listů. Dříve bylo dost
případů, že řada změn uvedená v ohlašovacích listech
nebyla po dlouhou dobu prováděna nebo nebyla
knihovně provedena vůbec. Držitelé třebas upustili
od provedení knihovního pořádku a v přírodě na-
stal opět bývalý stav, aniž soud nebo strany sdělili
katastrálnímu měřickému úřadu své rozhodnutí. Tak
zákres na mapě neodpovídá skutečnému stavu. Po- .
dobně je tomu v případech, kdy soud neprovedl změ-
ny podle ohlašovacích listů, poněvadž nemohl do-
nutiti strany k provedení hnihovního pořádku, jak
tomu bylo ještě před několika roky, buď pro velkou
zadluženost nebo pro nepřítomnost držitele a p.
O tom svědčí dosud evidenční záznamy N C III
u soudu. Před účinností katastrálního zákona byly
dokonce případy, kdy u soudů byly provedeny různé
změny na základě dopisů katastrálních meřických
úřadů a stalo se, že katastrální měřický úřad ne·
provedl napřed změnu a čekal až ji provede podle
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dopisu soud. Soud opět nesdělil katastrálnímu měřic-
kému úřadu, jak s dopisem naložil a tak zůstal v po-
zemkovém katastru neproveden a po letech neznám.
Tento případ je dnes již nemožný, ale je možno na-
hodile na takový nesouhlas přijít.
Dobrou pomuckou ke zjištění správnosti tvrzení

držitelu jsou polní náčrty a geometrické (polohopis-
né) plány, pokud je na nich měření zajištěrio dal-
šími mírami, čímž dávají záruku, že se při měření
nestala chyba. Jednoznačné měření, bez zajištění, ne-
skýtá záruku správného měření a nelze se na ně spo-
lehnout. Stává se, že vlastní zaměření změny je pro-
vedeno správně, ale připojovací měření na pevné
body je chybné nebo jde o připojení na body neza-
jištěné. Tím se provede nesprávný zákres změny na
mapě a vzniklá nesrovnalost se musí odstraniti, při-
jde-li se na ni, podle ustanovení § 36, odst. 2 v!. nař.,
jak o něm byla zmínka vpředu. Vadná měření vyko-
naná v minulosti jsou ještě dnes předmětem rúzných
šetření a je nutno se jich dovolávati s opatrností,
dokud nemáme možnost se přesvědčiti o přesnosti'
měření. Zkušenost nás učí, že je třeba konati jak
měření, tak zakreslování se stejnou pečlivostí, neboť
nevíme, kdy a jak bude jednoho nebo druhého po-
užito k posouzení přesnosti a případně při ro;z;hodo-
vání ve sporu.
Zvláštním nebezpečím jsou pomyslné parcely, kte-

ré vznikají neprováděním oprav chybných zákresu
při dělení parcel, označíme-li plochy mezi skutečný-
mi a chybně zobrazenými hranicemi na mapě jako
samostatné parcely. Takové případy se hojně vysky-

tovaly při provádění pozemkové reformy. Jsou-li p0-
myslné parcely zapsány do samostatné knihovní
vložky jako nezatížené ani služebností, ani h~poté-
kou, je možno je odstranit tím, že jim dáme zanik-
nouti do některých parcel, kam svojí polohou skuteč-
ně patří nebo do parcel téhož držitele a to opravou
chybného zákresu. Je jisté, že k jejich zaniknutí do
jiných parcel musí býti dán souhlas příslušných
držitelu. Zanikání parcel do jiných parcel opravou
chybného zákresu nesmí býti zaměňováno se slučo-
váním parcel. Dostanou-li se pomyslné parcely do
samostatné knihovní vložky a držiteli, který ji za-
tíží značnou hypotékou, pak zustává hádankou, jak
se jednou takové parcely sprovodí se světa.
Tím jsem nevyčerpal všechny případy nesrovna-

lostí a chyb v zákresu, nebylo to ani úmyslem, ný-
brž vyjmenováním několika chtěl jsem upozornit na
řadu pramenu, na jejich rUznou povahu a nutnost
věnovati jim při vyšetřování takovou pozornost, aby
se oprav mapy používalo jen v případech, kdy jde
skutečně o opravu a nikoli též tenkráte, když se hle-
dí ušetřiti držiteli výlohy spojené s provedením
knihovního pořádku podle řádné nabývací listiny a
to i když jde o nemovitost nebo její část malé vý-
měry a nepatrné hodnoty.
Jako každá změna v držbě se musí prováděti na

podkladě určitého právního duvodu, tak je nutno
splniti všechny náležitosti stanovené zákonem i ~
kud jde o opravu chybného zákresu na mapě zvlášte
hranic některé správní jednotky. O tom bude pojed-
náno v dalším oddílu. (Pokračování.)

Polohové plány upravovací a ještě více plány roz-
dělovací (parcelační) mají navrhovati nejen situační
řešení budoucího zastavování, ale i jeho uspořádání
výškové (prostorové), jakož i hlavní směrnice pro ve-
řejnou zeleň a dopravu vozovou i pěší. Plán parce-
lační, jenž má obsahovati všecky detaily stavebního
využití plochy do parcelace pojaté, stává se tak pří-
mým pojítkem mezi plánem regulačním a skutečným
stavebním dílem. Je nutné proto vybaviti jej tak,
aby co nejvíce zaručoval dokonalost celkové stavební
disposice i po její estetické stránce.
Většina starých parcelačních plánu vypracovaných

civilními geometry se však zabývala na prvém místě
konkretním pozemkovým dělením v situaci. Projek-
tované zastavění bylo povětšině vyznačeno jen sche-
maticky situačně s udáním počtu pater. V dnešní
době to však nestačí - tím spíše, že praxe ukázala,
jak pojem výšky pater byl velmi často spekulací
hrubě zneužit na škodu zájmu veřejných.
Novostavby mají se vždy výškově vhodně začleňo-

vati nejen do okolí, nýbrž i do celkových panorama-
tických pohledu. V předpisech dosud platných sta-
vebních řádu bylo toto začleňování skoro úplně opo-
míjeno, ačkoliv jest často právě tak duležité jako ře-
šení situační. V některých případech, kde se jedná
() okolí památných budov, nebo o duležité panora-

matické pohledy, v nichž se novostavby uplatňují,
jest výškové řešení těchto staveb často i duležitější,
nežli samotné řešení situační. Chybným výškovým
řešením mohou vzniknouti dalekosáhlé estetické
újmy, jež se někdy nedají již více napraviti.
Ve smyslu platných předpisu stavebního řádu jest

