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,,,'kupu Ilozemků se zřetelem na vodollospodářské

stavl.y.

Druhá část.

Stať tato je pokračqváním článku otištěného pod
stejným názvem v Zeměměřičském Obzoru čís. 1
z r. 1940, kde byly probrány první čtyři fáze při
výkupu pozemků. Další fází je:
5. Zhotoveni měřičských podkladů pro zaknihováni
dohod, pro vodoprávni a soudní odhad.

A. K zaknihování vlastnických změn, které přivodila vodní stavba, opatří stavebník zpravidla
svým nákladem v k I a dní I i s t i n y, t. j. kupni
a směnné smlouvy, vkladní prohlášení, veřejné
listiny úřadů a pod., dle nichž, po výroku knihovního soudu stane se stavebník definitivně knihovním vlastníkem pozemků, zabraných .pro vodní stavbu nebo získaných z veřejného toku; a také jiní
účastníci jako směňovatelé a kupitelé ploch po regulaci zbylých při této akci nabudou knihovního
vlastnictví k plochám, jež stavebník s nimi směnil,
neb jim odprodal.
Jde-li o výkup č á s t i parcely, musí vkladní listina vždy býti doložena geometrickým plánem, tvořícím integrující součást smlouvy. Jde-li o to, aby
zakoupeny byly celé pozemky, doporučuje se zvláště
je-li stavebníkem úřad,. aJ:~ycelé pozemky, pokud
svým obvodem přesahují normální hranici výkupní,
h','ly v přírodě omezníkovány a případná oprava
l1ranic dle skutečného stavu aby byla vyznačena
geometrickým plánem. Celé parcely se převedou
do knihovního vlastnictví stavebníka hned po zahájení stavby na podkladě prosté kupní smlouvy,
když jejich majitel neodstupuje současně také části
parcel. (Děje se to z úsporných důvodů, neb odpadne pořizování dvou smluv.)
G e o m e t r i c k Ý p lán
možno zhotoviti již
pí'ed stavbou nebo během stavby, avšak je-li sepsán
už výkupní protokol, velmi zřídka odhodláváme se
k tomu před ukončením stavby. Není to vhodné
proto, že před ukončením stavby nebývá dosti jistoty o rozsahu a tvaru potřebné ploch:y a nad to
pro řádné osádování výkupní čáry musely by se
stavěti laťové profily ochranných hrází, aby v terénu byl zjištěn průsek příštího svahu s pozemkem
pobřežním a pak omezníkována čára. výkupu. Jestliže toho neučiníme a řídíme-li se při určení výkupní
hranice v přírodě pouze pomocnou ~sou úpravy nebo
vypracevanou horní hranou návodního svahu, může
se státi, že po ukončené stavbě se ukáže zpravidla
nedostatečnost vykoupené plochy, nehledě na to, že
vsazené mezníky se během stavby poruší, zasypou;
po stavbě je pak nutno vykopati a znovu sázeti čili znovu měřiti, opravovati geometrické plány a
případně prováděti dodatečný výkup ploch.

Vyhneme se tedy, pokud nejsme nuceni zvláštní
okolností (nutností soudního neb vodoprávního odhadu), vyhotovování geometrických plánů před dokončením stavby a také ostatní přípravě ku zabezpečení vlastnických hranic, t. j. mezníkování, zaměření a protokolárnímu převzetí nových hranic, kteroužto poslední okolnost považujeme v zájmu zamezení pozdějších sporů za úkon velmi důležitý.
Vedle geometrických plánů s výkazy ploch má
každý stavebník, je-li jím úřad,zhotoviti t. zv.•• p 0m ů c k u k v Ý p I a t ě a pro sestavení vkladních
listin" (výplatní listinu). Tato pomůcka pomáhá ku
zjištění počtu majitelů knihovních, resp. počtu převodů knihovních a tak dává možnost kalkulace nákladů zaknihovacích; poučuje též právníka pověřeného knihovním pořádkem o tom, jaká celková náhrada připadá jednotlivci, jaký úrok z ní, od které
doby a co vše a v jakém rozsahu se jednotlivě kupuje a směňuje.
Sepisovatel vkladních listin najde v této pomůcce
vše potřebné pro zaknihování vlastnických změn a
další poučení o tom, v jaké formě má knihovati různé služebnosti ve prospěch stavebníka. O p i s v ýk u p n í h o pro t o k o I u, dodaný právníkovi pro
sepsání vkladních listin, doplňuje obsah pomůck,Y.
Poněvadž do této pomůcky zapisují se i čísla spisů,
kterými se schválily výkupní protokoly, a poznamenává také výše výplacených záloh na kupní cenu,
získává tím jak stavební správce, tak i ostatní úřední činitelé dobrý přehled.
Poč e t geometrických plánů se řídí jednak předpisy knihovními, jednak potřebami stavebníka. Pro
soud knihovní dodávají se 3 exempláře (jde-li o zemsko-deskové pozemky 4 exempláře). Každá stavební
správa potřebuje pro sebe 1 exemplář geometrických plánů s pomůckou k výplatě pro svoji informaci a pro zapisování poznámek a jak již řečeno,
také právník pověřený knihovním pořádkem má ji
míti k disposici. Úřad (dle zákonných ustanovení
pro úpravu většiny řek v zemi Moravskoslezské) je
povinen pro majetkovóu evidenci ukládati originál
geometrického plánu s pomůckou k výplatě ve svých
spisech (v oddělení zeměměřičském).
Proto nešetřme s pořizováním kopií zmíněných
plánů a pomůcky, neboť tyto doklady potřebují vedle soudu a úřadu katastrálního také orgány úřadů
správních, a to jak v době knihovního provádění,
tak i po jeho ukončení, tudíž vždy, kdykoliv jde zejména o obnovu ztracených mezníků na hranicích
a o spory hraničnÍ. Podle geometrických plánů, které podle katastrálního zákona musí býti kotovány,
může stavebník kdykoliv zjistiti, kam patří ztrace-
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ný mezník a jaký je průběh neznatelné nebo sporné
hranice vlastnické. Poněvadž plány úřadu katastrálního, které jsou přikládány k ohlašovacím listům,
neposkytují stavebníku přímé možnosti vytýčiti
vlastnickou hranici dle původních měr, není prospěšno stavebníku (veřejné instituci), aby si je opatřoval neb je žádal. Dlužno ovšem poznamenati, že
potřebné míry možno vyhledati v manuálech úřadů
katastrálních, což ale mnohdy je spojeno se ztrátou
času a výlohami cestovními.
'
Na tomto místě znovu opakujeme, že má-li se
straně dostati správné náhrady peněžní nebo naturální za plochu zabranou pro úpravu, musí býti zjištěn před úpravou toku skutečný stav pozemků. Proto každý stavební správce učiní dobře, když měřičskými úředníky nebo za pomoci úředně oprávněných
civil. geometrů nechá zaměřiti skutečný stav pozemku. Dodatečné zjišťování skutečného stavu
z příčných profilů nebo ze zákresů 1 : 1000, které
pro projekt byly vyhotoveny bez účasti zeměměřičského odborníka, t. j. zákresů, které nejsounavázány na body identické s katastrální mapou, není
přesné a bez průkaznosti pro vlastnický a držebnostní spor o rozsahu skutečně zabrané plochy.
V předchozím bylo zmínka o vyhotovení .geometrických plánů v onom případě, kdy je k disposici
právoplatný výkupní protokol, kterému předcházela
dobrovolná dohoda o postupu ploch pro stavbu. Není-li této dohody a majitel se vzpírá přijmouti
cenu stavebníkem nabízenou, je tím vyvolán další
zákrok a to u r č e n í n á hra d y ú řad e m v od o p r á v ním
n e b o s o ude m. Rovněž však
v těchto případech, níže sub B. a C. zmíněných, je
potřebí geometrického podkladu pro zaknihování.

B. Při vodoprávním určení náhrad, neboli při v od o p r á v ním od had u, stanoví se náhrada (odškodnění) zpravidla na podkladě dat nálezu vyvlastnovacího a odborní znalci*) určí výši, která připadá jako odškodnění za újmy vzniklé postupem
ploch. Vodoprávní odhad provádějí úřady okresní
nebo zemské.
Jedná-li se o výkup cel Ý c h parcel a strany nenamítají v zákonité lhůtě proti provedenému vodoprávnímu odhadu a složí-li stavebník náhradu v penězích u soudu, přejdou tím celé parcely do majetku
stavebníka; požádá-li stavebník po složení náhrady
o zaknihování, stane se knihovním vlastníkem celých parcel. Když by však stavebník po složení peněz opomenul žádati o zaknihování, mohlo by se
::ltáti, zvlášť když není vyvlastňovací poznámky, že
vlastník by mohl vyzvednouti složenou náhradu, pozemek však mezitím zciziti resp. zatížiti. Proto
z formálních důvodů se doporučuje po složení náhrady podati ihned knihovní žádost o vklad anebo
aspoň knih. poznamenati složení peněz.
Chceme-li nabýti knihovního vlastnictví k č á s t i
parcely, musí býti zhotoven ještě geometrický plán
podle vytýčení ~ přírodě, osádování a zaměření a
pak je dána možnost po výroku o vyvlastnění, po
pravoplatnosti vodoprávního odhadu, po složení náhrady a po případném podání knihovní žádosti dosíci knihovního převodu části parcely na stavebníka.
*) Nikoli přísežní znalcí soudní.

Jestliže vyvlastněný podal do ákoníté lhůty rekurs proti vodoprávnímu odhadu, musí býti rekurs
projednán nadřízenou instancí, případně všemi instancemi správními. Po výroku poslední správní instance má vyvlastqěný právo odvolati se proti vodoprávnímu odhadu do 30, pfipadně do 90 dnů k soudu. Vidíme, že za dosud platných zákonných ustanovení - tedy pokud nejde o stavby prováděné podle zákona č. 291/1938 - přejde odpor strany proti
určení náhrady úřadem vodoprávním z pravomoci
úřadů správních do pravomoci soudů.
Je důležito připomenouti toto: Jestliže po výroku
o vyvlastnění není docílitelnou dobrovolná dohoda.
o výkupu pozemků, je nutné, aby vodoprávní úřad,
pokud se rozhodl k provedení vodoprávního odhadu,
současně při něm výslovně stanovil, že o d vol á n í
proti
určení
výše
odškodného
nemá
o d k I a d n é h o ú čin k u co se zahájení stavby
týče a poukázal na § 77 vlád. nařízení čís. 8 Sb. z. a
n. z r. 1928. Takto se umožní provedení vodního
díla a vlastníkovi je dána jen možnost instanční
cestou namítati proti odškodnění, jehož výšistanovH
vodoprávní úřad.
.
Citace zmíněného paragrafu měla by ve vodoprávních výměrech býti užita co nejčastěji, neboť většina vodních staveb nyní podnikaná je naléhavá
z veřejného zájmu. Citace je velmi prospěšná stavebniku, který nebuduje vodní dílo na podkladě zákona č. 291 z roku 1938.
Je tedy výhodnější pro stavebníka, zvlášť jestli
strana patří mezi notorické sudiče, požádati raději
hned soud, aby určil výši odškodnění místo úřadu
správního (okresní úřad, zemský úřad, ústřední
úřad), neboť pak cesta odvolací je kratší. (Proto referentský návrh nového vodního zákona zamý~lel
zkrátiti instanční cestu a stanoviti, že výrok I. instance vodoprávní o odhadu je konečný.)

c. S o u dní určení náhrady může tedy nastati
v každém případě, když strana nepřistoupí na dobrovolnou dohodu o výkupu pozemků a práv. úloha
soudu je vymezena ustanovením uvedeného již zákona čís. 30 z r. 1878, jehož upravené znění je obsaženo v příloze k § 195 železničního zákona z roku
1937. Náhradu stanoví soud za pomoci přísežných
znalců, vedených v seznamu pro soudní odhady, a to
v o n o m r o z s a h u, j a k Ý byl
udá n v e
v Ý mě r u v y v I a s t ň o v a c í m. Znalci určí skutečnou (obecnou) cenu pozemku, případně i jeho
částí a jaké odškodnění připadá majiteli pozemku
z titulu rozříznutí nebo zmenšení pozemku. Také
určuje soud odškodnění za služebnosti, které stavebník na pozemek chce vložiti, případně i náhradu
za práva na pozemku váznoucí.
Jde-li o zabrání č á s t i parcel, je třeba předložiti soudnímu odhadu geometrický plán, který byl
zhotoven' na podkladě spolehlivého vytýčení čáry
výkupní. Nelze tedy použíti výkupního plánu z projektu, který sotva bude odpovídati rozsahu ploch
pro stavbu definitivně potřebných a podle kterého
vůbec nelze knihovati převod části parcel na stavebníka. Jen obsah plánu geometrického bude odpovídati přesně ploše, která se podle vytýčení v přírodě
póužije pro stavbu; ve výkaze ploch bude třeba
uvésti také onu plochu, která byla výměrem správ1940/102

ního úřadu vyvlastněna. Dle těchto příloh může
v případě potřeby obratný úřad vodoprávní urychleně provésti nutnou změnu (zvětšení či zmenšení)
plochy vyvlastněné pro stavbu vydáním doplňovacího výměru a soud může potom stanoviti náhradu
podle ploch definitivních.
V § 17 citované přílohy k železničnímu zákonu
z roku 1937 o vyvlastnění a soudním odhadu se
praví, "že malé odchylky ve výměře, které se zjistí
po přesném zaměření v přírodě", 'nezpůsobují potřebu nového vyvlastňovacího nálezu". Prakse při
výkupu ploch pro vodohospodářské stavby však učí,
že rozdíl ploch vyvlastněných a skutečně zabraných
n e b Ý v á ",ma I ý" a proto dodatečné nové vyvlastňování je pN sporu se stranami zpravidla očekavatelné. V § 36 téže přílohy je jedno důležité ustanovení: Bylo-li provedeno vyvlastnění a složena náhrada u soudu, nemůže vyvlastněnec rekursem zabrániti
n u cen é m u vyvlastňovacímu výkonu,
který na žádost stavebníka zařizuje příslušný okresní úřad i tehdy, když předmět vyvlastnění přešel
z osoby, proti níž bylo zavedeno vyvlastnění, ,na
osobu třetí.
Po právoplatnosti soudního nálezu o náhradě nutno složiti ji u soudu a z těchže důvodů, jako jsme
uvedli sub B., žádati o zaknihování, přes to, že soud
z m?ci úřední má provésti knihovní převod. Opomene-h toho stavebník a opomene-li to i soud, mohou
vz~:noúti
škody jen stavebníku. [Na jedné přehra~ moravské se stalo, že po složení náhrady
u soudu, zabřemenil vyvlastněný své pozemky i s vyvlastněným pozemkem*) a bylo potom třeba dlouhého soudního a admini~trativního jednání a žaloby,
aby pozemek ten byl připsán stavebníku bez břemen.]

Odvolá-li se vyvlastněný proti vÝro~u I. soudní
instance na vyšší soudy, neznemožní již výkon stavby, složil-li stavebník náhradu u soudu, ale způsobuje jen průtah v definitivním uspořádání výplaty
odškodného.
6. Sepsání vkladních listin a jejich schvalování.
• Sepsání vkladních listin a jejich schvalování je
ulohou ve své podstatě právnickou. Opírá se však
vedle protokolu výkupního o technické podklady
(geometrický plán a pomucku k výplatě). Vkladní
listiJ.la, podle které má nastati převod vlastnický,
mUSl vyhovovati předpisům knihovního zákona, ale
také administrativní předpisy určují její obsah. Vedle vkladních listin mohou se k zaknihování použíti
soudní listiny o provedeném odhadu a složení náhrady, případně prohlášení úřadů.
Stavebník dává zhotoviti vkladní listiny různými
zPts?by; U vodocestného ředitelství podobně jako
u. statlllch drah, je zřízena zvláštní právnická skupma, ~t~~á. smlouvy sestavuje. a zaknihuje. Pro
zem~k~ urady od několika let se věcí tou zabývá fina~cm . p;okuratura., která také svoluje, ·aby část
kmhovam byla svěřena notářům a advokátům. Soudím, ~e lépe. vyhovuje ·notář než advokát, konající
hlavne praksl trestní.

