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Naše aktivní účast při dalším rozvoji JZD
526.99:336.211.1(437)

Z iniciativy ústředního výboru Komunistické strany Československa a z rozhodnutí vlády republiky
scl1ází se v těchto březnových dnech IV. celostátní
sjezd jednotných zemědělských družstev. Sjezd pro-'
jedná I1koly, které na zákla<j.ě dosažených výsledků,
našich možností i potřeb uložil našemu zemědělství
v etapě dovršení výstavby socialismu ~I. sjezd KSČ.
IV. celostátní
sjezd jednotných
zemědělských
družstev je až dosud nejvýznamnějším sjezdem budovatelů socialismu na vesnici, neboť družstva: hospodaří v převážné většine obcí a delegáti tak zastupují většinu rolnictva.
XI. sjezd naší stran.,- ukázal, že předpokladem
trvalého rustu výroby v ~emědělství je další rozvoj
a upevňoVání jednotných
zemědělských družstev
a neustálé posilování jejich hospodářské základny.
K dosažení těchto cílů' je nutné v prvé řadě intensivně a účelně využívat zemědělského půdního
fondu a nepřipustit jeho snižování. Zvláště opravdu
cílevědomé hospodaření s ornou půdou je jedním
ze· základních předpokladů pro zvyšování zemědělské výroby.
Odvětví geodézie a kartografie se podílelo významnou měrou na dosavadním rozvoji jednotných
zemědělských družstev. Podle požadavků ministerstva zemědělství a odborů pro zemědělství a lesní
hospodářství rad KNV dokončili pracovníci okresníchměřických středisek v českých krajích v minulém ruce 4'111 akcí pro hospodářskotechnické úpravy pozemků nově vzniklým, družstvům, nebo družstvům s rozšiřující se půdní základnou a od roku
1956 téměř 11 000 akcí, a to'ina ploše 1Vzmil. hektarů. Přitom odpracovali 1 483 012 skutečných hodin, což představuje celoroční výrobní kapacitu více
než 7QO inženýrskotechnických
pracovníků. Nárazovost těchto tyrací převážně v jarních a podzimních
měsících vytvářela však situace špičkového nasazení potřebného velkého PQčtu techniků, a proto je
třeba kladně hodnotit splnění ostatních závažných
celostátních i mťstních úkolů oblastních ústavů geodézie a kartografie.
Jak známo uložil X. sjezd KSČ orgánům Ústřední
správy geodézie a kartografie' ve spolup,ráci s národ,ními výbory a orgány ministerstva zemědělství a lesmího hospodářství založit do konce roku 1958 na celém státním území novou jednotnou evidenci půdy.
Prlilcovníci resortu Ústředrlí správy geodézie a kartografie čestně splnili tento mobilisační úkol a do
konce minulého roku předali všem místním národním výborům elaboráty JEP. Oba úkoly, zakládání
jednotné evidence půdy i vyprojektování hospodářskotechnických úprav pozemků! se vzájemně prolínaly a ve svých důsl~dcích ovlivňovaly intensivnější rozvoj socialistického sektoru. Je nemálo dokladů o tom, jak technici a techničky okresních měřických středisek dovedli využít výsledků jednotné
evidence pudy k politickému přesvědčování při zakládání nových' družstev i při rozšiřování jejich
členské a půdní základny. ,

Založením jl;dnotné evidence půdy byla veškerá
puda rozepsána podle parcel a druhů vzdělávání na
jednotlivé zemědělské závody.\!,yto elaboráty představují výchozí ákladní ~daje <> půdě pro veškerou
potřebu
národních
výboru.
Povinností
orgánu
Ústřední správy geodézie a kartografie je udržovat
tyto údaje v neustálém souladu se skutečností. To
bude vyžadovat zvláště v letech 1959-60 v podmínkách dokončení přechodu zemědělské malovýroby
k socialistické družstevní velkovýrobě dalšího velkého úsilí technických pracovníku okresních měřických středisek.
Všechna naše práce na vesnici musí vést k splnění
~:programu vytyčeneho XI. sjezdem naší strany. To
'znaqlená dosáhnout vítězství sócialistické družstevní
velkovýroby v zemědělstVí, postupně dospět k likvidaci vesnických boháčů jako třídy a rozhodným
vzestupem intenzity zemědělské výroby zajistit další'
nepřetržitý rust životní úrovně lidu.
Je nasím mobilisačním úkolem probojovat na
všech stupních řízení resortu Ústřední správy geodézie a kartografie, zejména u okresních měřických
středisek, podstatné zlepšení a prohloubení spolupráce s národními výbory. Současně vycházet ze
základní zásady našeho společenského zřízení z vedoucí úlohy předvoje dělnické třídy a iniciátorky
všech našich vítězství -:- Komunistické strany Československa. To znamená' při řešení obtíží a problému na vesnici radit se a opřít se o vesnickou
organisaci strany, informovat o výsledcích práce
na vesnici i celkových výsledcích práce okresního
měřického střediska okresní výbor KSČ a předkládat mu iniciativní návrhy k odstranění zjištěných
nedos~atku. Vysokou aktivitou a tvurčí iniciativou
pomáhat každodenně místním národním výborům
a jednotným zemědělským družstvum nejen v rámci
tychnické pomoci, ale spolu s agronomy a dalšími
odborníky při komplexním řešení otázek spojených
s odkrytím a využitím vŠ,ech výrobních reserv jako
ladem ležící nebo zamokřené půdy, málo výnosných
luk a pastvin, pudy zalesněné přirozpným lláletem,
nadměrných výběhu a ruzné nevyúžité p·"tdy. Tyto
zásady platii pro oblastní ústavy ~eodézie a1<artografie ve styku s krajskými nánummi
výbory
a krajskými výbory strany.
Převážná část pracovníku resortu Ústřední správy
geodézie a kartografie jsou. příslušníci technické
. inteligence. XI. sjezd KSČ vychází ve svém usnpsení
z· pevné duvěry strany, že naše inteligence dá všechny síly pro zabezpecení prudkého rozvoje naší
. výroby a techniky, pomůže rozmachu socialistické
kultury. Připomíná, že k tomu je potřeba, aby se
inteligence více spojila s životem dělnické třídy,
aktivněji se účastnila veřejného života země a stále
dusledně;íi ppírala svou činnost o marxisticko-Ienin. ské učení.
_
Věříme, že pracovníci celého odvětví geodézie
a kartografie nezklamou duvěru naší strany, ale
ještě houževnatěji, cílevědoměji a s potřebnou per-
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spektivou budou pomáhat s daleko větším zápalem
pro věc socialismu a míru, k prospěchu všech pracujících, naší vlasti i na celém světě, při ,řešení' složitých a oQtížných problémů při dokpnčení přechodu
zemědělské malovýróby k socialistické druŽstevní
velkovýrobě.
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Zdravíme delegáty IV; celostátního sjezdu jednotných zemědělských družstev a slibujeme naší slavné
Komunistické straně Československa, že na pracovním úseku geodézie a kartografie učiníme vše pro
urychlené dovršení výstavby socialismu v naší vlasti.
.

Vladislav

Sachunský

,

Založení jednotné 'evi1dencepůdy v ČSR
lnž. Viktor Ha r t 1,
Ústředníspr6va
geodézie a kartografie
Důvod vzniku f1kolu zavedení ;pořádku do evidence půdy. Úkol,uložený X. sjezdem KSČ a us~eseními vlády., Plnění I. etapy úkolu -:.. zjištění globálních údajů o půdním fondU. II. etapa - zakfádání jednotné evi-"
dence půdy (lEP) a její význam. Dvojí způsob zakládání JEP. Základní technologické postupy. Plán a plnění
úkolů v jednotlil)ých
letech. Zjišťování zdrojů pro rozšíření výměry orné půdy při zakládání JEP. Způsob
vyhotovení a složení operátů JEP. Výsledky sumarizačních prací, evidence pudy a založené JEP.

Před druhou ~větovou válkou byla vedena evidence
půdy v operátechpozemkového
katastru a sloužila
zejména ke zjištění výnosnosti pozemků pro dáňové
účely a jiným ,potřebám kapitalistického řádu za
,první republiky.
,
Spole.čens~é a' hospodářské změny po roce 1945,
a zejména po vítězství dělnické' třídy v Onoru 1948,
,kdy byla nastoupena nová po~roková cesta též na
naší vesnici přechodem od, zemědělské malovýroby
k družstevní velkovýrobě, se projevily ve vlastnických a užívacích vztazích k půdě. Nastalé převratné
změny v t(zívání půdy nemohly být provedeny podle
,staré přežité koncepce vpozemkovél')1 katastru, a
proto byly podchyceny pouze v dílčích mapových a
písemných' elaborátech.
..
Tímto postupem vznikly během doby větší nesrovnalosti mezi ,skutečností a evidovaným stavem v po'lemkovém katastru.
Socialisticke hospodářství, ,zvláště pak zemědělství,
mělo však je~tě náročnější požadavky na půdní evidenci, než mohl poskytnout pozemkový kátastr;
který svou skladbou a obsahem písemného operátu
nevyhovoVal již současným 'potřebám plánování, řízení a rozpisu zemědělské výroby a výkupu země~
dělských produktů. K těmto účelům je třeba znát
výměry pozemků .a jejich druhy (kuÍtury) pro každý
zeměd~lský, zahradnický, lesnický a jiný závod pódle
jejich sídel, bez ohledu v kterém katastrálním 'ú;zemí pozemek' leží. Pozemkový' katastr však evidoval'
pozemk,y pouze v rámci katastrálních území, a to
podle vlastnických vztahů, bez ohledu na uživatele
půdy.
Postupem doby docháf:elo k nesouhlasu pozemkového katastru se sk,utečností, který se s postupujícímsdružováním
pŮĎydodružstevní
zemědělské
. velkovýroby stále zvětšoval. Plánované hospodářství
vyžadovalo však stále větší měrou přesnou půdní
evidenci.
Ministerstvo zemědělství se snažilo' pro potřeby
plánování zemědělské výroby zavést od roku 1951
vlastní evidenci půdy a navrhlo ve spolupráci se
Státním úřadem statistickým několik opatřenI; Přestože na těchto akcích spolupracovala též zeměměřická .služba, hlavní tíha prací spočívala na národních"
výborech, které však nemohly úkol úspěšně zvlád-