účelem regulačního plánu stanovení pokud možno
úplného programu pro stavební rozvoj území poja-
tého do plánu. Moravský stavební řád ve svém § 2.
říká: "Při tom, jakož i při ~všem regulování pozděj-
ším budiž hleděno vždy k poměrúm místním a doko-
nale vyhověno potřebám zdravotním, bezpečnosti a
snadnosti chuze i vozby, pak požadavkum v příčině
okrašlování." Ve smyslu rUzných nálezu Nejvyššího
správního soudu muže regulační plán obsahovati
veškeré disposice, jimiž se povšechně zajišťuje
u vŠech stavebních projektu uplatnění veřejných záj-
mu jak bezpečnostních a zdravotníclr, tak i estetic-
kých, ovšem v mezích daných předpisy stavebního
řádu, jež třeba při tom velkoryse vykládati. Tak na
příklad podle nálezu Boh. A 4108/1924 jest ustano-
vení maximální výšky domu diktováno nepochybně
zájmy veřejného zdravotnictví i ohledy krasocitu a
drží se tedy v mezích § 2 mor. stavebního řádu.
Předpisy o podrobných plánech rozdělovacích (par-

celačních) žádají vyřešení všech detailu ohledně si-
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tuace, nikoliv však i výšek novo-
staveb. V tak zvaném parcelačním
konsensu, jenž obsahuje údaje o po-
volení předmětné parcelace a který
jest doplňkem parcelačního plánu,
uvádějí se často některá podrob-
nější data budoucího zastavění, jež
nejsou přímo v plánech zakreslena.
Možno zde předepsati počet pater,
výšky hlavních říms a hřebenu
střech, ba i barvu krytiny střech
a jiné detaily, jež zaručují jednot-
né architektonické řešení. Do plá-
nu polohy a plánu regulačních tyto
detaily (mimo výšky budov), ani
přesné určení stavebních parcel ve
smyslu nálezu Nejvyššího správní-
ho soudu ze dne 23. května 1934,
č. 7109 pojati nelze.
Určení výšek v parcelačníchplá-

nech na Moravě se dosud většinou
dálo udáním počtu pater. V praxi
se však tento zpusob ukázal nedo-
stačujícím. Vedlo to k rUzným vý-
kladum, zvláště ve svažitém teré-
nu, kde' na prudším svahu se často
na druhé straně stavby vyskytuje
až dvoupatrový rozdíl. Tím jedno-
patrová stavba do ulice muže se
státi i třípatrovou na dvorní stra-
ně. Mimo toho se i výšky pater
často mění, vznikají spory o mezi-'
patra a pod. Proto je lépe nahra-
diti příliš neurčitý pojem počtu
pater přesnou výškovou kotou
hlavní římsy, případně i hřebenu
střechy. Jen tak se předejde všem
různým výkladum a zaručí se jed-
noznačné řešení.
Dosud platný moravský stavební

řád jedná o výškách hlavně v pa-
ragrafu 55, jenž udává povšechně
zásady pro povolování výšek a po-
čet pater domu obytných. Při prak-
tickém použití možno však dotyčná
ustanovení velmi různě vykládati.
Zejména věta, že "výška budov by-
dlecích nesmí zpravidla obnášeti
více nežli 5/A šířky třídy nebo uli-
ce" způsobila v moravských měs-
tech při četných novostavbách
i přestavbách ve starých čtvrtích
mnohé estetické závady i hrubé
chyby. Spekulace totiž využívala
různých možností výkladu para~-
fu 55 k prosazování projektů, kte-
ré zhyzdily na řadu let četná naše
města stavbami příliš vysokými.
Proto vidíme často ojedinělé budo-
vy o 1-3 patra vyšší nežli okolí
s holými požárními štíty.
Aby se předešlo uvedeným zá-

vadám., měl by se každý dílčí plán
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polohy starých částí města, každý
návrh stavební čáry nebo její změ-
na, jakož i každá parcelace v úze-
mí rozestavěném, d o k I á dat i ve-
dle vlastních parcelačních plánů
pod rob n Ý m i p lán y n a u r-
č e n í výš e k budoucího zastavě-
ní. Při tom třeba na prvém místě
udati absolutní výšky horní hrany
hlavních říms a event. i výšky hře-
benů střech. Současně je nezbytné
.udati i výšky příslušných chodní-
ků, aby se dala snadno pro každou
stavbu zjistiti i skutečná výška
budovy nad chodníkem. Zvláště
nutný je tento způsob všude tam,
kde se jedná o pohledy na význač-
né budovy a památky - příp. dů-
ležité panoramatické pohledy, jež
bývají často zakrývány nebo hyz-
děny holými štíty, střechami a pod.
Nejpřesnější výškové určení je

možné v rozvinutých pohledech
obou stran veřejné prostory s vy-
značením dnešního i projektované~
ho zastavění. Nejvhodnějším měřít-
kem těchto rozvinutých pohledů
jest měřítko 1 :500, v němž se mají
vyhotovovati i všecky parcelační
plány. Aby tyto uliční pohledy byly
pokud možno přehledné a co nej-
praktičtější, mají obsahovati i přes-
nou situaci s udáním nových regu-
lačních čar a dále stáří všech domů
s udáním roku stavby (viz obr. 1,
2). Při tom se výšky říms starých
budov nemají přejímati ze starých
stavebních plánů, nýbrž je třeba je
v přírodě skutečně zaměřiti s při-
pojením na nejbližší nivelační znač-
ku. Protože je při tom třeba zamě-
řovati současně i koty. chodníků,
případně středů vozovek, je .nej-
vhodnější použití malého u'niver-
sálního stroje a tachvmetrických
latí, jež se stavějí těsně pod římsy
domů, které se mají výškově určo-
vati. Stačí při tom úplně přesnost.
1 až 5 cm. Schema fasád a různé
podrobnosti uličních pohledů se
nejlépe načtrnou přímo podle sku-
tečnosti do přesně zaměřených a
vynešených hlavních výškových
údajů říms i střech.
Často je třeba rozhodovati o výš-

kách novostaveb v rozestavěném
území, kde se současně uplatňují
i význačné průhledy, nebo se jedná
o určité asanace, hlavně po estetic-
ké stránce. V těchto případech jsou
nejpraktičtější pomůckou f o t 0-
g r a f i c k é sní m k y, případně
pohledy; kreslené přesně podle zvět-
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Obr. 3.
Brn o: Pohled na Petrov z křižovatky ulic Dr. Todta a Novooadské.

Na h o t e: Dnešní esteticky závadný stav. Dol e: Námět nového. řešení.

šenin fotosnímku. Zakreslení novostavby do takových
fotografií podáná nejnázornější prúkaz o vhodnosti
či nevhodnosti začlenění projektu do daného prostře-
dí. Při to je ovšem třeba bráti fotosnímky z tako-
vých míst (chodníku, křižovatek a pod.) a z výše
oka dospělého chodce, aby ukazovaly opravdu to, co
většina chodcu bude ve skutečnosti v daném místě
také vidět.

Fotografie není možno zkresliti nebo záměrně při-
zpusobiti, jak se často děje při pohledech axono-
metrických. Axonomerické pohledy nejsou již tak ná-
zorné a spolehlivé, poněvadž jsou často zkresleny
jen v zájmu stavebníku tak, aby ukázaly ty nejpří-
znivější pohledy.