V r01;počtech na stavbu má se pamatovati na výlohy zaknihovací. Jako přiměřená částka pro jeden
případ zaknihovací (převod všech ploch z vlastnictví jednoho majitele resp. spolumajitelů) jevila se
do nedávna částka 70-100 K, nehledíc ovšem na
ony případy, kdy jest co činiti s odpisem ploch velkostatkářských, obecních, z majetku státního, případně z veřejného statku vodního, kde opatření podpisů vyžaduje od právnika mnoho dopisování s úřady. Odměna vyjádřená v procentech kupní ceny
(1-2%)
je pro stavebníka vodobospodářského
díla celkem nevýhodná.
Vkladní listiny zašle vyhotovitel jejich po právoplatném podpisu postupitelů pozemků příp. nabyvatelů stavebníkovi, který jejich obsah musí pro}';koumatisvými
právnickými a zeměměřičskými
orgány. Děje se tak proto, aby byl zjištěn souhlas
textu vkladních listin s obsahem stavebníkem schválených předchozích dohod o výkupu aneb směně
pozemků, resp. 'vodoprávním odhadem, dále s daty
geometrického plánu a se zásadami platnými o př~vodu části bývalého toku. Vkladní listiny podepisují
se jménem stavebníka podle předpisů zákonných,
resp. podle zplnomocnění, které byly dány druhé
instanci úřady centrálními. Taková zplnomocnění
měla by býti i zde pravidlem, zvláště v těch případech, kdy úřady druhé instance konají úpravu
toků z pověření ministerstev.
Při sepisování vkladních listin a současně pří
zhotovení geometrických plánů třeba pamatovati,
aby
plocha
vodní
po střední
výšku
regulovaného
toku
byla
vyloučena
z m a jet k u s t a v e b n í k a a aby naopak plochy užité z veřejného statku vodního pro ochranné stavby (hráze se svahy) staly se majetkem
stavebníka. Cásti starého toku, které jako odstavená ramena se pro úpravu nepoužily, musí se
z veřejného statku vodního odepsati na stavebníka
na podkladě vkladního prohlášení, které podepíše
zemský úřad (nikoliv obec nebo okresní úřad). Odpis ploch získaných úpravou*) z veřejného vodního
statku, se děje podle § 47 vodního zákona a jakýkoli
odpor proti tomu se strany obce podnikaný, je právně neúčinný, přes to, že občas některé soudy, patrně
z neznalosti referentovy, se pokoušely o to, aby obec
mohla zabrániti žádanému odpisu ploch z veřejného
statku vodního ve prospěch stavebníka.
Pro vyloučení část{ ochranných pruhů regulovaného ,toku z veřejného statku a pro jejich převod
i s ostatními plochami, které jej tvoří, do majetku
stavebníka, mluví zejména tyto okolnosti: Stavebník zaplatil pozemky potřebné pro úpravu svým nákladem a užil z nich "Částpro vodní koryto, t. j. pro
nezdaněnou veřejnou plochu pod střední vodou a
část pro ochranné pruhy, které leží nad střední vodou. Pás nad střední vodou je zpravidla travnatý,
tedy poskytuje výtěžek a je dani podroben. Zapsá~
ním ochranných pruhů do vlastnictví stavebníka
jest mu zaručeno braní užitku a právo volného nakládání s nimi a také vymezena jeho daňová povinnost.
*) To jest jak odstavených
vodhn~ parcely upotřebených
pru u.
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ramen, tak i dílců původní
jako SQ\Ičl;Í.st ochranných

Ve
smyslu
majetkovém
sahají
o c hra n n é p r u h y (v regulovaných tocích) p o
s tře dní vod u a až po ni sahá majetek stavebnika oproti vlastnictví veřejnému, které se zapisuje
v pozemkových knihách do t. zv. seznamu o veřejném statku, kde jsou uvedeny také silnice, cesty a
jiná veřejná prostranství. Kniha pozemková nerozlišuje nijak nápadně veřejný statek vodní od jiného
veřejného statku (silnice) a veřejný statek činí jedině patrným jen označením kultury, t. j. pojmem
.,řeka, vodstvo" a pod.
K veřejnému
statku
vodnímu
má zcela všeobecně posuzováno - d i s P o s i ční p r ávo jiná právní
osoba
než je stavebník;
po úpravě
veřejného
toku
nenastává
z t i t u I u ú p r a v y s a mot n é z měn a v I a s tní k a t o k u až na regulaci získané plochy. Proto
není správné, aby po úpravě toku se zapisovaly
veřejné vody, t. j. regulované vodní koryto, ležící
pod střední vodou, i s ochrannými pruhy do majetku stavebníka. Ani názvem "stát" nemůžeme nahraditi úplně pojem "veřejný statek" a tím méně je
oprávněno, když se jako vlastník vodního koryta
(s ochrannými pruhy) uvádí a knihuje "Stát, ministerstvo to a to". Zcela vadné jest, když jako
vlastník ochranných pruhů případně i regulovaného vodního koryta se udává: "Stavební správa pro
úpravu řeky .... v .... ", neboť stavební správa je
pomíjející instituce, která nemá také karaktertI
právní osoby.
Podobné zásady majetkové platí i pro úpravy,
kde je stavebníkem veřejného toku vodní družstvo.
I zde ochranný pruh je vlastnictvím družstva a jemu patří i odstavená ramena, ale vodní koryto pod
střední vodou se musí zapsati do seznamu o veřejném statku, byl-li před úpravou vodotok v něm zapsán. Jsou to tedy závažné důvody a ne snad libůstka, které vyžadují, aby zápis regulovaného koryta až po střední vodu se v zásadě děl do veřejného
statku a aby také i geometrické plány určené ku
zaknihování ploch zabraných pří úpravě vyznačovaly ochranné pruhy jako samostatné parcely ve
vlastnictví stavebníka.
Casto se stává, že stavebníkem odprodaná nezasypaná stará ramena nejsou zbavena dosavadního
p r á v ary
b o lov u váznoucího na původním řečišti, i když tato ramena jseu úplně odříznuta od
upraveného toku. Proto shledáváme nutným, aby
v této věci vydány byly vodoprávními úřady zásadní směrnice ustanovující, že dosavadní práva rybolovu se přenášejí do regulovaného koryta a že
majitel tohoto práva jest povinen v odstaveném rameni, které vůbec není spojeno s regulovaným tokem, ryby na vyzvání úřadu vyloviti, když by nepřijal nabízené odškodné. Stejná povinnost se má
uložiti i tehdy, když odstavené rameno souvisí s regulovaným tokem potrubím, ve kterém je mříž, zabraňující přebíhání potěru. V odstavených ramenech, oddělených nízkými hrázemi od nového toku
nebo v ramenech, která na jedné straně souvisí
s ním (za účelem naplavováni), zůstávají dosavad- .
ní práva rybolovu nedotčena. Tuto záležitost by
mohl vyřešiti vyvlastňovací nález a zásadně o ní'
rozhodnouti předem, případně po stavbě mohla by

podrobným způsobem rozhodnouti
mise.

kolaudační

ko-

Podle platných předpisů o hon e b n í c h r e v írec h nedělí veřejný vodní statek revír, jehož
minimální velikost činí 200 ha. Vytvořenim ochranných pruhů a zápisem jejich do majetku stavebníka
jest již revír po úpravě řeky dělen a tím může býti
poškozen zájem majitele honitby, pokud takto oddělené revíry nedosahují rozlohy 200 ha. Proto majitelé takových honebních revíru naléhají, aby
ochranné pruhy byly zapsány do jejich vlastnictví,
cóž zase odporuje zájmům stavebníka, který má
býti jejich neomezeným vlastníkem. Měl by proto
honební zákon býti novelisován v tom smyslu, že
upravený vodotok i s ochrannými pruhy, ať již tyto
jsou zapsány třeba i na jiného soukromého vlastníka, ku př. družstvo vodní, nedělí původní honební
revír.
7. Zaknihování

a výplata

kupních cen.

. Úřady nebo osoby pověřené zaknihováním vyhotovují po definitivním podpisu vkladních listin
knihovní žádost a podle této žádosti, geometrických
plánů, originálů a potřebných opisů kupních smluv
povolí příslušný soud knihovní provedení vydáním
t. zv. s o u dní h o u sne sen í, zápisem do veřejných knih a poznamenáním knihovního provedení
na originálu vkladní listiny. Také tato usnesení má
stavebník revidovati a opatřiti si případně výtah
o textu zápisů, provedených v pozemkové knize. Je
častým zjevem, že při množství knihovního jednání
vloudí se do soudního usnesení nebo i do zápisu
v knize pozemkové chyby a proto zájem stavebníka žádá, aby byly takové chyby opraveny. Při této
akci je zeměměřičský inženýr důležitým činitelem,
neboť jemu často připadá úloha revidovati soudní
usnesení a prováděti potřebné záznamy v měřic~JP
operátě o průběhu a výsledku akce zaknihovací.
Vydáním soudního usnesení a zápisem převodu
ve veřejných knihách je knihovní vklad na stavebníka ukončen a není námitek, aby prodavateli byla
vyplacena celá kupní cena, případně doplatky nn
tuto cenu. Předpokladem je vždy ovšem okolnost, že
knihovní zápis do majetku stavebníka stal se bez
břemen, t. j. nebyly do jeho majetku převedeny dosavadní dluhy, výměnek a pod.
Výplatu náhrad za koupené pozemky a příslušných úroků je dobře svěřiti právníkovi, který prováděl knihovní pořádek, neboť jemu jest přesně
známo, které osoby jsou oprávněny ku příjmu kupní
ceny. Tím je vyloučeno, aby vyplacení kupní ceny
bylo provedeno cizí osobě. Potřebné peněžní částky
se poukazují buď stavební správou nebo centrálním
úřadem, případně některým technickým oddělením:
Tento nestejnorodý způsob výplaty měl by býti
sjednocen, aby byl získán přehled o provedené výplatě kupních cen pro ony případy, kdy jednotlivci
třeba po letech se hlásí o výplatu a ze spisů není
možno dosíci rychlé a přesné informace o tom, komu
a zda kupní cena byla vyplacena.
V případě, že stavebník, maje k tomu důvody,
složil kupní cenu za vyvlastněný pozemek u soudu
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a ten poznamenal složení peněz v knize pozemkové
a případně knihovní provedení ukončil, není námitek, aby stavebník soudu a straně sdělil, že uvolňuje
výplatu kupních cen s úroky. Uvolnění složené částky se ovšem může státi také dříve, není-li obav, že
nastanou nějaké komplikace.
Výplatou
kupních
cen
a
úroků
končí
se
normální
akce
výkupní.
Pří špatné organisaci této agendy, prI nedostatku úřednického personálu vedoucího i přiděleného, právnického i zeměměřičského a pomocných sil, může se akce knihovní
v 1é c i
velmi dlouho. Pak ovšem, zvláště když nebyly složeny náhrady u soudu, rostou úroky z kupní ceny
a tím náklady na stavbu se zvyšují nečekaně. J e
v z á jmu s t a v e b n í k a, r e s p. v e ř e j n Ý c h
ú řad ů, k tel' é pro vád ě j í vod o h o s P o dá ř s k é s t a v b y, aby ten t o o bor s I u ž b y
byl dob řeve den a o pat ř e n vět š í m p o čtem s i I od bor n Ý c h (z e m ě měř i č s k Ý c h a
p r á v nic k Ý c h) než d o s u d a vět šíp r a v 0moc í k v I i v n é m u ř í z e n í p r ů běh u j e dnot I i v Ý chf á z í v Ý k u p n í c h jak ve prospěch
stavebníka a úřadů, tak i pro uspokojení postupitelů ploch. Současná doba usnadňuje provedení reforem a agenda výkupní vyžaduje velmi naléhavě
zejména reformu administrativní a vyd á n í i nstr u k c í pro úřednictvo zúčastněné na výkupu
pozemků.

Dodatek.
O hranici mezi pobřežním pozemkem a veřejným
.statkem vodním a o změnách v držbě (vlastnictví)
pozemků vlivem posunu toků.

K předchozím úvahám připojujeme ještě krátkou
zprávu o tom
A. jak zákonné předpisy
definují
poj e m
drž e b n o s t n í, pří pad n ě v I a s tni c k é h I' anic e mez i m a jet k e m p o b řež n í k a a v eřejným
statkem
vodním
a
B. jak je třeba posuzovati po držebnostní a vlastnické stránce ony z měn y při řeč i š t i, k t e r é
nastaly
jeho
přirozeným
a trvalým
p o s u n e m ve smyslu horizontálním a vertikálním.
Ad A. O tom, co je hra nic í mez i p ob řež ním m a jet k e m s o u k r o m n í k a a v eI' e j n Ý m vod ním s t a t k e m, nenajdeme v zákonných textacích platných pro zemi Českou a Moravskoslezskou přímou informaci. Na Slovensku nebyla otázka této hranice tak významnou, neboť
tam podle zák. čI. XXXIII z r. 1885 patří pobřežní
pozemek, břeh i polovina koryta jednomu majiteli.
V českých zemích vyvozujeme pojem této hranice
právnickými rozbory §§ 407-412 obec. obč. zák.,
což je nepřehledněji obsaženo v novém "Komentáři
k č. obec. obč. zákoníku a k občanskému právu platnému na Slovensku a Podkarpatské Rusi". Tento
komentář vydali v r. 1935 Dr. Fr. Bouček a Dr. Jar.
Sedláček. Na více místech komentáře se k citova~
ným paragrafům udává, že hranicí mezi pobřežním
privátním pozemkem a veřejnou vodní parcelou je
č á r a, d a nás
t a v e m' "n o r m á 1n í" n e b o

"s tře dní" v o d y. V komentáři je i tento text:
"Řečiště (vodní koryto) je ona část půdy, která je
při středním stavu vody pod vodní hladinou. Tudíž
klesnutím normální hladiny se řečiště nezmenšuje,
ani stoupnutím normální hladiny se nezvětšuje, neboť změna n i k o I i t r val á nic nemění na existujícím stavu." Dále se v něm praví: "Řečiště je
integrující částí vody a jest u veřejných vod veřejným statkem" (srovnej obr. 2, kde šířka řečiště =
vodního koryta je dána body C, D).
Hranice mezi veřejným statkem vodním a majetkem pobřežníka je prakticky zjistitelná jako I in i e, p o k tel' o u s ahá p r a v i d e 1n á v e g eta c e. (V obr. 2 jsou body A . C, D v linii, kde
končí pravidelná vegetace.) Je to tedy zcela jiná
linie, než ona, kterou referentský návrh vodního zákona uvažoval v § 6, kde se praví: "Hranici mezi
korytem a přiléhajícími pozemky určuje vodní hladina při stavu b řež i t Ý c h vod", t. j. stavu, ve
kterém voda se ještě nevylévá. (V obr. 2 by body
A, B tedy určovaly šířku koryta resp. hranici mezi
korytem a pobřežními pozemky privátními.)
V tomto návrhu, a to v důvodové zprávě na str.
90 čteme také tuto zajímavou větu: "Ve shodě
s tímto stanoviskem při výkupech prováděných
k účelům regulačním v zemi České a Moravskoslezské neplatí se náhrada za plochy, rozprostírající
se mezi horním krajem břehů a vodou." Tato věta,
pokud by se země Moravské týkala, neodpovídá plně
skutečnosti, t. j. pokud jde o úkony měřičských
úředníků. Po řadu let do dnešní doby právě naopak
uznává se na Moravě při výkupech pozemků nárok
pobřežníka na náhradu až do výšky střední vody,
tedy nikoli po břežitou vodu. Důvodem bylo a je,
že měř. úředníci se opírají o textaci komentářů
k vodnímu zákonu a k citovaným paragrafům ob.
obč. zákona o vodách, a také o zásadu, že vyvlastnění a soudní odhad se dle vyvlastňovacího zákona
čís. 30 z r. 1878 vztahuje na s k u teč n o u škodu,
kterou držitel pozemku, tedy i břehů, utrpěl. Při
tom ovšem při propočtu náhrady nerozhodoval,
alespoň v měřické praksi - mimo řeku Bečvu, kde
adjacenti dříve přispívali na regulaci toku podle rozsahu ploch zobrazených v kat. mapě - stav zápisů a zákresů katastr. operátů, případně knihy pozemkové, pokud neodpovídal stavu řečiště ve skutečnosti.
Řečeno bylo zde již, že disposiční právo nad veřejným statkem vodním mají zemské úřady a nikoliv obce a úřady okresní. Zemské úřady jsou také
povolány k určení hranice mezi pozemkem pobřežním a veřejným statkem vodním. Při stanovení
této hranice je však třeba říditi se d o s u d platnými zákonnými předpisy a nelze tedy do vydání nového vodního resp. občanského zákona ignorovati
dosayadní text příp. výklady §§ 407-412 ob. obč.
zák. a výnosy Nejv. správ. soudu k nim a vodnímu
zákonu se vztahující.
Ad B. Z měn y t o k u, v y vol a n é je h o t r v aI Ý m při r o z e n Ý m p o s u n e m, tedy ne zásahem umělým, m a jíl' o z hod n Ý v I i v n a r o zs a h v I a s tni c tví a drž b y p o zem k ů p ob řež ní c h a jsou projednávány v §§ 407-412 ob.
obč. zák. Tyto změny jsou:
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;c-

_>;

eS/rka vodn/ho Kort/la ve ve; s/a/ku

A =C, f)

.hranice

prav'de!ne'

vegeloce

Ob?·.2.

hranice pravidelné vegetace (hranice vlastnická příp. držebnostní). Při sráznérr. břehu (v konkávě) je
vlastnická (držebnostní) hranice v bodě A (ve výši hladiny břežitévody) a blíží se bodu C (ve hladině střední vody).
Při povlovnémbřehu (v konvexe) je vlastnická (držebnostní) hranice v bodě D (ve hladině střední vody).

fl, D -

1.
2.
3.
4.
5.

