MORAVANY VE SPOJENÝCH LISTECH ORIGINÁLNÍ MAPY STABILNÍHO KATASTRU Z ROKU 1827 a další ukázky
Listy originální mapy Moravany z roku 1827 jsou měřicky vyrovnané na rozdíl
od tzv. indikačních skic z téhož roku, které byly odvozeny z rozpracované originální
mapy a jsou v ukázce níže. Ruční kolorování se vyznačuje vkusnou hrou barev, které
vycházely ze skutečných barev krajinného pokryvu. Z důvodu snah udržet originální
mapu Stabilního katastru v souladu se skutečným stavem na ní vidíme pozdější zákresy
červenou barvou při změnách parcel, zástavby, cest nebo plánované změny, a proto se
pro originální mapy používá také název „užívací mapy”. Listy originální mapy
Moravan, stejně jako u okolních obcí, byly dlouho v užívání, od vzniku v roce 1827
až do roku 1893 , kdy byly přesunuty do archivu.
Stabilní katastr je rozsahem, podrobností a precizností světově unikátním dílem,
které sloužilo za vzor i pozdějším katastrům a nebylo v mnohém překonáno dodnes.
Na rozdíl od jiných historických katastrů byly v rámci Stabilního katastru poprvé
v takovém rozsahu vyhotoveny na základě trigonometrického měření.
Hlavní části (operáty) Stabilního katastru pro každou obec:
1. Mapové operáty (originální mapa, indikační skici, povinné císařské
otisky či vzácně dochované polní náčrty vzniklé před podrobným
měřením)
2. Parcelní protokoly
3. Vceňovací operáty (pro daňové výměry)
4. Popisy hranic
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První malý lom u bývalého Kameňáckého
mlýna vznikl mezi lety 1828 až 1835,
největší rozmach těžby byl od 30. do 60.
let 20. století.
zaniklé skály
Mapa z r. 1835
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Porovnání rozsahu luk z 19. st. se současnými
zbytky (červená barva), které jsou součástí
Přírodní rezervace Moravanské lúky.
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Ukázky operátů Stabilního katastru Moravan:
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vceňovací
(pro daně)

Koryčanská kaple
-zanesena dodatečně, červeným zákresem,
protože vznikla až kolem roku 1835.
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hostinec
U Kasparů
vápenná pec
(Kalk Ofen)

parcelní
protokoly

vápencový kamenolom
(německy Kalk Bruch)

mapové (ukázka Zavadilky):
Vápencový kamenolom s vápennou
pecí ve výřezu na jedné z indikačních
skic Moravan z roku 1827 v místech
dnešního památníku z II. sv. války.

indikační skici

originální mapa
Kameňák na konci 30. let 20. století jako
východiště turistických tras a autobusová
stanice v místě hospody U Kasparů.

povinný císařský otisk
-vyhotoven litograficky
z orig. mapy v r. 1834

VCEŇOVACÍ OPERÁTY
MORAVAN

VÝŘEZ HORNÍ ČÁSTI KATASTRU VE ZMENŠENÉM MĚŘÍTKU 1 : 5 000
Patří k těm nejcennějším, nalezneme zde např. tyto údaje o obci: katastrální odhadní operát
s podrobným popisem obce, údaji o počtu obyvatel a stavu dobytka, přehledem kategorií kultur
a pěstovaných produktů, rozpisem kategorií
pozemků podle bonitních tříd a záznamem
o vedlejších užitcích a výdělkových
možnostech obyvatel. Odhad čistého
výnosu Moravan v roce 1843 byl dle
nacenění 9452 zlatých a 59 krejcarů.
Téhož roku 1843 žilo v Moravanech 668
obyvatel, 326 mužů a 342 žen, kteří
bydleli v 148 domech a užívali 182
obytných zahrad.

Proměna krajiny od roku 1938

Historická podoba moravanské obecní
pečetě, otisklé v listině z roku 1807,
které dominuje vinařský nůž a radlice.

