ZEMĚMĚŘICTVÍ

Prvním absolventům čtyrletého zeměměřického středního školství
Okoly oboru geodesie a kartografie v boji za vybudování
technických pracovníMi, na nichž leží tíha všech úkolú
socialismu v naší vlasti jsou tak rozsáhlé, rozmanité a tak
ukládaných v současné době oboru.
značné, že by dosavadním početním stavem odborných
Naše nové lidově demokratické zřízení pochopilo záhy
vysokoškolských i středně technických pracovníků nebylo nutnost starat se plánovitě a systematicky o doplňování
možno tyto úkoly v požadovaných lhůtách vůbec plnit.
a podstatné rozšíření tohoto základního kádru středně
Před námi stojí ku př. úkol vybudovat v dohledné době technických zeměměřických pracovníků a vytvořilo speciální
na celém území republiky státní mapové dí/o v měřítku
odborné zeměměřické střední školství. Počátky tohoto
1 : 5000, které bude sloužit všem hospodářským odvětvím
školství v roce 1950 začínaly zřízením zvláštního přechodk plánování, projektování i výstavbě potřebných zařízení.
ného dvouletého studia na nižší škole zeměměřické a normálJiž tento příkladmo uvedený úkol československé geodesie ního čtyrletého studia na vyšší škole zeměměřické. Takové
školy byly zřízeny v Praze a Erně.
a kartografie sám o sobě je tak rozsáhlý, že za daných
personálních poměrů a běžnými mapovacími metodami by
Zeměměřické střední školství začínalo z ničeho; a byla to
bylo prakticky nemožné jej v dohledné době splnit. Podle jistě práce svízelná a zejména vy'čerpá'l.Jajícíučitelské pradosavadního tempa plnění tohoto úkolu by trvalo nejméně covníky, kteří nemajíce nižádného vzoru museli jistě vyjedno století, než by bylo státní mapo'lJání v měřítku
vi1'tOutobzvláštní iniciativu k zdolávání překážek, které
1 : 5000 provedeno na celém území republiky.
se stavěly v cestu. Po překonání základních materiálních,
Takovým tempem bychom se opravdu nikam nedostali
kádrových, studijních a Jiných, zejména hospodářských,
a státní mapy 1 : 5000, potřebné pro rozvoj národního potíží v prvém roce existence zeměměřickýchstředních škol
hospodářství, bychom nedodávali včas a stali bychom se přikročili jsme k vytvoření další formy studia, a to tří/eté
brzdou plánovitého rozvoje všech odvětví našeho hospo- zeměmJřické střední školy. Zkušenosti z těchto všech
dářství.
druhů škol však ukázaly, že je třeba vybudovat zeměměřické střední školství jednotné, a to čtyrleté, které se takto
Dnešní tempo státního mapování je proto třeba zmnohonásobit, a je to třeba zejména proto, aby nedostatek
ustálilo.
vhodných mapových podkladú neohrožoval hned v záDnes máme tři čtyrleté vyšší školy zeměměřické, rovnokladech projekční přípravy, rozpracovávání a realisaci měrně rozmístěné na, území našeho státu, a to v Praze,
generálních plánů rozvoJe československého hospodářství
Erně a Košicích. Tyto školy potřebují k plnění uložen.Vch
na všech úsecích našeho bohatě členěného života. Uvědoúkolů ve výchově středně technických pracovníků plné
míme-li si dobře tuto spojitost, pochopíme snahu Ostřední podpory zeměměřické veřejnosti, zejména v náboru žáků,
správy geodesie a kartografievychovat
tolik odborných kteří budou zárukou řádného dokončení studia a toho,
středně technick.vch zeměměřických pracovníků, zejména
že po skončení studia uvědoměle nastoupí na místa, kde
topografů, aby úkol vybudovat statní mapu 1 : 5000 jich bude ne/více třeba.
hospodářskou na celém státním území nebyl úkolem na
Letošního roku právě vyjdou první absolventi se čtyrcelé století, nýbrž aby tento úkol byl splněn v přístích
letým odborným zeměměřickým středním vzděláním. Tyto
třech pětiletých hospodářských obdobích, v létech 1956
absolventy čeká mnohostranná bohatá praktická činnost
až 1970, jak to vyžaduje plán rozvoje ,ťeskoslovenského zeměměřičů nového typu. Jejich theoret:cké vědomosti by měnárodního hospodářství a výstavba socialismu.
ly být a jistě také budou dále upevněny a prohloubeny na
Takov..Ý úkol znamená 6krát až 7krát z'výšit objem velkých vyměřovacích a mapovacích pracích, kde získaií
v.vroby a produkci státního mapování v měřítku 1 : 5000; , patřičnou zručnost a všestrannou měřickou zdatnost.
Přejeme novým absol'l.Jentům,aby poznatky získané na
a toto zvýšení produkce si nesporně vyžádá úměrně k úkolu
zmnožení pracovníků, zejrnt..~a topografů, kteří by nejen škole dál prohlubovali a uplatňovali ku prospěchu celku
svou pílí, pečlivostí, zručností, ale také výtvarným umělec- s vědomím, že jsou, platnou kvalifikovanou silou při výstavbě socialismu a že výsledky jejich práce, t. j. mapy
kým smyslem pomohli daný úkol splnit, po případě i přea geometrické (polohopisné a v.'ÝŠkopisné)plány, jsou jejich
kročit. Vychovat takové pracovníky v požadovaném počtu
osobním dílem, na které budou hrdi a které budou visitkou
je úkolem našeho odborného zeměměřického' středního
současné generace zeměměřičú po mnoho desítek let po nás
školství.
a které budou vystaveny kritice a zkoumání dalších a dalNaše odborné ze1něměřické střední školství začínalo
teprve před čtyřmi roky. Star.ý kapitalistický řád si ne- ších technických pracovníků všech oborů lidské činnosti,
uvědomoval a nepociťoval, že je třeba, aby výchovu středně kterým budou sloužit a kteří budou mít stále vyšší a vyšší
požadavky a přísn'ijší kriteria na mapová dí/a. Apelujeme
technických kádrů v oboru geodesie a kartografie převzal
na nové absolventy, aby s tímto vědomím se pustili do práce
na sebe stát. Středně technické kádry v oboru zeměna budování celostátních mapových děl i jiných geodeměřictví se vytvářely neorganisovaně, živelně, bezplánovitě
tických, topografických a kartografických prací, které
a náhodně z pracovníM nejrůznějších oborů, kteří tvořili
slouží výstavbě socialismu v naší vlasti, aby zůstali věrni
armádu nezaměstnaných, ochotných přizpůsobit $e každé
svému povolání, které jim dá radost z vykonané práce a odpráci. Při té příležitosti musíme poznamenat, že zpravidla
měnu podle zásluhy, a aby svou prací dokázali, že budou
tito zájemci o obor geodesie a kartografie se vypracovali
vzornými žáky svých učitelů po celou d(Jbu své životní
pod vedením svou přičinlivostí, pílí a poctivou prací na
dráhy.
osvědčené odborníky, kteří dnes tvoří základní kádr středně
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Mladí zeměměřičtí technici!
Zůstaňte pevně spjati s celým kolektivem československých zeměměříčů! Staňte se trvalými a věrnými odběrateli
časopisu Zeměměřictví, který je Vaším časopisem, v němž
můžete sami svými články, příspěvky, kritikou a dopisy
přispívat k dalšímu zvýšení úrovně naší zeměměřické praxe
a naopak sami musíte dbát o to, abyste získávali další
vědomosti, předávané prostřednicwím časopisu nejpřednějšími pracovníky oboru celému kolektivu československých
geodetů, topografů a kartografů.
Jste pionýry v oboru geodesie a kartograjie, jste prvními

v,v

prúkopníky, kterým budou hned od počátku svěřovány odpovědné úkoly státního mapování, ph- výstavbě prúmyslu,
dolů, hutí, v zemědělství i jinde. Založte tradici znamenitých odborníků --- absolventů zeměměřických středních škCll
a dělejte čest svým učitelům!
Chápejte svoje úkoly s největší vážností a dúkladností,
dbejte rad a pokynů svých vedoucích, studujte současně
s úkoly, které Vám budou ukládány, služební instrukce,
návody, směrnice a pokyny a stanete se v krátké době
samostatn.~mi odborníky, jaké naše vlast k v-,:;stavběsocialismu potřebuje. V tomto Vašem úsilí Vám přejeme
hodně úspěchú a Vaší další práci
Čest!

,

K prlstl činnosti zeměměřických techniků
Ing. Julius Mikula

Koncem letošního školního roku 1953/54 opustí vyšší
školu zeměměřickou v Praze první její absolventi, a
jednak absolventi čtyřleté odborné školy, jednak absolventi jednoročních abiturientských kursů. Je to v historii
čs. zeměměřietví po prvé, kdy řady zeměměřičů budou
rozllÚ1oženy o nové kádry - kádry odborně školených
zeměměřických techniků.
Jelikož lze předpokládati, že zejména o první absolventy bude značný zájem nejen v oboru činnosti ryze
zeměměřické, nýbrž i 'V oboru různé jiné technické činnosti, nebude snad nevhodné, jestliže ještě před jejich
vstupem do praktického života bude sděleno širší odborné veřejnosti, v čem dlužno viděti cíl této školy se
zřetelem na příští činnost nových zeměměřických
techniků.
Odborný měřický personál až doposud sestával ze
zeměměřických inženýrů a pomocných měřických techniků, z nichž jen poměrně velmi malý počet měl předběžné vzdělání blízké zeměměřictví (na př. absolventi
býv. lukařské školy a pod.); jest proto přirozené, že
zejména z počátku byly převážné většině těchto techniků
svěřovány toliko práce pomocně technické, a zeměměřičtí inženýři vykonávali pak i práce, jež nebylo lze označit jako činnost inženýrskou a která mohla být odpovědně
vykonávána zeměměřickými techniky odborně vyškolenými. Je tu třeba položit důraz na slovo "odpovědně",
poněvadž výjimečně i některým dřívějším technikům
byly svěřovány vyšší technickó-měřické
úkoly, avšak
odpovědnost za řádné jejich provedení spočívala nakonec i za dílčí úkoly na vedoucím inženýru (skupináři).
Z toho, co bylo uvedeno, je zřejmé, že jedním z cílů
školy muselo být, aby její absolventi mohli s phwu
odpovědností zastávati místo vedoucích měřických oddílů.
Sledujeme-li trochu podrobněji činnost takového měřického oddílu alespoň u některých odvětví zeměměřické
činnosti, vyplynou nám jednotlivé druhy prací, které
mohou být na absolventech školy průměrně požadovány.
l Výčet těchto prací - zdaleka ne ovšem vyčerpávající může být pak vodítkem i pro jiná pracoviště, jimž budou
zeměměřičtí technici přiděleni, zejména k posouzení
stupně úkolů, které je zeměměřický technik s to uspokojivě zdolati. Budou to zejména:

ro

1. při budování geodetických základů
1. polohopisných: signalisace a stabilisace bodů trigonometrických,
zhušťovacích a polygonových, měření
úhlů horizontálních, vertikálních, paralaktických;
2. výškopisných: stabilisace výškových značek, nivelace všech stupňů přesnosti;
3. při evidenci geodetických základů, jejich udržování
a doplňování: obdobně jako při budování těchto základů;
II. při
podrobné
pro velká
měřování

budování a evidenci veřejného mapového díla:
vyměřovací práce polohopisné i výškopisné
mapová měřítka a podrobné topografické vya mapování v měřítku 1 :--5000;

III. u jiných odvětví zeměměřické činnosti: kromě
obdobných prací uved~ných ad 1. a II., součinnost při
pracích vytyčovacích, profilovacích a pod;, při zakládání
a udržování různých map a plánů na př. lesních, důlních
a pod.
S výkonem výše uvedených prací, při nichž řídícím
orgánem (skupinářem) bude zeměměřický inženýr, souvisí ovšem řada dalších prací, které mohou být svěřeny
zeměměřickén\u technikovi jako na př. vedení a výpočet
polních měřických zápisníků, vyhotovení místopisů,
kreslení polních náčrtů, jednoduché a hromadné výpočty
(zpravidla upravené do zvláštních formulářů), zobrazovací práce s výjimkou složitějších zakreslovacích prací
při doplňování map velkých měřítek, výpočet výměr
a v neposlední řadě též péče o veškeré měřické přístroje
a pomůcky včetně jednodušších prací přezkušovacích a
tektifikačních.
A poněvadž zeměměřickým technikům se dostalo na
škole nejen vzdělání odborného, nýbrž i politického,
uplatní se jistě dobře i při těch pracích, které vyžadují
potřebného politického rozhledu, jako jsou na př. práce
spojené s hospodářsko-technickými úpravami pozemkové
držby.
Jen z tohoto vehni hrubého náčrtu je patrno, že nový
zeměměřický technik bude zeměměřickému inženýrovi -samozřejmě po určitém nezbytném zapracování - platnou technickou posilou, poněvadž převezme beze zbytku
všechny dílčí práce, jež mohou být odpovědně sv~řeny
měřickému oddílu vedenému zeměměřickým technikem.
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Inženýr pak svých vědomostí a schopností plně využije
při rozvrhu (projektu) a řízení jednotlivých druhů prací,
při posuzování a hodnocení měřických výsledků i zlepšovacích ná!Dětů, při zavádění nových metod a postupů
a pod. Je jen třeba, aby nutnost spolupráce inženýrů

a techniků v socialistickém státním zřízení i v oboru
zeměměřietví byla oboustranně správně chápána a vytvořen vždy harmonický kolektiv, který bude schopen
splniti všechny rozsáhlé budovatelské úkoly, před nimiž
dnes čs. zeměměřietví stojí.

Učební náplň vyšší školy zeměměřické
Ing. František Procházka
Učební plán vyšší školy zeměměřické v Praze. Učební osnova základního předmětu Život a práci si dnes již neumíme představit bez řádného a promyšleného plánu. Stejně je tomu i s prací školy,
a tedy i naší školy zeměměřické. Nejde jen o plán
pracovních sil, plán materiálně technického zásobování,
či plán mimořádných úkolů, které je nutno v dnešní
škole plnit, nýbrž zejména o plán vlastní školní práce,
t. j. vlastního vyučovacího procesu.
Pojednáme o dvou plánech, o něž se tato učitelova
práce opírá. Je to:
a) učební plán,
b) učební osnova či thematický plán.
Učební plán i osnovy prodělaly od začátků naší školy
před 3 lety velmi mnoho změn. Jeto pochopitelné, protože první elaboráty vznikly bez jakékoliv opory ve zkušenostech s nějakou zeměměřickou školou III. stupně.
Kromě toho měly také vliv zásadní změny prováděné
ministerstvem školství ve všeobecně vzdělávacích předmětech a v celkovém počtu týdenních vyučovacích
hodin.
Učební plán určuje předměty, kterým bude na škole
vyučováno a dále, kolik hodin týdně je těmto předmětům
věnováno.
Pro čtyřletou zeměměřickou školu jest jeho poslední
znění:
Ročník:
I. Jazyk český
2. Jazyk ruský .
3. Dějepis .'. .
4. Politická ekonomie
5. Matematika
6. Fysika
7. Chemie ..
8. Technické kreslení
9. Polní a lesní hospodářství
10. Stavitelství.
. . . . .
II. Geodesie
.
12.~Geodetické počtářství .
13. Měřické předpisy.
14. Pozemkové úpravy ..
15. Topografie. '. . . . .
16. Zeměměřické kreslení a
rýsování.
. .
17. Kartografie ...
, ..
18. Fotogram~trie
. . . .
19. Reprodukée map a plánů
20. Organisace a ekonomika
výroby . . . . . . . .
21. Tělesná výchova . . . .
Celkový počet týdenních
hodin
.

geodesie.

V učebním plánu odborné školy rozlišujeme zpravidla
předměty na všeobecně vzdělávací a odborné. Mezi všeobecně vzdělávací předměty počItáme češtinu, ruštinu,
matematiku, fysiku, chemii, dějepis, politickou ekonomii, tělesnou výchovu a pod. Tyto předměty jsou ve
svém rozsahu i náplní stanoveny ministerstvem' školství
a je jim věnován na všech školách téhož typu stejný
počet hodin.
Naproti tomu předměty odborné, které určují charakter školy, jsou stanoveny ministerstvem školství na podkladě návrhu školy a po vyjádření odborných ministerstev a institucí. V tomto ohledu došlo také u učebního
plánu k největším změnám oproti prvnímu plánu, který
platil pro šk. rok 1950/51. Uplatnily se tu zkušenosti
s vyučováním postupně získávané, připomínky resortů
i poptávka po absolventech v praxi.
Byly provedeny zejména tyto změny:
1. počet předmětů byl úmyslně snížen;
2. nevyskytují se odborné předměty dvouhodinové,
neboť jsou pro probrání látky a pro klasifikaci nevhodné;
3. praktický výcvik, který se v pozdějších návrzích
objevil jako samostatný předmět, byl znovu vypuštěn a
zařažen přímo do předmětu "Geodesie" a "Topografie"; hodiny těmto předmětům věnované byly ovšem
,náležitě zvýšeny; výhoda této úpravy je v tom, že praktický výcvik lze provádět tak, jak to roční doba, počasí a
jiné okolnosti dovolí; v nepříznivém zimním období se
pak práce soustředí na přednesení theorie;
4. byl zvýšen celkový počet hodin ve III. a IV. ročníku ze 36 na 38, resp. 40 hodin týdně; stalo se tak na
všech průmyslových školách;
,
5. některé předměty' (geodetické počtářství, topografie) byly posunuty tak, aby žáci měli již dostatečnou průpravu v matematice nebo jiných odborných předmětech;
nově bylo zavedeno zeměměřické kreslení a rýsování.
Posuzujeme-li učební plán podle celkového počtu
hodin, které jsou za dobu studia věnovány hlavním
učebním předmětům, dojdeme k těmto číslům:
a)
starý plán
Matematika . . . .
Technické kreslení .
Stavitelství '. . . .
Geodesie .. . . . .
Geodetické počtářství.
Pozemkový katastr (Měřické
předp.) . . . . .
Pozemkové úpravy .
Topografie
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b)
nový plán
14
6
6

8
7
7
12

22

11
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Došlo tedy k největšímu přesunu ve prospěch geodesie, takže je možno věnovat značný počet hodin praktické-:
mu výcviku.
Učební osnova (thematický plán) dává konkretní pokyny, jakou látku jest třeba v každém předmětu probrat
a kolik času se má přibližně každému úseku (thematu)
věnovat.
-Jako příklad uvádíme učební osnovu (thematický plán)
geodesie - jednoho ze základních předmětů vyšší zeměměřické školy.
Geodesie.
Úvodní poznámky.
Cílem tohoto předmětu jest seznámíti žáky s poznatky
zejména z nižší geodesie a připravit je po stránce theoretické
a praktické tak, aby byli schopni samostatně vést pracovní
měřický oddíl a vykonávat úkony z běžné měřické praxe.
Vésti žáky tak, aby měřické práce konali účelně a hospodárně
a dokázali i při dodržování potřebné míry přesnosti zvyšovati
produktivitu měřických prací.
Při praktickém výcviku jest třeba žáky vycvičit v používání
měřických přístrojů a pomůcek a jejich udržování.
Thematický
I. ročník (6 hodin týdně -

plán.
210 hodin).
Hodin
theorie
praxe

1. Úvod . . . . l. . . . . . . . .
2. Měření, míry, měřítka
.
3. Vytyčovací pomůcky, vytyčování stálých úhlů, vytyčování přímek. . .
4. Přístroje a pomůcky k přímému měření vzdáleností . . . . . . . . .
5. Přímé měření vzdáleností. : . . .
6. Zajišťování (stabilísace) bodů polohopisných. . . . . . . . . . . . .
7. Zajišťování (stabilísace) bodů výškových
.
8. Označování (signalisace) bodů. . .
9. OdečÍlací pomůcky (verniery, mikroskopy, atd.). . . . . . . . . . .
10. Theodolity . . . . . . . . . . _.
11. Přístroje magnetické . . . . . . .
12. Měření vodorovných úhlů a směrníků
v~ skup~nách a řadách, měření úhlů
nasobemm . . . . . . . . .
Měření svislých úhlů
Měření magnetických a'lÍlJlutů.
Měřický stůl a stolové měření

2
8

6
4
4

15
140 -

II. ročník (5 hodin týdně - 175 hodin):
I. Princip nivelace. Nivelační stroje a
jejich úprava na stanovísku. Čtení
na lati . . . . . . . . . . . . .
2. Základní způsoby nivelační, nivelace
pořadové a podrobné. Jíné způsoby
výškového měření . . . . . . . .
3. Trigonometrické měření výšek . .
4. Geometrické měření výšek
5. Zaměřování velkých částí povrchu
zemského. . . . . . . .
6. Vyměřování malých částí povrchu
zemského. . . . . . . .
7. Vynášecí přístroje . . . .
8. Pomůcky k redukci plánu
9. Srážka papíru. . . . . .
10. Výpočet a určování ploch planimetry . . . . . . . . . . . .
1L Přístroje a pomůcky k optickému měření vzdáleností . . . . . . . . .
12. Měření polygonových pořadů ...
13. Převody vodorovných úhlů při excentrickém sígnálu nebo stanovisku

III. ročník (5 hodin týdně -

Č. 5

175 hodin):
Hodin
theorie
praxe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
. 9.