Jako doklad výše uvedeného postupu je v obr. 3
vyznačeno dnešní výškové zastavění pod patou dómu
na Petrově v Erně s nemožně roztříštěnou a oškli-
vou siluetou starého zastavění. Dole pak jest sche-
maticky vyznačen návrh vypracovaný v městském
regulačním oddělení, podle něhož by se tento význač-

ný pohled dal vhodně upraviti novostavbou nižší ve-
řejné budovy (galerie a p.) čímž by se současně do-
cílilo nápravy dnešního závadného stavu. - Pod-
kladem obou obrázku byl panoramatický fotosnímek
z protějšího chodníku.

Při všech větších parcelačních a podrobných za-
stavovacích plánech v území nerovném se konečně
velmi osvědčuje též s c h e mat i c k é v y z nač e n í
pro j e k t o van é h o z'a s t a věn í v p 1a s t i c-
k é m p 1á nul :1000, nebo 1 :500. Vždy by se tak
mělo díti v těch případech, kde se jedná o pokračo-
vání, příp. o ukončení starého zastavění, jež sou-
časně má tvořiti přechod do volné přírody. V obr. 4
jest ukázka takového plastického plánu území urče-
ného k zastavění, v němž má se vytvořiti jednak
duležitá komunikační křižovatka, jednak připojení
na staré zastavění na jihu a jihovýchodě - konečně
pak i vhodný přechod do volné přírody na severu
a severozápadě. Na tomto plastickém plánu lze dobře
studovati všecky otázky zastavovací nejen se si-
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Obr. 4.

Plastický plán okolí křižovatky silnic Řečkovské a Medlánecké, severně od Králova Pole. Měř. 1:1000.
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tuačního, ale i s výškového hlediska. Je zde ovšem
již většinou nutna spolupráce s architekty, případně
i jinými odborníky. Také pro laiky při úředním pro-
jednávání dotyčného projektu jest toto znázornění
velmi praktické a názorné.
Doplněním regulačních i parcelačních plánů řád-

nými podklady pro výškové zastavění, jak o nich
byla v předchozím řeč, možno předejíti i sporům, jež
dnes vznikají často v důsledku nejasností a různých
výkladů některých ustanovení stavebního řádu,
smyslu určitých nálezů Nejvyššího správního soudu
atd. Nálezy Nejvyššího správního soudu jsou rozhod-
nutími jen určitých případů a nelze je proto zpra-
vidla zevšeobecňovati a používati na každý případ,
jak se namnoze děje. Ukázalo se mnohdy potřebným
chrániti občas i nezkušené zájemníky, kteří kupují
staré objekty nebo hotová stavební místa. Pozemko-
ví spekulanti a různé realitní kanceláře vydělávají

často neúměrně na úkor těchto zájemníků, což je
umožněno hlavně neúplností regulačních a parcelač-
ních plánů, jakož i různým možným výkladem ně-
kterých předpisů stavebního řádu. Proto by se
všechny projekty, kde se stanoví již podklady pro
podrobné zastavování, měly důsledl\ě doplňovati řád-
nými podklady výškového řešení. Tím by se dnešní
- často jen spekulační praxe - nahradila ideovým
začleněním soukromých potřeb do výtvarných a este-
tických zájmů, jež usilují o ochranu a důsledné
respektování důležitých hodnot veřejných. Byl by
tak učiněn i důležitý krok k zamezení všech dalších
příliš vysokých staveb, jež pohledově rušivě zasa-
hují do panoramatických pohledů nejen některých
našich měst, ale i četných vesnic a předešlo by se
dalšímu znešvařování krás naší domoviny.

Obr. 1 až 4, SIA, Praha. - Ing. Josef Peňáz.

V.
Cena a pachtovné.

Mluví-li se o dnešním kat3.'ltrálním výtěžku, nemůžeme
přejít bez povšimnutí otázku ceny a pachtovného. Při
zjišťování dnešního kat3.'ltrálního výtěžku y letech sedm-
desátých minulého století bylo'k přezkoušení přiměřenosti
sazeb prováděno porovnání s cenami pozemků a pachtov-
nS-m.Při a I p á c h bylo dokonce možno převzít jako ta-
rifní sazbu přímo p ach t ov TI é (~ 29, odst~8 zák. č. 881
69). Ovšem již ~ 26 tohoto zákona praví: »Při přezkou-
mání přiměřenosti tarifních sazeb případným srovnáním
s kupními a pachtovními hodnotami je třeba si uvědomo-
vati. že tato data mohou být použita jen jako kombinační
prostředek a že těmito údaji nutno rozuměti obvyklékup-
ní a .pachtovní hodnoty, to jest takové, v tomto směru
shromážděné ceny. které za jedno jitro půdy střední ja-
kosti příslušné jakostní třídy platívá pachtýř nebo kupec
vybavený obvyklým provozním kapitálem v naději. že
z kupní ceny nebo pachtovného vytěží hospodařením úro-
ky v zemi obvyklé. Za obvyklou úrokovou míru jest po-
važovati takový obnos, kterým se v určitém okrese na
získání pozemku vynaložený kapitál podle zkušenosti ve
skutečnosti zúroČí.«
Tato definice ukazuje záměrně na hodnotu vÝDosovou,

která tvoří pozadí hodnoty nájemné i ceny.19)K ní smě-
řuje i ustanovení obecného zákoníka občanského o obec-
né ceně.:lO)Ona byla také cílem odhadů a ocenění v růz-
ných zákonech a nařízeních pro řízení soudů i finančních
úřadů.
Avšak tyto předpisy, ač obsahují podrobné ustano-

vení po stránce všeobecné a právní, v otázce samotného
ocenění odkazují na znalecký posudek, případně uvážení
úřadu. Je zřejmé, že tato praxe vede také k mnohým
nesrovnalostem. které mnohdy mají ráz přehmatu.21)
19) Viz,pozn. Č. 5.
:lO) § 305 ob. z. obě.: Odhadne-li se věc podle užitku.

který se zřetelem k době a místu obvykle a všeobecně
skýtá, stanoví se řádná a obecná cena; hledí-li.se však
ku zvláštním poměrům a ku zvláštní oblibě. kterou má
ten, jemuž hodnota se musí nahradit, vzniká cena mimo-
řádná.
21) Takový případ uvádí Dr. Brdlík (Zemědělské jmě-

ní. .. ): Velkostatek Střelohoštice (okres Horažďovice)
byl soudně odhadnut v r. 1906 na K 650.000; poněvadž
dražby nikdo činně se nezúčastnil. byl nařízen nový od-
had, který r. 1907 stanovil hodnotu výnosovou598.000K,