nout, a zvláště nemohly získané výsledky udržet
v souladu se skutečností. Bylo to pochopitelné proto,
že národní výbory neměly pracovníky ovládající půdní evidenci a že získané údaje o půdě nevycházel,y
z technických p'odkladů (map). Rovněž krátkost lhůt,
stanovených pro tyto akce a si\;utečnost, že většina
údajů byla získávána- na základě přiznání uživatelů
půdy, nemohlypřjnést žádoucích výsledků.
Tato skutečnost, a dále soustavný úbytek orné
pudy, vytvořily povážlivou situaci na úseku zemědělství, a proto zavedení pořádku v evidenci půdy stalo
se předmětem Jednání zasedání Ústředního výboru
Komunistické s!Írany Československa ve dnech 16. a
17. prosince 1953 .. ,
Konečně Směrnice· X. sjezdu Komunistické. strany
Československa v části týkající se podstatného zvýšení zémědělské výroby v nejbližších dvou až třech
letech uložily konkrétní úkol na úseku zavédení pořádku do evidence půdy.
Úkol. X. sjezdu K~ byl konkretizován
těmito
usneseními vlády:
I
ze dne 31. srpna 1954 o zavedení pořádku vevidenci půdy,
. I
ze dne 25. ledna 1956 ~ založení jednotné evidence půdy a jejím udržování v souladu se skutečným stavem,
- ze dne 28. listopadu 1956 o opatřeních pro založení jednotné evidence půdy do konce r.oku 1958.
V dalším uvedeme obsah uložených úkolů Ústřední
správě geodézi~ a kartografie a jejich plněni.
U sne sen í m v I á d y ze d tl e 31. srp n a 1954
bylo uloženo ,zjistit údaje o skutečné výměře zemědělské a nezemědělské půdy podle jednotlivých kul-'
tur v hospodářských obvodech obcí, okresů a krajů,
na podkladě údajů pozemkového katastru a v rozčlenění podle ústředně a krajsky plánovaných seKtorů.
",-\
..•
Učelem tohoto úkolu bylo jednak operativní získání spolehlivějších údajů o půdě pro plánování a
rozpis zemědělské výroby, jednak zastavení nepříznivého vývoje výměry orné půdy, která sekaždoročně snižovala.
'
úkol byl splněn ve lhůtě do konce března 1955, tj.
Úl. sedm mě1;íců, za krajního vypětí pracovníků orgánů geodézie a kartografie. I když přihlédneme k některým nedostatkům ve vyšetření stavu kultur, které
v.tak krátké lhůtě byly z~elapochopitelné, lze h~d-
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rtotit splnění úkolu/jako úspěšné tím více, že to byl llezemědělskou 6 druhů pozemků (lesní půda, rybníprvní velký úkol svěřený novému ústřednímu orgákya potoky s ,chovem ryb, ostatní vodní plochy, zanu geodézie a kartografie., Tak byly poprvé od r.
stavěné plochy a nádvoří, neplodná pUda a ostatní
í945 zjištěny reálné 9 10 bál ní údaje o stavu půdplochy). Označování pozemků' podle účelu užívání a
ního fondu na podkladě přímého šetřeni v terénu a na
charakteristika jednotlivých druhů pozemků (kulpodkladě technických map, zatím co předcházející
tur) byla stanovena Směrnicemi č.'l54 Ústřední spráakce vycházely převážně ze šetření, statistických.
vy geodézie a: kartografie a ministerstva potravinářKonkrétní výslédek této akce byl, že proti posledského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků ze
.ním statistickÝ!l}' údajům o půdě z února 1954 byl dn.e 30. července 1957 - uveřejněnými v Úředním
listu částka' 81/1957. '
,
zjištěn celostátní přírůstek: 334 556 ha zemědělské
pů(ly, z toho 260 824 ha půdy orné. Celkové údaje
'Úkol založení jednotné evidence půdy byl rozplá- "byly sumarizovány podle hospodářských plochokre~
nován na tři roky, tj, ha léta 1956.,-1958.
sů a krajú :li rozčlenění podle kultur/ a sektorů a přePo zahájení prací v r. ·1956 vynutil si však značný
dány národním výborům a zájmovým resortům.
rozvQj jednotných zemědělských družstev zvýšeného
Ná úkolu pracovalo v průměru 1500 pracovníků
uvolnění inženýrsko-technických pracovníků na hosorgánů geodězie a kartografie, kteří odpracovali
podářskotechnické
úpravy pozemku (H1'ÚP). Tak
celkem 2 743 600 normohodin a ipracovali 87,5 %
býlo plnění plánu v zakládání jednotné evidence půcelkového úkolu. Zbytek 12,5 % úkolu zpracoval býv. dy velmi zpomaleno již v samém začátku.
Agroprojekt.
I
Během roku 1956 bylo pracovníky okresních měDalším souběžným úkolem v. této etapě bylo pořických středisek oblastních .ústavů geodézie a kárskytnutí, technické pornoei národním výborůJ11 při
tografi-e odpracováno na HTÚP 306 000 skutečných
prověřování a zpřesňováhí údajů vyšetřených orgány
hodin, místo plánovaných 92 oao hodin. Překročení
geodězie a kartografie, zEůrnéna při prověřování a
plánované výpomoci na HTÚP o více než 300% a
,doplňování evidenčních listů u místních národních
pozdní splnění náboru absolventek jedenáctiletých
výborů. Rovněž i tento. úkol byl ,zvládnut v dané 'škol (předpokládaný pábor k 1. 1. 1956 - splněný až
lhůtě do 31. srpna 1955 a výsledk.Y zpřesněné. evipo ukončení škólního' roku, tj. v červenci a' srpnu
dence půdy sumarizované v sektorových přehledech
1956) .projevilo se v plnění plánu zakládání jednotné
o plochách kultur byly předány národním výborům
evidence půdy v r. 1956 do té míry, že mís,to splnění
a zájmovým resortům.
:
plánovaných 28 % celkového úkolu bylo splněno
U sne sen í m v 1á d y z e dne 25. l-e dna 1956
pouze 11;8 %, a to ještě se značnou rozptacovaností,
byly uloženy tři hlavní úkoly:
!
kterápřecháiela
do r. 1957.
Pokračující
socializace
venkova a nutnost přesné
a) vyhotovit základní technické, pOdklady jednotné
evidence půdy a udržovat je v souladu se skuteč.:. evidence pohybu půd,y v tomto období potvrdily vzájemnou souvislost HTÚP a zakládání JEP a jejich
ným stavem,
současné prováděni: Proto vláda usnesením ze dne
b) na základě teGhnických podkladů Založit u míst~
28. března 1956 rozhodla oba úkoly zajišťovat sounich národních výborů nové, operáty jednotné
časn~ a uložila Ústřední správě geodézie a kartogra-evidence půdY,'
fiepředložit návrh opatření k zajištění zVýšlmé výc) zajišťovat po technické stránce, odborné vedení
pomoci při HTÚP za současného zajištění úkolu zaevidence půdy u místníCh národnkh výborů.
kládání JEP ve lhůtě do konce roku 1958.
I Ze získ~ných zkušeností bylo patrno, že v obcích
Účelem jednotné eviden<;e půdy je vybudování tas převažujícím soukromým hospodařením bylo by
kové evidence půd,y, která by poskytovala hodnověrzakládání jednotné evidence půdy nejpřesnějšími
né údaje ,nejen pro plánování a řízel1ízemědělské
metodami nehospbqárné a nákladné.
výroby a rozpisy dodávek, ale i podklady pro eviden Proto, Ústřední správa předložila vládě návrh, ktecia registraci vekerých pozemků, budov, staveb aj.,
rývycházel z účelného vzájemného využití ,prací na
a tak sloužila potřebám všech odvětví národního
jednotné evidenci půdy a hospodářskotechnických
hospodářství.
úpravách pozemků' s návrhem zakládat jednotnou
K tomu je třeba' vyhotovit ve všech obcích takové
evidenci půdy dvojím ~působem.
mapové a písemné doklady; které by' umožnily odstranit rozpory V údajích o půdě, aby podle nich
Tentollávrh byl přijat
mohla být všechna půda adresně umístěna, .t. zn. rou sne sen í m 'V I á diY ze dne 28. I i s top a d u
zepsání vešker;Ých pozemků zemědělských i' Tlezerně- 1956, k;teré uložilo založit jednotnou evidenci půdy
dělských pro jednotlivé úživatele -- závody - podle
dvojím způsobem~a to:
parcel, jejich výměr a druhů (kultur).
a) pfesnou. ~etodóu (ve smyslu usnesení vlády ze
V důsledku nových směrů v zemědělské výrobě. ,
dne 25.1. 1956, tj. na základě měření a šetření
došlo v jednotné evidenci půdy i k novému rozčlevšech pozemků) asi vel 25-30 % obcí s převažunění druhů pozemků podle účelu užívání (obhospojící socialisací půd~/ a
dařování). ,Zatím co pozemkoVý katastrvykazoval 10 b) zjednodttšenou metodou (na základě částečného
druhů pozemkú, a to role, louky, zahrady, vinice,
,převzetí nesporných údajů, získaných .v předchopastviny, lesy, močály - jezera - 'r.ybníky, zastaZ'ich akcích evidence půdy) asi v 70-75 % ostatvěnéplochya nádvoří, neplodné pudy a jiné pozemky
ních obcí, tj. v obcích s dosud převažujícím soupozemkové -dani nepodrobené, v jednOtné evidenci
kromým hospodařením;
půd;Vbylo pro zemědělskou -půdU stanoveno 7 druhů
pozemků (orná půda, chmelnice; vinice, zahrady,
c) do konce roku 19.60zpřesňovat a postupně - pointensivní ovocné sady, louky a pastviny) a pro půdu
dle vývoje socializace půdy - nahrazovat ope-

1959/43

ráty, vyhotovené zjednodušenou metodou, komplexními operáty jednotné evidence pUdy.
Tímto opatřením vlády byla vyřešena závislost a
neoddělitelnost .prací na hospodářskotechnických
úpravách pozemků a zakládání Jednotné evidence
půdy a je v plném souladu se základním úkolem daným Směrnicemi X. sjezdu KSČ, neboť zaručuje
ádresní umístění všech pozemků na je'dnot1ivé uživatele.

Základní

technologické

postupy

pro ,zakládání} fP
Pro zakládání jednotné .evidence pUdy vydala Ústřední
správa geodézie a kartografie tyto 'základní technologické
postupy:
1. Směrnice Č. 1 pro' založení jednotné evidence půdy
(Směrnice JEP ;- č, 1),
Podle těchto směrnic byla zakládána jednotná evi~
dence půdy přesnfm způsobem, tj\ na základě místního
šetření a měření.
2. Směrnice
Č. 2 Zakládání jednotné evidence půdy
v katastrálních územích. v nichž se nalézají pozemky
. ve správě ministerstva národní obrany.
3. Směrnice
Č. 3 Zakládání jednotné evidence půdy
v pohraničním pásmu.
4'. Směrnice Č. 4. - Udržování dosavadní a jednotné evidence půdy v souladu se skutečným stavem.
Tyto směrnice měly pouze dočasnou platnost a byly
v r. 1957 nahrazeny směrnicemi pro udržování operátů
JEP u místních národních výborů a prozatímními směrnicemi pro udržování operátů JEP u okresních měřických středisek.
5. Směrnice Č. 5 - Zakládání. jednotné evidence půdy ve
,velkých městech, které byly v r. 1956 vydány jako prozatímní a po přepracování byly v r. 1957 vydány jako'
definitivní. Podle těchto směrnic. se Vyhotovily operáty
JEP po.uze pro pozemky zemědělských a jiných závodů.
zatím co pozemky nepatřící k zemědělským závodům, a
těch je vět~ina,. jsou i nadále' vedeny v operátech pozemkového katastru. Důvod byl dále ten, že katastrální
operát ve městech byl převážně v posledních letech
obnoven a. nebylo by hospodárné celý operát přepisovat
do nových tiskopisů jednotné evidence p)idy. '
6. Směrnice JEP č. 6 - Zakládání jednotné evidence půdy
zjednodušeným způsobem.
Tyto směrnice byly určeny zejména pro zakládání
jednotné evidence půdy v obcích s převažujícím soukromým sektorem, při' čemž· šetřen! a měření pozemků
v poli se omezovalo na nejnutnější případy odstraněni
nesrovnalostí
a námitek .proti . dosavadním
údajům
v evidenci půdy. Veškeré pozemky byly však adresně
rozepsány podle parcel na jednotlivé uživatele.
7. Směrnice SPS č. 1'- JEP pro vyhotovování písemného
operátu jednotné evidence půdy mechanickým zpósobem
- strojně početní stanicí (SPS).
.'
8. Směrnice SPS č. 2 - JEP na vyhodnocení písemného
operátu JEP, vyhotoveného strojně početní stanicí.