Naplaveniny a odplaveniny.
Přeložení toků při živelních katastrofách.
Přirozený pokles vodní hladiny.
Vytvoření ostrovů a ramen.
Strže.*)

Příslušnými paragrafy a výkladem k nim se určuje význam těchto změn při řekách a je velmi nutné,
aby každý, kdo je účasten při vodohospodářských
stavbách, dobře byl obeznámen s obsahem těchto
paragrafů. Proto v dalším co možno zhuštěně podáváme jejich obsah.
Ad 1. § 411 o. o. z. řeší vlastnictví při nejčastějším případu změny toku, kterým je pozvolné 'laplavování nebo odplavování pozemku. V něm praví
se výslov,ně, že n a p I a ven i n a n á lež í v I a s tn í k o v i p o b řež n í h o p o zem k u, tedy analogicky o d P I a ven i n a j e s t s o u č á stí v e ř e jného
statku
vodního
(srov. obr. 3). Hra*) V obrazech čís. 3-8 jsou jednotlivé změny zobra-

zeny; slabé linie znázorňují stav řeky před přirozenou
změnou, silné čáry stav toků po změně..

nice naplaveniny je dána stavem normální vody,
t. j. hranicí pravidelné vegetace.
K tomuto paragrafu je dobře připomenouti výroky z judikatury Nejv. správ. soudu, blíže uvede-

Obr. 3.
Plochy a, b tvoří součást veřejného statku vodního.Plochy c, d, e jsou v držbě (vl.abtnictví) majitele přilehlé
k nim parcely č. 384.
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né v komentáři Bouček-Sedláček; na př. "Neomezený vlastník pozemků, hraničících s potokem, pokládá se za vlastníka břehů." "Vlastník břehu se
stává vlastníkem naplaveniny." Dále se v komentáři
praví, že při naplavenině se jedná pouze o rozšíření
dosavadního vlastnictví a nikoliv o nabytí vlastnictví k nové věci.

s P I a v n Ý (srov. ob. 5 B). Při splavném toku nabývá takto opuštěného řečiště stát (srov. obr. 5 A).
Ad 4. § 407 o. o. z. stanoví, že o str o v v z n i k1Ý přirozenou cestou ves
p I a v n éře
c e, p H,tří
stá t u (srov. obr. 6 A). Vře cen e s p 1a vn é s e s t a n e m a jet k e m p o b řež n í k ů v prodloužení jejich pozemků, a to až do polovice střední

Ad 2. § 409 o. o. zák. urcuJe, že při n á h 1é m
pře 1o žen í t o k u n á lež í těm m a j i tel ů ni,
jejichž
pozemky
byly
zabrány
elem e n t á r ním i s i 1a m i pro nový tok, o d š k o dn é z hod not y s t a r é h o t o k u (srov:. obr. 4)
a tuto škodu vyšetřuje nejprve úřad správní.· Odškodné děje se zpravidla poměrným rozdělením pudy opuštěného toku*) do majetku postižených.
Ad 3. § 410 o. o. z. stanoví, že t a k o v é o dŠ k o dně n Í j ak o v § 409 z opuštěného toku, na

čáry řeky (srov obr. 6 B). Leží-li ostrov jen v jedné
polovině toku, mají naň vlastnický nárok majitelé
břehů, hraničící s touto polovinou. (Jako v § 410 je
tedy i zde rozhodující okolností, zda se jedná o řeku
splavnou či nesplavnou.)
§ 408 o. o. z. jedná o tom, že v y t v o ř í - I i s e
povlovným
odplavováním
pozemků

)

př. p rI t r.val é m p rI r o z e n é m p o kle s u
hla d i n y vod n í, n á lež í t a k é p o b řež n ík ů m, byl - 1 i o P u š t ě n Ý v e ř e j nýt o k n e') Po osobním soudu autora článku jest termínem
»opuštěná« řečiště právě označen jen ten případ pi"eložení toku přirozeným posunem, který působily katastrofální živly a důsledkem toho původní tok byl opuštěn.

\

o str o v a vznikne-li při tom nové rameno vereJného vodotoku, pak nejde o ostrov ve smyslu předchozího paragrafu. Na takovémto ostrově z ů s t áv a jím a j i tel i o str o v n í p I o c h y po střed.
ní vodu p ů vod ní v 1a st n í c i, a len
ové
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rameno
se stane
veřejným
statkem
vod ním (srov. obr. 7).
Ad 5. § 412 o. o. z. řeší otázku strže a prohlašuje, že půd a (živlem) u r van á z p o zem k u
p o b řež n í k <> v a j e s t j e h o m a jet k e m,
když
do jednoho
roku
vykoná
na ni
v I a s tni c k é p r á v o. Nevykoná-li tohoto práva

Při každé přirozené změně toku musíme dobře
uvažovati, pod které ustanovení cit. paragrafů tato
změna spadá. Nejsnáze se určuje změna při odplaveninách a naplaveninách (§ 411), také u strží
(§ 412), ba i u ostrovů (§ 407, příp. 408). V případech, které má na mysli § 409 a 410 jsou určité
obtíže, neboť textace zákona není dosti zřetelná a sám
výklad "Komen,táře" výše uvedeného nedává vždy
bezpečné vodítko. Všeobecně posuzováno tvoří změny u toků komplex otázek velmi složitých, vyžadujících vedle p r a k t i c k é h o postřehu i speciálních znalostí právních a technických. Doufejme, že
brzká doba dá v tomto směru jasnější zákony a
umožní snazší jejich výklad, zvláště když budou vydána podrobná nařízení a tyto otázky vyhraženy
k řešení jednomu resortu - úřadům správním.
Doslo'lJ.

Obr. 8.

včas (nezajistí-li si jeho držbu a případným soudním výrokem také i vlastnictví), připadá urvaná
půda tomu, při jehož břehu se usadila (srov. obr. 8,
kde díl a byl urván od pozemku p. č. 12 a vržen
k pozemku p. č. 27 do polohy aJ)'

Tím v jádru je vyčerpáno vše, co titul článku
v sobě zahrnuje. Nestalo se tak ovšem způsobem
vyčerpávajícím látku. Některé zde vylí'čené okolnosti, zejména ony, které se vztahují na administrativní stránku, t. j. na zhotovení dobrých podkladů
pro vyvlastnění, pro sepsání výkupních protokolů
i jejich schvalování, jakož i pro řádnou textaci výměrů o vodoprávním odhadu, jsou v úzkém vztahu
se stavbami silničními a pozemními a také s onou
činností, kdy úřad a autonomní celky kupují a prodávají nemovitosti z jakéhokoli důvodu jiného.

Scelování pozemků a novodobé stavby komunikační.
(Předneseno

na jubilejním

sjezdu českých inženýrů

Hon. doc. I~g.

ONDREJ

Vládním narIzením CIS. 171 z 19. května 1939
byla rozšířena platnost moravských zemských zákonů o agrárních operacích na celé území Protektorátu Čechy a Morava. Zároveň se jím zavádí povinné scelování pozemků v územích dotčených stavbou dálkových komunikací, vodních cest a letišť.
Je to výsledek dlouholetých snah o zavedení jednotných předpisů o úpravách pozemkové držby pro
celé toto území, který hlavně pokud jde o scelování hospodářských a lesních pozemků má nesmírný
význam v historii našeho zemědělství.
Od nejstarších dob snažili se národové a politické celky vždy o zlepšení svých existenčních podmínek ve správném pochopení, že jedině hospodářská
zdatnost a neodvislost umožňuje obstáti v bojích
o svébytnost a dosáhnouti vyššího stupně kultury.
Proto se zdokonalujícími se prostředky zvyšovala se
i intensita ve využití přírodního vybavení země, ať
už šlo o poklady podzemí, dary zemědělské z říše
rostlinné i živočišné, úlovky moří a řek či výrobky
průmyslové.
.
Oblast Protektorátu Čechy a Morava patří svým
přírodním vybavením do skupiny zemí s převládajícím živlem hospodářství zem ě děl s k é h o, které je zdrojem jednak obživy převážné části obyvatelstva, jednak podstatné části předmětů dom~cího
i zahraničního obchodl1. Jest tudíž zcela přirozené,

dne 22. června 1940.)

KRCMAR.

že v našich zemích nebylo opomenuto žádného z četných prostředků, které přímo či nepřímo přispívají
ku z výš e n í zem ě děl s k é pro d u k c e. Jde
tu zejména o celou řadu opatření rázu hospodářského, jejichž provedení umožnil technický pokrok,
zároveň však o zákroky více či méně radikální,
které vhodnou úpravou a zabezpečením p o zemk o v é drž b y přispívají přímo k usnadnění,
zlevnění a zintensivnění zemědělského hospodářství.
Přední místo mezi těmito držebnostními úpravami zaujímá s celo v á n í h o s pod á ř s k Ý c h a
I e sní c h p o zem k Ů, patřící do souboru t. zv.
a g r á r n í c h o per a c í a kterým se rozumí důkladná přestavba pozemkové držby, při níž jednotliví majitelé půdy čili ú č a s t n í c i s celo v á n í
obdrží za své rozptýlené a rozdrobené parcely podstatně redukovaný počet n á hra dní c h p o z e mk ů v neztenčené úhrnné výměře a zjištěné směnné
ceně, stejné průměrné vzdálenosti od svého bydliště,
vhodných tvarů k obdělávání, bezvadně přístupných
.g pevně zajištěnými hranicemi a vyhovující co nejlépe hospodářským poměrům jednotlivců, zbavené
služebností, avšak za podmínky, že na pozemcích
váznoucí práva osob třetích nesmějí doznati újmy.
Je to vlastně hromadná ex pro p r i a c e s povinnou hromadnou i m pro p r i a c í za dodržení platných zákonitých norem.
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Příčiny, tuto úpravu vyvolávající, jsou s určitými obměnami stejné ve všech evropských zemích:
Jsou to závady dosavadního rozdělení pozemkové
držby, rozdrobenost a rozptýlenost pozemků, neúčelné jejich tvary, nedostatečný příjezd a přístup,
špatné cesty, zatižení služebnostmi, množství nutných avšak neplodných mezí a brázd, nejistota majetkových hranic, nemožnost využití hospodářských

se snahy po uzákonění scelování pozemků, které
byly korunovány zdarem po příznivých zkušenostech z dob r o vol n é h o s cel o v á n í, zahájeného r. 1857 v obci Záhlinicích na Moravě přičiněním starosty této obce a poslance Františka
S k o p a I í k a. Roku 1883 byl vydán rámcový scelovací zákon říšský, v jednotlivých zemích pak doplňovací zemské scelovací zákony nedaly na sebe

Obr. l.
Závady rozdělení pozemkové držby.

strojú, nemožnost samostatného hospodářského systému a pod., které omezují dokonalé využití i jinak dobrých půd a tím brzdí a zdražují zemědělskou prvovýrobu. Ať už v rámci akce scelovací se
usnadní či vůbec umožní i mnohá jiná hospodářsko-technická zlepšení pozemků nebo zařízení většim či menším dílem přispívající ku· zvýšení zemědělské produkce, přece vždy podstatnou příčinou
scelovací akce je nutnost ú p r a v y p o zem k ov é drž b y jakožto popud bezprostřední. Tato
okolnost je také dosavadní praksí scelovací bezpečně prokázána.
Snahy po odstranění závad pozemkové držby je;'j]y "e odedávna ve všech zemědělských oblastech
Evropy a vedly konečně k zavádění úplně nového
uspořádání pozemkové držby s celo v á ním
p o zem k Ů, postupem řádně zákony upraveným.
Tyto zákonité normy přizpůsobovaly se ovšem
zvláštnostním poměrům v jednotlivých zemích; to
se projevuje hlavně v odchylných formách majoritního rozhodování o zavedení scelovacího řízení přes
odpor menšin. V řadě evropských zemí bylo určování majority zavedeno od 1/'0 až do 2/.3 majitelů
a od % až do % výměry po případě výnosu v nejrůznějších kombinacích těchto složek. Ku podpoře
scelování postupně projevují se v různých zemích
podstatné úlevy, až konečně v moderní době dochází v novodobém scelovacím zákonodárství k přímým zásahům státu na úkor zájmů a vlastnického
práva jednotlivců a ve prospěch podniků veřejných,
hlavně staveb komunikačních a vodohospodářských,
úpravy měst a velkorysého zemského plánování.
Obzvláště ra~ikálně tyto snahy prorazily v nových
scelovacích zákonech v Německé říši (1937) a Holandsku (1938).
Zcela obdobně vyvíjely se poměry také v býv.
Rakousku, jehož součástí byly Čechy a Morava. Poměry v rozdělení pozemkové držby v zemích rakouských byly velmi příbuzné a tak pó vyvazení
selské půdy z poddanství r. 1848 záhy projevovaly

dlouho čékati. Na Moravě se tak stalo již roku
1884, ve Slezsku roku 1887. Tyto zákony platí
vlastně až dosud po sjednocení roku 1928.
V Čechách došlo však v téže době 1, úplně odlišnému vývoji otázky scelování pozemků než v zemích ostatních. Zemský sněm český odmítl všechny
předlohy doplňovacího scelovacího zákona, odúvodtmje svoje stanovisko tvrzením, že jde o záležitost
čistě zemědělskou a tudíž patřící jedině do kompetence zemské autonomie, vytýkal centralistické slofení scelovacích úřadů a prohlásil něl{terá ustanovení návrhu scelovacího zákona za vúbec nepřijatelná. Tak se stalo, že v Čechách kromě dvou pokusn:ich scelování, v Červeném Újezdě u Nýřan
a Lhotě u Lomnice n. Luž., nedošlo k zavedení
scelování pozemkú, ačkoliv poměry v rozdělení pozemkové držby toho vyžadují stejnou měrou jako
na Moravě. K nápravě dochází teprve letos vydáním zmíněného vládního nařízení.
Podle ustanovení scelovacích zákonů jsou určeny
a organisovány pro provádění scelování pozemků t.
zv. a g r á r n í ú řad y.
I. instance: Mís t n í k o m i s a ř pro agrární
operace, jemuž je přiděleno technické oddělení se
správcem čili inspektorem v čele. Místní komisař
provádí s technickým oddělením jednotlivá scelování pozemkú.
II. instance: Zem s k á k o m i s e pro agrární
operace při zemském úřadě, složená ze zemského
presidenta nebo jeho náměstka co předsedy, referenta, tří členů stavu soudcovského, zástupce zemského výboru a odborný poradce. Rozhoduje o zavedení scelovacího řízení, o námitkách a odvoláních
z rozhodrlUtí místního komisaře a potvrzuje scelovací plán.
III. instance: Min i s t e r s k á k o m i s e pro
agrární operace při ministerstvu zemědělství, složená obdobně jako komise zemská s ministrem zemědělství co předsedou. Ministerská komise Je in-
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stancí legislativní a poslední odvolací z rozhodnutí
zemské komise.
Tec hni c k é odd ě len í agrárních úřadů sestávalo původně jen ze zeměměřičů; první bylo zřízeno r. 1896, před tím technické práce scelovaeí
byly svěřovány civilním geometrům. Se vzrůstem
agendy a rozvojem scelování vyvíjelo se i technické
oddělení. Dnes jsou 4, 3 v Brně a 1 v Olomouci, a
tvoÍ'Í je soubor 29 vodohospodářských, 21 zeměměřických, 4 hospodářských, 2 lesních inženýrů a
62 pomocných. technických sil.
Poradním sborem agrárních úřadů je místní v ýbor
ú č a s t n í k ů, složený z jedné poloviny volených a jedné poloviny jmenovaných členů, tak,
aby všechny kategorie účastníků scelování byly
v něm zastoupeny. Kromě toho jsou povoláváni znalci, odborníci pro dané případy podle druhu záležitostí, jež se mají vyřešiti: Odborníci kulturní, lesní,
stavební, lukařští, ukazatelé hranic, odhadci, třídníci atd.
K zajištění jednotného provádění scelování po
stránce administrativní i technické platí "Instrukce
jednací a technická", vydaná ministerstvem orby r.
:1887, nově vydaná r. 1908 a v poslední dohě přizpů:,:,obenázejména zákonu katastrálnímu.
Ř í z e n í s celo v a c í - nejde-li ovšem o scelování povinné - zavádí se na návrh účastníků,
vysloví-li se pro scelování aspoň Vz majitelů pozemkú scelovacího obvodu nebo % těchto majitelů,
av:"ak zastupující aspoň 1/2 katastrálního výnosu.
Povšechně rozpadá se scelovací řízení ve 3 hlavní
skupiny úkonů:
1. z j i š t ě n í a vy š e tře n í d o s a vad n íh o s t a v u drž b y,
2. v y š e tře n í n o v é h o s t a v u drž b y
(n á hra d),
3. z a j i š t ě n í
n ovéh o
st avu
drž b y
v katastru a pozemkové knize.
Přibližně těmto třem skupinám úkonů odpovídá
jednací rozdělení scelovacího řízení na pří p r a vn~, hla v n í a z á věr e č n é.
Dosavadní stav držby se vyšetří co do právního
stavu a výměry z katastrálního operátu písemného
i mapového, z pozemkové knihy a přezkoušením
skutečného stavu držby, co do hodnoty čili s m ě nné ceny,
pak souborným odhadem
čili
bon i t a c í všech pozemků scelovacího obvodu podle
systému jakostních či bonitních tříd na podkladě
čistého výnosu a jeho taxace. Odhad provedou za
úředního dozoru místní znalci čili tří dní c i
s praktickým odhadcem v čele, směnná cena se stanoví dvacetinásobkem průměrného čistého výnosu
za posledních 10 let. Správná směnná cena musí
býti určena tak, aby za ni každý z účastníků svoje
dosavadní pozemky mohl postoupiti a jiné nabýti,
·aniž by byl poškozen a aniž by také výměnou získaL
Z v~;sledků bonitace ~estaví se rejstříky držebností,
které s odhadními spisy tvoří o d had n í p 1 á n,
který se veřejně vykládá, vysvětluje a instančně
projednává.
Nový stav držby čili náhradné
pozemky
se vyšetří až po předchozím vyřešení sítě s pal e čn Ý c h z a ř í z e n í, t: j. komunikací, vodních toků
a všemožných zvláštních zařízení, sloužících buď

společnému prospěchu či obecnému dobru podle měnivých místních potřeb ve scelovacím obvodu, na
př. brodidel, koupališť, parků, vodních nádrží, hřišť
a pod. Půda k tomu potřebná se uhradí jednak zrušením podobných zařízení dosavadních, jednak příspěvkem účastníků na společná zařízení, úměrným
jejich dosavadní držbě do scelování pojaté. Po

Nepravidelné a klikaté obec hranice.
Před sce/ovánim

,
Obvod katastru Čin! 1330 km

II

Účelná úprava obecních hranic.
Po scelování

.odečtení tohoto příspěvku zbývá čistý n á r o k
účastníků na náhradu, určený výměrou i směnnou
cenou. Návrh sítě společných zařízení se řídí potřebou cest a silnic spojovacích a hospodářských,
I'ádného odpadu povrchových i spodních vod, snahou po dosažení co nejvýhodnějších rozměrů a tvarů
náhradních pozemků a všemožnými místními potřebami účastníků. V rámci scelování lze také vý-

1940/110

hodně uskutečniti úpravy místních tratí a jejich
nejbližšího okolí podle r e g u I a ční c h p lán ů
tím, že potřebné plochy na tyto úpravy i na nejrůznější zařízení všeužitečná a komunální lze zís-
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Obr. 3.