Pro vnitřní službu finančních úřadů byly vydány různé
pokyny pro stanovení cen na podkladě katastrálního vý~
těžku nebo pozemkovédaně. Tak na příklad do vydání da-
ňového zákona Č. 76127byl stanoven 70tinásobek pozem-
kové daně. zákonným článkem XIV. zákona Č.76!27 pak
50tinásobek kat3.'ltrálníhovýtěžku. Všechny tyto předpisY
však byly jen omezením ve směru' dolů, tedy stanovi,ly
nejnižší meze, avšak ponechávaly nadále hlavní váhu na.
ceně obecné. Nové vládní nařízení Č. 411/42 o oceňování
majetku pro účely daně z majetku (oceňovací nařízení)
je zřejmě vydáno po vzoru říšského zákona o oceněníma-
jetku (Reichsbewertungsgesetz z 16.X.1934). Toto vládní
nařízení již zavádí podrobné předpisy i pro samotné oce-
nění. Praví v § 22 o zemědělském majetku: »Daňovou
hodnotou zemědělskéhomajetku je cena výnosová. V~llo-
sovou cenou jest o sm n á cti nás ob e k průměrného
hektarového výnosu celé plochy zemědělského závodu
s připočtením přirážek nebo s odpočtením srážek«. Sta-
novení hektarové sazby ponecháno je ministru financí po
vyslechnutí poradního sboru pro ocenění vždy na dobu
3 let. Toto ustanovení, bude-li do důsledků provedeno,
může znamenati úplný převrat v dosavadní praxi a při-
nese s sebou jistě i revisi katastrálního vceňováni, (Po-
dobně jako v Říši, kde zákon o ocenění majetku vyvolal
na svět říšský vceňovací zákon.) Pro stanovení hektaro-
vé sazby nebylo v Říši použito kat3.'ltrálníhovýtěžku pro
jeho zastaralost a nejednotnost.
Použití dosavadních předpisů pro stanovení hodnoty po-

zemků v určitém obvodě záviselo ovšem na tom, jak da-
lece katastrální výtěžek vyjadřoval alespoň p om ě r v ý-
n os n o s t i pozemků. Utváření ceny pozemků, i když
máme na mysli cenu obecnou. která s cenou výnosovou
je v nejužší spojitosti. podmíněno je ovšem celou řadou
činitelů, ku kterým při zjišťování katastrálního Výtěžku
nemohl být brán současně zřetel. Katastrální výtěžek,
měl-li být vůbec stanovitelný. musil počítat jen s malým
počtem činitelů proměnných, ostatní musily být elimi-
novány postavením zásady průměrnosti a obecné obvyk-
losti. Nelze ovšem nikdy stanoviti vztah. který by bylo
možno všeobecně aplikovati pro stanovení ceny kterého-
koliv pozemku.
Katastrální výtěžek je průměrem. Při' šetření provádě-

ném ve větších oblastech, když by bylo po ruce značné
množství údajů o ceně pozemků nebo pachtovném,bylo by

za půl roku na to již K 412.000a v dražbě prodán o málo
výše než vyvolávací cena K 350.000,tedy okrouhle za po-
lovinu soudně odhadnuté původní hodnoty.
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lze-předpokládat, že z p r ů m ě r u takového velkého množ-
ství dat lze již usuzovat na poměry p r ů m ě r n é výnos-
nosti v takových oblastech. Poněvadž nám jde v prvé řadě
o to zjistit, jak dalece dosavadní katastrální výtěžek od-
povídá skutečné výnosnosti pozemků v dnešní době, vy-
jádřením ceny jako funkce katastrálního výtěžku byl by
s jistou pravděpodobností podán obraz vzájemných změn
výnosnosti jednotlivých výrobních oblastí v dnešní době
oproti době, kdy byl stanoven katastrální výtěžek. V ta-
kovém velkém množství vyskytly by se pravděpodobně
zhodnoceny všechny možné případy a rozdíly a výsledek
bJ'lo by možno považovati za hodnotu blížící se skuteč-
nému průměru.
Takovou práci podnikl s materiálem z doby předválečné

(1909-1913) Dr. Brdlík (viz pozn. 5).Násobitele čistého
katastrálního výnosu byly stanoveny pro průměrný čistý
katastri.lní výnos jednoho hektaru plochy celého z á vod u,
tedy pro průměr všech druhů vzdělávání (kromě lesů).
Výsledky zjištěné Dr. Brdlíkem ukazují, že
1. čím menší je katastrální výtěžek, tím vyšší je náso-

bitel,
2. pro týž katastrální výtěžek je násobitel nejvyšší pro

oblast řepařskou a klesá přes obilnářskou 1., obilnářskou
II., bramborářskou až k oblasti pícninářské, která má ná-
sobitele nejmenší (rozdělení na výrobní oblasti je nyní
užíváno poněkud jinak než v této práci).
S našeho hlediska odpovídá bodu: 1. Větší poměrné

stoupnutí rentability pozemků horších jakostních tříd
oproti r. 1869,
2. různé stoupnutí rentability (skutečného čistého vý-

nosu) v různých oblastech oproti r. 1869.
Pro názor uvádím výňatek (po 5 K katastrálníllo vý-

těžku) hodnot zjištěných Dr. Brdlíkem, pro hospodářskou
polohu 4 km.22)
Pro nás není bez zajímavosti, že v řečené práci vzpo-

míná Dr. BrdHk též spolupráce prof. Ing. Jos. Petříka
(vyrovnání získaných hodnot metodou nejmenších čtverců).

Tab. 14.
Násobitele katastrálního výtěžku pro předváleČ'né ceny

(před 1. válkou).
(Výňatek z práce Dr. Brdlíka.)

Čistý kata· Násobitel čistého kat. výnosu
strálnl výnos pro oblastpro 1 ha
zemědělské tepat.' obilnářskou I obilnářskou I bram borát·l· . iř kplochy v K skou 1. II. skou p.cn.n s ou

5
I I

I 203 172
10

I
132

I

157
I

126 150 119
15

I
116 120 ! 102 108 87

20 102 97 81 79 66
25 I 91

I
85 66 62 56

I30
I
83 77 58 55 51

35
I
75 I 70 55 52 48

40 69 I 65 54 50
45 I 66 I 51
50

I
63

I
59

55

I
60

I60 58 ,,
I

65 56 I .[
I

I70 55
To jsou poměry před první válkou.
K zjištění poměrů dnešních cen a pachtovného a jejich

vztahu ke katastrálnímu výtěžku použili jsme materiálu
získaného podle seznamů vedených okresními úřady na
základě nařízení předsedy vlády Č. 175/39 (Stoppreisord-
nung) ke dni 20.června 1939.Opatřený materiál zahrnuje
přes 550 obcí země české. Údaje v každé obci jsou uve-
deny podle jednotlivých druhů vzdělávání a jakostních
tříd, takže celek, když každý jednotlivý údaj představuje
--~.- -------

22) Hospodářskou polohou rozumí Dr. Brdlík vZ,dále-
nost od nádraží, cukrovaru, trhu a pod. - V Cechách je
70,48% obcí do vzdáleností 5 km od nádražÍ, .