1 : 4 500

VINICE
Při přípravě vceňovacích operátů
Stabilního katastru v roce 1843
vinice v Moravanech zabíraly 77
jiter a 543 čtverečních sáhů (44,5
ryzlink
frankovka
hektarů). Vinice byly zařazeny do
2 bonitních skupin. V obou třídách vinic byl nejvíce
zastoupený ryzlink, lambert (dnešní frankovka)
a zelený a červený muškát.

5.7. 2020

1.7.1938

Plastický terénní pohled na vinice (červeno-růžové) v moravanské
trati Paniháje a čeložnické Horky v originálních mapách z r.1827.

První vojenské letecké měřické snímky oblasti z roku 1938 nám poskytují pohled na velké
krajinné proměny, které započaly v 50. letech minulého století, do 50. let odpovídala z větší
části krajinná mozaika parcelací a cestami mapě z roku 1827.

INDIKAČNÍ SKICI Z ROKU 1827
Indikační skici vycházely z polních náčrtů a v průběhu měření byly odvozeny
z rozpracované originální mapy čtvrcením listů. Dělení na takzvané „čtvrtky”
o rozměrech 32,9 × 26,3 cm bylo prováděno z důvodu jejich lepšího
příručního používání například v terénu a zakreslování nejrůznějších změn, proto
se pro ně užívá i název „příruční mapy”. Mapa byla nalepena na silnější karton
pro větší odolnost při častém užití. Indikační skici mají o něco bohatší symbologii
mapových prvků než popisně generalizované originální mapy, například jména
majitelů parcel, ale geometrie parcel ještě není zcela vyrovnána jako na panelu
zobrazené konečné originální mapě. Indikační skici vlivem častého užití nesou
stopy většího opotřebení, což je znatelné i u barevného podání, které se dříve
barevným odstínem více podobalo originální mapě.

Větrný mlýn

VÝBĚR Z LEGENDY ORIGINÁLNÍ MAPY:
průčelí vyznačeno zesílenou čárou
zděná, kamenná stavení
dřevěná, hospodářská stavení
mlýnská kola
stavidlo
větrný mlýn (dřevěný)
hraniční kameny
cesty
vodní tok, značen jako parcela
se šířkou podle břehů

vysoký les (hoher Wald)
mladý les (jünger Wald)
vinice
zahrady s ovocnými stromy
pole
pastvina (Weiden)
obecní pastvina (Gemeinde Weiden)
louka
pustiny, úhor

PROČ JE PŮVODNÍ MĚŘÍTKO 1 : 2 800?

kaplička

ů
sáh
40

Větrný mlýn byl dřevěné konstrukce
německého typu s možností natáčení
celé stavby.
2. ledna 1802 povolil hrabě Leopold
z Berchtoldu Františkovi Podluckému
na jeho žádost postavit si v Moravanech
větrný mlýn.

Základem soustavy délek byl vídeňský sáh, proto kvůli
rozdílné měrné soustavě dostaneme po přepočítání na dnešní
jednotky měřítko 1 : 2 880.

Jednotky plošné míry:
1 čtvereční sáh = 3,596652 m²
1 měřice = 1 918,21 m²
1 jitro = 5 754,64 m²

40 sáhů

Zákres na indikační
skice též z r. 1827.

Katastrální jitro půdy
Jitro půdy mělo být zobrazeno na ploše čtverečního vídeňského palce.
1 vídeňský palec = 2,634 cm

Jednotky délky:

1 : 2 880
Větrný mlýn ve 30. letech 20. století.
Zcela zanikl ve 40. letech.

1 vídeňský sáh = 189,6484 cm (6 střevíců)
1 střevíc (stopa) = 12 palců = 31,6081 cm
1 rakouská míle = 4 000 vídeňských sáhů = 7 585,936 m

(1 cm na mapě = 28,8 m ve skutečnosti)
Intravilán byl vyhotoven v dvojnásobně větším měřítku 1 : 1 440.

1 jitro = 1 600 čtverečních sáhů = 40 × 40 sáhů
1 sáh = 6 stop
1 stopa = 12 palců
40 sáhů = 240 stop = 2 880 palců se zobrazí na mapě 1 palcem
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