Nejúčelnější tvary pozemků.
kati bez výkupních a vyvlastňovacích obtíží. Rovněž
lze účelně upraviti často klikaté a rozeklané hranice katastrálních území.
Vyhledání náhradních pozemků se děje grafickým způsobem na mapě o r i g i n á I n í, vyhotovené na podkladě nového měření postupem trigono-

Přidělení náhradných pozemků jednotlivým účastníkům či skupinám účastníků se řídí jejich nárokem, projeveným přáním, dobrozdáním výboru zú·
častněných a povšechnými zásadami co do umístění,
tvaru, druhu kultury, typu půdy a speciálně zjištěnych zvláštností a potřeb hospodaření jednotlivců
takovým způsobem, aby souhrn náhradných pozemků každého účastníka co do výměry, směnné ceny a
průměrné vzdálenosti od bydliště odpovídal souboru
jeho dosavadní držby, aby náhradné pozemky byly
výhodně přístupné, účelně rozvržené ve scelovacím
obvodu, zproštěné služebností a tvarů pro obdělávání co nejpříznivějších.
Graficky vyšetřené hranice náhradných pozemků
se přenesou pomocí v y tyč o v a c í c h n á črt ů
do přírody, zajistí se trvalým způsobem vymezníkováním a takto vytýčené pozemky se odevzdají nejdř'íve prozatímně, po formálním projednání scelovacího plánu pak definitivně do vlastnictví a užívání
účastníkům.
O dokonaném scelování vyhotoví se soubor dokladů, spojených v t. zv. s celo v a cíp lán, zahrnující údaje o dosavadním i novém stavu držby (rej-
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Náhradné pozemky J. Klejbla:
cca 12 ha v 5 parcelách.

Rozptýlená držba J. Kle.ibla:
cca 12 ha v 32 parcelách.
Obr. 4.

Obr. 5.

metricko-polygonálním s připojením na katastrální
síť trigonometrickou. Litera zákona připouští sice
také použití zachovalé mapy katastrální co mapy
originální pro scelování, prakse a zkušenost ukáz~ly
však, že vyhotovení mapy nové je mnohem výhodnější z ohledů přesnostních i hospodárných.

stříky držebností a náhrad), doklady mapové a písemné o všech významných okolnostech, provedení
scelování provázejících a písemné vysvětlivky ve
formě h I a v n í h o s p i s u či gen e r á I n í h o
a k t u, který je vlastně tec hni c k o u z p r ávou
o provedené operaci. Scelovací plán je veřej-
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ně vyložen, vysvětlen a námitky proti němu se pronosti hlavně s vyprlmením katastrálních hranic a
jednají instanční cestou, načež je plán zemskou koúsporným uspořádáním měřiických prací, zvláště
misí schválen a nabývá právního účinu.
triangulačních. Při větším oživení bylo do roku
1914 sceleno již celkem 97 obcí s výměrou 46.407 ha
K zajištění nového stavu držby slouží jeho zanea 10.843 účastníky. V období války 1914-1918 našení do katastrálního operátu a pozemkové knihy
stala přirozeně úplná stagnace scelovacích prací. Po
na podkladě v Ý k a z u n o v é h o s t a v u a nároce 1918 došlo však ke skutečnému rozmachu scevrhu změn v pozemkové knize, dodaných agrárním
úřadem. Tyto změny se provedou bezplatně z moci lovací akce, takže do konce roku 1939 bylo skonúzemích
úřední po předchozí r e v i s i zem ě měř i c k Ý c h čeno scelování na 323 katastrálních
o 150.959 ha a s 50.315 účastníky. Počet pozemkop r a c í, při čemž knihovní břemena se přenesou
vých parcel zmenšil se průměrně o 80%, přírůstek
z pozemků starých na pozemky náhradné.
Mezitím již také se zřídí všechna nová společná " na orné půdě je průměrně 4'2% a po odečtení přízařízení a všechny potřebné úpravy náhradných po- spěvku 1'75% na společná zařízení čistý přírůstek
zemků, zařídí se vše k udržování a užívání společ- 2;45%, průměrně 11 ha na 1 katastrální území. Délka mezí a brázd se zmenšila o 80%'
ných zařízení a rozvrh nákladů scelovacích. Tím
Výkon zajisté úctyhodný, v celkové potřebě scetaké formálně končí scelovací řízení.
lení
znamená to však pouhých asi 12% na Moravě,
Náklady
scelovací
jsou udávány z úředkdežto
v Čechách dosud ani nebylo započato. Vládních míst na 500 až 1000 K pro 1 ha podle obtížnosti operace a místních poměrů pracovních a ce- ním nařízením č. 171/1940 Sb. dochází tedy konečně k úřednímu zavedení scelování pozemků i v Čenových. Z toho se hradí z prostředků veřejných část
chách
za současného doplnění předpisy pro podporu
vypadající na zásah agrárních úřadů všech tří instancí, zbytek hradí účastníci podle velikosti scele- velkých staveb. Lze doufati, že toto opatření přiného majetku a podle stupně dosažené výhody. Lze nese nový rozmach scelovací akce, neboť nejen že
odstraňuje nedostatek zákonných podkladů pro scenazvati tyto náklady celkem nepatrnými ve srovlování pozemků v Čechách, kde podle šetření odnání s dosaženými výhodami scelení: Zaokrouhlený
borníků neméně než 75% půdy vyžaduje scelení, nýmajetek, vhodné rozměry a tvary pozemků, řádné
brž
zasahuje včasně i do řešení obtížné otázky opacesty, zisk na orné půdě omezením mezí a brázd,
úprava odpadu vod, úsporné obdělávání, setí a sklí- tření ploch pro velké projekty staveb železničních a
zení s využitím hospodářských strojů, zajištění "ma- automobilových tratí, vodních cest a letišť, které
jetkových hranic, zánik služebností, snadný dozor a jinak by měly za následek další nežádoucí drobeni
zemědělské půdy, po případě i těžké následky hosomezení polního pychu, zrušeníplemenišť
škůdců
podářské pro jednotlivé vlastníky pozemků- v obz říše rostlinné i živočišné a mnohé jiné přispívají
lastech stavbami dotčených.
ku zlevnění obdělávání a zvýšení sklizně. Podle šeStručný obsah citovaného vládního nařízení jest:
tření z velké řady obcí na Moravě, jehož výsledky
jsou až překvapivě shodné s obdobným šetřením
1. Rozšiřuje platnost moravských zemských záv cizině, zvyšuje se čistý výnos pozemků scelením konů o agrárních operacích i prováděcích nařízení
nejméně o 300 K na 1 ha a rok. Ostatně ze srovnání ,k nim na celé území Protektorátu Čechy a Morava.
2. Zavádí povinné scelování pozemků pro přípas náklady scelovacími v jiných zemích, na př. ve
dy, že by prováděním rozsáhlejších staveb komuniŠvýcarsku, kde průměr za 1 ha je přes 800 šv. fr.,
ukazuje nejlépe, jak levné je scelování pozemků kačních, vodních cest nebo letišť pozemková držba
u nás. Že při tom je to úprava trvalá, dokazuje rov- v obvodu těchto zařízení byla tak roztříštěna, že by
něž statistika postupujícího drobení pozemků po hospodaření bylo ohroženo.
3. Vyhražuje rozhodnutí o tom, zda nastal takoscelení, podle níž stav rozptýlenosti a rozkouskovanosti, jaký byl před scelením, nenastane ani za vý případ, ministerstvu zemědělství po dobrém zdádlouhá staletí, nehledě ani k ostatním vymoženo- ní odborné komise, jejíž složení určuje.
stem scelování.
4. Určuje způsob nakládání s peněžními náhraScelování pozemků má tudíž ohromný vliv na zlep- dami za vyvlastněné pozemky v obvodu povinného
šení hospodářských poměrů a tím na zvýšení země- scelování ve všech možných případech.
dělské produkce, které má za neklamný důsledek
5. Rozšiřuje přípustnost povinného scelení i na
zvýšení sebevědomí a jistoty majitelů půdy, povzne- pozemky již jednou úředně scelené.
sení životní úrovně a omezení útěku z venkova do
6. Zvyšuje dovolenou mez pro vyrovnání penězi
měst i ciziny.
z 1140 na'i/,o'
7. Stanoví hrazení nákladů scelovacích z proŽe tyto skutečnosti byly také správně hodnocestředků povolených na stavbu s výjimkou nákladů
ny, dokazuje rozvoj scelování pozemků v četných
osobních.
zemích evropských. Názorný obraz toho se ukazuje
na Moravě. Nehledě k několika případům dobro8. Ponechává provádění i povinného scelování povolného scelování, bylo první úřední scelení pozem- dle. předpisů scelovacích zákonů a prováděcích nařízení.
ků provedeno r. 1890 až 1892 v obci Bochoři u PřeToto zákonité opatření sleduje účel co nejvíce
rova. Po zřízení technického oddělení roku 1896 se
usnadniti a zlevniti stavby dálkových komunikací,
tempo prací zlepšilo, takže roku 1900 bylo již scejichž určení jest: připoutati úže jednotlivé oblasti
leno 20 obcí o výměře 14.063 ha s 2.535 účastníky.
K podstatnému obratu došlo však až po roce 1908, Čech a Moravy prostředky rychlé dopravy osobní
kdy bylo uskutečněno prvé hromadné scelení 7 obCí i nákladní, zvýšiti bezpečnost zavedením dvouproudové frekvence, odlehčiti městům v dopravním zana litovelsku, jímž byly získány velmi cenné zkuše-
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tížení, zvýšení bezpečnosti, zlevnění udržovacích
nákladů na náměstích a ulicích a v usnadnění plánovitého osídlení periferií i zapojení jich do evropského systému dopravního; stavby vodních průplavú určeny jsou k získání levné hromadné dopravy
osob i zboží a vybudování meliorační kostry území,
u letišť pak jde o zajištění nejvhodnějších ploch
nutn,ých k vybudování a zabezpečení vzdušné dopravy.
Podle přibližného odhadu na podkladě dosud určených tras automobilových drah (dálnic) a průplavů
půjde celkem asi o 1.125 km těchto staveb, 775 k'ffi
dálnic a 350 km průplavů. Jimi dotčených kata-

2. Katastrální území bude proťato tak, že těleso
stavby zachytí po délce jen několik málo parcel,
ale za to zabere buď celou nebo větší část jejich
plochy; ztráta půdy postihne jen několik majitelů,
kdežto ostatní nebudou vůbec dotčeni.
'3. Těleso stavby protne jen cíp katastrálního území, takže zabere jen malé části parcel; může však
jíti právě o drobné majitele pozemků na okraji
katastrálního území, pro něž by bylo obtížné hledati
náhradu v pozemcích.
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strálních území bude přes 500, což při šířce od 30 do
100 -in znamená statisíce přeťatých parcel a desetitisíce dotčených majitelů těchto parcel. V praksi
nastanou tyto tři typické případy zásahu do pozemkové držby:
1. Těleso dálnice nebo průplavu protne napříč
skupinu parcel v trati, čímž nastane další rozkous-',
kování pozemků a odřízn1!tí jich od přístupu a
příjezdu.
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Ve všech případech však nastala by za normálních okolností pro vedení stavby nutnost celé dlouhé řady pracných a nákladných úkonů, spojených
se získáním ~abraných pozemků ze soukromých rukou, ať už dobrovolnou dohodou či vyvlastněním.
Lze si představiti rozsah tohoto úkolu při stovkách
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Kresba:
Doc, Ing,

O, Krčmář,

katastrálních
území, desetitisících majitelů a statisících
parcel.
Další
důležitá
okolnost
ztíží celý podnik. Těleso dálnice či průplavu protne území v širokém pásu, přeruší
dosavadní spojovací silnice
a cesty se sousedními obcemi a okresy, cesty hospodářské, vodní toky, čímž jednak
dále se zhorší poměry hospodaření na proťatých pozemcích, jednak bude nutno
postarati
se o rovnocenné
náhrady
všech dopravních
spojí a odpadů vodních. Dálkové spojení dálnicí samou
či přístup k laciné vodní cestě průplavem ovšem bude
znamenati velkou výhodu do
budoucna, za to však v místech, kde těleso stavby zejména v zářezech a násypech
bude vyžadovati
výstavbu
podjezdů, nadjezdů a výjezdů, musí znamenati výstavba těchto nutných objektů
značné zdražení stavby.
Neméně padá na váhu za'0 brání zemědělských pozemků
'O pro stavby, které v někte~ rých
případech
postihnou
:::i značnou část majitelů v obci,
;:3 v jiných jen několik, v sou] sedních obcích téhož okresu
~ pak nikoho, ačkoliv ze stav~ by železnice, dálnice či prů-'
;>: ~ plavu vyplynou výhody pro
všechny obce a majitele stej§ g né. Opatřiti postiženým náI;l. I;l. hradu
v pozemcích je zpravidla nemožno-.
~ ~ ~~ '"e
c C 'fO <:!
Všem těmto nesnázím rá~~~.t
....; :::i ~ '~ zem se odpomůže, jestliže
v oblasti stavby dojde ku
I ~ !lilscelování pozemků. Odborná
I ~ II komise,
po jejímž dobrém
zdání ministerstvo zemědělství má scelování naříditi,
zajisté v každém případě
uváží všestranně
okolnosti
stavbou nastalé, takže při
jasných předpisech postupu
v
jednotlivých
případech
každý bude vyřešen k všestranné spokojenosti.
Výhody plynoucí ze scelení pozemků v těchto oblastech pro vedení stavby
jsou nesmírné: úplná volnost
v návrhu trasy, opatření- potřebných ploch bez jakéhokoliv zaměřovacího, výkupního
či
vyvlastňovacího
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řízení, neboť potřebný pruh pozemků se zahrne
do celkové sítě společných zařízení. Rovněž provedení v katastru a pozemkové knize se stane
z moci úřední bez nákladů. Naopak pro projekt a
stavbu samu bude možno výhodně využíti měřických
podkladů scelování.
Pokud jde o nákladné stavby podjezdů, nadjezdů
a výjezdů, jakož i nutných propustí pro odpady povrchové i spodní vody, je dána nejširší možnost
v souvislosti s návrhem souborné sítě společných
zařízení ve scelovacím obvodu redukovati nutný
počet těchto staveb na minimum, které však vždy
postačí pro náhradné pozemky, jichž rozvržení přimkne se právě k nové síti společných zařízení. Je
jisto, že jen tímto způsobem dosáhne se v mnohých
případech velmi značných úspor.
Majitelé pozemků v dotčených územích rovněž
budou všestranně uspokojeni, v mnohých případech
pak bude znamenati povinné scelování přímo záchranu hospodářství jednotlivců. Nebudou postiženi
ztrátou půdy jednotlivci ani jednotlivé skupiny majitelů pozemků. Plocha zabraná pro stavbu se uhradí příspěvkem všech účastníků scelování procentní
kvotou, podle velikosti jejich celkové držby ve scelovacím obvodu. Tato ztráta pro ně nebude už tíživá,
neboť velká část, ne-li celý příspěvek, je zpravidla
uhražen zrušením velkého počtu mezí a brázd při
scelení. Z předeslaných statistických dat na Moravě
je prokázáno, že příspěvek na společná zařízení ve
scelovacím obvodu činí průměrně ľ75S~ scelované
půdy, kdežto čistý zisk orné půdy čini 4'2%. Bude-li
tedy i v nepříznívých případech vlivem stavby tento
příspěvek zvýšen i na dvojnásobnou výši, přec jen
to účastníci scelování přímo nepocítí ve srovnání
s výměrou půdy před scelováním obdělávané. Pří
tom však budou účastni všech výhod ze stavby i ze
scelování pozemků.
Konečně ani finanční oběti při povinném scelování nebudou žádány od účastníků, poněvadž za
větší příspěvky v půdě obdrží větší kvoty při vylovnání penězi a náklady scelování samého budou
hrazeny podnikatelem stavby. Toto opatření je zcela
odůvodněno tím, že vedení stavby se vychází dalekosáhle vstříc při projektu i provedení stavby, pokud jde o opatření potřebných ploch i' v úsporách
při stavbě náhradných spojí příjezdných i vodních
odpadů. V rozpočtu na stavby samé hrají tyto n'1klady celkem bezvýznamnou roli. Podle dosavadních disposic mají náklady 1 km dálkové silnice došáhnouti částky 3-5 milionů korun. Při průměrné
rozloze scelovaných katastrálních území 500 ha budou tedy scelovací náklady dosahovati výše -1(;0 až
500 tisíc K i s provedením společných zařízení, t. j.
asi náklad na stavbu 0'1-0'2 km dálnice. U železničních staveb a průplavů jsou poměry obdohné.
Při stavbě letišť jsou ovšem okolnosti výjimečné.
Zde většinou nepůjde o rozkouskování pozemků
v takové míře jako při stavbách komunikačních,
přece však mohou nastati případy, kdy povinné
scelení na náklad podnikatele stavby bude na
místě.
Zavedení zákonného podkladu pro scelování pozemků v Čechách umožňuje však také dosažení výhod scelování i pro oblasti projekty rozsáhlých staveb nedotčené. Z příkladu na Moravě dá se očeká-
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vati, jakým asi směrem se bude vyvíjeti scelovací
akce v Čechách, kde poměry rozdělení pozemkové
držby jsou analogické. Bude to ku prospěchu nejen
zemědělcům, ale i obcím, železnicím a jiným podnikům.
U železnic v provozu na př. je možno dosáhnouti
značného zlepšení v uspořádání ploch, ležících mimo
vlastní těleso dráhy a vykoupených svého času při
stavbě dráhy, jakožto odříznutím znehodnocených
a k obdělávání nezpůsobilých zbytků parcel. Pojetím do scelování a sloučením těchto zbytků může
železniční podnik dosáhnouti cenné náhrady buď
k rozšíření železničních zařízení, nádraží, skladišť,
ramp a pod. nebo i k utvoření parcel vhodných
k obdělávání a pronájmu.
U obcí pak bude žádoucí větší pozornost věnovati
up r a v o v a c í m p lán ů m pro obce samé i nejbližší okolí po stránce stavební, dopravní, zdravotní,
estetické a hospodářské. V rámci scelovací akce poměrně snadno a levně lze dosáhnouti všech předpokladů plánovitého řízení vývoje obcí a měst a nahraditi tak v přemnoh)Tch případech žalostný dnešní
stav místních tratí venkovských vhodným uspořádáním zařízení komunálních, průmyslových, zemědělských, osvětových, rekreačních. a pod. Pěkné
ukázky z tohoto oboru vystavovalo už ministerstvo
zemědělství na jedné z posledních hospodářských
výstav.
.
Lze tudíž právem považovati zavedení scelování
pozemků vládním nařízením čís. 171/1940 Sb. za
důležitý mezník ve vývoji scelovací akce v Čechách
a na Moravě. Po dlouholetých zkušenostech na Moravě a z přehlídky až dosud dosažených výsledků
není však třeba pochybovati, že spojenému úsilí
povolaných odborníků z řad právnických i technických se podaří překonati všecky obtíže a vyřešitii nejchoulostivější případy ku prospěchu zemědělství, obcí i veřejnosti.

