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RYBARSKY,I.

Stíčasné problémy pozemkových típrav v CSSR.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Č. 5,
s. 114-116.

Spoločonský význam pozemkových úprav a ich
hlavné úlohy pri zavádzaní polnohospodárskej
velkov~roby. Koncepcia projektpvania. Problémy
pozemkov~ch úprav v oblasti výskumu. Organi-
začné a kádrové problémy. Spoločné znaky po-
zemkových úprav a evidence nehnutelnosti.

347.235:11

HODAČ,K.
Technická kritéria organizace půdního fondu.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Č. 5,.
s. 117-121, 5 graffi.

. .

Základní ukazatelé charakterizující organizaci
půdního fondu.' Rozhodující faktory. Doplňující
kritéria. Indexy vyjadřující výsledky srovnání
dvou rťizných stavťi.

528.46.088.33:711.163

POTužAK, P.
Pi'esnost ml!i'ických prací pili pozemkových úpra-
vách.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Č. 5,
s. 122-128, 3 tab.

Kritéria přesnosti rťizných otlskťi katastrálních
map a THM. Dovolené odchylky ve v~škovém mě-
ření a zobrazení. Používání maximálních přípust-
ných odchylek při pozemkových úpravách.

528.46:711.163:37

ŠTEINER, F.:
Výchova kádrů na úseku pozemkových típrav.

Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Č. 5,
s. 129-132.

Studijní obor geodézle a kartografie. Postgra-
duální studium. Problematika pozemkových úprav.

528.46:912.43

Nf:MEČEK, J.'
Využití map v zemědělství a charakter základních
podkladových materiálů.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Č. 5,
s. 133-137.

Okresní generel rozvoje zemědělské pťidy. Výhle-
dový plán rozvoje zemědělství okresu. Plán orga-
nizačně hospodářského rozvoje zemědělského pod-
niku. Projekt pozemkových úprav. Komplexní prťi-
zkum pťid. Meliorační program.

528.46:711.163[437)

MALIŠ, V.
Zkušenosti z provádění pozemkových úprav v JZD
Sebranice.

Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Č. 5,
s. 138-141, 4 tab.

V r.1958 byl zpracován jednoduchý projekt' HTÚP.
V r. 1960 souhrnný projekt pozemkových úprav.
Vyhodnocení získaných zkušeností.

528.46:711.163[497.2)

MIČEV, M.
Pozemkové típravy pro sloučená zemědlllskávý-
robní družstva v BLR.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Č. 5,
s. 141-144.

Pozemkové úpravy v BLR.Umístění hospodářských
středisek a dvorťi. Organizace a umístění osev-
ních postupťi. Projektování místních komunikací.
Zásady pro projektování honťi. Umístění polních
cest. Umístění ochranných lesních pásťi.
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PblBAPCKH, H.

COBpeMeHHLle Op06J1eMLI seMJleycTpollcTB8 B IfCCP.·

reoll. H KapT. oClsop, 13, 1967,N. 5, c. 114-116
OCllll;eCTBeHHoe SHa'leHHe 3eMJleycTpollcTBa H ero rJlaBHLle
Salla'lH OpH BBelleHHH seMRexosnllcTBeHHoro KPYOHoro npo-
H3BOIlCTBa. KOHuenUHn opoeKTHpOBaHHSl. np06J1eMbI SeMJle·
YCTpoficTBa B OClJlaCTH HCCJleIlOBaHHSl. np06J1eMbI opraHH-
saUHH H KaIlPOB. OClIll;He SH8KH seMReycTpollcTB8 H Y'IeTa
HellBHlKHMocTell. .

rO,Il;AtI, K.

TeXHH'IeCKHe KpHTepHH opr8HHs8UHH SeMeJlbHOrO cjIoHll8.

I'eoll. H KapT. o6sop, 13, 1967,N. 5, c. 117-121, 5 rp8cj1HKoB

OCHoBHble noK8S8TeRH xap8KTepHsHPYlOIlI;He opraHHS8UHlO
3eMeRbHoro cjlOH.I\8. Pew81OIlI;He cjl8KTOPbl. Jl:onOJlHHTeJlb-
Hble KpHTepHH. nOK8S8TeJlH Bblp8lK81OIlI;He peSYRbTaTLI
cpaBHeHHSl .l\BYX P8SHblX COCTOSlHHlI.

nOTY)I(AK, n.

TO'lHOCTb H3MepHTeJlbHLlX p860T OpH seMJleycTpolcTBe.

reo.l\. H K8pT. oClsop, 13, 1967, N. 5, c. 122-128, 3. T86.

I(pHTepHH TO'lHOCTH p8SHblX OTTHCKOB K8.1\8CTPOBLlX K8PT
H TexHHKoxOslIllcTBeHHoll C'beMKH. Jl:ooYCK8eMble HeBlISKH
H3MepeHHSl BblCOT H HsoClp8lKeHHSl. nPHMeHeHHe M8KCH-
MaJlbHblX .l\OnycK8eMblx HeBSl30K OpH seMJleycTpollcTBe.

528.46:711.163·:37

llITEnHEP, c71.

06Y'leHHe K81lpOB B 06J18CTH seMJleycTpollcTB8.

I'eoll. H K8pT. oClsop, 18, 1967, N. 5, c. 129-132
Y'IeClH8Sl coeUH8~bHOCTb r~SHn H K8pTorpacjlHH. YqeHHe
nocJle OKoHqaHHSl Bblcwer rq.. jaBe.l\eHH5I. npo6J1e-
MaTHK8 seMJleycTpollcTB8. "ii::'("j l!

L !J(!<:,-!..
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HEMEtIEK., n.
HCnOJJb30BaHHe KapT B CeJJbCKOM X03111lcTBe H xapaKTep
OCHOBUblXMaTepHaJJOB.

reO,ll. H KapT. 0630P, 13, 1967, N, 5, c. 133-137
npoueccpal!oHHoro pa3BHTHH CeJJbCKOx0311l!cTBeHHol!3eMJJK.
nepcneKTKBHbll! nJJaK pa3BKTHll CeJJbcKOrO x03HllcTBa
pal!oHa. nJJaH opraHKaaUKOHHD-XOalll!cTBeHHoro paaBKTKll
CeJJbCKOx0311l!cTBeHHoro aaBO,llB. npoeKT aeMJleycTpollcTB3.
1(0MnJJeKCHoe HCCJJe,llOBBHue aeMeJlb. nporpaMMa MeJlKO-
pBUKH.

528.46:711.163 (437)

MAJlHIlI, B.
OnblT npOHaBO,llCTBa aeMJleycTPollcTBa B e,llHHOM CeJlbCKO-
X0311llcTBeHHOMKoonepaTHBe Ce6paHHue.

reO,ll. H K3pT. o6aop, 13, 1967, N, 5, c. 138-141, 4 T36.
B 1958 r. 6b1J1 COCT3BJleH npocTol! npoeKT aeMJleycTpol!cTB3.
B ·1960 r. 06W:HI! npoeKT 3eMJleycTpol!cTBa. OueHK3 npK-
o6peTeHHoro on biTa.

528.46:711.163 [497.2)

MHtIEB, M.
3eMJleycTpollcTBO ,llJJlI 06~e,llHHeHHblx npOH3BO,llCTBeHHblx
ceJlbcKoxo3RIlcTBeHHblx KoonepaTHBoB B Hapo,llHoll BOJl-
rapCKol! Pecny6J1HKe.

reOA. K K3pT. o6aop, 13, 1967, N. 5, c. 141-144
3eMJleycTpol!cTBo B HapOll.Hol! BOJJrapcKoll Pecny6J1KKe.
P3Cnpell.eJleHKe xoallllcTBeHHblx ueHTpoB K ll.BOpOB. Opra-
HKaaUKll K pacnpe,lleJJeHKe ceBo060pOTOB. npoeKTHPoBaHKe
MeCTHblX nYTel! co06w:eHKll. npHHUHnbl npoeKTKpoBaHKlI
aeMeJJbHblX yrOll.HI!. Pacnpe,lleJleHKe nOJleBblX ll.opor. Pac-
npe,llenellKe JJeC03Bw:IITHbIX DOJlOC.
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RYBÁRSKY, 1.

Gegenwlirtlge Probleme der Bodenregelung ln der CSSR.

Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Nr. 5,
seite 114-116.

Gesellschaftliche Bed6utung der Bodenregelung und deren
Hauptaufgaben bel der Ein!iihrung der landwlrtschaftli-
chen GroBproduktion. Konzeption der Projektierung. Pro-
bleme der Bodenregelung auf dem Gebiet der Forschung.
Organlslerungs- und Kaderprobleme. Gemeinsame Merk-
male der Bodenregelung und der Liegenschaftenevldenz.

347.235.11

HODAC, K.

Technlsche Krlterlen der Organlslerung des Bodenfondes.

Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Nr. 5.
Selte 117-121, 5 Graph.

Dle organisierung des Bodens!onds charakterlslerende
Grundanzeiger. Entscheidende Faktoren. Erganzungskrite-
rifm. Erg&bnlsse elnes Vergleichs zweier verschledene Zu-
stllnds ausdriickender Indexe.

528.46.088.33:711.163

POTUZÁK, P.

Genaulgkelt der Vermessungsarbelten bel Bodenregelungen.

Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Nr. 5,
seite 122-128, 3 Tab.

Genaulgkeit .verSchledener Drucke der Katasterkarten und
der wirtschafts-technischen Karten: Zul1!ssige Abweichun-
gen ln der' Hohenmessung. und' ln der Darstellung. An-
wendung maximaler zulassiger Abweichungen bei Boden-
regelungen.

528.46:711.163;37

ŠTEINER, F.

Ausbildung der Kader aul dem Arbeltsabschnltt der Boden-
regelungen.

Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Nr. 5,
Seite 129-132.

Studienlach Geodasie und Kartographie. Postgraduales
Studium. Problematik der Bodenregelungen.

528.46:912.43

NeMECEK, j.

Ausnutzung der Karten ln 'der Landwlrtschaft und Charak-
ter des lundamentalen Unterlagematerlals.

Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Nr. 5,
seite 133-137.

Bezirksbenerell der Entwlcklung des landwirtschaftllchen
Bodens. Aussichtsplan der Entwicklung der Landwirtschaft
im Bezirke. Plan der organisatorisch-wirtschaft1ichen Ent-
wicklung eines landwirtscha!tlichen Betriebes. Bodenrege-
lungsprojekt. Komplexe Aufkliirung der Boden. Meliora·
tionsprogramm.

528.46:711.163 (437)

MALIŠ, V.
Erlahrungen aus der Ausliihrung der. Bodenregelung bel
der LPG ln Sebranlce.

Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Nr. 5,
Seite 136-141. 4 Tab.

lm jahre 1958 wurde das sog. einfache Projekt der wirt-
schafts-technischen Bodenregelung ausgearbeitet. lili jahre
198) dann das komplexe PrOjekt der Bodenregelung. De-
wertung der erreichten Erfahrungen.

528.46:711.163( 497.2]

MICEV, M.

Bodenregelungen liir verelnlgte LPG ln der BVR.

Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Nr. 5,
Seite 141-144.

Bodenregelunben in der BVR. Aufteilung landwirtschaft-
licher Zentren und Hofe. Organisierung und Wahl der
saatfortgange. Projektierung der ortlichen Kommunika-
tionen. Grundsatze fiir die Projektierung der Flursn.
Wahl des Verlaufes der Feldwege. Wahl der Wald-Schutz-
streifen.

528.46:711.163( 437)

RYBÁRSKY, !.

Present problems 01 reaJlotment ln CSSR.

Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, NO 5,
p. 114-116.

Social importance of reallotment and its ma in task in
introducing mass production in agriculture. the idea of
designing. Problems of real10tment in the sphere of re-
search. Problems of organization and persone!. Similar
features of reaJlotment and estate survey.

347.235.11

HODAC, K.

Technlcal crllerla of land funds organlzatlon.

Geodtltický a kartografický obzor, 13, 1967, No 5,
p. 117-121, 5 fig.

Main features of agricultural land funds organization.
Decisive factors. complementary criterla. Factors ex-
pressing the resuHs of comparison of two different situa-
tlons.



Československá vědeckotechnická společnost a pozem-
kové úpravy

Geodeticky a kartografický obzor
roi!. 13 (55), i!islo 5/1987 113

Československá vědeckotechnická
společnost a pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy v rozvoji našeho národního hos-
podářství plní závažné funkce. V období sociaZž-
zace vesnice umožňovaly scelit jednoduchým způ-
sobem pozemky družstevních rolníků, na rozdíl
od klasického scelování bez pracného vykupování
pozemků, ale novou formou podle objektivních a
spravedlivých hledisek, zakotvených v nových
předpisech. V období konsolidace jednotných ze-
mědělských družstev, které započalo jejich slučo-
váním ve větší, ekonomicky silnější podniky, od-
straňuje dlouhodobě nastřádané křivdy, napáchané
na zemědělství vývojem kapitalistického hospodář-
ství u nás a zemědělskou malovýrobou. Pozemko-
vé úpravy v současné době řeší progresívní orga.-
nizaci půdního fondu s realizačními technickými
a výrobně ekonomickými důsledky, vodohospodář-
skými, protierozními, rekultivačními a dalšími opa-
třeními a celou následnou investiční výstavbou,
potřebnou pro realizaci komplexní pozemkové
úpravy.

Složky, které pozemkové úpravy projektují a
provádějí, prožily různé organizační formy. Od
agrárních operací, scelovací služby u národních
výborů, Geoplanu, Agroprojektu, Státního ústavu
pro typízaci a vývoj zemědělských a lesnických
investic (SUTV j, po okresní střediska přípravy
zemědělských investic (OSPZI j a letos zemědělské
stavební správy (ZSS j a zemědělské stavební pod-
niky (ZSP j. -V poslední etapě, od roku 1960, byly
OSPZl, a jsou ZSS a ZSP organizacemi řízenými
výrobními zemědělskými správami, jako samostat-
né okresní složky. Protože jedinou společnou od-
bornou základnou všech těchto pracovišť byly in-
struktáže a školení pořádané ministerstvem nebo
Zemědělskou investorskou správou, obvykle v roč-
ních intervalech, byla z iniciativy pracovníků.
praxe ustavena samostatná odborná skupina pro
pozemkové úpravy při zemědělské sekci Cesko-
slovenské vědeckotechnické společnosti.

Odborná skupina pro pozemkové úpravy si
vzala za úkol umožn:t soustavnou výměnou zkuše-
nosti pracovníků úseku pozemkových úprav na-
vzájem, soustavným informováním členů o nových
metodách, pracovních postupech, technologžžch
provozu i výstavby a pořádáním seminářů, kursů,
konferencí apod. přispívat ke zvyšování jejich
kvaZžfikace.

Odborná skupina byla ustavena na začátku
roku 1966 a během minulého roku dokázala opráv-
něnost a správnost tohoto kroku. V krajích byly

vytvořeny výbory krajských odborných skupin pro
pozemkové úpravy, které podle potřeby a zájmu
svých čleml uspořádaly řadu seminářů k otázkám
projektování, realizace a ekonomiky pozemkových
úprav, projektování a výstavby polních cest, proti-
erozních opatření, k otázkám předpisů, rozpočto-
vání, ceníků atd. Krajské odborné skupiny uspo-
řádaly řadu tematických zájezdu a exkurzí po
lokalitách realizovaných akcí, kde si přímo na
místě pracovníci vyměňovali zkušenosti. Na pra-
covištích, v zemědělských stavebních správách a
podnicích byly ustaveny závodní pobočky, které
navázaly spolupráci s TZI) a statky, zvou jejich
přední praeovníky mezi sebe na své semináře i zá-
jezdy, poskytují jim podle potřeby technicko-po-
radenskou službu, informují je o novinkách dule-
žitých pro zemědělský provoz.

Odborná skupina pro pozemkové úpravy navá-
zala spolupráci také s dalšími složkami CSVTS, se
sekcí pro geodéziž a kartografU, s odbornými sku-
pinami pro meliorace, pro hydro meliorace a pro
rostlinnou výrobu. Zatím jde o spolupráci pasívní,
kde pořadatelé jednotlivých akcí se navzájem
zvou, členové se zúčastní seminářů a konferencí,
o které mají zájem. Tato pasívní spolupráce se
bude dále prohlubovat soustavnou výměnou plánů
činnosti v celostátním i krajském měřítku. V bu-
doucnu, a to již v letošním roce, dojde k rozšíření
v aktivní a koordinovanou spolupráci, jejímž vý-
sledkem budou buď spoluúčast na některých ak-
cích speciálními referáty a informacemi, nebo
společné akce obou odborných skupin nebo sekcí.
Tak se Ceskoslovenská vědeckotechnická společ-
nost stává novou platformou mezi obory i resorty,
na které je možno řešit společné zájmy i problé-
my, které na pracovišti umožní zlepšit a zkvalitnit
práci a odstraňovat překážky spojeným úsilím.

V letošním roce krajské odborné skupiny svou
činnost dále prohlubují, ustavují další závodní po-
bočky. Celostátní výbor odborné skupiny v minu-
lém roce uspořádal celostátní seminář k otázkám
perspektivních plánů (plánů organizačně hospo-
dářského rozvoje zemědělského podniku - POHRj
a výstavby polních cest .. V letošním roce uspořádá
l. celostátní konferenci k otázkáin projektování a
výstavby pozemkových úprav, které se zúčastní
i zahraniční delegáti a hosté. Této konferenci je
věnováno také 5. číslo Geodetického a kartogra-
fického obzoru. -kh-
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Rybár'Sky, f.: Súčasné problémy pozemkových úprav
v CSSR

Súčasné problél1.1Y
pozemkových úprav v ČSSR

Doc. ing. Ivan Rybársky, CSc.
katedra mapovania a pozemkových úprav SVŠT,

Bratislava

Pofnohospodárstvo u nás dostává sa stále viac do
popredia záujmu celej našej spoločnosti. Doterajšie
rozbory národného hospodárstva nás presvedčili,
že bez rýchleho rozvoja pol'nohospodárstva nie je
možné rozvíjať ani ekonomiku českoslovensl{ého
hospodárstva, Slni zvyšovať životnú úroveň ná,šho
obyvatefstva. '

lntenzifikácia pofnohospodárstva je dnes jed·
ným z hlavných úkolov hospodárskej politiky nie-
len vačšiny socialistických štátov, ale aj kapitalis-
tických a rozvojových krajín. Ak má sa naše pof·
nohospodárstvo, tak ako to vyplýva z uznesení
XII. a XIII. sjazdu KSČ, v najbližšich rokoch do·
stať na úroveň priemyslu, musia sa odstrániť čo
v najkratšom 'čase všetky pozostatky pofnohospo-
dárskej malovýroby a v ŠM a v JRD musia sa za-
viesť progresívne vefkovýrobné formy hospodáre-
nia.

Zavedenie vefkovýroby v socialistických pof-
nohospodárskych podnikoch možno dosiahnuť je-
dine spriemyselnením výroby. Cestou koncentrá-
cie, špecializácie, uplatilovaním veikovýrobnej
technológie, komplexnej mechanizácie a kooperá-
cie vo výrobe. Zavádzaním najnovšich poznatkov
pofnohospodárskej vedy a techniky, ako aj neustá-
lym zvyšovaním kvalifikáciea dodržiavaním účin-
ných princípov hmotnej zainteresovanosti pracov-
níkov všetkých kategórií v pofnohospodárstve.

Spolocenský význam pozemkových úprav a ich
hlavné úlohy pri zavádzaní pofnohospodárskej
vefkovýroby

Vefkovýrobné formy hospodárenia v JRD a v ŠM
možu sa zaviesť len vtedy, keď v týchto podnikoch
budú prevedené pozemkové úpravy. Pozemkové
úpravy stávajú sa preto základným a nevýhnutným
predpokladom zavedeni a vefkovýroby v socialistic-
kých pofnohospodárskych podnikoch. Bez 'progre-
sívne vyriešenej organizácie podneho fondu nie je
možné správne rozmiestniť ani investičnú výstav-
bu, ani účelne riadiť a plánovať pofnohospodársku
výrobu. .

Dnešné pozemkové úpravy, často nazývané aj
hospodárskotechnickými úpravami pozemkov, prav-
da nemožno považovať len za výlučne technické,
resp. právne opatrenia, alebo len za akúsi apliká-
ciu bývalých scefovacích [komasačných) prác. Je
to celý súbor politických, organizačných, právnych,
ekonomických a technických opatrení, slúžiacich
k rozvíjaniu a upevňovaniu ekonomiky socialistic-
kých pofnohospodárskych podnikov, a tým aj
k zlepšovaniu životných podmienok vidieckeho
obyvatefstva.

Pod fa toho ako sa menia hospodárske a poli-
tické úlohy v jednotlivých etapách výstavby socia-
Hzmu, meniasa aj úlohy a obsah socialistických
pozemkových úprav - prevláda jedna alebo druhá

stránka pozemkových úprav. V období zakladania
družstiev hlavnou úlohou pozemkových úprav bola
vytváranie najnutnejšich predpokladov pre prechod
z pofnohospodárskeJ malovýroby na družstevnú
vefkovýrobu. Pritom išlo hlavne o scelenie rozdro-
bených a rozptýlených pozemkov družstevníkov do
vačšich pOdnych cel kov tak, aby sa poda mohla
spoločne obrábať, a aby sa zaviedol spoločný osev
(bez technických zásahov do pOdneho fondu).
Tento prechod z individuálneho hospodárenia na
kolektivne, zabezpečoval sa. a v niektorých krajoch
ČSSR zabezpečuje sa ešte aj v súčasnosti, formou
tzv. jednoduchých projektov HTÚP. Pozemkové
úpravy v tomto období a na tejto úrovni plnili a
plnia predovšetkým politicko-organizačné úlohy.

V štádiu hospodárskeho upevňovania a rozví-
jania družstiev a štátnych majetkov, pozemkové
úpravy musia riešiť ďaleko širší a zložitejší okruh
problémov (obdobie po r. 1960). V tejto etape,
okrem plošného usporiadania podneho fondu, ide
o vyriešenie celého radu technických opatrení, ako
navrhnutie potrebných vodohospodárskych a pád-
neochranných zariadení, vyprojektovanie novej
siete pofných ciest, prevedenie rekultivačných a
zemných prác, rozmiestnenie účelovej výstavby
(výrobných stredísk a fariem), výsadba trvalých
kultúr (viníc, chmefníc, ovocných sadov) a pod.
Uvedené úlohy musia sa riešiť formou súhrnných
(komplexných) projektov pozemkových úprav.
V tejto etape prevládajú teda ekonomicko-technické
aspekty pozemkových úprav. Nie je preto správne
(čo sa žiaf stáva najma u riadiacich orgánov vý-
robných pofnohospodárskych správ - VPS) za-
mieňať dnešné pozemkové úpravy s hospodársko-
technickými úpravami pozemkov z obdobia zakla-
dania družstiev.

Charakteristickým znakom dnéšných pozem-
kových úprav je ich komplexnosť a mnohostran-
nost

V súčasnej dobe ---: v našich podmienkách -
kedy pripadá len necelých 37 árov ornej pody na
jednoho obyvatefa, jednou z vefmi vážnvch úloh
pozemkových úprav' je racionálne využívanie a
ochrana pOdneho fondu. SÚ to práve 'Pozemkové
úpravy, ktoré musia zvýšenou starostlivosťou a

'ochranou podneho fondu zabrániť nehospodárnemu
plýtvaniu a neodovodnenému odoberaniu pody poI-
nohospodárskej výrobe, už či ide o odňatie pody
pre výstavbu priemyselných podnikov, vodných
dief, na výstavbu ,sídlisk a pod.

Z uvedeného vyplýva, že projektanti pozemko-
vých úprav, ako aj pracovníci stredísk geodézie
majú sa stať opravdovými hospodármi s týmto zá-
kladným a nerozmnožitefným výrobným prostried-
kom. Majú na jednej strane odhálovať doteraz ne-
využité plochy a zapájať do výrobného procesu
všetky podne rezervy (pozemky devastované a ne-
dostatočne využité, pozemky vhodné na meliorácie,
pod rekultivácie a pod.). Na druhej. strane tech-
nické zásahy do pOdneho fondu majú riešH tak,
aby čo najviac šetrili s pOdnym fondom a pri ich
výstavbe v maximálnej miere bránili zaberaniu 01'-
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nej pody, tak ako to vyplýva aj z nového zákona
o ochrane pofnohospodárskeho podneho fondu č.
53/1966 Zb. .

Je preto nutné, aby pri pozemkových úpravách
každý pozemok dostal správne budúce určenie.
Z toho dovodu musí sa každá zmena v charaktere
a v sposobe využitia pozemkov všestranne zdovod·
niť a príslušnými orgánmi odsúhlasíť a schváliť.
Platí to zvlášť pri vydelovaní pozemkov pre iné
ako pofnohospodárske účely.

Nie menší význam pozemkových úprav z hra-
diska spoločenského treba vidieť v tom, že tieto
podstatnou mierou podielajú sa na tvorbe život-
ného a pracovného prostredia vidieckeho obyvatef-
stva. Ovplyvňujúcelkovú prestilvhu krajiny a náš-
ho vidieka. Realizovaním projektov pozemkových
úprav, najma výstavbou spoločných zariadení a
vytváraním vefkých p6dnych celkov, mení sa
v značnej miere celkový ráz krajiny. Tieto, najma
technické zásahy do pOdneho fondu musia byť
ciefavedome organizované. Musia byť také, aby
neporušovali zákony prírody (biologickú rovnová-
hu), aby prihliadali na ochranu prírody, prírodných
pamiatok a vytváraIi harmonický a rozvojaschop-
ný celok. Nakoniec majú byť také, aby boli odra-
zom nového života na našej dedine a výrazom
myslenia a cítenia vyspelého človf;lka dnešnej doby.

Pretože pri navrhovaní týchto technických
opatrerrí, ide skoro vždy o vefké investičné nákla-
dy,žiada sa, aby ich projektovanie bolo na vy-
sokej úrovni a prHom aby sa nezabúdalo ani· na
ich maximálnu ekonomičnosť a rentabílnosť.
Pozemkové úpravy postavené na vedeckých zákla-
doch musia preto jednak odrážať súčasnú úroveň
výrobných síl, ale ČO je hlavné, musia vytvárať
všestranné podmienky pre ieh ďalší rozvoj, najma
pre rozvoj pofnohospodárskej vedy a techniky.

Najdoležitejšim článkem prác na pozemkových
úpravách je zostavenie vlastného projektu. V bu-
dúcnosti pozemkové úpravy u nás budú sa robiť
výlučne formou súborných (súhrnnýchj projektov
pozemkových úprav. Pre vyriešenie takého mnoho-
stranného a zložitého projektu, akým má byť sú-
borný projekt pozemkových úprav, mú vefký vý-
znam koncepcia projektovania, metodický a tech-
nologický postup pri zostavovaní projektov.

Projektovanie musí mať určitý systém. Najprv
musia sa vyriešíť problémy, ktoré sa dotýkajú via-
cerých uživatefov a ktoré nie je možné vyriešiť len
v rámci jednej obce, resp. v rámci jedného upravo-
vaného podniku. Pojde tu hlavne o navrhnutie no-
vých hospodárskych obvodov, vydelenie plOch ne-
pofnohospodárskym uživatelom (priemyselným pod-
nIkom, školám, výskumným a iným inštitúciam
vodnému a lesnému hospodárstvu a pod.), ako aj
vyriešenie medzisektorovej delimitácie. Tieto pro-
blémy najvýhodnejšie možno riešiť v rámci niekof-
kých obcí,. prípadne povodia, a to formou genere-
lov (medzipodnikových pozemkových úprav), kto-
ré budú navazovať na výhřadové plány rozvoja pof-
nohospodárskej výroby okres ov. Generely by sa
maly spracovávať pre širšie záujmové' územie a
nie len pre jeden podnik, tak ako to predpisuje
metodika pozemkových úprav. pre zlúčené a kon-
solidované pofnohospodárske podniky.

Až po vyriešeníširšich územných vzťahov
medzi viacerými uživatefmi .a obcami možno pri-
kročiť k vnútornému usporiadaniu územia v kon-
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krétnom pofnohospodárskom podniku, a to najlep-
šie formou vnútropodnikových pozemkových úprav,
tj. vyhotovením detailného (technického] projek-
tu pozemkových úprav. Jedine tento postup z vef-
kého do malého dáva záruku, že organizúcia pod-
neho fondu bude vykonaná komplexne a v súfade
s ostatnými technickými a ekonomickými opatre-
niami v pofnohospodárstve ako s plánovaním a
rozmiestnením pofnohospodárskej výroby, s melio-
ráciami, s rozmiestnením účelovej výstavby a pod.

Pokial pojde o vyriešenie vnútornej organi-
zácie územia určitého JRD alebo ŠM, aj 'tu treba
postupovať od problémov zásadných a všeobec-
ných k otázkam detl:Jilnejšim a podrobnejšim. Tak
napr. až po konečnom upresnení hraníc hospodár-
skeho obvodu upravovaného podniku, spresní sa
výrobné zameranie a špecializácia v jednotlivých
výrobných jednotkách. V ďalšom prevedie sa ohra-
ničenie sídlisk (intravilánov obcí), prípadne vy-
delia sa plochy pre rozne verejnoprospešné účely,
a tak oddelí sa pofnohospodárska - výrobná -
časť územia od zastavaných plOch. Za tým má na-
sledovqť organizácia pofnohospodárskych pozem-
kov, ako vydelenie plOch pre trvalé a špeciálne
kultúry (ovocné sady, vinice, chmefnice), lokali-
zácia osevných postupov, usporiadanie honov, a
s tým súvisiace navrhnutie spoločných zariadení
a zemných prác. Nakoniec projekt sa prenesie· do
terénu (vytýči saj a zostaví sa bilancia pOdneho
fondu po pozemkových úpravách.

Pri posudzovaní poradia v projektovaní a rie-
šení jednotlivých opatrení a problémov treba zd0-
razniť, že všetky tieto prvky na seba veImi úzko
navi:izujú, vzájomne sa podrnleiíujú, a preto pri ich
riešení musí sa zachovať úzka kool'dinácia a kom-
plexnosť. Posudzovanie vždy ďalšieho detailného
prvku musí spresniť riešenie predchádzajúcich vše-
obecnejšich prvkuv. K zostaveniu najprogresívnej-
šieho projektu pozemkových úprav, je potrebné
preurčitú dielčiu časť, alebo aj pre celý projekt
vypracovať dve alebo viuc alternatív, z ktorých sa
~la základe analýzy a poro~nania vyberie tá naj-
vhodnejšia.