Inženýrská tacheometrie nitková.
Souřadnicové řešení úloh. . .
Výpočet polygonových pořadů
Transformace souřadnic
Theorie chyb . . . . . . . .
Vyrovnávací počet. . . . . .
Přístroje ke srovnávání měřítek
Osové chyby a rektifikace přístrojů
Přesné methody tacheometrické,
různé konstrukce přesných tacheometrů . . . . . ..
.
10. Přesná polygonometrie . . . . . .

IV. ročník (6 hodin tÝdně -

210 hodin):

1.
2.
3.
4.

Profilování . . . . . . .
8
Vytyčovací výškové práce. . . . .
8
Vytyčování oblouků . . . . . . .
6
Vyměřování rozsáhlých území a budování geodetických základů polohopisných (geoid, trigonometrická síť,
základny, přístroje pro základnová
měření, theodolity pro měření v základní síti, měření vodorovných úhlů
v trigonometrických sítích) . . ..
25
5. Budování základů výškopisných (nivelační síť, přesná nivel&.:e, výŠKY
orthometrické). . . . . . . . .,
15
6. Z~kl~dní p.~jmy hornické. Předměty
důlmho merem . . . . . . . . .
3
7. Zajišťování a označování bodů v podzemí
3
8. Měřické stroje a pomůcky v podzemním měření (theodolit, závěsný theodolit, nivelační stroje, závěsný sklonoměr, hornicfÝ kompas; atd.). Způsob
jejich použití . . . . . . . . .,
10
9. Metody měření délkového, úhlového,
výškového a měřické předpisy pro důlní měření. Theodolitové a kompasové
pořady, nivelace, trigonometrické měření výšek a měření výšek sklonoměrem při umělém osvětlení ..
,
15
10. Důlní mapy, jejich měřítk~ úprava,
obsah a doplňování. Souřadná soustava
pro důlní mapy. Hlavní kniha, kniha
profilů. Kreslení důlních map v měřítku 1: 1000, 1: 5000. '.. . . . .
8
11. Spojení podzemního měření s povrchovým. Měření hloubky šachty . . .
5
12. Měření jiných podzemních prostor.
Vytyčení tunelové osy . .
6
13. Dějiny zeměměřictví.
. .
10
14. Opakování a shrnutí látky
__ 2_3
145

10
10
-10

5

8

22

_
65

Při zpracování tohoto thematického plánu bylo vedle
vlastního výběru látky na zřeteli také:
1. aby celá osnova byla rozdělena na uzavřené celky
(themata); po jejich probrání následuje shrnutí a procvičení, takže !Žácizískají ucelený a jasný obraz o tomto
úseku své příští práce,
2. aby látka byla organicky
jen na vědomosti již získané,

skloubena

a navazovala

3. aby byla sladěna s ostatními odbornými předměty,
4. aby časový sled themat byl ve shodě s roční dobou,
aby tak látka mohla býti procvičena venku, je-li toho
třeba.
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Na 1 týdenní hodinu podle učebního plánu se počítá
za školní rok celkem 35 hodin. Ostatní připadnou na
zkoušení, procvičení nebo odpadnou v důsledku prázdnin, školních slavností a pod.

Problém učebního plánu i učebních osnov je složitější,
než vypadá na první pohled. Je tfeba věnovat největší
péči jeho sestavení i konteole, provádět jeho kritiku
i vhodné úpravy.

Čeština ve vztahu k odborným předmětům na
škole zeměměřické

vv,

VYSSl

Okoly češtináře na všz podle osnovy. Význam pomístního názvosloví pro zeměměřič~. Jak v rámci osnovy pro jazyk
český seznámit žáky s problémy toponomastiky.

r.
Znalosti a dovednosti, jichž mají žáci nabýti při češtině,
jsou určeny osnovou pro vyšší odborné školy. Osnova
ustanovuje,že jazykové vyučování musí být "zaměřeno
k speCiálnímu úkolu jednotlivých typů odborných škol,
aby jejich absolventi mohli úspěšně plnit pracovní
úkoly, jež na ně klade náš hospodářský život." V ustanoveIÚth o vyučování mluvnici je pamatováno i na odborné názvosloví.
Jaké požadavky, pokud jde o češtinu, má praxe na
příští střední zeměměřické kádry? Především je nezbytné
vypěstovat v žácích takové slohové dovednosti, aby ~
dovedli vyjadřovat správně, odborně, přesně a pěkně
o všech druzích zeměměřické práce, a to j~ ústně,
tak i písemně. Osnova pamatuje na tyto potřeby ustanoveními o probírání slohových útvarů. I při stanovení
druhů themat pro písemné zkoušky pamatuje na odborné zaměření školy.
Ve spolupráci s vyučujícími zeměměfickým předmětům, oporou o vzorné a vhodné ukázky z literárních
prací význačných zeměměřičů lze vyhovět uvedeným
požadavkům. Mimo to zaměřením k odbornému poslání
školy češtinář získá pro svůj předmět zájem jádra žaetva,
často jednostranně zaujatého pro odborné předměty.
Soudím, že je v intencích osnov 'při vyučování dějinám
písemnictví a při probírání četby všelicos připomenout,
co na literárním zjevu může zaujmouti budoucího zeměměřiče - na příklad při výkladu o Komenském kapitolu
v Labyrintu světa o geodetech.
II.
Výnos m1ll1sterstva stavebního průmyslu z 24. III.
1952, č. 1875/13 - měř. 3-1952 ukazuje, že jednou
ze tří hlavních součástí státních map jest názvosloví
(vod, hor, území), jež jednoznačně určuje zeměpisné
jevy a tím slouží orientaci. Agenda pomístního názvosloví podle uvedeného výnosu připadá okresní měřické
službě a tato služba je hlavním organisačním činitelem
při činnosti okresních názvoslovných sborů, které upravují nevhodné pomístní názvy, zjišťují a navrhují názvy
nové, přijímají a přezkušují návrhy podané rozličnými
or,~ányi jednotlivci. "Zeměměřická služba sama v rámci
činnosti sboru pomístní názvosloví komisionelně vyšetřuje při jakýchkoli pracích v terénu a výsledky těchto
šetření dává k disposici okresnímu názvoslovnému
sboru."
ZeměměřiCkápraxe vyžaduje tedy zvláštních poznatků

z mluvnice. Osnova češtiny pro odborn~ školy podrobnými ustanoveními na tento zvláštní úkol vyšších zeměměřických škol nepamatovala, a tak se ponechává podnětnosti češtináře vděčná úloha, seznámit žáka v rámci
osnovy s problémy toponyrnie.
.
III.
Jak zaměřit vyučování mluvnici uvedeným potřebám? Opakujíce a prohlubujíce pravopis, můžeme si
důkladněji povšimnout psaní velkých písmen ve vlastních jménech zeměpisných - látku učebnice a Pravidel
pravopisu lze rozšířit o výklady univ. profesora Šmilauera v publikaci Státního ústavu zeměměřického,
č. j. 2906/5l-IIIa, a zejména procvičit ji na příkladech
z okolí žáků.
Budoucí zeměměřiči, poznavše při kopírování starší
zeměměřická dila s místními a pomístními jmény napsanými starším pravopisem a písmem, s porozuměním
přijímají poučení o starších systémech našeho pravopisu
a se zájmem se cvičí ve čtení starších, nenormalisovaných
textů.
.
O zvláštnostech při skloňování vlastních jmen zeměpisných je v učebnicích poměrně dosti látky - snad
ji lze rozhojnit na příklad o ženská jména v čísle jednotném (Roudnice, Skalice, Dobrovice'. .. ), o genitivy typu
z Ostravy, ze Sázavy.. , a procvičit na jménech z okolí .
žáků a s velkou frekvencí.
I v ostatních částech mluvnice lze zdůraznit, po př.
doplnit poučení učebnice o místních a pomístních jménech, ať už jde o tvoření slov (na př. krátké a delší
tvary příd. jmen: vsatský - vsetínský; komolení místních jmen vlivem isolace: Ve hvozdci se změnilo ve
Vejvovec, nebo vlivem cizího jazyka: Vltavotýn (správně Týn nad Vltavou),přenášení významu (brod Brog), skladbu předložek (na Žižkov, na Žižkově ze Zižkova), o nářečí (nářeční Liberk - spis. Liberec,
užívání původních tvarů Hořešovice, Zvoleněves, Stehelčeves místo nářečních Horešovice, Zvoleňoves, Stelčovec), vytlačování obhroublých tvarů, archaismy (Opyš,
ocas), etymologické přeskupení a pod.
Příležitost k výchově smyslu pro topická jména
poskytují výklady o staré češtině, vycházející z konkretních poznámek, nutných k porozumění textu, a výklady
ukázek ze starého a staršího písemnictví. Lze tu na
příklad vyložit: bezpředložkové lokály, zanikání původního nominativu v místních jménech z názvů obyvatelských (Prachatici - Prachatice, Štítaři - Štítary),
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změnu rodu u místních jm~n typu Olomouc, Boleslav
a jejich vznik, feudální módu dávat hradům německá
jména (Šternberk, Rožmbeft:... ),reformační pojmenování míst biblickými jmény (Tábor, Oreb, Jordán,
Cedron ... ); při četbě článků s pražským pozadím lze
poukázat na dosud užívané starobylé názvy budov, ulic
a náměstí.
I četba novějších textů umožňuje učiteli vyložit rozmanité jevy z oboru toponomasie - třeba užívání
zněmčených tvarů v textech z doby národního probuzení, na příklad Hiršperk místo Doksy, Hazmburk
místo Petřín u Máchy' nebo data v některých dopisech
Boženy Němcové: v Neumarku místo ve Všerubech.
Dějiny písemnictví dávají 'éž možnost beze ztráty
času stručně poučit o jevech z nauky o místních jménech. Při výkladu Slávy dcery lze vhodně připomenout,
že kolem Jeny Kollárovi "každé město, ves, řeka i hora,
nosící slovanské jméno; jevily se hrobem nebo náhrobkem na tom ohromném hřbitově" Slovanů, jak sám
praví v Pamětech. Probírajíce Palackého připomeneme
jeho Rozbor etymologický místních jmen českoslova,nských (z r. 1834), Ohlídku ve staročeském místopisu
zvláště krajův již poněmčených (z r. 1845) a výklad
"Dějin" o dávání německých jmen našim hradům za
posledních Přemyslovců. Žáky překvapí, že K. J.
Erben má zásluhy o názvy pražských prostranství jako archivář měl tu věc v referátu a napsal "Autentický
ukazatel ulic a náměstí i čísel domovních král. hlav.
města Prahy", vydaný r. 1870 a obsahující též cenný
soupis jmen domů. Při výkladech o Havlíčkově. boji
proti útisku našeho národa je vhodné připomenout jeho
novinářské výpady proti komunikační'm úřadům v našich
městech, které neuznávaly české názvy našich míst a
nutily veřejnost na adresách a při koupi železničních
lístků užívat jejich německých názvů a neústupné české
lidi šikanovaly na příklad tím, že dopis adresovaný česky
do Brna zaslaly do švýcarského Bernu, odkudž však byl
zaslán na správné místo.
V hovorech o četbě, také o četbě soukromé, je třeba
véstí budoucí správce podivuhodné částí pokladu českého
jazyka k tomu, aby si všímali pozorování spisovatelů
o topických názvech: Na příklad, že pěkně Jan Neruda
líčí v Trhanech, jak byla kolonie dělnických baráků
pojmenována Australií. Jak Klostermann v Obrazích
z Blat a Hlubocka kritisuje germanisaci na mapách
rakouského generálního štábu. Jiří Marek vypravuje
v jedné povídce, jak pilíř pro potrubí, na plánech objekt
D 14, dostal podle pestrého národnostního složení brigády, jež jej stavěla, název Babylonská věž. Čtenáře
Branaldova románu Chléb a písně je dobře se zeptat,
zda si všimli roztrpčeného zjištění, že pražské domy
mají náramná jména (třeba U anděla strážce, U krále
brabantského a pod.), ale nikdy U nádeníka Pilouse,
U sekerníka Kroupy - protože "historie nemá v lásce
chudáky a šlape po jejich jménech ... " Při hovoru'
o Temnu lze se dotknout faktu, že bohatí čeští měšťané,
povyšovaní Habsburky do šlechtického stavu, vybírali
si za přídomky německá jména pomyslných míst, jak
je vidět na jménech některých pražských boháčů,
mihnuvších se v tomto románě.
Když takto ponenáhlu a nikoliv na úkor ostatních
složek předmětu seznámíme žáky s problémy toponomastiky, mohou tu a tam v krátkých mluvních cvičeních
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podávat zprávy O zajímavostech z tohoto oboru: o přeměně názvů ulic a jiných částí měst, o velikých změnách
názvů v pohraničí od r. 1945 (viz i obnovení starého
názvu Potočná v Řezáčově Nástupu), o významu správného názvu místa na mapě pro cestování a obranu
státu (jaké škody může způsobit chybný název na mapě,
dobře objasní některé příběhy), o aktualitách z oboru
onomastiky v novinách a časopisech,o vlastních pozorováních názvů tratí při práci v terénu, o odraze přírodních a hospodářských poměrů (typ někdejšího živelného
zalesnění, zaniklé rybníky, výskyt nerostů, složení půdy ...
v pomístních jménech a možnost využít těchto poznatků
při budování a pod. Při tom neopomeňme seznámit žáky
se zjišťováním správného znění názvů z úst lidu, ze
starých katastrů, zeměměřických děl a pod., jaké chyby
dělávali cizí kartografové na mapách našeho území (na
př. z tvaru Nade vsí udělali Na devisi; Pahorek zkomolili
na Bauerneck), jaké chyby se staly nedávno (na mapě
z r. 1949 je ves u Prachatic, kdysi německy zvaná Oberhaid, ale česky od nepaměti Zbytiny, označena Horní
Dvořiště - tak se jmenuje bývalý Oberhaid na rakouských hranicích!). Při tom všem žáci poznávají, jakým
krásným kolektivním výtvorem našeho lidu, dokladem
jeho vtipnosti, bystrosti a často i humoru jsou p.aše
místní a pomístní jména. A co' poetické krásy je v nich!
Pavel Eisner ve XLII. kapitole knihy Chrám i tvrz
praví, že mnohá naše místní jména (jako třeba Bezděčín,
Černá za Bory, Hořátev, Lkáň) jsou napojena "poetickým fluidem, jako by je nějaký básník po velkém
přemyšlování stvořil pro svá fiktivní dějiště" (str. 266),
jiná na příklad jsou "slovní rusálky a skřeti, slova bylinná
a kořenná, hořká jako oměj a peluň, prudká jako frenesie
silic v srpnově rozpařených lesích, záhadné lesní tůně
a vůně, slova panická, polední, půlnoční, vábící, kynoucí,
až se z nich hlava zatočí (str. 267) - myslí na jména
Bykáň, Bosyně, Štěkře, Černovír, Pdmo, Želeč a pod.
O pomístních jménech poučí i exkurse do archivu.
Naši žáci měli příležitost za výkladu specialisty prohlédnout si na výstavě ,,90 let archivu země České" vybrané
staré katastry a rozmanité zeměměřické operáty, nejstarší pozemkové knihy a pod. Poznali, že tato díla
jsou i ohromnou sbírkou názvů pozemků. Názvy tyto
jsou:
1. podle orientačního bodu (skály, vrchu, prohlubeniny, vody neb vodního díla, cesty, polohy ke vsi,
sousední obce, jiných pozemků, jiné usedlosti, stromu
a porostu);
2. pak podle jiných znaků než orientačního' bodu
(podle svého tvaru - popisem či metaforicky, velikosti,
někdejšího majitele, podle dříve pěstované plodiny,
podle druhu pozemku, podle vlastnosti půdy);
3. zvláštní názvy.
Někdy je název velmi složitý, a proto velmi nepraktický. Mnohdy se názvy téhož pozemku v operátech
z různých dob od sebe liší. V obcích se názvy pozemků
opakovaly - parcely byly částmi honů - a rozlišovaly
se v takových případech od sebe označením, ke které
živnosti patří.
Nejdůležitějším výsledkem takovéto práce češtináře
bude pochopení žáků pro věc a vědomí, že při obtížnějších úkolech v praxi je žádoucí spolupráce zeměměřiče s tvůrčím filologem. Práce češtináře není tu
bez obtíží: nauka o místních a pomístních jménech
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Beneš: Čeština ve vztahu k odborným předmětům na vyšší škole zeměměřické

nemá shrnující přiručky a mnoho jejích odvětví není
u nás ani zpracováno. Tato jména nastrahují mnoho·léček
a svádějí na pochybnou cestu za etymologickými bludič-

kami. Soudím, že by tato nauka měla být ve 4. ročníku
samostatným předmětem nebo by jí mělo být alespoň
přesně vymezeno místel'v osnovách češtiny,

Styk vyšší, školy zeměměřické v Praze s praxí
Ing. Zdeněk Mašín
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Organisace praktických cvičení. Význam předškolní praxe. Prázdninová praxe. Zájmové kroužky. Měřické brigády.
Prázdninová praxe učitelského sboru. Význam místního. poradního sboru. Výměna zkušenosti všech tří zeměměřických
škol na území republiky.

