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ZEMEMERICHY

Sjezd S/A v Brně.
Ve dnech 4.-6. listopadu t. r. konal se v Brně sjezd

Spolku čs. inženýrů a techmků SIA. Od soustředění
různých inženýrských spolků v ústřední Spolek čs. in-
ženýrů v roce 1920 byl to již doo.cátýdruhý sjezd.
Dvacetdva sjezdy, to je již tradice, poznamenaná tf-m,
že sjezd.y SIA se pořádají pokaždé v jiném městě,
kaži1JfJz nich má svůj zvláštní ráz a charakter, iůlný
místem pořádání či důležitým a právě aktuálním pro-
blémem hqspodářským. Každý ze sjezdu znamenal
příležitost, aby se na něm sešli inženýři všech obOrů
inženýrské práce, aby jednak společně a jednak ve
vlastních odborech a skupinách pojednali o některém
ústředním sjezdovém thematu a o. mnohých problé-
mech S'Vévlastní odbOrné práce. Tato tradice iůlla ráz
i XXII. sjezdu v Bmě.
Jako ústřední heslo sjezdu bylo zvoleno heslo:

»Plánavá'l1í s ohledem na těžké strojírenství a sta-
vebnictví.« Jednotlivé cdb<Yrya sjezdové pracovní sku-
piny měly S'Vé referáty a diskusi zaměřit k těmto
ústředním a základním thematům našeho současného
hospodářského života. Pokud ovšem čas stačil mohla
dílčí jednání jednotlivých odborů si všimnout i vlast-
ních důležitých problémů, s ústředním heslem bezpod-
mínečně nesouvisejících.
Sjezd konal se za poměrně slušné účasti inženýrů

a techniků domácích i zahraničních. Ze zahranicmích
delegací dostavila se zejména početná delegace pol-
skýoh inženýrů a techniků, vedená předseaou ústřední
polské organisace NOT viceministrem Ing. B. R u-
miň s k im. Polská delegace byla složena z přísluš-
nfk:ll. různých oborů inženýrské a technické činnosti
v Polsku. Zeměměřiče zastůpoval náš mi~ý a upřímný
přitel Ing. JanU8Z Ty m o w s k i, hlavní reiůlktor
Przegladu geodezyjného. Delegace bulharská a ma-
ďarská byly tříc'1enné. V čele bulharské delegace byl
profesor geodesie a děkan technické fakulty university
ve Vamě prof. Ing. L. D imov, který t. č. dlí v Oesko-
slovensku ná tříměsíční studijní cestě.
Pořad zasedání odboru zeměm.ěřických inženýrů

a techniků pečlivě připravila Skupina zeměměřických
inženýrů a techniků SlA v Bmě za předsednictví
prof. Ing. Dr J. B o hma. Jednání./ehožse zúčastnilo
asi 80 účastníků, se konalo v pátek 5. listopadu t. r.
na Benešově technice. V dJopolednímjednání byly pro-
sloveny 3 přednášky.
V prvé z nich ukázal přednosta soustředěné země-

měřické služby s. Ing. Jaroslav Průša na úkoly a
prostředky, jimiž zeměměřictví má a může pomoci
těžkému strofrenství a stavebnictví. Uvedl hlavní pro-
blémy výstavby československého zerněrněříctví a ob-
sáhle podtrhl společenskou funkci zeměměřického po-
volání v boji za socialistkkýřád v naší republice.
Ing, Vavřín Ondrůšek pojednalo účasti země-

měřického inženýra při provádění nové zemědělské
politiky. Ve své řeči shrnul bohaté zkušenosti, čerpané
z činnosti zeměměřičů v moravských k:rajWh při pře-
stavbě našeho zemědělství a rozvinul některé své

náměty. Pozoruhodnou přednášku s. Ing. V. Ondrůška
otiskujeme dále v plném zněni.
Ve třetí přednášce poukázal Ing. Dr F i ker na

některé praktické možnosti a důsledky využití foto-
grametrie pro Opatření mapy 1 : 5.000.
Živá diskuse účastníků Odborového zasedání byla

přesvědčivým důkazem, jak vhodně byly sjezdové re-
feráty voleny a jakému se těší problematika země-
měřické práce v přítomné době. výsledkem rozpravy
bylo zvolení resolUční komise s úkolem, aby formo-
.vala náměty a požadavky jednání pro ústřední spolko-
vou resoluci i pro zvláštní resolucí odbornou.
Odpoledne konaly se· dvě odbOrné exkurse. Jedna

z nich byla pdfádána do Studijního a plánovacího
ústavu v Brně a druhá do technického ú'řad!u města
Bma, do oddělení pro výstavbu města. Tuto druhou
exkursi vedl s. Ing. J. Peň á z, jenž poiůll také od-
borný výklad o mapových podkladech městského a
krajinného plánování.
Do všeobecné resoluce, v níž sjezd určil ZÓlVaZky

všech skupin inženýrů a techniktů, byl pak vložen
odstavec, navržený odborem zeměměřických inženýrů,
tohoto znění: »Zeměměřiči se zavazují, že pořídí podle
pOtřeb těžkého strojírenství a stavebnictví vhodJné
mapy pró vypracování projektů a pro územní plá'T(O-
·vání.«

V sobotu 5. listopadu t. r. po' celý den konalo se
plenární sjezdové zasedání, v němž po hlavních refe-
rátech Ing. M. Smoka a Ing. Dr K. Janů následovala
mnoho hodin trvající rozprava o konk:rétních úkolech
inženýrů a techniků v 5LP a o kulturním poslání
inženýrů a techniků ve společnosti vůbec. Rozpravy
8účastni1li Se četni údernici z brrMmských závodlů,
kteří pozdrooili účastníky sjezdu a vyzvali je k úzké·
spolupáci s dělníky na všech úsecích, kde se dělnici
a technícká inteligence stýkají.
Po dobu konání. XXII. sjezdu SIA v Brně konala

Se v Domě umění v Ý s t a v a čes k é a po 1s k é
technické literatury. Výstooa byla připra-
vena jako putovní a sioe tak, že její polská část bude
vystooena v různých městech OSR a část Če8kosloven-
ská v některých městech Polska. V množství tech-
nickfJch knih a publikací zaujala přiměřené mfsto
i odborná literatura zeměměřická. Ve dvou vstupních
síních k výstavě literatury byly instalovány samo-
statné výstooky zeměměřické; v jedné z nich byla to
výstOlVa vývoje civilního vyměřováni, kterou mini·
steriStvo financí při.pravilo pro Mezinárodm země-
měřický kongres v Lausanne v srpnu 1949 a v druhé
výstava Vo~kého zeměpisného ústavu v Praze.
Závěrem sjezdu uspořádal odbor zeměniěřic1cých in-

ženýrů celodenní exkursi autokarem na jižní Moravu,
k prohlídce agrárních úproo této oblasti. Exkursi
vedl s. Ing. V. Ondrůšek.
Letošní sjezd SIA v Brně byl úSpěšný. Před jeho

účastníky i celou technickou čs. obcí týčí se úkol splniti
sjezdem vytčené závazky beze zbytku a co nejdříve.
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Když jsem byl požádán členy výboru brněnské odbočky S/A, abych u příležitosti sjezdu S/A v Brně '[ffO-
nesl přednášku, neváhal jsem dlouho, zdn, mám či nemám. Pom,yšlení na široké pole působnosti zeměměřic-
kého inženýra na různých úSecích hospodářského ~vota, zejména dnes, v době úsilovného budování našeho
státu mně ihned dakJ souhlasnou odpověď. Vždyť, pohleďme, kde všude dnes vidíme zeměměřického inženýra
působit! Vidíme, .že to konečně není jen ta úzce vymezená práce čistě zeměměřická s nezbytným pásmem,
trasírkou, hranolem a planimetrem. Dnes vidíme zeměměřického inženýra na vedoucích místech různých
hospodářs~ch institucí, veřejných úřadů a orgánů, kterak bez nezbytného pásma, trasírky, hranolku a planí-
metru řídí a usměrňuje nejrůznější úseky hospodářského života a státu a kterak pomáhá tvořit a zvelebovat
hmotné podmínky lepšího života a existence tisíců a tisíců našich občanů. Touto účastí v přestavbě hospo-
dářského a společenského zřízení, započaté krátce po květnové revolucí v roce 1945 zaujal a doufejme, že
ještě v budoucnu zaujme zeměměřický inženýr významné místo v socialistické společnosti. Abychom toto
místo upevnili, je nutno, aby čas od času činnost nt1Šeho zeměměřiče na zvláště významných '[ffacovních
úsecích přestavby a výstavby nové republiky byla soustavně zachycována a z'[ffacovávána. Nejde tu jen
o nutnost hodnocení této činnosti se strany veřejnosti, ale jde tu také o subjektivní pocit každého z nás, že
jsme při budování nového řádu nepromeškali ani jedné příležitosti a že jsme tudíž podle svých sil pomáhali
při vybudování lepších zítřků. Považoval jsem '[ffoto za vhodné, když jsem byl požádán o přednášku, použíti
této příležitosti k tomu, abych v rámci krátce vymezeného času dotkl se činnosti zeměměřického inženýra
na jednom z velmi významných úSeků našeho hospodiřského života, na pře s t a v b ě na š e h o zem ě-
d ě ls t v i pod lez á s a dno v é zem ě d ě ls k é po lit i k y min ist e r s t vaz emě d ě ls tví.

Nová zemědělská politika.

Úvodem ve stručnosti heslovitě vyjmenuji hlavní
body a opatření nové zemědělské politiky minister-
stva zemědělství:

1. Především je to konečné vyřešení otázky půdy
a to jak zemědělské, tak i půdy lesní, protože půda je
základním výrobním prostředkem v zemědělství.

2. Je to plánování zeměděls'lté výroby, protože jen
plánované hospodářství zaručuje, že zemědělec bude
pěstovat to, co výživa lidu od něho žádá a že to, co
vyrobí, bude od něho vykoupeno.
; 3. Je to řešení otázky ulehčení práce našich rolníků

nahrazováním jejich těžké ruční práce prací stro-
jovou.

4. Jsou to opatření za účelem zvýšení výrobnosti
zemědělské práce, a to jednak zvýšení hektarových
výnosů a jednak zvýšení užitkovosti hospodářských
zvířat.

5. Opatření pro výstavbu a demokratisaci ďružstev-
nictví.

6. Konečně jsou to také nadmíru významná opatření
pro zlepšení situace našeho zemědělce jako je zavedení
pensijního pojištění, invalidního pojištěn;, dále pomoc
při opatřování zemědělského úvěru, zavedení jednotné
zemědělské daně, opatření pro ulehčení práce zeměděl-
ských žen, opatření za účelem zlidovění myslivosti
a rybářství, vyřešení otázkv cukrovaru a konečně vy-
řešení jednotné odborové organisace zemědělců.

PIlO nás, zeměměřické inženýry, mají význam ze-
jména otázka vyřešení nezdravého rozdělení půdy a
otázka vyřešení rentability zemědělství jeho velko-
rysou mechanisací a racionalisaef. Avšak \ v pláno-
vání zemědělské výroby, zvýšení hektarových výnosů
a ve výstavbě zemědělského družstevnictví, najde ze-
měměřický inženýr uplatnění svých znalostí a zkuše-
ností.

V dalším stručně pojednám o smyslu každého jed-
notlivéhobodu a pak o účasti zeměměřických inže-
nýrů na jeho praktickém uskutečňování.

První pozemková reforma.

Nejprve je zde otá-zka řešení vlastnic~ch poměrů
k půdě. Tato otázka byla a je pro zemědělce otázkou
prvořadou, neboť půda je základním výrobním pr0-
středkem v zemědělství. Proto boj o ni byl od jak-
živa základním hospodářským a sociálním zjevem
zemědělské výroby, hlavním problémem vesnice a
otázkou životní existence pracujícího rolníka. Nejdů-
ležitějším předpokladem zdárného rozvoje zeměděl-
ské výroby a hospodářsko-sociálního zabezpečení ze-.
mědělce v našich poměrech bylo a je provedení vlast-
nických změn v dosavadním nespravedlivém rozdělení
půdy. Uvažme jen, že podle statistiky z roku 1930
mělo v ČSR 70% všech zemědělců do 5 ha jen 15%
veškeré půdy a 95% všech zemědělců do 20 ha jen
45% veškeré půdy, zatím co jedno procento všech
zemědělců nad 50 ha mělo 43% veškeré půdy. Jak si
tedy mohl náš rolník pomoci při takovém nerovno-
měrném a nespravedlivém rozdelení půdy? Ne jinak.
než úsilím o provedení vlastnických změn, jichž cí-
lem by bylo vytvoření soběstačných, životaschopných
jednotek středin;ho typu, na nichž ,by pracoval rolník
sám se svou rodinou, používaje jen v období sezon-
ních prací námez'!lních sil anebo zaměstnávaje jich
jen menší počet. Toto vyrovnání nezdravého rozdě-
lení půdy blíží se v daných možnostech a při zacho-
vání soukromovlastnických vztahů k půdě nejvíce
představě o sociálně spravedlivém vlastnickém roz-
dělení půdy. U nás to znamenalo prakticky snahu
o likvidaci středověkého typu šlechtických latifundií,
velkostatků a spekulačních statků a rozdělení jejich
půdy mezi bezzemky, malé i střední rolníky. Úsilí
o tento přesun půdy z rukou velkostatkářů, statkářů
a nepracujících spekulantů do rukou bezzemků a pra-
cujíc'ch rolníků, toť vlastní smysl celé řady selských
rebelií, rolnických povstání, agrárních revolucí 'a p0-
zemkových reforem od středověku až po naše dny.