Založení jednotné evidence půdy na celém území ČSR se
dotýkalo v českých krajích 10 j:l7i obcí. o ploše 7 885 777 ha
s téměř 18 milióny parcel a na Slovensl<u 3385 obcí o ploše
1 95)0858 ha s více než 12 milióny parcel.
'
Rok 1956
Jak již bylo vpředu uvedeno, .byl plněn úkol s velkými
obtížemi a možno též říci, že rok 1~56 byl rokem zkušebním.

Úkol byl splněn pouze v rozsahu 11,8 %, z toho v českÝG:hkrajích 9,2 % a na Slovensku "16 %, a to ještě s velkou rozpracovaností, která přecházela do roku 1957.
Větší plnění na Slovensku vyplývalo z podstatně menší
výpomoci na HTÚP než v českých krajích.
Jednou z příčin malého ·plnění úkolu byla též okolnost,
že. plán na r. 1956 nebyl dán v měrných jednotkách, ale
pouze v hodinách bez určení výkonu.
Rok 1957
Na.rok il957 byla stanovena směrná čísla výkonu v hektarech za 1 skutečnou hodinu (SH). Při stanOvení směrných čísel bylo přihlíženo k obtížnosti \Íkolu z hlediska
rozdrobenosti
držby,
osidlovaných obcí, poměru lesů
k ostatní půdě, provedených HTÚP aj.
V českých krajích byla stanovena sm~rná čísla od 1,3 do
1,7 ha za 1 SH pro prace prováděné podle Směrníc JEP Č. 1 a od 2,8 do 3,6 ha za 1 SH pro práce prováděné podle Směrnic JEP - Č. 6.
Na Slovensku byla stanovena směrná čísla 2,2 až 2,3 ha
za 1 SH pro práce podle Směrníc Č. 1.
.
V českých .krajích byl splněn plánovaný úkol v celém
rozsahu (41,4 % celkového úkolu) přestO. že plánovaná
kooperace na HTÚPbyla překročena o 456000 hodin.
Na Slovensku byl plánovaný úkol splněn na 86,6 %, tj ..
bylo splněno 28,3 % celkového úkolu, rovněž za značného
překročení kooperace na HTÚP, a to celkem o 161 000 hod.
Rok 1958
Obdobně jako v roce 1957 byla i pro rok 1953 stanovena
směrná čísla výkonu v hektarech za 1 SH od 2,20 do
.3,95 ha (v českých krajích) be.z rozlišování prací podle
Směrnic JEP - č. 1ač. 6, byl však. stanoven objem úkolu
v ha podle jednotlivých metod zpkládání JEP.
Ukončení založení JEP bylo stanoveno v českých krajích do konce října 1958 a 'na Slovensku do konce roku
1953.
Dokončením založení JEP se rozumi předání příslušných
operátů JEP místním národním výborům. Pro předávání
operátů místním národním výborům byl sestaven harmonogram. jehož plnění bylo sledováno od II. pololetí 1957.
Uvádime plnění harmonogramu podle počtu odevzdaných
operátů JEP v českých krajích:
k 30. 6. 1957
1280
.•.
11,8 %
k 30. 12. 1957
3910.
35,9 (Vo
k 31. 3. 1958
6000.
55,1 %
k 30. 6. 1958
8307.·
76,2 %
Od 21.8. do 10. 10. 1958
, 10893
. 100,0%
Všechny oblastní ústavy geodézie a kartografie splnily
úkol před stanoveným termínem 31. 10. 1958. Co se zdálo
nemožným. bylo splněno dík dobré orqanizaci práce, dobré
pracovní morálce a politickému uvědomění pracovníků
okresních měřických středisek.
Na Slovensku, kde byly komplikovanější poměry v přespolní držbě než v Českých krajích, byl úkol splněn za obětavého úsilí všech pracovníků 20. 12. 1958.

IV.

Rozšiřování

výměry

orné půdy

X. sjezd a celostátní konference KSČ uložil,y na úseku zemědělství postupně rozšířit výměru orně půdy
rozoráním nevyužívané a ladem ležící půdy, málo
produktivních luk a pastvin a dalšími opatřeními.
Do úkolu rozšiřování výměry orné půdy b,yli též
zapojeni pracovníci okresních měřických středisek,
kteří při zakládání jednotné evidence půdy ve spolupráci se zástupci MNV a JZD vyhledávali vhodné pozemky na rozorání a vyhotovQvali jejich seznamy.
Tyto seznamy pozemků předávala okresní měřická
střediska .odborům zemědělství a lesního hospodářství rad okresních národních výborů jako podklad
pro další řízení v obcích.
Předložené návrhy na rozšíření výměry orné půdy
nejsou jednorázové a pracovníci okresních měřických středisek dále sledují, a zvláště při udržování
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dého uživatele, v nichž jsou zapsány všechny jí~
Užívané pozemky podle parcelních čísel s výměram! a druhy pozemků,

JEP b4dou sledovat rnožnostirozšiřování
pUdníhó
fondu, zejméÍ1a orné půdy, s cítem pdskytnout národním Výborům co nejvíce informací a podkladů.
'Mnohá okresníměřická
střediska' poskytují též
přímol,l technickou pomoc při prověrkách JEP za
účelem zjištění možnosti dalšího rozšíření výměry
orné půdy. Takové' prověrk,y byly jíi, uskutečněny,
v některých okresech v krajích Plzeňském a Ústec-

kém.

e) rejstřík vlastníků-uživatelů,
f) seznam vlastníků-uživatelů
ních listů),

g) výkaz úhrnných hodnot druhů pozemků" který
obsahuje celkové výměry jednotlivých druhů pozemků v rámci územních správních hranic,

'

h) sektorovýpřehled
o plochách kultur, který obsahuje celkové výměry druhů pozemků podle jed~
notlivýéh ,skupin závodů y rámci ho.spodářských
územních obvodů;

Podle stavu k 30. 9. 1958 předlQžila okresní měřic~
ká střediska v českých krajích návrhy na rozšíření
orné pUdy v 4737., obcích na '27.152 ha,' z čehož bylo
již realizováno Š967. ha.
Na Slovensku k datuukQnčení, založení JEP, tj.
k 20. 12. 1958, byly předloženy návrhy v 1406 obcích
na 27.434 ha.
'
. Celkem bylo tudíž navržen6 v 6143 obcích, tj. ve
43 %' celkového počtu obcí, k rozorání 54 586 ha pozemků.
Spolupráce pracovníkU orgánů' geodézie a kartografie ~ národními výbory na úkolu rozšiřování výměry orné půdy se velmi dobře. osvědčuje a úspěchy
v .realizaci se dostavují z~jména tam, kde národní
výbory. využívají podkladů předaných okresními měřickými středisky pro místní šetření agronomů.
.

Způsob

vyhotovení

Q'

sloieníoperátů

JE.P

1. Zpl'tsobvyhotovení operátů.
\ Písémné operáty JE'p byly vyhotoveny ručním způsobem
a mechanickým způsObem, a to pomoCÍ děrných štítků
ve strojně početních stanicích.
"
Výhradně mechaníckým způsóbe~ jsou, vyhotoveny
operáty JE? na Slovensku,zatím
co IV českých krajích
bylo' tohoto způsobp' převážně použito u oblastních
ústavů geodézie a kartografie v Praze a Opavě a pouze
z malé části u ostatních ,ústavů.
Ústřední správa geodézie a kartografie ,nemohla z důvodu nezajištěné kapacity strojně početních stanic přikázat· oblastním ústavům vyhotovování operátů JEP
mechanickým způsobem. Výhledově však určuje vyho'tovování operátů JEt' mechanickým způsobem, a to
postupně ~ak, aby tohoto způsobu bylo použitó při obnovování operátů nebo při jejich přepracování, jestliže
doplnění stávajících pperátu bylo .by neekonomické.
Nebudeme se zde zabývat ,metodikou a technologií
vyhotovování
písemných operátů JEP mechanickým
způsobem a poukazujeme na příspěvky soudruhů inž.
dr. O. Války"a inž" Bartlka a inž.Kociána uveřejněné
v Č. 7, 8 a 9 z r. 1957 Geodetického a kartografického,
obzoru.
'
2. Složení operátů:
A. u'okr:esních
měřir:ký(:h středisek
obsahuje
jednotné evidence pudy tyto části:,
a)pracovnf

mapu (kopie katastrMní

operát

mapy);

b) pozemkovou mapu, (kopie katastrální mapy), zobrazující skUtečný stav hr~ic pozemků a jejich
druhů (kultur),
c) soupis parcel všech pozemku v obci s, uvedením'
čísel evidenčních IístJi, výměr, druhů vzdělávárlí
'(kultury) a jakostních tříd (soupisparceř je obdobou parcelníl:lO protokolu p.o~emkového katastru, má však horizontální' sloupcové uspořádání
pro jednotlivé druhy pozemků, .,... při založení
JEP zjednodušeným zpusobemje
soupis parcel
,zpravidla nahrázen rejstříKem parcel),
d) vložky 'k evidenčním' listům, vyhotovené pro kaž-

(podle čísel evidenč,.

B. u místních národních výborů opsahuje operát jed,notné evidence půdy tyto části:'
a) evidenční
.
kové,

mapu, která

je kopií mapy pozem-

b) evidenční list obsahující pouze celkové vymery
podle' druhů pozemků, vyhotovenýpro
každého
uživatele pozemků,
c) opis vložek k evidenčním listům, jejichž originály
jsou uloženy u okresních měřických středisek,
, d) opis rejstříku

vlastníků-uživatelů,

e) opis seznamu vlastníků-uživatelů,
f) opis\ obecního sektorovéhO přehledu
kultur.

o plochách

Složení a obsah operátů JEP vyhotovených podle Směrnic JEt> -č.
1 a Č. 6 je shodný, až na to, že při založení
JEP podle Směrnic JEP - Č. 6 nebyly zpravidla vyhotoveny pozemkové a evidenční mapy.
Po založení JEP, tj. vyhotovení příslušných částí operátu, bude důležitým úkolem udržovat JEP v souladu se
skutečným stavem. A zde musíme úzce spolupracovat
s národními výbory všech stupňů, neboť zvláště bez této
úzké spolupráce s příslušnými pracovníky místních národních výborů bychom se setkali se znáčnými a mnohdy neřešitelnými obtížemi.
Povinností pracovníků geodézie a kartografie je zejména poskytovat místním národním výborům účinnou odbornou technickou pomoc při vedení operátů JEP.
Udržování operátů JEP v souladu se skutečným stavem
nebude ,úkolem snadným proto, že JEP eviduje pozemky
v rámci hospodářských územních obvodů (obcí, okresů a
krajů) a z tohoto důvodu bude třeba věnovat co největší
pozornost přespolním pozemkVm. S postupující socializací
půdy, při které nastává stabilita pUdního fondu, budou
však 'obtíže stále klesat a vedení evidence půdy bude se
tak zjednodušovat.
I

"