Nesmírné"úkoly socialismu požadují stále větší množství kvalifikovaných pracovních sil. Nedostatek zeměměřickýchtechniků
vyvolal zřízení vyšších škol
zeměměřických, jejichž úkolem je vychovávat středoškolské techniky, kteří mají pomáhat zeměměřickým
inženýrům v jejich odpovědné práci, zejména měřické.
Mají-li školy odpovědně plnit úkoly, nesmí zapomínat
na stálý styk s praktickým životem. Platí-li tato zásada
na vysokých školách, tím více je třeba ji uplatňovat na
školáchstředních, které mají připravit absolventy zejména pro praktický život.
Veřejnost bude zajímat, jaké překážky musí ředitelství
školy překonávat při organisování praktických cvičení
a jakým způsobem se podílí profesorský sbor na styku
školy s praktickým životem.
Praktická výučba na odborných školách starých typů
má tradici. Naše škola, jakožto škola nová, hledá teprve
cestypraktického vyučování, přihlížejíc k speciální náplni
učiva a k zvláštním podmínkám, daným věkem žáků.
Praktická cvičeni z geodesie nebo rýsování nebylo možno
zavéstbez náležitého rozboru náplně učiva a osvětlením
jeho významu pro budoucí povolání techniků. S nesmírnou svědomitostí je třeba si stále ověřovat, do jaké míry
učební látka je v praktickém použití pochopitelná pro
žáky. Styk profesorského sboru s praxí vyžaduje proto
nejen sledování praxe v pravém slova smyslu, ale její
zhodnocení pro středně technické kádry a její zařazení
do učebních osnov se zřetelem k stáří žáků.
Není to úkol snadný, jak by se zdálo. Žákům se především vštěpuje smysl pro naprostou přesnost a svědomitost, bez nichž si nelze představit d)brého zeměměřiče.
Záciprožívají právě pubertu, údobí života, které mnohotvárně působí na jejich duševní vývoj. S velkou obezřetností a' pedagogickým smyslem je třeba žáka vést úskalím, jehož symptomem je nesvědomitost, nejúhlavnější
nepřítel·zeměměřietví. Na každého žáka je třeba působit
individuálnímí metodami výchovnými. Není proto hlavním úkolem učitele jen učit, nýbrž hledat takové výchovnéprostředky, aby bylo dosaženo u každého jednotlivce kladného výsledku.
Praktické vyučování na naší škole znesnadňuje prostředí, v němž žák pracuje...Provádí se vesměs venku, v terénu, kde nelze bezprostředně dozírat na žáky, jako na
příklad v dílnách strojnických škol. Jejich pozornost se
rozptyluje životem v přírodě. Vedení praktických cvičení
bude pravděpodobně ještě více stiženo, neboť zavedením
osmiletek budou na ústav přicházet žáci o rok mladší,
u nichž se zejména projevuje těkavost ve zvýšené míře.
Nemalou závadou dosavadních cvičení byl nadměrný
počet cvičící~ žáků. Celou! třídu až se čtyřiceti žáky
J/':_~-:,"'~:-:~t~
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zvládl učitel velmi nesnaqno. Měl na starosti nejen
věcnou náplň cvičení, ale i rozdání strojů a pomůcek na
začátku vyučovacích hodin a jejich převzetí na konci
cvičeni, jakož i odchod žáků na vzdálené pracoviště a
spořádaný jejich příchod zpět do školy. Žáci, rozdělení
zpravidla do šesti skupin, rozmístili se na rozsáhlé ploše,
aby si vzájemně nepřekáželi při měření. Tím ovšem byla
kontrola jejich práce znesnadněna a vyžadovala na vyučujícím nesmírné vypětí sil, a to jak duševních, tak
i tělesných. Výsledek cvičení nebyl valný, neboť učitel
se nemohl věnovat jednotlivcům, jak by to praktikum,
vtěsnané do dvou nebo tří vyučovacích hodin, vyžadovalo.
Po těchto zkušenostech dosáhlo ředitelstvi ústavu,
že Ústřední národní výbor v Praze povolil od letošního
školního roku dělit praktická cvičení. Třída je rozdělena
do dvou skupin a každou skupinu vede jeden učitel.
Skupina se dělí na měřické oddíly.
Praktická cvičení v terénu se neomezují jen na geodesii
a topografii, nýbrž se zavádějí i v rýsování. Žáci druhých
ročníků rýsují v terénu polní náčrty, a to jak tužkou,
tak i tuší. Z celkového počtu, loni odevzdaných prací,
byla jen nepatrná část podprůměrná. Někteří z žáků
dosáWi velmi dobrých výsledků; jejich práce možno
srovnati i s pracemi dloUholetých praktiků, i když pracovní prosJředí se úmyslně volí na frekventovaných
místech, aby si žáci zvykali na nesnáze při měření.
Kromě povinných praktických cviče1ti prohlubují si
žáci theoretické i praktické vědomosti mimo rámec školních osnov v zájmových kroužcích. Návštěva kroužků
je ovšem dobrovolná.
Předškolní praxe třeba jako figurantů po dobu jednoho
roku by byla vítána a jistě by nám pomoWa vyřešit
mnohé problémy. Ukázala by žákům výhody i nevýhody zeměměřického povolání a po případě by jim
umožnila dodatečně pozměnit své původní rozhodnutí
o volbě povolání, třeba i z důvodů zdravotních. Stane
se, byť zřídka, že povolání žáka není vždy odpovědně
voleno. Na přiklad v jednom případě lékař doporučil
zeměměřické .povolání žákovi, který se přes rok léčil
v sanatoriu pro plicně choré. Zeměměřické povolání
je zdravé, ovšem jen pro zdravé jedince-sportovce, kteří
snášejí všechny nepohody počasí a cestování bez újmy
na jejich zdraví.
Žák, který by měl předběžnou praxi, ověřoval by si
v theorii, co již dříve poznal v praxi. Vytvářel by se
u něho kladnější poměr k odborným předmětům a
k budoucímu povolání, který by se jistě projevil i v prospěchu. Důkazy o tom nám podávají žáci, kteří k nám
přišli z povolání.

/,
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Přesto, že se učitelský sbor snaží žáky zaměstnávat
prakticky, není v jeho silách zvládnout tento úkol v dostatečné míře. Požadujeme proto, aby každý žák absolvoval o prázdninách jednoměsíční praxi. Účelem praktika
je, aby si žák dokonale v praxi osvojil :měřické úkony,
jejichž theorii poznal ve škole.
Prázdninová praxe má nesčetné přednosti. Přináší
ovšem s sebou i četná úskalí pro mladého člověka.
Proto se působiště žáka obezřetně volí za součinnosti
rodičů a se zřetelem k vlastnostem a k povaze každého
jedince a dozoru na něho.
Přínosem praktika lze označit samostatnost, kterou
se žák naučí. Jsa odkázán 'jen na sebe, lépe se soustředí
na práci než v žákovském kolektivu a nespoléhá se
na spolužáka.
Negativní výsledky uvolněním kázně se projevily
bohudík jen v ojedinělých případech. Studenti jsou bez
dozoru rodičů. Prázdninová praxe je pro ně první
zkouškou, jak se osvědčí a jaké bude jejich chování.
Zde se často projeví povahové vlastnosti žáka v pravém
- světle. Mnohdy je dovedl mistrně před učitelem skrývat.
K uvolnění chování též napomáhá dosti slušný výdělek
a někdy až nezdravý růst sebevědomí, vyvolaný zapojením do pracovního procesu.
Ze zkušenosti víme, že čím větší kolektiv je pohromadě, tím je větší nebezpečí uvolnění kázně. Rozmisťujeme proto žáky jednotlivě nebo v malých skupinkách,
nejvýše po třech.
Kromě prázdninové praxe zařazuje ředitelství ústavu
během školního roku do učebního plánu brigádní měřické práce, které jsou od nás požadovány národními
podniky, korporacemi, úřady, školami atd.
Jednou z nejvýznamnějších prací tohoto druhu bylo
výškové zaměření jednoho letiště. Na práci se podíleli
žáci třetiho ročníku. Na území asi 60 ha provedli tacheometrické zaměření terénu. Tacheometrická stanoviska zanivelovali nivelačním pořadem v délce asi 2 km
od nejbližší nivelační značky. Pro zaměřené území vyhotovili výškopisný plán, který sloužil jako podklad pro
výpočet přesunu zemin.
Touto prací dokázali žáci, že si dokonale osvojili
úkony potřebné k zvládnuti výškopisnéhoúko1u. Ze
zdárně provedené práce měli všichni radost, která je
povzbudila k další činnosti.
Žáci téhož ročníku dále zaměřili plošnou nivelací
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hřiště vyšší průmyslové školy elektrotechnické. Výsledku
měření se použilo k úpravě a odvodnění hřiště.
~ Žáci druhých ročníků vypracovali polohopisné plány
a mapy pro různé účely. Tak na příklad pro poříční
policii zvětšili poříční mapu Vltavy od Modřan až po
Podbabu. Pro redakci časopisu "Mladý technik" narýsovali ukázku topografické mapy. Pro školský referát
ÚNV v Praze vyhotovili několik kopií katastrálních map
pro služební účely. Ve všech případech byly práce provedeny vzorně a v době mimo učební dobu.
V letošním roce hodlá ředitelství ústavu zařadit do
pracovního programu výškopisné zaměření dětských
hřišť v Břevnově a zahradního prostoru u minísterstva
školství v Praze III. V obou případech vyhotoví žáci
vrstevnícové plány s příslušnými profily.
Moje zpráva by nebyla úplná, kdybych se nezmínil
o stálém spojení profesorského sboru s praktickým životem. Všichní jsme si vědomi, že bez styku s praxí nebylo by možné vyučovat na našem ústavě. Sledujeme proto novou odbornou literaturu, zejména sovětskou, odborné přednášky a v době hlavních prázdnin se zapojujeme do polních prací v různých podnicích. V roce 1952
dva profesoři spolupůsobili na výškovém měření Velké
Prahy a třetí na důlním měření v Ostravě. V roce 1953
jsme získali zkušenosti s vytyčováním a zaměřováním
průmyslových závodů a objektů na Slovensku. V příštích
letech hodláme se zúčastnit prací na Státní mapě
1 : 5 000, vytyčování tunelů, měřických. prací na přehradách, prací triangulačních a výroby měřických strojů
a pomůcek.
Nemalou měrou přispívá ke styku s praxí místní poradní sbor, ustavený jako na jiných odborných školách
z odborníků-praktiků, zastupujících :J;ůznésložky zeměměřické služby. Členové sboru jsou nám nápomocni
radou a pomocí při řešení odbornýcn problémů, při
organisování prázdninové praxe a přednášek odborníků.
V závěru je třeba podotknout, že všechny tři zeměměřické školy na území republiky si vyměňují zkušenosti o výučbě odborných předmětů a o orgapisování
praktických ·cvičení.
Profesorský sbór s radostí koná práce jemu svěřené.
Jeho cílem je vychovat zeměměřickému inženýrovi spolehlivého a pracovitého pomocníka, ve kterém by našel
vždy oporu. Přejeme si, aby zeměměřická veřejnost
podporovala naše úsilí a pomáhala nám v budování
školy, jako činila doposud.

.

Některé poznatky z vyšší školy zeměměřické v Brně
Ing. Mojmir Cigánek
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Potřeba zeměměřických techniků. Nedostatky ve výběru a náboru žáků na vyšši školy zeměměřické. Nedostatky v materiálně technickém vybaveni škol. Nástin na odstraňováni těchto nedostatků.

Stavby socialismu, jakož i zemědělsko-technické úpravy pozemků jsou založeny vesměs na zeměměřických
podkladech, jejichž zhotovení si vyžaduje značný počet
odborně vzdělaných techniků, kteří mají být k ruce
vedoucím inženýrům zeměměřičům.
Proto velkým přínosem pro zeměměřietví a staveb.,.
nietVí bylo zřízení samOStatnéhooboru zeměměřického
při průmyslových školách, který se postupem času vy-

vinul v samostatné zeměměřické školy se sídlem v Praze, v Brně a v Košicích.
Do těchto škol jsou přijímáni žáci ze čtvrtých tříd
střední školy. V letošním školním roce dokonce i ze
třetích tříd. Protože úkoly kladené na tyto budoucí
zeměměřické techniky jsou značné, plynou jak pro školu,
tak i pro vyšší složky zeměměřické a miníste:J;Stvoškolství uroté. povinnosti.

1954/88

Zeměměřietví
roč. 4/42 (1954)

Č.

5

Do zeměměřické školy by měli býti přijímáni jen
ti žáci, kteří se o tento obor zajímají. Zeměměřická
veřejnost by měla proto svoji práci více popularisovat
vhodnými přednáškami, tiskem, filmem i besedami,
zejména v osmiletkách a v rodičovských sdruženích.
Ministerstvo školství by mělo vydat o všech typech
průmyslových škol, mezi které patří i školy zeměměřické,
vhodně upravenou informativní brožuru.
Dosavadní praxe je trochu jiná. Do školy přicházejí
žáci, kteří neví, v čem spočívá jejich budoucí povolání,
protože se hlásili na jiný typ školy a byli pro nedostatek
místa přeřazeni na školu_ zeměměřickou. Na začátku
školníhoroku je pak zpravidla třeba přesvědčovat rodiče
těchto žáků, že zeměměřictví je také pěkné a v socialistickém budování potřebné povolání, že to není obor,
ze kterého syn nebo dcera po vystudování ničím nebude, že technik "zeměměřič" je stejný a rovnocenný
technik jako stavitel a pod. Až na konec se rodiče přece
jen zviklají a to bohužel hlavně proto, že na jiné škole
nebo na jiném oboru není pro jejich děti již místo. Práce s takovými žáky, kteří naplňují jen počet plánovaných míst, do doby, než najdou pro obor zálibu, není
jistě záviděníhodná.
Jakmile se však podaří vyučujícím získati u žáků zájem
o zeměměřické předměty, mají již takřka úspěch výuky
zaručen. Učitelé se pak sl}aží objasniti žákům theoretické podklady pro praktické povolání, aby hlouběji
vnikli do podstaty jednotlivých úkonů a nabyli jistoty
v prováděných pracích. Theoretické výklady je třeba
aplikovat v praktických cvičeních, aby každý žák si již
ze školy odnesl naprostou jistotu v běžných měřických
pracích, hlavně jistotu jak zacházeti a jak měřiti se všemi
typy strojů.
K tomu je nutně potřebí, aby každá zeměměřická

škola byla vybavena dostatečným počtem měřických pomůcek a strojů i novějších, moderních typů. Nestačí,
často jen zásluhou vyučujícího, moderní stroje si vypůjčit a žákům je ukázat, nebo nové typy strojů dok<>nce
jen "předvádět" na prospektech, mají-li se žáci státi
výkonnými spolupracovníky technických kolektivů, budujících socialismus.
Zeměměřická veřejnost nalezne zde ,další pole působnosti. Je třeba, aby přesvědčila nadřízené složky a orgány
i příslušné úřady, že jen moderně vybavené školy dávají
záruku správné výchovy dobrých a spolehlivých zeměměřických techniků.
Všechny shora uvedené potíže a nedostatky se vyskytují i na naší zeměměřické škole. Odstraňují se a zmírňují se obětavou, cílevědomou, svědomitou a nezištJ;lou
prací vyučujících, kteří využívají známostí a styků a vypůjčují si nejmodernější stroje a pomůcky, a to nejen
na podívání, nýbrž na dobu potřebnou pro praktickou
výuku. Sestavují pomocné učební texty z geodesie, z fotogrametrie, z počtářství a odstraňují tak další nedostatky,
způsobené chybějícími učebnicemi. Prot~ jsou vyučovací
a výchovné výsledky na brněnské zeměměřické škole
vcelku velmi pěkné, jak potvrzují zprávy o práci zdejších
absolventů v praxi.
Cílem a touhou všech vyučujících i vedení jak naší
školy, tak i ostatních škol, je ovšem moderně vybavená
škola se všemi nejnutnějšími a potřebnými náležitostmi.
Jen taková škola přispívá výukou a výchovou k ekonomii
práce, sbližuje inženýry se středoškolskými techniky
i s ostatními pracovníky a vede k správnému řešení
a plnění všech technických úkolů, k rychlé a úspěšné
výstavbě státu a tím také nepřímo k prospěchu naší
republiky i celého lidstva.