První republika přinesla české vesnici p o zem k 0-

vou r e for m u. Zákonná opatření o ní, znamena-

1949/142



Zeměměřlcký Obzor SIA
ročnlk 10/37 (1949) čiSlo 11

jící hluboký zásah do velké pozemkové držby, byla
kromě agrární revoluce v Sovětském Rusku nejda-
lekosáhlejší změnou pozemkového vlastnictví k jaké
došlo v bouřlivých, letech po první světové válce
v Evropě. První pozemková reforma znamenala velký
krok k likvidaci feudálních šlechtických latifundií,
náležejících velkou většinou jinonárodní, zvláště ně-
mecké šlechtě. Skoro milion hektarů zemědělské půdy
šlechtických velkosta:tků dostalo se ve formě přídělů
různého druhu mezi drobný venkovský lid. Lesní půda
velkostatků byla z největší části převedena do vlast-
nictví státu. To byly změny, jichž obecně pokrokový
ráz je nesporný. Jsou však v dobré paměti i stinné
stránky této akce. Velkým vlastníkům zabrané půdy
bylo v mnoha přfpadech ponecháno a ze záboru pr0-
puštěno více půdy než to přÍ'pouštěl celkem jasný
§ 11 záborového zákona, mluvící o maximu 150 ha
zemědělské půdy anebo 500 ha půdy veškeré, jež
směly býti vlastníku ponechány. Ještě horší bylo, že
zákon byl obcházen také v té formě, že sice půda ze
záboru 'propuštěna nebyla, nýbrž zůstala nepřidělena
a tak byla pozemková reforma vlastně nedořešena.
Pověstným stal se dále § 20 přídělového zákona, který
připouštěl ponechání číselně neohraničené výměry
dosavadním vlastníkům z titulu udržování historic-
kých památek a ochrany př'rodníchkrás. Znamenalo
to, že v mnoha případech byly ponechány německé
šlechtě hrady, zámky, paláce a přírodně nejkrásnější
lesní i krajinné partie a k tomu ještě velké výměry
zemědělské a lesní půdy jako hospodářská základna
pro udržování historických památek a přírodních
krás. easto se ovšem stávalo, Ž€za historické pa-
mátky ~ přírodní krásy byly uznávány objekty, ne-
mající s těmito pojmy ani vzdálenou souvislost jen
aby byl nalezen titul k propuštění hospodářsky cen-
ných lesních a půdních celků ze záJboru. Odoorní
a zkušení »machři« pozemkové reformy z koaličních
stran a jejich advokátních kanceláří vytvořili z pa-
ragrafu záborového a přídělového zákona inst,rument
~oustavného obcházení zákonných ustanovení, často
ve prospěch německé 8echty a vždy na škodu čes-
kému národu.
Je ještě v dobré paměti, jak pověstné zbytkové

statky, rozdělované 'Podle koaličního klíče a výše pří-
spěvků do stranických pokladen, byly předmětem
ošklivých čachrů. a zavrŽ€níhodné korupce. zabraná
půda v německých oblastech nebyla přidělována čes-
kým rolníkům, nýbrž v celých velkostatcích a dvorech
I'Ozprodávánačeským zbohatlíkům anebo ponechávána
německým majitelům. Tedy zkrátka řečeno: Prvá
naše pozemková reforma zacelila snad ty největší
bolesti, pokud jde o rozdělení držby půdy, avšak
mnoho bolestí ponechala a mnohé bolesti také ještě
způsobila (viz ZI'cytkovéstatky a trpasličí hospodář-
ství). I když celkové množství půdy, jíž se nová po-
zemková reforma dotýkala,bylo poměrně značné
(4,000.000 ha), zůstalo řádné a důkladné provedení
pozemkové reformy stále nevyplněným požadavkem
našeho venkova.

O chybách prvé naší pozemkové reformy vědělo se
se však všeobecně. Věděli o nich a volali po jejich
odstranění zemědělští dělníci, bezzemci, drobní při-
dělci i střední rolníci. Též úřednictvo bývalého po-

zemkového úřadu a mezi nimi mnoho našich kolegů,
kteří naši první pooemkovou reformu prováděli, vět-
šinou velmi dobře věděli, že by se dalo postupovat
jinak, jednak rychleji, jednak - posuzováno s hle-
diska národně-hospodářského a sociálně politického
- i mnohem účelněji. Možno snad v této souvislosti
říci, že převážná většina bývalého úřednictva pa~m~
kového úřadu nebyla špatná, ani nečestná a stykem
s př'dělci získala mnoho zkušeností, které nyní při
konečném provádění pozemkové reformy, kterou nám
přinesla lidově-demokratická republika, uplatňuje
k jejímu prospěchu a k prospěchu zemědělského Hdu..

Právní podklady kone{;ného uspořádání držby.

Právní základnou konečného provádění pozemkové
reformy je soubor či kodex známých zákonů a de-
kretů o půdě. Pro úplnost a informaci těch, kteří
s těmito zákony nepřišli do styku, je stručně ~jme-
nuj:. Tak předně je to fcmbor tzv. d'kre'ů o p"dě
t. j. dekret Č. 5 z 19. května 1945 o národních sprá-
vách, dekret Č. 12 z 21. června 1945 o konfiskaci
a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců,
Maďarů, zrádců a nepřátel republiky a dekret Č. 28
z 20. července 1945 o osídlení konfiskovaného země-
dělského majetku v pohraničí; dále soubor zákonů
Č. 142/47 Sb. a č. 44/48 Sb. o revisi I. pozemkové
reformy s příslušnými k němu vládními nařízeními
a konečně zákon Č. 46/48 Sb. o trvalé úpravě pozem-
kového vlastnictví, nebo také tak zv. :r.ákon o nové
pozemkové reformě. Doplňkem tohoto kodexu práv-
ních norem o řešení pozemkového vlastnictví jsou
dále zákony čís. 90/47 Sb. o provedení knihovního p0-
řádku na přidělené půdě, zákon Č. 47/47 Sb. o tech-
nicko-hospodářských úpravách pozemků nebo-li zákon
scelovací a zákon Č. 139/47 Sb o úpravě dělení země-
dělských podníků v pozústalostním řízení a o zamezení
drdbení zemědělské půdy.
Je jasné, že všechny zmíněné dekrety a zákony

o půdě při jejich důsledném provádění znamenaly
a znamenají hotový převrat v pozemkové držbě. Zdá
se jakdby celý povrch této části země dal se db po-
hybu. A proto bylo třeba někoho, kdo by tento pohyb,
tento rejparcel už od }X>Čátkuřídil a usměrňoval
a uspořádával v ucelený plán. Vždyť jenom uvažme,
co to na př. v takovém pohraničí znamenalo. Jakých
to bylo potřeba různých záměn, slučování a změn
v p~w'mkových p"1rc'?l'ch, abv k ierln'ltliu{'m (ln.., °m,
zemědělsk)lm usedlostem a továrnám ibyly přiděleny
pozemky .tak, aby spolu s budovami tvořily účelný
a soběstačný celek. A uvažme dále, k čemu všemu
bylo nutno přihl'žet, aby vytvořené jednotky jak co
do polohv tak i co do jakosti 'pů-d'y byly alespoň trochu
vyrovnané bez větších rozdílů. Připočteme-li k těmto
obrovskÝm úkolúm více méně rázu technického je'ltě
úkoly související také přímo s řešením otázky e-xistence
a života na<í€ho drobného venkovského člověka, vi-
díme, že tu šlo o obrovské pole působnosti pro technika
a hlavně zeměměřického inženýra.

První příležitost pro zeměměřiče byla v pohraničí.

Nedivme se, že už brzv po osvobození v r. 1945 sice
jenom ojediněle rozi'žděií se nrvní skuoinky paších
kolegů od všech možn)'ch úřadů na naši vesnici roz-
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rušenou tu více, tam méně válkou, aby v součínnosti
se zemědělci odstraňovali stopy války a zajíšťovali
plynulý hcspodářský chod vesnice. V této době vidíme
zeměměřického inženýra, kterak v zemědělské komisí
u místního národního výboru ,čin; opatření za účelem
zajištění řádného provedení jarních a sklizňových
polních prací,kterak zúizuje opravení tam té cesty,
silnice, itudovy či mostu, kterak v součinnosti s míst·
ním národním výbo-rem zajišťuje nepřátelský majetek
před jeho zničen'm nebo šantročením a konečně kte-
rak činí první přípravné práce pro provádění II. PC)'

zEmkové reformy. Při těchto úkonech vidíme jej ve-
čer, leckde j~13těp:'i petrolejové lampě iak někde v hos-
tinci uprostřed vesničanú přednáší o košickém vlád-
ním prcgramu, zejména o jeho 11. kapitole, pojedná·
vající o zásadách provádění nové pozemkové reformy,'
jak řídí schúzi uchazečů o přiděl půdy a vo1bu rol-
nické. komise a -jak často do noci pomáhá rolnické
komisi tvořiti příští přídělový plán na rozdělení ne·
přátelského zemědělského majetku.
P,ravda, až do vydání konfiskačniho a osídlovacího

dekretu zapojoval se náš kolega do budovatelského
úsilí republiky jen ojediněle, více méně na svou vlastní
přihlášku. Prostě kdo se přihlásil, ten šel. Teprve po
21. červnu a ještě více po 20. červenci 1945 se dá
mluvit o organisovaném za.vt>jenívětšího počtu země-
měřických inženýrů.
Předně bylo to zapojení do prací souvisejících s pro-

váděním dekretu č. 12/45 Sb., čili do prací pareelač-
ních ve vnitrozemí. Podle ustanovení § 9, odst. 7,
mělo ministerstvo zemědělství a zemský národní vý-
bor vyslat k okre"ním rolnickým komisím tak zvané
pomocné technické orgány, které měly pomáhat rol-
nickým komisím při technických přídělových pracích
čili' jinými slovy, měl být náš kolega jakýmsi řídicím
orgánem na okrese a strážcem toho, zda rolnické
komise při vypracování přídělových plánů dodržují'
ustanovení dekretu Zejména se tyto pomocné orgány
m.ěly v součinnosti s okresními národními výbory
pdstarat o řádné provedení konfiskace, v součinnosti
s místním národním výborem zaříditi volby do rolnic-
kých komisí, pořídit podle operátů u katastrálních
niěřických úřadů a zemských 'desek soupisy a gra-
fické znázornění konfiskovaného zemědělského ma-
jetku, býti technickými rádci při vypracování, vytý-
čení aomezníkování přídělů navržených rolnickou
komisi. Byla to práce co do způsobu jejího provádění
úplně nová. Nebylo pro ni žádných předpisů a směr-
nic. Byl tu jen zdravý rozum, cit a smysl člověka-
technika, projektanta, politika, sociologa a právníka
k tomu. Jak vidíme, nebyla to úloha pro našeho ko-
legu, dosud zvyklého pracovat jen podle suchých
předpisů, nijak lehká, ale budiž konstatováno, že až
na malou výjimku se ji zhostil dobře a že díky jeho
elánu a jeho účinné pomoci, bylo takřka na konci
I'Oku 1945 ve většině konfiskovaných objektů možno
navržené příděly předat přídělcům do užívání.
O masovém zapojení zeměměříckých iDŽenýrú do

prací spojených s prováděním pozemkové reformy,
možno mluvit teprve po vydání osídlovacího dekretu
čís. 28/45 Sb. Také zde na základě ustanovení § 4,
odst. 5 mělo ministerstvo zemědělství a zemský 'ná-
rodní výbor vyslat k okresním rolnickým komisím po-

mocné orgány, které jim měly pomáhat při technic-
kých pracích přídělových. A tak na základě tohato
ustanovení byly v pohraničních okresích konstituo-
vány tak zvané okresní csídlovací komíse ministerstva
zemědělství, na jejichž bedrech spočívala převážná
část osidlovacích prací. Že to nebyly práce nikterak
lehké a jednoduché, vysvitne z následujícího struč-
ného výpočtu prací takové osídlovacÍ komise. Předně
to byla agenda administrativní, spočívající ve zkou-
mání a třídění přihlášek uchazečů o příděl půdy do~
ělých od zemského národního výboru nebo mínister-
stva zemědělství. Pak to byla agenda související se
zajištěním a předáním kcnfiskovaných usedlostí ná·
rodním správcům, revise jejich kvalifikace a hospoda-
ření, vypracování návrhu na vydání známých vlast-
nických dekretů a konečně nesmírné dilo vypracování
přídělových plánů, ve kterých jak číselně tak graficky
bylo každému osídlenci vyznačeno co, kde, kolik a za
jakou cenu dostává přídělem. Zejména posledně jme-
nované práce byly nesmírného významu a rozsahu.
Neboť o co tu šlo? Slo o to, aby v rámci, duchu
a smyslu nové zemědělské politiky byly v osídlovaném
území vytvořeny pro naše osídlence-zemědělce takové
soběstačné, životaschopné zemědělské usedlosti, na
nichž by co nejracionelněji pracoval rolník sám se
svou rodinou, používaje jen v období sezonních prací
námezdních sil, anebozaměstnávaje jich na trvalo
jen menší počet. Bylo proto nutno navrhnouti k jed-
notlivým zemědělským usedlostem pozemky a budovy
tak, aby bylo umožněno jejich účelné obhospodařo-
vání to jest, aby vynaložením co nejmenš'ho pracov-
ního vypětí bylo dosaženo co největších výsledků.
Toho se docílilo buď slučováním menších parcel ve
větší přídělové celky nebo vzájemnými záměnami po-
zemků mezi jednotlivými usedlostmi anebo konečně
vytvořením nových pozemků podle zásad scelovací
techniky.
Budiž mi opět dovoleno konstatovati, že náš země·

měřický 'inženýr při ,této nadmíru zodpovědné a roz-
sáhlé práci skutečně obstál a že' stoprocentním splně-
ním pracovního programu v t~to úseku nové země-
dělské politiky, stanovené ministrem zemědělství
J. Ďurišem přispěl značnou měrou k splnění dvou-
letého plánu v zemědělství.