Výsledky sumarizačních prací evidence půdy
Ústřední správa geodézie a kartografie počínaje rokem
1955 próvádí zpravidla jednou, ročně sumarizaci sektorových přehledů o plochách kultur podle hospodářských
, ploch obcí, okresů a krajů. Sektorové přehledy o plochách
k;urtur poskytují úhrnné údaje o půdě podle druhů pozemkť1 a jednotlivých sektorů ~ skupin zemědělských závodů
(státní statky, statky různých ministerstev, jednotná zem'ědělská družstva, individuálně hospodařící rolníci aj.).
Termíny provedení sumarizačních prací jsou vždy pi'e, dem dohodnuty s příslušnými zájmovými resorty. '
Obdobné sumarizační práce evidence půdy prováděl již
od r:gku 1954 Státní úřad statistický jako tzv. squpis ploch
kultur, a to zpr~vidla k 15. 12. každého roku. Vzhledem
k tomu, že koncem roku 1958 byla založena jednotná' evidence půdy na .celém území státu, bude prOVádět počínaje
stavem koncem' roku 1958 příslušrié sumarizační práce
ploch kultur pouze Ústřední správa geodézie a k&rtografie.
Výsledky těchto sumarizačních prací evidence půdy jaou
základními údaji pro rozpisy výrobních úkolů v zemědělstvía, výkup zeniědělských výrobků.
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sv. Ó/47 (195!l) č. 3
Z porovnání Výsledků založené JEP s, provizornlml
úhrnnými katastrálnÍlpi hodnotami podle stavu k 31. 12.
1955 vyplývá, že v jedné obci nastal v průměru úbytek
6,5 ha orné půdy.
Proti tomu z dosavadních návrhů na rozšíření výměry
Orná půda Zemědělská pťida Nevyšetřená
ÚSGK
orné pudy, vyhotovených okresními měřickými středisky
v ha
v ha
plocha v ha
k datu
zatím pro 43 % obcí, připadá v průměru na jednu, obec
8,9 ha.
'
31. 3. 1955
5267986
7547455
26870
" Jestliže budeme předpokládat, že tyto návrhy budou
(1961)12
7 438 700
87 645
31. 8.1955
realizovány ve všech obcích v průměru pouze. z 50 %, do1. 8. 1956
5 161 682
7 411 76'5
90 42'8
sáhlo by se celostátně zvýšení výměry orné půdy asi
30. 6. 1957
5130716
7383411
54447
064000 ha.
S 117798
7342588
54765 \
30. 4. 1958
Uvážíme-li, že na jednoho obyvatele našeho státu (po31.12. 1958
výsledky budou zpracovány do 31. 3.1959.
čítáno z výsledku založené JEP a počtu obyvatel k 31. 12.
Orná půda Zemědělská půda Nevyšetřená
SÚS
1957 - podle SÚS) připadá pouze 38,5 arů půdy orné a
k datu
v ha
v ha
plocha v ha
55,3 arů půdy zemědělské, což je podstatně méně než
15. 2. 1954
5 027 100
7 212 901
261 867
v čet/lých jiných státech, uvědomíme si, jak důležité je
15. 2. 1955
5 111 031
7 293 554
77 326
ochraňovat půdní fond ,a jak významným úkolem je pe5 169 305
7 413 870
58,754
15.12. 1955
čovat o roz~íření zdrojů zemědělské a orné půdy.
15.12. 1956
5 132 348
7 377 465
62 093
Z uvedeného je patrno, že bude třeba zvýšit a~tivitu
15.12. 1957
5 118 527
7 335729
60 467
národních výborů, jednotných
zemědělských
družstev,
státních statků a jiných orgánů, které se podílejí na úkolu
rozšiřování výměry orné půdy.
Poznámka: Ve výměře orné půdy jetéž půda pro intenRovněž nás na tomto úseku čeká ve spolupráci s národsivní pěstování zahradních plodina 'sadů s podkulturou.
ními výboťya stranickýmí orgány ještě hodně práce. Úkol
Nevyšetřená plocha, tj. rozdíl oproti skutečné výměře stáochrany a rozšiřování půdního fondu nebudeme řešit poutu, znamená půdu nerozepsanou do evidenčních listů. Neze administrativně, ale budeme přispívat k tomu, aby návztahuje se však ha sumarizaci ÚSGK k 31. 3. 1955, při
vrhy na rozšíření zvláště fůIldu orné půdy vycházely z rekteré byly zjišťovány skutečné plochý hospodářských
álnosti jejich provedení. Bude naším zájmem, abychom ke
územních jednotek, bez ohledu na zápis v evidenčních liszvyšování zemědělské produkce,' jak ukládá usnesení XI.
tech. Nevyšetřená plocha v tomto případě znamenánedosjezdu KSČ, co nejvíce podle našich možností přispěli.
statky ve vyšetření přespolních pozemků.
Další významné údaje byly získány z úhrnných hodnot
druhů pozemků (kultur) a sice rozčlenění obcí podle veli~
Ze srovnání shora uvedených sumarizačních výsledků je
kostních skupin v rámci jednotlivých okresů a krajů.
patrný náhlý vzestup vyměry orné a zemědělské pů~ SÚS
Uvedeme celkové- výsledky z českých krajů, Slovenska
- k 15. 2. 1955, který lze zdůvodnit vědomím uživatelů
a ČSR.
pozemků o novém směru technického zjišťování evidence
0-100101-200 201-300 301-400 401-500 501-700ha
půdy. "- dalších letech nastával každoroční pokles půdního
fondu, který možno z9ůvodnit značnou investiční výstavč. kraje 0,6
5,7
12,0
14,7
13,3
19,3 %
bou průmyslovou, bytovou, zemědělskou, těžbou uhlí, neSlov.
0,2
1,8
3,0
5,3
7,0
13,7 %
rostů aj., při čem'ž však dále zůstávalo tisíce hektarů neČSR
0,5
4,8
9,9
12,4
'11,8
18,0 %
vyšetřené plochy.
Po ukončení založení jednotné evidencé půdYhyla pro1001-1500
701~1000
přes 1500ha
vedena sumarizace úhrnných hodnot druhů pozemků
8,0 %
15,6
české
kraje
(ÚHDP) podle ú:(:emních správních jednotek s' těmito vý1M
20,5
30,5 %
18,0
Slovensko
sledky:
13,1
13,3 %.
16,2
ČSR
orná půda: 5163785 ha, zemědělská pŮ.da: 7410047 ha,
celková výměra ČSR: 12786637 ha, tj. 127866 km2•
Průměrná plocha' obcí je v českých krajích 725 ha, nI}.
Protože ÚHDP vykazují skutečnou výměru státu a jsou
Slovensku 1500 ha a v ČSR 900 ha.
kontrolní technickoU: jednotkou pro sestavování hospodářských územních jednotek, nemůže Sé nadále při sumarizačních pracích evidence půdy vyskytovat nevyšetřená
plocha.
Dále: je třeba mít na paměti, že ÚHDP, které vykazují
celkové výměry o druzích pozemků v rámci správních
hranic obcí, okresů a krajů, nám umožňují provádět ékonomické rOzbOry změn v půdním fondu, určit, jakým směrem má být prováděna ochrana pťidního fondu, a zjišťovat,
Úkol uložený X. sjezdem Komunistické strany
kde jsou zdroje pro rozšíření výměry orné půdy. NemůČeskoslovenska, zavedení pořádku do evidence půdy
žeme proto k ekonomick~m rozborům půdnlho fondu pozaložením jednotné evidence půdy, byl splněn na ceužít sektorových přehledů o plochách kultur, které jsou
lém území státu.
_
sestavovány v ,pohyblivých hospodářských územních j~dIlotkách.
radostnou skutečností, že pracovníci při zaklá~
Výsledky.JEP s příslušnými údaji o změnách v pťidníin
dání jednotné evidence půdy vykonali na vesnici soufondu předaly orgány ÚSGK okresním a krajským národčasně mnoho užitečné politické práce při rozvoji
ním výborům a okresním a krajským orgánům strany.
JZD.
'
ÚdajŮ. JEP by mělo být v největší míře využito na okresech pro ekonomické rozbory příčin změn v půdním fondu
K úspěšnému a včasnému splnění úkolu přispěl šia na základě těchto rozborů navrhovat příslušná opatření.
roký rozvoj socialistického soutěžení, socialistických
Významným výsledkem založené jednotné evidence půdy
závazků, účelné ~rozplánování prací a dobrá organije ta skutečnost, že proti výsledkům sumarizace sektorozace spolu s prohlubující se spoluprací s národními
vých přehledů o plochách kultur podle, stavu k 30. dubnu
1958 byl zjištěn pří l' ů s t e k
výbory a orgány strany. Význačným činitelem bylo
zemědělské půdy o 6T459 ha, z toho orné o 45 987 ha.
zavedení harmonogramu
odevzdávání operátů JEP
Tento přírůstek nelze zdůvodnit přirozeným rozšířením
národním
výborům
počínaje
III. čtvrtletítN. 1957. Důorné půdy v období půl roku, ale vyplývá převážně z odhaležitým faktorem včasného splnění úkolu bylo též
lení půdy zatajené. Tato skutečnost vyplývá z toho, že při
sumarizaci sektorových přehledů o plochách kultur k 30.
zavedení mechanizace při zpracování písemných ope4. 1958 bylo možno převzít údaje podle JEP pouze asi ve
rátů ve strojně početních stanicích, které zvláště
40 % obcí, a při tom bylo vykázáno přes 54 000 ha nerozvyšovalo produktivitu práce při zpracování obcí
zepsané půdy. Tato nerozepsaná půda byla zřejmě převážo velkém' počtu parcel.
ně půdou zatajenou. ,

'Uvádíme výsledky sumarizací sektoro~ých přehledů,
ploch kultur provedených J{střední správou geodézie a
kartografie (ÚSGK) a Státním úřadem statistickým (SÚS).
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Základní předpoklad při zavedení pořádku do ~vidence půdy, tj. adresní umístění v užívání všech po. zemků s jejich skutečnými výměrami a kulturami,
byl vyhotovením operátů JEP splněn.
Založením jednotné evidence půdy byly získán,y
potřebné údaje pro plánování zemědělské výroby,
rozpisy výrobních úkolů a dodávek zemědělských
produktů; byla odstraněna možnost ztráty půdy
z evidence, zamezeny neoprávněné přesuny mezi
jednótlivými kulturami a zatajování půdy.
Evidence půdy má nadále némalý význam pro zemědělské ,závody socialistického sektoru, kterým
umožňuje řádné plánování pracovních jednotek, sledování produktivity práce, sestavování výrobních
plánů, osiv, hnojení, poskytuje základní údaje pro
vlastní podnikovou evidenci apod.
Splněný úkol založení jednotné evidence půdy není
však dílem dokonalým, uvážíme-li, že byl plněn za
současné zvýšené výpomoci na HTÚP pro JZD a
státní statk.y. Tak v počátku zakládání JEP bylo
v socialistickém sektoru 42,6 % půdy a při jeho
ukončení přes 7f' %. V podmínkách tak značného
rozvoje družstevního hnutí na vesnici bylo plnění
úkolu zvláště obtížné, neboť v mnohých případech
pracně zjiŠtěné již výsledky byly měněny. takřka
"pod rukama" a je pochopítelné, že došlo k určitým
nepřesnostem.
'

Přes nedostatky, které jednotná evidence půdy má,
je to od roku 1945 první objektivní evidence půdního fondu v našem s~átě. Z jednotné evidence pUdy
lze čerpat mnoho dalších údajů o půdě, na základě
kterých je možno provádět potřebné ekonomické
rozbory od obce přes okres a .kraj až na celé státní
území.
'
Založením JEP náš úkol na tomto úseku nekončí.
Naším nejbližším úkolem v r. 1959 a 1960 bude tuto
evidenci zpřesňovat, a to souběžně s postupující socializací vesnice. Naším heslem bude přeměnit kvantitu v kvalitu, zvláště pokud se týče mapového operátu JEP.
Budeme dále sledovat ,možnosti rozšíření výměry
orné půdy" a to v nejužší spol!1práci s národními výbory a orgány strany.
Nebudeme chápat evidenci půdy pouze statisticky,
jako pouhou registraci a konstatování údajů, ale jako
dílo živé, které bude zvláště podléhat změnám při
dovršování výstavby socialismu na vesnici. Proto
budeme neustále sledovat a doplňovat tuto evidenci
za nejužší spolupráce\s národními výbory, aby vyjadřovala živou skutečnost. Jen taková evidence půdy
může poskytnout základní podklady pro současné
i pel7spektfvni úkoly zemědělské výroby, jak ukládá
usnesení XI. sjezdu Komunistické, strany Československa.