Stránka mladých zeměměřických techniků
Absolvent!ta dvouleté zeměměřické školy o svém studiu
a nástupu do praxe
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Máme dnes 411 sebou již téměř dva roky praxe po ukončeni
nižší zeměměřické školy. Před čtyřmi lety, když dva prvni
ročníky, nižší a vyšší, první' ročniky na této škole vůbec, zahájily vyučování, bylo zeměměřictví pro. většinu z nás něčím
úplně novým a neznámým. Stála před námi stále nová překvapení a ve velké vÝhodě byli ti, kteří alespoň dva měsice
poslednich prázdnin strávili v poli jako figuranti nebo jako
kresliči v některé zeměměřické kanceláři. Ale jistě nemenším
zdrojem překvapení jsme byli. i my pro" školu, protože naši
profesoři - odborníci - přišli za školní katedru roynou od
své práce a museli se jistě mnohému přiučit v umění pedagogickém. Pro nás ovšem byla vÝhoda v tom, .že své předměty
přednášeli velmi živě a názorně; každou novou látku nám 'doložili mnoha příklady a Wavně nebyli ve styku s žáky tak nepřístupní a zkostnatěle kantoršp, jako bývají mnozi učitelé
z povoláni. Byli nám ve všem dobrými rádci a pomocníky.
Protože škola byla jen dvouletá, nebyla možná nějaká specialisace. Přednášky, příklady, cvičení venku a odborná literatura
nám však objasnily základy zeměměřÍctví podrobně a důkladně.
Škola nás naučil~ technicky myslet, takže každý se může sám
dále vzdělávat v' odvětví, které ho nejvíce zajímá, pro které má
schopnosti nebo ke kterému se v praxi dostal.
Byli jsme přijati před dvěma roky na SvÝchnových pracovištích s velkým očekávánim a velkými nadějemi. Zda jsme
zklamali či nikoliv, by moWi říci naši spoluzaměstnanci a vedQucí. Myslím, že jsme obstáli většinou dobře. I my jsme
spokojeni se zaměstnánim, kt~ré jsme. si vybrali, a jesdiže se
někdy stalo, že soudruzi neměli dost pochopení pro nového

technika, byl to případ jistě ojedinělý. Když přijde mladý
člověk ze školy do zaměstnání, potřebuje se zapracovat, potřebuje se naučit tomu, jak svých vědomostí použít. Chce se
uplatnit samostatnou prací. Jsou-li mu však stále přidělovány
práce jen podružnějšího vÝznamu s odkazem, že je v zácvíku,
jistě mu tento způsob chuti a iniciativnosti nepřidá. NovÝ
technik potřebuje rad a pomoci, ale musí mit vědomí, že koná
práci odpovědnou a že se od něho očekává nejlepší vÝkon,
jejž dovede. Není-li při práci plně využit, z obavy, aby neudělal chybu, něco nepokazil nebo prostě proto, že věc ještě
nedělal, je to-epatrnosf jistě nemístná. Vždyť chybami se
člověk učí, a kde jinde se má seznámit s novými-věcmi než
na svém pracovišti.
Podají-li nám zeměměřiči-inženýři pomocnou ruku, budeme
moci splnit čestně vše, co se od nás očekává.
Alena Přívarová
absolventka dvouleté zeměměřické školy v Praze
Studium na vyšši škole zeměměfické v Praze s hlediska
studujiciho

,

m:~u

Růst průmyslu, reorganisace našeho zemědělství, stavby
přehrad a komunikací, výstavba nového Ostravska, všechny
tyto práce celostátního vÝznamu si vyžadují čím dále tím více
zeměměřických techniků. Zeměměřické školy 3. stupně mají
krýt tyto stále vzrůstající potřeby našeho státu. V tomto školním roce 1953- 1954 opustí prvni absolventi čtyřleté vyšší
školy učebni místnosti, aby pomohli všude tam, kde pracují
první budovatelé přehrad a hutí - zeměměřiči.
Většina žactva přišla na zeměměřickou školu ze školy druhého stupně. Mnozí z nich neměli jasný a vyhraněný názor
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nách' geodesie nebo geodetického počtářství se doplňuje a
o tomto povolání, s kterým se pomalu seznamovalí a které si
prakticky vysvětluje v hodinách polních cvičení. Rozděleni
je pomalu získávalo. Získalo hlavně ty, kteří mělí porozuměni
třídy do několíka skupin s jedním vedoucím utužuje přátelství
pro pečlivost a pořádek a snažili se vniknout do probraného
a soudržnost třídy, při tom ukládá jednotlívcům odpovědné
učiva. Zajímavé měřické výkony, jak polní, tak i kancelářské,
úkoly a vychovává je k odpovědnosti a pečlívosti. Hned od pokteré jsou probírány, mají za úkol vytvořit studentům jasný
čátků studia je dbáno na grafickou úpravu nejen všech úloh
obraz o jejich příští práci. Učební osnova je zaměřena právě
z rýsování, ale i na pečlívost poznámek studentů. Studenti
tak jako u jiných odborných škol na speciální předměty,
rýsují různé tabulky a vzory písma, kopie katastrálních map
které se během studia prohlubují. Nejvíce hodin je věnováno
hlavním předmětům, t. j. geodesii, geodetickému počtářství . a cvičí se v jejich popisu. V druhém roce studia provádějí
těžší grafické práce, jako je zhotovování příručních katastrálměřickým předpisům, topografii, zeměměřickému rýsování a
ních map, kreslení polních náčrtů, jak tužkových, tak i tušopraktickým cvičením.
vých, doplňování těchto náčrtů podle mapy a jiné odpovědMám-li provést rozbor práce a sklonů studentů k zvolenému
nější práce. Studenti třetích a čtvrtých ročníků vyhotovují
povolání, je nutno, abych se nejprve zabýval výsledky studia
různé vzory zobrazení terénu, rýsují nomogramy, potřebné
v jednotlívých třídách. Je možno říci, že výsledky studia, které
pro měřickou praxi. Řádné aplíkování probrané látky a získání
je dosti obtížné, se pomalu, ale jistě zlepšují tím víc, čím blíže
nových zkušeností má zajistit prázdnínová praxe. Myslím,
poznává student své povolání. Svědčí o tom ta skutečnost,
že právě tato praxe úplně získá studující. Žákům se zde svěřují
že žáci jsou na odborné předměty opravdu připraveni, a že
drobné měřické úkony, odstupňované podle délky studia.
z těchto předmětů nikdo nepropadá. Grafické i počtářské práce
Tak posluchačům prvních ročníků na př. vytyčování pravých
jsou natolík zajímavé, aby dovedly podchytit studenty a donutit
úhlů, zapisování do zápisníků, po př. kopírování mapy. Stuje, aby správně a do důsledků prováděli dané úkoly.
denti vyšších tříd již pracují samostatně se strojem a provádějí
již odpovědnější měřické práce. Mnoho žáků naší školy se
V prvním ročníku geodesie se seznamují mladí zeměměřiČi
loni o prázdninách zúčastnilo prací na HTÚP, vyhotovování
se základními pomůckami, hranolem, výtyčkou, měřickým pásstátní hospodářské mapy, jiní pracovalí u měřických oddělení
mem, a učí se jejich praktickému upotřebeni. V druhém polostátních ústavů pro projektování pozemních a vodních děl atd.
letí poznávají nejvěrnějšího pomocníka měřiče - úh10měrný
Zakončuji přáním všech studentů na škole, aby příštím
stroj. Základní měřické úkoly, jako odečítání na vodorovném
ročníkům zeměměřické školy bylo umožněno více hodin měnebo vertikálním kruhu, zaměřování jednotlivých předmětů
řické praxe, aby se tak ještě více a lépe mohli připravit na
a hlavně centrace a horizontace stroje, se mají stát samozřejpovolání tak důležité a potřebné při budování socialístického
mostí při dalším studiu. V druhém a třetím ročníku přistupují
státu.
k těmto základům další měřické úkony. Je to především geoIvan Keil,
metrická nivelace, později tacheometrie, trigonometrické měžák vyšší Jkoly zeměměřické V Praze
ření výšek a jiné methody. Theorie, která je vykládána v hodi-
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Baranov, A. N.
a spol.
Geodezija v tonnelostrojenii.
Časť I: - 503 strán 200 obrázkov, 156 tabuliek, 14.príloh. Cena 21,60 Kčs. Geodezizdat Moskva 1952.
Celú látku o použití geodézie pri tunelových stavbách si sovietski autori, vedení laureátom Stalinovej ceny A. N. Baranovom, rozdeli1i do dvoch častí. PrVá časť sa zaoberá podmienkami a metodami prevádzania geodetických prác na povrchu zeme. Druhá časť (zatial ju nemáme) je venovaná geodetickým prácam v podzemí.
Autori vychádzajú vefmi správne z toho, že ten, kto prevádza geodetické práce pri stavbe tunelov, musí poznať aspoň
zhruba tiež ich stavbu. Preto zaraďujú do prvých dvoch hláv
krátke všeobecné poznámky o tuneloch, ich typoch, rozmeroch, tvare a konštrukcií a pl'irodzene tiež uvádzajú sposob
prevádzania ich stavby. Úplne organicky na tento výklad navazuje stať o úlohe geodézie v tU':lelovom staVÍtefstve. Dosť
podrobne sa preberajú geodetické práce pri proj.ektovaní tunelov roznych účelov, popisujú sa .jednotlivé časti elaborátu
nutného k projektovaniu pre všetky druhy tunelov a kriticky sa
hodnotia používané mapové podklady v merítkách 1 : 5000
a 1 : 1000.
Po týchto dvoch - tak rečeno prípravných - kapitolách
prechádzajú k vlastným prácam geodetickým. Najskor sa zapodievajú princípmi rozvitia zák1adnej siete bodov. Preberajú
podrobne a obecne výpočet presnosti u jednotlivých metod
(triangulácia, polygonometria), presnosť orientácie, presnosť
siete vyškových bodov a podobne.
Po tomto predbežnom ohodnotení pristupujú autori k jednotlívým metodám. q"ak celá V. hlava (130 str.) je mlovaná
rozvinutiu siete bodov sposobom triangulácie, prenášaniu a
hromadeniu chýb v triangulácií. :Ďalej sa zaoberajú rekognoskáciou terénu a vofbou vrcholov siete. Nevynecháva sa ani
stabi1izácia bo~ov a ich signalízovanie. Pri popise používaných strojov. (velké optické teodolíty) sa preberá súčasne ich
preskúšanie. Zaujímavou je stať o meraní uhlov (sposob Danilovov). :Ďalšieodstavce sú už venované prácam čis~okancelár·
.s~ym: spracovaniu výsledkov merania, výpočtom priblížných
súradníc bodov siete a viacerým sposobom presného vyrovnania siete (aj s číselnými prík1adrni). V tejto kapitole je uve-

dená ešte ako dodatok orientácia siete (tirčenie astronomického
azímutu).
Sieť pevných bodov je možné získať aj sposobom polygonometrickým. O tomto pojednáva ďalšia obsiahla kapitola. Najskor sa hovorí o všeobecných znakoch polygonometrie, vytyčujú sa požiadavky presnosti a prevá'dza sa jej analýza, či sa
dosiahne požadovaných výsledkov. Po prevedenej rekognoskácií
terénu a rozvrhnutí siete sa vyhradané body stabilizujú. Opiitovne podfa požadovanej presnosti sa prevedie výber strojoy
a preskúšajú sa ich naidoležitejšie súčasti. Autori venujú velkú
pozornosť meraniu dlžkovému a uhlovému (skúsenosti prof.
Danilovaa prof. Cebotareva). Dlžky polygonových strán sa
merajú priamo alebo nepriamo invarovými drátmi, alebo paralaktickým sposobom, pričom pomocné základne sa merajú
invarovým drátom. Použitie zák1adnovej dialkomernéj invarovej late sa neuvádza. Značná časť je venovaná zameraniu polygonového poradu stabi1izovaného na stenách tak, že nad bodrni
nie je možné postaviť stroj. V celom tomto oddiele sú vefmi
dobre využité skúsenosti celého radu sovietskych odborníkov
z oboru presnej polygonometrie. Celá druhá polovina kapitoly
je venovaná spracovaniu nameraných výsledkov It vyrovnaniu
rozných druhov pqlygonových poradov, poradov zauzlených
a polygonových sietí roznymi sposobmi (prof. Čebotarev,
prof. Popov). Nakoniec sa prevedie ocenenie presnosti siete.
(':0 je kladom tejto kapitoly, a aj celej knihy, je množstvo číselných príkladov a jasnosť výkladu.
Pri výškovom meraní sa zaoberajú níveláciou II. a III. rádu,
prístrojmi a ich skúškami, presKúšaním latí. Po osvetlení postupu
nivelácie prikračujú k spracovaniu jej výsledkov: vyrovnaniu
nivelačných ťahov a sietí (obecne a číselne). V závere kapitoly
sa hovorí o zvláštnych sposoboch prenášania výšok cez vodné
toky roznej šírky.
Celkom krátko sa zmieňujú o vedfajších polygonových poradoch spojujúcich body hlavných poradov, o ich presnosti
a pod.
V poslednom oddiele prvej časti sa hovorí o mapách a plánoch, ktoré sa vyhotovujú pri stavbe metra a tunelov. Preberajú sa ich náležitosti, klad lístov, dovolené odchylky, postup merania v zastavených tratiach, nezastavených tratiach,
pri zameriavani velkých stavieb a pod.
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Nakoniec sú uvedené rozne tabulky, ktoré nebolo možné
pre ich obsiahlosť uviesť v textu.
Autori pri sos!avovani knihy si určili jej úlel: má byť praktickou pomockou a návodom pre uvedené dmhy prác. PodIa
prvého svazku súdiac, možeme povedať, _že kniha svoj účel
splnf. Vybrané časti budú než dobrou pomockou aj posluchačom užitej geodézie, kde sa o obdobných problémoch
prednáša.
Praktické problémy spracovali autori na podklade teoretických prác predných sovietských vedcov ako profesorov
Krasovského, Danilova, Cebotareva, Popova a iných. Majstrovsky je tu spojen~ teória s praxou. Kniha bude zaiste aj
u nás hodne používanou pomockou nielen pri prácach tunelových, ale vobec prácach geodetických.
Ing. Anr. Suchánek, veď. asp.

další úpravě bud~
cos15
--I 1 1
cos15a

Vidujev, N. G.
Gržibovskij, V. P.
Krumelis, V. A.
Rakitov, D. 1.
Geodezičeskije razbivočnyje raboty. 202 strán, 132 obr_,
11 tabu!., cena 3,60 Kčs. Gostechizdat US SR Kijev 1952.

526.61 + 526 • 63 = 3
Embacher, W.
Geographische Ortsbestimmung tnit dem Wi1d T 3,
Wíssenschaftliche Referate, Deutsche geodatische Kommissíon,
1952, ~amberger Verlagshaus Meisenbach u. Co., Bamberg,
str. 43-45.
V předmluvě pojednání autor uvádí, že "v minulém roce
odvodil methodu k současnému určení zeměpisné šířky. a azimutu". K tomu je-třeba poznamenat, že jde o methodu, která
je pravděpodobně již'dávno známa. Naši posluchači zeměměřického inženýrství jí dobře znají z přednášek prof. Dr Buchara
o geodetické astronomii. Autorovi pojednáni patři tudíž asi jen
zásluha o její praktické vyzkoušeni. Poněvadž výsledky získané
při zkušebním měřeni jsou velmi přízni1'é, věnujeme methodě
pozornost již také proto, že nebude nesnadné vyzkoušeti jí
v rámci astronomicko-geodetických prací na našich Laplaceových bodech.
Princip methody je velmi jednoduchý .. Změři-li se dva
vodorovné úhly C01a COadané trigonometrickou stranou a
směry ke dvěma cirkumpolárnim hvězdám v digressi, je možno
vypočítat nejen zeměpisnou šířku mista pozorovacího, ale
i astronomický azimut trigonometrické strany.
V obrázku 1. plati podle Neperova pravidla v polárních
trojúhelnících PaZHl a PaZHa
cos151= sinal coslp
cos15a= sinaa coslp.
Sečtenim a odečtenim obou rovnic dostaneme
cos151+ cos15a= coslp (sin~ + sinaa)
cos151-=-- cos15a= coslp (sin~ - sinaa)'

')
+ smaa

cos151
cOSIp( .
')
·smal - slnaa .
cos15a. - 1 = --.
cosua
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Hospodárnosť a účelnosť meračských a vytyčovacích prác
na roznych stavbách vyžaduje, aby sa volil vždy primeraný
sposob ich prevedenia. Rozne druhy stavieb, ich špecia1nosť
vtláčajú svoj rys áj na meračské práce, ktoré svojim prevedením
sa líšia od seba. Záleží vždy na prevádzajúcom technikovi ako
sa s danými pomermi vyporiada a aký sposob si zvoli.
A práve týrnito problémami sa zapodieva kolektív autorov
vo svojej knihe určenej na pomoc tvprcom vefkých stavieb
komurit'imu. Najskor hovoria o úlohách inžinierskej geodězie
(a čí praktickej geometrie), o rozdelení vytyčovacích prác,
ich klasifikácií, l'resnosti a dovolených odchylkách pri jednotlivých prácach. Ůalej stručne preberajú sieť pevných bodov,
ich stabilizáciu a výber prlstrojov pre jednotlivě druhy prác.
Na 7J stranách sú prebrané stručne rozne metody geodetických prác vyskytujúcich sa na staveništi; uvádzajú sa najnutnejšie. vzorce - bez ich odvodenia - a príklady ich praktického použitia. V poslednei časti sa autori zaoberajú už geodetickou prlpravou roznych stavieb (stavba kanálov, hrádzí, vodných nádrží a pod.) a vytyčovacími prácami pri stavbe montovaných konštrukcií v priemyslových, vodohospodárských a
iných stavbách.
Knižka je písaná veImi fahkým a srozumitelným slohom
a zaiste prinesie úžitok aj naším technikom. Možno ju len
doporučiť.
Ing. Anr. Suchánek, ved. asp.