Detailné projektovanie má vyriešiť s konečnou
platnosťou všetky problémy pozemkových úprav a
každý dielčí problém ako aj celý projekt má sa
po ekonomickej a technickej stránke vyhodnotiť a
všestranne zdovodniť. Okrem toho má sa vypraco-
vať aj návrh prechodných opatrení, nezbytne nut-
ných k zabezpečeniu reaIizácie projektu.

Pri spracovávaní jednotlivých projektov po-
zemkových úprav a ich dielčich problémov treba
pristupovať tvorivo, bez šablóny a vychádzať vždy
z konkrétnych miestnych prírodných a výrobných
podmienok. Nakolko pri zostavovaní súhrnných
projektov pozemkových úprav ide o rdznorodé a
zložité vzťahy a problémy, musia sa na ich spra-
covaní podielať odborníci viacerých profesií, ako
geodeti - projektanti pozemkových úprav, agro-
nómovia, vodohospodári, prípadne urbanisti, pomo-
lógovia a ďalší špecialisti. Pritom sa žiada čo
najužšia ich spolupráca a koordinácia. Súčinnosť a
spolupráca týchto špecialistov dáva záruku, že
súhrnné projekty pozemkových úprav budú kvalit-
né á reaIizovatefné.

V oblasti výskumu treba sa zamerať hlavne na rie·
šenie týchto problémov:
1. Na vedeckých základech rozpracovať teore
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tickú stránku socialistických pozemkových úprav.
Osvetliť najma vývOj úprav z historického hfadiska,
triednu podstatu, ich spoločenské postavenie, obsah
a vzťah pozemkových úprav ako vednej disciplíny
k ostatným vedným odborom.
2. Vypracovať metodiku pozemkových úprav pre

špecifické podmienky (územia ohrozené vodnou
eróziou, územia s l'azníckym osídlením, územia
s vefkoplošnými závlahami, s projektovanými diaf-
nicami a pod.). Práve tak treba študovať zvláštnosti
organizácie pDdneho fondu v ŠM a v zlúčených
JRD.
3. Na základe viacročných pozorovaní a rozbo-

rov realizovaných projektov pozemkových úprav
zovšeobecniť parametre [ukazovatefe) niektorých
projekčných prvkov a vypracovať vhodný systém
ko'mplexného vyhodnocovania projektov pozemko-
vých úprav ako po ekonomickej, tak aj po tech-
nickej stránke.
4. Zamerať sa na rospracovanie niektorých

zvláštných geodetických prác pri pozemkových
úpravách (využitie fotogrammetrie, navrhnutie
vhodných účelových máp pro projektovanie, .sposob
evidovania podnych fondov a pod.). _
5. K zefektívneniu projekčných prác pozemko-

vých úprav (riešenie dopravy z hfadiska ekono-
mického transportu hmot, stanovenie optimálnej
potreby krmív v súfade s plánovaným stavom hos-
pOdárskych zvierat a pod.), ako aj k ekonomické-
mu vyhodnocovaniu projektov, k bilančným prá-
cam využívať vhodných matematicko-štatistických
metód, najma praktických aplikácií z lineárneho
programovania a pod.

Organizačné a kádrové prohlémy na úseku pozem-
kových úprav

Na základe do.<;iahnutých výsledkov a doterajšich
rozborov možno oprávnene konštatovať, že reorga-
nizáciou služby pozemkových úprav v roku 1960
sa rozsah prác a úro~eii projektovania pozemko-
vých úprav podstatne nezvýšili. Decentralizovanie
zložky HTÚP z kraj ov do okresov sa neosvedčilo.

Pofnohospodárske stavebné správy (podniky)
vo vačšine okresov nie sú pre tieto úlohy kádrove
dostatočne vybavené a často výrobnými pofnohos-
podárskymi správami nie sú správne usmerňované
a vedené. Z rozboru súčasnej kádrovej situácie na
úseku pozemkových úprav vyplýva, že máme 11
okresov v ČSSR, kde nie sú vytvorené zložky po-
zemkových úprav, v 18 okresov zamestnávajú len
1 alebo 2 pracovníkov, teda nie sú komplexné sku-
piny odborníkovo To znamená, že v jednej tretine
okresov nie sú vytvorené podmienky pre 'Úspešné
vykonávanie týchto prác.

V jednotlivých okresoch ČSSR je vefmi roz-
dielne obsadenie zložiek pozemkových úprav aj čo
do počtu, aj čo do kvality pracovníkovo SÚ kraje,
kde pripadá na jeden okres len 1,3 pracovníka a
v iných krajoch 6,5 pracovník ov. Stáva sa aj to, že
výrobné pol'nohospodárske správy používajú pra-
covníkov pozemkových úprav na práce ktoré ne-
majú nič spoločného s ich náplň ou. V niektorých
okresoch je o vysokoškolsky kvalifikovaných pra-
covníkov nezáujem i napriel{ tomu, že tam nemajú
žiadneho vysokoškoláka. V súčasnej dobe 20 okre-
sov nemá vysokoškolákov v6bec a v 57 okresoch
nezamestnávajú vysokoškolákov - špecialistov po-
zemkových úprav.

K zvládnutiu zložitých a roznorodých problé-
mov pozemkových úprav bude potrebné pre tieto
práce vyškoliť dostatočný počet kvalifikovaných

odborníkovo I keď za posledných 9 rokov bolo v na-
šej republike na ČVÚT v Prahe a na SVŠT v Bra-
tislave vyškolených vyše 300 absolventov špeciali-
zácie pozemkových úprav, z týchto vyše 80 % išlo
pracovať do iJ:iých rezortov a nie do rezortu MPV.
Bolo to zavinené hlavne nesprávnym postupom pri
plánovaní a rozmiestňovaní týchto absolventov,
ako aj reorganizáciou služby pozemkových úprav.

Aby sa doterajšie skúsenosti z výchovy špecia-
Ustav pozemkových úprav dali využiť aj v bu-
dúcnosti, bude potrebné vhodným sposobom upra-
viť učebné plány štúdia zememeračského inžinier-
stva, využiť možnosti postgraduálnehoštúdia
v tomto odbore, organizovať nádstavbové kurzy, za-
viesť autorizačné skúšky, požadovať oprávnenie
k vykonávaniu týchto prác a pod.

Koordinácia 'prác pozemkových úprav a evidencie
nehnutefnosti

Treba poukázať ešte na jednu závažnú sku1Dčnosť.
V súčasnosti dochádza v praxi k nedostatočnej
koordinácii a k čiastočnej duplicite prác na po-
zemkových úpravách a evidencii nehnutelností. Je
predsa nehospodárne, keď po pozemkových úpra-
vách vyšetrovanie, zameriavanie zmien a hlavne
bilančné práce vykonávajú sa s menšou presnosťou
jedenkrát a skoro tie isté práce s vačšou Jlres-
nosťou musia vykonávať pracovníci rezortu USGK
.druhý krát. V záujme veci by bole potrebné 'upra-
viť prevádzacie smernice pre pozemkové úpravy,
podfa ktorých by sa meračské a bilančné práce
robili s takou presnosťou, aby sa mohli bez ďal-
šieho šetrenia a merania prevziať pre potreby evi-
dencie nehnutefnosti.

Evidencia podnych fondov v pofnohospodár-
stve nesmie plniť len funkciu štatistickú a regi-
stračnú, ale má sa svojou dynamičnosťou stať vhod-
ným nástrojom pri zvyšovaní a upeviJovaní ekono-
miky pofnohospodárskych podnik ov a v celom ná-
rodnom hospodárstve. Má aktívne a operatívne na·
pomáhať pri intenzívnom využívaní a ochrane pOd-
neho fondu, pri odhalovaní podnych rezerv a pri
správnej delimitácii kultúr. Je preto pochopitelné,
že tieto úlohy može evidencia nehnutefností naj-
lepšie plniť len v uzkej spolupráci s pozemkovými
úpravami.

Záver

Podfa doterajšich dobrých skúseností z okresov,
kde súhrnné projekty pozemkových úprav vo vač-
šej miere realizovali (brnenský okres], stávajú sa
tieto najúčinnejším opatrením a východiskovým
podkladom všetkých koncepčných zámerov inves-
tičnej povahy pri rozvoji pofnohospodárskej výroby
a výstavby v JRD a v ŠM.

No žiaf treba konštatovať, že v ČSSR v súčas-
nosti má len malé percento štátnych majetkov a
jednotných rofníckych družstiev vypracované, po-
ťažne realizované súhrnné projekty HTÚP. Reali-
zovaním súhrnných projektov pozemkových úprav
dalo by sa ročne v rámci celého štátu len na
nákladoch na výrobu ušetriť niekofko sto milió-
nov korún. Aby táto požiadavka stala sa reálnou,
je potreb1é okrem organizačných a kádrovýcb
opatrení zabezpečiť pre tieto práce - pre výstav-
bu po pozemkových úpravách - finančné pro-o
striedky, štátne subvencie, úvery a pod.

AkýmkoYvek oddiafovaním, prípadne nedoce-
nením týchto prác poškodzujú sa samotní družstev-
níci a celé národné hospodárstvo.
Lektoroval: ing. Karel Hodač, MZV, Praha
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Technická kritéria
organizace půdního fondu

Ing. Karel Hadač,
ministerstvo zemědělství a výživy, Praha

Zemědělským plldním fondem je zemědělská pllda
obhospodařovaná a pllda, která byla a má být na-
dále zemědělsky obhospodařována - stanoví zá-
kon o ochraně zemědělského plldního fondu. Zá-
kon při tom stanoví, že součástí zemadělského
plidního fondu jsou též pozemky, které sice ne-
slouží bezprostředně zemědělské výrobě, jsou pro
ni ale nepostradatelné, jako polní cesty, vodní ná-
drže, rybníky, ochranné terasy proti erozi atd.

Tvář tohoto zemědělského plldního fondu se
vyvíjela po dlouhou dobu a v současné době nese
pečeť zásahll celých dlouhých dějin na3ich zemí.
Zračí se v ní vývoj zemědělské malovýroby, jako
je tříštění cestou dělení pozemkll mezi řadu dě-
diců, cestou odprodeje, parcelace velkých statkll,
nepravidelné vedení polních cest po kraji vlast-
ních polí, neudržování a vymílání polních cest až
do hlubokých, vyjetých úvozových cest, dělení polí
po svahu, aby ka~dý díl měl část horšího (na hor-
ní části svahu) a část lepšího (na dolní části sva-
hu), další působení eroze na pásech polí po sva-
hu, skladování sesbíraného kamene na přilehlých
mezích, takového množství kamene, že "potopil",
zatlačil ornou půdu do metrov3 a větší hloubky,
rušení rybníků a vodních nádrží, odlesňování ne-
zemědělských půd atd. Rovněž nese současný ze-
mědělský půdní fond důsledky nerovnoměrného a
bezohledného vývoje průmyslu, budování železni-
ce, silnic v nepravidelných trasách bývalých cest,
budování průmyslových objektll na nejlepších pů-
dách, blízko vleček apod.

Tento vývoj byl nepravidelný podle oblastí
zájmu jak v zemědělství samotném. tak 'podle
potřeby rozvoje průmyslu, V oblastech produkč-
ních, blízko dopravních tepen působil negativně
více rozvoj prllmyslu; v oblastech hor a podhor-
ských to byly především přírodní podmínky, často
podporované zemědělskou malovýrobou. vývoj ze-
mědělského půdního fondu probíhal na rllzných
místech odlišným zpllsobem, podle vývoje nega-
tivně působících činitelů.
Hlavním nástrojem k oc1stranšní důsledků těch-

to negativních zásahů jsou pozemkové úpravy. Ty
ruší nevyhovující hranice, úvozové cesty, nevyho-
vující meze, příkopy; všechno to, co tvoří nevyho-
vující hranice pro obhospodařování pozemků, co
tvoří dosavadní o r g a n i z a c i půd n í h o f o n-
d u, a nahrazují je novými hranicemi. Navrhují
nové půdní celky, nové cesty, nově umisťují od-
vodňovací příkopy, budují protierózní ochranu ze-
mědělské půdy, rekultivují neplodnou a málo úrod-
nou plldu. Pozemkové úpravy vytvářejí novou or-
ganizaci půdního fondu.

Zatím jsme hodnotili výsledky pO~ymkových
úprav vždy jen porovnáním s výchozfS stavem.
Tak mohlo docházet k tomu, že v jednom případě
se podařilo uskutečnit značné změny k lepšímu,
i když projektant třeba nenašel nejlepší řešení;
v jiném případě mohlo dojít k pouze dílčím a
menším výsledkům, i když řešení bylo objektivně
nejlepší. Porovnání docílených ziskll v obou příp a-
derh není tedy objektivním měřítkem; nehledě
k tomu, že v současné doba hodnotíme uceleně
předcházející stav s projektovaným pouze po strán-
ce ekcn::·mické.

Po stránce technické máme dosud pro hodno-
cení organizace plldního fondu stanoveny odborně
technické Zásady, vycházející z praktických zku-
šeností zemědělské výroby, hospodaření zeměděl-
ských podniků z období zemědělské jak malový-
roby, tak velkovýroby a některých dílčích výsled-
kll vědeckovýzkumných prací z úseků rostlinné
výroby, mechanizace zemědělských prací, vodní-
ho hospodářství apod. Jde o zásady tradované
v různých učebnicích a příručkách, tvořící zatím
jediný základ pro odborně technické řešení a hod-
nocení pozemkových úprav. Tyto zásady tvoří za-
tím neucelený a nesoustavný souhrn zkušeností a
pokynů, lišící se obvykle rozsahem podle repro-
dukujících je autorů.

Rozbor kvality progresívně řešených pozem-
kových úprav z hlediska zemědělské velkovýroby
prokazuje, že existuje ucelený systém VZájemně se
doplňujících a na sebe navazujících kritérií, se-
stávajících ze základních ukazatelll, koeficientů
a indexů. Tento rozbor však ukazuje, že kritéria
jsou současně výrazem o b j e k t i v n í h o s t a v u
organizace plldního fondu, bez ohledu na to, zda
v daném místě byla provedena pozemková úprava
či nikoliv. Tento systém kritérií umožňuje vědecké
zdllvodnění pozemkových úprav jako celku, vytvá-
ří podmínky pro vědecké zdůvodnění pozemkové
úpravy a tvoří teoretický základ nauky o pozem-
kových úpravách.

se rozhodujícím zpllsobem podílejí na charakteris-
tice organizace plldního fondu. Každý z nich vy-
jadřuje charakter organizace půdního fondu z ur-
čitého typického hlediska. Každý základní ukaza-
tel je limitujícím kritériem pro optimální (maxi-
mální) pojetí organizace půdního fondu z hle-
diska potřeb zemědělské výroby; jako limitující
hranice se mění podle zhoršujících se přírodních,
popř. ekonomických výrobních podmínek. Tím je
dán objektivní charakter těchto základních uka-
zatelů. Základní ukazatele lze tedy označit za
objektivní kritéria organizace půdního fondu. Jak-
koli se liší jednotliví ukazatelé, zejména tím, že
každý z nich má jinou váhu, jiným zpfisobem vy-
jadřuje progresivitu organizace půdního fondu, je-
jich objektivní charakter je jim spol~čný.

z o r n ě n í, jako poměr mezi výměrou orné a
zemědělské pUdy;

i n ten z i t a v y u žit í o r n é půd y, jako
poměr výměry orné plldy zahrnuté v osevních po-
stupech k celkové výměře orné plldy;

p I o c h a p o I n í c h c e s t, jako výměra
půdy, kterou zabírají polní cesty včetně cestních
,příkopů a objektů v mZ na 1 ha;

p r ů m ě r n á d é I k a c e s t n í sít ě, jako
délka všech polních cest (účelových komunikací]
v km (na jedno desetinné místo) přepočtenA na
1000 ha zemědělské plldy;
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p r fi mě r n á d é 1k a h I a v ní c h p o l-
ní c h c e s t, jako délka hlavních polních cest
(účelových komunikací) v km přepočtená l:a
1000 ha z. p.;

pří s tup n o s t P fi dní h o f o n d u, jako po-
měr poloměru hospodářského obvodu k prfiměrné
dopravní vzdálenosti, tj. nefkratší vzdálenosti od
středu pfidních celkfi po cestách k hospodářskému
středisku;

t v a r p fi dní c h cel k fi, jako vážený prfi-
měr tvaru všech pfidních celkfi v hospodářském
obvodU, označený podle typfi čísly 1 - nejvýhod-
nější, až 5 - nejméně výhodný;

vel i k o s t P fi dní c h cel k fi, jako prů-
měrná velikost (aritmetický prfiměr) pfidních cel-
kfi orné pfidy včetně mimohonfi v hospodářském
obvodu v ha (na jedno desetinné místo);

k o n s o 1 i d a c e hon fi, jako poměr počtu
honfi (orné pfidy) k celkovému počtu pfidních
celkfi zařazených do osevních postupfi v hospo-
dářském obvodu;

objem realizace pozemkových
ú p r a v, jako hodnota (v tis. Kčs) prací potřeb-
ných pro realizaci v rozpočtové ceně, projektova-
ných i jako výstavba po pozemkových úpravách,
tj. součet objemfi výstavby nezpevněných i zpevně-
ných polních cest, samostatných příkopfi k odve-
dení povrchových vod, zemních prací v rámci po·
zemkových úprav, rekultivací a protierosních opa-
tření v hospodářském obvodu;

o c hra n a pro t i vod n í e r o s i, jako
pruměrná délka povrchového odtoku v oblastech
erosí ohrožených; ta se vypočte jako podíl plo-
chy orné pfidy v oblastech II. a vyšší třídy me-
chaniza{!ÍJ.í přístupnosti (podle tříd) - a hodnoty
celkové délky Hniových zařízení, které - obvykle
po vrstevnici - přerušují povrchový odtok. .

Přírodní a ekonomické podmínky, ovlivňují.::í
tyto základní ukazatele, lze označit za f a k t o r y
organizace pfidního fondu. Hodnoty jejich vlivu
se budou pohybovat v určitém rozmezí podle míst-
ních podmínek, stejně jako orientační hodnoty zá-
kladních ukazatelfi, stanovené na základě faktoru.

Výčet základních ukazatelfi vychází ze součas-
ných zkušeností, zkušeností období, ve kterém
přecházíme od zkvalitňování metodik prací k cíla-
vědomému zkvalitňování odborně technického řeše-
ní pozemkových úprav. Při kontrole výběru základ-
ních ukazatelfi a Xaktorfi vycházíme i ze zkuše·
ností a tradic scelování pozemkfi, máme však na
zřeteli odlišnou funkci úprav při scelování, které
v technickém řešení bylo vázáno subjektivními
podmínkami jednotlivých účastníkfi scelování.

Mezi rozhodUjící faktory, které ovlivňují kri-
téria organizace pfidního fondu, je nutno zařadit:

h o ri z o n tál n í č len i t o s t I i n i ov lÍ,
jako délka neměnných směrových staveb a pří-
rodních překážek, především jako silnice, toky,
železnice, hranice lesfi, rokle, cesty na okraji

. terénních .zlomfi apod., z toho délka těr.hto.
hranic nepravidelnÝch tvarfi; •

---c;hori.zontální. členitost pJOŠJ1:Ú,
jako výměra nezrušitelné nezemědělské plochy,
jako jsou lesy, rybníky, místní tratě, plochy

směrových staveb apod. uvnitř hospodářského
obvodu;
v e r t i káL n í č 1 e nit o s t, jako výměra
ploch zemědělské pfidy, zařazené do II. a vyš-
ší třídy mechanizační přístupnosti;

- (prfiměrná) velikost honfi;
tvar hospodářského obvodu, jako kruh nebo
čtverec, obdélník (do 2:1), protáhlý obdélník
(do 4:1), velmi protáhlý obdélník (8:1 a více);

umístění hospodářského střediska (centrické,
excentrické 25-50-75 %), jako vzdálenost
hospodářského střediska od středu hospodář-
ského obvodu;
velikost hospodářského obvodu;
struktura rostlinné výroby a z toho vyplývající
maXimální výměra jednoho honu (pro každý
osevní postup);
mimohonová pfida;
jednoúčelové příjezdní cesty, např. k "paseká-
řům" v rozptýleném laznickém osídlení, k sa-
mostatným pískovištím, lomfim, soukromým le-
sfim apod:;
prfiměrná dopravní vzdálenost, jako průměr
nejkratších vzdáleností těžiště jednotlivých
půdních celkfi po polních cestách od hospo-
dářského střediska;
místní -komunikace a silnice, využívané zásad-
ně pro zemědělskou dopravu;
struktura cestní sítě;
délka celkové zemědělské dopravní sítě;
výměra nivních pfid;
výmě.amokřené pfidy, kterou lze po odvod-
nění rozorat;
výměra intenzívních kultur;
rozsah jednotlivých druhfi realizovaných opa-
tření;
výsadba erosně málo odolných plodin na plo-
chách erosí ohrožených; ..
množství. srážek v mm ročně, tj. výměra země-
dělské půdy podle oblastí podle množství srá-
Zek.

1967/118



Geodetický a kartografický obzor
roč. 13 (55), číslo 5/1967 119

Vyčíslení vlivu jednotlivých faktorů podle od-
lišných podmínek vychází a budou vycházet z do-
savadních zkušeností. Bude proto nutno dialektic-
ky soustavně upřesňovat jak základní ukazatele,
tak zejména hodnoty vlivu faktorů, popřípadě fak-
tory doplňovat, nebo doplňovat i základní uka-
zatele.

"
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- '/
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jsou doplňujícími kritérii organizace půdního fondu.
Mají kontrolní charakter a vyjadřují vzájemný vztah
vhodně volených základních údajů, nebo pomoc-
ných, popřípadě i základních ukazatelů. Jejich vý-
znam je v tom, že charakterizují stupeň progresi-
vity organizace půdního fondu v určitém směru,
nemají však přímo limitující funkci, a tudíž ani
objektivní charakter. Vliv přírodních a ekonomic-
kých podmínek u kontrolních koeficientů nelze
přímo (alespoň podle dosavadních zkušeností) vy-
jádřit. Obdobně jako u základních ukazatelů budou
upřesňovány tabulky jejich hodnot, popř. stupeň
progresivity organizace půdního fondu, který vy-
jadřují; 'koeficienty jsou např.:

- vertikální využití půdního fondu, jako poměr
průměrné velikosti půdních celků a průměrné-
ho (pomocného) ukazatele vertikální členitosti
(pro lepší využití jako desateronásobek);

- pOdíl intenzívní výroby, jako poměr výměry
intenzívních kultur (sady, vinice, chmelnice, ze-
lenina) a výměry orné půdy;

- využití polních cest, jako poměr průměrné ve-
likosti půdn,ích celků a délky dopravní sítě
(pro lepší použití jako stonásobek);

- hospodárnost cestní sítě 1., 'jako poměr délky
dopravní sítě a průměrného tvaru;

- hospodárnost cestní sítě 11., jako poměr sou-
čtu délky hlavníC'h polních cest a silnic vy-
užívaných pro zemědělskou dopravu a délky
celé (zemědělské) dopravní sítě;

fi

- kvalita vozovek polních cest, jako poměr délky
cest s dobrou vozovkou a celkové délky pol-
ních cest;

- stoupání polních cest, jako poměr délky cest
se stoupáním nad 50 a nad 10 o a celé délky
polních cest;

- využití silniční sltě, jako poměr délky silnic vy-
Jlžívanýcn-;pro zemědělskoů dopravu a celé děl·
oky-(zemědělské] dopravní sítě;

- zakřivení hranic, jako poměr délky skutečné
hranice a délky minimální hranice (obvod
čtverce téže plochy) plochy hospodářského ob-
vodu;

- horizontální využití půdního fondu, jako poměr
průměrné velikosti půdních celků a průměrné-
ho -tvaru (pro lepší použití jako desateronáso-
bek);

- poměr stran půdních celků, jako poměr prů-
měrné šířky a průměrné délky půdních celků
orné půdy;
průměrná velikost honů, jako poměr výměry:
orné půdy v osevních postupech a počtu honii.

jsou doplňujícími kritérii pozemkových úprav. Vy-
jadřují Výsledky srovnání dvou různých stavů, a
to buď .

změny docílené pozemkovou úpravou (porov-
náním hodnot základních ukazatelů, popř. dal-
ších základních údajů pro stav před a po úpra-
vě),

- stupeň dosažení objektivního limitu základních
ukazatelů (porovnáním hodnot, dosažených zá-
kladních ukazatelů s objektivními limitujícími
hodnotami těchto ukazatelů pro dané přírodní
a ekonomické podmínky).

Indexy jsou např. rozšíření zemědělské pudy;
rozšíření orné půdy, rozšíření výměry osevních
postupů, zkrácení délky polních cest, zkrácení dél-
ky hlavních polních cest, zkrácení (vyrovnání)
délky nevyhovujících neměnných hranic, zkrácení
průměrné vzdálenosti, zvýhodnění tvaru, zvýhod-
nění poměru stran půdních celkil., zvětšení půd-
ních celkil., zvýšení konsolidace honů apod.; dále
dosažení objektivních hodnot základních ukaza-
-teHt

Současný stav rozpracování této soustavy kri"
térií potvrzuje správnost jejího pojetí. Například
kritérium d é I k a c e s t n í sít ě. Základní po-
můckoupro stanovení objektivního kritéria délky
cestní sítě je nomogram vztahu mezi délkou cest-
ní sítě a průměrnou výměrou půdních celků v ha.
Nomogram současně postihuje další faktor: pří-,
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stupnost pozemkfi. Vliv tohoto faktoru je vyjádřen
v prfiměrné hodnotě za celý hospodářský obvod
čtyřmi hyperbolami, jejichž osy jsou sice rovno-
běžné, ale posunuté (graf 1.).

Ukazuje se, že optimálním hodnotám velikosti
pfidních celkfi 25-50 ha a prfiměrné přlstupnosti
ze dvou stran odpovídá délka cestní sítě od 27 do
30 km na 1000 ha. Zvětšení prfiměrné velikosti
pfidních celkfi z 25 na 50 má za následek zkrácení
cestní sítě o 3 km, tj. o 10 %. Zvětšením přístup-
nosti o další jednu stranu má za následek pro-
dloužení cestní sítě na 31 až 38 km na 1 000 ha.
Znamená to prodloužení o 4 až 8 km, tj. o 15 až
27 %.

Délku cestní sítě ovlivňuje prostřednictvím ve-
likosti pfidních celkfi také velikost honu osevních
postupfi, ovšem v tom případě, je-li velikost honfi
pod optimální velikostí pfidních celkfi. V tom pří-
padě přestává být limitujícím faktorem velikost
pfidních celkfi a stává se jím velikost honu -
určena výměrou osevního postupu, popř. dokonce
výměrou plochy hospodářského obvodu:
Horizontální členitost liniová, tj. délka směro-

vých staveb nebo překážek, má na délku cestní
sítě nepřímý vliv; přímo ovlivňuje velikost pfid-
ních celku. Svědčí o tom graf 4.*) o vztahu mezi
horizontální členitostí liniovou a prfiměrnou veli-
kostí pfidních celkfi. Protože horizontální členitost
liniovou mfiže projektant i investor ovlivnit mini-
málním zpfisobem, mají ji brát z největší části
pouze na vědomí a vyčíslení tohoto vlivu bude
sloužit především pro hodnocení současného a
navrhovaného stavu. Horizontální členitost plošná
má podstatný vliv na délku cestní sítě (viz graf
3). Avšak také tady horizontální členitost ploš-
nou lze brát pouze na vědomí a s ohledem na ni
stanovit objektivní délku cestní sítě.

Vertikální členitost ovlivňuje cestní síť opět ne-
přímo, z největší části prostřednictvím velikosti
pfidních celků. Jednoúčelové cesty, jejichž potřeba
a správnost trasy byla ověřena, je nutno k objek-
tivní délce cestní sítě přičíst. Na druhé straně je
nutno objektivní délku cestní sítě zkrátit o délku
místních komunikací a silnic, které budou určeny
jako součást zemědělské dopravní sítě, tj. budou
využívány zemědělskou dopravou. Přímo ovlivňují,
tj. prodlužují délkucestní sítě ještě nepravidelné
pevné (neměnné) hranice, kterým se musí při-
mknout cestní síť.

Délka cestní sítě jako objektivní kritérium orga-
nizace pfidního fondu bude tedy stanovenahak, že
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základní délka bude odečtena v nomogramu (graf
1), při tom bude vzat ohled na docílenou velikost
pfidních celkfi a jejich přístupn~st a získaná hod-
nota bude opravena pomocí koeficientfi, stanove-
ných pro jednotlivé faktory, které přímo nebo
částečně ovlivňují délku cestní sítě.

Z těchto vztahfi vyplývá, že některé faktory pů-
sobí menší a některé větší vahou. Pomocí hodnot
faktorů a kritérií mfiže projektant porovnat váhu
jednotlivých vlivfi a správně rozhodovat při na-
vrhování nové organizace půdního fondu. Hodnoty
faktorfi prozrazují závažný a rozhodující vliv pří-
stupnosti a velikosti pfidních celkfi, na které musí
projektant dbát v první řadě. Negativní vliv veli-
kosti honfi na délku cestní sítě povede projektan-
ty k dosud málo prosazované zásadě, že výměra
osevního postupu (pokud to dovolí přírodní pod-
mínky) by měla být minimálně tak veliká, jako
součin optimální výměry jednoho honu (50 ha)
a počtu honfi v osevním postupu (pokud to opět
dovolí výměra hospodářského obvodu střediska l.

V souvislosti s kritériem délka sítě polních cest
je nutno se vypořádat rovněž s otázkou používání
místních komunikací, popř. silnic. V duchu silnič-
ního zákona je nutno počítat s tím, že místní ko-
munikace musí být budovány a udržovány tak, aby
vyhovovaly potřebám místní a zemědělské dopra-
vy. Silniční síť je nutno obcházet a budovat vedle
ní paralelní polní cesty pouze v tom případě, že
jde o silnici s dopravou dálkovou. Tato zásada
nabývá významu zahaj ovanou výstavbou dálnic pro
dálkovou dopravu na území ČSSR.

Obdobně je možno rozebrat např. kritérium ve-
I i k o s t P fi dní c h cel k fi. Optimální velikost
půdního celku je dána podmínkami pro jeho ob-
hospodařování, přadevším možnostmi využívání
mechanizačních prostředkfi v současné době a byla
stanovena výměrou 50 ha. Tuto výměru dále mfiže
negativně ovlivnit několik faktorfi přírodních a
dalších podmínek. Především je to horizontální
členitost liniová, jejíž vLv na velikost pfidních
celkfi ilustruje .graf 4.