vlastně již také průměr dle zkušenosti z mnoha případů,
dává přes 2700 průměrných cen z různých obcí jen pro
r o I e a tolikéž o pachtovném rolí. Třeba zde uvésti, že
pro stanovení těchto jednotlivých údajů bylo nařízeno při-
hlížet jen k cenám h o s pod á ř s k y o d ů vod n ě n ý m,
docíleným podle zkušeností nebo dokladů za několik málo
let před rokem 1939, to jest z doby, kdy již byla dokon-
čena pozemková reforma a lze předpokládat, že ve
značné míře byly uspokojeny nároky na půdu a ceny a
pachtovné nebyly již pravděpodobně ovlivňovány ve větší
míře »hladem po půdě". Pokud se pachtovného týče, je
dnes známa skutečnost. že velká část pachtů je uzavírána
v těch případech, kdy majitel sám pozemek obdělávati ne-
může z toho důvodu, že nejen v obci nebydlí, ale není sám
ani zemědělcem a nelze zde proto mluvit o převaze na
straně propachtovatele, jak tomu skoro vesměs bylo za
doby před první světovou válkou (velkostatkáři). Hlad po
půdě jeví se s hospodářského hlediska tak, že kapitál vy-
naložený na získání pozemku je čistým výnosem toho po-
zemku daleko níže zúročen než je obvyklá úroková míra,
ba může, za určitých poměrů, nabytím pozemku být získá-
na pouze p r a c o v n í pří lež i t o s t, tedy nikoliv čistý
výnos, nýbrž pouhý d ů c hod z p r á c e. Tato poslední
okolnost ovšem může nastoupit zpravidla jen tam, kde
podnikatel se svou rodinou je ještě v závodě činně fysic-
kou prací účasten, tedy asi do velikosti středních selských
statků.
Při výběru obcí, aby se vyloučily takové obce, kde by

působily značněji na cenu a pachtovné vlivy jiné než čistě
hospodářské, byly postaveny tyto zásady:23)
1. Zásadně třeba volit takové obce, aby se v nich ne·

vyskytovala ani přesycenost ani hlad po půdě, tedy nesmí
být v obci na jedné straně velké majetky a na druhé stra-
ně pozemková nemajetnost.
2. Nevolit takové obce, v nichž by byly průmyslové

podniky nebo větší výletní ruch, nýbrž jen obce skutečně
ryze zem ě děl s k é, kde se co nejméně vyskytuje s p e-
k ul ace.
3. Rovněž se nesmí v obci vyskytovat ve větším roz-

sahu zvláštní kultury (chmel).
4. Ceny a pachtovné nechť jsou uvedeny pokud možno

pro každou jakostní třídu zvláště (někdy bývá spojeno
i více tříd).
5. Volit třeba jen takové obce, kde je známa svědomi-

tost starosty (seznamy sestavoval starosta obce s komísí,
okresní úřad přezkoušel).
6. Je-li dostatečný výběr, tedy volit roztroušeně po ce-

lém okrese.
7. Nakonec neodvisle od počtu jakostních tříd jednotli-

vých vzdělávání udaných v seznamech okresníllo úřadu
uvést poznámkou na každém vyplněném tiskopise skutečný
počet jakostních tříd pro jednotlivá vzdělávání, které se
v tom kterém katastrálním území (nikoliv snad
jen ve vtřiďovacím okrsku celém) podle katastrálního ope-
rátu skutečně vyskytují. Pokud nenastaly nějaké rozsáhlé
změny, stačí nahlédnout do starého sestavení jakostních
tříd (údaje starostů neodpovídají vždy skutečnému počtu
jakostních tříd podle katastru takové pochybné případy
bylo třeba vyloučit).
K zpracování materiálu: Podáváme jen výsledky z rolí.

Poněvadž nám šlo v prvé řadě o to sledovat poměr vý-
nosnosti z let 1869 (vyjádřené katastrálním výtěžkem) a
pravděpodobné dnešní 'Výnosnosti, vyjádřené cenou po-
zemků a pachtovným, učinili jsme opět cenu a pachtovné
funkcí katastrálmno výtěžku a k znázornění jsme použili
grafikonu. Katastrální území byla roztříděna v jednotli-
vých oblastech podle vtřiďovacích okrsků, v nich pro kaž-
dou sazbu jakostní třídy stanoven součet jednotlivých úda-
jů z různých kat. území (součet cen nebo pachtovného a
počet případů, t . .i. počet katastrálních území, v nichž pro
tu kterou sazbu byla cena nebo pachtovné udáno; váha
každého údaje je ovšem považována za sobě rovnou).
Údaje pro jednotlivé oblasti byly rozděleny na skupiny
o přibližně stejné váze (počtu případů) a v nich stanoven
aritmetický průměr jako průměrná cena nebo pachtovné.
Aby bylo možno přejít k násobitelům (cena nebo pachtov-

23) Výběr v jednotlivých okresech byl proveden úřední-
ky znalými místních poměrů.
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Tab. 15.
Vztah ceny rolí ke katastrálnímu výtěžku.

Země Čechy.

použitých dat
745
947
591
304

oblast řepařská
» obilnářská
» obiln.-brambor.
» pícninářská

~ ~ ~ ~ ~
HATAS TRÁLNí vÝTilCH PRO' ha =t

Tab. 16.
Vztah pachtovného rolí ke katastrálnímu výtěžku.

Země Čechy.

použitých dat
753
897
602
269

oblast řepařská
» obilnářská
» obiln.-brambor.
» pícninářská

. ~ ~ ~ ~
••.•'~""ÁJ.NI vý,licK PROI •••

né vyjádřeno jako násobek katastrálního výtěžku), byl
zjištěn průměrný katastrální výtěžek každé skupiny
s ohledem na váhu jednotlivých sazeb (počet případů
- kat. území - té které sazby rovná se váze té sazby).
Dělením průměrné ceny té skupiny odpovídajícím průměr-
ným katastrálním výtěžkem dostali jsme násobitele ka-
tastrálního výtěžku. K rozdělení území Čech na výrobní
oblasti bylo použito dnes obvyklého rozdělení na oblast
řepařskou, obilnářskou, obilnářsko-bramborářskou a pícni-
nářskou. Výsledky znázorněny v tab. 15 a 16.

Nakonec byla ještě zjištěna hodnota průměrné ceny a
průměrného pachtovného pro jednotlivé výrobní oblasti
jakož i příslušný násobitel (tab. 17).