Vypracováním přídělových plánů a jejich vytýče-
ním v přírodě se však práce zeměměřiče na díle nové
pozemkové reformy ještě neskončila. Toho času jsou
v proudu závěrečné práce na pří dělových pIanech,
jak ve vnitrozemí tak i v pohraničí, práce na jichž
podkladě bude provedeno definitivní zaknihováni. Jde
o konečnou úpravu a redakci přídělových plánů, o vy-
hotovení polohopisných nástinů a srovnávacích se-
stavení starého' a nového stavu jako podkladů pro
zápis do definitivních vložek pozemkové knihy. A zde
ještě dlouho bude potřeba zkušené a technické ruky
zeměměřičovy. Bohužel pro nutnost zásahu do urych-
leného provádění tak zvané revise I. pozemkové re-
formy a tak zvané nové pozemkové reformy na spe·
kulační půdě, bylo nutno většínu kolegů odvolat od
vyjmenovaných prací a zapojiti je do prací na revisi
1. .pozemkové reformy a na· nové pozemkové reformě.
Proto závěrečné práce podle dekretu čís. 12 a 28,
hlavně však práce knihovací, se značně zpomalily. Ne-
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pochytbuji, že naši odpovědní veřejní činitelé však
i zde najdou řešení, jak to udělat, aby ještě větším
zapJjením zeměměřických inžen)''I'Ů bylo nejen za-
ručeno brzké zakončení veškerých prací podle dekretu
Č. 12 a 28, ale i prací podle zákonů č. 142 a 46 Sb.
Teprve po provedení všech přesunů ve vlastnickém
rozvrstvení půdy i podle posléze jmenovaných zákonů,
budeme moci ř' ci, že byly konečně dokončeny veškeré
přesuny ve vlastnictví půdy podle socialistického
hesla: »Půda patří těm, kdož na ní pracují«. Teprve
po tomto novém a již trvalém uspořádání pozemko-
vého vlaatnictví můžeme přikročiti k rozsáhlejším
velkorysým zásahům hospodářsko-technickým a tam,
kde i tyto úpravY již byly provedeny - je to většina
obcí v pohraničí - tam nás bude třeba při hrom:ld-
ném urychleném vYpracování nových, přesných map.
Přemýšlet o tom, jakých method k tomu použijeme,
aby práce byla rychlá a při tom také kvalitní, to
nechť je předmětem našeho pracovn'ho úkolu již nyní,
v první pětiletce.
Závěrem této části mého výkladu musím se dotknouti

ještě jedné věci. Ve svých vývodech jsem poukázal
j::n všeobecně na zapojení zeměměřického inženýra
do ,provádění zemědělských zákonů. Nezmínil jsem
se dosud o tom, jak těžké bylo faktické provedení
tohoto zapojení. Uvažte toto; my zeměměřičtí inženýři
jEme pracovně roztroušeni v několika různých úřa-
decp a institucích. Uvážíme-li, z.e zejména u nás, na
Moravě, nebylo. soustředěného úřadu tak dotovaného
odborným zeměměřickým personálem, který by nám
byl postačil na provedení rozsáhlých úkonů, jako bylo
provedení pozemkové reformy podle nových země-
dělských zákonů, pak je zf'ejmo, že bylo zapotřebí
mnoha a mnoha jednání a intervencí, hež ten či onen
úřad uvolnil pár technických sil pro tu neb onu práci.
A tu musím konstatovat, že pokud jde o ten nejhlav-
nější úsek pozemkové reformy, to je o osídlování na-
šeho pohraničí, že to bylo u nás na Moravě oddělení
pozemkového katastru býv. Zemského finančního ře·
ditelství, které ~ elánem a bez výhrad se většinou
zaměstnancú zapojilo do osídlovacích prací. A myslím,
že toto zapojení nebylo na škodu ani osídlování, ani
zeměměřickému inženýru! Známá dúkladnost, přes-
nost a někdy až úzkostlivé dodržování katastrálních
předpisů našich kolegů-katastralistů vtisklo os'dlova-
címu dílu pečeť díla důkladného, přesného a po právní
stránce naprosto dokonalého a opa1čnězase dynamič-
nost, smysl a duch osídlovací akce přidal zeměměřiči
k jeho vžité přemostí a úzkostlivému dodržování před-
pisú smysl pro organisaci a smysl pro jednání s lidmi.
A jako tomu bylo v osídlování, t3;k tomu bylo a bude
i v jiných úsecích pozemkové reformy. Až bude jed-
nou psána kronika dnešních vlastnických změn k pťrd,ě,
tu jistě nebude scházet mimo jiné také zm;nka
o úspěšném púsobení zeměměřičú. Aby tomu skutečně
tak bvlo, vytrvejme na cestě, kterou jsme nastoupili
v osídlování a vytrvejme na ní úspěšně při provádění
poslední etapy vladnických přesunú k púdě, to jest
při úpravě pozemkového vlastnictví na půdě speku-
lační!

A nyní po tomto úmyslně širokém výkladu účasti
zeměměřických inženýrú na řešení otázky vlastnic-

kých poměrů k půdě přistupme k možnostem účasti
zeměměřických inženýrů na provádění dalších aktuel-
ních bodů zemědělské politiky. Je to otázka plánování
zemědetské výroby. V čem spočívá? V tom, že cestou
wučasného plánování shora i zdola je každému země-
dělci podle jeho výrobních schopností a podmínek
naplánováno vždy o rok kupředu kolik té či oné plo-
diny má osíti a kolik jí má skliditi čili jJk my, země-
dělští pracovníci říkáme, je zpracováván 1. zv. výrobní
zemědělský plán. Jak můžeme my, zeměměřičtí inže-
nýři přispět k přesnému vypracování těchto výrobních
plánů? Tím, že se postaráme, aby předně podkl'1dy
pro vypracování těchto plánů byly přesné a odpoví-
daly skutečnosti. Mám na mysli přezkoušení kultur
zaps,aných v katastrálních operátech se skutečností.
Při vypracování výrobn' ch plánů pro rok 1949 a 1950
se nám ukázaly v údajích výměr orné půdy značné
rozdíly mezi údaji státního statistického úřadu na
základě kterýchžto údaiů je vYpracován výrobní plán
celostátní a mezi údaii vstřícnvch výrobních plánů,
které si vypracovali sami zemědělci. Při zjišťování
těchto výměr prostřednictvím okresních národních
výborů dvěma referáty, zásobovacím a zemědělským,
opět nebylo dosaženo souhlasných výsledkú. Vím, že
odstranění těchto rozdílů by si vyžádala značného
času a nákladu, mám ale za to, že při účelné organi-
saci a rozdělení pTáce by to určitě šlo. To je. opět
námět pro naše přemýšlení a podání návrhů na účinné
zapojení zeměměřičů do plánování zemědělské výroby.
A jsme-li již u problému plánování, nelze zapome-

nout naší účasti při pořizování měřických p:Jdkladů
pro plánování regionální a plánování zpustošených
území. U nás v brněnském kraji, v přítomné době jde
o pořízení map v měřítku 1 : 25 000 a 1 : 10000 pro
rozplánování jižní Moravy. Nebude to práce lehká,
uvážíme-li že takřka na celé jižní Moravě byla pro-
vedena od osvobození úprava pozemkové držby podle
zásadscelovací techniky a že pro pořfzení map
1 : 25 000 a 1 : 10 000 budou k disposici len grafické
přídělové mapy nacházející se povětšině ve špatném
stavu. Jako námět k odborné diskusi dávám otázku
jak nejrychleji a nejlevněji z dosavadních mapových
podkladů tyto zmenšeniny v měřítku 1: 25 000 a
1 : 10000 pořídit?

Přecházím k dalšímu ~odu součinnosti zem'3měřic-
kého inženýra na provádění nové zemědělské poli-
tiky. Jde o taková opatření, jimiž je ulehčována těžká
práce zemědělcOVa prací strojovou. Tato opatření
úzce souvisí s úsilím zvýšení hektarových výnosů.
Neboť chceme-li, aby zemědělec měl vyšší hektarové
výnosy, musíme mu opatřiti nejen dobré osivo a sad-
bu, ale musíme tomuto osivu připravit i ty nejlepší
růstové podmínky. To znamená, že musím') půdu
dostati do takového stavu, aby poskytovah rustu
~emene co nejvíce živin a vláhy a kromě toho zajistiti,
aby ošetřování a obdělávání pÍldy se dálo zpúsobem
co nejhospodárnějším a nejúčelnějším. K tomu, aby-
chom do půdy dostali co nejvíce živin a udr~eli dost':!-
tek vláhy, je nutno kromě řádného hnojení a prove-
dení včasné podmítky, učiniti ještě tato opatření:
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1. zaváděti tak zvaný t r á v o po 1n í s y sté m,
to znamená zajistiti zvyšováním podílu humusu vpů-
dě, hnojením chlévskou mrvou a správnou volbou
osevních postupů, střídán;m plodin mělce a hluboce
kořenících, takový stav v půdě, že tato se dostane do
struktury drobtovité a zadrží co nejvíce půdní vláhy.
V praxi činíme tak jednak omezováním chovu koní
a nahrazováním jich traktorem a jednak zaváděním
jetelo- a vojtěškotravních směsek do osevních postupů.
2. Ve výsušných oblastech zřizujeme z á v 1a h y

ať již podmokem nebo postřikem (na př. v údolí Jevi-
šovky na ploše 7000 ha), nebo ve vhodných místech
obnovujeme ryb n í k y (až dosud v našem kraji byla
obnovena plocha 2000 ha) anebo konečně proti zhoub-
ným účinkům větru stavíme hustou síť pruhů lesních
porostů, t. zv. vět r o 1a m ů (až dosud bylo u nás
již vysázeno 200 km 15 metrů širokých pásů)." .Alby
obdělávání se dálo způsobem co nejhospodárnějším
a nejúčelnějším, je nutné kromě zmechanisování ruční
práce také takových úprav pozemků, které by zaručo-
valy racionelnější využití strojů. Nemám na mysli
onen starý způsob s celo v á n í, ono staré, nákladné
a zdlouhavé ohodnocení toho, co účastník do scelová-
ní vkládá, aby to pak v jiné formě dle stejné hodnoty
dostal zase zpět. Uvažováno s hlediska zatlačování
a omezování kapitalistických živlů na vesnici je sce-
lování tak, jak dosud bylo prováděno, p3dporou indi-
viduelního hospodaření ve smyslu soukromokapita-
listickém a přiná2í zisk především velkým zemědělcům
tím, že jim umožňuje lepší mechanisaci a tak odstra-
ňuje problém pracovních sil. Není proto nadále scelo-
vfu1í ve starém slova smyslu žádoucí. Nutno však
presto uvést hodnoty, které i při dosavadním způsobu
scelování zůstanou trvalými, aniž by nabyly ve vÝ-
voj i nového charakteru. Jsou to:

a) odstranění špatné, zaostalé sítě hospodářských
cest (úvozy, malá šířka cest, křivolakost cest a pod.),
b) vyřešení hospodářských závad (o:lvodnění, od-

padní příkopy, rybníky, závlahy),
c) půdní odhad včetně podrobné geonomie,
d) řešení otázky mikroklima (větrolomy, výsadba

stromoví),
e) zabezpečení stavebního rozvoje obce se součas-

ným zajištěním ploch pro družstevní podniky, pastvi-
ny, výběhy atd.,
f) prováděním kultivačních a rekultivačních prací

(zalesňování, stržení mezí, břehů, zahlazení úvozů,
odstranění závad v terénu, které jsou překážkou me-
chanisace,
g) zlepšení tvarů pozemků.
Přes ty přednosti máme však dnes na mysli scelo-

vání, jež znamená taková technická zařízení a taková
uspořádání pozemků, která by umožnila setí jedné
plodiny v několika větších km'ech, a melioracemi a
vhodnou úpravou sítě polních cest by zlepšila bonitu
půdy a její obdělávání. Jde tudíž o praktické prová-
dění t. zv. jednotného osevního postupu.
Proč jednotný osevní postup?
V některých obcích, jako na příklad v Kadově na

Krumlovsku an~bo v Bohaticích na českolipsku a řa:dě
dalších cbcí přišli rolníci na to, že dobu potřebnou
k provedení polních prací mohou velmi podstatně
zkrátit, nebudou-li stroje a potahy muset přejíždět

s jednoho konce obce na druhý konec. A dále přišli
na to, že mohou dosáhnouti lepších výnosů, když vši-
chni použijí k osetí jedné tratě stejné bonity uznaných
ušlechtilých osiv jedné plodiny. Tito pokrokoví rolní-
ci, většinou sdružení v jednotných zemědělských druž- .
stvech, přišli na to, že všeho toho je možno dosáhnou-
ti jen plánovitým osevním postupem. Proto to zařídili
tak, že své sousedící pozemky přibližně stejného půd·
ního charakteru a bonity dali dohromady a oseli je
ve stejný čas stejnou plodinou. Tento způsob osevu
zařídili podle místních poměrů buď v jednotlivých tra-
tích nebo v rámci celé obce. Rolníci odstranili při tom-
to způsobu osevu nevýhody rozptýlené pozemkové
držby a ponechali si při tom své nynější pozemky ve
svém vlastnictví bez sebemenších změn v držebn08t·
ních hranicích. Ačkoliv snaha zemědělců v těchto ob-
cích dosáhla i při těchto jednoduchých prostředcích
určitých úspěchů práce, přece právě na těchto pří-
kladech jsou zřejmé nedostatky, které cítí zemědělci
sami a které vznikají při bezpodmínečném zachování
staré držby v původních hranicích, takže mohou další
úspěchy ohroziti. Staré meze, nevhodné cesty, úvozy
a nepravidelné formy parcel nedovolují plné využití
mechanisace a jeví se"zde i nebezpečí 'ka~oro~ní im-
provisace osevního postupu.

Nové pojetí scelování pozemků.