Obdobně ovlivňuje velikost pfidních celkfiver-
tikální členitost, jak dosvědčuje graf 2.

Maximální možná výměra honů je rovněž ome-
zujícím faktorem pro velikost pfidních celkfi, jak
o tom svědčí graf 5. Výměra honfi ovšem vychází
ze strul{tury rostlinné výroby (specializace),
v rámci hospodářského obvodu. Vliv těchto fakto-
rfi na optimální velikost pfidních celkfi lze vyčís-
lit .buď pomocí koefiCientů, nebo lépe .nomogramy.
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Vliv půdních druhů je nepřímý a působí pro-
střednictvím skladby a velikosti osevních postupů,
které mohou být omezovány roztříštěností půd-
níchdruhů.

Vzájemné vztahy a vyčíslení hodnot vlivů
těchto faktorů povedou projektanty k tomu, aby
si kontrolovali skutečné možnosti navrhovat opti-
mální výměry osevních postupů a jejich skladbu
a výměru honů, a vhodně využívali podmínky ho-
rizontální a vertikální členitosti.

Poněkud odlišný charakter má např.' krité-
rium pří s tup n o s t půd n í h o f o n d u, které
je vyjádřeno poměrem průměrné dopravní vzdá-
lenosti k poloměru hospodářského obvodu. Toto
kritérium je ovlivněno zejména tvarem hospodář-
ského obvodu, zakřivením hranice hospodářského
obvodu, umístěním hospodářského střediska, sys-
témem dopravy a dopravní vzdáleností. Jsou to
faktory, které projektant může ovlivňovat poměr-
ně v malém rozmezí, nemají tudíž tak velký vý-
znam pro hodnocení práce projektanta, jako před-
cházející kritéria. Jsou však významnější pro po-
souzení organizace půdního fondu absolutně, také
pro případné porovnání dvou hospodářských ob-
vodů navzájem.

Obdobným způsobem jako u uvedených tří zá-
kladních ukazatelfi plní svou funkci i další. vý-

znam soustavy technických kritérií organizace
půdního fondu a pozemkových úprav vyplývá
z možnosti jejího použití.

Ind e x y zatím již běžně užíváme jak u tech-
nických, tak u ekonomických ukazatelů, nejsou
tedy pro projektanty ani pro investory a schva-
lující orgány novinkou.

K o e f i c le n t y umožní upřesnit projektan-
tovihodnocení variant návrhů s výběrem podle
potřeby a podle podmínek a charakteru návrhu.

Z á k I a dní u k a z a tel e, jakožto všeobec-
ně platná hlediska, umožní především objektivně
posoudit organizaci půdního fondu v kterémkoli
stadiu vývoje, bez ohledu na to, zda v místě byla
provedena pozemková úprava, nebo nebyla; bude
možno stanovit míru progresivity organizace půd-
ního fondu v llbovolné obci a v libovolném čase.
Celá soustava kritérií umožní komplexní posou-
zení pozemkové úpravy, tj. porovnání hodnot těch-
to kritérií pro stav před a po úpravě.

V další perspektivě po upřesnění horlnot kri-
térií, vlivu faktorů, přírodních a ekonomických vý-
robních podmínek na základní ukazatele, bude
možno s jejich pomocí za použití matematických
metod a samočinných počítačů vypočítat orientač-
ní hodnoty základních ukazatelů s i'ozmezím, vy-
plývajícím z rozmezí daných faktory.

('střední správa geodézie akartografie vydala dne
14. 9. 1966 pod č. j. 9410/1966/23-334 k provedení záko-
na č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví bytt'l., směrnice
pro provádění zápist'l. tohoto vlastnictví v evidenci ne-
ll'lvHosti.

Vzhledem k neustálému zájmu orgánů a organizací
jiných resortů o tyto směrnice, přetiskujeme je v našem
čRcJopisu:

Ústřední správy geodézie a kartografie
ze dne 14. září 1966

pro provádění zápisů osobního vlastnictví k bytiim
v evidenci nemovitostí

Ústřední správa geodézie a kartografie stanoví podle
§ 24 odst. 3 zákona č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví
k bytt'l.m a podle zákona č. 22/1964 Sb., o evidenci nemo·
vltostí:

Pro provádění zápisů osobního vlastnictví k bytt'l.m
v evidenci nemovitostí platí vyhláška Ústřední správy
geodézie a kartografle č. 23/1964 Sb. a Směrnice Ústřed-
ní správy geodézie a kartografle pro zakládání a údržbu
evidence nemovitostí - část B ze dne 13. února 1964
č. 23-334-1400/1964 (Seznam techn. předpisů skup. X/55]
s těmito odchylkami:

1. Osobní vlastnictví (spoluvlastnictví) k bytům se vy-
značí v evidenci nemovitostí teprve tehdy, je-li obyt-
ný dům již zapsán, nebo dochází-li zároveň k jeho
zápisu na základě rozhodnutí o udělení čísla popis-
ného a geometrického plánu.

2. V soupisu parcel a v evidenčním listu se zapisuje
u parcelního čísla společného pozemku ve. sloupci

vlastnický vztah znak 2, jde-li o pozemek ve společ-
ném osobním užívání, nebo znak 3, jde-II o pozemek
ve spoluv}astnictví stavebníků.

3. Pro list vlastnictví se zavádí nový tiskopis Geodézle
č. 6.14 - 1966, který se liší od listu vlastnictví Geo-
dézle č. 6.12 - 1964 tím, že pod názvem tiskopisu
"List vlastnictví" je znění "Dům s byty v osobním
vlastnictví" a v části A jsou další sloupce s nadpisy
"Číslo bytu/podlaží" a ,.Podíl na společných částech
domu (pozemku)". Druhá strana tiskopisu obsahuje
jen části A a C.

V část! A listu vlastnictví se zapisují čísla bytu
arabskými číslicemi a podlaží římskými číslicemi nebo
zkratkamt (např. II - druhé poschodí, P- přízemí
apod.) ve tvaru zlomku, např. 6!II. U čísla každého
bytu se zapisuje vlastnický podil na společných čás-
tech domu, popř. na pozemku, jméno vlastníka a da-
tum jeho narození (v závorce). Je-II více spoluvlast-
níkt'l. téhož bytu, vyznačuje se před jméno každého
spoluvlastníka písmeno malé abecedy (počínaje "a")
a za datum narození spoluvlastnický podil k bytu.
V částech B, CaD listu vlastnictví se zpt'l.sob zápisu
nemění.

4. V rejstříku uživatelů a vlastníků se zapisují v abeced-
ním pořadí jména všech vlastníků i spoluvlastníkt'l.
bytt'l. a za číslo listu vlastnictví se vyznačuje písmeno
"B", např. 56B.

5. V seznamu domů se vyznačuje za popisné číslo domu
s byty v osobním vlastnictví písmeno "B", např. 25B.
Vyhotovuje-li se seznam domt'l. mechanizovaným zpil.-
sobem ve strojní početní stanici, vyznačují se ve
sloupci vlastnický vztah znak 2 nebo 3 se stejným
významem, jak je uvedeno v bodě 2.

Pře d sed a:
Ing. J. Pril.Š8 v. r.
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Potužák, P.: Přesnost měřžckých prací při pozemkových
úpravách

Přesnost měřických prací
při pozemkových úpravách

Prof. ing. dr. Pavel Potu žák,
katedra geodézie a pozemkových úprav FS ČVUT,

Praha

Každé mapové dílo, tj. měřický a písemný operát, má
důvěru veřejnosti do té doby, dokud poskytuje spo-
lehlivé a přesné informace. Takovým dílem je dnes
také evidence nemovitostí (EN), jejíž údaje zapsané
v písemném operátu a zobrazené v operátu měřickém
slouží všem potřebám národního hospodářství. Má-li
EN poskytovat trvale věrohodné informace, je třeba,
aby též uživatelé díla hlásili všechny změny a nesou-
hlasy mezi přírodou a zápisy v EN středisku geodézie.
Zvláště je třeba, aby ti, jejichž měřické výsledky slouží
k doplňování a vedení pozemkových map a všech
částí písemného operátu EN, vyšetřovali a zaměřovali
změny s takovou přesností, jaká je předepsána pro
vyhotovování a vedení podrobných map.

Při provádění pozemkových úprav se vychází a
musí vycházet z EN a konečný stav pozemkových
úprav je opět podkladem pro vyhotovení nebo obno"
vení operátu EN jak z hlediska jeho obsahu a jeho
úplnosti, tak také přesnosti měřických prací. Proto
platí stejné požadavky na přesnost měřických prací
při provádění pozemkových úprav, pokud slouží pro
zákres do pozemkové mapy, jako při měřických pra-
cích pro EN. Totéž platí ovšem i pro měřické práce
k?:n,,~népro jiné účely, pokud se nevyžaduje přesnost
vets!.

Má-li se vyhovět požadavkům přesnosti při pol-
ních měřických pracích a při zakreslování změn do
map nebo do plánů, je nutno znát způsoby vyhotovo-
vání podrobných map a jejich přesnost v kresbě a zo-
brazení. Jenom tak lze vyhovět požadavkům na udržo-
vání měřického operátu· na úrovni jeho vyhotovení.
Jestliže by se měřické práce a zákresy do map prová-
děly s menší přesností, byla by tím porušena zásada
udržovat mapu na stejné výši přesnosti zobrazení, na
které byla v době jejího vyhotovení.

Dnes se používá v EN více druhů otisků katas-
trálních map pod názvem pozemkové mapy. Tyto
budou používány tak dlouho, dokud nebudou nahra-
zeny novými mapami z technickohospodářského ma-
pování, nebo mapamiz reambulačního nebo jiného do-
plňovacího měření. V tomto pojednání se proto zmí-
níme o těch podrobných mapách, s jejichž otisky se
můžeme v praxi setkat.

Na území našeho státJ! se vyskytují otiskykatas-
trálních nebo jiných map, jejichž originály byly vyho-
toveny podle: -

1. měřického návodu z r. 1824 a z r. 1865,

2. měřického návodu z r. 1887 a 1904,

3. měřjckého návodu z r. 1907,

4: měřických návodů z r. 1908 a 1910 na Slovensku,

5. měřického návodu A, vydání z r. 1932, 1937, 1940
a 1953,

6. návrhu instrukce pro THM z r. 1961 a k ní vyda-
ných doplňků,

7. bývalých scelovacích směrnic na území Slovenska.
z nichž některé byly převzaty za katastrální mapy,

V EN a při pozemkových úpravách se používají
hojně též otiskY'Státní mapy 1 : 5000 - odvozené.

Z tohoto přehledu plyne, že pozemkové mapy a
otisky různých podrobných map tvoří početný soubor,
který je nutno znát z hlediska mapovacích metod,
měřítek a přesnosti map, aby bylo možno vyhovět
všem ukazatelům při zaměřování a zakreslování změn.
Proto budou v další části tohoto pojednání l?robrány
heslovitě měřické metody a požadavky na přesnost
délkovou, úhlovou, plošnou a výškovou. Nebudou zde
uvažována kartografická zobrazení, rozměry mapo-
vých listů a ty odchylky přesnosti, s nimiž bylo nutno
počítat jen v době vyhotovování map.

1. Mapy vyhotovené podle měřického návodu z r. 1824
a z r. 1865

Podle návodu z r. 1824 byly vyliotovovány katastrál-
ní mapy stabilního katastru měřickým stolem v sáho-
vém měřítku 1 :2880. Z hlediska tehdejšího zemského
zřízení byly mapy stabilního katastru vyhotoveny
u nás jen v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Měřítka
1 :5760 nebylo v těchto zemích použito.

Přesnost zobrazení se kontrolovala hned v poli a
rozdíl mezi délkou polní a délkou odměřenou na ma-
povém listu nesměl překročit hodnotu danou výrazem

L18=_8_
200

Při výpočtu výměr parcel nesměl rozdíl mezi dvo-
jím nezávislým výpočtem na mapě překročit hodnotu

L1P=~
200

Návod z r. 1824 platil až do vydání nového ná-
vodu z r. 1865, který platil pro všechny země tehdejší-
ho Rakousko-Uherska a podle tohoto návodu byly
vyhotovovány mapy v sáhových měřítkách 1 :5760,
1 :2880, 1 :1440 a 1 :720. Pro země, kde již byly vyho-
toveny mapy 1 :2880 podle návodu z r. 1824, sloužil
nový návod jen k obnovení nebo k pořízení katastrál.
ních map ve větším měřítku 1 :1440 nebo 1 :720, kdež-
to v ostatních zemích bylo možno použít kteréhokoliv
měřítka. Na Slovensku byly pořízeny podle tohoto
návodu katastrální mapy jen pro část území v měřít-
ku 1 :2880.

Délkovápřesnost v zobrazení je stejná jako u map
stabilního katastru, tj. (8: 200). Plošné kritérium je
stejné pro výměry parcel nad 1800 čtverečných sáhů
(P:200), avšak pro menší výměry platily zvláštní vý-
razy pro výpočet odchylek, které však ztratily na svém
významu po vydání měřického návodu z r. 1907, viz
poznámku v oddílu 3, písmo B.

1967/122



Potužák, P.: Přesnost měřžckých prací při pozemkových
úpravách

Geodetický a kartografický obzor
roč. 13 (55). čislo 5/1967 123

2. Mapy vyhotovené podle měřického návodu' z r. 1887
a z r. 1904:

Měřický návod z r. 1887 byl vydán celkem čtyřikrát,
naposled po menších úpravách v r, 1904. Návod obsa-
huje ustanovení o vyhotovování katastrálních map
číselnou metodou trigonometricko-polygonovou v met-
rické míře v měřítkách 1: 2500, 1: 1250, 1: 625, a též
v měřítkách 1 :1440 nebo 1 :720, tam, kde se měřila
jen část katastrálního území. Na zvláštní povolení
bylo možno použít i měřítka 1: 2000 a 1: 1000, Pří"
slušná ustanovení o tom byla uveřejněna v doplňcích
z r. 1914. Nejvíce bylo používáno měřítka 1 :2500, a to
hlavně při agrárních operacích na. Moravě.

Délkové meze odchylek se týkají Jen bodů trigo-
nometricky určených a vypočtených v souřadnicích,
dále polygonových stran a pomocných měřických
přímek. Návod neobsahuje odchylky pro spojnice li"
bovolných bodů podrobného měření, neboť správnost
zobrazení těchto bodů se posuzovala jen vzhledem
k měřickým přímkám. .

Poněvadž na našem státním území byly vyhoto-
veny mapy číselnou metodou jak podle znění návodu
z r. 1887, tak z r. 1904, budou v dalším výkladu uve-
deny maximální přípustné odchylky podle obou znění
návodu.

a) pro délky spojnic trigonometricky určených bodů
a zobrazených ze souřadnic nebo pro odlehlosti
těchto bodů od sekčních čar platí kartografická
odchylka

M
Lls = -- v metrech

7000

b) pro rozdíl mezi výsledky dvakrát merené délky
polygonové strany v poli platí mez:

ba) podle ustanovení z r. 1887

Lls = 0,000 6 8'+0,02 Vs± 20 % v metrech (4)

bb) podle znění z r. 1904

Lls = 0,000 15 s + 0,005 Vs+ 0,015 v metrech (5)

c) při výpočtu souřadnic bodů polygonových pořadů:

cal podle znění z r. 1887 platí stejná mez uvedená
pod čís. (4),

cb) podle znění z r. 1904 platí
pro polygonové strany

I •

Lls = 0,012 Vs+ 0,06

,Lls = 0,012 Vs+ 0,16

d) pro rozdíl mezi délkou polygonové strany nebo po-
mocné měřické přímky odměřenou na mapovém
listu a délkou vypočtenou ze souřadnic nebo délkou
měřenou v poli platí

M
Lls = 0,000 6 s + 0,02 Vs+ 10000 v metrech (8)

db) podle znění z r. 1904
. M

Lls == 0,012 Vs+ 0,06 + 7000 v metrech (9)

V- M
Lls = 0,012 s + 0,16 + 7000 v metrech

a) pro rozdíl' mezi dvojím nezávislým výpočtem vý-
měr parcel platí stejné meze odchylek jak podle
znění návodu z r. 1887, tak z r. 1904:

• M V-
LIP = 0,001 P + 5000 . P

b) pro rozdíl mezi výměrou skupiny a scučtem výměr
parcel ve skupině platí hodnoty uvedené v tab. 1

Průměrná I Maximální I

velikost parcely přípustná Poznámka
ve skupině odchylka

1 ha a větší' 0,8 LI P LIP platí pro plochu P
od 1 ha- přicházející při rozdě-
- 0,5 ha 0,9 LI P lování odchylky v úva-
pod 0,5 ha 1,0 LI P hu, tj. po odečtení vý-

měr, na které se od-
chylka nevztahuje.

Tento stolový návod nahradil dřívější návod z r. 1865.
Návod obsahuje ustanovení též o tom, kdy se mohly
pořizovat katastrální mapy v sáhovém měřítku
1: 1440 a 1 :720 číselnou metodou, a kdy měřickým
stolem v měřítku 1 :2500. Maximální přípustné odchyl-
ky navazují na odchylky uvedené v návodu z r. 1904.

a) u délek spojnic bodů trigonometricky určených a
zobrazených ze souřadnic platí stejná mez (3), tj.
(M :7000),

b) u délek polygonových stran dvakrát měřených
v poli

Lls = 2(0,000 15 s+ 0,005 Vs+ 0,015) (13)
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c) rozdíl mezi délkou polygonové strany, měřenou
v poli, a její délkou, odměřenou na mapovém listu,
nesmí překročit

Lts = 2(0,000 15 s + 0,005 Vs+ 0,015) + M (14)
7000

d) rozdíl mezi délkou spojnice libovolných bodů po.
drobného měření, měřenou v poli, a její délkou,
odměřenou na mapě, musí být v mezích

Lt8 = 2(0,000 15 s+ 0,005 Vs+ 0,015) + -!!- (15)
5000

Výraz (15) udává přesnost zobrazení spojnic bodů
graficky zaměřených na měřickém stole, čili je to přes-
nost mapy vyhotovené na měřickém stole po roce
1904.

Poněvadž výraz (15) představuje rovnici para-
boly a dává pro délky do 150 m větší meze odchylek
a pro délky větší než 150 m menší meze odchylek než
dává výraz (1) pro mapy stabilního katastru a mapy
vyhotovené měřickým stolem před rokem 1905, byly
maximální přípustné odchylky rozděleny pro mapy
stolové do dvou skupin:

da) pro mapy vyhotovené měřickým stolem před
rokem 1905 platí pro délky do 150 m meze
vypočtené z výrazu (15) a pro délky větší než
150 m meze stanovené výrazem (1), čili
(8: 200),

db) pro mapy vyhotovené měřickým stolem po
roce 1904 platí pro všechny délky jen meze
vypočtené z výrazu (15).

pro mapy vyhotovené podle návodu z r. 1907 platí
stejné odchylky jako pro mapy vyhotovené číselnou
metodou podle návodu z r. 1904.

Pozn.: Pro mapy vyhotovené měřickým stolem před
rokem 1905 platí:

a) u výměr parcel do 1,5 ha meze stanovené
výrazem (12),

b) u výměr od 1,5 ha výše meze vypočtené z vý-
razu (2), tj. (P:200) ..

Uvedené meze odchylek plošných neplatí pro
dlouhé a úzké parcely, z nichž délka mnohoná-
sobně převažuje nad průměrnou šířkou. Prů-
měrná šířka šp musí být vždy menší nebo na-
nejvýše rovna měřítkové šířce ŠM, a vypočte se
ze vzorce šp = P : d, kde P je průměr z dvo-
jího planimetrického nebo jiného výpočtu vý-
měry a d je nejdelší rozměr parcely.

Měřítkové šířky byly v návodech stanoveny ze vzorce
(M :250), takže činí podle měřítek map:

1 : 2880 12m 1 : 2500 10 m 1 : 5000 20m
1 : 1440 6m 1 : 1250 5 m 1 : 2000 8m
1 : 720 3m 1 : 625 2,5m 1 : 1000 4m

1 : 500 2m

Maximální přípustná plošná odchylka se vyhledá
proto pro jinou výměru P', která se rovná součinu
z nejdelšího rozměru parcely a měřítkové šířky, čili

Podle § 32 odst. 4 Návodu :a lze u otisku katastrální
mapy, vyhotoveného podle původní mapy před rokem
1908 nebo i u otisku vyhotoveného po roce 1908,
avšak podle katastrální mapy otisku před rokem
1908, nebo kdy jde o dlouhé a úzké parcely, zvýšit
uvedené maximální přípustné odchylky pod a) a b)
až o 50 %.

4. Mapy vyhotovené ona území Slovenska podle návodu
z r. 1908 a 1910

.Rozdíl mezi dvojím měřením délky v poli nesmí pře-
kročit meze dané následujícími výrazy za podmínek:

velmi příznivých LtsI = 0,000 758 + 0,0075 Vs (16)

středních LtsII = 0,001 00 s + 0,0100 Vs (17)

nepříznivých LtSJII= 0,001 258 + 0,0125 Vs (18)

Rozdíl mezi délkou měřenou v poli a odměřenou
na mapě nesmí překročit maximální přípustnou od-
chylku Lt8I nebo Lt8II nebo Lt8JII zvětšenou o 38 cm.

Plošný rozdíl mezi dvojím nezávislým vyPočtem
výměry na mapě nesmí překročit

a) u parcel s delší stranou do 100 sáhů

LtP = 0,3 VP (19)

b) u parcel s delší stranou od 100 do 300 sáhů

LtP = 0,4 VP (20)

c) u parcel delších než 300 sáhů

LtP = 0,5 VP (21)

Y uvedených výrazech znamená P výměru par-
cely v jitrech a LtP odchylku v sáhách. Odchylky platí
pro měřítko 1 :2880. Pro měřítko 1 :1440 platí hodnoty
poloviční.

Plošný rozdíl mezi výměrou skupiny samostatně
vypočtenou a součtem výměr parcel ve skupině nesmí
překročit maximální přípustnou cdchylku

LtP = 3PVSP'
kde P je výměra skupiny v jitrech, S počet parcel
ve skupině a LtP je odchylka v sáhách. Kde podíl
(S :P) je menší než 1, zaokrouhlí se na 1.

Návod A nahradil měřické návody z r. 11304a z r. 1907.
Z obou návodů byly převzaty všechny maximální pří-
pustné cdchylky, byly pozměněny výrazy (9), (10) a
(U) a zavedeny další dvě meze odchylek, jež budou
dále uvedeny pod čís. (23) a (24).
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V- MLls = 0,012 s + 0,06 + 10000

b) pro po:riJ.ocnéměřické přímky byl výraz (10) změněn
na

V- MLls = 0,012 s + 0,16 + 10 000

c) odchylka (11) pro úhlový závěr u polygonových
pořadů byla změněna na

LIm" = 60"Vn- (11')

Při zakreslování jednotlivých předmětů merení
se mohla délková odchylka rozdělit k příslušným dél-
kám jen tehdy, nepřesahovala-li maximální přípust-
nou odchylku (7), čili

Lls = 0,012 VB+ 0,16

Při porovnávání souhlasného zobrazení předmětů
měření na styku mapových listů platí krajní meze:

a) pro početně určené body polygonové sítě nebo sítě
pomocných měřických přímek je v zobrazení pří-
pustna jen odchylka (9') nebo (10'),

b) pokud jde o zobrazení ostatních číselně zaměře-
ných bodů podrobného měření k polygonové stra-
ně nebo k pomocné měřické přímce, nesmí rozdíl
překročit hodnoty vypočtené z výrazu (9') nebo
(10'), zvětšené o podíl (M: 7000), tudíž

M M
Lls = 0,012 VB+ 0,06 + ío 000 + 7000 (23)

M M
Lls = 0,012 VB+ 0,16 + 10 000 + 7000 (24)

6. Technickohospodářské mapyvyhotovené podle ná-
vrhu TH instrukce z r. 1961 a pozdějších doplňků

Pokud se již používají nové TH mapy, platí pro ně
tyto meze krajních ochylek:

a) při dvojím měření polygonové strany

aa) v podrobném bodovém poli zvýšené přesnosti

Lls = 0,5(0,000 15 s + 0,005 VB+ 0,015) (25)

ab) v podrobném bodovém poli normální přesnosti

Lls = 0,75(0,000 15 s + 0,005 VB+ 0,015) (26)

b) při výpočtu souřadnic bodů polygon?vých
pořadů

ba) pro úhlovou odchylku v uzávěru hlavních po-
řadů platí:

Llmcc= 92 Vn- nebo 30" Vn- (27)

bb) pro úhlovou odchylku v uzávěru vedlejších po-
řadů platí:

LlwQC:;:;: 120 Vn nebo 40" Vn (28)

bc) polohová odchylka v hlavních pořadech ne-
smí překročit .

bd) polohová odchylka ve vedlejších pořadech ne-
smí překročit

Lls ~ 0,012 VEs]+ 0,06

c) rozdíly mezi délkami vypočtenými ze sou-
. řadnic a polními délkami

nesmí překročit

cal u spojnic bodů zvýšené přesnosti

Lls = 0,009 Vs + 0,08

cb) u spojnic bodů normální přesnosti

Lls = 0,012 VB+ 0,10

d) kartografické odchylky (v kresbě)

nesmí překročit

dal u bodů bodového pole 0,1 mm na mapě (33)

db) u bodů podrobného měření vzhledem k bo-
dům bodového pole 0,2 mm na mapě (34)
Většina těchto odchylek musí být v mezích
0,1 mm,

dc) Rozdíly mezi délkami odměřenými na mapě
a polními délkami nesmí překročit meze

na mapě 1: 500

na mapě 1 :1000

na mapě 1 :2000

na mapě 1 :5000

Lls = 0,012 Vs + 0,14 (35)

Lls = 0,012 VB+ 0,28 (36)

Lls = 0,012 VB+ 0,56 (37)

Lls = 0,012 VB+ 1,40 (38)

Pozn.: Uvedené odchylky platí pro čáry vyrýsované
tuší nebo vyryté. Pro tužkové čáry platí od-
chylky zmenšené o 25 %.

dd) U číselné fotogrammetrické metody platí pro
rozdíly mezi polními délkami a délkami od-
měřenými na mapě, tj. u spojnic bodů podro b-
ného měření, tyto meze odchylek:

pro mapy 1 :1000.

pro mapy 1 :2000.

Lls = 0,012 VB+ 0,35 (39)

Lls = 0,012 VB+ 0,71 (40)

de) u grafické fotogrammetrické metody

pro mapy 1 :2000. Lls = 0,012 VB+ 0,95 (41)

pro mapy 1 :5000. Lls = 0,012 VB+ 1,80 (42)

Pozn.: Uvedené odchylky platí rovněž pro čáry vy-
rýsované tuší. Pro tužkové čáry platí odchyl-
ky o 25 % menší.
Na odchylky stanovené v instrukci pro THM
je nutno se dívat jako na odchylky ve vývoji,
které se mohou během mapování podle po.
třeby měnit.
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Kde na Slovensku nedošlo ke katastrálnímu mapování,
nebo nebyly dosud vyhotoveny TH mapy, používají
se pro některé účely též konkretuální mapy a staré
komasační mapy. Na komasačních mapách nebývá
udáno číselně měřítko, nýbrž je dáno příčným měřít-
kem, na kterém je nutno zjistit, kolika vídeňským sá-
hům se rovná jeden vídeňský palec (11/). K tomu se
používá vzorce M = (1 :72 n), kde n je číslo udávající
kolika sáhům se rovná 1 vídeňský palec na příčném
měřítku. Tak byla zjištěna měřítka komasačních map
1 :2616, 3600, 3744, 4320, 4464, 4752 až 14400. Růz-
nost měřítek byla dána požadavkem, aby se celé ka-
tastrální území dalo zobrazit na jednom mapovém
listu. Za katastrální mapy byly převzaty jen ty staré
komasační mapy, které vyhovovaly měřítkem, a to pro
zemědělské pozemky do měřítka 1: 4320 (11/= 60°) a
pro ostatní pozemky do měřítka 1 :5760 (11/= 80°).
Mapy menších měřítek se pro katastrální účely ne-
převzaly.

Staré komasační mapy byly vyhotoveny nejčastěji
v měřítku 1 :3600. U těch map, kde není vyznačeno
ani příčné měřítko, určilo se měřítko porovnáním zná-
mé délky polní s délkou jejího zobrazení na mapě.

Pro převzaté komasační mapy za mapy katastrální
byly stanoveny v roce 1933 "Návodem pro využití
starých komasačních map" tyto meze odchylek:

8 M
u délek d8 = 100 + 1000 (43)

. M -
u ploch L1P = 0,005 P + 1000 VP (44)

Kromě menšího počtu mapových listů s polohopisem
a výškopisem Státní mapy ČSR 1: 5000 - hos-
podářské jako mapy původní, pořídila se rychlejší
cestou Státní mapa 1 : 5000 - odvozená, která
obsahuje též polohopis i výškopis. Pro mapu nebyla
stanovena kritéria přesnosti, avšak přesnost poloho-
pisu je taková, že postačí pro různé projektové účely
a je hojně používána. Pokud jde o výškopis, byl pře-
vzat jednak ze starých topografických map, jednak
z výškopisných příložek,. které vyhotovili bývalí ci-
vilní geometři nebo oprávněné podniky. Mapa je vy-
hotovena v zobrazovací soustavě Křovákově z karto-
grafických zmenšenin všech listů katastrálních map.
Pokud výškopis, převzatý z topografické mapy, ne-
vyhovuje, je dnes nahrazován výškopisem z nových
topografických map v měřítku 1: 10000 a kde je to
nutné, vykoná se výškové měření v potřebném rozsa-
hu v poli.

9. Pozemková mapa jednotné evidence půdy (JEP) a
evidence nemovitosti (EN) ,

Při zakládání jednotné evidence půdy se pořídila po-
zemková mapa:
a) na prodejních otiscích katastrální mapy, nebo
b) na pozitivní kyanotypii katastrální mapy na kresli-

cím papíru s modrým ..tÓnem (modrotisky), nebo na
sepiové kopii téže mapy,

c) zcela výjimečně na otisku Státní mapy 1 :5000
- odvozené zvláště v katastrálních územích s vel·
kými komplexy lesů, nebo

d) na kopiích fotoplánů tam, kde byly pořízeny foto-
plány pro měřické okresy a obce.