,
Učasť ústavov geodézie a kartógrafie na Slovensku
pri .rozvoji jednotných rol'níckych družstiev
kov, ktoré nadobúdali dlhé a nepravidelné tvary,
Jednotné roľnícke družstvá na IV. celoštátnom
I zvládnutefné
. vefmi ťažko aj komunikačne. Takéto
sjazde budú bilancovať výsledk~ svojej doterajšej
pozemky nedovofovali využiť racionálne hospodárpráce a vytýčia si na podklade získaných skúseností
ske stroje. Museli sa obrábať len poťahom, povačšine
úlohy do nastávajúcehQ obdQbia dovfšenia socialistic}<ej prestavby pofnohospodárstva. Tento sjazd je kravičkami, so zastaralým jednoduchým náradím.
príležAosťou, aby síne bilancovali svoj podiel na roz~ Popritom malí a strední rofníci mohli svoje pozem-'
ky len nédostatočne hnojiť. Za takýchto okolností
voj i jednotných rofníckych družstiev na' Slovensku.
bolo vefmi sťažené' odvodňovanie pozemkov, ich
Ak sa zahfadíme do nedávnej minulosti, ktorá
nášmu malému a strednému rofníkovi prinášala len meliorácia, závlahy, vysušovanie, 'regulácia a' pod.
V dosledku toho sa dosahovali malé hektárové výdrinu a biedu: bez nádeje na radostnejšiu budúcnosť,
nosy, živočíšna produkci <;I bola nízka a všeobecná
vidíme tú úžasnú premenu, ktorá nast~a rozvojom
chudoba na dedinel zapríčiňovala sústavnú emigráciu
družstevnej pofnohospodárskej vefkovýroby.
za chlebom dQcudziny.
Neutešené pomery v minulosti boli 'dedičstvom
Rozdrobenosť pozemkovej držby sposobovala aj
starého feudálneho a kapitalistického zriadenia. Devefkú strat~ ornej pOdy zabierariej brázdami a meddičské predpisy na; Slovensku dovofovali, aby majezami. Že táto strata neqola malá, dokazujú tieto
tok pri prechode z jedného pokolenia na druhé', sa
skutočnosti. Na Slovensku bolo okolo 12,5 milionov
drobil podfa počtu rodinných príslušníkov na stále
parciel. Nie sti zried)<avé prípady, že na 1000 hektámenšie políčka. Prevodyvlastnictva
sa uskutočňovali
rovú obec pripadalo často nad 10 000' parciel. Bráz'dokonca ideálnymi podielm~ z povodného vlastníctva,
dy a medze dosiahli držku až 660000 km. Ak počíbez evfdovania v prírode uskutočnenej reálnej deftame priemernú šítku brázdy alebo medze len 30 cm,
'!>y do máp. V dosledku toho zápisy v pozemkových
reprezentuje to stratu okolo 20 000 hektárov ornej
knihách ,sa úplne rozišli so skutočnosťou. Z nepopody.
\
riadkovvo vlastníckych pomeroch, ktoré zapríčiňovali
Kapitalistický režim nemal záujem na tom, aby sa
časté vlastnicke spory, ťažili rozní špekulanti,ktorí
tento neutešenýstav
odstránil. lba po oslobodení
sa takto obohacovali na úkor malých a stredných
, z fašistického jarma v roku 1945 a najma po úplnom
rorníkov.
prevzatí moci v štáte pracujúcim fudom vo februári
K týmto neporiadkom vo vlastníctve sa pripojili
ďalšie príčiny nízkej životnej úrovne malých a 1948 sa začal rodiť nový život aj pre malých a stredných rofníkov. Po Víťaznom ·februáti'plne sa uskustredných
rorníkov. Sústavným
drobením pody
vznikala nevhodná konfigurácia jednotlivých pozem~ točnilo heslo "POda patrY tomu, kto na nej pracuje".
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Preto lX. sjazd KSČ vytýči1 úlohu .prebudovať (ndi, viduálnu potnohospodársku malovÝrobu na sociallstiekú vel'kovýrob1,lvytvorením jednotných rol'níc~ych
dl'užstiev.
!
Rol'níci po trpkých skúsenostiach z minulosti sa
rý~hlb presvedčili o výhodách družstevného hospodárenia. pred individuálnou malovýrbbou. Pretó sa ,'10
. vačšom počte-stále viaca viac rozhodujú zanechat
doterajší zaostalý sposob hospodárenia a hlásia sa do
radov' <iružstevníkov.
,Preto sa začali V širšom meradle zakladať JRD.
Strana a vláda sa sústavne zaoberajú sociálizáciou por~
nohospodárstva a jeho rýchlym rozmachom. Využívaju
sa všetky skúsenosti, najma skusenosti Sovietskeho
svazu Z kolchozn~j výstavby, aby sa l'ahšie prekonali
tažkosti pri soeialistickej prestavbe pol'nohospodárstva. JRD bý nemohlo zaviesť vyššie formy hospodárenia, ak by sa ponech~li pozemky svújich členov rozdrobené a rozkúskoviiné.--preto sa urýchlene upravu':
.je jeho výrobná základňa - poda,. táto se sceluje. do
. vel'kých celkov) aby sa tak vytvorm predpoklady pre
sOlfialistickú verkovýrobu a pre využitie najmodernejšich mechanizačných prostriedkov. Prostriedkom
na umožnenie k prechodu na vyššie formy~hospodáreni,a sú hospoqársko-technické
upr~vy pozemkov
(HTÚP). V prvej etape HT'úP nie je možné ešte riešiť
všetky problémy suvisiace 50 socialistickou prestavbou pol'nohospodárstva; vypracú;va sa zatial' iba jednoduchý pl10jekt HTÚP, ktorý má za účelpohotove
vytvoriť podmienky pre spoločné družstevné obrábanie pody.
Jednoduchým' projektom HTÚP sa scelia všetky
rozdrobené pozemky členov JRD do verkých honov,
upravia sahranice kultúr, vyriešia sa prevádzkové
cesty, odpadové kanály a pod. Ďalej sa určia vhodné'
pozemky na výstavbuprevádzkových
budov JRD,
vyčlenia sa pozemky nečlenom, aby sa nenarúšali
družstevné, vydelia sa členom JRD záhumienky pre
ich iI).p.ividuálne hospodársťvo a stanoví sa plán
osevný~h postupov.
.
Vypracovanie .jednoduché~lO projektu HTÚP spadá
do právomoct komisie, v ktorej sú zastúpení členovia JRD,súkromne
hospodáriaci rorníci a prípadne
aj zástupcovi a iných'l'0cialistických
sektorov. (štát-'
nych majetkov a pod.). Komisia vypracuje projekt
HTÚP' pomocou odborníkov, medzi ktorými sú naj.ma zememeračskí inžinieri a technici. Pritom sa' dbá,
aby Sa úpravami nepoškodzovalizáujmy
družstevníkov, ba aj malých a stredných rorníkov - nečlenov
. JRD. Naproti tomu, sa však stará; aby scelením nevznikali výhody dedinským boháčom, ale naopak aby
títo boli zat1ačoianí. Takto napomáha HTÚP aj od"straňovať triednerozdiely
nU!dedihe.
Zememeračskí ir:lžinieri a technici -majú p.odstatný
podiel '.pri vypracu;vaní jednoduchých
proJektov
HTPP. Od začiatku zakladania JRD v roku 1949 sa
plne podiel'aju navšetkých
prácach súvisiacich so
socialistickou prestavbou pornohospodárst;va. Účast
pi'acovníkov zememeračskej služby-~' organizovanej.
do. konca roku 1953 u národných, výborov a od 1. 1.
1954 u ústavov geodézie a kartografie v rámci .re~
zortu ÚSGK na HTÚP bola tym naliehavejšou,
keďže orgány pol'nohospodárskej správy, do kompetencie ktorých patrí prevádzanie HTÚP pre JRD,
nemali dostatočne vybudovanúsvoju.
službu, ktorá
by zvládla práce najma -v obdobiach intenzívneho
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na Slovensku' pri rozvojURD

rozvojq JRDv
rokoch 1950, 1952, 1957-1958.
V týchto .pošledných rokoch pracovníci geodézie a
kartografie zabezpečovali až 3/4 všetkých akcií HTŮP.
Pritom neobmedzovali sa iba na technické práce, ale
pracovali aj politicky a pomáhali úspešne v nábore
nových členov JRD:
Osobitne priaznivý rozvoj JRD v rokoch 1957 a
1958 znamenajú.ci dovfšenie boja za vybudovanie soéializmu na,dedine\ spadá do obdobia zakladania jednotnej evidencie pPdy (JEP). Ústavy geodézie a kartografie stáli v týchto rokoch pred ťažkou úlohou:
.poskytnut nielen potrebnú pomoc pri HTÚP, ale Sú'časne, zabezpečiť splnenie úlohy založeni a JEP v stanoVenom te~míne do koncarQ.ku 1958. Splnenie obidvoch úloh umožnila koordinácia prác na HTÚP a
JEP v zmySle vlád. uznesenia č. 923/57, ktbré ulo'žilo navazovat ihneď' práce pri založeníJ JEP na HTúp
tak, aby výslednými operátmi HTÚP boli operáty JEP.
Nakofko na Slovensku bolo zavedené mechanické spracuvimie písomného ,operátu JEP, výsledným operátom' celoobecných HTÚP bol prvotný doklad, ako
podklad pre spracovanie operátu JEP strojnopočtovníckymi stanicami (SPS). Po spracovaní operátu JEP
V SPS podávali podrobnúbilanciu
pody po HT1ÚP
vložky k evidenčným listom, v ktorých podl'a 'parciel
je vykázaná poda tak JRD, ako aj členov JRD a
súkromne hospoďariacich rol'níkov:
Správa geodézie a kartografie spolu s bývalým
Štátnym oblastným ústavom pre projektovanie pol'-,
. nohospodárskej výstavby, Agroprojektom, vypracovala podrobnú . technologiu prác, ktorá bola závazná
prevšetky zložky zúčastnené na HTÚP. Kladným výsledkom VládneÍ10 uznesenia 92:V1957 bolo založenie JEP '10 vel'kom počte obcí' súčasne s celoobecnými HTúp. Len takto sa mohlo zabezpečiť včasné
založenie JEP pri súčasnom intenzívnom rozvoji JRD.
Založením JEP Sp vniesol poriadok do evidencie
p6dy. Pritom súčélsne sa odhalila ,doteraz zatajovaná
p6da, ktorá umožňovala mnohým rorníkom dosahovať
pomerne dobré osobné príjmy aj pri individl,lálnom
hospodárení, ked'že neplnili zo zatajenej pody povinné
štátne dodávky. Po zavedem poriadků do evidencie
pody títo rorníci strácali záujem
doterajšie individuálne hospodárenie a dali sa l'ahšie, získať pre spoločné hospodárenie v JRD. Takto napomáha JEP nepriamo aj ~ocializácii poJ'rtohospodarstva .
JEEYSvojlmi výsledkami poskytuje aj priamu pomoc pri zakladaníJRD
a HTÚP. Operát JEP dáva
. presný prehl'ad o každom pozemku, jeho výmere,
kul.túre a užívaterovi. Pret~ v obciach, v ktorých hola už založená JEP,' práce na HTÚP sa podstatne
urýchlia a zhospodárnia. Tieto výhody poskytovala
JEP pre HTÚP už v rokClch 1957 a 1958 a '10 zvýšenej miere ich bude poskytovať v budúcich rokoch,
keďže teraz' už každá obe:c má vyhotovený ~perát
JEP, ktorý sa bude sústavné udržiavať v súladé so
skutočným sta 'lom.
Do koncaroku 1,957 bolo na· Slovensku založený'ch
2072 JRD, na konci roka 1958 bolů ich už 237L JRD
spolu so štátnym. sektorom na konci roka 1958 obhospodárujú na Slovensku celkom 62,9 % pornohospodárskej pody a 68,1 % ornej pOdy.
Výhody socializácie pornohospodárstva ukazujú sa
v praxi. V pornohospodárskej výrobe sa plné užívajú vše'tky výsledky modernej 'ledy a techniky.
V prvom rade najinodernejšími mech,anizačnými pro-
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-striedkami sa odstrániliťažk~
prace vykonávané
predtým ručne. Dodfžajúsa
stanovené agrotechnické termíny a agrochémia pomáhazvyšovať úrodnosť
pozemkov. Výsledkom su stáJ€Jvyššie a vyššie hektárové výnosy u obilnín, okopanín a technickýchplodí!), čo umožňuje aj zvyšovanie' živočíšnej výroby.
. Tieto dobré hospodárske výsledky vplývajú p,riaznivo áj na život na dedine, kde 5a zvyšuje životná
úroveň, mizne kultúrna zaostalosť a odstraňujú sa
majetkové SPOl:y, nenávisť a hašterivosť. Všeobecne
sa pretvára m~slenie družstevníkov a ostatných
občanoV na dedine.
Prqcovníci geodézie a kartografie svojou svedomitosťou a dobre vykonanou prácou sa plne podiefali
na utváraní tohoto nov~ho socialistického života na·
dedine. Aj v budúcnosd budúpomáhať
pri dovršovaní výstavby socializmu ha mtšich' dedinách.