COSIp(.
smal
COSUa
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COl-C02
tg --2-

Tato rovnice poskytne rozdil azimutů obou hvězd v digressi
al - a2 a poněvadž al + a2 = col - CO2'
vypočtou se již snadno
oba azimuty al i a2• Zeměp~sná šířka je pak dána vzorci
cos Ip

cos151 cos15a
=-sinal
sinaa

= --

a azimut trigonometrické strany (podle obrázku 1).
Q

= al - co1 = 360° - aa - CO2'

Pozorovací program obsahuje pro každou zvolenou hvězdu
místni hvězdný čas jejího .průchodu digressí Tn = tn + IXn,
azimut digresse an a zenitovou vzdálenost Zn. Všechny tři
potřebné údaje tn, an a Zn je možno získat s dostatečnou přesností graficky z hvězdného atlasu.
Postup při měření je jednoduchý. Asi deset minut před okamžikem digresse hvězdy Hl se zaměří v 1. poloze dalekohledu na cíl signalis&vaný světlem elektrického světlometu.
Pak se provede řada poilltací na hvězdu v 1. a hned nato v II.
poloze dalekohledu. Při každém nastaveni se čte údaj vodorovného děleného krul:lU a odpovídající údaj chronometru.
Měřeni se uzavře záměrou na cíl v II. poloze dalekohledu.
Hvězda Ha se zaměří stejným způsobem. Sázecí nebo závěsná
libela se čte stejně jako při měření vodorovných úhlů nebo
astronomických azimutů.
Z každé hvězdné dvojice se vypočte jeden azimut trigonometrické strany a a jedna- zeměpisná šířka Ip pozorovaciho
mista. Z theoretických úvah vyplývá, ,že nejpřesnější azimut
poskytuje měření na dvě hvězdy blízké pólu o přibližně stejných deklinacích. Pro určení zeměpisné šířky jsou naproti
tomu nejvhodnější hvězdy o malých deklinacích, t. j. takové,
které procházejí digressí v azimutech většich než 45°.
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Údaj vodorovného kruhu pro okamžik digresse se získá
graficky. Jednotlivá čtení děleného kruhu a odpovídající čtení
chronometru se vynesou jako pořadnice a úsečky. Minimum
křivky dává údaj chronometru v okamžiku digresse a jemu
příslušné čtení vodorovného kruhu.
V případě užití astronomického universálu WT4 - jak tomu
bude při našiéh astronomicko-geodetických pracích - je
možno nastavení na hvězdy provádět pohyblivým vlá.1<nem
kontaktního mikrometru. Vodorovný kruh se pak čte jen na
počátku a na konci řady pointací. Počet pointací v okolí digresse
se tím zvětší a práce se zrychlí, neboť je snadnější pointovat
pohyblivým vláknem mikrometru než nastavovat celou alhydadou.
Výsledky zkušebního měření budou včas publikovány.
Ing. Dr Lukeš
526.7 : 551
Ljustich, J. N.
Geologický význam různých method výpočtu tíhových
anomalií. Vydalo Přírodovědecké vydavatelství, Praha 1953,
v edici "Knihovna" Ústředního ústavu geologického, jako
sv. 24. SUan 52, obr. 17. Cena ,brož. 15,96 Kčs.
Voll:1anejvhodnější redukce tíhového zrychlení a methodika
zpracování tíhových dat je stále otevřeným problémem současné gravimetrie. Existuje celá řada redukcí a vyhodnocovacích způsobů, jež jsou rozličnými autory různě vykládány, a
proto tak dochází často k nedorozuměním, ba i k omylům. Autor
zaujímá ve své práci kritický postoj k těmto otázkám a podrobně
rozebírá geologický význam normálního vzorce a různých
redukcí tíže a dokazuje přednosti redukce Gleunieovy a redukce
topografické (v menší míře též statistické a Bougnerovy) pro
geologické účely. Dále rozebírá otázku oddělení vlivu povrchových a hlubínných hmot" vysvětluje nevhodnost ísostatických redukcí pro tento účel a navrhuje jiné, účinnější
methody.
.
V první kapitole - Stanovení úkolu - přesně formuluje
problém, pří čemž přihlíží k potřebám geofysiky a geologie,
i k požadavkům geodesie. Druhá kapitola - Hmoty zemského tělesa - je věnována rozličným představám rozdělení
hmot v zemském tělese (ve skutečné, ideální a isostatické
Zemi). Ve třetí kapitole - Přehled ideálnich a topografických
hmot - naznačuje autor způsob, jak je třeba postupovat
při zpracovávání tíhového materiálu, a objasňuje pojem theoretické Země. Ctvrtá kapitola - Oddělení povrchových a hlubinných anomalii - má velký význam pro praktickou geologii
a eotektoniku. Je zde také zahrnuta kritika isostatické redukce.
, V páté kapitole - Zjednodušené redukce - se autor 'zabývá
některými zjednodušenými redukcemi (mistní topografickou,
statistickou, Bougnerovou, Fayeovou a úplnou Fayeovou).
Objasňuje jejich geologický význam a uvádí případy, kdy
a za jakých podmínek lze těchto redukcí užít při geologickém
výkladu tíhových map. V závěru shrnuje autor výsledky své
studie v 10 bodech. Práce je doplněna 17 obr.-Na konci publikace je seznam literatury (uvedeno 33 děl, ačkoliv toho času
je jich mnohem více).
Jsou zde sice srozumitelným slohem populárně shrnuty
dosavadní poznatky v tomto oboru a jsou souborně kriticky
zhodnoceny s hledíska geologického, ale s hlediska čistě vědeckého postrádá thema hlubšího propracování po stránce matematicko-fysikálního, neboť se v celé knize nevyskytují žádné
matematické vzorce a úvahy dedukcí odvozené resp. vyčíslené
příklady z praxe, na podkladě kterých by bylo teprve provedeno opodstatněné oddůvodnění volby různých redukčních
method měřením získaných dat.
Celkem kniha umožňuje seznámit č&náře s názory sovětské
geofysiky k projednávané otázce, která je dnes v popředí
zájmů geofysiků, geologů i geodetů celého světa. Ukazuje
také, jakými cestami postupuje geofysika v Rusku při zpracování tíhových dat. Z brožury také vidíme, jaký význam přisuzuje sovětská věda gravimetrii a geofysice vůbec při řešení
otázek praktické geofysiky (zejména při vyhledávání ložisek
užitkových nerostů) a geotektoniky.
I když je tato studie psaná výslqvně pro geology, bude jistě
také cenným přínosem pro chápání tíhových redukcí v řadách
geodetů, kteří používají gravimetrických dat při určování tvaru
zemského tělesa (geoidu) z odéhylek tížnicových a při výpočtech
oprav přesných výškových měření (nivelací).
Pro astronomickou nivelaci doporučuje autor z praktických

důvodů užívání t. zv. mezinárodního elipsoidu a jemu odpovídajícího mezinárodního normálního vzorce, který má tvar
(na návrh Cassinisův ve Stockholmu r. 1930).
Yo = 978,049 (1 + 0,0052884 sin2<p- 0,0000059 sin2 2 Ip),
kde Yo je normální hodnota tíže na hladině moře v galech a 'Pje zeměpisná šířka bodu. [Dr J. Ryšavý, Vyšší geodesie,
tento vzorec odvodil ve formě g~) = ga (1 + Cťsín2<p
- Cť'sin2<p
... )]. Fayeova redukce se vypočítává obvykle podle vzorce
~y = 0,3086 h, kde ~Y je Fayeova redukce v miligalech a h
je výška nad hladinou moře v metrech.
Spojíme-li obě rovnice dohromady, dostaneme pro normální
hodnotu tíže y výraz
y = 978,0490 gal (I + 0,0052884sin2<p- 0,0000059 sin22<p)- 0,0003086 h.
Zdálo by se, že se cíle geologického výkladu natolik liší od
úkolů geodesie, že vyžadují úplně samostatné cesty při vytváření methodiky zpracování měřených dat. Nicméně se hist.Qricky utvořil takový stav, že první badatelé-geologové sebekriticky používali method stanovených zeměměřiči, a od těch
dob vědomi nezbytnosti nezávíslého hodnocení jen velmi pomalu proniká do geologické vědy.
Ing. Jelínek Ed.
6:526(03)'
Kolektiv katedry geodézie SVŠT
Inžinierska geodézia. Vydání prvé. 136 stran, 108 obrázků
a 25 tabulek, 1953 Štátne nakladatefstvo technickej literatúry,
n. p., Bratislava, Edicia dočasných vysokoškolských učebnic,
svazek 10. Cena váz. 18,80 Kčs nové měny.
Kolektiv katedry geodesie Slovenské vysoké školy technické
v Bratislavě správně uvádí knihu nikoliv jako methodicky uspořádané dílo, nýbrž jako soubor článků o nejaktuálnějš~ problémech geodetických při velkých stavbách socialismu. Rozvoj
stavebnictví zvláště v oboru velkých průmyslových staveb postavil zeměměřiče před nové úkoly při přípravě projektu, při
zakládání stavby i při kontrole a udržování hotového stavebního díla. Tyto požadavky daly vzniknout novému odvětví
geodesie, označovanému jako inženýrská geodesie, při níž se
na zvládnutí daných úloh používají nové, účelné pracovní
methody a prostředky. Velkého pokroku v tomto směru dosáhli
zvláště sovětští geodeti, kteří na Moskevském ústavu pro
geodesii, fotogrametrii a kartogtafii mají specialisaci inženýrské
geodesie. Zkušeností sovětských geodetů zveřejněných v četných publikacích použili pracovníci Katedry geodesie SVŠT
a vytvořili tak pro posluchače vysoké školy učební pomůcku
pro tuto novou disciplinu, čímž zároveň přenáší zkušenosti
sovětských geodetů do naší zeměměřické praxe.
Aktuálnost řešených problémů je výstižně charakterisována
tituly jednotlivých článků~ Čtvercová síť při vytyčování velkých průmyslových staveb, zpracováno Ing. J. Michalko podle
Geržulova spisu Sjomka i sostavlenije generalnogo plana promyšlennogo predprijatija, Ing. O. Michalčáka Geodetické práce
za stavby a montáže průmyslových objektů, Geodeticke práce
při stavbě vodních přehrad a Nový sovětský způsob měření
hloubky šachty, podle Glotova (Geodezičeskoje raboty na strojitělnoj ploščadke promyšlennogo predprijatija), Vidujeva a Rakitova (Nivelirovanije rjek, kanalov i vodochranilišč), Pavlova
(Novyj sposob izmerenija glubiny šachtnogo stvola), citovaného Geržuly a j., původní pojednání Ing. Dr Václava Krumphanzla Kontrola jeřábových drah geodetickými methodami,
Stabilisace polygonových bodů ve zdi závěsnými konsolami,
napsáno Ing. J. Horičkou podle Koskova (Gorodskaja poligonometrija), Přenášení výšek přes vodní toky a přírodní překážky od prof. L. Minicha podle cit. Vidujeva a Rakitova, od
Ing. J. Petráše Přenášení výšek přes široké vodní prostory
a Některé druhy a umístění výškových značek používaných
v SSSR podle Ljutce (Razbivka krupnych sooruženij) a cit.
Vidujeva, od Ing. J. Šolce Geodetické práce při stavbě tunelů
podle cit. Ljutce, Volkova (Tonneli na avtomobilnych dorogach) a j. Publikace je zakončena článkem prof. Ing. Dr P.
Gála, který je současně šéfredaktorem, na thema Grafická
methoda vytyčování oblouků podle obloukových souřadnic.
Snad se některá thema dala spojit s ohledem na podobnou problematiku a sovětský vzor. Poněvadž se ve spise většinou jedná o volné překlady sovětských ..autorů, může kniha dobře sloužit i těm praktikům,
kterým není příslušná sovětská literatura po ruce nebo pokud
jim zatím činí azbuka potíže.
Ing. Ant. Prokeš
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Adam, Č.

Vystavba nové Varšavy. Vydalo Státní nakladatelství technické literatury, n. p., 148 str., 78 obr., 19 tab., 2 pří!., 1953,
Praha, cena Kčs 12,60.
Ve výstavbě socialismu u nás je čím dál tím víc věnována
větší a větší péče výstavbě bytových jednotek, která bezprostředně souvisí s výstavbou měst. Výsledky prací našich zeměměřických inženýrsko-technických pracovníků slouží vedle
mnoha jiných účelů zejména také jako podklady územniho
plánování, urbanistického a architektonického uspořádáni měst
a obcí. Proto si dovoluji upozornit na publikaci pojednávající
o obnově a výstavbě Varšavy po druhé světové válce. Tato
brožura podává obraz zničení Varšavy a ukazuje s novodobého

hlediska urbanistického, architektonického a stavebně technického opětovnou výstavbu průmyslových a obytných čtvrtí,
kulturních, zdravotních a sportovních zařízení a vybudování
dopravniho systému. Seznamuje čtenáře s nejnovějšími pracovními methodami ve stavebnictví a s mechanisací stavebních
prací na varšavskýc:h stavbách.
Je určena široké technické veřejnosti, v níž najdou mnoho
poučení i zeměměřičtí inženýrsko-techničtí pracovníci. Doporučuji tuto publikaci jako doplňkovou literaturu k přednáškám
o stavbě měst zejména studujícím oboru zeměměřického inženýrství. Publikace umožní i zeměměřičům v praxi ucelený přehledný pohled na výstavbu velkoměsta, jakým je Varšava, a přispěje tak velmi podstatně k vyšším povšechným znalostem zeměměřických inženýtů a techniků.
St.
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Vybrané normat1vnl kapitoly
Evidence

a

registra,ce,
ského

pozemků.
práva

1. Základní

podle

sovět-

pojmy

Jednou ,z. důležitých funkcí správy. jednotného státního pozemkového fondu v SSSR je evidence a registrace pozemků,
která je druhem celostátní evidence. Oba pojmy jsou od našeho
vžitého významu obou slov poněkud odlišné, mají svouzvláštni
obsahovou náplň, a proto je třeba se s nimi blíže zabývat.
Předem nutno zdůraznit, že obsahová náplň evidence a registrace pozemků je poněkud odlíšná, takže obě slova nejsou
synonyma.
"
Evidencí
pozemků jsou podle Akseněnoka1) základní
úkony, jimiž mají být zjištěny nevyužité (volné) pozemky,
aby se určil jejich relief a hospodářský význam. Je tedy účelem
evidence
.
a) zjistit volné, nikým nevyužité pozemky,
b) stanovit hospodářské určení těchto pozemků a jejich
přidělení jednotlivým uživatelům,
"
c) zjistit možnosti pro plánování" a rozvoj jednotlivých odvětví. národního hospodářství na těchto pozemcích.
Všechny práce, jež se týkají evidence" pozémků, provádělo
do roku 1938 ministerstvo vnitra. Když se v roce 1938 osamostatnila od ministerstva vnitra hlavní správa geodesie
a
kar.tografie, byly tyto práce dány do kompetence této hlavní
správě, která je nadále vede spolu s orgány ministerstva zemědělství SSSR.
Registrace
pozemků je úřední zápis jejich užívání. Registrace je v podstatě pokračováním evidence pozemků, kterých
však již užívají jednotliví uživatelé.
Registrace pozemků je právní akt, který zajišťuje a chrání
práva a zájmy uživatelů pozemků a současně co nejpřesněji
zachycuje, kdo a kde má pozemky v užívání a jak je užívá.
Evidence a registrace pozemků vyplývá v SSSR z. potřeby
řádné hospodářské exploatace půdy, z potřeby vymezení
hranic užívání půdy a, z potřeby zamezit rozkramařování a
rozkrádání kolchozních pozemků ve prospěch osobního hospodářství kolchozníků (záhumenků).
Pozemková registrace se dělí na
1. základní,
2. běžnou.
Základní pozenlková registrace záleží v tom, že se nejdříve
pořídi mapy a seznamy.
úkolem běžné registrace je provést v registračních listinách
změny v právním, hospodářském a přirozeném stavu pozemků,
pokud postuperndoby 'nastanou.
Provádění pozemkové registrace je na celém svazovém území
(kromě městských pozemků) uloženo ministerstvu zemědělství
SSSR a jeho mistním orgánllm. Nad registrací bdí hlavní
revisní zeměměřič,
stojící v čele oddělení inventarisace pozemků při ministerstvu zemědělství SSSR.

Pro pozemkovou dokumentaci jsou velké důležitosti geodetické značky, jejichž ochrana byla zajištěna již dekretem z r. 1921.
Cit. dekret stanovil, že značky, signály, milníky, sloužící k dočasnému nebo trvalému vyznačení různých ·bodů na povrchu
půdy v terénu při provádění "nejrůznějších mapovacích prací
je nutno považovat za předměty a zařízení státní, která jsou
pod ochranou orgánů státní moci. Současně bylo uloženo,
aby osoby přiStižené při krádeži, ničení, přestavování, vYměňování a pod. hraničních znaků byly odevzdány soudu.
2. Pozemková

dokumentace

kolchozů.

Základem pozemkové dokumentace kolchozů je státní dekret
o věčném užívání půdy. Jeho vydání předcházela v každém
konkretnim případě obtížná práce. Na místě samém musily být
zjištěny přesné výměry pozemků a hranice, po případě provedeny před tím i hospodářsko-technické úpravy pozemků
za účelem nejúčelnějšího a nejúčinnějšího vyu2lití půdy a odstraněny i jiné nedostatky v užívání půdy.
Základní zásadou je, že výměra plochy, která je uvedena
ve státním dekretu o věčném užívání půdy, nesmí být zmenšena.
Výjimka je možná jen se souhlasem vlády SSSR. Tato zásada
nebyla vždy dodržována. Na nepřístojnosti, které v tomto
směru byly někde provedeny, poukázalo usnesení strany a
vlády z roku 1939 ,,0 opatření na ochranu společné půdy
kolchozů před neopravněným přisvojovánim", ve kterém bylo
mimo jiné zdůrazněno toto: "Mrhání a neoprávněné přisvojování společné kolchozní půdy vyvolává zmatek a nepořádek
v pozemkových záležitostech kolchozů, jestliže záhumenky
a společná půda kolchozů se navzájem mění tak, že záhumenky
nejsou umistěny při usedlostech, ale v honech kolchozů,
při čemž nejsou ohraničeny od honů nebo chybí evidence
půdy honů a záhumenků." Aby nedocházelo k dalšímu porušování zákonných norem, bylo stanoveno, že se v každém
kolchoze provede vyměření všech záhumenků v osobním užívání členů kolchozu, jednotlivých individuálně hospodařících
rolníků a jiných nečlenů kolchozu a to podle stanovených
norem. Dále byly zavedeny ve všech kolchozech pozemkové
knihy a v okresních výkonných výborech státní pozemkové
knihy na registraci půdy.
Pro revisi užívání pozemků byl zřízen v ministerstvu zemědělství SSSR zvláštní odbor v čele s hlavním revisním zeměměřičem2) a při ministerstvech zemědělství svazových a autonomních republik a při oblastních a krajských zemědělských
odděleních byli ustanoveni revisní zeměměřiči.
V době Velké vlastenecké války byla evidence
registrace
pozemků značně zeslabena, mnohdy byla pozemková dokumentace válečnými událostmi zničena nebo poškozena a vyskytly se znovu případy neoprávněného přisvojování společné
půdy kolchozů. Strana a vláda čelily této situaci tím, že 16. záři
1946 vydaly "Opatření k likvidaci porušování stanov zemědělského artělu v kolchozech".
Podle tohoto usnesení byla provedena v každém kolchoze
kontrola stavu společné půdy kolchozu a výměra záhumer1ků
a to přímo na mistě samém. Pokud pozemková dokumentace

a

2) ~ád o hlavním revisním zeměměřiči byl publikován
v SP SSSR r. 1939, (čís. 56-577).
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byla :zachována, byl výsledek kontroly s ní poro-:nán. Současně
bylo přiká;záno, aby kolcho:zům byla navrácena všechna půda,
kterou si neoprávněně přisvojili jednotliví kolchozníci, organisace nebo podniky (k 1. 1. 1947 bylo tak vráceno celkem
4,7 milionů hektarů půdy) a aby nejpozději do 1. října 1948
byla obnovena pozemková dokumentace.
Evidenci a registraci po:zemků slouží zejména tato pozemková
dokumentace:
a) kniha zápisů státních aktů o věčném užívání půdy,
b) státní pozemková kniha na registraci půdy,
c) pozemková kniha kolchozu,
d) pozemková mapa kolchozu.
Mimo výše uvedené knihy, mapy a záznamy vedou se v kolchozech ještě další, které však již přímo s evidencí a registrací
půdy nesouvisí a slouží především zemědělské výrobě (na př.
kolchozní kniha pro registraci osevů a j.) nebo knihy se speciální
funkcí, jako je na př. kniha lesních pásem, kniha irigační evidence, jež má zjistit vedle velikosti ploch zemědělských pozemků také velikost ploch ostatních pozemků tvořících závlahovou plochu toho či onoho kanálu, případně i jiné knihy.
V některých vzorných kolchozech jsou zavedeny ještě zvláštní
výkazy a přehledy, které slouží pro zachycení všech změn ve
stavu půdy a jsou pomůckou k provádění zápisů v pozemkové
knize kolchozu.
a) Kniha

zápisů

státních
aktů
půdy.