Vzhledem k tehdejší naléhavosti prací při zaklá-
q.ání JEP a používání horšího papíru ph reprodukci
než tomu je při obvyklých reprodukčních pracích se
za dostatečnou přesnost při zaměřování a zakreslování
změn do pozemkové mapy pokládalo dodržení troj-
násobné maximální přípustné odchylky, tudíž

1. u otisků katastrálních map vyhotovených měřic-
kým stolem po roce 1904 nesměl rozdíl mezi polní
délkou a délkou odměřenou na mapě překročit mez

V- 3M
L18= 6(0,000 158 + 0,005 8+ 0,015) + 5000 ' (45)

rozdíl mezi dvojím měřením téže délky v poli ne-
směl překročit mez

L18= 6(0,000 158 + 0,005 Vs+ 0,015) (46)

2. u otisků katastrální mapy pořízené číselnou meto-
dou po roce 1887 a u otisků map vyhotovených
podle Návodu A platila mez

V- 3M
L18= 3(0,000 158 + 0,005 8+ 0,015) + 7000 (47)

3. pro sepiové kopie katastrálních map a pro otisky
katastrálních map vyhotovených před rokem 1905
byly stanoveny meze odchylek pro délky od

300 ID výše jednou setinou, čili 1 % délky, (48)

pro délky do 300 m stejné odchylky jako pro mapu
vyhotovenou na podkladě katastrální mapy.
1 :2880 po roce 1904, čili odchylky počítané z vý-
razu (45)

4. Při výpočtu souřadnic bodů polygonových pořadů
platil výraz pro polohovou odchylku:

Překročení uvedených délkových mezí pro po-
zemkovou mapu bylo možno připustit jen tehdy,
šlo-li o zákres změny na podkladě mechanického pře-
nosu kresby z jiného přesnějšího podkladu, např.
z :uložené katastrální mapy, na níž byl proveden zá-
kres i výpočet výměr parcel, takže zákres na pozem-
kové mapě již nesloužil k výpočtu výměr.

Při výpočtu výměr parcel na pozemkové mapě se
považovalo za vyhovující dodržení dvojnásobku
dovolených plošných odchylek v tab. XV Návodu B
a pokud šlo o uzávěr na výměru zapsanou v písem-
ném óperátu, považoval se trojnásobek těchto od-
chylek za vyhovující. Při uzavírání na katastrální vý-
měru v písemném operátu se používalo tudíž výrazů:

pro mapu 1 :2880 a 1: 2500

L1P = 3(0,001 P + 0,500 VP)

pro mapu 1: 1440 a 1: 1250

;ap =.3(0,001 P + n,250Vp)
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pro mapu 1:1000

LiP = 3(0,001 P + 0,200 VP) (52)

pro mapu 1 :2000

LiP = 3(0,001 P + 0,400 VP) (53)

Uvedené maximální přípustné odchylky nejsou
směrodatné pro výpočty výměr na Státní mapě
1:5000 - odvozené nebo pro kontrolní výpočty ko·
nané polárním planimetrem. Za dostatečnou přesnost
se v těchto případech považovala pětinásobná od-
chylka plošná.

Pozemková mapa JEP se stala v roce 1964 po-
zemkovou mapou EN a postupně se nahrazuje po-
zemkovou mapou stejného měřítka v souvislém zobra-
zení. Vzhledem k tomu, že je zároveň snahou zvýšit
přesnost všech zákresů změn v pozemkové mapě opět
na úroveň přesnosti katastrálních !pap, upouští se také
od odchylek, jež byly stanoveny pro pozemkové ma-
py JEP. To ovšem vyžaduje, aby se dřívější zaměření
změn vykonalo podle možnosti znovu a zákresy se pro-
vedly do pozemkové mapy s přesností platnou pro
původní katastrální mapy.

Katastrální mapy obsahují jen polohopis a do roku
1950 nebyly u nás vydány žádné jednotící návody
o provádění podobných výškopisných prací. Každý
pracovník ve výškopisu se řídil pouze dohodou se
zadavatelem výškového měření. Teprve bývalé minis-
terstvo techniky vydalo směrnice č. 4318/50-V/3 pro
vyhotovování výškopisných plánů na polohopisném
podkladě katastrální mapy. Směrnice platí i pro ta-
kové podrobné výškové měření, které se koná bez
mapového podkladu ve velkém měřítku.

Pro zkoušení polohopisných měřických údaju se
používá kritérií platných pro katastrální mapy, pouze
pro tachymetricky měřené délky platí, že rozdíl v dél-
ce určené jednou tachymetricky a po druhé přímým
měřením nesmí překročit mez danou výrazem:

Li8= 2(0,000 158 + 0,005 Vs+ 0,015) + 3~0 (54)

Rozdíl nepřesahující 0,2 m je však vždy přípustný.
Výškové údaje nivelačního pořadu se přezkouší

geometrickou nivelací ze středu. Odchylka mezi úda-
jem takto získaným a údajem měřického díla nesmí
překročit hodnotu

kde r je délka pořadu v km. Vypočtená odchylka se
zvětšuje

a) o 0,01 m, jde-li o rozdíl mezi bodem výškopisného
podkladu a hlavním stanoviskem,

b) o 0,02 m, jde-li o rozdíl mezi dvěma hlavními sta-
novisky,

c) o 0,05 m, jde-li o zanivelované podrobné body
s pevným povrchem,

d) o 0,10 m, jde-li o vedlejší stanoviska a ostatní ni-
velované body, dále jde-li o body s pev-
ným povrhem, určené tachymetricky vo-
dorovnou záměrou,

e) o 0,20 m u všech ostatních bodů.

Grafická přesnost vrstevnicového plánu se pře-
zkouší profily vedenými přibližně kolmo k vrstevni-
cím, jejichž délky se změří přímo pásmem a výšky geo-
metrickou nivelací ze středu, připojenou na výškopis-
ný podklad nebo na hlavní stanovisko. K posouzení
přesnosti se použije výrazů v tab. 2:

Měřítko plánu
I

Střední odchylka v m
1: m= ±

500 a 720 (0,10 + 1,0 tg a)
1000 a 1250 (0,15 + 1,5 tg a)

1440 a 2000 a 2500 (0,20 + 2,0 tg <X)
2880 (0,25 + 2,5 tg a)
4000 (0,27 + 2,7 tg a)

Úhel ex udává sklon zemského povrchu ve zkoušeném
místě. Maximální odchylka může dosáhnout trojná-
sobku střední chyby.

11. Výškopisné práce při technickohospodářském
mapování

Návrh instrukce pro TH mapování a doplňky k ní vy-
dané stanoví tyto maximální přípustné výškové od-
chylky:

1. při polních pracích konaných technickou nivelací

a) v uzávěrech nivelačních pořadů, v nichž výškové
body jsou stabilizovány nivelačními značkami

kde r je délka pořadu kratšího než 6 km,
b) v uzávěrech nivelačních pořadů, v nichž výškové
body jsou stabilizovány kameny

Liv= 30 Vť (57)

kde r je maximálně rovno 6 km,
c) v uzávěrech pořadů, v nichž výškové body jsou sta-
bilizovány kameny a určeny trigonometricky

kde r je maximálně rovno 3 km.

2. Pro grafickou přesnost polohopisu byly stanoveny
maximální přípustné odchylky v tab. 3.

12. Používání maximálních přípustných odchylek při
pozemkových úpravách

Podaný přehled maximálních přípustných odchylek
svědčí o jejich mp.ožství, a každý pracovník při po-
zemkových úpravách se s určitým počtem odchylek
setká. To záleží na tom, které a jaké mapy použije ve
své práci.
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Potužák, P.: Přesnost měřických prací při pozemkových
úpravách

:Měřítkomapy Výrazy pro výpočet krajních mezí
1 : v přehledném terénu I v nepřehledném terénu

500 10,18"+ (1,8 tg a)" VO,26"+ ( 3 tg a)"

1000 10,26"+ (2,6 tg a)" 10,40"+ ( 5 tg a)"

2000 YO,40"+ (4,0 tg a)" YO,50"+ ( 7 tg a)"

5000 10,72"+ (7,4tg a)" 11,00"+ (15 tg a)]

Pro některého pracovníka budou stanovené od-
chylky příliš přísné, zvláště tam, kde jde o práce ne-
vyžadující zvýšené přesnosti. Pro jiného budou opět
opačné povahy, musí-li pracovat velmi př'esně pro
určité vybrané účely. Takový pracovník má možnost
si sám nebo v dohodě se zadavatelem úkolu zvolit po-
loviční nebo ještě užší meze odchylek, než jaké jsou
předepsány pro pozemkové mapy. Dodržování odchy-
lek je dnes možné tím spíše, že uvedené odchylky byly
stanoveny v době, kdy zeměměřič nepracoval s tako-
vými dokonalými pomůckami jaké má dnes. Jde po-
nejvíce o odchylky užívané již přes 60 roků.

Pro maximální přípustné odchylky platí, že při
velkém počtu kontrolních měření téhož druhu a v tém-
že prostoru nesmějí dvě třetiny rozdílů překročit po-
lovinu maximálních přípustných odchylek. Jen takové
měření lze považovat za správně provedené. Naproti
tomu měření, které vykazuje většinu odChylek blížící
se krajní mezi, lze považovat za ještě upotřebitelné;
jsou-li meze překročeny, je měření nesprávné a je nut-
no měření ve větším rozsahu opakovat nebo dokonce
provést celé znovu. To je také smysl maximálních pří-
pustných odchylek, zda měření nebo mapový podklad
může zamýšlenému účelu vyhovět, nebo do jaké míry.

Před každým měřením je nutno se seznámit s ma-
povými podklady, které v daném území se mohou po-
užít, a pro ně vyhledáme předepsané maximální pří-
pustné odchylky podle druhu mapy a jejího měřítka.

Při pozemkových úpravách se vyskytují nejčastěji
tyto měřické práce';

a) doplňovací, tj. práce spojené se zaměřením dosud
neprovedených změn polohopisných a někdy též
výškopisných,

b) vytyč ovací, např. jde-li o vytyčení stavebních míst
a různých projektů nebo účelových ploch s použitím
vytyč ovacích náčrtů s měřickými údaji převzatými
z projektů, nebo převzatými ze starších polních ná-
črtů, na nichž jsou polní délky zapsány v době pů-
vodriího měření nebo při zaměřování změny, nebo
kde jsou délky odměřené na katastrální mapě. např.
pro vytyčení zaniklé hranice.

Ve všech případech je nutno dodržovat stanove-
nou přesnost mapy. V poli se musí velmi přesIiě od-

měřovat délky převzaté z projektů, a to zpravidla bez
odchylek, a proto se musí v takovém případě používat
pásma po jeho porovnání s kontrolním metrem. S do-
volenými odchylkami se počítá u všech délek odměře-
ných na mapě po připočtení délkové srážky papíru, a
to jak pro vytyčování a odměřování délek v poli, tak
při zaměřování změn, kdy záměrné přímky a kontrol-
ní délky se musí porovnat s příslušnými obrazy na
mapě.

Některé délky je možno měřit jen v hrubých ry·
sech, např. při zaměřování hranic kultur v témže
vlastnictví. V tomto případě nejsou určeny žádné do-
volené odchylky, ty si měřič volí sám nebo v dohodě
s vlastníkem podle účelu.

Zaměřování změn se provádí podle ustanovení
Návodu B metodami číselnými, tj. pravoúhlou souřad·
nicovou metodou k měřickým nebo záměrným přím-
kám, nebo polární metodou podle toho, jakou meto-
dou byla vyhotovena původní mapa nebo metodou
přesnější. Např. místo měřického stolu použijeme
zpravidla metodu pravoúhlých souřadnic k záměrným
přímkám. Volba záměrných přímek nebo měřických
přímek závisí na tom, zda v území jsou ještě body sta-
novené v souřadnicích, nebo je nutno použít záměr-
ných přímek jako spojnic libovolných pevných bodů
bez souřadnic, tj. bodů podrobného měřeni. V někte-
rých případech, zvláště jednoduchých, lze použít mě-
ření po obvodě, směrové apod. Všechny tyto metody
by však vyžadovaly samostatné pojednání a nezbývá
než odkázat na Návod B. V našem případě šlo o to,
vyhledat pro všechny podrobné mapy, používané při
měřických pracích na našem území, maximální pří-
pustné odchylky, aby uživatel mapy se mohl rychle
seznámit s těmi odchylkami, se kterými musí nebo
může počítat při používání té mapy, s níž pracuje.

V pojednání jsou uvedeny příslušné odchylky
vzorci, z nichž se vypočtou. Aby nebylo nutno jednot-
livé vzorce sestavovat ze členů, z nichž se skládají,
byly vzorce podány rozvinuté pro každý případ. vý-
počty odchylek odpadají, používáme-li tabulková se·
stavení v Návodu B pro udržování služebních map
velkých měřítek, kde 've svazku: Obrazce, tabulky a
přílohy k instrukci B z r, 1960 jsou z velké části uve-
deny příslušné hodnoty odchylek. Pro běžnou praxi
by bylo doporučitelné vydat zmíněné tabulky tiskem
kapesního formátu jako polní pomůcku.
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Výchova kádrů
na úseku pozemkových úprav

Doc. ing. František Šteiner,
katedra geodézie a pozemkových úprav FS ČVUT,

Praha

Současný rozvoj vědy a techniky ve všech oborech
vyžaduje soustavné zvyšování kvalifikace všech
pracovníků, zejména však zvyšování úrovně vědo-
mostí pracovníki't tvůrčích. Při řešení těchto otá-
zek na úseku pozemkových úprav půjde o tři zá-
sadní problémy, a to

a) o celkové zvýšení úrovně vysokoškOlského stu-
dia, zejména jeho teoretické základny,

b) o vyškolení špičkových odborníků-specialistů,
c) o správné hospodaření s kvalifikovanými pra-

covníky.

První problém se tč. řeší intenzifikací vyso-
koškolského studia při přípravě nových inženýrů.
V tomto směru již byly vypracovány a schváleny
nové nomenklatury studijních oborů, profily ab-
solventů, rámcové učební plány a byla stanovena
optimální délka studia. Při stanovení nové nomen-
klatury studijních oborů se vycházelo z požadav-
ku na výchovu absolventa se širším profilem a ze
záměru vybudovat systém postgraduálního studia.
Předpokládá se, že absolvent širšího profilu s dů-
kladnou teoretickou průpravou se v praxi snadněji
zapracuje na kterémkoli úseku, a při tom bude mít
více znalostí ke komplexnímu řešení úkolů a k ří-
zení práce středně technických kádrů, než absol-
vent úzké specializace.

Nevýhody dosavadních specializací a zamere-
ní pociťujeme každoročně např. též při rozmisťo-
vání absolventů, kdy se často stává, že absolventi
po odchodu ze školy pracují z různých příčin na
jiném úseku, než pro který byli vychováváni. Nej-
častěji tomu tak je právě u absolventů specializace
pozemkových úprav, kteří by se bezesporu nejlépe
uplatnili v resortu ministerstva zemědělství (MZ],
avšak od r. 1960, tj. po decentralizaci složky po-
zemkových úprav na okresy je většina absolventů
této specializace nucena přijímat umístění v jiných
resortech, především proto, že pro ně nebyly za-
jištěny umístěnky, ale též proto, že některé okresy
nemají zájem o vysokoškoláky i v případech, kdy
žádného vysokoškoláka tohoto oboru dosud ne-
mají.

Jsou ovšem i jiné resorty, které nárokují absol-
venty až v průběhu rozmisťovacího řízení na škole,
tedy pozdě. Nárokování absolventů vysokých škol
totiž musí púdniky provádět s nejméně dvouroč-
ním předstihem. Celkově však nemáme s rozmisťo-
váním absolventů žádné potíže, neboť pro uspo-
kojení požadavků podniků bychom potřebovali mít
každoročně asi o 20 % absolventů více. Největší
zásluhu na hladkém průběhu rozmisťování našich
absolventů má Ústřední správa geodézie a karto-
grafie, která v souladu se svými precisně vypraco-
vanými dlouhodobými plány potřeby kádrů nejen
včas nárokuje absolventy vysokých i středních od-
borných škol, ale téměř všechny absolventy sku-
tečně o:l.ebírá, poskytuje jim dokonalý zácvik pod
vedením odbJrníka a umožňuje jim všestranné
uplatnění. To se týká i absolventt1 zaměření po-
zemkových úprav, kteří se v tomto resortu velmi
dobře zapracovávají a uplatňují zejména na stře-
discích geocléí:ie. Je samozi'ejmé, že na sti'edi§cích

geodézie plní především úkoly spojené s EN, s no-
tářskotechnickými pracemi, s vyhotovováním mě-
řických podkladů pro projektování investiční vý-
stavby apod., avšak s pracemi na pozemkových
úpravách se mohou setkat jen v případě, když si
MZ v naléhavých případech vyžádá spolupcáci re-
sortu ÚSGK.

V poslední době se ukazuje nedostatek pra-
covních příležitostí pro absolventy specializace
kartografické nebo geodeticko-astronomické, a pro-
to jsme dospěli k jednomyslnému názoru, že je
nutno zrušit specializace, prohloubit a rozšířit zá-
kladní teoretické disciplíny a soustavně prohlubo-
vat teoretické základy v předmětech aplikačního
charakteru, aby se tak vytvořily předpoklady k šir-
šímu uplatnění absolventů v praxi.

Z těchto důvodů byly dosavadní dva studijní
obory na zeměměřickém směru, tj. obor "geodé-
zie" a obor "kartografie" sloučeny v jediný studijní
obor "geodézie a kartografie" a nový profil naše-
ho absolventa byl schválen v tomto znění:

"Teoretickým základem studia jsou matematicko-
fyzikální vědy, doplněné v potřebné míře základy
společenských věd. Na tomto základu jsou rozví-
jeny další disciplíny, umožňující ovládnutí veškeré
měřické, výpočetní a vyhodnocovací techniky, vy-
rovnávacího počtu, teoretické a technické geodé-
zie, fotogrammetrie, geodetické astronomie a gra-
vimetrie, matematické kartografie, pozemkových
úprav, evidence nemovitostí a úsekové ekonomiky.

Absolvent oboru je vychovává!). pro projekční,
technologické, organizační, ekonomické a vědecko-
technické úkoly při b'udování a údržbě geodeUc-
kých základů, mapování všeho druhu, tvorbě, re-
produkci, využití a údržbě kartografických děl,
evidenci nemovitostí a hospodářsko-technických
úpravách pozemků pro rozšíření, zúrodnění a
ochranu zemědělského půdního fondu. Je též při-
pravován pro aktivní účast na realizaci technic-
kých děl v různých hospodářských odvětvích, pro
speciální geodetické práce v inženýrsko-průmyslo-
vé praxi, při obraně státu, při sledování umělých
družic Země a pro geofyzikální a astronomická
měření. V závěru studia jsou znalosti prohlubo-
vány v oblastech geodeticko-fotogrammetrické, po-
zemkových úprav, kartografické a geodeticko-
astronomické.

Absolvent se uplatňuje ve všech složkách re-
sortu Ústřední správy geodézie a kartografie, v geo-
detických a kartografických útvarech organizací
dalších resortů a národních výborů, zejména v je-
jich projekčních ústavech a větších výrobních
podnicích, dále v geofyzikálních a astronomických
ústavech nebo odděleních, ve střediscích přípravy
zemědělských investic, na vědeckovýzkumných
pracovištích a ve výchově na odborných a vyso-
kých školách."

V souladu s tímto profilem byl zpracován tzv.
rámcový učební plán, ve kterém MSK stanovUoopti ..
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mální délku studia, rozdělení předmětů do skupin
'1 proporce mezi jednotlivými skupinami předmě-
tů, celkový počet výukových hodin, z toho povin-
ných, volitelných, dále předměty státní závěreč-
né zkoušky apod. Optimální délka studia byla po
zpracování potřebného rozboru, s přihlédnutím
k dosavadním zkušenostem a k dříve zpracované
koncepci rozvoje zeměměřického studia a po řadě
jednání na různých úrovních stanovena na 10 se-
mestrů, jako dosud.

Zde je třeba uvědomit si, že za stejnou dobu,
po kterou byli absolventi vychováváni ve čtyřech
různých zaměřeních (geodeticko-fotogrammetické,
pozemkových úprav, kartografické a geodeticko-
astronomické), budou napříště vychováváni absol-
venti jednotného, tj. širokého profilu, kteří ovšem
musí mít tolik znalostí a tvůrčích schopností, aby
se mohli brzy zapracovat na kterémkoli úseku na-
šeho širokého odvětví. Bude tedy nově zaváděné
studium nepoměrně náročnější a stanovené doby
10 semestrů bude nutno velmi intenzívně využí-
vat. Předpokládá to také úspěšné vyřešení dalších
problémů, zejména zvýšení úrovně studia na střed-
ních školách, zkvalitnění výběru uchazečů o vy-
sokoškolské vzdělání, výběr učiva, volbu metod
a forem výuky, zajištění kvalitní nástupní praxe
absolventů a jejich správné odměňování v praxi
apod.

V rámcovém učebním plánu jsou všechny před-
měty rozděleny do 4 hlavních skupin, a to:

1. společenskovědní (dějiny mezinárodního dělnic-
kého hnutí, dějiny KSČ, vědecký komunismus,
marxistická filosofie, politická ekonomie, so-
ciologie) ;

2. teoretický základ (matematika, deskriptivní geo-
metrie, fyzika, geologie, geomorfologie, meteoro-
logie a klimatologie);

3. aplikace teoretického základu (vyrovnávací po-
čet, výpočetní technika, programování, geodé-
zie, geodetické sítě, vyšší geodézie, matematická
kartografie, geofyzika, geodetická astronomie,
astrodynamika, počet pravděpodobnosti a matE!-
matická statistika, nomografie);

4. odborné
a) základní (inženýrsko-průmyslová geodézie,

fotogrammetrie, elektronika, mapování, evi-
dence nemovitostí, pozemkové úpravy, karto-
grafická tvorba, reprodukce map, výuka v te-
rénu, ekonomika geodet. a kart. prací, kom-
plexní projekt, kosmická geodézie, konstruk-
ce geodet. přístrojů, technická fotografie);

b) prohlubující (měření podzemních prostor,
dopravní stavby, vodohospodářské stavby,
pozemní stavby, územní plánování, země-
dělství a lesnictví, pedologie, pozemkové prá-
vo, kartometrie, geometrie nerostných loži-
sek, základy hornictví, výstavba HTúp, or-
ganizace zemědělských závodů, geografie).

U každé skupiny je stanoven počet výukových
hodin celkově, z toho pevných a volitelných. Po-
drobné rozpracování, kolik hodin připadne na jed-
notlivé předměty, stanoví detailní učební plán, kte-
rý si vypracuje fakulta sama, při čemž proporce
mezi jednotlivými skupinami musí být zachovány
v mezích· ± 5 %. Znamená to, že v detailech se
mohou učební plány jednotlivých fakult lišit. Při
tom bude nutno rozložit teoretické disciplíny do
všech semestrů, aby studenti získali trvalé zna-
losti, a aby obtížnost v průběhu celého studia byla
přibližně stejná. Dosud tutiž byly v nižších roční-

cích nakupeny předměty teoreticky velmi náročné,
kdežto ve vyšších ročnících zpravidla jen před-
měty aplikačního charakteru, takže student mnoh-
dy nechápal význam teoretických předmětů a mož-
nosti jejich praktického využití.

V detailním učebním plánu uvažujeme spo-
lečné studium až do konce 9. semestru s tím, že
v 9. semestru bude k dispozici 8-10 týdenních
hodin pro průpravné volitelné disci'plíny, nutné
pro plně diferencovanou výuku v 10. semestru.
V 10. semestru uvažujeme ještě 10 týdnů výukových
a po vykonání zkoušek by v posledních 4-6 týd-
nech byla zpracovávána diplomová práce. Je sa-
mozřejmé, že ve společném studiu musí studenti
zíSkat solidní základ i ze všech profilujících dis-
ciplín dosavadních specializací, resp. zaměření, že
však v tomto společném studiu ještě není možno
některou z těchto disciplín dotovat větším počtem
hodin na úkor disciplín ostatních. K dalšímu pro-
hloubení znalostí pro pOtřeby budoucích pracovišť,
pro úspěšné zpracování diplomových prací i pro
uspokojení svých zájmů mohou si posluchači v zá-
věru studia v dohodě s katedrou, u které budou
zpracovávat diplomovou práci, potřebné disciplíny
volit.

K druhému problému - školení špičkových odbor-
níků-specialistů, je nutno v souhlase s usnesením
vlády č. 52/1967 předeslat, že rychlý rozvoj poznat-
ků ve všech oblastech života vyžaduje další vzdě-
lávání absolventů vysokých škol, aby úroveň je-
jich vědomostí odpovídala požadavkům doby, a aby
byli připraveni pro tvůrčí a úspěšné plnění úkolů,
jejichž náročnost se rychlým rozvojem vědy, tech-
niky a kultury neustále zvyšuje. Další vzdělávání
vysokoškolsky připravených odborníků lze prová-
dět různými formami, organizovanými ústředními
úřady, podniky, vysdkými školami i jinými institu-
cemi s cílem přizpůsobit absolventy vysokých škol
konkrétním potřebám pracoviště nebo je seznamo-
vat s novými poznatky v oborech, ve kterých pra-
cují.

Hlavní formou dalšího vzdělávání vysokoškol-
sky připravených pracovníků je p o s t g rad u á l-
n í s t u d i u m, které zajišťují vysoké školy v úzké
spolupráci s ČSAV a jinými vědeckými a odborný-
mi institucemi.

V souladu se zásadami pro postgraduální stu-
dium a jeho organizaci, uvedenými v příloze k ci-
tovanému usnesení vlády, uvažujeme organizovat
specializační postgraduální studium, při kterém
by účastníci byli též seznamováni s novými vě-
deckými poznatky celého oboru. V každé speciali-
zaci by bylo studium rozděleno na 3 části, které
by tvořily ucelenou soustavu studia s náležitou
te,Qretickou úrovní a obsahově navazující na ukon-
čené vysokoškolské vzdělání.

1. část, která by v podstatě měla být pro všechny
specializace stejná a měla by být zaměřena na:

a) prohloubení znalostí teoretických disciplín (ma-
tematika, fyzika, vyrovnávací počet, výpočetní
technika apod.),

b) seznámení s novými poznatky vědy a techniky
celého oboru. (přístrojová technika, fotogram-

.metrie, repr0clukční technika apod.),
c) vybrané statě z právních norem, národního hos-

podářství. logiky, psychologie, sociologie apod.
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2. část by měla obsahovat vlastní specializační
studium v těchto specializacích:

a) geodeticko-fotogrammetrická
b) pozemkových úprav
c) kartografická
d) geodeticko-astronomická.
Jednotlivé specializace budou otvírány podle po-
třeby na základě požadavků resortů.

3. část by měla obsahovat ekonomické studium,
aplikované na otázky řízení, organizaci a pláno-
vání geodetických a kartografických prací, zamě-
řené k příslušné specializaci.

Navrhované postgraduální studium bude trvat
zpravidla 3 semestry a bude se uskutečňovat for-
mou dálkového studia s jednotýdenním soustředp.-
ním po každém semestru. Uvažujeme-li v jednom
semestru 80 hodin přednášek a konsultací a 46
hodin soustředění, bude celkový počet 3X126 ho-
din, tj. 378 hodin. Vyžádá-li si studium některé
specializace většího počtu hodin, nebude překra-
čován počet 4 semestrů, tj. max. 500 hodin.
Návrh na zřízení jednotlivých běhů postgra-

duálního studia spolu s návrhem oboru, v němž
má být studium organizováno, předkládají fakul-
tám ústřední orgány, národní výbory, oborová ře-
ditelství, popř. jednotlivé organizace. Na základě
těchto návrhů zřizuje jednotlivé běhy postgraduál-
ního studia a stanoví obory studia rektor vysoké
školy po projednání ve vědecké radě. Učební plány
vypracovávají a organizaci studia stanoví fakulty
ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány.

Do postgraduálního studia budou přijímáni
uchazeči zpravidla na návrh příslušných ústředních
orgánů, národních výborů popř. jednotlivých orga-
nizací. Podmínkou pro přijetí do postgraduálního
studia na zeměměřickém směru FS v Praze bude
ukončené vysokoškolské vzdělání zeměměřické
a alespoň pětiletá odborná praxe v oboru zvolené
specializace. O přijetí uchazeče k postgraduálnímu
studiu rozhoduje děkan fakulty. Postgraduální stu-
dium bude zakončeno závěrečnou zkouškou před
komisí. Závěrečná práce se skládá z písemné prá-
ce a ze zkoušky ústní, popř. též praktické. Úspěš-
ným absolventům postgraduálního studia vydá vy-
soká škola vysvědčení s uvedením oboru studia.

Materiálhě bude postgraduální studium zabez-
pečováno z prostředků organizací, pro něž budou
absolventi postgraduálního studia připravováni.
Příslušné fakulty sjednají s ústředními orgány,
s národními výbory, popř. s jednotlivými organiza-
cemi smlouvy o finanční a materiální účasti těchto
institucí na zabezpečení postgraduálního studia
jejich pracovníků. Pravděpodobné náklady najedno-
ho účastnuíka pro celé studium se odhadují asi na
2000,- Kčs (odměny učitelů, učební pomůcky,
recense, závěrečné zkoušky apod.)

Citovaným usnesením vlády bylo také uloženo
příslušnýih orgánům, aby určily pro náročné pra-
covní funkce absolvování postgraduálního studia
jako doplňkový kvalifikační požadavek, dále aby
vysílaly příslušné pracovníky k tomuto druhu stu-
dia a aby při pracovním zařazení a odměňování
absolventů tohoto studia přihlížely k úspěšnému
absolvování postgraduálního studia.

_V současné době připravujeme ve spolupráci
s US~Kpostgraduální studj].lm PrO specializaci
ge()deticko-fotogrammetrickou, kde se jeví nejna-
léhavější poti'eb~. ak<),e_díkyd,qpré .o~rganizaciisou

předpoklady, že vyšší kvalifikace absolventů post-
graduálního studia bude hospodárně využíváno.

Na úseku pozemkových úprav lze zatím těžko
předpokládat, že by specialisté s postgraduálním
studiem byli správně zařazováni, využíváni a odmě-
ňováni, když zde není uplatnění ani pro absolven-
ty s normálním vysokoškolským vzděláním. V sou-
časné době budou na tomto úseku vhodnější krát-
kodobé kursy, organizované ministerstvem země-
dělství, jak tomu bylo již v minulosti.