3. včas a v potrebnom rozsahu vyhotovovať polohopisné a výškopisné podklady pr~ výstavbu prevád.,.
zkových budov JRD, rodinných domkov družstev-'
níkov, pre budovanie nových prevádzkových deHt,
pre odvodnenie a závlahy, či už pojde o miestne
lokality, alebo O, vačšie územné celky, ako sú rlapr.
Žitný ostrov, Výchocloslovenská nížina a pod.
'Na úspešné ~plňanie uvedených úloh je potrebná
pomoc jednotných rofníckych družstiev. Je treba,
abyJRD v záujme spofahlivého udržiavania JEP hlásili mie~tnym národným výborom a okresným meračským strediskám
všetky zmeny vzniknuvšie
v kultúrach, výstavbou, rozširovaním členskej základne a pod.>V minulosti 5a vyskytovali často pripady, Že JRD samy bez ÚČp.stizememeračského odborníka vykonávali rozne úpraty pozemkov, často aj
značných rozsahov, bez vyhotovenia alebo prepracovaniaprojektu.
Týmto sa zavádzal chaos v evidencii
pody a pracovníci geodézie a kartografie museli vynaložiť verké úsilie, aby dodatočne zistili a zaevidovali tieto zmeny. Preto. je treba, aby JRD žiadali
ku všetkým úpravám pozemkov zememeračského
odborníka, ktorý by zmeny úpravy riadne podchytil
v mapových a písomnýchoperátoch.
.

Úldhy, ktoré nás v tomto smere očakávajú, m~zemezhrnúť do týchto bodov:
1. napollláhať zakladaniu nových JRt> a rozširovať
členskú základňu už jestvujúcich JRD pohotovým
vykonávaním HTÚP,
.
2. sústavným prevádzaním zmien v operátoch JEP
udržiavať p6dny fond v súlade so skutočným stavom a poskytovať tak JRD spo~ahlivé podklady
pre zostavovanie celoroČných výrobných plánov,
pre riadenie výroby, normovanie a odmeňovanie
prác a pre sledovanie hektárovýo,h výnosov,

Dobrá spolupráca JRD umožní pracovníkom geodézie a kartografie, aby úspe,šne splnili všetky úlohy,
ktoré si žiada dobudovanie soc;ializmuna dedine od
našej spoločnQsti.

Hospodářskotechnické

úpravy pozemků

lnž. J(arel-H o d a č,
ministerstvo

zemědělst,ví a' lesního h~spodářstVí

Socia~istickd éesta. k zemědělské velkovýrobě v ČSR. H,ospodářskotechnické
úpravy pozemků formou jednoduchého projektu
umožňují společné hospodaření nových a rozšiřujících
se JZD na združstevněné půdě
a státním statkům. HTÚP formou souhrrtného projektu
jakožto komplex opatř.ení ekonomicko-technického
charakteru vytváří předpoklady pro .další rozvoj zemědělské
vqroby pro JZD hospodářsky
a organizačně'
lfpevněná, obhospodařující veškerou půdu v obci, a pro státní statky s ujasněnou půdní držbou.
Přehled o přípravném řízení a projektových
pracíchnlJl souhrnném projektu.
Výstavba HTOP
realisace
opatření HTOP. Vztah souhrnného projektu k ostatní výstavbě, k územntmu plánu. Opatření k ~ajištění
HTOP.
•
",
I

V současné době jsme sVědky histo'rického přerodu
. naší vesnice. Vláda lidově demokratického státu, vláda lidu umožnila naš'im rolníkům dojít k moderní
zemědělské velkovýrobě, založehé na strojové práci.
schopné využívat vymoženosti vědy a lépe uspokojovat požadavky průmyslu i zásobo~ní pracujících
cestou socialistického vývoje, cestou jednotnÝch ze7"
mědělských družstev.
Naši rolníci zakládají jednotná zemědělská družstva(JZD); ve kterých svá malorolnická, hospodářství sdružují ve velká kolektivnj hospodářství, sdružují své výrobní prostředky, půdu, dobytek, hospodářské budovy, vytvářejí vztahy vzájemné pomoci a
spolupráce, vytvářejí socialistické výrobní vztahy,
aby pdmocí podstatně vyšší mechánizace, nové techniky a ;Vymoženostmi vědy zvyšovali každým" rokem
svojLvýrobu,zvětšovaU:svůj společný majetek a zvyšovali svou životní úroveň.
'Nově založené jednotné zemědělské družstvo pře:bírá do obhospodařování půdu jednotlivých svých,
členů nejčastěji roztříštěnou po celém katastru obce.,I
I

i

i

Jednotná zemědělská družstva potřebují však pomoci,
aby mohla účelně a ekonomicky obhospodařovat
sdruženou zemědělskou půdu podle podmínek socialistické velkovýroby. Vláda svým nařízením číslo
47/55 Sb. umožnila vyřešit v ,krátké- době tento úkol
za daných podmínek pro velké množství nově zéikládaných a rozšiřujících se jednotných zemědělských
družstev scelení!TI združstevněné půdy formou J;J.OsPOdářskotechnické úpravY pozemků (HTÚP). Při hospodářskotechnickéúpravě
pozemků se scelují nesouvislé a rozptýlené zemědělské pozemky v obci,
při čemž dosavadní vlastnický vztah ke sdruženým
pozemkům zůstává zachován. 'Sciučasněse, provádějí
s tím souvisící terénní, vodohospodářská příp. jiná
opatření, sloužíCí ke zvýšení úrodnosti půdy a zlepšení hospodaření na ní.
Scelování pozemků prováděly za kapitalistické republiky orgány pro agrární operace pro jednotlivé
zemědělské závody. PozeIl1ky byly oceňováný v Kč,
za rozdíly mezi původními a novými pozemky byly
stanoveny náhrady, které byly propláceny mezi jed-
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notlivými závody. Drobný rolník však za zVylwdněné
nové pozemky zpravidla nemohl zaplatit, a proto ani
nemohL žádné zvýhodněné pozemky dostat. Vesnický
boháč však .získával nejenom tím, že právě jemu se
snížil největší měrou počet parcel ve .srovnání s drobným rolníkem, který většinou měl jeden nebo dva
kousky polí, ale i tím, že se mu scelením dostalo
největších lánů nejvýhodnějších pozemků a tak mo~l
lépe využívat mechanizačních prostředků.
., V podmínkách lidově demokratického státu se však
hospodářskotechnické úpravy pozemku provádějí na
návrh jednotného zemědělského družstva nebo ,jiného
ze~ěd€lského závodu socialistického sektoru, nebo
vyžadují-li toho zvláštní duvody obecného zájmu.
Provádějí se v zájmu vytvoření podmínek pro zavedení socialistické velkovýroby as ní spojeného nef ..
širšího využiti mecharňzace zemědělských prací jako
prostředku k rozvoji zemědělské výroby a tíJ:l? i ke
zvýšení životnf tirovněpracujícího
lidu.
Nových jednotných zemědělských družstev bylo do
konce roku 1958 založeno více než 12 200. Pro ty
bylo a ještě je třeba provést hospodářs~otechnické
úpravy pozemků. :Převážná většina těchto družstev
však od svého založení rozšiřovala svou členskou a
půdní základnu, a to si vynutilo stávající hospodářskotechnické úpravy pozemků přepracovávat.
Nutnost zvládnout tyto práce souběžně s postupujícím rozvojem jednotných zemědělských družstev si
vyžádala provádět pozemkové úpravy dvojím způsobem, a to jako jednoduchý projekt HTÚP pro, nová
a rozšiřující se JZD (obdobně jako .Sovětský svaz provedl v letech 1931':""1933 v období kolektivizace své
"zemljeukazanije")asolilirnný
projekt fQ'ÚP pro jednotná zemědělská družstva, která obhospodařují veškerou zemědělsk9U půdu v obci (obdobně jako Sovětský Svaz dnes provádí své ,jzemljeustrojitelstvo").
(Vyhláška č. 27/58 (I. 1.)