Také inženýry zeměměřičské čeká značný podíl
práce na této akci, která, má-li být zdárně vedena,
nesmí se stát doménou snad jedné kategorie odborníků, nýbrž musí podle povahy úkolů býti rozvržena
a svěřena vždy oněm silám, které pro ten kterS'
úkol se nejlépe hodí svou průpravou a vyškolením.
Zeměměřičští inženýři splní zcela určitě i zde svou
povinnost bezvadně jako vždy, kdy jejich spolupráce byla žádána.

Právo ke stavbě (stavební právo).

Podle znění prvního odstavce § 1 zákona ze dne
26. dubna 1912, čís. 86 ř. z.: "Pozemek může býti
zavazen věcným, zcizitelným a děditelným právem,
míti stavbu na povrchu nebo pod povrchem půdy
(právem ke stavbě)."

. Toto zvláštní břemeno nemovitosti dává stavebníkům, z~jména tam, kde cena pozemků potřebných
ke stavbě je neúměrně vysoká vlastním stavebním
nákladům, možnost stavěti na cizích pozemcích je!1
za tyto stavební náklady a případně ještě za stavební činži, t. j. poplatek za propůjčení pozemku potřebného ke stavbě, placený vlastníkem stavbyskutečnému držiteli pozemku. Právo ke stavbě může
ovšem býti zřízeno i bezplatně.

Výše uvedené zákonné výhody nebylo v uplynulých letech náležité a v plném rozsahu využito, ačkoliv je to, zejména ve velkých městech, jedna
z cest vedoucích k odstranění nedost.atku bytů a
vysokých nájemných.
Letošního roku ve většim měřítku použiJ výhody
zákona o stavebním právu "Spolek pro právo stavby
v Praze".
Tento spolek získal totiž od země České 150 stavebních míst v katastrálním území Ruzýň na dobu
80 let za stavební činži, která ročně bude činiti
v prvních 20 letech 2% a ve zbývajících 60 letech
4% hodnoty pozemků (2.60 K příp. 5.20 K ročně za
1 čtverečný sáh).
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Poněvadž stavební právo, jakož i každá jeho změna je jednou ze změn katastrálních (§ 25 a § 30
katastrálního zákona) dovolím si v následujících
odstavcích informativně uvésti, jak a kdy lze jej
zříditi, kdo toto právo může získati, jakož i způsob
jeho zápisu v knize pozemkové a v pozemkovém
katastru.
Právo ke stavbě může se vztahovati nejen na díl
pozemku, na kterém stojí vlastní stavba (jakékoliv
stavební zařízení), nýbrž i na díly, kterých je třeba
a jsou prospěšny jejímu užívání (na př. dvůr, zahrada, hřiště a pod.). Vlastník stavby nesmí však,
není-li ve smlouvě o právu ke stavbě jinak stanoveno, poškozovati podstatu takových nezastavěných
dílů pozemku (na př. dobývati kámen, písek a pod.).
Má tedy oprávněný ke stavbě (vlastník stavby) neomezené vlastnické právo pouze ke stavbě samé.
Stavební právo nelze však omeziti na některý díl
nebo dokonce patro budovy.
Právo ke stavbě múže získati kdokoliv. Zřízeno
bez všeho může však býti jen na pozemcích státu,
země, okresu, obce nebo veřejného fondu. Bylo-li
výrokem zemského úřadu zjištěno, že zřízení práva
ke stavbě prospívá veřejnému zájmu, mohou jej na
svých pozemcích zakládati i kostely, obročí, církevní ústavy nebo společenstva a obecně prospěšné
ústavy nebo sdružení (nadace, stavební družstva,
stavební společnosti a spolky).
Určením těch, kdo mohou zříditi právo ke stavbě,
sleduje zákonodárce vyloučení stavební spekulace a
dále možnost docíliti skutečného snížení finančních
nákladú při stavebním podnikání občanll.
Nejkratší doba, na kterou lze stavehní právo zříditi, je 30 let a nejdelší pak 80 let. Doba trvání,
na kterou se právo zřizuje, musí býti bezpodmínečně vždy v příslušné smlouvě uvedena. Počátek trvání stavebního práva počítá se ode dne, kdy došla
knihovnímu soudu žádost o zápis tohoto práva.
Stavební právo musí se vztahovati na celé knihovní těleso. Tvoří-li proto pozemky, na kterých se
toto právo zřizuje, část knihovníhotělesa,- musí býti
odepsány a přeneseny do nově zřízené knihovní vložky. Jedná-li se zároveň o rozdělení pozemku, je
třeba k odepsání oddělovaných částí předložiti také
geometrický (polohopisný) plán (§ 42, odst. 7 katastrálního zákona). Tento- plán je třeba předložiti
i v případě, kdy se sice jedná o odepsání celých
parcel, ale hranice těchto parcel jsou zcela nebo
z části až dosud zakresleny v mapách (katastrální
a pozemkové) jen v hrubých rysech (hranice pozemkú uvnitř jedné držby) nebo jako v přírodě neznatelné po případě sporné (§ 37, odst. 18 vládního
nařízení ke kat. zák.).
Stavební právo, které je břemenem pozemku, se
pokládá za nemovitou věc a stavba nabytá nebo
zřízená z p;áva ke stavbě za příslušenství tohoto
práva. Jest proto tedy stavební právo v zásadě po~
drobeno předpisům práva o nemovitostech, zejména
pokud jde o převod práva, zřízení zástavního práva_
knihovním zápisem a o řízení exekuční.
Zřízením práva ke stavbě nejsou však dotčeny
dosavadní předpisy o užívání pozemku pod po-

vrchem nebo na povrchu půdy. Toto ustanovení se
prakticky týká zejména děl a prostor pod zemským
povrchem (na př. sklepy, chodby, doly a pod.) patřících jinému vlastníku než je držitel příslušného
pozemku na povrchu (odchylné vlastnictví) a znamená, že oprávnění zříditi je pod pozemkem zatíženým stavebním právem nemusí vzniknouti vždy jen
z titulu tohoto práva.
Po uplynutí doby, na kterou bylo stavební právo
z1'ízeno, resp. při jeho zániku, připadne stavba
(jakékoliv stavební zařízení) vlastníku pozemku.
Zástavní práva pro nedoplatky daní a poplatků a
podobná veřejnoprávní přednostní práva, která se
až dosud vztahovala na stavební právo, přejdou při
jeho zániku na pozemek.
Aby oprávněn)' ke stavbě (vlastník stavby) až do
poslední chvíle udržoval stavbu v řádném stavu,
přiznává mu zákon při zániku práva náhradu ve
výši čtvrtiny stavební hodnoty, kterou stavba ještě
má. Zástavní a jiná věcná práva váznoucí až dosud
na právu ke stavbě, vztahují se pak na náhradu.
Knihovní vložka, která, jak jsem již uvedl, mu;,;í
býti pro stavební právo nově zřízena, obdrží číslo
následující po posledním čísle vložky příslušnéllo
katastrálního území. List stakové podstaty (list A)
se opatří uprostřed nahoře nápisem: "Vložka stavebního práva". Přes celou stranu prvního oddílu
listu A se zapíše: "Právo ke stavbě na čas až do
. . . . . .. 19... na nemovitostech v knihovní vložce
(vlastníka pozemku) čís.....
katastrálního území
...........
, sestávající ze stavební parcely čís.... ,
čís. domu .... (po pÍ'Íp. věnování stavby) a pozemkové parcely (druh pozemku) parc. č..... "
Slovná znění předtištěná v rubrikách prvního oddílu listu A se přeškrtnou červeně.
V druhém oddílu listu stakové podstaty se poznamená zřízení nové vložky.
Předpisy platné pro zápisy na listu vlastnick2m
(list B) a na listu závad (list C) nejsou doVcny,
jen místo vlastníka se na listu B zapíše oprávněný
ke stavbě.
Na listu závad knihovní vložky, ve které je zapsán pozemek zatížený stavebním právem, se také
zapiše doba trvání práva ke stavbě.
Zřízení, zrušení, rozšíření nebo zúžení stavebního
práva se provede v pozemkovém l:a;llf;Lru až ro j81:0
vyznačení v pozemkové knize. Použití nebo změna
v použití (na př. zrušením stavby) tohoto práva se
v pozemkovém l{atastru provede ihned jako každá
jiná změna.
V parcelním protokole (v poznámkovém sloupci)
je pro pozemkové parcely zatížené stavebním právem toto právo poznamenáno bez zřetele, bylo-li
jej použito [případ b)] či nikoliv [případ a)].
Případ a): Nebyla-li dosud na zatíženém pozellllm postavena stavba (jakékoliv stavební zařízení),
t. j. nebylo-li práva stavebního dosud použito, ;:;e
v příslušném poznámkovém sloupci parcelního protokolu poznamená: "Stav. právo zapsané ve vložce
(nově zřízené) č.....
v pozemnostním archu (vlastníka stavebního práva) č..... ".
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Pi"ípad b): Bylo-li však práva použito (na zatíženém pozemku byla postavena stavba, na př. dům),
zapíše se do příslušného poznámkového sloupce parcelního protokolu: "Bez stavby (na př. domu čp.
. . .. ) zapsané v knihovní vložce (nově zřízené) č.
.... , v pozemnostním archu (vlastníka stavebního
práva) č..... ".
V obou případech se ovšem ostatní rubriky parcelního protokolu pro příslušnou pozemkovou parcelu (pozemek zatížený stavebním právem) vyplní
normálně.
Samostatný pozemnostní arch se pro stavební
právo založí jen tehdy, není-li oprávněný ke stavbě
(vlastník práva ke stavbě) již zároveň držitelem pozemků v příslušném katastrálním území. V opačném
případě se právo zapíše do stávajícího již pozemnostního archu vlastníka stavebního práva.
V případě a) se v pozemnostním archu držitele
pozemku pro dotčenou parcelu normálně vyplní všechny rubriky a do poznámkového sloupce se poznamená: "Stav. právo, zapsané ve vložce (nově zřízené) č..... , v pozemnostním archu (oprávněného
ke stavbě) č..... ".
V pozemnostním archu vlastníka stavebního práva se případně normálně vyplní titulní list (při nově
založeném archu) a uvnitř se rubrik.a pro parcelní
číslo vyplní vodorovnou čarou, zapíše se do příslušné rubriky číslo vložky (nově zřízené) a místo ostatních zápisů se v příslušné řádce poznamená zápis
totožný se zněním zápisu v prvním oddílu listu statkové podstaty (list A) nově zřízené knihovní vložky.
V případě b) se pozemnostní arch držitele pozemku i vlastníka stavebního práva vyplní obdob-

Tentokrát si VSlmneme nejčastější pomůcky zeměměřiče, o lov nic e.
Jak známo, nejvhodnější je taková ofovnice, která
má těžiště co nejníže a pokud možno nejmenší plochu větru vystavenou. Oběma zásadami se řídíl
také W i I d, když dal i olovnici svůj nový a výhodný tvar.
Ve snaze za dalším zdokonalením podávám dva
své tvary, vyzkoušené i osvědčené.
1. Kuželová
olovnice
(obr. 1) má tvar
komolého kužele k mosazného, který jest opatřen
nahoře bud' šroubovou hlavící H nebo též hlavicí
kulovou s krčkem (obr.' 2), provrtanou v podélné
ose pro motouz. Na spodu je do kužele zašroubován dostředně ocelový hrot h, opatřený nahoře zdrsněným okrajem. Rozměry závisejí na podmínce, aby
olovnice v.ažila asi 25 dkg, kterážto váha se zpravidla považuje za nutnou. Značí-li s průměr spodní základny kužele (obr. 1), dělává se délka d
1 až
3'5 s; čím však je s větší, tím kratší se volí d.

=

2. Setrvačníková
olovnice
(obr. 3) je
v podstatě mosazný kotouč k, vytočený nahoře i dole

ně, kromě zaplsu v poznámkovém sloupci archu
vlastníka pozemku, který zní: "Bez stavby (na př.
domu čp
) zapsané v knihovní vložce (nově zřizené) č
, v pozemnostním archu (vlastníka práva ke stavbě) č.... Stavební právo." V pozemnostním archu vlastníka stavebního práva se ještě do
rubriky pro obecné označení (věnování) pozemku
zapíše stavba (na př. dům čp.... ).
Při katastrálním řízení (§ 9 kat. zákona) se vyšetří nejen stavební právo použité, nýbrž i nepoužité, tedy v každém případě.
Při tom se vždy také přirozeně vyšetří jak jméno
držitele pozemku, tak jméno vlastníka stavebního
práva.
Bylo-li stavebního práva použito, t. j. byla-li na
zatíženém pozemku postavena stavba, zaměří se
tato jako jiné stavby.
V měřickém operátě (katastrální mapa a příruční
katastrální mapa) se vyznačuje pouze použité právo ke stavbě a to tak, že uprostřed půdorysu stavby
(nebo na jiném vhodném místě) se vykreslí tečkovaně (černě) značka tvaru tiskacího písmene S
(S) o velikosti asi 2'5 mm.
V polních náčrtech se použité právo ke stavbě
označí rovněž výše uvedenou značkou a zapíše kromě držitele pozemku také vlastník stavby.
K sestavení použity: Komentovaný zákon o stavebním právu ze dne 26. dubna 1912, čís. 86 ř. Z.,
Návody pro vedení pozemkového katastru, Návody
pro obnovení pozemkového katastru, Katastrální
zákon ze dne 16. prosince 1927, Č. 177 Sb. z. a n. a
vládní nařízení k tomuto zákonu ze dne 23. května
1930, Č. 64 Sb. z. a n.

do nízkých komolých kuželů, oddělených vroubkovaným páskem; je nasunut dostředně na ocelovou
svislou osu o, opatřenou nahoře i dole šroubovými
závity. Na horní závity je našroubována válcová
hlavice H pro zachycení motouzu, na dolní ocelový
hrot h, opatřený nahoře vroubkovaným okrajem.
Zvláště tato olovnice vyniká stabilitou, neboť
splňuje velmi dobře obě hořejší podmínky, majic
těžiště značně nízko pod bodem závěsu, jakož i malý
příčný profi!. Také její povrch je vhodně vytvořen,
aby vítr měl co nejmenší náporovou plochu.
3. Pro d I u ž o v á n í a z k r a c o v á n í motouzů olovnic. Obyčejně se doporučuje učiniti po
zavěšení motouzu na háček středního šroubu jednoduchou smyčku, obr. 4 vlevo, bez uvázání, jen dobře
utaženou. Tlakem obou horních napnutých částí
motouzu se malá smyčka dobře udržuje v každé poloze a dá se také snadno posouvati nahoru i dolů
po motouzu. Ale nepoměrně bez peč něj i i p e vněj i drží smyčka, při níž se konec motouzu zaSilkuje a vloží vpravo dole do horní smyčky (obr. 4)
a smyčka se utáhne tak, aby koncový uzel se v ní
pevně zachytil o obě části motouzu. Spojení je ne-
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obyčejně bezpečné i pevné a při tom snadno posunovatelné. Hodí se pro olovnice s kulovou hlavou, na
jejíž krček se dá motouz namotati, když se olovnice
nepoužívá.
4. P r ů v leč k y. Velmi často se však používá
t. zv. p r ů v leč e k, buď plochých nebo válcovi-

deny pouze dva horní příčné průvrty (1, 2), kdežto
třetí byl navrtán s rubu a pouze do polovice tloušťky. Od něho dolů a přesně v podélné ose byl učiněn
další průvrt (osový) 3, vyúsťující do spodního vidlicovitého výřezu. Vedle průvrtu 1 byl učiněn ještě
čtvrtý příčný průvrt 4. Uvnitř mezi otvorem 1 a 1,
byla vyhloubena na líci protáhlá jamka a, takových rozměrů, aby do ní motouz cele zapadl. Pod
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Obr. 3.

tých, případně soudkovitých (Wild). Ploché jsou
nejvýhodnější, pokud mají obdélný tvar, neboť lze
na jejich vidlicovité konce také namotávati motouz,
když se olovnice nepoužívá.
Ve snaze po zcela dostředném závěsu olovnice
dala se i obyčejná průvlečka zdokonaliti, jak ukazuje obr. 5. Především se použilo umělého materiálu, který je lehký a neobyčejně snadno zpracovatelný (celuloid, bakelit, ebonit a p.).
Také bylo možno zvoliti bez závady i větší tloušťku plotničky, t. j. 4 mm. V podélné ose byly prove-

Na četných stránkách Zeměměřičského věstníku
bylo otištěno již mnoho článků a důležitých poznatků o starých českých zeměměřičích. Četli jsme s radostí ty životopisy vynikajících odborníků a poznávali jsme na nich, co dokáže odborná znalost spojená s láskou k věci. Nuže, František Vavák, o kterém dnes chceme říci několik slov, není odborník,
není ani natolik vzdělán, aby mohl býti zařazen
mezi zeměměřiče svého věku, ale je to "písmák, také
vlastenec, co umí měřit jako geometr a také spisuje
do novin", jak o něm říká P. Vrba v F. L. Věku.
A protože zanechal ve svých Pamětech, které jsou
typickými selskými memoiry· XVIII. stol., mnoho

Obr. 4.