Scelovací . technika může se' okamžitě při~ůsobit
novým požadavkům ve svém obsahu tak, že další
technicko-hospodářské úpravy pozemků budou prová-
děny ve smyslu zákona Č. 47/1948 Sb. jen 8 ohledem
na jednotný osevní postup při zachování soukromého
vlastnictví k půdě. Při tom budou odstraněny všechny
překážky, bránící plnému rozvinutí mechanisace jako
jsou nevhodné cesty, staré meze, úvozy atd. a vznikne
nová účelná síť nejnutnějších cest, odpadů, pravidel-
ných komplexů pozemků, provede se kultivace a jiná
trvalá vhodná zlepšovací společná zařizení. Tento po-
stup technicko-hospodářských úprav pozemků ve spo-
jitosti se současným zavedením jednotného osevního
postupu bude prováděn jen v obcích:
1. kde zemědělci jsou ochotni k hospodaření na

půdě na základě plánovaného jednotného osevního p0-
stupu nebo· jiné vyšší formy společného hospodaření,
speciálně v těch obcích, kde je ustaveno JZD a to
ještě na základě dobrovolné přihlášky a po příslušném
politicko-odborném instruováni obce,
2. kde zájmy státních statků vyžad1.Qíscelení a kde

o to státní statky požádají, .
3. kde to vyžaduje vyšší veřejný zájem (letiště, dál-

ková silnice apod.).
Jakým způsobem budou prováděny tyto technicko-

hospodářské úpravy poz€mků? Předně na základě pů-
doznaleckého průzkumu a z toho vzniklé geonomické
mapy, doplněné osevním plánem. Osevní plán sestaví
odborníci ministerstva zemědělství, státních výzkum-
r.ých ústavů zemědělských za účasti m;stního a okres-
ního agronoma a v dohodě se zemědělci. Operující
technik současně s případnými pracemi pro vypraco-
vání osevního plánu (bonitace, půdoznalecký a geo-
Hornický průzkum) .vyřeší síť nejnutnějších společ-
ných zařízení (hlavní cesty, odpady, větrolamy, ryb-
níky, závlahy a pod.) Je důležité, aby během těchto
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prací se prováděla politická a hospodářsko-technická
instruktáž, alby zájem o věc byl vzbuzen a podchycen
u pokud možno největšího počtu zemědělců.
Jak tedy patrno z výšeuvedeného i na tomto úseku

nové zemědělské politiky se neobejdeme bez pomoci
odborníků a to jak odborníků státní agronomické
služby, tak i odborníků státní služby měřické. Neboť
jakpatrno, při všech uvedených pracích bude třeba
mapového podkladu a osvědčených zkušeností země-
měřičových s pozemky a terénem, v neposlední řadě
pak i zkušeností s' naším zemědělcem. Je možná námit-
ka, že program je pěkný, ale jak se má prakticky do
všech těchto prací zapojiti zeměměřický inženýr?
Vždyť se zde nic nebude měřit, jen projektovat, plá-
novat a dohadovat s lidmi. A nač jsou potom naše
namáhavě získané odborné zkušenosti a znalosti?
K těmto námitkám chtěl bych přičinit několik slov.

Loňský únor stal se rozhodujícím mezníkem našeho
poválečného vývoje a jednou provždy rozhodl otázku
politické moci v naší republice ve prospěch těch, kteří
bojovali za další cestu vpřed, za cestu k socialismu,
tedy Ve prospěch dělnické třídy a pracujícího lidu.
Buržoasie byla zbavena velké části politické i hospo-
dářské moci, která jí po květnové revoluci ještě zůsta-
la. Únorem skončila naše národní a demokratická re-
voluce a začala etapa nová, etapa výstaVlbysocialismu
v našem státě. Marně se utěšují zpátečníci, že poúno-
rové změny jsou jen přechodné nebo dočasné. Vše-
chno to, co se děje a bude se díti, je trvalé a to tak
trvalé jako je dílo Velké řijnové socialistické revo-
luce. .
únorové události přinesly tedy jasno a ukázaly,

že celý pracující národ stojí pevně v boji za stát a
socialismus. Je proto třeba, abychom i my, země-
měřičtí inženýři se plně zapojili do tohoto boje a uká-
zali, že chceme jíti s pracujícím lidem a že se chceme
činně zúčastnit v intencích vlády výstavby lidově
demokratické republiky.
Podíváme-li se do řad svých kolegů a prozkoumá-

me-li jejich politický život a uvědomělost, musíme
stále ještě bohužel konstatovat, že mnoho našich ko-
legů nenašlo dosud tu pravou cestu pravdy a že je
ještě dosti těch, kteří se dosud nerozhodli jíti s děl-
nickou třídou za budováním socialismu. Tito stále
ještě váhají a kolísají. Málo bylo bohužel těch, kteří
svůj kladný poměr k socialistickému zřízení měli již
od dřívějška, nebo jej našli hned po květnové revoluci
v r. 1945, a kteří ihned zaujali nejsprávnější postoj
k novému směru a uspořádání našeho státu. Je prav-
da, není nás mnoho, porovnáváme-li se co do počtu,
na př. s dělnictvem v závodech. Z toho vyplývá, že
nemůžeme býti hnací silou dějin tak jako je jí dělnic-
ká třída. Toto ovšem nic neubírá na našem významu
v rámci národního hospodářství. Jsme to právě my,
odborníci, kteří měníme teorii v praxi ve prospěch
našich zemědělců a tím ve prospěch celého národa
a státu. Je mnoho věcí v našem pracovn;m úseku,
které by se nedaly dobře realisovat bez nás, odbor-
níků, a když by se snad i provedly, mohlo by to státi
určité oběti. Postavíme--li se však na stranu dě1nické

třídy, můžeme se státi v pracovním úsilí dokonce i je-
jími vůdci. Postavíme-li se však v dnešní době stra-
nou, mohli bychom se vystaviti nebezpečí, že děl-
nická třída bude nucena vytvořiti si novou odbornou
inteligenci, inteligenci svou, která její snahu pochop',
bude je podporovati a půjde s sebou. Odborníků je za-
potřebí a oni jsou váženi, ať pracují na kterémkoliv
úseku. odborných znalostí lze nabýt jen dlouholetým
studiem, stálým doškolováním a prací. Specialisace
jak v~ vědních tak i technických oborech dostoupila
takového stupně, že každý může si najít při dobré
vůli a snaze zalíbení v oboru, v němž je zaměstnán.
V tomto má pak možnost stále se zdokonalovat, roz-
víjet své znalosti a tak uspokojit svou přirozenou
touhu po vědění. Toto by však nestačilo dnešnímu p0-
jetí odborníka a požadavkům na něho kladeným. Je
třeba jíti dále a to za slovy s. Stalina, který řekl, že
je jen jeden Obor vědy, jehož :tnalost je ve všech obo-
rech nepostradatelná a to jest marxisticko-Ieninská
věda o společnosti a vývojových zákonech společnosti,
o vývojových zákonech proletářské revoluce, o vývo-
jových zákonech socialistické výstavby a o vítězství
komunismu.
Nestačí však, aby toto učení si osvojili pouze pří-

slušníci strany komunistické. Je třeba, aby si základy
tohoto učení osvojí! každý, kdo svojí prací chce při-
spět k budování našeho socialistického státu. Víme
však, že vlastností každého odborníka je jakási stříz-
livost, která hraničí až skoro s nedůvěrou ke všemu,
co ještě dobře neovládá a o čem se nepřesvědčil, že
je skutečně správné. Musíme proto kolem těchto lidi
utvořit takové podmínky, ahy co nejdříve poznali
správnost a důležitost tóhoto učení, aby podle jeho
zásad usměrnili svou další odbornou činnost. Je tře-
ba přesvědčit tyto lidi, že svoje úspěchy rozmnoží,
budou-li se držeti zásad učení Lenina a Stalina.

Z uvedeného je jasné, že nestačí suché odbornické
ústraní, ale že je třeba býti zároveň politikem a ve-
řejně činným člověkem, který se zajímá o osud své
země, zná zákony společenského vývoje, dovede těch-
to zákonů používat a snaží se aktivně zúčastnit poli-
tického řízení země. A toto vše platí tím více o nás,
kteří tím, že se při výkonu služby pohybujeme mezi
drobným venkovským lidem, jsme přímo předuI1Čeni
k tomu, aby sez nás stali veřejně činní lidé. Proč toto
vše říkám? Proto, že změna politického života se jis-
tým způsobem dotkla a ještě dotkne i nás. našich pra-
covních method a způsobů, a vůbec naší činnosti na
vesnici. A tu si nutně musíme uvědomit a osvojit
generální linii naší politiky na vesnici.

Nuže, jaká je generální linie této politiky? Presi-
dent Kl. G o t t w a I d na zasedání ÚV KSC v listo-
padu 1948 vytýčil před nás v zemědělské politice úkol
vytlačování a omezování kapitalistických živlů. Proč?
Proto, protože rolnictví je poslední 'kapitalistickou tří-
dou a též proto, že jeho hospodářství zakládá se na
soukromém vlastnictví a na malovýrobě zboží. Dokud
rolnictvo provozuje malovýrobu, stále a nepřetržitě
vydává a musí ze sebe vydávat kapitalisty. A proto
dělnická třída potřebuje k uskutečnění socialismu jen
takový svazek s rolníky, který se zakládá na boji proti
kapitalistickým prvkům rolnictva. Z toho vyplývá.
že naše politika se musí opírat o drobné rolníky, vY-
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tvářet a udržovat spojenectví se středn'm rolníkem
a isolovat statkáře.
Jak jsme prováděli politiku omezování kapitalistic-

kých živlů? Jako typický příklad uvádím rozpis do-
dávek. Výkup byl naší arénou 'boje s reakcí. Při roz-
pisu dodávek nedbali jsme této politiky. Předepiso-
vali jsme stejně paušálně, neviděli jsme různé sociál-
ní skupiny. A tak se stalo takřka všude, že velicí
sedláci a statkáři splnili ba překročili dodávku a malé
. rolníky jsme dostali do situace, že jim nebylo,.možno
dodávku splnit. Tím nejen že jsme je dostali na posi-
ce špatných vlastenců, ale podlamovali jsme jejich
iniciativu pro zvýšení produktivity. Toho se musíme
vyvarovat! Musíme nyní zemědělcům plánovat nejen
osevní plochu, ale i produkční množství. A to už při
předpisu psevních ploch, výrobních a dodávkových
množství, provádět politiku diferenciace, předepisovat
podle velikosti závodů, bonity půdy a mn07,stvímecha-
nisačních prostředků. My, komunisté, chceme, aby
na vesnici vládl a rozhodoval drobný a střední rolník
a nikoliv vesnický boháč. Proto pomáháme a budeme
pomáhat pracujícím drobným a středním rolníkům
v jejich boji proti vesnickým kapitalistům. Budeme
dbáti toho, aby více dávali velcí v ~ch, na daních,
a i v příspěvcích na společná zařízení při technicKo-
hospodářských úpravách pozemků. Aby se drobným
a středním rolníkům ulehčilo, budeme pomáhat rolní-
kům státnfmi strojními stanicemi. Budeme pomáhat
dále drobným a středním rolníkům v jejich snaze
sdružovati se za účelem zhospodárnění a zvýšení pro-
duktivity práce, v jednotných zemědělských druž-
stvech, dále v očistě stávajících družstev a v jejich
úsilí o ovládnutí vedení družstev. Tím vším budeme
prakticky omezovat a zatlačovat kapitalistické živly
na venkově. f

A nyní se asi zeptáte, jak můžeme my, na našem
poměrně úzkém pracovním úseku, přispět k plnění
této generální linie zemědělské politiky na vesnici?
Můžeme přispět a to velmi podstatně! Jednak pracov-
ním úsilím při plnění pětiletého plánu a jednak tím,
že při své služební činnosti na vesnici budeme naše
rolníky seznamovat s touto generální linií zemědělské
politiky, budeme přesvědčovat naše drobné a střední
zemědělce o výhodách velkovýroby také v zemědělství.
Zkrátka budeme poukazovat na nutnost zvýšení pro-
duktivityzemědělské práce, na nutnost odstranění za-
staralých způsobů zemědělské výroby a na nutnost
většího používání strojů při zemědělských pracích.

Vy musíte našim zemědělcům při hledáni cest k zvý-
šení výrobnosti jejich práce radit, poučovat je a jim
spolupomáhat. A k těmto úkolům budete bezpod-
mínečně potřebovat as,poň základní myšlenky učení
marxisticko-Ieninského, které i při díle zeměměřiče
bude podkladem a zárukou správného provádění. Je
jasné, že zcela jinak bude tento úkol plniti zeměměřic-
ký inženýr-socialista a jinak zeměměřický inženýr,
usměrněný na dřívější kapitalistickou a protisocia-
listickou formu.
Pětiletým plánem jsou a budou ještě i nám uloženy

skutečně veliké a zodpovědné úkoly. To si musí uvě-
domit každý kolega. Naši veřejní i političtí činitelé
velmi bedlivě sledují naši činnost. A jistě se budou
přesvědčovat, jak každý z nás plní své povinnosti a
úkoly a podle výsledku posoudí, zda ten či onen je
správně zařazen na misto, které zastává. A buďte
ujištěni, že s těmi, kteří nebudou chtít nebo kteří ne-
projeví snahu, ale vlažně budou čekat. až na ně s ně-
jakou prací 'přijde řada, že s těmi bude velIni krátce
a rychle zúčtováno. Tito lidé nepřinesli bv proop':;ch
socialistické společnosti. Proto budeme veškeré na~e
práce a úkoly provádět již v duchu socialistické vý-
stavby. A proto kromě té naší práce čistě zeměměři~-
ké se hlavně budeme v budoucnu zabývat plánovánfm,
projektováním a hlavně jednáním a přeS'Vědčován~m
naší vesnice. A abychom to dělali dobře, je bezoodmÍ-
nečně nutno si osvojiti alespoň to nejnutnější z učení
maIXisticko-leninského, neboť takto VYZbrojeni pře-
konáme snáze i nejtěžší práce. Vedeni tímto učením,
dovedeme lépe podchytit a zorganisovat nejen práci
svoji ale i práci druhých, to jest v našem příp.'3.dě
zemědělců. .
Dokažme, že nezklameme důvěru v nás vloženou.