"-

šinou formo\-! nových)ednoduchých projektů pozemkových úprav.
. Zásluhu na splnění to1).oto úkolu mají složky' zemědělsktésprávy, dnes odboru zemědělství a lesního
hospodářství, Krajské ústavy pro projektování zemědělské a leSBické výstavby, orgány Ústřední správy
geodézie a kartografie (úSGiK) a ve špičkových pracích/též další projektové ústavy, družstva, naše školy, především vysoké školy,' a složky naší armády,
a to inženýři, technici, zeměměřiči, agronomové, vodohospodáři a celá řada dalších pracovníku.
Dnes stojíme před' dokončením jednoduchých projektU, obdobně jako Sovětský svaz v roce 1933, i
když nám zbývá provést ještě stovky nových jednoduchých projektu '-- zejména na Slovensku. Plzeňský kraj, který má již ve vše.ch obcích JZD a také
provedenu pozemkovd'u úptavu, .již neprovádí nové
jednoduché projekty, pouze je doplňuje příp. přepracovává, vstupují-li do družstva zbývající jednotlivě hospodařící rolníci. .
XI. sjezd Komunistické strany Československa
konstatoval, že "rozvoj našeho zemědělského a družste~ního hnutí dosáhl takového stupně, že máme všechny předpoklady v příštích dvou létech v podstatě
dokončit přechod zemědě1Ské výroby k socialistické
dr'užstevní velkovýrobě".
..
Jednotná zemi'!dělská družstva počínají obhospodařovat veškerou pudu v obci, jejich počet neustále
stoupá, jejich výsledky ~e soustavně lepší. Družstva
se politicky, hospodářsky i organizačně upevňují a
roste jejich snaha 'zvyšovat zemědělskou výrol:7u a
tím i životní úroveň svou a všeho pracujícího lidu.
S tím roste jejich snaha a požadavek odstranit pu-.
sobení negativníGh vlivu podmínek přírodních (např.
V:zdUšnáa větrná, eroze, málo úrodná, zamokřená a
vysušená půda) a ekonomických (např. nevyhovující
výrobní zaměření, rozdrobenost zemědělské pudy),
které se stávJljí brzdou dalšího rozvoje socialistické
zemědělské velko'výroby, brzdou rozvoje výrobních sil
.*
\ ,
"naší vesnice. Roste' jejich snaha 'tyto podmínky změ.., \
Pracovní postup při jednoduchél14projektu pozemnit, upravit a maximálně využít pusobení jejich klaďkových úprav byl dán podmínkami jeho provádění,
ných vlivů.
.
zejména současnými požadavky velkého množství
V zájmu zvýšéní úrodnosti pudy a zhospodárnění
jednotných zemedělskych družstev, aby jejich poprovozu zeměděl$ého závodu a tím snížení nákladu
zemky byly sceleny, rozorány meZe, těsnící družstevna zemědělskou výrobu jsou proto mimo jiné prování půdu do svěrací kazajky' tisíců nepravidelných úzděna
kýcha
trpasličích 'parcel, aby ná nových velkých
- agrotechnická opatření (jako úprava pudni
blocích pozemku se mohly rozběhnout traktory a přestruktury, povrchové úpravy, humusování, zaÚavvzít velkou část dřiny za nové družstevníky. Tímto
ňování apod.),
scelením. pozemků bylo umožněno' společné hospoda,
zemědělské a lesnicko-technické
meliorace
ření tisíců jednotných zemědělských družstev.
(úpravy toku včetně hrazení bystřin, závlahy; odvodByla scelena družstevní pole, byly provedeny nejnění, ochranné nádrže, ochranné lesní pásy) a
nutn.ějšíterénní
úpravy, byla r;ozmístěna stávající
- ekonomicko-technická opatření (především orvýro~a na nové pozemky projektantein, příp. agronoganizacepudního fondu, stanovení účelného střídání
mem ONV nebo STS, nebo družstevníky samotnými;
plodin v rámci oseyních postupů, jejich rozmístění
v poslední době je vypracováván krátkodobý výhled
s ohledem na půdní podmínky v rámci hospodářského
rozvoje zem~dělské výroby· a jejího rozmístění na
obvodu, případně pásové pěstování plodin, nová orpozemcích JZD v rámci jednoduchého projektu
ganizace dopravy zemědělského závodu apod.).
·HTÚP. Nebyly však dosud podmínky pro. vybudování
Tatq ekonomJcko-technická opatření jsou prováděnových cest, příp. jiných nových společných zařízení
na v rámci hospodářskoteclmiekých úprav. pozemku
nebů úpravu vodních poměrů na zemědělské půdě ve
formou. souhrnného projektu RTO? Při této úpravě
větší míře. .
je na základě hospodářských úkolu uložených státním plánem stanoveno výhledové výrobní zaměření
Od roku 1949 byly proveďÉmy jednoduché projekty
družstva. Řeší se rozmístění zemědělské výroby na
pro .všechna nová jednotná zemědělská družstva a
z duvodu rozšiřování půdního fondu druŽstev byly .,nově uspořádaném pu~ím fondu v rámci hospodářského obvodu obce; v zájmu jeho plného využití
'tyto pozemkové úpravy několikrát přepracovány vět-
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ných sektorů - je předpokladem pro zahájení prací
na souhrnném proj~ktu vůbec.'
Údaje schváleného územního plánu stanoví požadavky ostatních resortů na zemědělskcmpůdu.
Případné výškopisné plány Wychlí provedení částí
vyžadujících ř~šení příčnými nebo podélnými profi1y.
Z vodohosp<;>dářských podk1adů Státní vodohospodář~ký plán, nově 'výhledový plán zemědělských a
lesnicko-technickýchmeliorací
na léta 1961-1975 a
průsvitka vodohospodářsko-melioračních
opatření
Českoslove~ské akademie zemědělských Věd (ČSAZV)
zpracovaná expediční skupinou. ZLV poskytnou přehled o potřebách vodohospodářských opatření.
Projekty odvodnění nebo závlah - pokud jsou
v obci zpracovány - příp. jiné vodohospodářské
projekty jsou již konkrétními podklady, které mohou
řešení souhrnného projektu podstatně ovlivnit.
Základním pracovním podkladem je mapa.Základní mapy souhr'nného projektu sloužící ~ěřickým pracem jsou: mapa průzkumu organizace půdního fondu
(pracovní mapa technika) a mapa pozemková. V mapě
průzkumu organizace půdního fondu,bude mImo výsledky průzkumu vypracován návrh projektu, který
současně bude slOUžit ~ako podklad pro vypraco'vání
vytyčovacích náčrtů. Pozemková mapa, která po dokončení a schválení souhrnného projektu bude ode.vzdána okresnímu· měřickému středisku pro potřebu
JEP, bude sloužit jako mapový podklad pro zpracování bilance půdního fondu. Obě tyto mapy, mapa průzkumu organizace půdního fondu a pozemková mapa,
budou zásadně vypracovány na otiscích katastr.ální
mapy. -Pro zemědělské závody s větším územím (nad
500 ha) bude pro mapu průzkumu použita mapa
menšího měřítka. (SMO 1:5000 - s_vrstevnicemi!)
. Prac6yní postup měřických prací je volen tak, aby
výsledky odpovídaly přesnosti požadované dosud od
prací na jednoduchých projektech HTÚP a pro jednotnou evidenci půdy.
Další pollmínkou dobrých výsledků a hospodárného
postupu prací na souhrnném projektu je účelná koordinace prací, vazba jednotlivý~ úseků prací a práce jednbt\ivých zúčastněných pracovníků.
Průzkum tel!énu je třeba provádět tak, že inž.
HTÚP, agronom a vodohospodář společně zjišťují
stav přírodních a, el<onbmických podmínek a ve vzá*
jemné spolupráci provádějí rozbor zjištěného stavu.
Při' zpracovávání souhrnných projektť'1 HTÚP se
Vazby prací jednotlivých pracovníků a potřeba dílukázalo, že zákljldním předpokladem dobrého prť'1běčího projednánI a schválení některých základníCh
hu a výsledkť'1prací jsou hodnotné a spolehlivé pod-'
výchozích údajů si vY~ádaly vypracování generelního
klady.
řešení projektu (generel projektu) ještě před zapoS rozpisem státního plánu pro běžný hospodářský
četjm prací na hlavních částech projektu. Základem
rok převezmeprojekťant
údaje elaborátu rozmístění
všech dalších prací na projektu je stanovení konečné
zemědělské výroby okresu, určující závodu výrobní
úpravy. hospodářského obvodu s přibližnou výměrou
úun~ření a strukturu z.eměděfské výroby, s ukazateli
hospOdářské plochy nově upraveného obvodu. Další
výhledového plánu.
.
částí je předběžný návrh rozvoje ze!pědělské výroby
S údaji o delimitaci pť'1dníhofondu určují vÝsledky
l''Ívoiu, I<t ·rý st:'ri ví p"dle místních přírodních a
pť'1doznaleckého průzkumu podrobně přírodní podekonomických podmínek zejména počet osevních pomínky obce. Jednotná evidence půdy převzatá od
stupů a honů a jejich rozmístMí. Dále ,posoudí
okresního měřického střediska (OMS) s projektem
správnost požadavků TER tím" že r:a podkladě popředcházející úpravy je základním výchozím podkladrobné znalosti místních .podmínek stanoví se značdem bilancujícím půdní fond a jeho organizaci. Z ar'"
nější přesností potřebnou kapacitu stavebních pro- .
chivu projektového, ústavu převzatý technicko'-eko-.
storů, a v případě potřeby navrhne přepracováhí
nomický rozbor stanoví požadavky zemědělské účeTER. Generel projektu organizace půdního fondu
lové výstavby na zemědělskou půdu co do rozsahu i
určující 'zásadní .rozmístění společných zařízení je
umístění.
třetí částí generelu.
"
Rozhodnutí ONV (příp. KNV) o mezisektqrové deAby nedocházelo ke zbytečným dodatečným změlimitaci - jsou-li v obci dva nebo více závodů růz"