Obr. 5.

otvorem 2 na rubu byl ucmen zarez b shora dolů
stále hlubší, až dosáhl osového vývrtu 3. Motouz
olovnice se navlékne horním koncem se spodu do
osového vývrtu 3, takže vystoupí na rubu. Odtud se
provlékne otvorem 2 na líc a povytáhne v dostatečné délce pro horní dlouhou smyčku. Pak se tento
jeho konec protáhne otvorem 1 s rubu na líc a
otvorem 1, s líce na rub, kdež se zasukuje, aby se
zachytil. Tato průvlečka zaručuje přesně dostředné
zavěšení olovnice.
[Z Výzkumné stanice lesnické geodesie a fotogrametrie
v Brně.]

poznámek o měření, jakož i četné verše. týkající se
tohoto '"umění", jak říká, nebude snad na úkor odborných pojednání, jestliže bude o Vavákovi napsáno i v tomto časopise.
František Vavák je dobrý český sedlák, moudrá
hlava, veršovéc, pismák, dlouholetý rychtář své
rodné obce a samouk ve věcech zeměměřičských.
Žil v letech 1741-1816 a byl současníkem velkých
reforem daňových, které byly zavedeny katastrem
tereziánským a josefinským. Jako hoch jevil velké
.sklony ke studiu, ale pro otcovu chudobu' nemohl
,se jim věnovati. Rostl tedy doma, vzdělával se sám,
četl horlivě české knihy a neopomenul ničeho, aby
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nerozšířil své vědomosti. Protože byl vzorným
otcem, dobrým sedlákem a poslušným poddaným
stal se i rychtářem obce Milčic v okrese poděbradském a spoluobčané v širokém okolí vyhledávalí
jeho pomoci ve všech záležitostech.
Ve svých Pamětech vypravuje Vavák, že "umění
zemoměřičskému" naučil se hlavně zásluhou geometra Jiráska, kterému byl Vavák od r. 1776 obratným a horlivým pomocníkem. Protože sedláci měli
při zavádění josefinského katastru sami měřiti svá
pole, popsal Vavák ve svých Pamětech, jak se taková práce má dělati, poradil, jak se mají plochy
měřiti a "kudy se má s provazcem jíti a jak kvadráty a triangle vyměřovati". Svá ponaučení doprovází
čtyřmi jednoduchými obrazci od obdélníka až po
mnohoúhelník. Při čtvrtém obrazci poznamenává,
že "každý ouval neb půl cirkle nejlépe jest na
triangle rozřezati a vypočítávati. Kde pak se triangle tuze krátce v poli řezají, tu není potřeba s provazcem takovou línii měřiti, ale takové kratíčké
šířky mohou se dřevěným sáhem spěšněji, zvlášť
když obilí stojí, měřiti." U každého obrazce je výpočet jeho plochy. Ve výpočtech si však není Vavák dosti jistý - ostatně výpočty v Pamětech to
zřejmě ukazují -- a "časem, přiznává se, také chybí,
zvláště v počítání a protož nápravu vždy s sebou
taky nosí a jí potřebuje". Pro potřebu převodu měr
je v Pamětech "Klíč aneb tabule vysvětlující, jak se
ze sáhů výsev zrna srozuměti a dělati má". Zmíněná tabulka má vypočteny hodnoty až do 80.000 Sá~lŮ
pro "jochy, korce, měřice a mázlíky". Aby každý
tabulce rozuměl radí hned jak jí používati: "v klíči
musí se vždy menší suma vynajíti a pod tuto podsaditi; pakli co zbude, tehdy zas menší sumu v mázlíkách pohlédnouti a mázlíky vysaditi".
Zavedení josefinského katastru v r. 1785, který
znamenal spravedlivé zdanění všech pozemků, uvítal
Vavák těmito verši:
Jaké pak to má přičiny, nemůž' zde psáti šířiny.
Dost zle sice, že v měřice, ty německé míry zemské,
proměněno, odměřeno všecko bude a nabude
usedlosti, výsevnosti, též i více kontribuce.
Neb v té práce ti měráci mez, příkopy, cesty, ploty
na papíře v stejné míře vymalují, vyrýsují,
spočítají a v grunt dají. Tak ze všeho, třeba z zlého
i co dusí, sedlák musí vol nevolně platit hodně,
bud' že klidí neb neklidí - neměž-li nic, musí jít
pryč.
A protože právě zavedĚmá novota ukázala, jak důležité je měření, píše v Pamětech dále:
Měření země pěkné jest umění,
radím každému, by v něm měl zkušení.
Užitek, ne škoda, jest i pro sedláka,
dobrá jest příhoda taky pro vojáka.
Stačitedlnou paměť a dobré svědomí
sluší mít každému při tomto umění.
A Vavák;.uplatňoval svoje zkušenosti všude. Byl
posílán na měření po panství a dostalo se mu nejednoho uznání od milostivé vrchnosti. Pravda, jako
většina tehdejších sedláků stěžoval si i Vavák na
značné náklady, které zavedení katastru pro ně znamenalo a ačkoliv neskrblí v Pamětech uznáním nad'
krásnými mapami, které "zemoměřiči" v r. 1776 a

1777 vyhotovili, takže každá "ves takovou mapu
neb zemoměřické položení svých gruntů má", přece
si stěžuje. Ačkoliv prý byli sedláci ujištěni, a to
"od slavné paměti matky a paní naší, Marie Terezie", že měření nic "státi (koštovat) nebude, nicméně loňského roku 1786 teprva od nejvyššího místa poručeno jsme měli na ty inžinýry platiti. Zdejší
ves Milčice přes 330 zl. dáti musí, načež do 1. ledna
1787 roku již jsem přes 80 zl. odvedl."
Vavák miloval své "umění zemoměřičské" tak, že
zhotovil i některé mapy. Byla to mapa panství poděbradského, za kterou dostal 1 zlatý a geometrický hlavní plán tohoto komorního panství, za který
byl odměněn 12 dukáty. Nejvíce lásky věnoval však
zhotovení mapy lipanského bojiště, která se mu prý
dobře povedla. Tuto mapu poslal Vavák r. 1794 do
Plzriě, jako dar na památku 30. května 1434,
kdy "plzeňští měšťané spojeni byvše s katolickými
stavy a s Pražany, slavné vítězství nad Sirotky a
'rábory u vsi Lipan a Hřibu obdrželi". Vavákova
zásilka způsobila tehdy v Plzni značný zájem. Mapa
kolovala, i s připojeným veršováním, od domu k domu a měšťané byli prací tak nadšeni, že jmenovali
Vaváka, rychtáře milčického a ctihodného českého
vlastence, svým spoluobčanem. To bylo nemalým
vyznamenáním pro sedláka Vaváka i pro celý kraj,
neboť "takový příběh nadobyčejný jest a nikdy se
snad ještě nepřihodil". Právem byl proto Vavák na
své jmenování hrdý. V Pamětech je otištěn snímek
této mapy. Je to celý arch uprostřed silně poškozený. Originál je uložen v pražském museu pod sign.
18 H 36 čís. 37. Mapa je bohatě popsána. Má zvláštní značky pro města královská, pro vsi s kostelem,
s dvorem a vsi samotné, pro panská sídla, pro lesy,
rybníky a strouhy. Je kreslena, jak možno soudit
ze snímku, v měř. asi 1: 144.000 a na spodním dilu
je umístěno měřítko 1 české mile (1 č. mile
12.600
19ktů = 7.45164 km). Na mapě jsou vyznačena místa vojenských táborů oné nešťastné bitvy a byl k ní
připojen doprovod s názvem: "Hrstka popele z kostí
Plzeňských, i jiných Čechů katholických, na polích
u vsi Lipan a Hřibu, mezi Kouřimem a Českým
Brodem v nově vyhrabaná atd.".
Životopisec. Vavákův píše, že kdo spatřil onu
mapu, nechtěl vůbec věřiti, že by byl prostý sedlák
dovedl práci tak učenou a tolik vědomostí prozrazující a tak krásnou kresbu. Proto odměnili plzeňští
měšťané po zásluze tuto práci a připravili tak Vavákovi, který se od té doby psal vždy jako soused
plzeňský, nejkrásnější den jeho života.
Dávno leží Vavák na hřbitůvku u kostela ve
Škramníku v úrodném Polabí. Dávno již pracují na
jeho rodném gruntě jiní, dnešní, moderní sedláci,
kteří nepamatují' robotu a nevolnictví dlouholetého
rychtáře. Snad již nebudou k nalezení Vavákova
instrumenta geometrovská, s kterými tehdy měřil a
sousedům pomáhal; ten čas samouků zemoměřičů
již minul. Ale oceňujeme Vavákovo nadání a vážíme si uznání, které zeměměřičské práci tento sedlák, jehož nejhlavnější knihou bylo vždy pole a perem pluh, ve svých Pamětech věnoval.

=

P r a m e n y: Paměti Frant. J. Vaváka, souseda
a rychtáře milčického. Vydal Jindřich Skopec nákl.
Dědictví Sv. Jana Nepomuckého v Praze r. 1907.
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PosudkU.
Dr. Vladimír R y š a v ý: »Řešené úlohy z vyšší matematiky«. - Praha 1939, tisk. a naklad. Unie, str. 226,
1'ozmě1' 15,5X21 cm, cena váz. 50 K.
Profesor vinohradské reálky, autor příručky »0 počítacích strojích« a významný přispěvatel Časopisu pro
pěstování matematiky a fysiky a Rozhledů matematickopřírodovědeckých, napsal tuto užitečnou sbírku pro vysokoškolské studenty a samouky. Je to dílo v naší odborné literatuře zatím ojedinělé a proto tím vítanější.
Podává úplná řešení 746 typických úloh obsažených namnoze bez řešení v základních učebnicích vyšší analysy
(Weyer, Petr, Vojtěch, Cesaro, Goursat, SchlOmilch aj.).
Tím umožňuje studujícímu, aby si kontroloval svůj početní postup a výsledek.
Sbírka s dodatkem o komplexních integrálech, řešených užitím residuí, obsahuje čtyři části odpovídající asi
učivu přednášenému v obou bězích matematiky na vysokých školách technických; zahrnují: počet diferenciální,
počet integrální I a II a diferenciální rovnice. Každá část
má více dalších statí opatřených na počátku vždy přehledem vzorců, pravidel a početních cest.
Jeto
radostné probírati v knížce stále těžší a těžší
příklady jednotlivých odstavců a míti přitom po ruce
správný výsledek i radu, jak se různými obraty překonávají četné překážky na cestě k výsledku. To opravdu
připoutává k procvičování látky a pomáhá odstraniti nechuť studentovu, je-li jinak odkázán při studiu· jen sám
na sebe.
Autoru i nakladatelství sluší vzdáti dík za tuto pěknou
pomůcku.
Štv.
Zpráva o činnosti Akademie Práce za rok 1939.
(Vyšla vlastním
nákladem
u Praze 1940.) Publikace podává na 76 stranách české veřejnosti
devatenáctou zprávu o činnosti významné technicko-hospodářské instituce AP. Je v ní dost obsažně vylíčeno, co v;';e
projednala, navrhla a vykonala její vědecká rada a šest
odborů
(přírodovědecko-Iékařský,
zemědělsko-Iesnický,
stavebně-inženýrský,
strojně-elektrotechnický,
chemickotechnologický a národohospodářsko-sociální),
jakož i co
zpracovaly ústavy jim přičleněné.
Jde o činnost obsáhlou, důležitou pro náš technickohospodářský život a kulturu, o činnost tvůrčí a mnohotvárnou, badatelskou a výzkumnickou, kterou umožnila
obětavá práce činovníků, členstva a těch, kdo porozuměli
poslání této instituce, pracující ruku v ruce na jedné
straně s technickými
středisky
(Inženýrská
komora.
SIA. a j.), s centrálními úřady a podnikatelskými kruhy,
na druhé straně s jednotlivci, kteÍ'Í se hlásí buď pravidelně nebo občasně k řešení otázek, které vzala AP do
svého programu.
Vyjímáme ze zprávy pro minulý- rok několik námětů,
které byly předmětem jednání AP. Tak na př. vědecká
rada s ústředním výborem, s ústředím správních inženýrů, s SIA. a s Inženýrskou komorou doporučila, aby
vláda osamostatnila technickou službu a od právní služby
ji oddělila; schválila, aby s SIA. a Inženýrskou komorou
byl ustaven společný výbor, nazvaný »Delegace inženýrských korporací« (»Technické ústředí«), složený ze tří
členů každé z těchto institucí; přijala návrh II. odboru
(zemědělsko-Iesnického) na zřízení ústavu pro výstavbu
vesnic, který - jak známo - byl již uveden v život;*)
vypsala a projednala výsledky literárních soutěží, jichž
celá řada byla vypsána v oboru dopravním (železnice,
dálnice, silnice, vodní cesty) a v otázkách týkajících se
pohonných látek atd.; navrhla, aby dosavadní název
AP byl zrn ě n ě n na »Česká akademie věd technických«, kte:t:Ý lépe vystihuje skutečnou činnost této vědecké technické instituce a j.**)
*) Předseda Dl'. V. Rosam, jako externí člen, delegovaný vědeckou radou AP, funguje v něm generální ta··
jemník AP prof. Dr. h. c. J. Petřík.
**) Zatím byl ve smyslu výnosu pana říšského protektora v Čechách a na Moravě ze dne 1. června 1940,
Č. [-la-9446,
ustanoven podle usnesení vlády ze dne

Z vypsaných soutěží, resp. z předložených prací (I.
odboru AP) byla otištěna
stať Ing. B. P o I á k a:
»Zpráva o měření základny u Feledinců«, jež vyšla ve
Sborníku AP v čís. 76 z r. 1939, dále několik pojednání
o dálnicích, o věcech elektrisačních, strojních, dopravních, chemických, hospodářských a j. Odměněny byly také
4 práce, spadající do odboru činnosti nového Ustavu pro
výstavbu vesnic.
Doporučujeme kolegům, by se podrobně seznámili sami
s obsahem publikace, seznali, jak mnohostrannou a plodnou byla činnost AP v r. 1939 a svůj poměr k ní utvářili ještě úžeji zvýšenou spoluprací.
Ru.
Italský posudek článku prof. Dr. A. Tichého o stanovení vnitřní orientace fotogrametrických
komor z blízkých bodů. V italském časopise »Rivista del Catasto e dei
servizi tecnici erariali« v Římě referuje v čísle 5, ročník
VI., G. G o I i n e II i o práci prof. Dra Ing. Aloise T ic h é h o: Stanovení vnitřní orientace fotogrametrických
komor z blízkých pomocných bodů, uveřejněné v »AIlgemeine Vermessungs-Nachrichten«
čís. 9 ročník 1939
v Berlíně (Berlin).
Z. O. uveřejnil práci, doloženou četnými vyobrazeními
v čís. 1. letošního ročníku tak, jak byla přednesena
v České fotogrametrické společnosti dne 12. března 1939
v Praze.
Italská recense je doprovázena reprodukcí obr. 3. publikace Z. O., ovšem s popisem pozměněným podle italské
nomenklatury
Článek hodnotí metodu prof. Tichého jako jednoduchou
ve své koncepci, poukazuje však na potíže, jež vzniknou
z nutnosti nad míru přesného zaměření vzdálenosti (několik milimetrů proti 100 m) a na svízele s postavením
komory a z její přípravy do pohotovosti. Proto se recense
obává, že metodě autorově bude sotva dávána přednost
před metodami, jichž se běžně používá, ačkoli uznáv~ že
v některých případech bude lze postupu vhodně pouzfti.
Falta.
Plavební cesty Dunaj-Odra-Labe
je název nového
periodického časopisu, který začala vydávati společnost
dunajsko-oderského průplavu v Praze. Tato společnost
je založena za tím účelem, aby podporovala uskutečnění
průplavu mezi Odrou a Dunajem a spolupůsobila při sledování, vyšetřování a zpracování finančních, národohospodářských, technických a j. předpokladů, směřujíCÍch
k uskutečnění tohoto velkého díla. Jako jeden z prostředků, jak informovati širší veřejnost o projektu prllplavu
a o různých otázkách z oboru vodních cest, založila společnost svůj vlastní časopis. Časopis bude vycházeti
6krát ročně a bude přinášeti články české a německé
v původním znění, jak je autor zašle. U každého článku
bude uveřejněn výtah v druhém jazyku. Časopis řídí od·
borový přednosta min. vel'. prací Ing. Josef B a I' t o vs k ý s redakčním kruhem. Do prvého čísla přispěli články: Ing. Josef Bartovský,
Ing. Karel Kuchinka,
Dl'. Zdeněk T o b o I k a, Ing. Lad. Va v I' o uch,
Dr.
Václav Ž á č e k, Ing. Jaroslav U n z e i ti g a Ing. Artuš
S Ý k o I' a. Články prvního čísla obírají se historií průplavu a dnešním stavem projektu. Redakce má zaručeny
články a příspěvky do dalších čísel. V některém z příštích čísel má vyjíti článek Ing. Vlad. S k o p c e: Geometr na průplavu, Dr. M a I' Š í k a: Opatřování pozemkú
pro vodocestné práce a j.
Nový časopis doporučujeme všem kolegům, zejména
pak těm, kteří s trasou projektů a s jeho prováděním
přijdou do styku.
Pou~·.
ó

Odborná pojednání

v časopisech.