Grafické znázornění vztahů v tab. 15 a 16 ukazuje
v úplném souladě s předcházejícími zjištěními (tab. 8)
opět velké stoupnutí u oblasti řepařské a postupně menší
až k oblasti pícninářské, tedy stejný zjev, jako pro léta
předválečná zjistil Dr Brdlík pro průměr veškeré země-
dělské půdy. Z toho lze tedy opět usuzovat na porušení
vzájemných poměrů v rentabilitě v jednotlivých výrobních
oblastech proti době, kdy byl zjišťován katastrální výtěžek,

Z našeho znázornění vidíme, že
1. na půdě téže kvality (téhož katastrálního výtěžku)

dociluje se nejvyšších cen a pachtovného v oblasti řepař-
ské, postupně méně dle klesající intensity oblasti až k ob-
lasti pícninářské. Tento zjev jeví se úplně výrazně u pach-
tovného. U cen jedině oblast obilnářská pro některé hod-
noty katastrálního výtěžku klesá pod oblast obilnářsko-
bramborářskou, jinde však naopak stoupá nad oblast ře-
pařskou. Zvláště nápadně se odlišují obě extremní oblasti:
řepařská a pícninářská;

2. v p r ů m ě r u pro jednotlivé oblasti (tab. 17) dostá-
váme poměry souhlasné s výsledky, které jsme obdrželi
pro poměr skutečného výnosu ke katastrálnímu výtěžku
v jednotlivých oblastech na základě statistických dat
(tab. 8).

Výsledkem tohoto šetření o cenách a pachtovném po-
tvrzují se nám tedy i rozdíly shledané v předcházejících
oddílech u výnosových poměrů jednotlivých výrobních ob-
lastí, čímž současně též se potvrzuje upotřebitelnost zjiš-
těných násobitelů (grafikonu) jako orientační pomůcky
pro stanovení cen a pachtovného rolí.

VI.
Závěr.

Úkolem této práce bylo pokusit se s pomocí dostupných
pomůcek osvětlit dnešní hodnotu dosavadního katastrál-
ního vceňování v Protektorátě. Je jisté. že dosud probra-
ným není vyčerpáno vše, co se k tomuto thematu vzta-
huje. Tak jsme dosud neřešili otázku vzájemného poměru
rentability různÝch druhů vzdělávání (kultur). Jen hrubý
pohled na dnešní sazby katastrálního výtěžku a skutečnou
tendenci ve změnách druhů vzdělávání (kultur) přivádí
nás k tomu, že i v poměru druhů vzdělávání navzájem na·
staly proti původnímu stavu podstatné změny.

Toho důkazem je na. příklad následující skutečnosť:
v mnoha krajích je častým zjevem rozorávání luk v pole.
Poněvadž jde tu zřejmě o zájem soukromohospodářský
mající na mysli rentabilitu (zvÝšení čistého výnosu), bylo
by IZA předooklRdat, že po takové změně - zařazením
pozemku z luk do rolí - nastane i zvýšení katastrálního
výtěžku a tím i pozemkové daně. Avšak nahlédnutím do
Návodu IX. 24) vidíme, že, až na nepatrné výjimky, mají
v každém vceňovacím okrsku louky vyšší sazby než role
(což je odůvodněno menším nákladem při loukách, a, jak
se v oddíle IV. zmiňujeme. dnešní době vice neodpovída-
jícím vysokÝm oceněním objemné píce). Vtřídí se tedy při
změně vzdělávání na př. z louky 1. třídy do role 1. třfdy
pozemek do sazby niž š ( a tomu odpovídající daň je
rovněž nižšÍ, To je úkaz. který svou nelogičností ukazuje
na velikou změnu v poměru výnosnosti luk k rolím oproti
době zjišťování katastrálního výtěžku. Poněvadž pak past-
viny obdržely tarifní sazbu srovnáním s loukami (§ 29,
odst. 7 zák. Č. 88 z r. 1869), lze totéž předpokládat i pro·
pastviny.

24) Návod, jak vypočítávati katastrální výtěžek.
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Tab. 17.
Průměrné hodnoty podle výrobních oblastí.

Cena Pachtovné

Oblast
Průmě~á cena I Průměrný I Průměrné

I
Průměrný

1 I
katastrálnl I Průměrný pachtovné katastrálnl Průmě-ný Pachtovné
výt~ek I násobitel výtěžek I násobitel v % c*ny

K K I

Řepařská 19250 36,8 522 1080 36,8 29,3 5,6'
--~--_.~ ._~- -- ~--- ------

Obilinářská 14800 23,2 638 777 23,2 33,4 5,25
~-~------ ----~-

Obilinářsko- 13500 17,1 790 657 17,1 38,5 4,88bramborářská
- --- -------

I Pícninářská 10600 18,92 561 590 19,6 30,1 5,55
I

Tato změna byla způsobena nejen tím, že v některých
oblastech poklesl význam luk vzhledem k rozšířeni pěsto-
vání pícnin na orné půdě (rolích), změnou krmné tech-
niky.25) ale hlavně tím, že (doba před rokem 1938) ne-
jsou vyrovnány ceny produkce živočišné s cenami produk-
ce rostlinné a to v neprospěch produkce živočišné.26) Píce
objemná, která je skoro všechna zkrmena přímo v závodě
a na trh přijde jen nepatrné procento, nemůže být tedy
ani pro katastrální účely brána do příjmu v hodnotě pro-
dejní, nýbrž správné bylo by - proti zásadě vcenění z r.
1869 - brát užitnou hodnotu této píce. Avšak, jak vyplý-
vá z dat uveřejněných (do r. 1938) účetnicko-spravověd-
ným ůstavem, byl v té době čistý výnos z produkce živo-
čišné stále pasivní nebo těsně při hranici pasivity, přes to,
že píce objemná je ve zmíněnm účenictví předávána pro-
dukci živočišné přímo ve výrobní hodnotě, tedy bez
z i s k u. Z toho ovšem plyne, že pak nemůže ani produk-
ce objemných pícnin (a to nejen na lukách, ale i na rolích
- pícniny) být aktivní, kdy tato píce jiného užití než
zkrmením nemá.
Stejně zůstává k vyřešení otázka, jak pohlížet na ta-

kové změny vzdělávání, kdy na př. absolutní pastvinná
nebo lesní půda je změněna v intensivnější druh vzdělává-
ní (kultury). »Změna kultury je vždy možna a proveditel-
na, avšak pouze technicky, nikolív vždy hospodářsky, po-
něvadž každá taková změna vyžaduje značných nákladů,
které se musí zaplatiti a je tedy možnou jen tenkráte,
když jest hospodářsky výhodná. Jen v tom smyslu možno
mluvit o absolutních lesích, lukách, pastvinách a rolích.
čímž rozumíme vždy ten druh půdy, který vzhledem
k stávajícím poměrům hospodářským hodí se výlučně
právě jen pro tu neb onu kulturu.« (Frankenberger:
Agrarismus.) Přes tuto skutečnost nelze popírat, že existu-
jí pozemky, jako role užívané, u nichž nelze mluvit vůbec
o rentabilitě. výnosy jsou u nich pohlcovány prací. Jsou
to na příklad role na strmých stráních vzniklé vyklučením
lesů nebo zoráním pastvin, na nichž největší část práce
musí být vykonávána jen lidskou silou. Nelze zde tedy
o rentabilitě vůbec mluvit, nýbrž jen o produktivitě. 'redy
za určitých okolností jde zde spíše o zájem národohospo-
dářský než soukromohospodářský. Říšský vceňovací zá-
kon oceňuje půdu podle její a b s o Iu t n í způsobilosti.
U nás naráží se na takové případy zejména při zrn ě-

n á c h vzdělávání. Pětileté trvání (trvalost změny) je po-
dle dosavadních našich předpisů důvodem k tomu, aby
byla změna v role provedena v pozemkovém katastru,
čímž, i když se použije poslední třídy rolí, dostane se po-
zemek ve většině případů do vyšší sazby než byl jako les