Dokažme, že zeměměřičtí inženýři, na které se ještě
stále tu a tam pohlíží ja:ko na služecníky pans'ké
a necít'cí s pracujícím lidem, nejsou ji~ dnes takoví,
ale že dovedou pracovat v zájmu tohoto lidu a s tímto
lidem. Vyvraťme již jednou tento neblahý názor
a slibme si, že veškeré naše práce budeme konati
v rámci potřeby k docílení socialismu v našem státě.
Dokažme pracujícímu proletariátu a dělnické tříd~,
že nejsme jen zkostnatělí a úzkostliví odborníci, ale
že jsme i uvědomělí socialisté. S cbutí tedy do práce,
potřebné k urychlenému dosažení socialismu v naší
lidově-demokratické republice pod vedením učení
marxisticko-Ieninského a našeho presidenta Klementa
GoUwalda.

. Nikoliv neprávem chlubí se čs. zeměměřictví p<JzemkovýmkataBtrem, jenž je řazen mezi nejstarší a nej-
lepší v Evropě. Veliký společ~ký přelom, který právě prožíváme, zasahuje však podstatně i do smyslu a účelu
katastrálního díla. Konec liberalistické epochy zl1ameni konec jedné vývoj(Yl)é etapy pozemk(Yl)ého katastru.
F'unkce katastru - .jako soupisu popisu a zobrazení všech pozemků ve státě - se však v socialistickém řádu
neztrácí; dostává jen jinou ideovou i technickou náplí. Hledliní této náplně je úkolem nynější doby. Další
řádky jsou jedním příspěvkem k této závažné problematice.

K plánování zemědělské výroby jsou potřebna data
o pozemcích. Nejvíce těchto dat může poskytnouti po-
zemkový katastr. V něm jsou tato data uspořádána
pro každé katastrální území samostatně a jsou 2:a-

psána jednak v pořadí jednotlivých pozemků (parcel,
v parcelních protokolech) a jednak podle držebnost-
ních celků (v pozemnostních arších). Pozemky jsou
zobrazeny na katastrálních mapách. Pozemkový ka-
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tastr tedy podává těmito svými částmi bezprostřední
informace o poloze, tvaru, druhu, jakosti, výměře, ka-
tastrálním výtěžku, o držebnostních p:yměrech a
o užívání. O jiných okolnostech důležitých pro pláno-
vání (nejen zemědělské) obsahuje katastr další data
v ,celé řadě svých částí, přehledů a k nim patřících
listin, z nichž neidůležitější jsou vypočteny a popsány
v § 6 vI. n. č. 64 ze dne 23. V. 1930. Hlavní data
pozemkového katastru (katastrálního operátu) jsou
každoročně po nastálých změnách opravována tak, že
plánovací a kontrolní komise zemědělské výroby jich
mohou bez složitých manipulací použít pro sestavení
plánů zemědělské výroby, pro kontrolu osetých ploch
i pro rozpis úkolů na jednotlivé výrobní celky v obci
(na zemědělská hospodářství, živnosti) a v případě
potřeby i na jednotlivé pracovníky.
Zemědělské plánování bylo svěřeno okresním národ-

ním výborům. U každého z nich je nyní katastrální
měřický úřad (zeměměřické oddělení) a ten vede pro
každé katastrální území svého obvodu mapový a pí-
semný operát. Hlavním úkolem katastrálních měřic-
kých úřadů tedy jest, aby udržovaly toto měřické díb
na přiměřené měřicko4echnické úrovni pro účely stát-
ní správy i občanského života. Dříve byla činnost ka-
tastrálnfch měřick)'ch úřadú vykonávána v prvé řadě
pro účely daňové. Tento důvod odpadl novou úpravou
pozemkové daně a dávek z této daně odvozených.
V náhradu za to dojde však jistě k tomu, že národní
výbory při své plánovací činnosti, zejména při sesta-
vování plánů zemědělské výroby, ZVÝšísvoje poža-
davky na spolupráci s pozemkovým katastrem. Bylo
by radno, aby se katastr na takovou spolupráci 'Pře-
dem připravil. A to nejen po stránce odborné zavede-
nim vhodných formulářů a přehledů, ale hlavně také
po stránce ideové. Bude čestnou úlohou nynějších před-
nostů katastrálních měřických úřadů, aby dovedli
svojí činností v lidové správě získat hned z počátku
svému oboru .sympatie a s nimi patřičné umístění.
Bude na nich, aby se o zeměměřickou práci, kde se
jen vyskytne,sami jako nositelé dobrého jména sta-
rého katastru hlásili a dali základ k budování tradice
nové, rozšířené' zeměměřické služby. Při tom bude
nutno si uvědomiti, žekatastr svojí povahou nepatří
jedinému jen oboru veřejné správy, nýhrž oborům
všem, 'jež ho potřebují.
Katastr registroval dosud data o pozemcích na po-

vrchu zemském. Tento úkol mu zůstane zachován i n~
dále, rebnť to leží v povaze věei a odpovídá přísluš-
ným platným zákonným ustanovením. Se zemědělskou
výrobou neměl katastr dosud přímo mnoho společné-
ho, ale zavediením zemědělského plánování se asi tento
poměr změní směrem k intensivnější spolupráci. Mů-
žeme tak usuzovati z hojných časopiseck~lch zpráv,
.které se zemědělským plánováním obírají, a z nichž
zde některé uvedu.

»Rudé Právo« ze dne 26. I. 1949 uveřeji1ilo článek
s nadpisem »Zk u šenost i z k on t 1'0 lose v-
n í c h p 1o c h«, v němž se mimo jiné uvádí: »V ob-
cích se provádějí v současné době kontroly osevních
ploch a splnění plánů ozimého obilí ... plzeňský kraj
rozvinul ši:rokou akci s úřední'ky ONV, kteří prová-
děli kontrolu v obcích a zvláště v okresechpohranič-
ních, kde jsou provedeny ruzné změny v parcelách.

V obci Třebycinka .. , prováděly kontrolu podle par-
celních archů s přesnými výměrami jednotlivých par-
cel . . . V obci Mokrý Lom provádel kontrolu MNV
a mimořádná vyživovací komise podle katastrální
mapy a zemědělských archů . . . V Pardubicích byla
provedena porada, kde byly vyživovacím komisím,
MNV a J8ČZ uděleny pokyny ... Jihlava na poradě
okresních agronomů usnesla, že se tito zapojí do akCe
se všemi lidovými orgány při kontrole o3evních ploch.
Kraj Gobtwaldov pověřil k provedení kontr9ly ONV,
vyživovací komise, Do této akce se pak také zap::lji1
SČM. Kontrola byla provedena zatím jen zkusmo ... «

V článku z 28. I. 1949 (Rudé Právo) nadepsaném
»Smlo u v y o výr obě a d o d á v c e zem ě d ě l-
g k Ýc h výr o b k ů« čteme: »Rozpis výrobních úko-
lů na jednotlivé obce i zemědělské usedlosti vykazoval
ve dvculetce značné nedostatky, které plynuly jednak
z nesmírného počtu plánovacích jednotek (1,400.000
usedlostí) .a jednak z té okolnosti, že se výrobní úkoly
ne vMy dostaly až k základním výrobním prvkům,
anebo byly na ně ~hovány příliš mechanicky . . .
N8můžeme proto v nové práci opakovati staré chyby
a nedostatky, musíme hledat nové cesty k plnění
úkolů zemědělské pětiletky, musime i v zemědělstvi
prosazovat zá...o.adyplánovaného hospodářství, jež nám
umožní zavést pořádek do výroby i dodávky zeměděl-
ských produktů . . .«
V tomže čísle Rudého Práva je oznámení pod nad-

pisem: »Katastrální úřad pomáhá od-
straňovat zatajené plochy.« V oznámení
se uvádí: »Závodní organisace KSČ kaJtastrálního mě-
řického úřadu v Praze se' usnesla, že pomůže lidovým
orgánům, MNV a mimořádným vyživovacím komisím
zj~šťovat zatajené plochy a provádět kontrolu osev-
ních plánů... Tuto práci budou provádět brigád-
nicky ... «
V Tribuně Lidové Demokracie z 26. VI. 1949 žádá

rolník - v Souvislosti s osevním plán~m - o radu,
jak má postupovati ve svém případě, když nemá v ka-
tastru provedeny některé změny vzdělávání svých po-
zemkú.
To je jenom několik zpráv časopisů o projednávané

věci, ale myslím, že i z nich je dostatečně zřejma
úloha pozemkového katastru při plánování zemědiěl-
ské výroby a pří její administrativě i kontrole.
Má-li katastr být pohotovým pro nmé úkoly, bude

asi nutno, aby vedle dosavadních základních částí
svého operátu sestavoval periodicky (snad na způsob
hývalých prozathnních výkazů, čili záznamů změn)
jako přípravu pro spO'lupráci v plánování, hlavně ze-
mědělském, ještě í další přehledy, sumáře nebo roo-
pisy a to o pozemc~ch zahrnutých do plánú s hledis-
ka jejich potřeb. Odňal by tím vlastní výrobě notnou
část administrativní práce, která ji dosud zatěžuje.
'.Paké by měl mít připraveny - a to pro všeobecnou
potřebu - pomůcky grafické, jako na př. dostatečné
množství otisků katastrálních map, do nichž by se
z:1zna<Čovalyv obcích různé eventuality prvních pláno-
vacích prací a potom i konečný plán sám. K tomu
by se hodily t. zv. modrotisky, t. j. otisky mapových
listů ,vyhotovené na obyčejném měkkém pa,píře. Tako-
vé otisky by mohl dodati do zásoby reprodukční ústav
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pozemkového katastru. Při nových reprodukcích by
tak mohl učiniti dokonce bez zvláštního svého zatí-
žení.
Katastr je svou organisací a svou činností takřka

předurčen k tomu, aby svými pracemi napomáhal ze-
mědělské výrobě. Jsou to zvláště tyto okolnosti, jež
pro to mluví:

1. Katastr vede mapové a písemné dílo o 'pozemcích,
jich poloze, tvaru, rozloze, jakosti atd.
2. Je .vyzbrojen odborným měřickým, technickým

i kancelářským personálem, který je zapracován
v úkonech, o něž tu jde.
3. Má k této službě potřebnou měřickou vÝzbroj.,
4. Má hlízko k místům zemědělské výroby a může

podle potřeby svými silami na těchto místech hned
zasáhnouti.
5. Tato instituce má. ze své více než stoleté tradice

dostatečné zkušenosti ve styku se zemědělskými vý-
robními vrstvami, jež měly a mají ke katastru dů-
věru.

V přítomné době končí ka1:astr pravděpodobně jednu
ze svých vývojových etap, etapu, v níž - vyjmeme-li
činnost pro zastavovací a upravovací plány - sloužil
hospodářství neplánovanému. Vývojem našeho hospo-
dářství směrem k socialismu mění se také účel a po-
užívání zeměměřické služby, íiž právě katastr nejvidi-
telněji representoval~ Nikoli snad proto, že by se
tato služba stala zbytečnou. Spíše naopak. Státní
správa s plánovaným hospodařením bude katastrální
spolupráce a její hodnoty potřebovati v ještě větší
míře, než ,tomu bylo za hospodaření volného, protože
plán musí být číselně i graficky podložen, aiby byl
plánem.

Jak se asi utváří :p0Sice zeměměřického inženýra
v lidové správě, dá se nyní zatím jen odhadnouti
a to jen podle potřeb veřejné správy na tomto poli
nově vznikajících. Tato posice bude asi také záviseti
od toho, jak se dovede on sám svojí iniciativou k této
službě přizpůsobit. Povšechně vzato, utváří se bývalá
katastrální služba asi takto:

1. Nezmění se mnoho situace zeměměřiče-vÝrobce
map (novoměřiče) u vyšších správních celků. Bude
vyhotovovati takové mapy jaké vyhotovoval dosud,
avšak obsahující také data výšková a snad i důklad-
nější bonitaci.
2. Ale vyhotovení mapy je jenom začátkem díla.

Tu mapu je nutno také udržovat ve stavu, odpovída-
jícím denní potřebě. To je úkolem zeměměřiče-kata-
stralisty ve vlastním (užším) smyslu toho slova. TEm
bude při okresní správě udržovati měřické dílo v sou-
hlase se skutečností pokud půjde o trvalé změny
v nezemědělských tratích. Ztratí v něčem na své úlo-
ze zeměměřiče-evidenčníka, ale bude zato trvale an-
gažován při veřejném plánování a to jak zeměděl-
ském, tak i jiném - všetechnickém - pokud půjde
při něm o zeměměřícký obor. Bylo by v zájmu věci,
aby nebyl příliš zatahován do sféry j,en jediného
.správního oboru, ale aby pracoval pro všechny, kteří
jeho práce a jím vedeného díla budou potřebovati.
Rozsah nároků jednotlivých správních složek na

zeměměřickou službu -pokud ji dříve vykonával po-

zem:kový katastr - nebude, jak jsem již řekl, stejně
velký. Zatím co všeobecně technické plánování bude
katastru používat jen občasně, od případu k případu,
bude spolupráce katastrálních úřadů pro pří p r a v u
zemědělského plánu, pro s e s t a ven í tohoto plánu
a pro k o n t r o Iu osevních ploch pravidelná, perio-
dická, každoročně se opakující. Nebude nepodobnou
dřívějšímu vedení pozemkového katastru pro účely
pozemkové daně, s nímž má mnoho společného. Musí
však být pružnější, méně ztrnulá a daleko více p0-
hotová než byl dřívější katastr vinou zastaralých
ustanovení. Výkonným úřadům bU!<futřeba ponechat
více iniciativy a ovšem i plnou zodpovědnost za uči-
něná opatření. Bude moci odpadnout příliš časté revi-
dování. Budiž zde mimochodem poznamenáno, že
k těžkopádnostem dřívějšího úřadování patřilo mimo
jiné na př. také zdlouhavé projednávání cestovních
rozvrhů a nutnost předchozího povolování místa a smě-
ru cestování se strany nadřízených úřadů, jakož i me-
chanické vymezování času.
Jedním z prvních úkolů nové katastrální služby