Zeitschrift
fiir Vermessun~swesen,
1940. Č'ís. 8:
G I' o n w a Id: ůber die GeHindedarstellung in den topographischen Karten. H I' i s t o w: Reihenentwicklungen flir die ebene Meridiankonvergenz der stereographi1. srpna 1940 (intimát ze dne 2. srpna 1940, č. j. 29.1231
40 m. r.) pro vědecký ústav Masarykovu akademii
práce - zřízený zákonem ze dne 29. ledna 1920 č. 86 Sb.
z. a n. novÝ název »Č é sk á a k a dem í e tec h n í c k á«.
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schen Projektion. - W e dem e y e 1': Die Tangente der
Azimutgleiche. - Hli n t s c h e I: Errichtung von Baumsignalen bei Kleintriangulationen.
Čís. 9: F l' a n k: Beitdige ZUl' winkeltreuen Abbildung
des Erdel1ipsoides (konec). - P i n k w a l' t: Beitrag ZUl'
Nivellementsverbindung
uber den Fehmarn-Belt.
Čís. 10:. K n e i s s I: ZUl' Berechnung unvollstandiger
Richtungssatze.
R o q u e t t e: Das Beurkundungsrecht des 6ffentlicll bestellten Vermessungsingenieurs.
Eine grundsatzliche Entscheidung des Kammergerichts.
Čís. 11: B 1a s s: ZUl' Koordinatenumformung.
-T ho m sen: Die Beschleunigung der Umlegung.
Čís. 12: B I a s s: ZUl' Koordinatenumformung
(konec).
Čís. 13: U n gel': Eroffnungssitzung
des Forschungsbeirats fur Vermessungstechnik
und Kartographie.
A I b l' ech t: Uber die Berucksichtigung
beobachteter
Zenitdistanzen bei der Ausgleichung von Dreiecksnetzen.
- I dle r: Polygonometrische
Bestimmung von Aufllahmenetzen.
Čís. 14: U h i n k: Uber den mittleren Fehler eines
Kontaktes bei Durchgangsbeobachtungen
mit dem unpersonlichen Mikrometer. - I dle 1': Polygonometrische
Bestimmung von Aufnahmenetzen (konec).
Čís. 15: K n e i s s I: Abhangigkeit der Widerspruche
in den Laplaceschen Gleichungen von der Lage und Dimension des gewahlten Referenzellipsoides. L u d ema n n:
Die Verwendung
des Schlauchwaage
iJei
Setzungsmessungen und ihre Genauigkeit. - R o q u e tt e: Die Rechtsstellung
des 6ffentlich bestellten Vermessungsingenieurs.
Allgemeine Vermessungs-Nachrichten,
1940. ·Čís. 8:
L ii dem a n n: Die schweizerische Grundbuchvermessung.
- We r k m e i s t e r: Bestimmung der mittleren Fehler
der Koordinaten beim gemeinsamen Ruckwartseinschneiden von drei und mehr Punkter mit Hilfe von drei Festpunkten. - G l' o n w a Id: Zur Hohendarstellung in den
topographischen Originalkarten. - Dr. Ing .. e. h.Adolf
Fennel 80 Jahre alt.
Čís. 9: H a m a n n: Die Bestimmung der geographischen Nordrichtung mit dem Polarstern. - Ne u ma n n:
Sonnen-, Auf- und Untergang und Dauer der Dammerung.
Čís. 1(): Des s in: Vermessungsmethoden
beim Bau
des KdF.-Seebades Rugen. S e u w e n: Erkundung
und Signalisierung im Aufnahmenetz.
Čís. 11: Pap pen h e i m: Friedrich Frobel als Geometer. - Ti c h ý: Beitrag ZUl' geometrischen Ausgleichung von Lokalnetzen. S c h i e f e l' d e c ker:
FIachenberechnung aus Koordinaten mit der »Brunsviga«Doppelmaschine.
Schweizerische Zeitschrift fur Vermessungswesen und
Kulturtechnik, 1940. Čís. 4: H. Z o II y: Geodatische
Grundlagen der Vermessungen im Kanton UrL S.
B e l' t s c h m a n n: Besondere Formeln fur das Maschinenrechnen. - K. Sen ft: Schnittpunkt zweier Geraden.. - W. Lee m a n n: Rucktritt von Kantonsgeometer.
Cís. 5: H. A I b l' ech t: Zwei Hilfstabellen zum Kurvenabstecken. - H. Z o II y: Die Liinge des Gotthardtunnels und die aussern Einrichtungen fur séine Absteckung. 1869-1939.
Čís. 6: H. Z o 11 y: Die La.nge des Gotthardtunnels und
die aussern Einrichtungen fur seine Absteckung. 1869
bis 1939 (konec). C. F. Ba e s c hli n: Grundsatzliches
liber die Uhrkorrektionen und die Gange verschiedener
Uhren. Deren Bestimmung mit Hi1fe von Registrierung.
Čís. 7: C. F. Ba e s c h I in: Grundsatzliches
uber die
Vhrkorrektionen und die Gange verschiedener Uhren.
Deren Bestimmung mit Hilfe von Registrierung. - W.
K. Ba c h ma n n: Utilisation de la mire en invar pour
la poJygonation. .
Hivista del Catasto e dei servizi tecnici erariali. R'očník IV .• čís. 1: Michele Tuc c i: Výhody používání fotogrametrk pro katastrální
měření. Placido Bel f i o l' e:
Pátá mezinár. v~'stava fotogrametrická
v Římě od 24.
září do 10, října 1938, - Sel'gio Far u II i: Transformace
Zfměpisn~Th souřadnic na pravoúhlé sférické. Giuseppe Z i I i o t to: Pozemkmá držba a knihy pozemkové.

- Giuseppe M a l' o c c h i: Nynější reforma dávky z přírůstku hodnoty.
Čís. 2: Paolo T h a o n d i R e vel: Katastr ve fašistickém zákonodárství. Část I. Katastr pozemkový. Přehled o průběhu a stavu prací na založení nového italského pozemkového katastru.
Placido Bel f i o r e:
Výškopisná doplnění map katastrálních
metodou letecké
fotogrametrie.
Gino F l' a t e II i: Planimetry
dle
Prytze. - Nino Fa m u I a 1'0: Úvahy o vceňov&ní se
zřetelem na zastavěné plochy. Angelo S a I m o il' a g h í zemřel. Zesnulý byl žákem a spolupracovníkem
Ignáce Porra v podniku >-,LaFilotecnica«, na výrobu přístrojů jemné mechaniky a optiky, který později byl změněn na akc. spol. a zaujímal přední místo v tomto průmyslovém odvětví v Italii a sledoval snahu po nezávislosti výroby na cizině. Z jeho prací: Přístroje a metody
geometrie použité, rukojeť moderního zeměměřiče, tachymetrické tabulky pro dělení setinné atd.
Čís. 3: Gino F l' a t e II i: Vyrovnávání chyb při leteckých triangulacích. - Beniamino G u I o ta: Ještě o určování bodů ze zenitových vzdáleností. - Nino F a !TI uI a l' o: Nový katastr domovní a vceňování obchodních
místností. Alfredo P j a l' o I i: O sjednocení dělení
úhlového.
Čís. 4: Ústřední vceňovací komise pro generální revisi
výtěžku pozemků. - Nino Fa m u I a l' o: Výpočet sazeb
nového katastru budov. - Giovanni B o a g a: Nivelace
barometrické. - Giovanni Mo n cad a: Výpočet sférických souřadnic v projekční soustavě Soldnerově. I s t i t u t o R i I i e v i Terrestri ed Aerei, Milano (Milanský ústav pro pozemní a letecké měření): Kontrola
přesnosti ordinatografu pro restituci fotogrametrickoll.
- Dr. Ing. Placido Bel f i o r e: Zakreslování hranic
držebnostních do vybledg'ch iotograficki-ch náčrtů získaných zvětšením snímků leteckých. Dr. Ing. Iginio
M a I a n d l' o ne: Archimed a Leonardo da Vinci.
Čís. 5: Ing. dr. Placido Bel f i o l' e: Letecká měření
měst ve velkém měřítku. - Ing. dr. Sergio Far u II i:
Válcové projekce konformní a kongruentní. - Ing. dr.
Nino F a m u I a l' o: Příspěvek k všeobecné teorii vceňování.
Čís. 6: Paolo T h a o n di R e vel: Katastr ve fašistickém zákonodárství (část první - katastr pozemkový).
_. Ing. Dr. Giuseppe lVI a l' o c c h i: Italský trh nemo'lilostí r. 1938 v úředním šetření finanční správy. - Prof.
Ing. Luigi S o I a i ni: Pátá mezinár. výstava fotogram.
v Římě. - Ing. Dr. Iginio M a I a n d l' on e: Hydraulika
Leonarda 'cla Vinci.
In,q. Falta.
Geometarskí i Geodetski Glasnik. čís. 3/1940. S o p o ck o: »Řešení normálních rovnic ve vícero skupinách.«
(Pozoruhodný článek na pokračování. V úvodě probírá
prof. Sopocko historii řešení normálních rovnic od dob
Gaussových po dnešek. V prvé kapitole jsou odvozeny
Krugerovy formule, ale založené na obecnější definici.
Kdežto Kruger hodnotí jen transformaci
podmínkových
rovnic druhé skupiny a počítá opravy podle vzorce
Vii: = v'k
v"k,
koná pisatel transformaci obou skupin s podmínkou, aby
hodnoty korelát počítané v obou přeměněných soustavách byly identické s hodnotamí týchž veličin, které vyhovují celému systému normálních rovnic. Hodnoty korelát takto počítané umožňují přímý počet hledaných
oprav. V další kapitole řeší normální rovnice v hannoverském pětiúhelníku obsaženém v Jordanově Příručce);
Rud I: »Výpočet souřadnic měřických bodů bez stanovení pat kolmic.« (Autor tu upravuje výpočet známého
vzorce pro bod P na kolmici
Yp= Yz
od
ak,
Xp=Xz+ad-ok
s positivní hodnotou kolmice vpravo od směru měření);
V i d o j k o v i é: »Vyvlastňovací zákonodárství« (pokračování); Voj č i é: »Geometrova úloha při soudních komisích v Bosně«; K l' i v o k a p i é: »Jak podplukovník
Boškovié zamýšlel organisovati geodetickou a katastrální
službu v Srbsku«; S pec t a t o r: »Veliký sovětský atlas
světa«; týž:
»Nařízení o reorganisaci
komasačních
oblastí a agendy agrárních úi'adů v chorvatské ba'1ovině«.
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+

+
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Vyšlé

knihy.

Egbert Harbert: Vermessung-skunde. Svazek I. Berlin
1939. Nákl. Verlag der Deutschen Arbeitsfront. Str. 311.
RM 4,50.
Michael a Slawik: Gesamtinhaltsverzeichnis der Allg-emeinen Vermessung-s-Nachrichten
von 1889 bis 1939.
Berlín 1939. Nákl. H. Wichmann. Str. 146. RlVI9,0.
llda,c EckeTt-Greifendorff:
Kartographie. Ihre Aufgaben uud Bedeutung fiir die Kultur der Gegenwart. Berlin
1939. Nákl. Walter de Gruyter & Co. Str. 437, RM 15,0.
Rosch a Kurandt:
Reichsbodenschatzung und Reichskataster. Berlin 1939. Nákl. Carl Heymanns-Verlag. Str.
288. RM 9,60.
Pn'uss'isches Finanzrniniste?'iu?n - KatasterverwaltunIJ:
Vermessungsanweisungen
Il, VIII, IX, XI. Nákl. Kommissionsverlag H. Wichmann, Berlin. 4. svaz. Str. 64,
731, 377 a 134.
Prf([ssisches Finanzrnin'iste1'iu?n - Kataste1've1'waltunIJ:
Erganzungsbestimmung-en
I. Teil zu den Anweisung-en
VIII, IX und X. Nákl. H. Wichmann, Berlín, Str. 152
!lI, illbert:
Die Schiitzung del' Gl'und und Gehaudewerte. Bochum-Langendreer, 1939. Nákl. Heinr. Poppinghaus o. H. G. Str. 453.
A. von Speur': Beitrag zur Fehlertheorie der raumlichen Aerotriangulation
und Diskussion eines Beispieles.
Brugg 1940. Nákl. Buchdmck. Effingerhof. Str. 9~).
Jahresbericht des Direl,tors des Geodiitischen Instituts
fiir die Zeit vom April 1938 bis Marz 1939. Veroffentlichung des Preussischen Geod. Instituts. Potsdam 1939.
Str. 19.
Federazione internazionale
dei Geornetri: Atti del VI
Congresso Internazionale dei Geometri.' Nákl. Tip. Castaldi. Roma 1938. Str. 584.
Georges Perrier: Petite Histoire dé la Géodesie. Nákl.
Presses Universitaires de France. Paris 1939. Frcs 18,0.
Str. 188.
Francesco
Pollastri:
I Catasti italiani. Nákl. Tip.
Failli, Roma 1939. L 20,0. Str. 450.

Seznam knih a časopisu
v knihovně Odboru zeměměřičských

inženýru

SIA.
Knihy půjčuje členům Ing. Stván, Brno 14, Tyršova 47.
* Hvězdička u ročníku značí, že ročník není úplný.
(Pokračování. )

204. »Klapper: Op den Jg. 1874 Archief voor het
Kadaster«
205. »Liischer:
Stereophotographie«
.
..
206. »Hlavsa: Rozdělení půdy v býv. C. S. R.« .
207. »Cechura: Orientační chyba u magnetic!,ých přístrojů měř.«
.
208. »Cechura: Anomalies de la déclinaison magnétique ... «
209. »Cechura: Recherches g-éophysiques .•. «
210. Tichý: Měření fotoletecká«
211. »Kruidhof: Momenten uit de optische Afstandsmeting«
212. »Mašek: Plošné deformace ze zobrazovací metody katastr.«
213. »Mašek: Pozemkový katastr«
214. »Klobouček:
Význam infrachromasie pro fotogrametrii ••. «
215. »Zpráva o činnosti Masarykovy Akademie Práce«
216. »Hlavsa: Organisace katastrální měřické služby«
217. »Cadastre, Le livre foncier et la reC agl·. en
YougosL«
218. »Roussilhe: La Photogrammétrie
et ses application gén.«
219. »Jonas: Lijdelijkheid«
220. »Potužák: Základy letec!,é fotog-rametrie«.
221. »Věstník č. akademie zemědělské«, roč. 1936,
1937, 1938, 1939
222. »Zeitschrift fiir Instrumentenkunde«, roč. 1921,
1922
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223. »Rapporten - Nederlandsche
Landmeetkundige
Federatie«
224. »Potužák: Letecká fotog-rametrie« .
225. »Anikin: Grafické vytyčovací tabulky«
226. »Hlídek: Topografické měření« .
.
227. »Wilczkiewicž:
Zasady zdjeé fotogrametrycznych«
228. »Schewior: Neuere Hilfsmittel fiir kartogr. Aufnahmen«
.
.
.
.
.
.
.
•
.
.
229. »Sarnetzky:
Grundziige der Luft- und Erd6ildmessung«
230. »Roussilhe:
Applicat. de la photogramétde
Aérienne
231. »Pulfrich: Stereoskopisches Sehen und lUessen«
232. »Pulfrich:
Uber Photogrammetrie
aus Luftfahrzeugen«
233. »Orel: Uber die Anwend. des Stereoaulogr. Yerfahrens«
234. »Mitteilungen des k. u. k. Mllitargeogr. Institutes«
235. »Miethe: Die Photographie aus der Luft« .
236. »Roussilhe: Rapport sUr les experiences de levés de plans«
237. »Učení Technické, české vysoké v Praze« .
238. »Lúscher: Photogrammetrie«
239. »Hlídek: Sbírka prakt. úkolů v topog-r. mapách«
240. »Medvey: Das topograph. Kartenwesen Ung-arns«
241. »Korzer:
Die Stereoautogr.
im Dienste der
Landesaufn.«
242. »Klobouček: O současném stavu fotogrametl'ie
ve Svýcarsku«
.
.
243. »Hugershoff:
Grundlagen der Photogramm. aus
Luftfahrzeug«
.
244. »Hiibl: Die Stereophotogrammetrie«
245. »Hugershoff:
Photogrammetrie«
246. »Hay: Sehen und Messen« .
247. »Gruber: Einfache und Doppelpunkteinsch. im
Raum«
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
248. »Fischer:
Uber die Berechn. des riiumlich.
Riickwiirtseinschn.«
249. »Finsterwalder:
Zum 75. Geburtstage« .
250. »Finsterwalder:
Alpenvereinskartographie«
.
251. »Fikar: Služební příjmy«
.
.
.
.
.
.
252. »Cernoch: Nauka o terénu a jeho znázorňování«
253. »Kongress-Bericht, Géometres a Zurich«, 1930
254. »~ompte rendu du Congres internat. ~ElS, gěo-,,,,,,
metres«
255. '»Clerc: Applications de la Photographie Aérienne«
...
256. »Buchholtz: Uber einige Probleme der Radialtriangulation«
.
257. »Anleitung
zur Fliegerbildauswertung
vom
Kommando d. Kriegsvermessungswesen«
258. »Annales hydrographiques«
259. »Basl: ln Memoriam«
260. »Baltensperger:
Die Grundbuchvermessung der
Schweiz«
.
261. »Fotogrametrie, Zvláštní otisky z časopisů«
262. »Mitteilungen des Reichsamts fiir Landesaufnahme«, roč. 1926-1927, 1927-1928, 1928-1929,
1929-1930*, 1930-1931*, 1931-1932, 1932-1933,
1933-1934, 1934-1935*, 1935, 1936, 1937, 1938*,
1939
....
263. »Zemleměrnoe Dělo«, (Techničeskij bjulleten)
(Izvěstija obščestva russkich zemleměrov v Jugoslavii), roč. 1935, 1936
264. »0 míře a váze«, roč. 1935, 1936, 1937*, 1938"
265. »Cuřík: Počet vyrovnávací«
266. »Nul'sberger: Metronomie délek«
267. »Die Technik in Niederdonau 1939«
268. »Dvacetpět let svazu č. úř. autor. civ. inženýrů«
269. »Argus«, roč. 1936-1937*, 1937-1938, 1938-1939
270. »Rivista del Catasto e dei servizi Tecnici erariali«, roč. 1934*, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939.
271. »BJD. Spisanie na sjuza na Belgarskitě inženeri
i architekti«, roč. 1915*, 1938*, 1939* .
272. »Brno - přehled historického, hospodářského,
sociálního a stav. rozvoje«, r. 1935 .
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273. »Brno
zítřka 1939« •
274. »Nicolau-Biirlad:
Photogrammetrie
im Forstwesen«
275. »Klužniak: Urbanism«
276. »Journal du géometre expert Belgique« z r.1926*
277. »Mašek: Deset let katastrálního
zákona« .
278. »Balzer-Dettwiler:
Sinus- und Tangentenfunktionen neuer Teilung flir Maschinenrechnen«
279. »A. Krčmář: La ricomposizione della proprieta
fondiaria nella republ. Cecoslovacco«
280. »List, Geodetski«, roč. 1937*
281. »N epevný-Dvořák:
Hospodářsko-techn.
úpravy
při scelování pozem. v Náramči ... «
282. »Fuzák-Bellacin:
Zápis vlastnického práva do
pozem. knihy na základě slmteč. držby .
283. »1. Návod, jak vykonávati práce pro obnovení
poz. katastru nov. kat. řízením«
284. »Travaux de la seetion de géodésie«, kniha 7,
sv. 1, 2; kniha 8, 12, 13, sv. 1 .