Problematika pozemkových úprav

Třetí problém - správné hospodaření s kvalifi-
kovanými pracovníky na úseku pozemkových úprav
považuji za nejvážnější. K tomu považuji za nutné
předeslat, že ve všech historických obdobích naší
společnosti byly pozemkové úpravy pokrokovým
činitelem a vždy podstatně přispěly k rozvoji ze-
mědělství. '

U nás se význam pozemkových úprav nejvý-.
razněji projevil v období socializace vesnice, kdy
složky pozemkových úprav za pomoci zeměměřic-
kých slože;k jiných resortů plynule zajišťovaly
přechod na socialistické formy zemědělské výroby,
zejména v letech 1950, 1952 a 1956. Celkem je
nutno konstatovat, že pracovníci na úseku pozem-
kových úprav v tomto období čestně obstáli v plně-
ní svých úkolů a že mají značné zásluhy na úspě-
ších, kterých bylo v období socializace vesnice
(1950-1960) dosaženo. Při tom pracovní kapacity
bylo v rámci kraje operativně a ekonomicky vy-
užíváno vždy tam, kde to situace vyžadovala. Byly
prováděny plynule i změny projektu v důsledku
změn v členské základně JZD, takže projekt stále
odpovídal situaci v příslušné obci. Činnost těchto
pracovníků byla příslušnými orgány v kraji vždy
kladně hodnocena, z čehož lze soudit, že krajské
řízení se na tomto úseku plně osvědčilo; mělo mj.
výhodu i v tom, že kvalifikace všech pracovníků
se soustavně zvyšovala vzájemnou výměnou Zku-
šeností při pravidelných poradách, školením, in-
struktážemi i technickou kontrolou vyhotovených
proj.ektů apod.

Dnes je problematika pozemkových úprav mno-
hem složitější, a tedy i náročnější na odbornou
kvalifikaci, než tomu bylo do r. 1960. Je proto ne-
pochopitelné, že mohlo v r. 1960 dojít k decentra-
lizaci složek pozemkových úprav na okresy a do-
konce ani nezajistit, aby v kraji zůstal aspoň ta-
kový aparát, který by mohl tuto činnost v rámci
kraje koordinovat, kontrolovat, dále řešit mezi-
okresní problémy při tvorbě hospodářských ob-
vodů, odvolání apod.

Důsledky této decentralizace jsou velmi ne-
příznivé. Skutečností je to, že za posledních 6 roků
bylo provedeno jen 325 projektů pozemkových
úprav. Uvážíme-li, že by při současné celkové ka-
pacitě mohlo být od r. 1960 provedeno nejméně
o 2000 projektů pozemkových úprav více, a že
podle zkušeností brněnského okresu lze po reali-
zaci všech navržených opatření objem zemědělské
výroby zvýšit v průměru asi o 1 500,- Kčs na 1 ha,
znamená to, že je naše národní hospodářství již
nyní ochuzováno ročně o zemědělské produkty
v hodnotě asi 2 miliardy Kčs. Nebudou-li provede-
na urychleně účinná opatření k nápravě, bude se
tato částka každoročně zvyšovat asi o 400'milió~
nů -Kčs, takže od r. 1975 by každoroční ztráta či-
rriiaJiž 5miliard.Kčs.
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Podle dosavadních zkušeností z decentraliza-
ce složky pozemkových úprav na okresy není mož-
no očekávat, že by při ponechání této organizace
mohlo nastat zlepšení situace. Při současné reor-
ganizaci OSPZI na zemědělské stavební správy a
podniky přechází totiž mnoho pracovníků ze slož-
ky pozemkových úprav na jiná pracoviště, dokonce
i mimo resort, neboť vedení některých nových
ZSS zřejmě nepovažuje tuto složku za potřebnou.
Jen za rok 1966 bylo propuštěno nebo přeřazeno
na jiné úseky asi 46 pracovníků, např. ve Středo-
českém kraji 8, v Západočeském 7, Jihomorav-
ském 8, ve Východoslovenském 8 apod. K pro-
pouštění nebo k přeřazování na jiné úseky dochá-
zelo dokonce i v těch okresích, kde byl pro po-
zemkové úpravy jen jeden nebo dva pracovníci.
V r. 1965 byl např. jen jeden okres, který neza-
městnával žádného pracovníka na pozemkových
úpravách (Č. Krumlov), letos je takových okresů
již 11 a další vývoj si již netroufám odhadnout.
V dalších 18 okresech není situace o mnoho lepší,
neboť zde pracují na pozemkových úpravách dva
nebo jen jeden pracovník. Znamená to tedy, že ve
29 okresech nejsou vytvořeny podmínky pro úspěš-
né komplexní vykonávání prací na pozemkových
úpravách, neboť v těchto okresích musí v pracov-
ních skupinách nutně chybět některá z nepostra-
datelných profesí (technik, agronom, vodohospo-
dář, urbanista, pomolog apod.). To vše má za ná-
sledek nekvalitní provádění pozemkových úprav
a nízkou produktivitu těchto prací. Při tom i v okre-
sích, které mají složku pozemkových úprav poměr-
ně dobře obsazenou, není kapacity odborných pra-
covníků vždy plně využíváno na úkolech, ke kte-
rým by bylo třeba kvalifikace z oboru pozemko-
vých úprav. Často totiž zajišťují žňové práce, vý-
kup, kontrolují dojivost krav apod.

Naproti tomu se vnucuje otázka, ja'k bude
dále využíváno zkušeností nejlepších odborníků
v těch okresích, kde jsou práce v pokročilém sta-
vu a kde lze předpokládat brzké ukončení těchto
prací v rámci celého okresu. Zřejmě se počítá
s jejich přeškolením na jiné práce v okrese.

Vážným problémem na úseku pozemkových
úprav je přechod abSOlventů ze školy do praxe
a jejich zapracování na nových pracovištích. Mož-
nost dobrého zapracování by měla být poskytnuta
každému absolventu vysoké školy ve všech obo-
rech. To plati nejen o absolventech dobíhajícího
studia v úzkých specializacích, ale tím více to
bude platit do budoucna, kdy přecházíme na vý-
chovu absolventů širšího profilu.

Podle § 5 vlád: nařízení č. 16 ze dne 8. února
1963 o rozmisťování absolventů vysokých škol, kon-
servatoří a středních odborných škol je podnik
povinnen věnovat zvláštní péči odbornému a poli-
tickému růstu absolventů a umožnit jim získání
praktických zkušeností potřebných k úspěšnému
konání prací odpovídajících dosaženému vzdělání.
Tuto povinnost si některé resorty plně uvědomují
a otázkám nástupní přípravy nových absolventů
věnují zvýšenou pozornost. Dokladem toho je např.
práce Oborového střediska vzdělávání pracujících
při ÚGK Praha, které již v polovině minulého roku
zpracovalo rozbor dosavadního stavu a navrhlo
opatření, která by při zácviku nových abSOlventů
měla být dodržována. Připomíná zde také anketu
Rudého práva "Ideály o životním uplatnění ve
světle skutečnosti", ve které' bylo konstatováno,
že u nás zdomácněla extrémní metoda doporučují-
cí vhodit člověka do vody s příkazem "a teď plav
jak umíš I". Dále kr!ticky hodnotí Qosavadní ptaxi

zácviku absolventů a konstatuje, že absolvent byl
často přidělován tam, kde byl nedostatek pracov-
níků, při čemž zpravidla nebylo zkoumáno, zda
přidělená práce je pro zácvik vhodná, zda nejbliž-
ší nadřízený absolventa je dostatečně odborně,
popř. i pedagogicky na výši, zda kolektiv, do kte-
rého byl absolvent zařazen, může na začátečníka
správně výchovně působit apod.

Z těchto hledisek by mělo být k zácviku no-
vých absolventů přistupováno na všech pracoviš-
tích, tedy i u zemědělských stavebních správ, na
všech okresích. Zejména je nutno dbát, aby se zá-
cvik konal pod vedením nejlepšího odborníka téhož
oboru, který má potřebnou, tj. delší odbornou praxi.
V současné době však v polovině okresů tento
nejzákladnější předpoklad dobrého zapracování
vysokoškoláků na úseku pozemkových úprav vůbec
chybí, neboť tam chybí pracovník, kterému by za-
pracování vysokoškoláka mohlo být svěřeno.

Tuto skutečnost by mělo ministerstvo zeměděl-
ství a výživy vést v patrnosti při udělování opráv-
nění k projektové činnosti. Podle pokynů pro udě-
lování oprávnění k projektové činnosti zeměděl-
ským organizacím, uveřejněným ve Věstníku MZ
částka 6/1967, bude ministerstvo zemědělství udě-
lovat nové oprávnění k projektové činnosti pouze
takovým organizacím, které jsou způsobilé odbor-
ně a komplexně projektové práce zabezpečovat a
jsou způsobilé převzít odpovědnost generálního
projektanta z projektové činnosti, tj. odpovědnost
za technickoekonomickou úroveň projektu, za reali-
zovatelnost projektu v této úrovni, za výsledný
efekt apod.

Při uplatňování požadavků na udělení nových
oprávnění k projektové činnosti jsou organizace
povinny uvádět v žádostech adresovaných minis-
terstvu zemědělství a výživy mj. též jméno odpo-
vědného projektanta pro pozemkové úpravy, počet
pracovníků !projektové skupiny s členěním ,podle
kvalifikace a profese a délky dosavadní praxe.
Žádosti organizací o udělení oprávnění k projek-
tové činnosti musí být vždy doloženy doporučením
orgánů a organizací, které je řídí (VZS, oborové
podniky apod.) a stanoviskem k údajům uvedeným
v žádostech.

Vzhledem k tomu, že ministerstvo zemědělství
zrušilo dnem 31. 3. 1967 všechna dosavadní opráv-
něník projektové činnosti, která vydalo ve své
působnosti organizacím, u· nichž projektová čin-
nost není hlavní činností a že některé okresy
o nová oprávnění k projektování pozemkových
úprav ani nežádají, je Zřejmé, že u řady zeměděl-
ských stavebních správ na okresích skutečně ne-
jsou pro udělení nových oprávnění v oboru po-
zemkových úprav splněny základní podmínky.

*K okamžitému řešení této situace by velmi pro-
spělo, kdyby oprávnění k projektování pozemko-
vých úprav bylo udělováno bez průtahů. zeměděl-
ským projektovým ústavům nebo ústavům geodézte
a kartografie v jednotlivých krajích, pokud ovšem
o udělení oprávnění k této činnosti požádají a bu-
dou splňovat předepsané podmínky. Tím by se sou-
časně vytvářely podmínky pro vybudování krajsky
organizovaných složek pro pozemkové úpravy, ve
kterých by odpadly výše uvedené obtíže, zejména
pokud jde o komplexnost projektů, využívání ka-
pacit, jejich metodické a operativní řízení, zácvik
absolventů vysokých a středních odbornýcn škol,
oprávnění k projektové činnosU apod.
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Využití map v zemědělství a charakter
základních podkladových materiálů

Doc. ing. Jaromir Němeček,
katedra geodézie a pozemkových úprav FS ČVUT,

Praha

K plánovací,' řídící nebo prováděcí činnosti na všech
úsecích národního hospodářství je dnes třeba dobrých
mapových podkladů. Tak je tomu zejména v našem ze-
mědělství, kde proces přestavby od individuální malo-
výroby k socialistické velkovýrobě je bez mapových
podkladů zcela nemyslitelný. V poslední době byly vy-
hotoveny, nebo se zpracovávají různé mapy se země-
dělskou tematikou, které lze rozdělit v podstatě na dvě
skupiny.

Do prvé skupiny patří mapy, které vyjadřují per-
spektivní uspořádání zemědělské výroby v jednotlivých
výrobních oblastech i zemědělských podnicích a roz-
vržení sídlišť venkovského 'typu podle jejich budoucí
funkce při současném respektování zájmů ostatních
odvětví národního hospodářství.

Jsou to mapy:

okresního generelu rozvoje zemědělské výroby,
výhledového plánu rozvoje zemědělství okre'su,
plánu organizačně hospodářského rozvoje zemědělského
podniku,
projektu pozemkových úprav.

Druhou skupinu tvoří důl~ité po«;lklady pro zajiš-
tění trvalého zvyšování úrodnosti půdy, pro účelné roz-
misťování investic na její zúrodnění a k nejintenzívněj-
šímu využití půdního fondu. Jsou současně nezbytnými
podklady pro vyhotovování elaborátfl a map prvé sku-
piny.

Sem můžeme zařadit mapy:

komplexního průzkumu půd,
melioračního programu okresu,
inventarizace a klasifikace trvalých travních porostů.

V následujfcích odstavcích bude stručně pojednáno
o zpracování těch úkolů, jejichž výsledkem jsou vždy
mapové a písemné elaboráty.

V roce 1964 byly ve v,šech okresích zpracovány rámcové
výhledové plány rozvoje zemědělské výroby, tzv. okresní
generely. Při jejich zpracování šlo o posouzení a zhod-
nocení možnosti výhledového rozšíření výroby na da-
ném území a navržení prostředků k jejímu zajištěni..
Výchozím podkladem byly údaje evidence nemovitostí,
výsledky rajonizace zemědělské výroby [mapa půdních
druhů, mapa půdních typů a subtypů, zóny vhodnosti
a zařazení obcí do výrobních oblastí) a výsledky deli-
mitace půdního fondu.

Rozmisťování zemědělské výroby do skupin obcí,
které jsou charakterizovány přibližně stejnými přírod-
ními a ekonomickými podmínkami, se provádělo za úče-
lem dosažení specializace zemědělských podniků a do-
statečné koncentrace rostlinné a živočišné výroby [osev-
ních ploch a kategorií zvířat). Po seskupení obcí [země-
dělských podniků) do skupin se stejným výrobním za-
měřením byl vypracován návrh nejvhodnější struktury
a rozsahu výroby pro každou vytvořenou výrobní sku-
pinu a pro ce,léúzemí okresu. Kromě toho byla v ge-
nerelu pro jednotlivé výrobní skupiny vyřešena potřeba
pracovních sil, výhledový stav mechanizačních prostřed-
ků, potřeba průmyslových hnojiv a zjištěn objem po-
třebných investic v rostlinné Výrobě, v živočišné výrobě
a pro výstavbu zařízení zemědělských služeb. Výsledky

průzkumu a návrhy rozvoje výroby jsou zpracovány
v průvodní zprávě, tabulkách a grafické části.

Grafickou část generelu tvoří dvě mapy v měřítku
1 : 100000 zpracované na podkladě map správního roz-
dělení:
1. Mapa rozmístění zemědělské výroby s vymezením
skupin obcí se stejným výrobním zaměřením, speciali-
zovaných oblastí, navržených melioračních opatření,
ochranných pásem a požadavků nezemědělských sekto-
rů na zemědělskou půdu.
2. M'apa zemědělských služeb s vyznačením současného
stavu a návrhu rozmístění zemědělských služeb, vybra
ných sídlišť podle vládního usnesení č. 1025/62 včetně
spádových obvodů.

Okresní generel je důležitým plánovacím podkla-
dem pro orgány, které řídí zemědělskou výrobu a vý-
chozím podkladem pro vypracování výhledového plánu
rozvoje zemědělství okresu a výjimečně i plánu hospo-
dářského rozvoje jednotlivých zemědělských podniků,
pokud nebyl dosud pro okres výhledový plán vypraco-
ván. Současně s okresními generely byly vypracovány
krajské generely rozvoje zemědělské výroby.

Výhledový plán rozvoje ~emědělství okresu
(VPZO)

Zpracování výhledových plánů rozvoje zemědělství pro
jednotlivé okresy je v současné době ve stadiu prověřo-
vání zásad a pokynů vydaných ministerstvem zeměděl-
ství pro tyto práce. Zatím byl zpracován v každém
kraji jeden VPZO. Definitivní metodika bude vydána po
projednání a schválení dlouhodobé koncepce rozvoje
československého zemědělství do roku 1980.

Výhledový plán rozvoje z'emědělství v okrese má
vyřešit tři základní úkoly:

a) rozmístit zemědělskou výrobu, která byla v okres-
ních generelech rozvržena do výrobních oblastí [vý-
robních skupin podniku), na jednotlivé výhledové
zemědělské podniky,

b) vymezit funkci jednotlivých sídlišť z hlediska ze-
mědělské výroby,

c) zajistit soulad me,zi výhledovým rozvojem zeměděl-
ství a perspektivními záměry ostatních resortů národ-
ního hospodářství na území okresu.

K vyřešení základních úkolů VPZO je třeba:
provést sektorovou delimitaci užívání půdy a objektů
mezi družstvy, státními statky a ostatními socialistic-
kými zemědělskými podniky,
stanovit hospodářské obvody výhledových zemědělských
podniků,
vyčíslit potřebu mechanizačních prostředků,
vypracovat bilanci pracovních sil [současný stav a vý-
hledová potřeba),
vyřešit napojení výhledových zemědělských podniků na
zařízení zemědělských služeb,
navrhnout rozmístění zemědělské investiční výstavby.

Na území celého okresu se stanoví výhledové hos·
podářské obvody zemědělských podniků a jejich sídla.
Hlavním kritériem velikosti výhledových zemědělskýcl,
podniků je dosažení takové koncentrace rostlinné a ži-
vočišné výroby, která zajistí využití velkovýrobní tech-
niky a technologie [v rostlinné výrobě optimální veli-
kost jednotlivých honů, v živočišné výrobě soustředění
hospodářských zvířat v jednom provozním stájovém
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komplexuJ. Současně se stanovením hospodářských
obvodů výhledových zemědělských podniků je, nutné
provést mezisektorovou delimitaci za účelem odstranění
roztříštěnosti držby družstevního a státního sektoru.
Hranice výhledových zemědělských podniků se zakreslu-
jí v hrubých rysech do tisků, pořízených z topografické
mapy měř. 1 : 50000 s nejnutnějším obsahem. Výměry
se přebírají z evidence nemovitostí podle stavu k 1. 1.
toho roku, ve kterém se VPZO zpracavává a zaokrouh-
lují se na celé ha.

Výhledový stav mechanizačních prostředků se pro
jednotlivé zemědělské podniky stanoví na základě ori-
entačních ukazatelů.

Při vypracování bilance pracovních sil se vychází
ze současného stavu stálých pracovníků a jejich věkové
struktury jednotlivých zemědělských podnikl1 a stanoví
se podle ukazatelů pro jednotlivé výrobní skupiny
(v okresních generelechJ předpokládaný výhledový stav
(výhledová potřeba J do r. 1970. Celková výhledová po-
třeba je rozvržena na pracovníky v rostlinné výrobě,
živočišné výrobě, ostatní činnosti a pracovníky tech-
nické a administrativní. Příslušnost jednotlivých výhle-
dových podniků ke stávajícím i výhledovým zařízením
zemědělských služeb se řeší podle koncepce organizace
těchto služeb, zpracované v okresních generelech.

Při rozmisťování zemědělské investiční výstavby se
vychází z údajů zpracovaných v okresních generelech
o současném stavu, rozsahu a využitelnosti dosavadních
zemědělských staveb jednotlivých zemědělských podni-
ků. Tyto údaje je nutno překontrolovat a vzhledem
k časovému odstupu (okresní generely byly zpracovány
v roce 1964J doplnit. Zemědělská investiční výstavba
musí být řešena v souladu s rozvojem zemědělství, na-
vrhovanou koncentrací a specializací a progresívní
technologií živočišné a rostlinné výroby. Dosavadní in-
vestiční výstavba vycházela z potřeb jednotlivých (do-
sud ne'sloučených) zemědělských podniků s všestran-
nou (nespecializovanou) zemědělskou výrobou na pod··
kladě zpracovaného technicko-ekonomického rozboru.
Návrh rozmístění zemědělské investiční výstavby musí
respektovat dosavadní výstavbu a při řešení variant
umístění staveb bude, rozhodujícím kritériem nejúčel-
něj!ší využití stávajících budov, i za předpokladu jejich
adaptace nebo modernizace pro uplatnění nové te.chno-
logie.

Jestliže při zDracování okmsních generelů se jed-
nalo o rozmístění rostlinné a živočišné výroby podle
místních, převážně přírodních podmínek do zeměděl-
ských výrobních oblastí (výl.'obních skupin), uplatňují
se ve VPZO při rozmisťování výroby do jednotlivých ze-
mědělských podniků zásady úč,elné koncentrace výrob-
ních odvětví (osevních ploch a kategorií hospodářských
zvířat) a specializace výroby (snížení sortimentu vy-
ráběných produktů) za úče,lem zprůmyslnění výroby.

Rozvoj zemědělské výroby a její výhledové uspořá-
dání ovlivní do značné míry strukturu venkovského
osídlení, zvláště umísťováním účelové a bytové výstavby.
Do VPZO se, přebírají sídliště, vybraná podle usnesení
vlády Č. 1025/62 a vyřeší se tzv. sídliště I. stupně míst-
ního významu, která mají svým základním občanským
vybavením zajišťovat vyšší životní úroveň pro několik
zemědělských podnikl1 spádového území. V souladu se
stanovením výhledových zemědělských podniků se roz-
dělí venkovská sídliště do dvou kategorií.

V I. kategorii jsou sídliště trvalého významu, do
nichž se bude soustřeďovat bytová výstavba, zejména
pro pracovníky v zemědělství. Budou tvořit sídla vý-
hledových zemědělských podniků (závodů, oddělení
státních statkl1J a ostatní sídliště trvalého i ne'zeměděl-
ského významu (rekreační střediska apod.). Při je'jich
určování se vychází z požadavků zemědělské výroby,
z územního rozložení, urbanistického stavu, občanské
a technické vybavenosti, možnosti dalšího rozvoje, do-
pravního napojení na sídliště nižšího i vyššího (stře-
diskového ) významu. V II. kategorii jsou sídla hospo-
dářských výrobních středisek zemědělských podniků,
dočasná sídla zemědělských podniků (výhledově určená
za sídla výrobních středisekJ a jiná sídliště dočasného
i nezemědělského charakteoru. V této kategorii se ne-
uvažuje nová bytová výstavba, ale. pouze rekonstrukce

a modernizace současného bytového fondu. Jejich sta-
novení je závislé na stavu stávajíc.í účelové zemědělské
výstavby a vnitropodnikové dopravy.

Ostatní sídliště venkovského typu, která nebudou
mít funkci předcházejících kategorií, ztratí postupně
jak hospodářský, tak i sídlištní význam. V současné do-
bě se však tyto zásady upřesňují v zájmu zemědělských
podnikl1 v souvislosti s velkým rozvojem bytové výstav-
by na vesni:::i. )

Při vypracování VPZO je třeba respektovat výhledo-
vé záměry ostatních resortů na území okresu (prl1mysl,
doprava, vodní hospodářství, ochrana krajiny, rekreace
aj.) a řešit vztahy zemědělství k ostatním odvětvím ná-
rodního hospodářství. Účelovou i bytovou výstavbu a
nároky ostatních resortl1 na výstav'bu je nutné řešit
v souladu s ustanoveními zákona na ochranu zeměděl-
ského pl1dního fondu. Návrh struktury venkovských síd-
lišť se projednává s okresní plánovací komisí, odborem
výstavby ONV a odsouhlasuje v radě ONV. Schválený
návrh je závazným podkladem pro umísťování investic
f\ plánovaných zařízení v jednotlivých obcích.

Podle směrnic ministerstva zemědělství a výživy pro
vypracování VPZO má výsledný elaborát obsahovat:

1. textovou část s popisem a zdůvodněním návrhů VPZO,
2. dokladovou část (závěry z prl1zkumů a rozborů),
3. tabulkovou část (půdní fond, meliorační opatření,

bilance rostlinné a živočišné výroby, rozmístění sta-
veb a zařízení zemědělských služeb, potřeba mecha-
nizačních prostředků, potřeba pracovních sil, vyme-
zení funkcí sídlišť, přehled hlavních ukazatehi VPZO),

4. grafickou část, kterou tvoří mapy v měřítku 1:50000:
aj mapa současného stavu organizace zemědělské vý-

roby;
b J mapa perspektivní organizace zemědělské výroby

s vyznačením hospodářských obvodl1 výhledový:::h
zemědělských podniků, sídel výrobních středisek
zemědělských podniků, specializace výroby a koo-
peračních vztahů r technickými značkami J;

c J mapa osídlení s vyznačením nesporných sídlišť
městského charakteru, sídlišť se střediskovou
funkcí místního významu, sídel výhledových země-
dělských podniků, sídel výrobních středisek ze-
mědělských podnikl1, spádových obvodů sídlišť
se střediskovou funkcí, uvažovaný:::h přeložek ko-
munikací, zájmů ostatních odvětví národního hos-
podářství;

d) mapa vodního hospodářství a ochrany krajiny
s vyznačením návrhů na odvodnění a závlahy,
vodních zdrojů a zásobování vodou (vodovody),
úprav vodních tokl1 a vodních nádrží;

e J výsledná mapa s vyznačením všech nově navrže-
ných opatření uvedených v předcházejících ma·
pách. i

Základním obsahem všech map je vyznačení intravilánťi
s jejich názvy, komunikací, vodních toků a ploch. lesů
a katastrální:::h hranic.

VPZO je po schválení ONV podkladem pro sestavo-
'.vání ročních i dlouhodobých plánl1 rozvoje zemědělství

v okrese a V zemědělských podnicích a sektorovým pod·
kladem pro řešení struktury osídlení příslušného okresu.

Plán organizačně hospodářského rozvoje
zemědělského podniku (POHR)

Plán organizačně hospodářského rozvoje zemědělského
podniku je výhledový plán, podle kterého je rostlinná
i živočišná výroba rozmístěna do jednotlivých hospodář-
ských středisek zemědělského podniku s cílem dosažení
optimální specializace a koncentrace výroby. Kromě to-
ho obsahuje POHR návrh organizačně ekonomických
opatření (organizaci řízení podniku a potřebu pracov·
ních sil) a rozsah investic, které mají zajistit předpoklá-
danou intenzitu výroby, její zhospodárnění a plánovlt-
nou produktivitu prá:::e.
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POHR se zpracovává pro zemědělské podniky se
stabilizovaným půdním fondem, s ujasněným výrobním
zaměřením podniku (řeší VPZO), s ,předpokládanou roz-
sáhlou investiční výstavbou, a tam, kde má být vypra-
cován projekt pozemkových úprav. Hranice hospodář-
ských obvodů výhledových zemědělských podniků (jsou
v hrubých rysech vyřešeny ve VPZO. V POHR se hra-
nice neupřesňují (kromě zásadních změn) a podkladem
pro bilanci půdy jsou údaje evidence nemovitostí. Doře-
šení a upřesnění hospodářského obvodu na základě po-
drobného průzkumu, a s ohledem na ,přírodní a ekono-
mické podmínky, se provádí až lv projektu pozemkových
úprav.

V návrhu rozmístění rostlinné výroby se provádí vy-
mezení :půdního fondu do jednotlivých hospodářských
středisek a jeho rozdělení do osevních postupů (polní,
pícninářské, spe~iální). Rozmístění živočišné výroby spo-
čívá ve vypracování návrhu účelné koncentrace jednot-
livých druhů hospodářských zvířat do specializovaných
stájových komplexů hospodářských středisek. V nové
organizaci řízení zemědělských podniků se řeší nová
technologie výroby a potřeba mechanizačních ;,prostřed-
ků, zásady provozu zemědělského podniku se zaměře-
ním na nové formy práce (komplexně mechanizované
skupiny v rostlinné výrobě, specializované skupiny v ži·
vočišné výrobě a údržbářské skupiny pomo~ných pro-
vozoven), potřeba pracovních sil podle druhu zaměst··
nání a kvalifikace a využití stálých pracovníků v mi-
mosez6nním období vhodnou přidruženou výrobou.

Úkolem POHR na úseku investiční výstavby je sta-
novit potřebu a rozsah jedÍlOtlivých investic a vypraco-
vat harmonogram jejich realizace. Investice pro země-
dělské meliorace jsou vyčísleny v melioračním progra-
mu okresu i s určením pořadí naléhavosti výstavby jed-
notlivých lokalit. Potřeba investic pro výstavbu pozem-
kových úprav (polní cesty, vodní příkopy, protierozní
opatření investičního ~harakteru, rekultivace neplodné
a málo úrodné půdy) se určuje zprůměrovanými ukaza-
teli podle výrobních oblastí. Podobně se stanoví jen
orientačně potřeba investic pro následná zúrodňovací
opatření agrotechnické povahy a technicko-ekonomic-
kými ukazateli potřeba zvláštních zemědělských inves-
tic (výstavba vinic, chmelnic, intenzívních ovocných
sadů). Upřesnění všech investic pro zúrodnění půdy
bude na základě podrobného průzkumu a zaměření pro··
vedeno v projektu pozemkový~h úprav.

Potřeba investic pro účelovou výstavbu vychází ze
stavebně technického průzkumu současného stavu s při-
hlédnutím k maximálnímu využití dosavadních staveb-
nich investic. POHR řeší předběžný výběr staveniště
s ohledem na stávající účelovou výstavbu a nejkratší
napojení na komunikační síť a vodní zdroj. Investiční
náklady se vyčíslí pomocí technicko-hospodářských uka-
zatelů. Potřeba investic na mechanizační prostředky vy-
plývá z předpokládané technologie výroby a vyčíslí se
podle pořizovací hodnoty jednotlivých strojů. Investice
na výstavbu bytovou, kulturní a so~iální zařízení se
stanoví na základě stavebně technického průzkumu
orientačními náklady.

Elaborát POHR je zpracován 'v textové části (prů-
vodní zpráva), tabulkové části (bilance, rozbory) a gra-
fické části.

Grafickou část tvoří:

1. mapa současného stavu organizace zemědělského
podniku a ,půdního fondu - měřítko 1:25000;

2. mapa výhledové organizace zemědělského podniku a
půdního fondu - měřítko 1:25000;

3. mapa hospodářské delimitace půdního fondu a vodo-
hospodářských opatření - Iměřítko 1:25000;

4. mapa půdních druhů - měřítko. 1:25000;
5. situační náčrt předběžného výběru stavenišť účelové
rystavby- měřítko 1:5000. I

Požadavky na základní obsah map jsou stejné jako
u map VPZO. \

Účel a význam pozemkových úprav pro sloučené a kon-
solidované zemědělské podniky, zpracování projektu a
jeho realizace jsou alespoň v hrubých rysech naší od-
borné veřejnosti známy"). Naším úkolem je pojednat
o mapových podkladech pro vypra::ování projektu po-
zemkových úprav a o výsledných mapách projektu.