o věčném

užívání

Státní dekrety o užívání půdy, přidělené kolchozům, se
vyliotovují na časově neomezené užívání ("na věčné časy")
ve dvou exemplářích. Jeden dostane představenstvo kolchozu,
druhý okresní výkonný výbor.
Každý státní akt o věčném užívání půdy má své všesvazové
číslo pořadové, které je určeno ministerstvem zemědělství,
takže je tak založena celostátní evidence a registrace.
Ve státním dekretu jsou uvedeny tyto údaje:
1. název a místo kolchozu,
2. celková plocha všech pozemků přidělených kolchozu do
věčného užívám,
3. plán užívání půdy (mapa kolchozu) se seznamem sousedních uživatelů půdy.
Do tohoto státního .dekretu zapisuje okresní výkonný výbor
okresního sovětu všechny změny v celkové výměře kolchozních pozemků.
Shora uvedené akty se registrují v knize zápisů státních
aktů o věčném užívání půdy. Kniha se vede u každého
okresního výkonného výboru.
b) Státní

pozemková

kniha

na registraci

půdy

Státní pozemková kniha na regístraci půdy je vedena u okresních zemědělských oddělení. V ní je soustředěna evidence
a) pozemkového celku pro každý kolchoz podle státního
dekretu o věčném užívání půdy,
b) společných pozemků kolchozních (jednotlivě),
c) kolchoznických pozemků při usedlosti (záhumenků), rovněž jednotlivě (samostatně),
d) pozemků, které osobně užívají společně hospodařící rolníci a jiní nečlenové kolchozu.
c) Pozemková

kniha

kolchozu

Usnesením ÚV VKS(b) a R~dy lidových komisařů SSSR
ze dne 27. května 1939,,0 opatřeních na ochranu společných
pozemků kolchozů před neoprávněným přisvojováním" byla
v- každém kolchoze zavedena zvláštní kolchozní pozemková
kniha. V ní se provádějí obligatorní zápisy jak společných
pozemků kolchozu podle jednotlívých druhů, tak i záhumenků, které jsou v osobním užívání.
Pozemková kniha kolchozu se skládá ze tří částí:
1. část je nadepsána "Půda přidělená kolchozu státním
dekretem do věčného užívání",
II. část nese název "Společné pozemky kolchozu",
III. část je označena "Záhumenky, které jsou v osobním
užívání kolchozních usedlostí".
V prvé části pozemkové knihy kolchozu se zapisuje celková
plocha půdy, která byla kolchozu přidělena do věčného užívání
.státním dekretem. V prvním zápise této části je uvedeno číslo
státního d.fkretu, celková výměra a datum vydání dekretu.

Pro daJ.Šízápisy je pro každý rok určena jedna řádka, neboť
celková plocha půdy se zapisuje do první části každý rok
a to bez oWedu na to, zda nastaly ve výměře nějaké změny
či nikoliv. Nastalé změny se zapisují jednorázově kóncem října
každého roku. Nedošlo-li po celý rok ke změnám v celkové
výměře. kolchozních pozemků, opakuje se zápis z předešlého
roku. Udaje o výměře se zapisují v hektarech s přesnosti,
jak je uvedena ve státním dekretu o věčném užívání půdy.
Příklad formuláře první části pozemkové knihy kolchozu:
viz tab. 1.
Do druhé části se zapisují společné pozemky kolchozu
podle jednotlivých druhů
pozemků a záhumenkový fond
pro nové kolchozní usedlosti. Každý druh pozemků se uvede
celkovou výměrou beze zřetele na počet dílů, z_jnichž se pozemek skládá.
Příklad formuláře druhé části pozemkové knihy kolchozu:
vi:z tab. II.
Do třetí části se zapisují záhumenky, které jsou v osobním
užívání kolcho:zních usedlostí. úkolem těchto :zápisů je, aby
všechny záhumenky byly vedeny v patrnosti a aby jejich výměra se nezvětšovala nad stanovené normy.
Příklad
formuláře třetí části pozemkové knihy kolchozu:
vi:z tab. III.
Zápisy v pozemkové kni:ze kolchozu provádí Wavní účetní
nebo účetní kolchozu podle zvláštních usnesení kolcho:zního
vedení a to zpravidla pod doWedem vrchního zeměměřiče
nebo jeho zástupce.3)
Počáteční zápis v první části pozemkové knihy provede sám
vrchní zeměměřič okresního zemědělského oddělení.
Každý zápis ,do pozemkové knihy může být proveden jen
se souWasem vedení kolchozu a na podkladě řádného dokladu,
na př. na podkladě státních dekretů o věčném užívání půdy,
usnesení vlády SSSR o oddělení části půdy od kolchozu,
ro:zhodnutí výkonného výboru sovětu poslanců pracujícího
lidu, usnesení valné hromady členů kolchozu a j.
Zápisy se provádějí inkoustem a nesmí být v nich mazáno
nebo nečitelně škrtáno.
d) Pozemková

mapa

kolchozu.

Ve většině kolcho:zů je vedena po:zemková mapa, která,
je-li doplňována tak, aby byla v souladu se skutečností, je
nejen jednou :z důležitých pomůcek evidenčních, registračních
a kontrolních, ale i pomůckou pro vlastní zemědělskou výrobu
kolcho:zu.
Poněvadž pozemkové mapy kolcho:zu byly vyhotovovány
obvykle podle mapového materiálu z minulých let, který byl
po ruce, nejsou vždy a vaude ani stejně vyhotoveny ani stejně
vedeny. I jejich měřítko je různé: 1: 5000, 1: 10000,
1 : 25000 a j. Měřítko 1 : 25000 je používáno zejména ve
stepních kolchozech.
Jak uvádí J efremov') Ijledostatek kvalitních zeměrn,ěřických
plánů pro vedení evidence půdy je hlavním nedostatkem vůbec.
Evidence půdy v kolcho:zedo značné míry trpí též nedostatkem
školených kádrů kolcho:zních měřičů, jichž je málo, třebaže
jejich úloha v základní evidenci společné půdy kolchozu je
veliká.
Pozemkové mapy kolcho:zu se kontrolují zpravidla jednou
za dva roky. Kontrola záhumenků a porovnání se zápisy v pozemkových knihách se musí provádět nejméně dvakrát ročně.
Kontrola pozemkové mapy kolchozu -provádí se tak, že se
mapa srovnává na místě samém s poměry v přírodě. Toto
srovnávání grafického vyznačení se skutečným stavem se začíná
kontrolou hraničních označení. Již usnesením rady lidových
komisařů SSSR ze 7. července 1935, čís. 1385, bylo znovu
uloženo kolchozům dedržovat předpisy o meznících. Předseda
kolchozu se má časem přesvědčit o existenci mezníků na hranicích kolchozní půdy, v hranicích honů osevnícb posrupů
a mezi společnou půdou a záhumenky, má je udržovat v řádném
stavu a v případě potřeby obnovovat.
3) Pokyny pro zapisování do pozemkové knihy kolchozu
jsou podrobně uvedeny ve spise "Zernlepolzovanie i zernleustrojsrvo", 1947.
') S. A. J efremov,
Moskva 1950.
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Část

I.

Půda přidělená kolchozu státním dekretem do věčného užívání
Výměra půdy přidělené kolchozu do věčného užívání
státním dekretem v ha
Císlo státního dekretu

z toho
celkem

I

Rok, měsíc
a den vydání
státního dekretu
(nebo kdy byly
do něho zapsány
změny)

I

2

společné půdy
kolchozu

I

3

I

všech záhumenků

I

4

I

Poznámky
(na podkladě čeho
byly provedeny
zápisy o změně)

I

5

6

~

I
n.

Část
Společné pozemky kolchozu

Název p-ozemku

Zápisy o změnách ve výměře společných pozemků kolchozu
(podle kterého usnesení se mění výměra, o kolik ha a na úkor
jaké půdy), a poznámka o změnách ve stavu pozemku.

Výměra v ha

Část

nI.

Záhumenky, které jsou v osobním užívání kolchozních usedlostí
Záhumenky
Běž.
_ čís.

Příjmení a jméno osoby,
jíž je přidělen záhumenek
kolchozní usedlosti

z toho
Celkem·

zastavěno

I

v ha

I

obyt.
budov

Rok, měsíc, den a číslo
zápisu do knihy kolchozních usedlostí

Poznámky
o odchodu rodiny z kolchozu a o přijetí nových
hospodářství do kolchozu

(na setiny)

I
Vnější hranice kolchozní půdy musí být zřetelně vyznačeny
mezníky. Od jednoho mezníku musí být vidět ke druhému
po celé hranici. Jestliže se mezníky nedochovaly, musí být
obnoveny. Hraniční k846kYmezi půdou kolchozu a záhumenky
jsou obligatorní. Již v usnesení z roku 1939 "Opatření na
ochranu společné půdy kolchozů před neoprávněným přisvojováním" - o němž bylo již dříve pojednáno - bylo výslovně
stanoveno, že záhumenky musí být přesně ohraničeny od společné půdy kolchozu viditelnými sloupky. "Přirozené" hranice se neuznávají.
K odůvodnění oprav pozemkové mapy kolchozu se vede
pozemkový
deník, do něhož se zapisují výsledky všech
měření a provádějí náčrty korektur. Pozemkový deník slouží
-jakozákladní doklad a je podkladem k provedení změn v mapě
kolchozu.
V pozemkové mapě kolchozu může provádět kolchozní
měřič jen nejjednodušší opravy a doplňky. Grafické vyznačení
všech ostatních změn v pozemkové mapě kolchozu svěří
vedoucí země~ěřič okresního zeměměřického oddělení odborníku (geometru).

Veřejný

statek.

Veřejným statkem jsou věci, a to většinou věci nemovité,
které slouží obecnému prospěchu a jsou v obecném užívání,
jako veřejné cesty, ulice, třídy, náměstí, veřejné řeky, veřejné
sady a rekreační plochy a pod. Jsou to tedy nemovitosti, které
jsou, resp .. mohou být užívány bez rozdílu všemi občany,
ovšem způsobem, který je dán povahou veřejného statku
a účelem, kterému veřejný statek má sloužit.
Tak na př. veřejnou silnici může používat každý. Ne však
neomezeně. Ve svém užívání je omezen předpisy, vydanými
v zájmu nerušeného provozu na silnici, a to bez rozdílu, používá-li veřejné silnice jako chodec nebo jako uživatel vozidla.
Kdyby však někdo chtěl používat veřejného statku k účelu,
který přesahuje míru obecného užívání, danou účelovým určením, musil by k tomu mít zvláštní povolení orgánu spravujícího
veřejný statek.
Podle Ústavy 9. května (§ 147) je veřejný statek národním
majetkem a poněvadž národní majetek může být jen ve stát-
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ním socialistickém vlastnictví, je í veřejný statek ve státním
socialistickém vlastnictví.
Je-li tedy veřejný statek národním majetkem, není s Wediska
právního rozdilu mezi veřejným statkem a ostatními objekty
státního socialistického vlastnictví, takže vlastnictví k veřejnému statku právem není považováno za nějakou specifickou
formu státního vlastnictví.
Naproti tomu s Wediska účelového je tu podstatný rozdíl,
který je dán skutečnosti, že veřejný statek
a) slouží obecnému prospěchu,
b) je v obecném užívání,
cY je zpravidla ve správě jiného orgánu, než ostatní majetek
ve státním socialistickém' vlastníctví.
Tyto tři důvody charakterisují veřejný statek. První důvod
není však důvodem výlučným a pro veřejný statek specifickým. Mnohdy i jiné nemovité vlastnictví než vlastnictví
k veřejnému statku slouží ve státním socialistickém vlastnictví
obecnému prospěchu. To je dáno všeobecnou povahou státního socialistického vlastnictví.
Dříve byla právní povaha veřejného statku sporná a zpravidla se obec považovala za správkyni, ne však za vlastnici
veřejného statku. Proto i registrace veřejného statku byla
upravena. zvláštními předpisy. Veřejný statek se totiž nezapisoval přímo do pozemkových knih, nýbrž se jen poznameIiával ve zvláštním seznamu veřejného statku, bez udáni právních poměrů, tohoto veřejného statku se týkajících. Avšak ani

zapls do seznamu veřejného statku neměl účinek konstitutivní, jaký měly ostatni zápisy v pozemkových knihách, a nestačil tedy sám o sobě za průkaz veřejnosti cesty, sadu, rekreační
plochy' a pod.
Zvláštní knihovní předpisy, které se týkaly veřejného statku,
jsou dnes již překonány. Další nemovitosti se již do seznamu
veřejného statku nezapisují. Rovněž i řízení o doplnění po~emkové knihy zápisem nemovit9sti, která jako veřejný statek
nebyla dosud zapsána v žádné pozemkové knize, se již dnes
nekoná.
Na veřejný statek s Wediska právních předpisů, vztahujících
se na pozemkové knihy, se Wedí tak, jako na každou jinou nemovitost. Ze seznamu veřejného statku se sice nemovitosti,
tvořící veřejný statek, nepřepisují najednou, do vložek pozemkové knihy, poněvadž by šlo o práci obtížnou a mnohdy
i zbytečnou, ale při nejbližší příležitosti se takový přepis
provádí. Proto i návrh na zápis nemovitosti veřejného statku
do pozemkové knihy se dnes již neliši od návrhu na zápis jiné
nemovitosti a provádí se obdobně, jako by nemovitost, tvořící
veřejný statek, byla již zapsána ve vložce pozemkové knihy.
S tohoto hlediska neni- tedy již rozdílu mezi nemovitosti,
kterou až dosud ve smyslu § 147 Ústavy 9. května nazýváme
veřejným statkem, a jinou nemovitostí, která je předmětem
zápisu do pozemkových knih.
Od pojmu veřejného statku je nutné lišit pojem veřejných
zařÍZení, který je pojmem nesporně širším.

Normativní hlídka
do předepsaných formulářů, kde uvede dosavadní názvy,
po případě připojí vlastní nebo doporučený návrh na nové
znění'. Tyto seznamy zašle příslušnému oblastnímu ústavu
geodesie a kartografie, který zprostředkuje a přidělí vypracování návrhu na úpravu pomístnílIo názvosloví okresnímu měPo skončení I. etapy úpravy pomístního názvosloví (t. j~ řickému středísku v sídle příslušného kraje. Lze totiž předúpravy pomístních názvů v hustotě uvedené ve speciálních
pokládat, že v krajských městech budou názvoslovné poradní
mapách) přistoupí všechna okresní měřická střediska k úpravě
sbory soustřeďovat větší počet odborníků, takže budou s to
ostatního podrobného pOlnístního názvosloví, jak jej uvádí
upravovat návrhy na úpravu názvosloví i v jiných' okresích
katastrální mapa a jak je nutné pro jiné mapy velkých měřítek
kraje. Tím by se mohlo přispět i k jednoznačnějšímu provádění
a jak je to vůbec nutné pro orientaci.
úpravy. V tom 'Směru by okresní poradní sbory pro úpravu
pomístního názvosloví v sídlech krajů moWy převzít funkci
V této II. etapě budou okresní měřická střediska postupovat
krajských poradních sborů.
samostatně za pomoci okresních poradních sborů pro úpravu
pomístního názvosloví a v úzké spolupráci s lidovou správou.
6. I po provedené reorganisaci státní ;>:eměměřickéa kartografické služby zůstane zásadou, že s navrženou úpravou
Předně půjde o provedení důsledné úpravy podrobného
pomístního názvosloví musí projevit souhlas rada ONV.
pomístního názvosloví na územích, jejichž katastrální mapy
Pak teprve Ústřední správa geodesie a kartografie návrh
uvádějí názvosloví v řeči, jíž nyní tamní lid nemluví a jíž neschválí a pravděpodobně i celý elaborát pro každý okres vydá
používá. Ve způsobu provádění akce mohou nastat značné
tiskem pro potřeby místních i jiných orgánů a veřejnosti.
rozdíly vzWedem k různým poměrům v různých okresech.
Ukáže-li se, že nestačí upravené názvosloví pouze zanést do
Proto nelze vydat jednotné a podrobné prováděcí směrnice.
evidovaných map, nýbrž že je třeba, aby se názvy vžíly mezi
Oblastní ústavy vydají podle dále naznačeného rámcového
lidem a že veřejnosti musí být oznámeny prostřednictvím
postupu podrobnější pokyny pro svá okresní měřická střediska
a postarají se, aby akce byla intensivní zvláště v okress::ch, MNV, bude uvažováno o vydání tiskem úplných seznamů pomístních názvů celých okresů '(1. i II. etapy).
kde mapy uvádějí názvy nečeské.
7. Polní měřické skupiny všech ústavů při provádění jakýchNaznačujeme tento rámcový postup:
1. Každé okresní měřické středisko dostáne výsledek úpravy . koliv prací v terénu si vyžádají při příležitosti oWášení své
práce. u okresnílIo měřického střediska informace o' sta~
pomístního názvosloví I. etapy v seznamu schváleném Ústřední
úpravy pomístního názvosloví. Názvy již upravené převezmou
správou geodesie a kartografie, a to ve více exemplářích.
do svých elllborátů, nebo pomohou středisku při šetření v obNázvy v tomto seznamu obsažené se zapíší do katastrální
cích, kde budou pracovat.
mapy barvou zelenou. Kontury písmen neplatných názvů
8. Při shledání vhodných návrhů na úpravu pomístního
vykryjí se krycí barvou blankytnou (viz "Směrnice pro úpravu
názvosloví je třeba respektovat návrhy vedoucích orgánů JZD,
pomístního názvosloví" odd. V).
státních statků, státních lesŮa vodohospodářské služby.
2. Podle úpravy názvosloví v katastrální mapě provede se
současně záznam obdobným způsobem na evidenčních listech
V závěru výnosu požaduje Ústřední správa geodesie a kartoStátní mapy 1 : 5000 ~iodvozené), které jsou uloženy u okresgrafie od oblastních ústavů podání zpráv, jak pokročilo ustavoních měřických středisek.
váni okresních poradních sborů pro úpravu pomístnílIo názvo3. Všechny tyto úpravy se provádějí v rámci běžné agendy
sloví a jaké disposice byly dány pro názvoslovné práce pro
středisek v oboru údržby veřejných mapových děl.
rok 1954 a pro léta další.
Št.
4. Tam, kde prozatím nebylo možno ustavit okresní poradní sbor v plné šíři pro nedostatek zájmu a porozumění
Revise pozemkového katastru
pro věc, pokusí se vedoucí střediska ustavit poradní sbor jen
(Sb. ob. ÚSGK č. j. 231-2755/1954 z 8. 3.1954.)
v malém obsazení, po případě získá alespoň jednoho odborného
Podle § 30 katastrálního zákona má být pozemkový katastr
poradce v oboru filologie, s nímž návrh úpravy provede.
udržován ve stálé shodě se skutečným stavem.
.5. Nepodaří-li se ani to, pak vedoucí střediska dá sestavit
Od roku 1945 byli zaměstnanci určení k údržbc!pozemkového
seznamy všech pomístních názvů podle katastrálních území
Sbírka