285. »Travaux de I'association internationale de géodésie«, kniha 11, sv. 1, 2, 3 .
286. »Empire Survey Review«, 1931-1932, 1933, 1934,
1935, 1936, 1937 (Vol. I-IV), roč. 1938, čís. 27,
28,29
287. »Comptes rendus de I'Assemblée de Lisbonne
17-25, septembre 1933 .
288. »Congres internati ona I de photogrammétrie
du
26. XI. au 1er XII. 1934 .
289. »Bibliographie géodésique internationale«,
Tome 1. .
290. »Jordan-Eggert:
Handbuch der Vermessungskunde« (viz také Č. 113) .
291. »Brandenburg:
Sechstellige
trigonometrische
Tafel«, Leipzig 1932 .
292. »Brandenburg:
Siebenstellige trigonometrische
Tafel, Leipzig 1931 .
293. »Wijdenes:
Five place tables in the decimal
system
294. »E lznic: Osmimístné tabulky přiroz. hodnot
goniom. funkcí pro šedesátinné dělení úhlové

,
PRAVY
Vyznačování vojenských a vojensky důležitých objektů
v katastrálním operátu. V říšském zákoníku I vydaném
dne 9. února 1940 vyšla na stránkách 294 a 295 nařízení
a prvnl prováděcí ustanovení ze dne 6. února 1940 o uveřejňování kartografických znázornění, jež byla též uvei'ejněna ve Věstníku nařízení Říšského protektora v Čechách a na Moravě ze dne 26. února 1940 č. 9/40. Podle
těchto předpisů nesmějí jakákoliv kartografická znázornění území Velkoněmecké říše, přístupná
veřejnosti,'
obsahovati zápisy, jejichž uveřejnění jest zpllsobilé poškoditi obecné blaho. Znázornění operáty a otisky pořízené po 1. lednu 1933 a obsahující takové zápisy nesmějí
se učiniti přístupnými
veřejnosti. Pod názvem »kartografická znázornění« zahrnuty jsou všechny úřední mapy
a plány, tedy i mapy katastrální
(a všechny jejich otisky), případně ostatní části měřického operátu katastrálního.
Se zřetelem k tomu však, že měřický operlit pozemkového katastru je podle § 8 kat. zákona veřejným, učinilo ministerstvo financí výměrem ze dne 23. července
1940 opatření, směřující k provedení výše citovaných
říšských předpisů, aniž by tím vznikla újma předpisům
katastrálního zákona o veřejnosti pozemkového katastru.
Podle prováděcích
pokynů vydaných ministerstvem
financí povedou nadále zvlášť k tomu pověření úředníci
pozemkového katastru
záznam o osobách nahlížejících
do měřického operátu. Osoby ty jsou povinny prokázati
hodnověrně svůj oprávněn~' zájem o potřebu nahlédnutí
!l jsou povinny svým podpisem potvrditi,
že byly o následcích provinění předem poučeny.
Měřický operát a jeho otisky musí být mimo to tak
vypracovány, aby nijak nesprostředkovaly
zprávy o vojenských stavbách, zbrojně a provozně techT\icky místech
a aby nebyly pomůckou k určení umístění průmyslových
závodů důležitých pro válku. Při tom se rozlišují topografické předměty, které vůbec nesmějí být znázorňovány a předměty, které se mohou znázorňovati jen neúplně nebo náznakem. Do předmětů, které se vůbec nemají znázorňovati, .náležejí kromě všemožných vojenskf'ch zařízení, též trigonometrické
body
jak é h o k o 1i v dr u h u. Aby se vyhovělo ustanovení pokud jde o neznázoriíování trigonometrických bodů, budou
napříště tyto body znázorněny jen v původních (nových)
katastrálních mapách, které budou sloužiti jen účelům
úředním a nebudou přístupny širší veřejnosti. Pro potřeby širší veřejnosti budou vyhotoveny zvláštní otisky bez
vyznačení trigonometrických
bodů. Civilním geometrum
a orgánům úřadů (podniků) mající oprávnění podle § 51

kat. zákona bude i nadále povoleno nahližeti do katastrálních map a vyhotovovati snímky za šetření všech předpisů o důvěrnosti těchto dat. V otiscích map vyhotovených reprodukcí a určených pro prodej nebudou trigonometrické body již znázorněny.
Podrobnými předpisy prováděcími je pak řečeno, které
další objekty nesmějí býti v měřickém operátu znázorňovány. Všeobecně lze říci, že to jsou všechna zaHzení,
závody, budovy, provozní zařízení a j. topografické předměty vojenského rázu a významu a předměty důležité
pro vedení války.
POUT.
Inženýrská vysvědčení pro absolventy něIneckých průInyslových škol. V částce 76 Sb. z. a n. vydané dne
6. srpna 1940 bylo uveřejněno vI. nařízení ze dne 20. června 1940 čís. 239, jímž se dnem vyhlášení zavádějí inženýrská vysvědčení pro absolventy 41etých oddělení veřejných vyšších průmyslových škol s německým vyučovacím
jazykem v Čechách a na Moravě. Podle tohoto nařizení
obdrží ti, kdož podle stanoveného studijního a zkušebního
řádu s úspěchem vykonají po účinnosti nařízení závěrečnou zkoušku na německých prumyslových školách v Protektorátě, vysvědčení závěrečné a vysvědčení inženýrské.
Inženýrské vysvědčení mohou obdržeti rovněž absolventi
německých průmyslových škol, kteří svá studia absolvovali před účinností vydaného v!. nařízeení, t. j. před
6. srpnem 1940, jestliže o vydání vysvědčení se přihlásí
u ředitelství příslušné školy. - Nařízení toto t~-ká se
absolventů 41etých vyšších oddělení německých průmyslových škol v Plzni, Čes. Budějovicích, Erně a německé
textilní průmyslové školy v Emě. Nedotýká se také nijak
absolventů německých vysokých škol technických na
území Protektorátu,
jimž je obdobně poměrům v Říši
přiznáván po složení závěrečných zkoušek titul »Diplomovaný inženýr« (Dipl. Ing.).
POUT.
Měřické práce na Eerounce u Křivoklátu pro vodní
nádrž. V rámci vodohospodářských staveb v oboru činnosti resortu min. veř. prací uvažuje se o vybudování
nádrže na Eerounce u Křivoklátu. Měla by vyrovnávati
odtokový režim na Vltavě a Labi, zlepšiti plavební hloubky v obdobích sucha na volném Labi, pod Stře kovem a
zajistiti využití vodní síly.
V roce 1939 byly zahájeny přípravné práce pro revisi
stávajícího projektu této nádrže, pozůstávající ze zaměření celého předmětného území po řece Eerounce od
Plzně směrem po vodě ke Křivoklátu.
Ve snaze, aby tyto práce byly již definitivním podkladem pro konečné řešení bylo na popud přednosty skup.
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XVIII. zemského úřadu v Praze p. vI. rady Ing. K. Koska
celé zaměření předsevzato tak, aby polygonální síť osazená do území byla základem nejen pro zaměření tachymetrické, příčných profilů, ale i současně, aby sloužila
již jako základ pro zhotovení geometrických
(polohopisných) plánů, jakožto podkladu pro oddělení zatopených ploch od kmenových t~les. Výškové zaměření připojeno na stávající přesnou nivelaci v Křivoklátě a
v Plzni, při čemž využito bylo částečně i podélného profilu Berounky zhotoveného na podkladě výškového měření ústavu hydrologického. Porovnání všech výsledků
zaměření výškových v partii loňského roku zaměřené
dává rdmi dobré v~·sledky.
Měi'j<.O;;.é
oddělení zemského úřadu v Praze (odd. 41
z, ú.) zúčastnilo se v r. 1939 těchto prací čtyřmi úředníky a ve vzájemné spolupráci se stavebním oddělením
projekčním 46 z. ú. provádělo zaměření situační a z části
i v~'škové osazeného polygonálního tahu.
Výsledky venkovského zaměření byly zpracovány, vypočteny pravoúhlé souřadnice polygonálních bodů, takže
zaměřená partie cca 23 km byla ihned připravena pro
1-iráce projekční.
ln,q. F. Ruzha.
Pozemkový katastr v Řecku. Řecko nemá dosud, jako
ostatně valná část zemí jižní a jihovýchodní Evropy,
řádný pozemkový kata str, třebaže snahy po jeho zřízení
jsou starého data. První zákon věci se týkající byl vydán
již v roce 1836. Teprve v r. 1910 byl založen katastrální
operát pro hlavní město Athény a v roce 1917 pro druhé
největší město země Soluň, jež před tím lehlo z velké
části popelem a při jehož znovuzřízení, se ukázala nutnost í'ádného soupisu a zobrazení půdy zvláště naléhavou. Po dobrých zkušenostech katastrálního vyměřování
v Soluni byla zřízena v ministerstvu dopravy v Athénách zvláštní topografická služba s pověřením vypracovati polohové plány pro všechna větší města země. Ministerstvo zemědělství zřídilo samostatnou topografickou
službu pro vyměi'ování zemědělských oblastí a ministerstvo sociální péče vybudovalo po skončení turecko-řecké
války z r. 1922/23 vlastní měi"ickou službu v souvislosti
s usídlením statisícového počtu uprchlíků z Turecka.
Konečně v roce 1937 zřídila vláda v souvislosti s opatřeními k zdolání zemědělské krise zvláštní k a t a s t I' á ln í
k o m i s e pro oblast korinthskou a uložila jim, aby provedly potřebné měřické a adminis~rativní práce pro zřízení katastru vinařských oblastí. Cinnost této komise, ač
jde o časově nejmladší zařízení, je však nejpozoruhodnější a vykazuje největší výměru řádně zaměřené plochy.
Ovšem ani při této práci nebylo dosaženo konečných
výsledků, jež by bylo lze právem nazvati oíplným katastrem půdy podle našich představ. Nicméně byly získány určité zkušenosti, a byl vychován technický personál,
aby Řecko mohlo pomýšleti po skončení této války na
zpracování J'ádného pozemkového katastru
pro celou
zemi.
Zatím jako příprava pro založení takovéhoto úplného
katastru byl statisticky podrobně vyšetí'en stav pozemkové držby v 44 obcích. Úhrnný výsledek šetření je tento:
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Z výsledků tohoto šetření je patrno, že v první skupině,
daleko nejpočetnější, jde o rozptýlenou držbu, při níž
průměrná výměra jednotlivých parcel je taková, že jakékoliv racionelní zemědělské obhospodařování je téměř
vyloučeno. Je tedy rozumným předpokladem pro vypracování pozemkového katastru
řád n á p o zem k o v á
k o m a,s a c e, jež je pro Řecko téměř životní nezbytností.
Pro ťato velká měřicko-technická
díla je již stanoven
pravděpodobný finanční náklad a hledána jeho úhrada.
Podrobným výpočtem dospěla příslušná úřední řecká
místa k částce 3160 milionů drachen, jež by si komasace
a současně založení pozemkového katastru v Řecku vy-

Hlavní a odpovědný redaktor:

žádalo. Rovněž byla předem propočtena potřeba odborného
personálu a doba, kterou by sí práce vyžádaly. Za předpokladu, že by bylo najednou použito 50 měřických skupin řádně vybavených stroji a pomůckami a každá skupina, že by denně zpracovala v poli 50 stremma, t. j.
6,35 ha, vyžadovalo by jen zaměření zemědělských oblastí
doby 30 let. Zaměření ostatních oblastí (městských) vy~adovalo by dalších 10 let, takže nelze počitati, že by
Recko mělo úplný pozemkový katastr dříve než v roce
1980.
Tyto programové, pracovní a finanční plány zpracovány byly ovšem před nynějšími mi~ořádnými poměry,
jejichž vliv se dotýká pochopitelně i Recka, a které nedovolují, aby v jejich uskutečňování bylo pokračováno
podle původních pí·edpokladů. Problém řecké komasace
a pozemkového katastru zůstává v Řecku však otevřen
a musí býti jedním z prvních budovatelských
prací,
k nimž Řecko přikročí.
(Podle článku DT. H. Reitzem
v Schw. Zeitschrift
fiá VeTmessungswesen
und KultuTtechnik
z 9. dubna
1940.)

POUT.

vývoj katastru a oceňování půdy v Dánsku. Dosud
platný katastrální
operát v Dánsku byl založen roku
1844. Před zaměřováním půdy pro vyhotovení katastrálních map, vydán byl ministrem Struenssem, za panování
krále Christiána VII. (1766-180,8), zákon ze dne 23,
dubna 1788, který umožnil, že během 30-40 let bylo
provedeno scelování pozemků tak, že katastrální mapy
znázorňovaly již scelený stav pozemků. Pole byla klasifikována do 24 tříd a pro každou třídu byly vyhledány
určité vzorové pozemky. Do 24. třídy byly zařazeny pozemky nejlepší jakosti. Cistý výnos rolí propočten byl
tak, aby byl udržen daňový základ tak zvaného »starého
katastru«, o kterém se zmíníme dále. K propočtení voleno poměrné číslo 1 Tonde Hartkorn ~= 1 Tonde Land
bon. třídy 24. Bonita luk, pastvin a lesů pi'cvzata yl~stně
ze »starého katastru«. Za plošnou jednotku byla stanovena 1 Tonde = 1400 Aleu" = 0,551622 ha.
Z předcházejíciho
vidíme, pokud chceme si učiniti
správný názor o katastru v Dánsku, že se musíme zmíniti i o jeho historickém vývoji. Daně v Dánsku byly
nejprve vybírány v naturáliích, což způsobovalo nejednotnost. Proto za absolutistické éry krále Bedřicha III.
(1648-1670)
byl v letech 1661-1664
vyhotoven katastr, který pro každý zemědělský závod udával daňov~·
základ v HartkoUl, to jest v jednotce čistého výnosu
tvrdého obilí (žita nebo ječmene). Při tom stanoVeno;~e
1 Tonde Hartkorn
(žita nebo ječmene) = % Tonde
pšenice nebo hrachu = J1 Td krupice nebo pšeničné
mouky = 2 Td. ovsa = 2 Td. chmele = 24 vozů sena ~~
'/6
Td. medu = 12 hus ~c 16 párú slepic
24 YeTll'ového
bravu na pastvě v lese,
Za Kristiána V. (1670-1690)
byl pak v letech 1681
až 1688 vyhotoven tak zvaný »starý katastr«. Byla zaměřena jen šířka a délka polí a z nich vypočtena plošná
výměra v Tonde Land. Cist~· v~-nos byl vyjádřen v Hartkornu. Louky byly tříděny podle počtu vozů sklizeného
sena, pastviny pak podle počtu kusů hovězího dobytka,
které bylo možno v jednom roce na. pastvě uživiti. Lesr
odhadovány podle počtu vepřového dobrtka, ktellÝ bylo ~
možno v nich vykrmiti.
Zákon ze dne 5. května 1903 nahradil dallový základ
Hartkorn periodickou taxací půdy a budov, která se od
roku 1927 má prováděti každých 5 let. Podkladem pro
toto ohodnocení statků je majitelem závodu vyplněn~'
dotazník. Taxační komise stanoví na podkladě těchto
dotazníků prodejní hodnotu statku. Úhdy taxační jsou
trojinstanční.
Podrobnosti uvádí konsulent L. Zajíček v článku:
»Periodická taxace kapitálu půdy a budov v Dánsku«
(Věstník C. A. Z. 1938).
Ing. Aug. WeÍ8.
Z redakce. Uveřejnění tří úkolů pro volnou chvíli v posledním čísle Z. O. vyvolalo mezi čtenáři značný zájem.
K dotazům, které redakce dostává, sdělujeme, že nejde
o soutěž a že proto není zaslání odpovědi vázáno na žádnou pevnou lhůtu.
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