Dqposud převážně jediným mapovým podkladem pro
mapu pracovní i mapy projektu bylo druhé vydání Stát-
ní mapy 1:5000 - odvozené, nebo její zmenšení do mě-
řítka 1:10 000. V současné době je možno využít v mís-
tech, kde bylo provedeno technicko-hospodářské mapo-
vání, nových map a dále map evidence nemovitostí
v souvislém zobrazení. Metodika pozemkových úprav
z r. 1962 (upřesněné vydání z roku 1966) doporučuje
jako pracovní mapu ,použít mapy evidence nemovitostí
v souvislém zobrazení v měřítku 1:2880 nebo její zmen-
šení do měřítka 1:5000 a není-li dosud vyhotovená, pak
druhé vydání SMO-5. Za základní mapový podklad pro
vyhotovení originálu projektu má být použito v prvé
řadě technickohospodářské mapy v měřítku 1:5000, even-
tuálně zmenšené do měřítka 1:10000, není-li v řešeném
území vyhotovena, pak se doporučuje mapa EN v sou-
vislém zobrazení zmenšená do měřítka 1:5000 a není-li
ani tato, teprve potom druhé vydání SMO-5.

Grafickou část ,projektu pozemkových úprav tvoří:
Pra::ovní mapa se zákresem výsledků průzkumu a

návrhu řešení. Podle rozsahu šetřených údajů, může
pracovní mapa obsahovat souhrnně výsledky průzkumu
technického, agronomického a vodohospodářského, ne-
bo mohou být výsledky jednotlivých průzkumů zakres-
leny do samostatných pracovních map.
- Mapa projektu technických opatř'ení je zpracována
jako originál projektu a obsahuje zákres nového hos-
podářského obvodu řešeného území a novou organizaci
půdního fondu včetně nově řešené sítě cest, rekultivač-
ní~h, protierozních a zúrodňovacích opatření, umístění
bytové, občanské a účelové výstavby i požadavků ostat-
ních resortů na zemědělskou půdu a další opatření,
ovlivňující progresívní řešení půdního fondu. Na pod-
kladě mapy projektu technických opatření se vyhotoví
matrice projektu technických opatření li matrice pro-
jektu výhledového stavu.
- Mapa výhledového stavu obsahuje stav po realizaci
všech navržených opatření (měřítko 1:5000 eventuálně
1:10000).
- Provozní mapa 1:25000 se zákresem nové organiza-
ce půdního fondu s udáním výměr honů a bloků pro
potřebu provozu zemědělského podniku.
- Zemědělskou hospodářskou mapu, stav po realizaci
projektu zemních prací v měřítku 1:5000 eventuálně
1:10000 je možno samostatně vyhotovit na objednávku
investora, budou-li zemní práce tvořit samostatnou eta-
pu výstavby, oddělenou delším obdobím od ostatní vý-
stavby po pozemkový::h úpravách.

Provozní mapu a zemědělskou hospodářskou mapu je
možno zařadit podle jejich poslání mezi mapy l1čelové,
oS,tatní mapy jsou mapami projektu.

Komplexní průzkum půd se ,provádí na základě usne-
sení vlády č. 11/1961 a vyhlášky MZLH č. 47/1961 za
účelem získání podkladů pro zvyšování půdní úrodnosti,
k účelnému využívání zemědělského půdního fondu a
pro výhledové řešení rozvoje zemědělské výroby. Sestá-
vá z jednorázového půdoznaleckého průzkumu, který má
být ukončen na celém území republiky do r. 1970 a za
soustavného agrochemického zkoušení půd.
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Němeček, T.: Využití map v zemědělství
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Pedologický průzkum zajišťuje v českých krajích
Expediční skupina pro průzkum půd a na Slovensku
Laboratoř půdoznalství. Laboratorní rozbory provádí
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
(ÚKZÚZ). Výsledky průzkumu sezakreslují do 'pracovní
mapy [Státní mapy-1:5000 odvozené). Originálni mapy
v měřítku 1:10000 a 1:50000 vyhotovují orgány Ústřed-
ní s,právy geodézie a kartografie na základě sestavitel-
ských originálů vypracovaných v Expediční skupině.

Pedologický průzkum, který se provádí na základě
kopaných sond [jedna sonda v průměru na 12 ha), ode-
bírání vzorků a jejich laboratorního rozboru,' se týká
veškeré půdy na území státu. jsou tedy zkoumány i trva-
lé louky a pastvi·ny a pozemky speciálnich kultur, takž~
průzkum nejen poskytne podklady pro zvyšování úrod-
nosti půd, ale také ,případné návrhy na jejich přeměnu
v zájmu nejúčelnějšího využití půdního fondu. Lesů se
průzkum netýká, ale jsou zkoumány i menší lesní enklá-
vy s (lhledem na možnosti jejich odlesnění a přeměnu
na ornou půdu.

Výsledkem půdoznaleckého průzkumu jsouelaborá-
ty zpracované jednak pro potřebu zemědělských podni-
ků, jednak pro potřebu okresních orgánů. JSou to:

1. průvodní zprávy, které obsahují popis přírodních pod-
mínek, charakteristiku půd a návrhy zúrodňovacích
opatření a jsou vypracovány pro zemědělské podniky
v rozsahu hospodářských obvodů obcí a souhrnně
pro území celého okresu;

2. základní půdní mapy [genetických půdních předsta-
vitelů) v měřítku 1:10000 pro území zemědělského
podniku a v měřítku 1:50000 pro okres;

3. kartogramy zrnitosti, štěrkovitosti a zamokření opět
v měřítku 1:100.00 al 1:50000;

4. kartogram návrhů opatření ke zvyšování půdní úrod-
nosti [prohlubování a podrývání půd, odvodnění,
zhutňování a vylehčování ornice, protierozní opatření,
rekultivace, využití místních zdrojů apod.) v měřít-
ku 1:10000;

5. kartogram obsahu humusu a půdní reakce v měř.
1:50000;

6. kartogram matečních hornin v měřítku 1:50000;

Veškeré elaboráty se ukládají u výrobní zeměděl-
ské správy, s výjimkou průvodní zprávy zpracované
v rozsahu hospodářského obvodu obce a kartogramu
návrhů opatření ke zvýšení půdní úrodnosti, které se
předávají příslušným zemědělským podnikům.

Podle pokynů býv. MZLH .je každý zemědělský pod-
nik povinen využívat výsledků půdoznaleckého průzku-
mu zvláště při zpracování plánů zúrodnění půdy, při
výběru ploch pro osevní postupy a speciální 'kultury,
při obdělávání půdy, pro využívání zúrodňovacích hmot
z místních zdrojů a při zavádění opatření proti erozi.
Okresní složky (výrobní zemědělské správy, plánovací
komise ONV, zemědělské stavební správy a podniky, me-
liorační družstva, strojní a traktorové stanice) využívají
materiálů z pedologického průzkumu zejména pro plá-
nování zúrodňovacích opatření včetně využití hmot
z místních zdrojů, vypracování výhledových plánů roz-
voje zemědělství v okrese i jednotlivých zemědělských
podniků, při vypracová.,ní pozemkových úprav včetně
upřesňování delimitace půdního fondu a rajonizace ze-
mědělské výroby a při povolování změn kultur ve smys-
lu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

Je-li jedním z hlavních úkolů pozemkových úprav
řešení půdního fondu z hlediska technického, agrono-
mického, vodohospodářského a ekonomického, pak vý-
sledný elaborát komplexního průzkumu půd je pro pro-
jekt pozemkových úprav prvořadým podkladem, zvláště
proto, že jeho výsledky jsou zpracovány v měřítku
1:10000.

Možnost mnohostranného využití materiálů -kom-
plexního průzkumu půd zemědělskými podniky, orgány
zemědělských správ, zemědělských projektových ústavů,
vědeckých institucí a odborných škol znamen~ význam-
nou pomoc našemu zemědělství. Výsledky komplexního

průzkumu půd se stanou po ukončení tohoto rozsáhlého
úkolu výchozím podkladem pro vypracování celostátní
bonitace půdy na území republiky. Potom přesná eviden-
ce půdy a její bonitace budou podkladem vědeckého
plánování a řízení zemědělské výroby a významným
přínosem pro celé naše národní hospodářství.

Meliorační programy okresů byly vypracovány v r. 1964
až 1965 pracovníky okresních středisek přípravy země-
dělských investic, za účelem získání podkladů pro roz-
misťování investic na postupné zúrodňování půdy, pro
plánování údržby a generálních oprav již provedených
meliorací a pro zpřesnění udajů státního vodohospodář-
ského plánu. Přípravná dokumentace melioračních zá-
sahů investičního charakteru bude vycházet ze zhodno-
cení melioračních opatření programu. Výsledky podrob-
ného průzkumu, který se prováděl ve všech obcích pří-
slušného .okresu, se zakreslovaly do pracovních map
(SMO-5) a zaznamenávaly do pracovního deníku, ve kte-
rém byly jednotlivé lokality stručně popsány a 50učasně
navržena vhOdná meliorační opatření. Souhlasné očíslo-
vání lokalit bylo provedeno v pracovních mapách, vý-
sledných mapách i v 'příslušných tabulkách. Úkolem
místního šetření bylo jednak zjištění technického stavu
dosavadních meliorací na základě údajů z pasportizace
a dosažitelné projektové dokumentace, jednak zjištění
potřeby nových melioračních opatření.

Elaborát melioračního programu okresu sestává
z části textové, tabulkové a mapové. Textová část obsa-
huje stručný popis přírodních a ekonomických poměrů
okresu [charakteristika okresu -z hlediska zemědělské
výroby, poměry geologické, pedologické, klimatické, hy-
drologické, bilance půdního fondu a zařazení půdy do
výrobních oblastí) a zhodnocení melioračních opatření
včetně vyčíslení potřeby investičních prostředků. V okre-
sích, ve kterých byl v době zpracování melioračních pro-
gramů vyhotoven komplexní průzku.m půd, byl popis
přírodních a ekonomických podmínek vypuštěn s od-
kazem na tento elaborát. Tabulková část obsahuje obec-
né přehledy jednotlivých melioračních opatření a okres-
ní sumáře stejných melioračních opatření úhrnně podla
jednotlivých obcí.

Mapovou část tvoří:

Pracovní mapy v měřítku 1:5000, které jsou spolu
s pracovními deníky uloženy u zpracovatele [země-
dělské stavební správy).
Přehledná mapa okresu v měřítku 1:200 000 s vyzna-
čením kladu listů pracovních map.
Dvě mapy melioračních zásahů v měřítku 1:50000,
zpracované na podkladě základní nebo silniční mapy
ČSSR. Na jedné mapě jsou vyznačeny lokality prove-
dených a navrhovaných odvodnění, na druhé mapě
ostatní meliorační opatření. Jednotný zákres zajiš-
ťUje klíč barev a značek. I

V melioračním programu okresu jsou zpracována
tato opatření:

a) odvodnění provedené, navrhované - nezávislé na
úpravě toků, navrhované - závislé na úpravě toků,

b) úpravy toků,
c) závlahy provedené a nově navrhované,
d) zdroje vody pro Závlahy,
e) protierozní opatření provedené a navrhované.

Inventarizace a klasifikace trvalých travních
porostů

lnventarizace a klasifikace trvalých travních porostů
se provádí za účelem zvýšení úrodnosti 'a plného využití
luk a pastvin. ZjišťUje se současná kvalita travníchpo-
rostů a jejich výnosové možnosti. Přitom se vychází
z Výsledků -delimitace zemědělského a lesního půdního
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fondu [úkol generálního plánu zvelebení zemědělského,
lesního a vodního hospodái'ství) a komplexního průzku-
mu půd.

Pi'i průzkumu, jehož výsledky se zapisují do zá-
znamní tabulky, se pro každou klasifikovanou plochu
zjišťuje intenzita využití porostu [louka, pastvina), sva-
živost a expozice, povrch stanoviště [rovný, zvlněný),
půdní druh a půdní typ [Výsledky komplexního prů-
zkumu půd doplněné detailní sondáží), mocnost oratelné
vrstvy, vodní poměry [stupeň zamoki'ení nebo výsuš-
nosti), porostové složení a hospodái'ská poloha pozemků
(vzdálenost od obce, pi'ístupnost).

Vyhodno~ení se provádí tím způsobem, že se uve-
dená zkoumanákritéria hodnotí pomocí tzv. záporných
faktorů (čím vyšší hodnota, tím horší stav). V tabulce
se sečtou záporné faktory trvalé [sklonitost, složení
půdy apod.) a všechny záporné faktory včetně dočas-
ných (zamoki'ení, porostové složení apod.). Císelné
ohodnocení (bodové) se provádí ve formě zlomku, kde
v čitateli se uvádí součet trvalých i dočasných faktorů,
tzn. vyhodnocení současného stavu pi'íslušného porostu
a ve jmenovateli součet trvalých faktorů, tj. maximálně
dosažitelný stav stanoviště. Součty záporných faktorů,
jichž může být 20 i více, se pi'evádějí do deseti kategorií
označených i'ímskými číslicemi. Vyhodnocení každé kla-
sifikované plochy [s výměrou od 0,5 ha výše) se zapi-
suje do výsledné mapy klasifikace, napi'. 14 [VIII )/5(IV).
Výměry klasifikovaných ploch (části celého komplexu
travního porostu) vymezené v pracovní mapě se zjiš-
ťují pomocí planimetru nebo hektarové sítě s pi'esností
na 0,1 ha.

Výsledný elaborát inventarizace a klasifikace obsa-
huje:
a) tabulkové zpracování s popisem a vyhodnocením sta-

noviště,
b) sumarizaci výsledků tabulkového zpracování,
c) mapovou část (SMO 5 jako originál mapy inventari-

zace a klasifikace a průsvit ku téže mapy jako po-
mocnou pracovní mapu) s vyznačením poi'adového
čísla plochy [souhlasné s označením v záznamní ta-
bulce), současného a maximálně dosažitelného stavu
[zlomkem) a návrhu na zlepšení porostu, vodních
poměrů a úpravy terénu (podle klíče barev a zna-
ček), ,

d) průvodní zprávu s komentái'em k navrhovaným opa-
ti'ením a harmonogramem postupu zúrodňovacích
pra~í.

Úspěch inventarizace a klasifikace trvalých travních .
porostů záleží nejen na odborném zpracování, ale i na
mapových podkladech, které musí zobrazovat skutečný
stav luk a pastvin, na jejich odborném doplnění a na
výpočtu: výměr nově zakreslených porostů i jednotlivých
klasifikovaných ploch.

Z uvedeného rozboru a ze zkušeností z vyhotovování
účelových map se zemědělskou tematikou vyplývá, že
nejvyšší nároky na pi'esnou základní mapu, zobrazující
sJučasný stav v pi'írodě, má projektování pozemkových
úprav. Proto se výhledově počítá' s plným využitím zá-
kladní technickohospodái'ské mapy a v současné době
s mapou EN v souvislém zobrazení zmenšené do poti'eb-
ného měi'ítka. Používání těchto map zavazuje projektan-
ta pozemkový::h úprav k provádění všech měi'ických
prací s pi'esností stanovenou pi'íslušnými instrukcemi.

Pro zpracování tematických map komplexního prů-
zkumu půd a inventarizace a klasifikace trvalých trav-
ních porostů se používá SMO-5, která plně vyhovuje
pož9.davkům pro zákres speciálního obsahu. Pi'esné vy-
pracování těchto účelových map ,předpokládá splnění
dvou důle~itých podmínek. Mapové podklady musí obsa-
hovat současný stav a veškeré zákresy do map a vý-
l1bčty ploch musí být prováděny. odborně.

Záklal1I11nt oosahem l'.ro vypracováníostatnlch uve-

dených účelových map by měly být katastrální hrani::e,
sídliště s generalizovaným půdorysem a příslušným ná-
zvem, komunikace, lesy, vodní plochy a vodní toky.
Protože ,topografické mapy měi'ítka 1:25000 a 1:50000
jsou tajné a účelové mapy na jejich podkladě vyhoto-
vené musí mít vzhledem k jejich používání charakter
vei'ejný, bylo by vhodné zpracovávat mapy uvedených
měi'ítek a s uvedeným minimálním obsahem formou
map administrativních. Pravděpodobně by našly uplat-
nění i na jiných úsecích národního hospodái'ství [územ-
ní plány, studie apod.). Zatím je praxe taková, že si
projektové ústavy dávají zhotovovat tisky s poti'ebným
obsahem na základě matric poi'ízených z topografických
map. Tento způsob ovšem vyžaduje značné pracovní
kapa::ity a finančních nákladů. Taková je však praxe
i u projektových ústavů jiných resortů.

Všichni pracovníci sti'edisek geodézie, ktei'í pi'eváž-
ně pracují v terénu, kde provádějí různá šeti'ení a mě-
i'ení a jsou v trvalém styku s pracovníky národních vý-
borů i zemědělských podniků, by se měli seznámit s uve-
denými elaboráty a sledovat jejich realizaci. Hlouběji
by vnikli do všech problémů a pi'eměn, které se na
našem venkově odehrávají. Všechny elaboráty včetně
map jsou uloženy u Výrobních zemědělských správ, ne-
bo u zemědělských stavebních správ a podniků.

Pro zpracování účelových map v měi'. 1:50000 je možné
využívat Základní mapu CSSR v měi'. 1:50000 [okresů),
která se postupně vydává a je k dispozici v prodejnách
mapové služby ústavů geodézie a kartografie v krajích.

Lektoroval: ing. Jaroslav Čipera, ÚSGK, Praha

Kartografické nakladatelství vydalo v květnu
1967:

MAPA VYUŽITr PŮDY ČSSR
V MĚŘrTKU 1:500000

Znázorňuje rozdělení jednotlivých kultur. Barev-
ně je velmi názorně vyznačena orná půda (žlutá),
louky a pastviny (světle zelená), lesní půda (tem-
ně zelená), vodní plochy (modrá), zastavěné plo-
chy (červená) a ostatní půda, t. j. souborně ne-
plodná a devastovaná půda (tmavohnědá).
Modře jsou vyznačeny státní, krajské a okresní

hranice; černě sídliště, jež typem odlišují krajská
a okresní města a ostatní sídliště nad 10000 oby-
vatel.

Mapa je doplněna 11 diagra\llY, na nichž gra-
ficky i číselně jsou přehledně znázorněny úhrnné
hodnoty druhů pozemků dle stavu k 1. dubnu 1965.
Diagram uvádí rovněž souborné hodnoty českých
a slovenských krajů. Dalších 10 diagramů udává
graficky úhrnné hodnoty pozemků krajů a okre-
sů, jež jsou uvedeny také jmenovitě. Diagram Stře-
dočeského kraje obsahuje také území hl. m.Prahy.

Mapa poslouží především školám a výzkum-
ným ústavům, zemědělským výrobním správám a
národním výborům všech typů jako přehledná po-
můcka o rozložení kultur v CSSR. Mapu zpracoval
a vytiskl Kartografický a reprodukční ústav v Pra-
ze a. je ji možno zakoupit ve všech prodejnách
map ústavů geodézie a kartografie v krajích. Cena
je Kčs 16,-.
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'Zkušenosti z provádění pozemkových
úprav v JZD Sebranice

Ing. Vladimír Malil,
Zemědělská inženýrská správa,

Praha

Od roku 1962 se zpracovávají pro sloučené a konsolidované
JZD a statky téměř ve všech okreiích našeho státu pro-
jekty pozemkových úprav podle nové metodiky, vydané
v r. 1962. Každý z těchto projektů sleduje takové uspol'á-
dání půdního fondu a vlastní organizaci celého zeměděl-
ského provozu, aby souhrn všech opatření přinesl zeměděl-
skému podniku, a tím i národnímu hospodářství, největší
ekonomický efekt. Z tohoto důvodu musí být každý pro-
jekt pozemkový.-::h úprav doložen ekonomickým zdůvod-
něním, vyčíslujícím vliv pozemkových úprav na země-
dělskOU výrobu a provoz. Posouzení správnosti těchto
ekonomických výpočtů je však možno, 'provést až s ča-
sovým odstupem, nejméně 3-4 let od realizace prOjek-
tu. Z tohoto důvodu se nyní provádí z popudu minis-
terstva zemědělství a výživy vyhodnocení zkušeností a
docílených výsledků realizovaných pozemkových úprav,
přičemž se klade důraz hlavně na poznatky a výsledky
přímo z praxe, opřené o zkušenosti pracovníků z druž-
stev.

Jedním z krajů, kde výrobní zemědělské správy spo-
lu s okresními národními výbory, dřívějšími okresními
středisky přípravy zemědělských investic a vedením jed-
notných zemědělský::h družstev a státních statků plně
pochopily důležitost a nutnost zpracování pozemkových
úprav, neboť v progesívně vyřešeném půdním fondu vidí
jedinou možnost vytvoření lepších podmínek pro zavá-
dění velkovýrobních forem v zemědělství, je Východo-
český kraj. Tato skutečnost je patrna nejen v absolut-
ním počtu obcí s l-rovedenými pozemkovými úpravami
podle metodiky z r. 1962\ tj. ve 22 obcích, ale i v tom,
že řada projektů hospodářsko-technických úprav pozem-
kil byla zemědělskými podniky požadována, a což je
zvlášť důležité i realizována již ,před rokem 1962, tedy
před vydáním metodiky pro zpracování projektů pozem-
kových úprav touto formou. Tyto projekty byly zpraco-
vány jako souhrnné projekty pozemkových lúprav.

Příkladem ti tomto směru je okres Svitavy, kde před
rokem 1962 byla tímto způsobem zpracována pozemko-
vá úprava pro 13 ,zemědělskýchpbdniků o ::elkovém
počtu 16 obcí. U všech těchto p'Odniků došlo k progre-
sívnímu vyřešení organizace půdního fondu včetně vý-
stavby nových provozních komunikací. Jedním z těchto
družstev, kde byly provedeny komplexní pozemkové
úpravy a -jejichž výsledky lze s časovým odstupem 5 let
poměrně dObře posoudit, je JZD Sebranice.

JZD Sebranice vzniklo jako jedno z prvních druž-
stev již v r. (1.950a počalo hospodařit na 890 ha: země-
dělsképůdy v katastru obce Sebranice a tří osad, Poha-
ry, Kaliště a Vysoký Les. JZD hospodařilo na 146 ku"
sech pozemků nepravidelných tvarů a různý.-::h velikostí,
pohybujících se od 0,19-5,00 ha. Terén v hospodářském
obvodu byl velmi členitý, navíc zbrázděn úvoaovými c'es-
tami místy až 2 m hlubokými, dále stržemi ia terénními
rýhami, mezi drobnými parcelami byly četné meze, do-
sahující výšky až 1 m, porostlé křovinami a :stromy.
Nebyla vyřešena hranice mezi lesní a zemědělskou pů-
dou. Na katastru obce bylo rovněž hliniště staré cihelny° výměře cca 0,60 ha a hloubce 3-4 m. Hluboké údolí
rOZděluje zemědělskou půdu na několik ,vzájemně ko-
muhikačně nepropojených celků, což velmi ztěžovalo
provoz.

V roce 1958 byl zprac'Ován jednodu::hý projekt
HTÚP, který vyřešil půdní držbu, utvořil větší celky,
ovšem v rámci staré, nevyhovující cestní sítě a tak stě-
žejní otázka, vnitropodniková doprava, zůstala nevyřeše-
na. Z toho důvodu podalo JZD žádost o provedení sou-
hrnného projektu pozemkových úprav, kteTÝ byl pak
proveden v r ..1960. Projektzpracovávlllo Okresní stře-
di~kó přípravy zemědělských investic veSvitavách. Ze-,
mní práce neinvestičního charakteru byly provedeny jeŠtě
v témže roce s výjimkou ploch s víceletýml porosty,

kde byly provedeny dodatečně po uvolnění ploch. V tém-
že roce byly zřízeny nezpevněné polní cesty a urovná-
na pláň 'pro zpevněné komunika::e. Zpevnění pak bylo
prováděno během roku 1961 a dokončeno na jaře 1962.

Pozemkovou úpravou byl především vyřešen hospo-
dářský obvod zemědělského podniku, provedena aron-
dace hranic mezi sousedními družstvy. Pozemkovou
úpravou byla dále zrušena pro nevhodné spádové a
směrové poměry většina starých polních cest, zrušeny
úvozy, likvidovány strže a terénní rýhy, strženy 'meze,
vyklučena křoviska a nevhodně umístěné stromy a re-
mízky a provedena konečná delimitac'e mezi zeměděl-
skou a lesní půdou. Nově byla vytvořena síť otevře-
ných odpadů a záchytných příkopů, která vylepšj1a
vodní režim v hospodářském obvodu. Nutno zde zdůřaz,
nit, že se veškeré tyto zásahy neprojevily nijak záporně
na uchování celkového příjemného a estetického vzhle-
du krajiny, poněvadž v projektu byla citlivě navl'Žena
nová výsadba ovocného stromoví ,podél provozních ko-
munikací, výsadba okrasné zeleně a nových remízků a'
rychle rostoucí.-::h dřevin, přičemž bylo sledováno nejen
utvoření lepších klimatických podmínek a ekonomické
hledisko, ale především zásada zachování rázu krajiny,
ochrany půdy a přírody a splynutí provozu s přírodou.

Jedním z hlavních přínosů pozemkových úprav bylo
vyřeš'ení nové cestní sítě. Řešení bylo přizpůsobeno čle-
nitosti terénu a rozdělení půdní držby přírodní rýhou.
Cestní síť je řešena samostatně pro každý úsek, přičemž
však jsou úseky vzájemně propojeny. Dosaženo .bylo
i lepšího spojení osad s obcí.

původní délka
nový stav
rozdíl
ponecháno
upraveno
zrušeno
nové cesty

tj. ,přepočteno
na 1000 ha z. p.

61 815 bm 65,4 km
43 660 bm 46,2 km
18155 bm (29,3 %) 19,2 km
3540 bm 3,7.km
5 625 bm 5,9 km
5 260 bm 5,5 km
34 495 bm 36,5 km

Nová. cestní síť tvoří hranice nových pravidelných
půdních celků a honů. Tím bylo dosaženo zkrácení pro-
vozních linek. pro veškerou zemědělskou mechanizaci.
Utvoření ;pravidelných a velkých celků umožnilo nově
organizovat rostlinnou výrobu. Místo dosavadních 5 úse"
ků rostlinné výroby, prakticky bez pevných osevní3b
postupů byly sestaveny pouze 2 výrobní skupiny (úse-
ky), jejichž hranice 'tvoří hluboké údolí. Každý úsek má.
svůj samostatný polní osevní postup (úsek I - devíti-
honný, úsek II - osmihonný), a kromě toho má každý
úsek vlastní přífaremní osevní postup. Průměrná veli-
kost honů v polních osevhích postupech je 25-30 ha,
přičemž jednotlivé hony se skládají většinou z jednoho,
maximálně dvou půdních celků. Průměrná velikost honu
v přífaremních osevních postupech je 5, resp. 8 ha.

Celkový náklad na realizaci projektu činil Kčs
1159761, tj.: na 1 ha z. p. Kčs 1 228. Objem zemních pra-
cí neinvestičního ::harakteru činil celkem KČs 73 091, tj~
na 1 ha z. p. Kčs 77,40. Z celk9vého rozsahu prací čint
podíl zemních prací 6,3 %. Nlžšípodn vyplývá z toho,
že některé práce byly' provedeny již v rámci jednodu-
chého ,projektu HTt;JPa výstavba nez.pevněných polních
cest je zahrnuta do rozpočttl vystavbypo .pozeIl1kovýc:h
úpravách.Návýstavbu zpevněných cestG 7~~C 13 bylO'
počítáno s částkou' Kčs' 702267; -Slmteény náklad čirlif
Kčs 633 012, tj. 177 314 Kčs na 1 km. '
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I Skutečný IndexI stav v roce Skutečnost zvýšeni
Ukazatel') realizace po- 6 let po

s OP Izemkových realizaci bez
úprav OP

Hrubá rostl.
produkce v Kčs 2230859 4010000 1,79 -
Hrubá zem.
produkce v Kčs 3983638 7355000 1,84 -
- Hrubá rostlinná
produkce na 2834 4251 1,50 -
1 ha z.p.
Hrubá zem. pro-
dukcena 1haz. p. 5062 7808 1,54 -

H ektarové výnosy
Pšenice 21 29,2 1,39 1,14
Žito 20,3 22,2 1,09 1,01
Ječmen 22,4 23,2 1,03 1,03.
Brambory 125 252,8 2,02 1,31
Krmná řepa 280 682 2,43 1,87
Louky 40 44,2 1,10 -
Pastviny 10 15,6 1,56 -

Zemní práce provádělo družstvo svépomocí za stroj-
ní výpomoci KPZM. Při strhávání mezí a rozorání ne·
zpBvněných polních cest byl nasazen pásový traktor a
pluh, částečně zpevněné cesty ,v celkové délce 4000 bm
byly rozrušeny rozryvačem zemin R 220. Výstavba po po-
pozemkových úpravách byla prováděna dodavatelským
způsobem. Práce prováděl KPZM Holice. Byl nasazen 1
grader, /1 buldozer, 1 válec 3t a 1 meliorační rigolovací
pluh. V rámci realizacA bylo zrušAno celkem 5260 m
cest; z toho 1050 m úvazových a 2520 m úrovňových,
upraveno 5625 m, výstavba nových nezpevněných cest
byla provedena v dél:e 30925 m, zpevněných v délce
3570 m, odvodňovacích příkopi'! bylo vybudováno v nél·
ce 5820 m. Kromě toho [bylo provedeno zahrnutí úvozu
a starého hliniště, stržení mezí, vymýcení křovin na
ploše 5100 m2, pokáceno 576 stromu včetně odstranění
pařezu, urovnúna pláň na ploše 69 150 m2 a přemístěno
35236 m3 zeminy. Pruměrný denní výkon buldozeru byl
800 m3, u graderu 1800 m. Nejpozději v r. 1975 plánuje
JZD v :další etapě zpevnění 3 cest v délce cca 1900 bm.
Graderem a válcem byly upraveny nezpevněné polní
cesty o š. 3-5,5 m. U zpevněných cest je šířka C 7 =
= 5 m, C,13 = 5,5 m.

Vyhodnocení pozemkových úprav bylo v Sebranicích
provedeno 6 let po realizaci. Vliv pozemkových úprav
byl posuzován zejména z hlediska
1. zvýšení zemědělské výroby,
2. snížení nákladu,
3. zvýšení produktivity prá:e.

Při vyhodnocení bylo použito všech dosažitelných
účetních a statistických dokladu. Při posuzování zvýšení
zemědělské výroby vlivem pozemkových úprav bylo nut-
no uvést jako prvořadý přínos zisk nové zemědělské
pudy. V JZD Sebranice bylo pozemkovou úpravou zís-
káno 5,70 ha z. p. z toho 5,40 ha orné, tj. 0,6 % celkové
Výměry zemědělské pUdy, z toho připadá 2,84 ha na
zrušení cest a 2,86 ha na rekultiv!lce. Roční zvýšení
výroby na nově získané pudě činí 24 2130Kčs.