oběžníků
Ústiední
správy
geodesie
a kartografie
Úprava pomístního názvosloví - pokračování v akci
. (Sb. ob. ÚSGK č. j. 241-1107/1954 z 16. 2. 1954.)
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katastru pověřováni prováděním jiných naléhavých, s Wediska
politického prvořadých, prací, a nemoWi proto pozemkový
katastr soustavně udržovat. Tim se stalo, že zápisy v operátech
pozemkového katastru zastaraly a nemohou být v dnešním
stavu spoleWivým podkladem pro jakékoliv plánování nebo
evidenci půdy.
Pro získání spoleWivých podkladů k vedení řádné evidence
pro všechny obory činnosti je třeba uvést pozemkový katastr
do souladu se skutečností.
Tuto potřebu potvrdil i náměstek předsedy vlády a ministr
zemědělsrví s. Jindřich Uher ve svém projevu předneseném
na plenárním zasedání Ústředního výboru Komunistické strany
Československa ve dnech 16. a 17. prosince 1953, kde mimo
jiné proWásil:
"Využití veškeré orné a zemědělské půdy vyžaduje také,
abychom zafJedli Pfřádek do její evidence. Předpokládá to, aby
dosavadní evidence údajů o orné a zemědělské půdě byla zpřesněna
a zdokonalena zavedením evidence půdy, opírající se o údaje
pozemkového katastru, který musí být uveden.v soulad se skutečným stavem."
Také dosavadní uspořádání pozemkového katastru, který
byl veden zásadně podle vlastníků, nevyhovuje potřebám socialistického hospodářství.
Provést revisi pozemkového katastru je úkol dlouhodobý
a bude vyžadovat
značného
vypětí
sil všech zaměstnanců
okresních
měřických
středisek
(dále jen
OMS).
Při revisi bude přezkoušen každý pozemek, pokud jde o jeho
grafické znázornění, vlastníka i uživatele a kulturu.
Budou zaměře~ veškeré trvalé změny předmětu měření
(novostavby domů, sídlišť, komunikací a pod.) a provedeny
v operátech pozemkového katastru, které budou upraveny
a doplněny podle potřeb socialistického hospodářství.
Na podkladě získaných údajů založí OMS evidenci půdy
podle uživatelů pro každý zemědělský a jiný závod v obci
a opraví, po případě doplní údaje evidenčních listů u MNV.
Provedení úkolu je plánováno do konce roku 1958 za předpokladu zvýšení počtu pracovních sil k plnění i jiných úkolů
a dalších předpokladů, které projednává Ústřední správa
geodesie a kanografie. Revise budou prováděny přednostně
v katastrálních územích, kde není HTÚP pro JZD nebo ČSSS,
ale jsou dány předpoklady pro provedení těchto prací v roce
1955, dále v katastrálních úZemích, v nichž byly při zakládání
evidenčních listů zjištěny značné rozdíly oprotí úhrnným
katastrálním hodnotám.
V okresech, kde jsou provedeny HTÚP ve všech katastrálních
územích, provede se -revise pozemkového katastru přednostně
v katastrálních úZemích s JZD III. a IV. typu s ustálenými
poměry.
Protože ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu plánuje
v roce 1954 další provádění delimitace zemědělského a lesního
půdního fondu, je třeba tyto práce zkoordinovat tak, aby byly
prováděny současně ve stejných katastrálních územích.
Před prováděním revise pozemkového katastru je třeba porovnat v kanceláři zápisy v parcelním protokolu a příruční
katastrální mapu se zápisy v pozemnostních arších.
Aby byl získán určitý předstih pro polní měřické práce, vykonají zaměstnanci OMS toto porovnání, pokud možno, ještě
v letošnim zimním období (1953-1954).
Sl! zřetelem k tomu naplánují OMS v roce 1954 v dohodě
s ONV a lesními pracovními skupinami podle rozsahu přiměřený počet katastrálních úZemí, v nichž má být provedena
v tomto roce revise pozemkového katastru.
Předpokládaný počet katastrálních území oznámí OMS do
25.března 1954 příslušnému oblastnímu ústavu geodesie a kartografie, který jejich úhrnný počet sdělí Ústřední správě geodesie a kanografie do 1. dubna 1954.
Směrnice pro provádění revise.pozemkového katastru budou
včas zaslány všem oblastnim ústavům geodesie a kanografie
pro potřebu OMS.
St.
Fakturačni směrnice
(Sb. ob. ÚSGK, č. j. 13-2889/1954, z 15. 3. 1954.)
(Schváleno výnosem mínistersrva financí, č. j. 193/33868/1954,
zlO. 3. 1954.)
Ústřední správa geodesie a karrografie vydává pro celostátní
la oblastní ústavy geodesie a kartografie na rok 1954 tyto fakturační směrnice:

I. Za náhradu budou prováděny a tudíž normálně fa..~turovány práce podle smluv (objednávek) pro tyto organisace:
1. rozpočtové organisace zapojené na st~tní rozpočet finančními vztahy (tyto organisace jsou uvedeny ve
směrnicích pro sestavení státního rozpočtu na r. 1954
- výnos ministerstva financí, č. j. 111/79.000/1953,
Sb. ob. pro KNV, čís. 29, poř. č. 367/1953 a dále
jsou to Státní ústavy pro projektování);
2. všechny hospodářské organisace (chozrazčotní jednotky):
a) národní podníky,
b) podniky místního průmyslu a komunálního hospodářství,
c) družstva;
3. masové organisace;
4. soukromý sektor.
II. Bezplatně budou prováděny práce celostátniho významu,
které vyplývají ze zákona jako úkoly vlastní služby:
1. astronomické a gravimetrické práce, triangulace I.
až V. řádu, nivelace I. až III. řádu, místní geodetické
sítě, pokud slouží vyhotovování celostátních mapových
děl, vyhotovování celostátních mapových děl a práce
prováděné pro vedení a udržování pozemkového
katastru.
2. Bezplatně se rovněž poskytují výkony prováděné při
plnění vlastní činnosti jiným rozpočtovým organisacím, zapojeným na státní rozpočet hrubě (na př.
ústředním úřadům a úřadům jim bezprostředně podřízeným a dále národním výborům) v míře nez.bytně
nutné.
Tyto práce fakturovány nebudou, avšak hospodářské smlouvy je třeba na všechny tyto práce uzavírat.
III. Okresni měřická střediska provádějí fakturacivýkonů
(prací) ve smyslu odstavce I. a II. těchto směrnic. Pouze
platby za kopie, opisy a výpisy z operátů pozemkového
katastru se budou provádět bez vyhotoveni faktur poštovní
poukázkou na účet příslušného ústavu. Uvedené kopie,
opisy a výpisy mohou být vydány jen na předložení
stvrzenky o provedené platbě.
Ustanovení o hotovém placeni podle odstavce IV.
směrnic možno použít.
IV. Prodejny map předávají výrobkyvlastnich složek Ústředni
správy geodesie a kartografie zásadně každému jen za
úplatu, tedy i rozpočtovým organisacím zapojeným na
státní rozpočet hrubě. Prodejny map vyhotoví na každou
dodávku převyšující Kčs 20, - fakturu. Nižší částky
se inkasují hotově a zúčtují a manipulují podle směrnic
Wavního účetního.
V. Jednotlivé složky Ústřední správy geodesie a kartografie
nefakturují mezi sebou výkony (práce) ani dodávky.
VI. Výkony a dodávky, které nepodléhají fakturaci podle
odst. II. a V. směrnic, budou evidovány podle zvláštních směrnic Wavní účtárny.
Fakturování bude prováděno podle vyWášky ministersrva
financí, č. 364/1952 Ú. 1., částka 163, dopl. vyhl. č. 341/1953
Ú. 1., částka 137, o fakturováni a placení za zboží a práce.
Cenovým podkladem pro fakturaci budou až na další sazebniky býv. Inženýrské komory za zeměměřické práce, dále
zvláštní dohody o cenách schválené výnosem ministerstva
stavebnictví SZ: 964-5-Měř. 4-1953. Pokud budou ústavy
(okresní měřická střediska) provádět práce, které jsou uvedeny
v oddílu ,,0" nařízení ministerstva financí, č. 83/1953 Sb.,
mohou za ně fakturovat úplaty ve výši příslušných správních
poplatků.
Tyto směrnice platí dnem vydání (15. 3. 1954).
St.
Úfední list Československé
republiky
Směrnice o postupu pH zamezování a zdolávání škod
vznikajících povodněmi
(Výnos Ústřední správy vodního hospodářství, č. j. 948.3-40Práv. 2-1954, Ú. 1., částka 27/1954.)
Ústřední správa vodního hospodářství vydala s ministerstvem
vnitra podle § 12 vyWáškyministerstva vnitra, č. 175/1953 Ú.1.,
o ochraně před povodněmi, směrnice, z nichž uvádíme z obecných ustanovení o organisaci ochrany před povodněmi pro
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geodety, topografy a kartografy zajímavý čI. 19, v němž je
toto ustanovení o povodňových mapách:
Povodňové
mapy
(1) Příslušný orgán okresního národního výboru vypracuje
a opatří podle zkušenosti z dřívějších let pro jednotlivé obce
svého obvodu (pokud se tak již nestalo dříve) za spolupráce
s příslušnými orgány místních národních výborů podklady pro
přehlednou povodňovou mapu, v níž je třeba zejména vyznačit
všechna místa, která mohou být omožena při určitém stavu
vodní Wadiny. Příslušný orgán okresního národního výboru
postupuje v dohodě s oblastním zmocněncem povodňové
služby a s oblastním techníkem, pokud jde o povodňovou službu
v místech chráněných nebo ovlivněných zvláštními vodohospodářskými díly (část 111.).
(2) Povodňové mapy opatří příslušný orgán krajského národního výboru za spolupráce s příslušnými orgány okresních
národních výborů. Pro povodňové mapy bude použito map
v měřítku 1 : 25 000 (1 : 20000), do kterých budou zakresleny
inundační území, ochranné úseky a obvody, ochranné hráze,
místa, kde se tvoří ledové zácpy a vzdutí jimi způsobená,
dálkové elektrovody a vedení telekomuníkační přecházející přes
říční toky.
(3) Při pořizování map budiž dbáno místních poměrů a celkové situace v jednotlivých povodích.
(4) Na jejich vypracování v územích chráněných nebo ovlivněných vodohospodářskými díly doWíží, po případě na ních
spolupracují úsekoví povodňoví techníci (část 111.).
(5) Povodňové mapy přezkoušejí oblastní technik a technický
vedoucí a schvaluje je povodňový zmocněnec území (část 111.).
(6) Po schválení povodňové mapy povodňovým zmocněncem území odevzdá příslušný orgán krajského národního výborll
tuto mapu Ústřední správě vodního hospodářství a Vodohospodářskému rozvojovému středisku a jednotlivé části (sektory) této mapy předá okresním inspekcím státního požárního
dozoru v dostatečném počtu vyhotovení, aby moWy být dále
předány příslušným orgánům místních národních výborů,
vojenské správě, leteckému oddílu minísterstva vnitra a vedoucím orgánům povodňové služby území a oblastí.

*
Ve třetí části jednající o zvláštních ustanoveních o ochraně
před povodněmi v územích chráněných nebo ovlivněných
:zvláštními vodohospodářskými díly v oddílu V., jednajícím
o protipovodňovém plánu a povodňové mapě v chráněném
území, je článek 39, v němž je další ustanovení o povodňových
mapách:
Povodňová
mapa
Povodňová mapa uvedená v čI. i 9 těchto směrníc má obsahovat pro chráněná území ještě další potřebné údaje. Nutno
v ní zejména vyznačit místa, na níchž dochází ke zjevným
nebezpečím pro funkce hrází, kterým je třeba proto v čas
povodně věnovat ob:zvláštní pozornost (vývěry, průsaky atd.).
Dále v ní nutno vyznačit místa, na níchž došlo ke katastrofám
s udáním-roku. Třeba tam také vyznačit směr prútoku vody
při protržení hrází a označit obce, které by měly být v takovém
případě evakuovány, jakož i záchytná pásma.

*
výnos Ústřední správy vodního hospodářství je dalším dokladem všestranného využití výsledků prací geodetů, topografů
a kartografů, t. j. map, které jako věrné a nepostradatelné
organísační pomůcky slouží na všech úsecích našeho hospodářského života, nevyjímaje protipovodňovou, protipožární i jinou
ochrannou službu, k tomu, abychom šli rychleji vpřed na cestě
k socialismu.
St.
Předpisy vládního výboru pro výstavbu o sestavování
projektové dokumentace pro průmyslovou, bytovou
a občanskou výstavbu
Vydáno tiskem ve Státním nakladatelství technické literatury v listopadu 1953. Řada stavební literatury. Cena Kčs 3,50.
Vládní výbor pro výstavbu schválil "Předpisy" dne 17. VIII.
1953. Vláda republiky C':eskoslovenskévzala na vědomí zprávu
o schválení "Předpisů" vládním výborem pro výstavbu dne
8. IX. 1953. Zpráva o "Předpisech" byla uveřejněna v Úředním listě C':eskoslovenskérepubliky dne 23. X. 1953.
Předpisy, jak se uvádí v úvodu, předcházejí novelisaci zákona

č. 280/1949 o územním plánování a budou po jejím proveden
upraveny v těch bodech, které si to vyžádají. Podobně budou
"Předpisy" uvedeny v soulad s vodohospodářským plánem
po jeho vyjití. Předpisy jsou vydány podle § 11 odst. 2 vI. nař.,
č. 28/52 Sb., o projektové a rozpočtové dokumentaci investic.
V naší hlídce upozorníme jen na ty odstavce, které mají
bezprostřední vztah k zeměměřickým pracem potřebným k sestavování projektové dokumentace.
Příprava investiční výstavby a její dokumentace se člení na
dvě části: a) na plánovací přípravu, do které patří práce spojené
se sestllYením podkladů pro projektování (investiční úkol a
práce spojené s předběžným výběrem staveniště); b) na projektovou přípravu, do které patří vypracování jednotlivých projektových stupňů, t. j. úvodního projektu, technického projektu
a prováděcích výkresů í s vypracováním příslušných rozpočtů.
Investiční úkol je dokumentem, který objasňuje a vymezuje
investiční záměr a osvědčuje po jeho schválení, ž~ zamýšlená
výstavba je v souladu s perspektivním plánem rozvoje národního hospodářství. Společně s protokolem komise o předběžném
výběru staveniště· je podkladem pro zahájení projektových
prací.
Každému je jasné, že již sestavení investičního úkolu se jistě
neobejde bez mapových podkladů, i když v předpisech o tom
n~ní ani zmínka; jedině se předpisy zmiňují, že součástí investičního úkolu pro výstavbu nebo rozšíření závodů na těžbu nerostů je posudek vládní komise pro geologické zásoby spolu
se situačním
plánem
ložisek a rozborem jejich geologických a těžebních .podmínek.
Práce spojené s přt:dběžným výběrem staveniště se provádějí
zpravidla již před schválením investičního· úkolu, nejpozději
však ihned po jeho schválení a spolu s investičním úkolem
tvoří soubor výchozích podkladů pro projektování, spadajících
do stadia plánovací přípravy výstavby, předávaný projektové
organisaci. Tyto práce provádí příslušné minísterstvo nebo
orgány jím pověřené, za pomoci komise pro výběr staveníště
a příslušné projektové organísace.
Práce spojené s předběžným výběrem staveníště zahrnují
práce přípravné, prováděné před odjezdem komise do oblasti
nebo na místo výstavby a práce spojené s proWídkou uvažovaných staveníšť na místě.
Do prací přípravných patří:
a) opatření výchozích údajů nezbytných pro provedení průzkumu na místě;
b) shromáždění všech technických a ekonomických údajů
o oblasti nebo místě výstavby (údaje o podnebí, geografické
situaci, topografii, hydrologii a hydrografii, geologických poměrech, průmyslu v oblasti, dopravních poměrech, sídlištích,
zdravotních podmínkách, možnostech získání pracovních sil
a pod.), dostupných Z dříve provedených průzkumů a získaných
od odborných institucí nebo organísací, které se těmito průzkumy zabývají;
c) sestavení plánu průzkumu Oblasti nebo místa výstavby
a programu prací komise na místě výstavby.
Úvodní a technícké projekty musí být doloženy v opisech
doklady investora, osvědčujícími oprávnění vztahující se k investiční výstavbě a budoucímu provozu (na př. schválení předchozího stupně, pozemkové vlastnícké právo, právo stavby,
výsledky různých komisionálních řízení, vyhlášeJlÍ stavebního
obvodu, dohoda o zapojení vlečky na hlavní :trať, zajištění
pracovních sil a jejich dopravy a pod.).
Do souboru prací na úvodním projektu patří práce průzkumné a práce projektové.
K průzkumným pracím, které provádí projektová organísace,
patří na prvním místě topografický
poozkum.
K projektovým pracím patří předně výběr staveniště a generální plán. Ten se skládá z technické zprávy a výkresů.
Výkresy obsahují:
a) situační
plán oblasti;
b) náčrt generálního plánu výstavby s rozmístěním projektovaných, dosavadních a rekonstruovaných objektů nebo zařízení,
jakož i objektů nebo zařizení určených ke zbouráni, dopravních
cest, vleček s vyznačením jejich připojení na veřejné cesty
a železníční trať, hlavních
inženýrských
sítí 's vyznačením
jejich
připojení
na veřejnou
síť. V náčrtu
generálního plánu se vyznačují i výškové profily staveniště,
etapy výstavby a možné rozšíření, je-li předepsáno v investičním
úkolu.
V dalším omezíme se pro nedostatek místa jen na upozornění,
že předpísy obsahují ustanovep.í o technickém projektu, prová-
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děcích výkresech, typových projektech, rozpočtové dokumentaci, odsouhlasení, úpravě a podpisování projektů a· rozpočtů,
. schvalování projektů a rozpočtů, o odpovědnosti projektových
organisací, objednavatelů projektů a dodavatelů strojních podkladů, o registraci investičních úkolů a projektů; dále obsahují
závěrečná a přechodná ustanovení a účinnost předpisů, jakož
i přílohy a vzory registračních listů (v předpisech se užívá
"karet") a formuláře.