25) V roce 1869 není na př. chrást při výpočtu čistého
výnosu vůbec hodnocen.
2'6) Cenové vyrovnání je předpokladem při vcenění luk

podle říšského vceňovacího zákona z 16. X. 1934 (Boden-
8chiitzungsgesetz): »Die Wertzahlen (Griindlandschat-
zungsrahmen) sind Reinertragszahlen und setzen eine
gemeinubliche und ordnungsmassige Bewirtschaftung
voráus. Sie entsprechen den Wertzahlen des Acker-
schiitzungsrahmens unter der Voraussetzung eines zu
erw a rte n de n Prei s aus gleiches zwischen
Vieh- und Ackerbauerzeugnissen. (Rosch-Kurandt: Reichs-
bodenschatzung und Reichskataster, strana 68.)

nebo pastvina. Při extensivním způsobu hospodaření (les)
byla však naděje na nějaký čistý výnos, nyní, kdy čistý
výnos vůbec neexistuje a pozemek skýtá nejvýše jen dů-
chod z práce a použitého kapitálu kromě půdy, je poze-
mek zatížen vyšší pozemkovou daní. Bylo by tedy roz-
hodně správnější v takových případech, pokud se ka-
tastrálního výtěžku (a tím i pozemkové daně) týče, po-
nechat půdu v tom druhu vzdělávání, jemuž svou způsobi-
lostí s hlediska hospodářského odpovídá. Poněvadž ovšem .
jsou zde i důvody statisticko-hospodářské, pro které by
pravděpodobně bylo třeba zachytit i takové změny, bylo
by třeba pro ně zavést nějaké označení, kterým by bylo
vyjádřeno i vtřídění do pastvin i způsob použití za role.
Rovněž u zahrad byly shledány dosti závažné ne@-

statky.
Shrneme-li aspoň tu část zjištěných fakt, která se nám

podařilo shromáždit vidíme, že, má-li katastrální výtěžek
odpovídat úkolu kladenému na pozemkový katastr vůbec
(pozemková daň, ostatní úkoly),27) je nutný nějaký zásah,
aby katastrální výtěžek odpovídal dnešním poměrům
i požadavkům.
Pokud by měl katastrální výtěžek poskytovati jen obraz

přirozené produktivity, stačila by snad jen jeho revise,
k níž směřuje zmíněná již práce prof. Ing. Kopeckého.
Avšak pozemková daň má postihovati čistý výnos z po-
zemků. Poměr čistého výnosu ke katastrálníml1 výtěžku
změnil se však úplně a různě pro různé výrobní oblasti,
různé druhy vzdělávání (kultury) a v nich pro různé
sazby jakostních tříd. Proto také zatíženi pozemkovou
daní, jak je prokázáno v tab. 8 a tab. 13, liší se v jednotli-
vých oblastech a jakostních třídách až o 100%. Z toho
důvodu a s ohledem na ostatní úkoly, kterým má pozem-
kový katastr sloužit, je třeba radikálnějšího zásahu do ka-
tastrálního vceňování.
Hodnocení zemědělského jmění podle vládního nařízeni

č. 411/42, bude-li provedeno s tou důkladností jako bylo
provedeno v Říši. bude jistě také vyžadovati řádné boni-
tace jako podklad pro stanovení průměrného hektarového
výnosu. Tím by byla dána příležitost vyhovět všem poža-
davkům jedinou akcí.

Literatura. v textu neuvedená.
Ing'. Dr. Frant. B u č e k: Více prací uveřejněných v ZA

a jinde.
Ing'. Václav Hla v s a: Rozdělení půdy v býv. CSR.

- Zprávy veř. služby techn. '1'. 1936.
Ing'. Dr. Frant. Lom: Vztah mezi produktivitou a ka-

tastrálními výnosy v Cechách. Sborník ČAZ r, 1942.
Ing'. Dr. Frant. M a šek: Pozemkový katast'1'.Věstník

ministerstva financí r. 1936, č. 3.
Prof. Frant. N o v o t n ý: Nauka o pozemkovém ka-

tastru a knihách pozemkových.
Ing'. Dr. h. c. Jos. Pe tří k: Úvod do nauky o katastru

daně pozemkové.
Zeměměřičský Věstník - Zeměměřičský Obzor: Různé

články více autorů.
Dva c11agramy. SIA. Praha. - Ing . .Jan Petřik.

21) Viz pozn. 1.
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LITERÁB~í ~OVI~KY

Ing. Dr. V á c I a v E I z nic: »Kotang-enta.« Šestimíst-
né až osmimístné tabulky kotangent a tangent pro setinné
dělení kruhu. Praha 1943, str. 64, cena brož. 58 K. Náklad
Jednoty českých matematiků a fysiků, v komisi má na-
kladatelství Prometheus v Praze II, Žitná 25.
Naše geodetické počtářství bylo v této válce velmi obo-

haceno tabulkovými díly z oboru analytických (goniomet-
rických) funkcí, hlavně přispěním Ing. J. Křováka a Dra
V. Elznice.
Poslední práce obou autorů (Přirozené hodnoty funkce

cotangens úhlů v setinném dělení a Kotangenta) šly jaksi
souběžně, nicméně dobře se doplnily: prvá, obsažnější, je
tisk pro vnitřní potřebu úřední služby, druhá, přehled-
nější, je každému přístupna. Obě dvě znamenitě vyplnily
nedostatek v naší odborné literatuře po zavedení grado-
vého dělení kvadrantu a po přizpůsobení geodetických for-
mulí strojovému počítání s přilílédnutím k funkci cotan-
gens, jež byla dosud pro svůj zvláštní charakter pomíjena.
Ani v cizině není snad podobnÝch tabulek mnoho; je mi

známo jen, že Roussilhe-Brandicourt (1933) má kotangen-
tu přímo tabelovánu teprve od 50-100g na osm dese-
tinných míst, Peter s ( 1941) má tuto funkci vypoi'tenu
na sedm míst veskrz, jeho tabulky jsou však drahé (30
ř. m.).
Konstrukce nových Elznicových tabulek je jednoduchá:

Pro argument 0- 2gautor tabeloval - jak je zvykem -
pomocnou funkci

aZ a4
cp (lX) = lX • cotg lX = 1 - _ - - _ ....3 45

a teprve dále vlastní fÚllkci mezi
2-10g v intervalu O,OOlg na 5 desetinných míst a
10-100g v intervalu O,Olg s 5, 6, 7 a 8 desetinnými

místy. Při svém rozdělení vystačil všude s první diferencí
až do 50g: pro další obor sestavil jednoduchou tabulku
oprav po 10 vteřinách. aby zajistil i osmé desetinné místo.
Použití tabulek je v úvodě doprovozeno příklady protí-

nání vpřed i zpět na jednoduchém i spřaženém počítacím
stroji. Všiml jsem si, že tu autor uvedl na pravou míru
nedopatření vysvětlivek k příl. 72/1 katastrální Instrukce
A. Podle vysvětlivek se mají počítat souřadnice vrcholu
trojúhelníka dvojitým spřaženým strojem tak, že se spřa-
žující páka stroje nastaví při úhlech tJ a y menších než 100g
na stejnosměrný pohyb počitadel; správné je zařaditi při
kladných kotangentách páku do pravého výřezu na pro·
t i s m ě r n Ý pohyb válců. Také stylistický obrat Elznicův
v druhém odstavci na str. 5 úvodu o přetáčení vysazených
kotangent v obou směrech je srozumitelnější, než jak se
radí v odst. 11 cit. vysvětlivek.
Jinak bude možno tabulek upotřebit také pro úlohy pa-

ralaktické polygonometrie, o níž soudím, že teprve přijde
ke cti.
Mohu vřele doporučit Elznicovy tabulky již proto, že

jejich hodnoty jsou odvozeny z dřívější jeho původní mno-
hamístné přípravy pro vydané Sintacos. Také čistota
tisku i celá úprava tabulek jsou bez vady. Štván.

Dr. A. Š t a f 1- Ing. A. Pod zem s k ý: Slovník staveb.
ních předpisů. Nákladem Grafotypu Praha XVI., Bro-
koffova 22. Stran 520. Cena neudána.
Zeměměřičský inženýr - zejména v civilní praksi --.:.

přichází zhusta ve styk s předpisy stavebními a to nejen
z oboru činnosti plánovací. Často jsou na něm jako na
technickém poradci a zástupci stran žádány informace
z nejrůznějších oddílů stavebního práva a tu bývá zhuště-
ná a přehledná knižní pomůcka žádoucí. Takovou vhod-

nou příručkou je právě vydaná kniha přednosty studijní
kanceláře hl. města Prahy a docenta na zeměměřičském
oddělení Vysoké školy speciálních nauk v Praze Dr. A.
Štafla, zpracovaná ve spolupráci se stavitelem Podzem-
ským. Obsahuje po způsobu naučných slovníků abecedně
seřazená hesla všech důležitých předpisů stavebních ze
všech 4 stavebních řádů, z novel, které k nim vyšly zejmé-
na v poslední době a z předpisů různých stavebních úřadů.
U každého hesla je podáno vysvětlení podle právního
předpisu, jsou citovány normy ČNS, případná rozhodnutí
nejvyšších správních soudů, v komentářích jsou podány
event. technické vysvětlivky, takže každé heslo obsahuje
vše nutné pro rychlou orientaci. Pro zajímavost uvádíme,
že v mnohých heslech, týkajících se plánování jsou cito-
vány i předpisy katastrální (kat. zákon, prováděcí nař.
z r. 1930 a j.). Na str. 242 je pod heslem Plán polohy -
oprávnění k jeho vyhotovení otištěno známé rozhodnutí
býv. správního soudního dvora č. 2389/1904 Budw. podle
něhož sdělávání plánů polohy spadá jen do oprávnění civ.
geometra. Zeměměřič najde ve slovníku i mnoho iiných
7ajímavých i informativních statí; proto mu knihu vřele
doporučujeme k zařadění na pracovní stůl. Pour.

Iexil{o~ der Vermessung-skunde. Nakladatelství Her-
bert Wichmann v BerIinu-Grunewaldu obohatilo dalším
svazkem zeměměřičskou literaturu o encyklopedii. kterou
dosud zeměměřiči postrádali. Je zásluhou prof. Dr. Ing.
Paul W e r k m e i st e r a, zeměměřičům dobře známého,
že se mu tuto mezeru podařilo vyplnit, když již před tím
většina oborů měla své odborné naučné slovníky. Tím
více je třeba oceniti autorovu a nakladatelovu zásluhu
o toto dílo, uvážíme-li, že kniha vyšla v letošním válečném
roce. Tento naučný zeměměřičský slovník je prvním
velkým pokusem o zvládnutí obsáhlé, odborné látky, která
svým rozsahem zasahuje i do jiných technických oborů,
se zeměměřičstvím úzce spojených.

Na výsledku uvedené práce se zúčastnili též spolupra-
covníci, z nichž profesor Dr. K. S c h w i d e f s k y, vě-
decký spolupracovník optických závodů C. Zeiss v Jeně
zpracoval hesla' z oboru fotogrametrie a Dr. O. Ni e-
m e c z y k, profesor vysoké školy technické v Berlinu, po-
dal výkl:Jd k heslům z důlního měřičství. Redaktor řaso-
r,isu AIIgemeine Vermessungs-Nachrichten Ing. Kurd
S I a w i k spolupracoval na volbě hesel a na výstavbě ce-
lého díla.

Kniha je formátu 8° a vyčerpává na 504 stranách, ve
více než 2000 heslech látku ze zeměměřičské praxe. Kromě
ilustrací v textu je na konci knihy připojen v 18 obrazo-
vÝch tabulkách přehled nejdůležitějších měřickÝch pří-
strojů a pomůcek.
Vedle svého užšího poslání poslouží slovník svÝm bo-

hatým obsahem i jiným odborným kruhům, na př. stavite-
lům, architektům, lesnickým a zemědělským technikům a
jiným, které často vraxe postaví před nejasnosti, na něž
zde najdou vhodná vysvětlení. Samozřejmě. že se v knize
shledáváme s hesly z geodetického počtářství, astronomie.
kartografie a najdeme zde vhodné odpovědi na otázky, tý-
kající se konstrukce geodetických přístrojů, reprodukční
techniky a m. .i. Pokud heslo IUlmůže vyčerpati látku
úplně, což od naučného slovníku nemůžeme ani požadovat,
odkazuje v něm autor na odbornou literaturu, vhodnou
k podrobnějšímu studiu příslušné stati. Všechna hesla
jsou uspořádána abecedně, heslová synonyma odkazují
autoři na heslo hlavní, které je podrobně zpracováno.
Jméno autora a jeho spolupracovníků je nám již samo

o sobě zárukou, že se nám dostává do rukou dílo skutečně
hodnotné.
Cena knihy v poloplátěné vazbě K 34~. Leš

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

Redakční korespondence budiž řízena na adresu hlavního redaktora Praha ;XIV., Krušinova 42.
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