Na zvýšení zemědělsJ{é výroby má nesporný vliv
i zavedení stálých osevních postupů, a to svým pusobe-
ním na le,pší íPudní strukturu a tvorbu humusu, což pak
vede v souhrnu ke zvýšení úrodnosti a zvýšení země-
dělské výroby. Spolehlivým měřítkem zvyšování výroby
je stoupající tendenCe hrubé rostlinné produkce, na níž
se mimo jiné faktory podílí i zavedení stálých osevních
postupu. Tento podíl jsme získali porovnáním indexu
zvýšení hektarový:h výnosů v JZD Sebranice 6 let po
zavedení osevních postupů s indexy těch JZD, kde stálé
osevní postupy zavedeny nebyly, přičemž tato :porovná·
vaná družstva byla v' r. 1960 na Ipřibližněstejné hospo.
dářské úrovni. Bližší přehled podává tabulka základníph
ukazatelu, převzatá z ročních výkazu (ve sloupci nahoře).

Index zvýšení hektarových výnosů družstev bez
stálého osevního' pustupu je v' pruměru' cca'o 23 % niž-
ší proti. výnosům se zavedenými osevními postupy. Či-
ní-li v JZD Sebranice zvýšení hrubé rostlinné produk:e
na 1 ha zemědělské ,půdy Kčs 1417, podílí se zavedení
osevních postupů na tomto zvýšení částkou Kčs 325.
Zvyšování zemědělské výroby ,by neplnilo svuj ekono·
mickýefekt, kdyby nebylo současně provázeno snižová-
ním výrobních nákladů. Vzhledem k tomu, že porovnání
přímých nákladu v absolutních číslech není dobře'mož'
né pro stále se zvyšující intenzitu zemědělskévýrolJy,
porovnali jsme výrobní náklad v přepočtu na 1 Kčs pe·
něžníchvýnosu, které v roce 1960 činily 0,84 Kčs a 6
let po realizaCi klesly na 0,70 Kčs, tj. o 17 %.

Jako další ukazatel možno použít porovnání podílu
nákladu z peněžní:h příjmu, který z 38,7% v r. 1960
klesl v r. 1966 na 33,1 %. Toto snížení bylo ovlivněno
celou řadou teéhnických opatření, z nichž nutno uvést
především zkrácení" dopravy novou cestní sítí. Novou
organtzacípůdhího fondu byly získány nejen lIlové a
pravidelné pudní celky, ale byla současně zkrácena
cestní síť o 18155 m. Porovnáním průměrnéhopo~tu
tkm starého a nového stavu vyplývá z tohoto zkrácení
rozdíl 12 451 tkm, což při nákladu Kčs 1,30 za 1" tkm
činí 16186 Kčs. Kromě této úspory vyplývající ze zkrá-
cení cestní sítě, projevilo se i zrychlení dopravy a její
plynulost, což přispělo k intenzívnějšímu využití mecha-
nizační:h prostředků a nasazení těžkých stroju, které
na starých cestách nebylo možno použít. Dopravní rych·
lost, která byla dříve 8--'-15 km, se zvýšila na' 20-35 km,
tj. o plných 100%. S časovou úsporou a vyšší rychlostí
souvisí i úspora pohonných hmot, kterou nelze sice vy-
jádřit číselně, poněvadž účetní evidence nevykazuje
zvlášť dopravu na polních cestách, avšak podle odhadu
agrotechnika činí cca 30 %.

Významný podíl na snižování nákladů má i snižo-
vání nákladů u údržby strojů. I v tomto případě nelze
snížení vyjádřit číselně, poněvadž strojový park se od
r. 1960 mnohonásobně zvětšil (původní stav např. trak-
toru 9+1 nákl. auto, dnes 26 traktorů a 2 nákl. auta +
+ 1 dodávka) a účetní evidence nesledovala po celé
období náklady na ,údržbu podle jednotlivých strojů.
Podle vyjádření pra :ovníků družstva jsou však značně
sníženy ,poruchy stroju, potřeba náhradních dnů a sní-
žení nákladů na údržbu lze vyjádřit 15-20 %, nehledě
k úspoře, která vzniká větší životností mechanizačních
prostředku. Vytvoření nové cestní sítě a velkých pravi-
delných půdních celku zasáhlo příznivě i do organizace
práce zemědělského závodu a přispělo tak značnou mě-
rou ke zvýšení produktivity práce, poněvadž umožnění
lepšího využití mechanizacních prostředku přineslo
úsporu lidské práce. Zásahy ,pozemkových úprav změ-
nila se podstatně mechanizační přístupnost, což se pro--
jevilo ve změně vzájemných ,poměrů mezi ruční, strojo,
vou a potažní pra:í, jak patrno 'z tabulky:

Práce Počet hodin Počet hodin I Index zvý-
v r. 1960 v r. 1966 šeni- sniženi

ruční 96000 83600 -0,87
potažní 4600 3800 -0,82
strojová 11000 24262 + 2,21-

. Z porovnání s výsledky družstev bez -organizace
pUdního fondu vyplxvá, že podíl nové organizace na
rustu produktivity je 21 %. Realizace projektu zasáhla
příznivě i do organizace 'práce zemědělského závodu.
Před realizací pracovalo v rostlinné výrobě celkem: 5 vý~
robních skupin, což bylo nutné vzhledem k roztříště-
nosti pozemku. Každá skupina měla vlastního skupináře. '
Zavedením 2 osevních postupu a sloučenin plodin na
menší počet pudních celků bylo možno utvořit pouze
2 úseky (výrobní skupiny) a veškerou meChanizaci
sloučit v jednu komplexně vybavenou četu při daleko
větší operativnosti. Tímto opatřením bylo Ušetřeno 5 ve-
doucích ,pra ~ovníků._

Hlavním a konečným ukazatelem výsledků hospo-
daření JSou přece Jen čísla. Z toho důvodu předkládáme
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Mališ, V.: Zkušenosti z provád~ni pozemkových úprav
v TZD Sebranice

Skutečnost Skutečnost
Ukazatel v r. realizace 6 roků Index

pozemkových po realizaci zvýšení
úprav

Hrubá rostl.
produkce na

1,261 pracov. RV 12675 16040
Hrubá rostl.
produkce
na 1 PJ 66,60 123,0 1,84

přehled vývoje základních ukazatelfi zemědělSké vý·
roby s konstatováním, že na každém z nich má značný
podH i pozemková úprava [viz tab. na str .. 140).

V závěru vyhodnocení doložili svědectví čísel svými
vlastními zkušenostmi vedoucí pracovníci družstva.
"Císla mluví pravdu," hovoří ekonom družstva s. Stří·
teský, "a i když nedovedu odhadnout, jaký je podíl po-
zemkových úprav na těchto příznivých výsledcích, pře-
ce si troufám s plnou odpovědností říci, že bez těchto
opatření by ~hom nikdy nemohli dosáhnout takové vý-
sledky. Označil bych je za jakési základní kámeny, na

. Měrná Skutečnosti Skutečnost I Index
Ukazatel jed- v roce 5 roků zvý-

notka realizace po realizaci šení

Tržní produkce I
RV . Kčs 780000 1677000 2,15
Tržní produkceRV,
na 1 ha z.p. Kčs 830 1670 2,01
Zemědělská tržní
prod. na 1 ha z.p. Kčs 2900 5340 1,84
Živoči8ná výroba:
Výroba mléka na I

1 ha z.p. I 486 820 I 1,68
Výroba hovězího
masa na 1 ha z.p. kg 62,3 90,1 1,44
Výroba vepřového
masa na 1 ha z.p. kg 66,8 82,1 1,22
Výroba vajec na
1 ha z.p. ks 118 323 2,73
Roční dojivost I 1415 2492 1,76

nichž všechno ostatní stoJí. Je opravdu škoda, že jsme
nebyli hned po realizaci požádáni, abychom sledovali
podrobně vliv pozemkových úprav, výsledky by pak byly
ještě přesvědčivěj,Ší. V každém případě musím potvrdit,
že pozemkovými úpravami nastalo snížení nákladfi, zvý·
šení produktivity práce a zvýšení tržeb; což se ve svém
souhrnu projevilo v tom, co nejvíce zajímá naše členy,
v pracovní jednotce, která z pfivodní 16,60 Kčs mohla
bYt převedena na pevnou odměnu ve výši 26 Kčs."

lak pomohla pozemková úprava' rostlinné výrobě
uvádí agronom Josef Kopecký: "Pozemková úprava nám
práci v rostlinné výrobě velmi usnadnila tím, že byly
utvořeny větší hony pravidelných tvarfi. Tím byly dány
podmínky pro skutečnou velkovýrobu, mohli jsme na·
sadit agregáty, kombajny a jiné těžké mechanizační pro-
středky. PodH lidské práce byl tak snížen na minimum.
Odpadly ztrátové časy přejížděním z honu na hon. Tím
byla docHena u všech hlavních sez6nních 'prací značná
časová ús,pora, což se prakticky projevilo v tom že agro-
technické lhfity byly vesměs zkráceny. Svou roli zde
pochopitelně mělo' i zrychlení dopravy, a to hlavně
u sklizňových prací. Tak byly jarní práce zkráceny z 21
dnfi na 10-12 dnů,
z toho setí z 10 na 4 dny

žňové práce z 3S-4D na 21 dnů
sklizeň sena z 30 na 20 dnfi
brambory -

sázení z 21 dnů na 5-6 dnO
sklizeň z 45 na 25 dnO

U všech prací mfižeme nyní použít nové technolo-
gie. V posledních letech provádíme například sklizeň
pícnin sběr. nakladačem na 75 ha, sklizeň plcnin řezač-
kou na dosoušení na 65 ha, přímou komb. sklizeň u obi-
lovin na 263 ha, dvoufázovou sklizeň 'na 75 ha 'a přímou
kombajnovou sklizeň brambor na 85 ha.

Snížení počtu ,pozemkfi projevilo se kladně i v or-
ganizaci- práce. Je přece podstatný rozdH, když se pěs-
tovaly např. brambory na 14 celcíCh. proti dnešním
3 blokům, víceleté pícniny na 20 celcích proti dnešním
6 blokťim atd. Sloučením plodin na menší počet blokfi
je umožněno centrální řízení mechanizačního parku a
hromadné nasazení strojů, čímž odpadly prostoje stro-
jů, jak tomu bylo u dřívějších 5 skupin.

Pozemkové úpravy měly i vliv na zvýšení úrodnosti
pfidy. a to hned z několika hledisek. Jednak to jsou
pevné osevní postupy, dále bylo umožněno vyvážení
chlévské mrvy a močfivky za každých povětrnostních
podmínek a v období, kdy to provoz vyžadoval. Některé
pozemky nemohly být dříve hnojeny vfibec, poněvadž
byly prostě nepřístupné. Rovněž kultivační práce ne-
bylo možno dokonale provádět, poněvadž staré :::esty
a úvozy byly pro kultivační nářadí neprfijezdné a jiný
přístup na pozemky prostě nebyl. Staré cesty a úvozy
byly neprfijezdné i pro kultivační nářadí, takže nebyla
možnost provádět kultivační práce. V zimě byly úvozy
nesjízdné pro závěje. Vliv nové cestní sítě na snížení
poruch u strojů, úsporu náhradních dHů, životnost stro-
je je nesporný. Jako jediný příklad uvádím, že fekální
vfiz si úplně prodřel za jediný d~n na bocích gumy o vy-
čnívající ·ostré kameny v úvoze.

Bývalý ,předseda Jan Kopecký, který byl ve funkci
již před pozemkovou úpravou, a pak až do roku 1966,
hodnotí pfidní organizaci takto:

"Nelze vfibec porovnávat hospodaření tehdy a dnes.
Hlavní potíže nám dělaly nevyhovující cesty, proto
jsme se rozhodli nárokovat pozemkové úpravy. Sledovali
jsme tím uspořádání nové cestní sítě, která měla při-
nést zlepšení dopravy vhodnou úpravou pfidního fondu.
Situace to prostě vyžadovala, poněvadž např. na po-
zemky v úseku Třemošná byla objíždka 6 km, nyní j~
přístupová cesta 0,5 km; do osady Pohory vedly hluboke
úvozy, kombajny musely jezdit 4km objíždkou, nyní tam
vede nová sjízdná cesta o 2 km kratší. Tato nevyhovu-
jí:::í cestní síť byla brzdou pro zavádění nové technolo-
gie, vlastně ji v podstatě zn,:možňovala vfibec. ~eprve
po vybudování nové cestní sltě, která dala vzmknout
novým honfim, je dnes možno nasadit agregáty, použí-
vat velkoobjemových vozfi, ,provádět rozmetání mrvy a
hnojiv stroji o velké kapacitě apod. Přitom je zde ještě
možnost použití ,letadel, o čemž se také uvažuje.

Nechci však jen chválit, bolesti máme i dnes. Ne-
zpevněné polní cesty jsou utaženy jen travou a vzhle-
dem k jílovité půdě se v době dešťfi a plískan~c .přec~
jen řežou. Musíme je každoro~ně o?ravova!, ~fijčI~e .Sl
grader, válec máme vlastní, vyra~eny od ~tat~lch sllmc,
zapřáhneme do něj Super nebo I dva a valcujeme. Tyto
opravy nás každoročně stojí asi 20 000----:.30oov~Kčs. Z to-
ho důvodu družstvo uvažuje o zpevněm dalslch 3 cest.
Chceme postu,pně docílit zpevnění u všech hlavní~h
polních cest.

V rámci projéktu byly řešeny i vodohospodářské
poměry. Za staré příkopy podél zrušených cest byly
zřízeny nové otevřené odpady. Měly však mH alespoň
v mfstech většího spádu zpevněné dno, poněvadž trpí
vymiláním. Jinak jsme s pozemkovými úpravami plně
spokojen!."

Kladně hodnotil pozemkové úpravy i předseda MNV
s. Josef Dřínovský. "Výstav:ba polní.ch cest nám velmi
pomohla i z hlediska veřejného zájmu, poněvadž bylo
docHeno spojení jednotlivých osad s obCI. Do osad ~e-
dly dříve nevyhovující poln~ c~sty, které z~e konČily,
dnes jsou však novou :::estlll Sltí osady.vzájemně pro-
pojeny. Kvalita zpevněných :est vyhOVUje pro veškerý
provoz, a z toho dfivodu podal MNV žádost, aby cesta
do osady Vysoký ~es byla převzata Správou státních
llilnic."
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Pro přehled účastníkům I. celostátní konference
pozemkových úprav lze shrnout velkou řadu ukazatelů,
které charakterizují přínos pozemkových úprav pro JZD
Sebranice do těchto souhrnných výsledků:

1. Zvýšení zemědělské výroby docílené působením po-
zemkových úprav v JZD Sebranice lze stanovit hod-
notou 30-35% hrubé zemědělské produkce. Stoupla-li
zemědělská produkce na 1 ha zem. půdy z původních
5062 Kčs v ro:e 1960 na 7808 Kčs v roce 1966, pak
na rozdílu, tj. 2746 Kčs podílejí se pozemkové úpravy
částkou 820-960 Kčs.

2. Snížení vlastních nákladů je možno vyjádřit pouze
v přepočtu na 1 Kčs tržní ,produkce. Pozemkové úpra-
vy umožnily zvýšení intenzity zemědělské výroby, a
tím došlo současně k absolutnímu zvýšení nákladů
v přepočtu na 1 ha z. p. z 845 Kčs v roce 1960
na 2655 Kčs v roce 1966. Současně však do~io ke
snížení vlastních nákladů z pil.vodních 0,46 Kčs na
1 Kčs tržní produkce n\l 0,37 Kčs tržní produkce v ro-
ce 1966, což představuje snížení 0,09 ,Kčs na 1 Kčs.

Na tomto snížen! se podílej! pozemkové úpravy 60 až
70%, tj. 0,05-0,06 Kčs na 1 Kčs, což při celkovém
objemu tržní produk:e představuje částku 301000
korun ročně.

3. Zvýšení ,produktivity práce vlivem pozemkové úpravy
činí 50-60 %. V roce 1959 byla hrubá rostlinná pro-
dukce na 1 pracovníka 12 675 Kčs, v roce 1966 16 040
Kčs. Podíl pozemkových úprav na rozdílu 3365 Kčs
činí 1680-2020 Kčs.

Zkušenosti JZD Sebranice ukazuj! praktický význam
ptJzemkových úprav pro zemědělské podniky, jejich pro-
voz, ekonomiku a nakonec i životní úroveň družstevní-
ků. JZD Sebranice bylo v roce 1959 pod průměrem okre-
su ve své výrobní oblasti. Dnes patří mezi přední druž-
stva okresu. Předávání a výměna zkušeností, která se
stala dobrým zvykem nejen na okrese Svitavy kam při-
jíždějí delegace z NDR i Polska, by se měla stát cestou,
která bude propagovat významné výsledky pozemko-
vých úprav v zájmu vše:h zemědělských podnlkil. u nás.

Pozemkové úpravy
pro sloučená výrobní zemědělská
družstva v BLR

Prof. ing. Mičo Mičev,
Vysoká škola technická, Sofia, BLR

V šedesátých letech byla v Bulharsku ukončena
další etapa slučování zemědělských závodů na
družstevním základě. Místo 1095000 jednotlivě
hospodařících rolníků v roce 1946, obhospodařu-
jících pozemky s průměrnou výměrou 4,47 ha,
měli jsme ke konci roku 1958 TKZS (JZD) s prů-
měrnou výměrou zemědělské půdy 1200 ha. Slou-
čením zemědělských závodů se vytvořily příznivé
podmínky pro účelné a vysoce produktivní využití
veškeré zemědělské půdy, pro docílení maximál-
ního množství zemědělské výroby při nejmenším
vynaložení práce a prostředků na jednotku pro-
dukce.

Mnoholetá zkušenost při výstavbě kolchozů
v SSSR a výstavbě družstev u nás potvrdila, že
veliká zemědělská družstva mají možnost s úspě-
chem rozvíjet vysoce produktivní společný chov
zvířat, mechanizovat výrobní provoz ve farmách
pro chov zvířat, správně organizovat práci, ve
větším měřítku stavět malá vodní díla a provádět
meliorační práce, využít větší počet odborníků-
agronomů, zootechniků, zvěrolékařů, inženýrů
atd.

Naše TKZS dosáhla v tomto období velkých
úspěchů. Výnosy zemědělských kultur a užitko-
vost zvířat v TKZS se zvyšují každým rokem, a ve
srovnání s výsledky jednotlivě hospodařících rol-
níků jsou podstatně větší. Zvláště velkých výno-
sů bylo docíleno sloučenými TKZS s více stře-
disky. To nezůstalo bez povšimnutí družstevníků.
Proto ještě v roce 1952-53 se začala malá jednot-
livá TKZS slučovat. Na začátku se slučovala druž-
stva tam, kde v jednom sídlišti bylo více než jed-
no TKZS a byly také případy, že se sjednotila
TKZS ze dvou sousedních vesnic.

Ústřední výbor bulharské komunistické stra-
ny, po vítězství socialistického společenského. zří-
zení ve městě i na vesnici v důsledku rostoucí
hospodářské síly a technických možností socialis-
tického hospodářství, rychle rostoucí kultury,
uvědomělosti a aktivity lidových mas, rostoucí
technické pomoci zemí socialistického tábora, za-
měřil všechny síly na rozvoj země a určil nové
tempo pro rychlejší rozvoj výrobních sil u nás.
V zemědělství bylo uloženo, aby se výroba zvý-
šila několikanásobně v několika málo příštích lé-
tech. Při řešení otázek rozvoje v tomto období
se však ukázalo, že překážkou dalšímu rozvoji
výrobních sil v zemědělství je zejména malá vý-
měra zemědělské půdy TKZS. Družstevníci ne-
mohli na svých malých pozemcích využít plně
komplexní techniku a produktivitu práce a země-
dělskou výrobu mohli zvyšovat pomalu. Proto při-
jali družstevníci s všeobecným souhlasem výzvu
ÚVBKS k slučování TKZS.

Koncem roku 1958 a začátkem roku 1959 se
rozšířilo v naší zemi vše národní hnutí za slučo-
vání TKZS. Místo 3450 TKZS v roce 1958, s prů-
měrnou výměrou zemědělské půdy 1200 ha, vznik-
lo během tří let v Bulharsku 930 TKZS s průměr-
nou výměrou zemědělské. půdy nad 4 600 ha. Slu-
čování všech TKZS bylo začátkem nové další eta-
py rozvoje družstevního hnutí na bulharské ves·
nici. Sloučením TKZS byly vytvořeny podmínky
pro plné a správné využití půdy, pro rychlé zvý·
šení výměry zavlažovaných ploch, pro využití do·
sud ladem ležící půdy, pro racionálnější využití
hospodářských strojů, pro zvýšení produktivity
práce, pro správnou organizaci jednotlivých od-
větví výroby v TKZS.
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MIČev, M.: Pozemkove ťLpravy pro slouČená výrobní ze-
mědělská družstva v BLR

Slučování TKZS mělo za následek nejen ,roz-
šíření výměry využité půdy a zvýšení výl'oby, ale
také hlubokou a všestrannou přestavbu společné-
ho družstevního hospodaření. Slučování TKZS vy-
volalo proměny ve vzájemném poměru mezi jed-
notlivými odvětvími v zemědělství, v koncentraci
a specializaci zemědělské výroby, jinou organi-
zaci práce, novou organizaci výrobních skupin
s ohledem na bydliště družstevníků, v mnoha pří-
padech změny ve využití hospodářských středi-
sek,. apod. Většina sloučených TKZS měla v ~-
kolika svých sídlištích značný počet hospodář-
ských středisek, rOztříštěné osevní postupy, osevy
se stejnými kulturami ležely na mnoha místech
vzdáleny značně jeden od druhého, atd. To mělo
za následek zvýšení výrobních nákladů, prodlou-
žení lhůt poÍních prací, snížení výnosu, snížení
produktivity práce a další nedostatky,·

Aby se dokázaly výhody slučování TKZS, ne-
stačilo jen, aby se slučovala malá hospodářství.
Nevyhnutelné bylo, aby se rozřešila řada základ-
ních otázek, jako např. určování správné struk-
tury osevních postupů a vzájemného poměru plo-
din, organizace území slučovaného družstva,
umístění jednotliVých plodin a honů osevních po-
stupů atd. Jedno z prvních a nejdůležitějších opa-
tření pro organizační a hospodářské upevnění
sloučených TKZS byly mezidružstevní [ve vztahu
k sousedním družstvům, tj. řešení hospodářských
obvodů) a vnitrodružstevní [podrobné. řešení
uvnitř hospodářských obvodů) hospodář skotech -
nickéúpravy pozemků. Tak se služba bulhar-
ských ,zemljeustrojitelů" zapojila také v další eta-
pě rozvoje zemědělství do proudu pomoci nově se

• rodící zemědělské velkovýrobě.

Dosud provedenou úpravou pozemků byly do
znacne míry odstraněny nedostatky ve využívání
půdy TKZS. Ale přece ještě ne všechny, a proto
se nejprve zkoumá dukladně využívání půdy
v každém sloučeném TKZS a odstraňují se existu-
jící nedostatky.

Řešení je hlavně zaměřeno na

racionální využití pudy,
správné vztahy odvětví,

-. účinné využití zemědělských stroju a práce
družstevníků,
správnou organizaci půdního fondu, rozmístě-
ní plodin a umístění osevních postupu,

- zlepšení podmínek pro organizaci družstva a
vedení výroby,
zlepšení dopravních podmínek, zmenšení do-
pravních výdaj u aj.
Zvláštní pozornost se věnuje odstraňování roz-

tříštěnosti hospodářských obvodu se sousedními
závody (tzv. mezidružstevní úpravy). Když ně-
které části obdělavatelné pUdy TKZS jsou oddě-
leny od zákÍadního komplexu pozemku družstva
kanály, .řekami, lesy a jinými těžko překonatel-
nými překážkami, a tím je ztíženo jejich pravi-
delné obdělávání, dosahuje se celistvost hospo-
dářského obvodu mezidružstevní směnou pozem-
ků.NejúčelIlější je, když mezidružstevní úpravě
se podaří zahrnout všechny pozemky zemědělské-

ho závodu do celistvého hospodářského obvodu.
Jako hranice mezi jednotlivými TKZS se určují po-
dle možnosti rokle, silnice, železniční koleje, vod-
ní předělya jiné přirozené nebo neměnitelné
umělé hranice.

Pro řešení změny hranice se vypracuje pro-
jekt. Projekt pro mezi družstevní uspořádání půd-
ního fondu se zduvodňuje ekonomicky podle ná-
sledujících ukazatelu:
1. snížení nákladů na dopravu,
2. zkrácení neproduktivního času, který družstev-

níci potřebují, aby se dostali na pracoviště,
3. snížení ztrát pracovní doby při přemístění stro-

jů a snížení ztrátových (nevyužitých) cest aj.
Ukazatelé se vypočítávají odděleně za každé-

ho uživatele pudy a porovnává se stávající stav se
stavem novým. Nové hranice hospodářského ob-
vodu závodu schvaluje výkonný výbor ONV.

Ve sloučených TKZS je otázka umístění a uspo-
řádání výrobních středisek v základních liniích
rozřešena. Skoro ve všech sídlištích jsou vybudo-
vány hospodářská střediska a dvory. Po sloučení
družstev se při podrobném řešení pozemkových
úprav tato otázka znovu zkoumá a uvažuje se,
zda existující hospodářské dvory a výrobní stře-
diska odpovídají svým výrobním zaměřením, roz-
sahem, rozměry a pOlohou (rozmístěním) novým
výrobním úkolUm a podmínkám družstva. Pro roz-
místění výroby do výrobních středisek se vypra-
cují nejméně dvě varianty návrhu, bez ohledu na
to, jestli se budují nové, anebo se provádějí jen
částečné úpravy. Účelnost jedné nebo druhé va-
rianty se zduvodňuje ekonomicky, t. zn. přede-
vším mírou snížení výrobních nákladů.

Při ekonomickém zduvodnění umístění výrob-
ních středisek se hodnotí všechny podmínky, kte-
ré mají vliv na snížení nebo zvýšení výrobních
nákladu. K těmto podmínkám patří:
1. využití vyhovujících hospodářských budov
v sídlištích pro živočišnou výrobu, možnosti zá-
sobování vodou, mechanizace a elektrifikace,
vhodlJá dopravní spojení aj.,

2. krytí potřeby pracovníků z TKZS v sídlištích,
3. vztah živočišné výroby především k rostlinné

výrobě a jiným odvětvím zemědělského pod-
niku,

4. vzájemné vztahy výrobních středisek mezi se-
bou,

5. vytvoření kulturních a životních podmínek pro
družstevníky, pracující ve výrobních středis-
cích,

6. odbyt živočišné výroby,
7. vytvoření podmínek pro zavedení správné or-
ganizace a úplného zmechanizování výrobních
linek v živočišné výrobě.

Mnoholeté výrobní zkušenosti kolchozů v SSSR
i vedoucích TKZS u nás ukazují cestu rozvoje so-
cialistických zemědělských podniků. V zájmu roz-
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voje TKZS s více výrobními odvětvími, ve shodě
se specializací a objemem jejich výroby, určuje
se struktura osevních postupů, rozmístění ploch
jednotlivých honů a způsob střídání plodin.

Určování osevních postupů a jejich umístění
je nejdůležitější částí projektu pozemkové úpravy
uvnitř hospodářského obvodu sloučených TKZS.
Tím se určuje budoucí využití veškeré půdy v ze-
mědělských podnicích a také podmínky pro orga-
nizaci a rozvoj jednotlivých odvětví zemědělské
výroby podniku.

Struktura osevních postupů a střídání plodin
se určuje tak, aby se zvýšila intenzita využití půdy
a systematicky se zvyšovala úrodnost půdy. Za
tím účelem se projektují opatření pro rozšíření
orné půdy na úkor neplodné půdy, devastovaných
lesů aj., opatření pro boj s erozí půdy, pro zvý-
šení úrodnosti polí, pastvin a luk. Struktura a vý-
měra ploch osevních postupů se určují ve shodě
s perspektivním plánem rozvoje TKZS. Ve většině
případů se perspektivní plán rozvoje družstva a
návrh na osevní postupy zpracovávají současně
ve vzájemném vztahu. '

Možnosti využití půdy, půdní. podmínky, po-
loha a vzdálenost družstva od průmyslových a
administrativních středisek a od podniků pro
zpracování zemědělských Výrobků, ovlivňují ve
značné míře specializaci a intenzitu Výroby druž-
stev, vzájemný poměr odvětví, a tím také struk-
turu plodin a osevní postupy.

Struktura osevních postupů a střídání plodin
je ovlivněno jejich umístěním v hospodářském
obvodu družstva. V TKZS podle přírodních a eko-
nomických podmínek se zavádějí polní, pícninář-
ské, zelinářské, tabákové, rýžové, protierozní -
chránící, kombinované a jiné osevní postupy. Druh
a počet osevních postupů se určuje podle počtu
sídlišť, výrobních středisek a jejich rozmístění,
podle specializace výroby, podle úkolů odvětví,
půdních podmínek a v souladu s pokrokovou or-
ganizací práce.

Plocha vinic a ovocných sadů se určuje v sou-
Ladu s perspektivním plánem družstva a vymezuje
se projektem. Plochy nutné pro cesty, ochrantté
lesní pásy, cesty k výběhům apod. se určují po-
dle směrných ukazatelů a přesně se vymezují při
vypracování projektu úpravy pozemků. Plochy
pastvin a luk se určují na základě předběžného
průzkumu jejich stavu a potřeb družstevního hos-
podářství. Plochy speciálních osevních postupů
zelinářského, bavlnářského, tabákového aj. se
určují tak, že vycházíme z potřeby osevní plochy
speciálni kultury a ostatních kultur, zahrnutých
v daném osevním postupu v souhlase s hospodář-
skými úkoly, s požadavky agrotechniky a dalšími
podmínkami.

Plocha polních osevních postupů se určuje
tak, že plocha orné půdy se zmenší o plochu
polí, zahrnutých v ostatních osevních postupech.
Při umísťování polních osevních postupů ve slcroJ.-
čených TKZS se vychází z požadavku zlepšit pod-
mínky pro soustavné zvyšování výnosů a úrod-
nosti půdy, docílit správnou organizaci práce
polních skupin a mechanismů TKZS, vysokého
využití zemědělských strojů a ostatních Výrob-
ních prostředků. Proto se snažíme co nejvíce
zvýšit plochu polních osevních postupů. Dva
i více polních osevních postupů se připouštějí jen
má-li TKZS několik sídlišť od sebe značně vzdá-
lených, rozdílné půdní podmínky, jednotlivě od

sebe oddělené komplexy orné půdy apod. Před
stanovením počtu polních osevních postupů se
vypracují varianty řešení, které se zdůvodňují řa-
dou ukazatelů, jako ztráty v důsledku prázdných
chodů strojů a časové ztráty družstevníků, ztráty
z dopravy aj. Mimoto uvažují také Ztížené pOd-
mínky pro řízení a kontrolu' družstva a péČi
o pracující na poli. .