Ibude asi zjistiti občasnými přehlídkami, do jaké míry
kde potřebuje nynější stav operátů doplnění, aby byl
zjednán souhlasf:1 přírodou. Ve vnitrozemských ka-
tastrálních územích nenarazí takové doplnění na ne-
překonatelné rotíže, zvláště byla-li by pro větší mě-
řické práce využita pomoc autorisovaných měřických
inženýrů.
Otevřenou zůstává zatím otázka pořízení map pro

pohraničí. Snad by tam stálo za ,pokus (přes to, že
se zkoušejí i jiné způsoby) zjistit, jak rychle by p0-
kračovalo vreambulování změněného stavu do otisků
listů dosavadní mapy, na nichž by reprodukční cestou
byl vyznačen při začátku polních prací pouze linea-
ment, který zůstal nezměněný anebo aspoň, málo změ-
něný (zastavěné části, komunikace,' hranice kat. úze-
mí atp.) metodou původiníhozaměření t. j. metodou
stolovou. Nouze naučila Dalibora housti! Na nějaké
deset- až patnáctileté provisorium by to stačilo. Na
Slovensku pokračovala taková reambulace čtyřikrát
ryChleji než nové měření. Ty reambulované mapy jsou
dnes v používání již 15 až 20 let a z nedostatku do-
konalejších zatím také postačují. Copak je ve staveb-
nictví málo takových »provisorií«, jež konají ještě
dnes, po 30 letech, užitečné služby? Samozřejmě, že
tam, kde nezůstalo v obci »kamene na kameni«, ne-
zbude než přikročiti k novému měření ja'koukoli meto-
dou, která bude k tomu uznána za vhodnou.
Zde jsem poněkud odbočil od původního tematu, ale

to jen proto, že myslím, že i stará mapa, která slou-
žila skoro sto let, bude-li doplněna aspoň s podobnou
přesností, s níž byla vyhotovena, poslouží ještě i ně-
kolik dalších let a bude lepší než žádná. Nemusím
snad podotýkat, že by každý odibornÍk ovšem nejra-
ději měl mapu obnovenou novým měřením. Ale na to
si bude muset několik desítek let asi ,počkat. Za zmín-
ku snad ještě stojí poukázat na okolnost, že zriačná
část dnešního měřiekéhopersonálu je v reambulačních
pracích zapracována.

Nyn~ se vrátím k nadepsanému tematu.
S každým výrobním procesem je spojena nějaká ad-

ministrativní, správní činnost. 1ííká se o ní, že je to
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neproduktivní práce. Není to tak docela pravda. Nebýt
této správní činnosti, tohoto tak zvaného úřadování,
nebyl by pořádek a přehled ani v sestavování výrob-
ních plánů, ani ve výrobě samotné. Brzy by se ne-
vědělo kolik se čeho naplánovalo, kdo je určen k tomu,
aby to zpracoval, zdali na to stačí, zdali pracuje
úměrně svým možnostem; nevědělo by se, co je hotovo
a co není, a těžko by se to všechno zúčtovávalo. Ne-
dalo by se to zjistit zvláště tam, kde se střídají lidé.
Administrace není nic jiného než činnost vykonávaná
k udržení pořádku. Nebýt administrativy Slpolečné,
musel by si svoji výrobu a.t1ministrovat každý výrobce
sám. Ať to umí nebo neumí, ať to jde jeho výrobní
činnosti k duhu či nikoli .. Tak by se došlo ke stavu,
že by se správní činností obíralo pravděpodobně zby-
tečně mnoho lidí, kteří by administrovali většinou
laicky a nejednotně, což jinými slovy řečeno znamená,
že by administrovali špatně anebo aspoň neúčelně, ne-
úsporně, neracionálně. Správní činnost by v takovém
případě ztravovala neúměrně mnoho z plodů skutečné
výrobní činnosti, byla by v poměru k výrobě předi-
mensována a nebyla by jednotná.
Účelná administrativa je úsporná. Takovou bude

pravděpadobně tehdy, budou-li ji vykonávat lidé, kteří
se tomu naučili, kteří mají k tomu pomůcky a nástro-
je a umějí jich správně používati. Taková účelně a od-
borně vykonávaná správní činnost nezatíží produkci.
Naopak, převzetím přípravné a registrační činnosti
při plánovacím a výrobním procesu přispěje podstatně
ke zvýšení produktivity. Je pochopitelné, že admini-
strativní činnost při řízení zemědělské výroby není
dosud dobudována. Nemůže tomu jinak býti nikde,
zejména nikoli v obcích, kde není dosud provedeno
scelení zemědělské půdy, t. j. tedy v převážné většině
obcí. Tam, kde komasační řízení bylo již provedeno,
jsou ovšem poměry daleko příznivější. Ocituji zase
denní tisk, jenž má o věci časové a podrobné ~rávy.

Rudé Právo ze dne 16. VIII. 1949 v článku nade-
psaném »N a podzi m ose j í podle jed n otné-
ho p lán u« píše: »V obci Bohaticích je 'půda scele-
na, takže každý zemědělec obdělává svá lpole v jed-
nom souvislém l.11se,táhnoucím se od severu k jihu.
Před vypracováním plánu jednotného osevního postu-
pu sil každý rolnik jednotlivé druhy plodin na růz-
ných částech katastru podle vlastního uvážení a ča-
sového plánu bez ohledu na osevní postup sousedního
rolníka. To způsobovalo, že stejné plodiny dozrávaly
na různých místech v neE,tejnou dobu a při sklízení

bylo nutno neustále přejíždět stroji z jednoho konce
katastru na druhý, což zaviňovalo značné časové
ztráty i ztráty na pohonných látkách.
Jednotný osevní plán umožní rolníkům sít stejné

plodiny na jednotlivých polích vedle sebe tak, aby
vytvořily souvislý pás, táhnoucí se od východní části
katastru na záJpad.Meze jednotlivých parcel zůstanou
neporušeny, vlastnictví jednotlivých rolníků společ-
ným csevem tedy nijak netrpí.
Úspora času při obdělávání půdy v Bohaticích při

splnění jednotného osevního plánu se nám nejlépe
jeví, uvědomíme-li si, že dříve bohatičtí rolníci obdě-
lávali půdu na 376 kusech polí o průměrné velikosti
1,02 ha, nyní budou obdělávati vlastně 32 pásů o prů-
měrné velikosti 12 ha. Rolníci budou svá pole obdělá-
vat a osívat plodinami přibližně ve stejnou dobu, aby
najednou dozrály a mohly se ve stejnou dobu sklízet.
Plán jednotného osevniliopostupu, jak jej vypraco-

vali v Bohaticích, vyhovuje obcím, ve kterých je již
sceleno. V obcích, kde tomu tak není, bude nutno p0-
stupovati při vypracování společného osevního plánw.
podle individuálních podmínek ... « K tomu pak viz
další článek Rudého Práva z 11. IX ..1949 'pod nadpi-
sem »P r e s i den t r e p u b Ii k y pí šer o Iní k ů m
v B o h a t ic í c h«. - Také dne 2. IX. 1949 věnuje
Rudé Právo článek »Lepším uspořádáním
držby pozemků zdokonalí v Dolanech
p o ln í p r á c e« zde projednávanému tematu. -
V komasovaných obcích bude tedy administrativa

pro připravu, sestavení a kontrolu jednotného osevního
plánu ,poměrně jednoduchá. Ale i tu bude nutná a bude
při ní wpotřebí katastrálních dat a· odborníků. -
Oč však bude tato administrativa složitější v obcích,
jež sceleny nejsou.
Tím dospívám k závěru své úvahy a shrnuji své vý-

vody krátce do tohoto návrhu: Všechno, co zde bylo
řečeno, nasvědčuje tomu, že by plánování zemědělské
výroby mohlo velmi získat tím, že by se mu zajistila
přiměřená, každoročně se opakující spolupráce kata-
stálních měřických úřadů asi v tom smyslu, jak ji
tyto úřady dříve konnJy pro pozemkovou ooň. - Do-
savadní persoruil od katastrálních měřických úřadů -
rOzhojněný úměrně novým úkonům - by při takové
součinnooti nepřišel zkrátka. Jeho služební obwry by
se rozšířily také k jeho prospěchu. Přišli by vhodní
lidé na patřičná místa, což by produktivitě zeměděl-
ské práce mohlo býti jen na pro8pěch.

(Redakci dodáno v září 1949.)

Nové geodetl~ké a fotogra~etrické stroje z SSSR.

Na jubilejním pražském vzorkovém ve"letrhu v září t. r. byly vystaveny též geodetické stroje sovětské
výroby. Přinášíme o nich několik zajímavých dat.

Zeměměřické stroje, vyráběné v SSSR, byly u nás
až dosud málo známé a v měřické praxi nebyly zatím,
až na malé výjimky, používány. Příčinou byla hlavně
ta okolnost, že poměrně velmi dobré stroje a pomůcky,
postačující pro běžnou měřickou praxi, vyráběly v do-
statečném množství naše české závody jemné mecha-
niky a optiky, které v tomto oboru mají dlouholetou

traidici. Geodetické stroje pro práce vyšší přesnosti,
pro práce triangulační a přesnou nivelaci, dodávaly
dříve závody německé, francouzské a v posledních
.letech téměř výhradně Svýcarsko, odkud objednáváme
i speciální stroje fotogrametrické, neboť průmysl toho
druhu se u nás neujal.
Zdá se, že 50. jubilejní pražský veletrh, pořádaný
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na podzim 1949, bude v tomto směru znamenat urči-
tou změnu. Měřické stroje, Vyráběné v SSSR, vzbudily
totiž pozornost na zdejších úředních místech. Také
zeměměřičtí inženýři se zájmem si tyto nové stroje
prohlíželi ve skříních exposice na Starém výstavišti.

Byly tam vystaveny nejen úhloměrné stroje pro
zeměměřickou praxi a stroje nivelační, ale i některé
jiné přístroje a pomůcky (balonkový theodo1it, pra-
vítko Ženevského, počítací stroje 'ln »Felix«). Krom2
strojů a pomůcek výslovně zeměměřick~Tchbyla vy-
stavována rúzná optika a jemná mechanika: fotogra-
fický přístroj »Kíjev« pro náro~ného fotografa, levné
zrcadlovky »Komsomo1ec« pro fotografy-amatéry.
dále rů2J1émikroskopy, jednoduché i binokulární, di-
vadelní kukátka a triedry. - Všechny prve uvedené
pŽ'Í~troje vystavoval V:"esvazov'; dovozní a vývozní
podnik »Technoexport« (Moskva), který také pro-
vádí různé projekty a stavby.
Vystavované měřické stroje byly vesměs konstruk-

cemi z poslední doby. Uveďme aspoň některá data,
podle údajů v prospektech, které pisatel na výstavě
obddel:
Ta c h e o m e t r i c kýt h e o d o I i t »TT-2«, vyro-

benv v roce 1949, je repetiční 30" vernierový stroj,
solidní, robustnější konstrukce (ocr. l).
Dalekohled má zvět"rení 11,7X, ohniskovou vzdále-

nost 180mm, zorné pole 3" 10' a rozlišovací schopnost
objektivu 5,5". Na stroj lze nasadit plnokruhovou
krabicovou busolu a provádět s ním měření jako s bu-
solou nebo busolním theodolitem, neboť pro tyto práce
je dalekohled s malým zvětšením velmi vhodný. Alhi-
dádová libela má citlivost 40-60" a libela indexová

30" na dílek 2 mm. Nejkratší vzdálenost, na kterou
lze dalekohledem zaostřit, je 2 m od stroje. Daleko-
hled má dálkoměrné zařízení pro nitkovou tacheo-
metrii; násobná konstanta k = 100 -t- 1%' Stroj váží
5,4 kg, stojan 5,8 kg a celá souprava v bedně 17,6 kg.

Druhým úhloměrným strojem, přesneJslm, byJ
t h e o d o I i t »OT-10« se skleněnými dělenými kruhy
(obr. 2). Jeho dalekohled má zvětšení 25,3násobné,
ohniskovou vzdálEnost 250mm a zorné pole 10 10';
nejkratší vzdálenost, na kterou lze zaostřit, je 1,5mm.
Na okulár dalekohledu lze nasad't hranol pro strmé
záměry. Horizontální i vertikální kruh je dělen po 20'
a odečítání kruhů se provádí s použitím mikrometru,
jehož nejmenší dílek má na bubínku hodnotu 20" pro
horizontální i vertikální kruh. Stroj bude možno rych-
le urovnávat, neboť alhidádová libela není př'liš citli·
vá, jen 40---60"; indexová libela má citlivost 15-20"
na dílek 2 mm.
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Thcodolit »OT-1Q«je doporučován pro triangulaci
III. řádu, pro polygonometrii II. a III. řádu a pro mě-
ření úhEl v polygonálních sítích. Samotný váží 6,3 kg,
stojan 5,8 kg a celá souprava v transportní bedně
váží 35,8 kg. - Je třeba litovat, že záhy po skončení
výstavy byly theodolíty prodány .líným zájemcům,
místo aby byly nabídnuty ke koupi naší soustředěné
zeměměřické službě nebo některému ústavu geodesie
na vysoké škole k vyzkoušení a zjištění, jak by vy-
hovovaly potřebám a požadavkům našeho zeměmě-
řictví.
Vedle popsaných strojů úhloměrných byly vysta-

veny dva str o jen i vel a ční. Po konstruktívní
stránce nebylo na nich mnoho pozoruhodného. Nivelač-
ní stroj »NT« byl z roku 1948 a nivelační stroj
»NG« je z r. 1949.-K')Jeden n:velační stroj typu »NT«
(konstrukce z r. 1947), který byl v r. 1948 vystaven
na podzimn:m pražském veletrhu, je ve sbírkách
ú~tavu geodesie nižší a vyšší na ;'íkole speciálních
nauk (inv. čís. V 34).
Fotogrametrické přístroje dosud vystavovány ne-

byly, ale z popisů je patro, že v SSSR se vyrábějí ve
větším množství, a to i pro vývoz. Pro fotogrametrii
pozemní a pm různé vědecké měřické účely je nový
stereo komparátor »OK-18« (obr. 3). Stereo-
komparátory Zeissovy byly povětšině jen pm formát
snímků 9 X 12 nebo 13 X 18 cm. Stereokomparátor
OK-18 je konstruován pro čtvercový formát snímků
až do velíkosti 18 X 18cm. S výhodou bude na něm
možno provádět zkoušky měřických leteckých filmů
v celém rozsahu snímku, což dříve nebylo možné
u stereokomparátoru pro rozměr 13 X 18 cm. Pro des-
ky anebO snímky velíkosti 13 X 18cm lze použíti rá-
mečku a ve stereokomparátoru je také proměřovat.