Doporučujeme všem složkám zeměměřické a kartografické
služby a pověřeným orgánům k provádění zeměměřických
úkonů zejména v projektových ústavech k důkladnému prostudování předpisů, jejichž cílem je odstranít projekční nepřipravenost a zajištění hospodárného, účelného a rycWého
budování průmyslových závodů, sídlišť i jednotlivých staveb
bytové a občanské výstavby.

Rozmanitosti
526.918 (45)
Poznámky z 6. mezinárodního
kongresu

fotogrametrického

Současné fotogrametrické přístroje a methody jsou dostatečně spolehlivé a přesné, aby splnily náročné požadavky
kartografie kat~strálních map. Není již pochyb, že ve větší
svéčásti poskytuji nepopíratelné výhody při katastrálním mapování v měřítku 1:1000 a 1:2000. Úspora získaná fotogrametrickýrní methodami se pohybuje mezi 20-50%.
V pracovní sekci 6. mezinárodního fotogrametrického kongresu v Haagu, zabývající se problémy aplikace fotogrametrického vyměřování povrchu zemského, byla otázkám katastrálního vyměřování věnována zvlášť velká pozornost. Z mnoha
referátů a diskusí o dosažených výsledcích u vyhodnocovacích
stereopřístrojů různých značek, chci v tomto článku podat
Zprávuo výsledcích, dosažených přístroji italské výroby, s kterými nemáme dosud větších zkušeností.
První pokusy s fotogrametrickým vyměřováním v italském
katastru se datují již od roku 1934. Za dobu posledních deseti
let byly fotogrametrickou methodou vyhotoveny mapy v území
así4800km2 a v současné době se pracuje na ploše ,asi 1000 km2•
Souběžně s novým fotogrametrickým mapováním je prováděno
iobnovování starých katastrálních map, taktéž fotogrametricky,
a to na ploše větší než 500 km2• Vyhodnocování je prováděno
na stereopřístrojích značek Santoni a Nistri, v měřítku 1:2000
a 1:4000.
Katastrální úřad ve Florencii na příklad dokončuje mapování
30katastrálních území okresu Terní o celkové ploše 213 970 ha
a asi 126000 parcel. Tato plocha byla zachycena na 3604 snímkových dvojicích. Měření bylo včleněno do triangulační sítě,
zhuštěné potřebným počtem polygonových pořadů. Jde o terén dosti členitý a pokrytý.
A nyní několik sdělených výsledků z těchto prací:
Z velkého počtu provedených kontrol v celém zmapovaném
územíbyla zjiŠtěna průměrná chyba v Wavních směrových pásech ± 0,42 m a v příčných (spojovacích) tazích ± 0,46 m.
Průměrná chyba situační kresby v jedné snímkové dvojici byla
± 0,64 m a ve výšce ± 0,25 m.
Zkoumáním, jak se zvětšuje nepřesnost s rostoucí vzdáleností
se dospělo k těmto poměrům nepřesnosti:
v určení vzdáleností
pod 5 m
± Ó,31 m
20-30
m
± 0,40 m
100-150 m
± 0,57 m
200-300 m
± 0,68 m
Uvedené hodnoty byly získány z kontrolních měření provedenýchv celkové délce 5100 km.
Dosažené výsledky potvrzují, že přesnost zákresu situace
v katastrální mapě je daleko méně ovlivněna vzdáleností mezi
body, jako závislostí na přesnosti vnitřní orientace snímkové
dvojice.
Vkatastrálních mapách je zobrazen též terén, a to vrstevnicemi
obyčejněpo 2 m. Zjištěná střední chyba v určení výšky bodu
je dána uspokojivou hodnotou ± 0,91 m. Velikost této chyby
byla určena z kontrolních profilových měření, provedených
v celkovédélce 682 364 m.
Podobně jako u vzdáleností bylo též i u výšek studováno, jak
roste nepřesnost výšky se sklonem terénu. Výsledek studie je
tento:
u sklonu 0,1
je chyba ± 0,86 m
0,2-0,4
± 0,92 m
0,6-0,8
± 1,02 m
nad 1
± 1,11 m

I tyto výsledky jsou dobré a potvrzují, že katastrální mapy
vyhotovené fotogrametrickými způsoby zcela vyhovují danéffi1,l.
účelu a mohou vytvořit základ pro technické mapy velkých
měřítek.
V diskusi bylo dále čteno několik zprávo výsledcích fotogrametrických prací dosažených v jiných prostorech. Kontroly
těchto prací byly prováděny různými způsoby za použití přesných theodolitů a vodorovných latí, tacheometrů se svislou
latí, clinometrů atd. Situační kresba byla nejčastěji kontrolována
trigonometricky nebo polygonovými pořady. U výškových
kontrol převládal způsob kontroly profilováním ve směru kolmém k vrstevnicím.
Průměrná pracovní doba pro jednu snímkovou dvojici se pohybovala kolem tří dnů. Snímky byly pořízeny na skleněných
deskách (Ferrania, 13'x 18 cm).
Před fotografováním území katastrální pochůzkové komise
provedly všechna místní šetření, a na základě zjištěných nedostatků a potřeb byly signalisovány všechny vztažné body a
podrobnosti potřebné k snadnějšímu a přesnějšímu vyhodnocení jak situace, tak terénu. Signalisace terčíky se méně užívá
a je dána přednost označování bodů"a čar vápnem. Při mapování
území Říma byla provedena signalisace všech bodů pouze
vápnem. Snímky byly pořízeny z výšky 2000 m řadovou komorou Nistri (f:20 cm a formát 13 x 18 cm). Vlastní mapování
katastrálního území Říma bylo provedeno v měřítkách 1:2000
a 1:1000.
V konečném zhodnocení všech dosud provedených katastrálních fotogrametrických měření, ať již nového mapování nebo
obnovování starých map, uvedl přednosta italské katastrální
služby tyto výsledné směrné vzorce:
Chyby zjištěné v porovnání naměřených kontrolních hodnot a zjištěných v mapě u situační kresby:
.
pro malé vzqálenosti TI = 0,00025 N + 0,05
pro velké vzdálenosti T 2 = 0,000 20 N + 0,004 D
kde N je měřítko a D vzdálenost.
Při kontrole vrstevnic nemá rozdíl mezi profilem zaměřeným
v terénu a profilem vyšetřeným na mapě přesahovat tyto
hodnoty:

vn

u svahu menšího sklonu než 25°
pro měřítko 1:2000 . .
pro měřítko 1:4000 . .

2m

4m

u svahů se sklonem větším než 25°
pro měřítko 1:2000
(3,75
pro měřítko 1:4000 . . . (6,25

+ 9,7 tg2 a:)m
+ 22 tg2 a:)m

Podotkněme ještě, že práce spojené s katastrálním řízením a
konečnou kontrolou provádějí orgány katastrálních úřadů,
kdežto vlastní práce mapovací jsou zadány podníkům, které
vlastní fotogrametrické vyhodnocovací přístroje.
Mapovací listy, u kterých je zjištěno více než 10% chyb nad
dovolený limit, jsou úplně vyřazeny. Opravy jsou pouze dovoleny u listů, v nichž je méně než 10% chyb. Daleko přísnější
vzorce jsou však užity tam, kde bylo užito měření přesným
tacheometrem (s vodorovnou latí).
Dodejme, že snahou je doplnit všechny katastrální mapy
vrstevnicemi, aby se tak katastrální mapa stala základem pro
mapy dalších odvozených měřítek. Vzdálenost vrstevníc je
obyčejně volena 1:1000 měřítka. Do katastrálních map jsou zakreslovány vrstevnice po 5 m. V rovinatém terénu volí se
i vrstevnice po 1 m.
V závěru uveďme ještě několik poznámek o italské mapě

1954/99

Zeměměřictvf
roč. 4/42 (1954) č. 5
1:5000, která je odvozeninou katastrálních map. Úřad pro
katastrální měření provedl několik zkoušek, jak by bylo možno
nejlépe využít doplněnou katastrální mapu jako základ pro odvozené měřítko 1:5000, eventuálně 1: 10 000. K tomu účelu byly
katastrální mapy fotogrametricky doplněny na skutečný stav
a zakresleny do nich vrstevnice.
Pro měřítko 1:5000 byly na zkoušku zvoleny tři typy map.
, Prvrií typ obsahoval více katastrálních podrobností, takže to
vlastně byla katastrální mapa s vrstevnicemi v měřítku 1:5000.
Druhý typ měl ráz topografické mapy velkého měřítka. A konečně třetí typ byla kombinace obou předešlých typů. Představuje tedy topografickou mapu doplněnou majetkovými hranicemi, hranicemi kultur atd.
V měřítku 1:10 000 byly kresleny jen mapy druhého typu,
neboť katastrální podrobnosti znázorněné v tomto měřítku
zmenšovaly čitelnost a upotřebitelnost mapy.
Po několikaletých ;z.kušenostechs těmito různými typy map
rozhodli se pouze pro jeden druh map, a to v měřítku 1:5000
s topografickou a: katastrální náplní, ovšem vhodně upravenou
vzhledem na měřítko a účel mapy.
První mapy tohoto druhu byly zhotoveny z katastru hlavního
města !Uma jako odvozeniny katastrálních map měřítka 1:2000
a 1:1000, doplněných vrstevnicemi. Katastrální mapy jsou pořízeny fotogrametrickou methodou. Konstrukční rám katastr.
map je pravoúhlý, vytvořený z rovinných souřadnicových
čar. Rozměr rámu je 101 x 66 cm. Na rámu je vyznačena jen
hektometrová rovinná souřadnicová síť. Síť není však plně
zakreslena po celém listě mapy. Taktéž kresba nezabírá plnou
plochu listu. Každý list obsahuje jen určitou část města, označenou postupným číslováním. Mapa je kreslena pětibarevně
(situace černě, vody modře, budovy červeně, veřejný statek
šedě), ovšem tak, že všechny kontury jsou kresleny černě pouze
plocha je vybarvena příslušnou barvou. Vrstevnice jsou hnědé.
Pětimetrové jsou vytaženy plně, kdežto jednometrové tečkovaně.
Označeny jsou pouze pětimetrovky.
.
Mapa 1:5000 je pořízenalfotomechanickým soutiskem katastrálních map. Obyčejně jsou vydávány jako trojbarevné
(situace černě, vrstevnice hnědě a kultury zeleně). V některých prostorech jsou pouze dvojbarevné (be••.zelené). V místech hustě obyd1ených se uvažuje zvýšit počet barev až na pět.

•

Mapy jsou zobrazeny v Gaussově-Boagově projekci na mezinárodním elipsoidu, kdežto katastrální mapy jsou v projekci
Cassiniho-So1dnera a na Besselově elipsoidu. Převod souřadnic
je prováděn jednoduchými transformačními vzorci. Rozměr
a klad listů je odvozen od rozměru vojenské mapy 1:100000,
a to stálým dělením na čtyři díly (čtvrtinové dělení), takže
jeden list 1:100000 obsahuje 256 listů mapy 1:5000. Rámec
mapy je vytvořen čarami rovnoběžek a po1edníků a má rozměr
1'15" x 1'52,5". Rámec mapy je vyznačen dvojčaře a nese jak
zeměpisné, tak i souřadnicové dělení (po dvaceti vteřinách
a půl kilometru). Vrstevnice jsou pětimetrové a jsou vytaženy
plně. Každá pátá vrstevnice (25, 50, 75 atd.) je popsána a vytažena silněji. Kresba vyplňuje celou plochu rámu a v kresbě
jsou výrazně vyznačeny části tratí zakreslených na jednotlivých katastrálních mapách s příslUŠnými čísly těchto listů
uprostřed každé trati.
Ukázky jednotlivých map, jakož i přístroje italské výroby
byly předvedeny na pracovních schůzkách a na výstavě, pořádané v rámci kongresu, konaném v záři 1948 v Holandsku.
Na výstavě byly zastoupeny všechny státy (firmy) vyrábějící
fogrametrické přístroje. Byla to přehlídka fotogrametrických
přístrojů a výrobků (map a p.) za posledních deset let.
Dr VI. Blahák
Fotogrametrické
oddělení Zeissových závodů v Jeně
(NDR) bylo opět zřízeno v červnu 1949,. kdy bylo započato
s výzkumnými pracemi. Od roku 1951 začíná další rozvoj
konstrukce fotogrametrických přístrojů v závodech, které nyní
mají označení "Optik Carl Zeiss, Jena VEB". - Historický
vývoj výroby fotogrametrických strojů v Zeissových závodech
popsal F. Manek v pojednání ,,50 Jahre Bildmessgerate Zeiss",
otištěném ve sborníku "Jenaer Jahrbuch 1951" (str. 201-216).
V současné době pokročila výroba fotogrametrických strojů
v jenských závodech VEB už tak daleko, že v r. 1954 mohou
býti dodány nové fototheodolity pro pozemní fotogrametrii
"Photheo 19/1318". Jsou to zlepšené fototheodolity pro rozměr
snímků 13 x 18 cm, dříve označované TAN. Vyrábějí se též

zrcadlové letecké stereoskopy s kreslicím stereometrem. Pravděpodobně počátkem roku 1955 budou už také nové stereokomparátory typu ,,1818". Proti dřívějším Zeissovým stereokomparátorům mají řadu konstruktivních zlepšení, na př. pozorování snímků dvojitým míkroskopem zdola a osvětlení snímků
shora. Na novém stereokomparátoru bude možno proměřovat
snímky na deskách nebo filmech až do rozměru 18 x 18 cm.
Odstraňování vertikální paralaxy nebude posunem pravé desky,
nýbrž pohybem pravé části pozorovacího optického systému.
Odečítání l>IÚmkovýchsouřadnic a lineárních paralax se bude
provádět přesněji a pohodlněji na kruhových stupnicích,misto
na stupnicích délkových s verniery. Všechny optické části
stereokomparátoru budou opatřeny antirefiexními vrstvami.
J. Klobouček
526.913.2
Antireflexní vrstvy na měřických strojích. Antirefiexní
vrstvy na optických částech měřických strojů, zejména na čočkách dalekohledů, se v praxi výborně osvědčily, takže v posledních letech téměř všechny větší závody na výrobu geodetických
strojů opatřují dalekohledy antirefiexními povl:!ky. Jsou takto
zdokonaleny všechny novější sovětské geodetické stroje, úhloměrné i nivelační, a některé stroje švýcarské i německé; u Zeissových strojů je t. zv. "T-optika". Meopta opatřuje dalekohledy
geodetických strojů antirefiexními vrstvami už od r. 1950
(srovn.: Klobouček
J., Zlepšení dalekohledů našich geodetických strojů, Z. O. 1950, str. 116).
Antirefiexní vrstvy jsou velmi tenoučké, jenom asi 1 až 2 desetiny mikronu silné. Poněvadž byly měkké a snadno se mohly
poškodít, nanášely se zprvu jen na vyleštěné skleněné plochy
vnitřní uzavřené části dalekohledu. Později se podařilo vyrobit
tvrdé a velmi trvanlivé antirefiexní vrstvy. Opatřu,jí se jimi
i vnější části dalekohledové optiky, a to bez nebezpečí, že
při čištění by se vrstva mohla poškodít.
Na otázku, jak se nejlépe čistí vnější plochy dalekohledové
optiky, uvádíme několik dobrých a osvědčených způsobů:
Nejdříve jemným štětcem odstraníme s povrchu čoček prach,
načež lehce na čočl<;ydýchneme a očistíme je lehce, bez tlačení,
čistou měkkou jelenícovou kůží anebo sepraným hadříkem.
Zaschlé vodní kapičky na čočkách (po dešti) se nejlépe odstraní
vatičkou namočenou v octě anebo v rozředěné citronové šťávě.
Mastnota na optických čá~tech dalekohledu se odstraní vatičkou namočenou v etheru.
10. Valné shromáždění
Mezinárodní
unie geodetické
a geofysikální v :A.ímě 1954 a Mezinárodni
geofysikálni
rok 1957-1958
Na podzim tohoto roku se sejde v Římě 10. Valné shromáždění Mezinárodní unie geodetické a geofysikální, kde
budou stanoveny další dísposice pro uskutečnění Mezinárodního geofysikálního roku (Année Géophysique International =
AGI). ÚSGK společně s AV podniknou jistě všechny kroky,
aby se zasedání účastnil pokud možno největší počet našich
geodetů a astronomů. Podle předběžných zpráv účastní se na
př. ze Západního Německa jen za geodesii celkem 17 delegátů.
Z tohoto počtu je 5 představitelů zeměměřických institucí,
4 vědečtí pracovníci jako oficiální zástupci a 8 vědeckých
pracovníků jako delegátů do jednotlivých komisí.
Hlavním účelem AGI, který proběhne v období od 1. 8. 1957
do 31. 12. 1958 je pozorování a studíum všech důležitých fysikálních zjevů, které souvisí s pevným i tekutým zemským
tělesem i s obklopující vzduchovou vrstvou. Studium a pozorování provedou současně všechny geodetické a geofysikální
ústavy v těchto speciálních oborech přírodnich věd: meteorologii, zemském magnetismu, polární záři, kosmickém záření,
sluneční činnosti, ionosféry, určení zeměpisných šířek a délek,
glacio1ogii a oceanografii. Výsledkem této mezinárodní spolupráce bude opět další rozvoj geodesie, geofysiky a příbuzných
věd.
V oblasti geetletické astronomie, která se dnes na celém
světě stává stále více záležitostí geodetů než astronomů, jde
zejména o kontrolní měření zeměpisných délek hvězdáren
a o měření šířek a azimutů na Lap1aceových bodech. Geodetický a topografický ústav (GTÚ), který od roku 1943 provádí
plánovitě astronomicko-geodetické práce na Laplaceových
bodech 1. řádu; se účastní Mezinárodního geofysikálního roku
všemi svými přístroji a pozorovateli.
Dr LukeI
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