Pro sloučená TKZS se projektuje obyčejně
několik osevních postupů. Pícninářský osevní po-
stup se zavádí, když celý společný chov zvířat
je umístěn na jednom místě a poměrně blízko leží
pastviny. Pro zdůvodnění většího počtu pícninář-
ských osevních postupů se přidělují pastviny jed-
notlivým výrobním střediskům a skupinám zvířat;
určuje se každému výrobnímu středisku nutnéz;e-
leně krmivo; sestavuje se zelený pás krmení a
určuje se nutná plocha pro osev kultur pro past-
vu a zelenou píci; určuje se nejvhodnější umístě-
ní těchto plodin s ohledem na polohu výrobního
střediska, letních táborů a pastvin. Mimoto pro
každé výrobní středisko se určuje nutná zelená
píce na siláž, plocha pro její vypěstování a dále
se určují osevní postupy, do kterých bude zařa-
zení jmenovaných plodin nejúčelnější.

Za účelem vytvoření podmínek pro soustavné
zvyšování úrodnosti půdy a výnosů ze zeměděl-
ských plodin, se oddělují pro každý osevní postup
plochy, které jsou svými půdními a klimatickými
podmínkami nejvhodnější pro kultury dotyčného
osevního postupu. Mimoto uspořádání osevních
postupů je koordinováno s požadavky a možnost-
mi mechanizace a správné organizace výroby jako
celku. Osevní postupy intenzívních plodin, které
z hlediska svých velkých výnosů jsou .náročné na
dopravu a vyžadují velký objem práce na jednot-
ku plochy, se umístí podle možnosti blíže sídliště
a výrobnímu středisku, aby se snížily dopravní
náklady.

Struktura osevních postupů se stanoví se za-
měřením na maximální koncentraci zemědělské
výroliJy a její specializaci. Hony se umístí tak, aby
náklady na výstavbu cest, mostků, na zásobení
vodou aj. byly co nejmenší. Při vypracování ná-
vrhu na umístění osevních postupů a střídání plo-
din se snažíme, aby Výrobní náklady byly mini-
mální.

Vinice a ovocné sady musí být chráněny před
silnými větry a pozdními jarními mrazíky (jino-
vatkou] a musí se hodit k mechanizování výrob-
ních. procesů. S ohledem na zlepšení kvality hroz-
nů a racionálnější využití svažitých půd u nás
bylo zemědělským podnikům doporučeno, aby vi-
nice a ovocné sady byly umístěny zejména na
těchto svazích, na kterých však musí být vybu-
dována řada protierozních opatření, jako terasy,
protierozní agrotechnika, dále zavlažování aj.

Zelinářskě osevní postupy pro jejich velikou
potřebu pracovních sil a velké množství produk-
ce, se umístí blíže k sídlišti a podle možnosti
i poblíž výrobních středisek. Umístění těchto zele-
ninových ploch blíže výrobních středisek umož-
ňuje lepší využití odpadků zeleninové výroby pro
dobytek a na druhé straně zmenšuje dopravní ná-
klady na přepravu statkového hnoje do zelenino-
vých zahrad. Zelenina je náročná na výživné lát·
ky, strukturu a vlhkost půdy; proto umísťujeme
zeleninové osevní postupy tam! kde jsou tyto pod·
mínky. Dále vyhledáváme místa chráněná před
pozdními jarními· a podzimními mrazíky a před
větry, na mírném svahu s možností závlahy s dob-
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rou sluneční expozicí, s pravidelným tvarem a
podmínkami pro použití správných výrobních
procesů.

Bulharsko má mnoho teplých minerálních pra-
menů. Odpadních vod z velkých průmyslových
podniků a těchto pramenů se užívá pro sklení-
kové pěstování zeleniny v pozdním podzimu,
v zimě a brzo z jara. Skleníky mají být umístěny
blízko sídliště, aby se zmenšily výdaje pro vý-
stavbu tepelného vedení.

Užívání půdy jednotlivých závodů se určuje
tak, aby bylo docíleno vyrovnaného a pravidel-
n§ho zatížení družstevníků, vhodných podmínek
pro správné vedení a pro kulturní žití brigád,
včasného a vysoce kvalitního provádění polních
prací, snížení dopravních nákladů a zbytečného
přecházení.

Projektování spojovacích cest (místních komuni-
kací)

Jednotlivé vesnice sloučených TKZS se spojí mezi
sebou přímými a pohodlnými cestami, a také s vý-
kupními středisky a podniky pro zpracování ze-
mědělských výrobků. Projektování spojovacích
cest je součástí organizace území sloučených
TKZS a spočívá především v rozšíření následují-
cích, těsně spolu souvisících otázek: určení smě-
ru cesty, trasování cesty, stanovení kategorie a
technického typu cesty.

Projektování spojovacích cest sloučených
TKZS musí vyhovovat následujícím požadavkům:

Projektované cesty musí zajistit včasnou a lev-
nou dopravu závodu. Za tímto účelem se sna-
žíme, aby projektované cesty byly nejkratší a
přímé.
tnvestiční náklady na vybudování cesty a cest-
ních zařízení musí být minimální. Za tímto
účelem se snažíme maximálně využít už stáva-
jících spojovacích cest a cestních zai'ízení
(mostů, propustků aj.).
Spojovací cesty se projektují po rozvržení vý-

robních středisek a po určení hranic hospodář-
ského obvodu s ohledem na jednotlivá sídliště ve
sloučeném hospodářství. Projektování spojovacích
cest se provádí v následujícím pořadí:

prozkoumají se stávající cesty a určí se, která
z nich se může využít i v budoucnosti,
sestaví se dopravní schéma a určí se směr
<;eSt,

~- určí se průměrné (roční) zatížení cest,
technické řešení jednotlivýcn cest,
ekonomické zdůvodnění vybudování cesty.
Při projektování spojovacích cest často se

jeví nutnost vynracování variant pro umístění
cest. V takovém případě se provede ekonomický
rozbor variant za účelem výběru nejúčelnější
z nich. Do sHě spojovacích cest se zařazují také
státní cesty (silnice), které procházejí územím
družstva, pokud jejich směr vyhovuje směru pro-
vozu TKZS.
Při organizování území osevnícn postupů řešíme
otázky správného a sladěného rozložení honů, bri-
gádových úseků, ochranných lesních pásů, polní
cestní sítě, polních táborů (léžení) a polního zá-
sobování vodou.

Velikost (délka a šířka) a tvar honů se stanoví
podle přírodních podmínek, terénu a požadavkli
správné organízace výrobních procesů a nejpro-
duktivnějšího využití traktorů a dalších zeměděl-
ských mechanizačních prostředků. Je známo, že
na délce, tvaru a ploše honu závisí celková délka
prázdných chodů strojů, a proto se snažíme při
jejich projektování, aby byly takové, aby prázdné
chody strojů byly minimální.

S ohledem na tyto požadavky doporučuje se
u nás délka honů 1 500 až 2 000 m, šířka více než
500 m, a jejich tvar obdélník nebo pravidelný
lichoběžník s rovnoběžnými stranami, shodně se
směrem orby a dalších polních prací.

Vliv reliéfu je v zemědělské výrobě velký a
mnohostranný. Na reliéfu závisí rychlost a množ- .
ství odtékajících povrchových vod, a s tím spoje-
ná eroze půdy. Reliéf má také veliký vliv na vý-
kon traktorů a na výdaje za pohonné látky. Zá·
kladní polní práce mají být proto prováděny na-
příč svahu (po vrstevnici). Pro umístění honů
vzhledem k reliéfu se vypracovávají nejméně dvě
varianty, a porovnáním průměrných svahů ve smě-
ru práce se zdůvodňuje nejlepší řešení z nich.

Doporučuje se, aby hony byly rozloženy na plo-
chy se stejnými půdními vlastnostmi, které umož-
ní výrobní procesy současné na celém území honů
Hony se projektují podle možnosti se stejnou vý·
měrou. Abychom se vyhnuli rozdrobení honů, při-
pouští se odchylka v požadavku na stejnou výměru
honu - pro závod s nezavlažovanými pozemky
5-7 % a pro obvod se zavlažovanými' pozemky do
10%. Aby se dosáhlo v členitém terénu celých
honů, v mnoha případech se považuje za účelné,
aby se porušn princip hranic dovolených odchy-
lek, a aby se projektovaly hony s nestejně veli-
kou výměrou, místo stejně velikých, ale rozdrobe
ných honů. Mimoto se při projektování honů sna-
žíme o to, aby umístění plodin po přechodné době
C\,pdržovalo správné předplodiny.

Stálé výrobní brigády TKZS jsou organizovány
tak, že každé brigádě se přidělují osevní postupy
nebo stálé úseky v honech pro dobu ne kratší
než je rotace osevního postupu. V TKZS s velkým
územím a s úseky, vzdálenými od sídliště více
než 5 km se projektují místa pro založení pol-
ních táborů po dobu polních prací.

Polní cesty se _projektují jako doplnění již stá-
vající sítě spojovacích cest a státních silnic tak,
aby všechny cesty na území TKZS zajistily snad-
nou dopravu zemědělských strojů, aby sloužily
výrobní činnosti, aby byly vhodné pro dopravu
náldadních aut a vozů, aby zajistily pohodlné spo·
jení sídliště a výrobních středisek s jednotlivými
hony, polními tábory, letními tábory aj. Umístění
cest se koordinuje s hranicemi lesních pásů a po-
lohou pramenů a s technickými požadavky nlJ
šířku, podélné sklony apod.

Hlavní polní cesty se projektují na vzdálenost
600-800 m, široké jsou 8-12 m a s podélnými
sklony ne většími než 8 %. Druhořadé cesty se
projektují 4-6 m široké.
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Experlenee ln reallotment in the Un!fled Agrleultural Co-op
Sebranlee.
Geodetický a kartografický obzor, U, 1967, No 5,
p. 138-141, 4 lig.

A slmple plan for reallotment was deslgned in 1958 and
a detai1ed one in 1960. Evaluation of experiences.

528.40:711.163 (497.2 J

MIČEV,M.
Reallotments for Unlfled Agrleultural Co-operatives
in People's Republle o( Bulgarla.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, No 5,
p. 141-144.

Reallotments in PRB. Locatlon of agrlcultural centres and
farms. Organization of seeding the fields. Designlng of
local roads. Situatlng of fleld roads and wooded pro-
tective stripes.

528.46:711.163 (437)

RYBÁRSKY,I.
Problilmes eontemporains de I'aměnagement fonder
en Tehěeoslova'lule.
Geodetický ft kartografický obzor, 13, 1967, No 5,
pages 114-116.

Importanee d'ordre social de ľaménagement foncier et
des taches principales a I'ntroduction de la grande pro-
duction agricole. Laconceptlon de projectlon. Problémes
de ľaménagement foncier dans la sphére de la recherche.
Problémes émanant de I'organisation et des cadres. Slgnes
communs de ľaménagement foncier et relevé immobi1ier.

347.235.11

HODAC,K.
Crltérěs teehnlques de I'organlsatlon des fonds (onelers.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, No 5,
pages 117-121, 5 graphes.

Indlcateurs de base caractérisant ľorganisation des (onds
fonciers. Facteurs déclsifs. Critéres complémentaires. Index
des résultats comparatifs de différents états.

526.46.086.33:711.163

POTUZAK,P.
prěeisl~ des travaux de mesurage durant I'aménagement
(onder.
Geodetlcký.a kartografický obzor, 13, 1967, No s,
pages 122-128, 3 tableaux.

Critéres de prěcision de différentes copies des cartes du
cadastre et cartes ěconomiques. Déviations autorlsées dans
la détermination des altitudes el la représentation. Emploi
des déviations autorisées au maximum pour I'aménagement
(oncier.

528.46:711.163:37

STEINER, F.
Edueatlon des eadres dans le seeteur de I'aménage_nt
(oneler.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, No S,
pages 129~132.

Branche d'études géodésie et cartographle. Etudes post·
graduées. Problémes émanant da I'aménagement 10neler.

528.46:912.43

N~MECEK,).
Utlllsatlon des eartes dans I'agric.lture et caraettres des
matérlaux de base.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, No 5,
pages 133-137.

Plan du dé.veloppement des terres arables de district.
Plan perspectif du développement de l'agrlculture de
distrlct. Plan de I'organlsation économique du dévelop·
pement· d'une entreprise agricole. p,o' t d'aménagement
10ncler. Exploration complexe des t es. Programme
d'amélioration.

S28.46:711.163[ 437)

MALIS,V.
Expěrlence avee I'aménagement (oneler dans la Coopérat1ve
agrleole unlque de Sebranice.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, No 5,
pages 138-141, 4 tableaux.

Un projet simple HTŮP a été élaboré en 1958. Un projet
d'ensemble a été élaboré en 1960 pour aménagement
(oncler. Evaluation des expérlences acqulses.

528.46:711.163( 497.2)

MICEV,M.
Aménagement foneier ponr eoopératlves agrlcoles unles
en Bulgarle.
Geodetický a kartograflck9 obzor, 13, 1967, No S,
pages 141-144.

Aménagement (oncler en Bulgarie. Placement des centres
économiques et desfermes. Organisation et emplacement
des procédés d'encemencement. Projet des communlca-
tions locales. Prlncipes pour les projets de chasse.
Emplacement des sentiers champétres. Emplacement des
zones (orestiéres de protection.



Sedmdesát let
ing. dr. Františka Boguszaka

Dne 23. května se dožívá sedmdesáti let inž. dr.
František B o g u s z a k, jehož jméno je dobře za-
psáno v paměti mnohaabsolvento. studia zeměmě-
řického ~nženýrství, střední pro.myslové školy ze-
měměřické i velkého počtu úspěšných frekventan-
to. celé řady cvičných a zaškolovacích topografic-
kých a kartografických kurso., neboť výchovná
činnost, které se dovedl kromě vlastních technic-
kých úkolů obětavě věnovat, byla hlavním jádrem
jeho plodné ž~votní dráhy.

Narodil se v Plzni a· po·maturiHCna --reálce
v r. 1915 nastoupil vojenskou službu na ruské a
později na italské frontě, "která mu také poskytla
první příležitost k seznámení se základními geo-
detickými úlohami, a tehdy zanícená jiskřička zá-
jmu již neuhasla. Po válce v r. 1918 přichází do
Vojenského zeměpisného ústavu v Praze, svoje
služební znalosti topografa doplňuje zeměměřic-
kým studiem na pražské techn_ce, .ukončeriým II.
státní zkouškou s vyznamenáním a dovršeným
v r. 1936 doktorátem technických věd.

Pro své mimořádné pedagogické schOpnosti a
odborné znalosti se stal již v r. 1929 učitelem to-
pografického vyměřování, geodézie a kartografie
v topografických kursech ústavu a v obdobné čin-
nosti pokračovali v pozdějších civilních obmě-
nách zmíněné instituce a dále v resortních ško'
leních uspořádanýéh:ÚSGK až do r. 1960. Jeho
přednášky, doprovázené dokonale přIpravenými
ukázkami, obrazci a modely, byly vždy pro poslu-
chače vítaným osvěžením V šedém toku školního
života a těšily se skutečně upřímnému zájmu.
Může jim být bez nadsázky přičtena zásluha, že
dnes máme v civilním sektoru mohutný l{ádrdob-
ře .vycvičených; sllolehlivých topografo.. R9vněž
přednášky z topografického mapování na CVUT,
kterými byl dr. Boguszak pověřen v létech 1937
až 1938 a 1947-58, zanechaly trvalé stopy v od-
borné zdatnosti absolvento., zejména v morfolo-
gickém postřehu terénu, v prostorové představi-
vosti a v ekonomice polního výkonu. Jeho lekce
byly vždy podávány poutavou formou i při věcné
stručnosti a občas nescházelo ani okořenění de-
centním vtipem. Totéž lze říci o jeho učitelském
působení na střední průmyslové škole zeměměřic-
ké v létech 1961-64. Častá náhodná srdečná set-
kání s býv. studenty v pozdější praxi výmluvně
svědčí o jeho oblibě a zaslouženému vděku a úctě
k dobrému učitelí.

Neméně široká je literární činnost jubilanto-
va. Desítky článků pUblikovaných v odborných ča-
sopisech od r. 1928 až donedávna (Zeměměř. věst-
ník, Z. obzor, Zprávy vel'. sl. techn., Geod. a kart.
obzor a j.) přinášely vždy do problematiky na-
šeho oboru cenné poznatky a náměty a patřily
k četbě· živě sledované všemi odběrateli. Vděčné
vzpomínce se těší jeho v r. 1946 vydané výško-
pisné testy, které jsou znamenitoU pomuckou pro
výcvik a klasifikaci topografť1 a výškopisco.. Také
28 topografických tabulek a několik služebních
předpiso. nemálo přispělo k výchově a usměrnění
topografických pracovníkť1:. Z dalších významněj-
ších publikací uvádíme vysokoškolská skripta "To-
pografické mapování" f SNTL 1952 a 1956), tex-
tovou účast k "Mapování v českých zemích od
XVIII. století do počátku stol. XX." (ÚSGK 1961),
spolupráci na učebnicích "Technické kreslení"
(SPŠZ 1964) a "Mapování" (SNTL 1966). Nejcen-

nějším plodem jeho literární činnosti je kniha "To-
pografie" (SNTL 1962, spoluautor inž. ŠlitrJ, v níž
jsou shrnuty bohaté čtyřicetileté zkušenosti topo-
grafa, zejména z morfologické, oblasti,doložené
množstvím názorných ilustrací a praktických pří-
kladú.

Inž. dr. Boguszak ani po svém odchodu na od-
počinek v r. 1960 nezahálí. Pracuje - nejraději
v poli - na úkolech pražského Ústavugeodézie
a kartografie a jeho neutuchající elán bude ještě
dlouho zdrojem vlastního uspokojení i zájmú za-
městnavatele. Jubilantova duševní i tělesná svěžest
k tomu dává plné předpoklady. šlo

Ing. Vilém p'rlnke, výrazná ·osobnost ze řad železnič-
ních zeměměřičů, si zaslouží, aby bylo na něho vzpome-
nuto u přHežitosti 20. výročí jeho úmrU. Toto připadá
na 5. kveten t. r. V ten den odešel člověk od mládí
prostý, nenáročný, pracovitý a ke svým spolupracovní-
kům laskavý a jemný.

Ing. Vilém Prinke se narodil 25. dubna 1871 ve
Věstlnku u Bystřice n. Perštýnem na Moravě v osamělé
mysllvně, jako syn revírníka. Volnost vesnického školá-
ka končila odchodem na gymnasium do Litomyšle, kde
pobyl do kvarty a odkud prešel na reálku do Brna. Od
sexty pak studoval na reálce v Karlíně. Po maturitě
r. 1889 vstoupll na českou Vysokou školu technickou
v Praze, kde se stál posluchačem na odděleni pro ze-
mědělskou techniku. Dopoledne navště.oval přednášky
a odpoledne byl zaměstnán jako technik v kanceláři sta-
vebni firmy Reiter a Štěpán, protože si vzal k sobě po
otcově úmrtí matku a zbylých pět sourozenců do Pra-
hy. I. státni zkoušku na oddělení pro zemědělskou tech-
niku složil 18. března 1893, kdy také současně podstou-
pil zkoušku z geodézie nižší u prof. Frant. MiiIlera kte-
rý byl přísedícím komise. Učebný běh ku vzilěláni ~eině-
měřičů studoval později již jako vyspělý praktikaukon-
čil státní zkoušku 16. ledna 1909.

Protože se u firmy Reiter a Štěpán osvědčil, byl zá-
hy posílán jako samostatná síla na trasování a stavbu
lokálních drah, kterých se mezi roky 1890-1900 hodně
v Čechách stavělo. Projektoval a stavěl jich celou řadu
jako místní dráhu Chotětov-Mšeno, Týn nad Vltavou,
Vodňany, Braník atd. Tyto, na jeho věk obsáhlé a zod-
povědné práce způsobily, že po přijetí ke státní dráze
(1900) byl hned jmenován adjunktem v odděl. pro udržo-
vání železničních trati. Zde na něho čekaly ještě obtíž-
nější úkoly. Při zestátňování soukromých drah se jed-
nalo v Praze a okolí o jejich vzájemné propojení, proto-
že dříve projektanti s něčím podobným nepočítali a kop-
covitý nepřehledný terén tuto akci velmi ztěžoval. Štast·
nými nápady se ing. Prinkemu podařilo tyto obUže
vyřešit. Z jeho další práce nutno vyzdvihnout projekt
seřaďovacího nádraží ve Vršovicích. Při tom stále do-
jížděl do uhelných pánví severočeských. Zde traso val
překlady tratí. Současně pracoval i na rozšlření jedno-
kolejové trati v dvoukolejnou Praha-Veselí-Mezimostí
-Vídeň. Z poslední jeho větší práce po osvobozenI byl
projekt seřaďovacího nádraží v Č. Třebové v souvislosti
se stavbou druhé koleje C. Třebová-Olomouc.

V roce 1925 odešel jako přednosta odd. pro udržo-
vánI žel. trat! předčasně do výslužby. Protože. již před
tím získal autorisaci civ. geometra, pracoval pokud mu
to choroba dovolovala hlavně pro hl. m. Prahu. V roce
1931 se této činnosti vzdal. Projektoval ideální plán za-
hradního města Spořilova, mi::helskou plynárnu a celou
řadu vlečných drah pro nejrůznější závody.

Ing. Prinke byl ryzí člověk zlatého srdce, který ve
svém povolání byl vlídným otcem· mladších spolupracov-
níků. Svým přlmým a otevřeným vystupováním získával
si všude dobré přátele, zvláště na severu Cech, kde čas-
to účinkoval jako zpěvák při slavnostech českých men-
šin.



Mžl!ev, M.: Pozemkové úpravy pro sloul!éná výrobnf ze-
mědělská družstva v BLR

V Bulharsku se dosud ve velké míře projevuje
vodní a větrná eroze na orné půdě. Období sucha
jsou velice častým zjevem. V boji s erozí půdy a
suchem se při vypracování projektů pozemkové
úpravy navrhují ochranné protierozní lesní pásy.
Zejména v rovinách se projektují ochranné lesní

pásy proti větrům. Hlavní lesní pásy se projektují
po dlouhých stranách honů, kolmo k směru větru
na vzdálenost 500-600 m, a druhořadé pásy kol-
mo k nim na vzdálenost 1 500-3 000 m se šiřkou
10-12 m, přičemž se dbá, aby plocha, kterou
mají chránit, nebyla menší než 100 ha. Půdní cel-
ky vytvořené hlavními pásy nejsou vždy nejspráv-
nější z hlediska požadavků ostatních prvků orga-
nizace území a osevních postupů, a pro~o se při
jejich určení připouští odklon do 45 o od kolmého
směru na škodlivé větry.
Poloha lesních pásů ve vlnitém a pahorkovitém

reliéfu se určuje ne tak směrem větru, jako ~na-
hou, aby byl zadržen odtok povrchových vod, aby
byly zavlaženy svahy, a aby byla pole chráněna
před erozí půdy.

Vypracování komplexního projektu hospodář-
skotechn:cké úpravy pozemků sloučeného TKZS je
nová, složitá a zodpovědná práce. Vyžaduje mno-
ho znalostí a zkušeností a na správném vypraco-
vání projektu pro zemědělské hospodářství se musí
podílet mnoho odborníků.
Za účelem zlepšení práce, spojené s úpravou

pozemků sloučených TKZS, organizuje Vědecko-
technický svaz ve spolupráci s ministerstvem ze-
mědělství celonárodní konference pro pozemkové
úpravy, na kterých jsou vyjasňovány různé otázky
sloučených pozemkových úprav TKZS. Mimoto or-
ganizují za stejným účelem okresní složky pro
hospodářsko-technické úpravy pozemků řadu se-
minářů, na kterých projednávají vzorová řešení
projektů a další otázky se všemi, kteří na úpra-
vách pozemků pracují.

Bulharští inženýři "zemljeustrojitelé" a
ostatní zemědělští odborníci, pracující na úseku
hospodářsko-technických úprav pozemků, úspěšně
plní úkol, který před ně postavila strana a vláda,
aby vytvořili podmínky pro úplné a správné vy-
užití všech pozemků sloučených TKZS pro vybu-
dování zemědělské velkovýroby.

Odborná skupina pro inženýrskou geodézii sekce GaK
ČSVTS

Na plenárním zasedání širšího výboru Odborné skupiny
dne 10. 2. t. r. byly prOjednány některé otázky a uvede-
ny informace, které jsou všeobecně diHežité a na které
z toho důvodu upozorňujeme. Jsou to zejména:
1. Příprava a vypracování zpráv pro XII. kongres FIG
v Lond~ně v r. 1968. Dílčí statě z 6. a 8. komise FIG pro
národní zprávu vypracují stálí zástupci v těchto komi-
sích, s. Krumphanzl a Janoušek ve spolupráci s členy šir-
šího výboru. Náměty k těmto zprávám je možné zaslat
těmto zástupcům do 15. 9. t. r. Jako zpracovatele hlavního
referátu ve skupině C komise 8 s názvem "Geodet při
výstavbě a rekonstrukci velkých měsť' doporučuje Od-
borná skupina s. Vondrušku z ÚSGK. Referát, navrhovaný
přípravným výborem kongresu (viz zpráva ze zasedání
Stálého v~boru FIG v č. 12/1966 GaKO) s názvem "Pro-
jektování obnovy měst" nelze zajistit, ne~)Jť v tomto
úseku pracují u ná'> jiné technické obory. Osobní refe-
ráty členů ČSVTS z úseku inženýrské geodézie budou
prosloveny na veřejném plenárním zasedání Odborné
skupiny v prosinci 1967.
2. Návrh na organizaci postgraduálního studia inženýr-
ské geodézie, zpracovaný předsednictvem Odborné sku-
piny a projednávaný rovněž orgány ČSVTS, vyvolal ži-
vou odezvu. Písemné připOmínky a rozsáhlá diskuse
ukázaly, že potřeba postgraduálního studia je i v na-
šem oboru, a že názory na náplň, rozsah, počet účast-
níkfi apod. jsou velmi rozmanité a někdy i protichfidné.
Po vydání směrnic pro postgraduální studium minister-
stvem školství bude návrh projednán ve výboru sekce
GaK. Bylo by možné, nebudou-li předpisy -a zejména fi-
nanční zabezpečení vyjasněny v dohledné době, započíti
v příštím školním roce pokusně.
3. V souvislosti s projednáním výsledkfi a usnesení kon-
ference o měření deformací pozemních staveb v Ostra-
vě, byla dána informace o zařazení revize ČSN 73 1805
"Měření posuvfi staveb" do státního plánu normalizace
na letošní rok. Zpracovatelem je VÚGTK spolu s koope-
rujícími pracovišti, projednání zajistí ÚSGK.
4. Seznam 23 témat přednášek z úseku inženýrské geo-
dézie se jmény přednášejících byl rozeslán krajským
sekcím GaK. Závodní pobočky i ostatní zájemci ho mO-
hou využívat 'při zajišťování přednášek a ŠkoYení.
5. Kvalifikační zkoušky, zejména ve spojení s jmenová-
ním odpovědných geodetfl, nelze jako samostatné akce

uskutečnit. Bylo by to možné jen po předchozích kur-
se~h podle příslušných předpisfi. Podrobnější informace
sdělí krajské sekce nebo Odborná skupina.
6. Výklad některých ustanovení nové vyhlášky SKT o do-
kumentaci staveb č. 107/1966 přednesl s. Vondruška
z ÚSGK. Směrnice ÚSGK pro geodetické práce v inves-
tiční výstavbě platí podle uvedené vyhlášky zatím bez
změny, o otázce jejich úpravy se jedná.
_7. V souvislosti s novou vyhláškou o dokumentaci sta-
veb se znovu naléhavě objevuje nutnost -echnlcky i práv-
ně definovat pojmy "hlavní trasa, stavební čára, hlavní
výškový bod" (viz poznámku k § 40 uvedené vyhlášky).
Vzhledem k tomu, že výklad těchto pojmfi je rozhodný
pro rozdělení prací mezi investora a dodavatele, upo-
zornili členové výboru Odborné skupiny SKT na potře-
bu definice těchto pojmfi a doporučili JI vydat jako vý-
klad k uvedené vyhlášce. Současně nabídl! spoluprá::1
Odborné skupiny při zpracování definice.
8. ÚSGK plánuje v souvislosti s technologickou činností
externí vypracování Instrukcí ,pro technické mapy měst
a pro evidenci podzemních Inženýrských sHl a techno-
logického postupu pro zaměřování proluk. Zájemci
o spolupráci, která bude honorována, se mohou přihlá-
sit u s. Cálka z ÚSGK.
9. Odborná skupina považuje navázání styku s geodety
- členy CSVTS z růzJlý::h pracovlšť, zejména pokud
jsou na těchto pracovištích osamoceni, za důležitý llkol
éSVTS. Je třeba tyto pracovníky indlvlduálnií Informovat
jak o činnosti Odborných skupin, seminářích a bese-
dách, tak o nových předpisech, Instrukcích, směrnicích
apod. Proto je třeba, aby si tito pracovníci označili při
nové eviden::i členfi na příslušné kartě naši sekci a zá-
jmovou odbornou skupinu.

Závěru zasedání Odborné skupiny se jako host
zl1častnil doc. Ing. Veljko Petkovlč z geodetické fakulty
v Záhřebu, předseda Svazu geodetfi Chorvatska. Před-
nesl krátkou přednášku o svých pracích v Inženýrské
geodézii a v široké diskusi odpověděl na četné dotazy
přítomných. Tématem přednášky byly geodetické práce
při rekonstrukci stavebních historických objektfi a síd-
lišť v Jugoslávii, měření deformaci zemní hráze na řece
Cetlnl u peruče v Dalmatském systému hydrocentrál a
určení trasy asi 10 km dlouhé přívodní školy hydrocen-
trály na Cejlonu. Setkání s do::. Petkovlčem bylo velmi
přátelské a jistě přispělo jako celá jeho návštěva u nás
k rozšíření vzájemných stykfi.

Ing. M. Herda, CSc.