*) Zdejší pořadatelé výstavy označíli tyto stroje ne-
vhodnýmí nápisy: Nivelační stroj byl pojmenován »ni-
vela«, stroj »NT« označen jako »nivela technická« a nive-
lačni stroj »NG« pojmenován »nivela hluchá«. Toto zko·
molené označení vzniklo neodborným překladem slov
»gluchoj nivjelir«, což je název pro náš t. zv. 1. typ
nivelačních strojú., s libelou pevně připojenou k daleko-
hledu [srovn na př.: prof. P. M. O r lov, Kurs geodezii
(I947), str. 197]. - Vysvětlujeme toto nedopatření a pro
příště nezištně nabízíme pořadatelům výstavy odbornou
prll!lo(' .

Převáděci stroje pro leteckou Etereofotogrametrii
nejsou zatím ještě k disposici, toliko stroje pro jedno-
snímkovou leteckou fotografii, stroje překreslovací.
Jeden z těchto překreslovačů - »F o to t ran s f o r-
má t o r FT-B« - je vyobrazen na obr. 4. Celkovou

úpravou připomrná Zeissův překreslovač, který je
u nás z dřívější doby v několíka exemplářích použí-
ván. Přístroj je konstruován pro snímky od normál-
ního rozměru 18 X 18 až do 30 X 30 cm, tudíž i pro
snímky pořízené leteckými komorami se širokoúhlými
objektivy.

Vojenský zeměpisný ústav v Praze oslavuje letos 30 let svého trvání. Oslavy byly zahájeny výstavou
kartografických a zeměměřických prací v Technickém museu v Praze na Letné. Výstava byla otevřena 10.října
a potrvá do 31. prosince 1949. Její náplň je rozdělena d:J dvou částí; ,části historické a části novodobého mapo-
vání. Přinášíme stručný popis vystavených exponátů.

Historická část výstavy Vojenského zeměpisného
ústavu je rozdělena na tato kartografická údobí:
starověk, doba velkých námořních objevů, středověk,
novověk, doba před Klaudiánem, prvých 200 let české
kartografie, zemští měřiči, ukázky pozemkových ka-
tastrů, ukázky z měření Prahy, starší civilní práce
(v XVIII a XIX. stol.) a starší vojenská mapování.

V části novověku je zajímavé vyobrazení z merení
Ve starém Egyptě a mapa tehdy známého světa a
střední Evropy (kde prostor Čech je v ní zřetelně
vyznačen jak jej zaznamenal y 2. století po Kr. řecký
zeměpisec Claudius ptolemaios ve své osmidílné G e 0-
g r a f i i). Tyto mapy jsou středověkou rekonstrukcí
římského vydání z r. 1490.
Doba velk;ých námořních objevů je tu bohatě za-

stoupena četnými exponáty. Jsou to faksimile námoř-
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ních portolánových map, počínajíc mapou, kterou měl
v rukách Krištof Kolumbus před svou cestou na západ
v roce 1492, dále faksimile map od roku 1339 až po
rok 1546, ve kterých jsou Čechy rovněž zřetelně
vyznačeny. zajímavá je mapa Juana de la Cosy z roku
1500. Cosa byl při první Kolumbově cestě na lodi
Santa Maria jako navigátor a při druhé cestě jako
kartograf. Ukázka jeho mapy je ukázkou autora,
který zaznamenává vše, co cestou na vlastní oči viděl.
Ostatní mapy zaznamenávají námořní objevy nového
světa.
Třmto námořním mapám kontrastují středověké,

úpadkové, kruhové mapy světa. Mapy toho druhu,
založené na náboženských představách s Jerusalé-
mem ve středu, přivádějí kartografii do velkého úpad-
ku. Na několika exemplářích z 8. až 15. století zobra~
zen je známý svět a prostor Čech s hlavním městem
Prahou. Je tu mapa Beatova z 8. století, Herefordská
asi z r. 1280, Ebstorfskáz konce 13. století a nechy'bí
ani naše mapa Václava Vavřince z Břězové asi z roku
1400 a několik dalš'ch exponátů.
ptolemaiovo dílo stává se v 15. století podkladem

rychlého rozvoje novověké kartografie. Teprve za-
čátkem novověku dochází ke kartografické renesanci.
Z četnÝch map z doby před Klaudiánem (mapa
Kardinála Mikuláše Cusy z r. 1465, vydaná r. 1490,
Etzlaubova z r. 1492 a j.) je zjevno, že jejich geo-
grafický obsah zvláště v prostoru čech je ještě velmi
chudý.
M~pou Mikuláše Klaudiána z r. 1518 se počíná

století české kartoaraf.e. Vystaven ie tu originál půj-
čený z biskupské knihovny v Litoměřicích. Dále jsou
vystaveny originály nebo kopie map Cech: Jana Cri-
gingera z r. 1568, Pavla Aretina z Ehrenfeldu z roku
1619, Mauritia Vogta z r. 1712, hejtmana Jana Krj.š-
tofa Miillera z r. 1720 (25 kolorovaných listů). Z mo-
ravských map je tu mapa Fabriciova z r. 1568, R:o-
menského z r. 1619, MiHlerova z r. 1716. Ze Slovenska
je tu nejstarší mapa W. Lazia z r. 1545 a Miillerova
z r. 1709. Tyto mapy jsou doprovázeny měřickými
stroji a pomůckami ze současných dob.
Část »zemski,ch měNčů« je bohatě vyzdObenaukáz-

kami měřických prací (originálů-plánů), erby, způ-
sobv měření a j. Doba zemského měřiče Šimona Po-
dolského z Podolí je tu uvedena měřickou prací z brd-
ských lesů, jeho »Knížkou o měrách zemských«, a er-
bem jeho pomocníka Martina Fruveina z Podolí. Dále
j~ou tu originály měřických prací starÝch měřičů
Samuela G!obice z Bučiny, Bernata Klausera, Wi-
schera a jiných. Ukázky měření starých měřičů Ja-
kubovou holí, řetězcem, kvadrantem, měřickým pro-
vazcem a průzorem doplňují ukázky těchto starých
měřických prací.
Z vývoje kata~tru jsou tu uvedeny ukázky originál-

ních map tereziánského i iosefského měření, stabil-
ního katastru i nového měření. Z měření Prahy je
tu plastický panoramatický plán mjr. Josefa Daniela
Hubra z r. 1769. Huber, .který měřil Prahu při I. vo-
jenském mapování po skončení tohoto měření pod-
robně dokreslil axonometricky na vyměřenou situaci
každý blok domů s podrobným propracováním fasád
jednotlivých domů a zahrad, takže celek tvoří vzácné
panorama tehdejší Prahy. Originál je v měř. 1 : 4060,

rozměrů 235 cm X 235 cm a uložen je ve Vídni. Dále
je tu původní plán Prahy kapitána Josefa Jiittnera
z r. 1820. Při shromažďování historického materiálu
pro část zemských měřičů a i ostatních historických
částí nahromadilo se dosti vzácného a neznámého
materiálu, o němž bude v tomto časopise později p0-
dána zpráva.
V části »starší civilní· práce« jsou tu původní tisky

map Cech, Moravy, Slezska a Slovenska ze století
18 a 19. Jeou to mapy jak zemských celků (mezi
nimi i známá jména David, Kreybich, Kořistka atd.)
tak jednotlivých krajů (autoři El'ber, Franza, Krey-
bich, Loth aj.).
Z vojenských mapování jsou tu ukázky nejen z prv-

ního, druhého a třetího mapování a to z prostoru,
Velké Prahy, ale i původní měření z tohoto prostoru
od neznámých autorů. Jsou tu shromážděny zajímavé
a velmi cenné elaboráty, které pro studium této doby
jsou jinak těžko dostupné.
Tato historická exposice je ukončena ukázkou zají-

mavé námořní hůlkové mapy primitivních národů
z Marshallových ostrovů, sestavené z bambusů a mušlí
(s podrobným vysvětlením a popisem) a jí proti-
kladná moderní námořní mapa těchže ostrovů. Dále
je tu originál olomoucké kruhové mapy světa z 15.sta-
letí, vzácné vyobrazení čínského Boha geografů a
astron9Ulů (z čínskými kompasy a mapami) a mnoho
jiných cenných ukázek kartografických prací.

Část novodobého mapování.

Vlastní výstava prací Vojenského zeměpisného
ústavu začíná exposicí, která ukazuje práce astTOJ'l.O-
mické, geodetické a budování trigonometrické sítě.
Je tu vystaven cirkumzenital Nušlův-Fričův k astro-
nomickému určování polohy bodů; chronograf z pří-
slušenstvím a starý monometalický základriový pří-
stroj rakouského voj. zeměp. ústavu, typ z r. 1810,
jímž byla měřena josefovská a chebská základna.
Novější základnový přístroj s invarovýml dráty 24 m
dlouhými ukazuje pokrok vědy a techniky i v tomto
oboru. Různé typy trigonometrických věží, schema-
tické znázornění rozvinutí základny do trigonomet-
rické s'tě diagramy a plastický model krajiny s názor-
nou ukázkou záměr při trigonometrickém měření,
vyjadř~jicí základní myšlenku triangulace a foto-
grafické snímky z práce geodet,ů astronomů a jejich
pomocníků, doplňují exposici. Také nivelisace je do-
provázena diagramy a ukázkou moderního nivela.č-
n'ho stroje. Mezi měřickými stroji používanými při
triangulaci je vystaveno několik typů theodolitú a
dále optická dálkoměrná .souprava.

Topografi.cká složka (mapování), tvoří nejdůleži-
tější úsek při zhotovování mapy. Jsou vystaveny
podklady se kterými jde topograf (mapér), do te-
rénu: zmenšená situace z map velkých měřítek (ka-
tastrální mapa, lesní plány, atd.), body o známých
S<luřadnicícha výškách (trigonometrické body, body
doplňovacího měření), vyhodnocené letecké snímky,
případně snímky pozemní fotogrametrie, souřadnicová
síť a rám listti; dále jsou tu vystaveny části elabo-
rátu, které si topograf přináší z prací v terénu. Jsou
to: doplněná situace, průsvitky výškových bodů, pís-
ma, kultur a vod, vrstevnic, generalisační atd., z kte-
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rých V zimním období kreslí originál pro další re-
produkci. Exposice je doplněna fotografickými sním-
ky z polních prací, které zachycují topografa při práci,
dia!ITamy a vybavení pro polní práce (měřické po-
můcky, stolek, tachymerický eklymetr, atd.), ukazu-
jící názorně s čím topograf a jeho pomocn'ci v terénu
pracují.
Přehledná mapka ukazuje, že topografové provedli

v letech po druhé světové válce velkorysou revisi
stávajících map v celém prostoru čech a Moravy
a části Slovenska v měřítku speciální mapy.
Klasický způsob topografického mapování počíná

v no!dední době vytlačovati moderní fotoqrametrie
zvláště letecká. Je proto fotogrametrii vyhražena další
část výstavy. Vystaveny jsou fotografické komory
pro práce pozemní i letecké, fotografie přístrojů,
zhodnocující sn'ímky a ukázky leteckých snímků, za-
chycujících různé typy sídlišť, kultur, komunikací
atd. Výsledky práce - plány a mapy :.- Z pozemní
i letecké fotogrametrie názorně ukazují, jakých přes-
ností lze docíliti touto methodou. V temné komoře
výstavy je instalován multiplex a překreslovač, s ni-
miž může každý návštěvník výstavy manipulovat. Na
plastickém modelu krajiny jsou znázorněny překryty
snímků při leteckém fotografování. Fotogrametrickou
čá~t výstavy ukončuje fotogrametrický film, promí-
taný v přilehlém sále. Film názorně vysvětluje postup
prací od na.1étávání krajiny při fotografování až po
vyhodnocení snímků na multiplexu nebo stereoplani-
grafu, sestavování mosaiky a úpravu fotoplánů i p0-
užití fotogrametrie v dalších vědních oborech.
ZčešťovánI názvosloví na mapách, t. zv. pomístní,

t. j. stanovení českých názvů terenních celků a jejich
částí, názvů vod stojatých a tekoucích je zpracová-
váno názvoslovnou komisí ve Vojenském zeměpisném
ústavu. V komisi Izasedají význační odborníci, zá-
stupci ústředních úřadů, vědeckých a výzkumných
institucí. Hlavním podkladem pro práce komise jsou
názvy, zjišťované topografy v terénu a názvy zjištěné
v historickém materiálu z daného prostoru. Po od-
chodu Němců z pohraničí je třeba normovat názvosloví
zejména v pohraničních krajích. Postup práce, rozsah
zpracovaného prostoru a množ"tví zpracovaných názvů
je zakresleno na mapě 1 : 750 000.
Další část výstavy je určena kartografii. Práce

kartografů jsou vystaveny ve vývojovém sledu. Ori-
ginál třetího vojenského mapování listu Prahy v mě-
řítku 1: 25000 a 'z něho odvozené speciální mapy
v měřítku 1 : 75 000 (chronologicky seřazené po jed-
notlivých po sobě jdoucích vydáních) názorně ukazují
doplňování a zlepšování tohoto mapového díla u nás,
zvláště v t8renním znázorňování. Je poukázáno na
vydání, které bylo převzato v roce 1918 a vydání
konečné, používané dnes. Vystaveny jsou i veškeré
př'lohy, sloužící k vytvoření této mapy z originálních
topografických prací : zmenšená topografická situace
na oleatách a jejich generalisace, názvoslovné kon-
cepty, evidenční listy, atd. Speciální mapy tvoří pod-
klad k dalšímu použití mapy geologické, pedologické,
správní, atd. Obdobně i generální mapy 1: 200000
prodělaly svůj vývoj. VZÚ začal v roce 1918 dvou-
barevnou generálkou, jejíž vývoj je na výstavě uveden
a jenž končí mapou hypsometrovanou.

Vojenský zeměpisný ústav stará se i o výchovu
vojenského kartografi.ckého dorostu. Vystaveny jsou
četné ukázky kreseb terénu i situace učňů, pomůcky
užívané v jejich ooborné práci a pomůcky výchovné.
Kresličské práce se počínají mechanisovati, jak uka-
zují další exponáty. Do map se vtiskuje písmo a kar-
tografické značky; čas tiskem ušetřený jest velmi
značný. Mapové měděné· tiskové desky a rytecké ná-
stroje ukazují obtížnost práce v tomto úseku. V ori-
ginálních kresbách téměř všech manýr a v jednotli-
vých měřítkách až do měř. 1 : 500 000 návštěvník vidí
pracné a umělecké propracování plasticity terénu.
Z map aplikovaných uvedena je mapa letecká v mě-
řítku 1 : 200 000 v několika provedeních. Z přehled-
ných jsou uvedeny mapa vzdáleností 1 : 300 000, mapa
Evropy 1: 500 000, mapa ŮSR 1: 750 000 a mezi-
státní mapa 1: 1 000000. Ukázka speciální mapy
v měřítku 1 : 50000 naznačuje, jak budou zpracovány
naše příští mapy.

Úprava našich nových mapových děl je zjevna ze
schematického znázornění; výchozím dílem je meziná-
rodní mapa světa v měřítku 1 : 1 000000; z ní děle-
ním odvozují se měřítka 1: 500 000, 1: 200 000 a
dále 1 : 100000 a 1 : 25 000. Použito bude Gaussovo-
Kriigerova válcového transversálního úhlojevného Zl>-
braziení. Mapy budou vesměs vrstevnicované, spe-
ciální ještě dále stínovaná.

Využití map v geologii, vlastivědě, turistice a ve
školství ukazuje další exposice. Samostatnou skupinu
tvoří mapy plastické. Ukázky postupu výroby plastic-
kých map, údolí Sárky v měřítku 1 : 2 500 a mapy
Krkonoš 1:25 000 znázorňují generalisaci terénu
v jednotlivých měřítkách mapy. Spolupráci Vojen-
ského zeměpisného ústavu s vědeckými pracovníky
dalších oborů ukazují letecké snímky archeologických,
hospodářských, regionálně zeměpisných a plánovacích
prací. Zde je též vystavena i vědecká publikační čin-
rU)$f; ústavu.

Z reprodtukce je tu vystaven malý offsetový stroj.
Originální kresby map se reprodukují cestou foto-
grafickou a zhotovují se v přesné míře negativy na
citlivém fotografickém materiálu v poměru 1:1nebo
se častěji zmenšují, aby se docílilo při tisku jemnější
kresby. Fotografická reprodukce se provádí speciál-
ními fotografickými přístroji, jejichž negativy mají
rozměry až 100 X 100 cm. Originály kresby kreslí
topograf nebo kartograf na pap'rovém podkladu, na-
lepeném na kovové desce nebo na průsvitné astra-
lonové folii. Pomocí fotografických negativůpořizují
se kovové (hliníkové nebo zinkové) desky, které se
reprodukuií v offsetových strojích. Tento způsob roz-
množování je nyní nejobvyklejší. Tisk je založen na
principu vzájemného odpuzování vody a mastnoty.
Tiskne se s plochy, tak jako dříve se tisklo kameno-
tiskem (litograficky). Tiskem offsetovým nebo-li pře-
nosným se nazývá způsob, kde mapová kresba s tis-
kové desky se nepřenáší přímo na papír, nýbrž nej-
prve na gumový válec a s něho na papír. Několika-
barevné originály map vyžadují stejný počet negativů,
z nichž se zhotoví stejný poČet desek. Moderní tiskové
offsetové stroje jsou jedno- i vícebarevné a jejich
pracovní výkon činí 3 000 až 4 000 tisků za hodinu.
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Na výstavě .tiskne tento malý offsetový stroj nej-
starší mapu čech Mikuláše Klaudiána z roku 1518,
kterou dostane každý návštěvník výstavy zdarma.
Na čestném místě výstavy je věnována vzpom:nka

hrdinl'm z doby okupace, vystaven je i dóklad o roz-
o ,RUZ~E

kazu li: Vymazání Lidic z našich map, návštěvník
může vidět mapy, které byly podkladem při rozhodu-
jícím jednání o odtržení našeho pohraničí v r. 1938
a jiné, další exponáty, které připomínají okupační
dobu.

Zjednodušená nitková tacheometrie. K článku, jenž
pod tímto názvem byl uveřejněn v čísle 7/49 Z. O.
z 25.VII. t. r. Ing. Dr K. Zůbkem napsal Ing. Dr Karel
K u čel' a přípomínku, kterou otiskujeme, přípoju,iice
k ní hned stanovísko odborného I'edaktora,

Připomínka zní:
Zeměměřický úřad vydal r. 1948 ve své Geodetické edici

publíkací Ing. Dr Ericha Šestáka »Tabulky pro dvo'j-
nitkovou tachymetrii« pro šedesátinné a setínné dělení.
Autor z něho uveřejnil krátký výtah pod názvem "Dvoj-
ni.tková tachymetrie« v Z. O. č. 8/1948, V čisle 7/1949
Z. O. pak uveřejnil Ing. Dr Kare,l Zúbek článek »Zjedno-
dušená nitková tacheometríe«.
Základní myšlenky obou prací jsou v zásadě totožné

a protože to Dr Z. ve svém článku nekonstatoval, pova-
žují za nutné na tuto shodu upozornít.
Na pJ:oíméodečtení laťového úseku upozornil již, prof.

Dr Hammer r. 1891. V obou pracích však bylo navíc
upuštěno od jakéhokolí odčítání střední nítě. Tím vzníkla
nutnost úpravy výškového vzorce a sestavení nových ta-
bulek líšících se· od dosavadních co do výpočtu výšek,
Dr Š. tabuloval funkcí V = 50 . sín 2 a. - 0,5 a DI' Z" ne-
přihlížime-li k tiskové chybě o jeden odstavec níže na-
pravené, funkci 0,5. sin 2 a. - 0,005, tedy jednu setinu
funkce V. (Pro příklad uváděný Dr Z. se vyjmou z jBho
tabulek hodnoty 0,9420 a 0,2387. Z tabulek DI' Š. str. 28
jsou to hodnoty 94,2 a 23, 87).
Otázku vyřešení samotnýeh tabulek nemínim posu-

zovat, neboť tu jde o autorství jíného druhu a může,me
vzniknout nová, druhotná původnost. Zajímá mne' jen
autorství, týkajicí se nepatrné, ale významné úpravy
výškového vzorce a proto konstatují, že obě práce byly
uvevejněny po celoroční přestávce, v podrobnostech se
nepatrně liši, avšak jejich základ í praktícký cíl jsou
totožné, Za takových okolností je nutno považovat' za
autora nové myšlenky toho, kdo ji první publíkoval.

Ing. Dr Karel Kučera.

Stanovisko odborného redaktora:
.Te pravda, že pan Dr Šesták upravil jako první autor

vzorec výškový v nitkové tachymetrii v případě. že se
nečte střední nit; proto mu náleží priorita této myšlen-
ky a práce jeho měla býti citována v seznamu litera-
tury na konci Zúbkova článku. Nestalo se však úmyslně,
že nebyla citována, n)'brž jen nemilým opomenutim, což
zde zdůrazňuji.
Pokud jde o tabulky, je lepší cesta nenásobiti 100,aby

tabulkové hodnoty nevyhovovaly obecně pro každý druh
tachymetru. Prof. Tichý,

o nové cesty v zeměměřictví. Redakce Z. O. dostala
podnětný dopis, který pro jeho zajímavost otiskujeme
v plném znění v př·edpokladu, že vyvolá dískusi mezi
čtenáři Z. O.
»Není sporu, že v přítomné době prodělává čs. země-

měříctví určitou krisi, vyvěrající z toho, že prudce vy-
prchal hlavní cíl naší činnosti, t. j. obnovování a udržo-
vání pozemkového katastru k účelúm daňovým. Hledají
se nové cesty, což je spojeno pochopitelně s obtížemi.
Potíže s hledáním nové náplně a správné orientace do-
léhají i na jiná povolání, na př. na právníky a pod.
Jistě by ne,bylo správné, jsme-li přesvědčeni o potřebě
a smyslu naší práce-, abychom jen naříkali a ne-snažili"se
kritickou dobu cílevědomě překonat. Po mém soudu nej-
více zde záleží na zeměměřičích ve ve,ře,jnéslužbě. To je
složka, která vede, která musi znát podrobnosti veške-
n'rch úseků zeměměřictví, její org'anísací, musí být v těs-
ném styku s její výkonnou složkou a musí mít tolik
fantasie, aby předvídala vývoj naší práce do příštích \et.
Na výkonných silách pak spočívá úkol zvýšit produkti-

vitu služby, nikoliv snad tím, že budeme místo 10 hod.
domě pracovat 12, nýbrž. tím, že si:
1. práci lépe zorganisujemc,
2. zjEcdnodušímeji vynecháním přečetných zbytečností
ve shodě s tím, co po nás žádá dnešní žívot,

a. použíjmne výkomiých pracovních me-thod.
Chtěl bych přičínit několik poznáme-kk těmto bodúm:
Ad 1. Zde je především třeba důsledně uskute(~niti-

,jednotící v8dení v měření, čímž se zabrání opakování
měřických prací a zaručí se plné využití dosavadních
podkladů pro vše'chny potřeby v obvodu okresu i kraje.
Zllaltllná to, soustředit všechna měřická díla v obvodu
okresu či kraje, odborně je uspořádat a z.ískat tak pře-
hled, co je vykonáno a co je nutno plánovat. Dnes prak-
ticky všechny práce měřické jsou placeny z veřejn)'ch
prostředkú. Proto je možno vyloučit opakování. Správné
využití již hotových měřických elaborátú znamená šetřit
peníze státní pokladně! Není to práce, jednoduchá; vyža-
duje i u okresú zkušených odborníků a proto je třeba,
aby na vedoucí místa i v okresech se dostávali lidé, kte,ří
mají hluboké vzdělání theore,tické a dostate,k praktic-
kých zkušeností. Není přece účelem vyhotovit za mnoho
mi.lionů měřický Colaborát;jdCoo to starat se·, aby byl
řádně využit· pro vCořejnoupotřebu.
Ad 2. V situačním měření bylo by třeba upustiti od

luxusní zásady: "Každý -bod situace zaměNt měrou kon-
strnktivní a zajistit měrou kontrolní«; přiměřeně zjed-
nodušovat zaměřovanou situaci zejména v zastavConé
části; stabilisování hranic provádět radikálně sníženým
počtem mezníků; u výškového měření nezacházCotdo ob-
dobně zbytečných podrobností jako u měřeni situačního,
omezit výškopis jen na části, kde je skutečně potřebný
a nikoliv se řídit obvodem katastrálního území.
Ad 3. U situačního měření je nutno používati co nej-

více měření optického, které nám umožllUje současné
měření situační i výškové. Vitám v tom směru článek
s. Ing. Dr Vál k y v posledním čísle Z. O" který obsa-
huje. zlepšení, aby se mohlo používati optického měření
i uvnitř stavebních bloků.
-Všechny tyto náměty na zlepšeni a mnohé jíné vyža-

dují ovšem pochopení celého našeho pracovního kolek~
tiva, vyžadují případně i určité investicCona prováděni
různých zkoušek, investice, jež se mohou někdy i neren·
Ťl'vat podobně jako se to stává ve výzkumnictví ruzných
podniků, které vždy snahy po zlepšování podporují.
Proto by bylo žádoucí, kdyby se uskutečnil pod úřední
patronací pracovní sjezd těch zeměměřičú, kteří se tako-
vými věcmí zabývají.
Kde by se mělo všechno toto úsilí obrážeU Myslim, že

k tomu je náš časopis nejvhodnějším místem. Teď by
v něm měly články vědeckého obsahu prozatím ustoupit
a získané mLstoby se mělo věnovat diskusi o budoucím
vývoji naší prácel, A hla vně b y bylo tře b a v y v O~

lat nejširŠ'Í zájem výzvou redakcCo k za-
sílání třeba i drobných návrhů. Uveřejnění
z18pšovacích návrhů v časopise má velkou výhodu před
podáním návrhu u úřadu. U úřadu skončí návrhy, podané
třeba i s podrobn)-m rozbo'remčasové úspory na konkrét-
ních případ~ch často tak, že výsledek není patrný. Uve~
í'ejnění návrhú v Z. O. má výhodu objCoktivníhoposou-
zení redakční radon, je také vyloučena ře,vnivost, závist
ntd. a návrh přijde ve známost co nejširšího okruhu čte-
Hářú. Myslím, že by z podobné akce vyšlo mnoho Užitoo-
ného. KL
P o zná m k a r Cod a k c e: Redakce Z. O. vítá tento

podnět a opětovně vyzývá všechny čtenářCo,aby jí zaslali
k uveřejnění své náměty z praktické činnosti, zlepšovací
návrhy, organisační návrhy a pod. KroDl původních a
obsažnějších článků ochotně otiskne i zcela krátké zprá-
vy, náměty a připomínky. Všem námětům tohoto druhu
bude dána př'ednost v otištění.

Hlavní a odpovědný správce: Ing. Dr Bohumil Pour. -- Majetník a vydavatel Spolek českoslov. inženýrú a techniků.
- Tiskem knihtiskál'ny .Typns« v Praze XVI. Telefon 410-62.- Hedakční korespondence budiž řízena na adresu

hlll\'ního redaktora Praha XVI, Nábřeží Legií 3.1949/156