jsou budovány polni\ cesty místní i účelové a ve 'vzájemné souvislosti ,s nimi jsou upravovány odtokové
poměry povrchových vod, budována potřebná protierozní opatření a vhodnými kultivačními a rekultivačními zásahy vytvářeny přEidpoklady pro maximální zvýšení využití mechanizace zemědělských )Jolních
prací. V zájmu kompl~xního vyřešení úkolu vypracovává se souhrnný' projekt HTUP současně s projektem meliorací nebo aspoň s vyřešením umístění
hlavních a vedlejšíchodvodňovacích
odpadť'1nebo závlahových přivaděčť'1 a navrhují se družstvu potřebná agrotechnická opatření.
S ohledem na další vzájemné vztahy prověřuje
souhrnný projekt požadavky na zemědělskou účelovou výstavbu stanovenou, technicko-ekonomickým
rozborem (TER) podle. vyhlášky Státního výbor\! pro
výstavbu č. 22/59 Ú.l.
, Na základě rozboruhospod,aření'
závodu a předpokládaného. rozvoje navrhuje souhrnný projekt také,
.další zvláštní zemědělšké. inyestice, jako výsadbu
sadť'1;stromořadí, chmelnic, vinic, rozšíření výměry
, orné pť'1dyatp.
'
, V roce 1956 9yly zahájeny vývojové práce na/spu-.
hrnných projektech HTÚP a /v roCe 1958 byly zahájeny práce na prvních souhrnných projektech ve většině českých a slovenských krajť'1 Krajskými stát,.
pími ústavy pro projektování zemědělské a lesnické
, výstavby podle návrhu metodických pokynť'1 ministerstva zemědělství: a lesního hospodářství. Většina
těchto souhrnných projektť'1 byla již realizována.
První zkušenosti z těchto prací nám ověřily správ1nost naší cesty a poslouží nám při zpracování dalších, souhrnných projektů HTUP v letošním roce ve
větším měřítku. Pokud jde q podmínky provádění
těÓhto-úprav, vedou nás získané zkušenosti k tomu,
že souhrnné HTÚf je třeba provádět předevšírn,pro
ta jednotná zemědělská družstva, kde jsou dány podmínky pro brzkou a úspěšnou jejich realizaci. Je to
především tam, kde družstvo obhospodařuje veškerou pť'1duv obci (až na závody do pť'1lhektaru), je
hospodářsky a organizačně upevněné, o ,provédení
souhrnného projektu HTÚP,žádá a okresním národ-:
ním výborem je stanoveno výrobní zaměření Q,ružstva. v rámci rozmístění zemědělské výroby okresu.
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zoru také technický dozor, který mu Umožňuje ponám v důsledku konečného vyhodnoceni projektovaznat realizovatelnost opatření, která navrhl. sledovat
ných opatření, provede se před schválením generelu
pruběh výstavby, kontrolovat prováděcí podnik, poekonomické zdůvc..:inění jedhdtlivých variapt genere-'
tvrzovat přejímku prací a předkládané faktury.
jmu naVržeri'ýflhopatření.
·s ohledem na zákon o územním plánování (č. 84
Schválený 'generel je potom Výchozím' materiálem
z r. 1958 Sb.) hodnotíme souhrnný projektHTúP také
určujícím základní linii pro zpracování hlavních částí
v zorném úhlu tohoto zákona. Územní plánování řeší
souhrnného projektu. podle tohoto zákonlj. uspořádání daného území tak.
'První hlavníť;ástí oe projekt organizace půdního
aby byl vytvořen organický a dalšího rozvoje schopfondu; Předně se vyřeší S rozmístěním výroby ko'ný celek, zabezpečen vzájemný soulad všech územnečné umístění společných zařízení, tj. komunikací
ních prvku a společenských zájmu a tím f předpomístních a účelových, otevřených vodních odpadů a
klad pro harmonické uspokojování požadavku obyprotierozních opatření, dále lokality kultivací a revatel na práci, bydlení, kulturu a zotavení. V dusledkultivací co do umístění a rozsáhu. Závěrem jsou
umístěny záhumenk,y, speciální kultury, miU1ohonová ku toho koordin,uje územní plán časově i místně
výstavbu a jiná opatření nezbytná k dosažení uspopUda, dróbné z(iVodydo půl ha a půda nezemědělská.
řádání úZElmípodle územního plánu. 'Souhrnný proVedle toho se .navrhnou zvláštní zemědělské invesjekt HTÚP přejímá proto schválené požadavky územ!tice a jejich umístění. Po vytyčení, zaměření a záního plánu, aby jim vyhověl při řešení územní orgakresu nového stavu, organizace půdního fondu je
nizace socialistického zemědělského závodu. Tím
zpracována bilance pudního fondu.
.
však, že vychází z hospodářského výhledového plánu
Na podkladě této bilance se prověří výhledový plán
rozvoje zemědělství, že kloubí všechny požadavky na
rozvoje zemědělské výroby, jehož závěrečnou částí je
výstavbu závod6. vlastního reso~tu, především požavyhodnocení navrženýchopatření
po stránce finančdavky TER prověřeného v rámci souhrnného projektu
ní. Potřeba úvěru, tržby a náklady a přehled zápodrobněidůvodněnými
požadavky návrhu rozvoje
kladních ukazatelu projektu charakterizují předpozemědělské. výroby řešeného závodu, šetří předem
kládaný roZvoj zemědělské výroby závod,u a v duzjištěné zájmy ostatní.ch resortU, bytové a občanské
sledku toM i rust životní úrovně pracovníku závodu,
výstavby, se souhrnný projekt HTÚP stává resortčlenú, jednotného zemědělského družstva.
ním podkladem územního plánu.
Třetí hlavní částí- souhrnného projektu je projekt
Zásadně však resortní podklad územn'ího plánu,
výstavby' HTúP, který slouží jako prováděcí projekt
závodu, 'jehož úkolem je souhrnný projekt HTÚP který má především hospodářský charakter a slouží
jednom'u resortťl, nelze zaměňovat přímo s územním
realizovat (KrajskÝ podnik zemědělských a lesnickoI
plánem. Pouze v těch případech, kdy v řešeném úzetechnických meliorací). Projekt výstavby je vypracomí není zájmu jiných resortů, mohou orgány územván jednoduchým zpusobeml, musí však vyjadřovat
ního plánu v případě potřeby převzít tento resortní
srozumitelně a přehledně všechny údaje, které popodklad a schválit jej Jako územní plán.
třebuje prováděcí závod, aby svými pracovníky (dělníky, strojníky, techniky, stavbyvedoucím) a svými
Z,,hlediska následných opatření je třeba vidět Ireastroji mohl provést všechna opatření ukládaná prolizovaný souhrnný projekt jako podmínku pro nové
jektem.
.
mapové dílo v měřítku 1:2000,' které bude zpracoZávěrečnou hlavní částí souhrnného ·projektu je
váno orgány ÚSGK, a nového písemného operátu, do
, průvodní zpráva s ekonomickým vyhodnocením, ktekterého v rámci nových pudních celku vytvořených
ré musí zdůvodnit, a doložit národohospodářské
souhrnným projektem HTÚPbudou zamontovány·vý,.
oprávhění a účelnost jednotlivých opatření á celého
sledky nové bonitace půdy, kterou ve výhledu bude
projektu. Spolu se základními' technologickými údaji
zpracovávat ČSAZV.
o projek~uzpracuje se vyhodnocení prací ~ hlediska
metodiky a doloží se hospodárnost projekčních prací.
Š~ře 'problematiky .ř~šené souhrnným projektem.
/ HTUP nemá v historii pozemkových úprav obdoby.
Po zpracovam souhrnného projektu HT(]P, j'eho Ani úpravy prováděné agrárními operacemi neobsahov~ly všechny práce, které jsou prováděny v rámcí
projednání a schválení nasHtvá další závažná etapa
- realizace schválenéhd projektu, výstavba HTÚP. / soúhrnného proj~ktu HTÚP. Souhrnný projekt HTÚP
se od scelování pozemků liší před€vším svými podPři výstavbě HTÚP jde o výstavbu éest, vodních odklady
a ekonomickým charakterem, svou výrobně
padu, protierozních opatření a provedení kultivací a
ekonomickou částí, která je základní problematikou
rekultivací. Jednotlivá opatření se vzájemně .ovlivsocialistického zemědělství. Komplexnostproblemaňují ,a zanedbAní toho~o vlivu může mít, za následek
často i vá.žné hospodářské/škody. Je proto třeba 'vý~ tiky pozemkových úprav 'si vyžaduje však'o to větší
péCí a pozornost všech složek, které s nimi přijdou
stavbu HTÚP provádět kompll~xně, správněkoordinovat a skloubit práci jednotlivých druhů stroju a. do styku.·
'Především je to škola, vychovávající nove techmanuálních pracovníku, 'zemních prací s pracemi, be'niky, agronomy a vodohospodáře, jsou to projektové
tonářskými, s objednávkou a dovozem; maťeriálu.
ústavy, kde tito pracovníci budou úpravy projektovat,
• Technický dozor podle směrnic Státního .výboru
pro výstavbu (Směrnice SVV č. 174/56 Ú. 1.)/ je misledovat jejich realizaci, a výrobní podniky, kde by
se měli i projektanti uěit naorgánízaci výstavby opanisterstvem zemědělství a lesního hospodářství na
tření navržených úpravou. 'Pracovníci národních výzákladě usnesení vlády uložen - pro úsek výstavby
borů budou musit především poznat celou šíři probleHTÚP' a výstavby meliorací - Krajským' státním
matiky, kterou začínají Bdit a zajišťovat.
ústa~m pro, projektování zemědělské a lesnické výstavby. Ústav tu proto, má vedle autorského doAbsolventi škol poznají problematiku především
I
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na škole a v praxi si ji ověří, Pracovníkům praxe
bude třeba přiq.líŽit a umožnit poznání těchto otázek
formou kursů,. školení a záv·odních škol práce.
Šetřením všech předpisů, metodik, důsledným dodržením zásad hospodárnosti a efektivnosti, dodrže-

úpravy pozemků'

ním všech požadavků na nejvyšší kvalitu prováděných opatření se souhrnný projekt HTÚP stane jedním z nejdůležitějších opatření při zvyšování zemědělské výroby, při plnění úkolů uložených XI. sjezdem
Komunistické strany Československa.
,

"'1l.

Jednoduchý projekt hospodářskotechnických
uprav
,
pozemků (HTUP) a jeho výrobní část
Hynek K a s a l,
ministerstvo

zemědělství

a lesního hospodářství

Pomoc státu při přechodu od zemědělské malovýro by k družstevní
,velkovýrobě.
Jednoduchý
projekt
HTÚP - 1. etapa, organizace půdního fondu - II. etapa, projekt s výrobní částí. Členění výrobní části podle
charakteru prací. Postup při řešení technické a výrobní části prpjektu. Vazba prací technika HTÚP a agronoma.

XI. sjezd Komunistické strany Československa vyRozmístění zemědělské výroby při zpracování jedtyčil před naši vesnici grandiózní úkol: zvýšit do roku
noduchého projektu HTÚP předpokládá úzkou spolu1965 zemědělskou výrobu o plných 40 %. Podstatnými
práci agronoma ONV a STS s projektantem. Uvedení
specialisté vypracují v součinnosti s jednotným zeměukazateli toho~o úkolu jsou především: snížit pracnost zemědělské výroby, Využít maximálněmechanidělským družstvem návrh na umístění jednotlivých
plodin společného ose\ru do nově vytvořených půdzace, 'zvýšit produktivitu práce a hlavně zvýšit hekních celků a návrh na agrotechnická opatření k dotarové výnosy na polích a užitkovost ve stájích.1
sažení vyšších hektarových výnosů. Tam, kde sociaLidově demokratická repuplika pomáhá našim rollizace vesnice umožňuje zavedení osevních ,postupů,
níkůll'\ různými formami k snazšímu přechodu od
provádí agronomické práce agronom projektového
~oukromovlastnické malovýroby k družstevní velkovýrobě. Ať již je to dvojí druh cen za výrobky, výústavu.
hodná cena osiv, zvýhodněné sazby za práce STS,
Zodpovědný projektant" zpracovává jednoduchý
projekt HTÚP (jako projekt I. etapy) podle "Metodlouhodobé úvěry nebo státní subvence.
Rovněž provádění ho5podář~kotechnických úprav
dických pokynů pro vypracování jednoduchého propoz~mků (HTÚP), které je nutno provést v každém
jektu
hospodářskotechnických
úprav
pozemků
družstvu (případně několikrát), je státní pomocí, ne(HTÚP)", které vYšly v knižnici HIT'ÚP, svazek l.
boť stát veškeré tyto práce hradí a jsou tedy pro
v roce 1958 jako služební pomůcka pro pracovníky
JZD prováděny bezplatně.
na úseku HTUP.
Úspěšný rozvoj socializace našich vesnic v souVýznam hospodářskotechnických
úprav pozemků
vstupuje do (,lalšíetapy, kdy jednotným zemědělským
časné době vyžaduje, aby jednoduchý projekt HTÚP
družs~vům již nestačí, že dostanou spdívný přehled
byl doplněn výrobní částí (II. etapa), která bude jedo půdním fondu, ale je nutno současně většině družnotnému země<lělskému družstvu sloužit jako krátkodobý výhledový plán, řešící základní vztahy a úkostev ukázat, jak na tomto půdním fondu hospodařit.
Tento úkol má splnit jednoduchý projekt HTÚP s výly rostlinné a živočišné výroby. Výrobní část jedrobní částí (II. etapa).,
noduchého projektuHTÚP
zpracují projektové
ústavy na požádání odboru zemědělství a lesního hosJednoduchý projekt hospodářskotechnických úprav
pozemků (I. etapa) má za úl$:olvYtvořit nejnutnější
podářství rady ONV v těch obcích, kde se založilo
předpoklady pro přechod k socialistické zemědělské
nově většinové nebo celoobecní dru~stvo, nebo kde
se změnilo menšinové JZD ve většinové nebo celovelkovýrobě a zavedení společného osevu jednotných
zemědělských družstev. Má organi:l:ovat půgní fond
obecní, nebo v družstvech zaostávajících, hlavně
v horské a podhorské oblasti, a kde zatím nejsou
JZD nebo státního statku do velkých celků, zpravidla
v rámci dosavadní sítě polních cest' a jiných přiropodmínky pro provedení souhrnného projektu HTÚP.
zených hranic.
Práce spojené s vypracováním výrobní části jednoduchého projektu HTÚP (II. etapy) se rozdělují na tři
Opatření pro zvýšení úrodnosti půdy a pro její
části:
ochranu protierozní jsou omezena na míru nezbytně
. I. práce pnpravné,
nutnou. Při jednoduchém projektu HTÚP byly'otázII. práce průzkuhmé,
ky výroby řešeny tak, že agronom STS nebo ONV,
III. práce projekční.
nebo' družstevníci sami r,ozmisťovali stávájící výrobní
úkoly na scelenoúpůdu bez ohledu na místní přírodní
1. V rámci přípravných prací' je třeba zejména opaa,ekonomické podmínky a výhledový plán rozvoje zátřitpro příslušnou oblast mapy půdních druhů a půdvodu.
ních typů, údaje o geologických a klimatických poměrech, státní plán zemědělské výroby a dodávek,
Tento způsob vypracování jednoduchého projektu
případně jiné dosažitelné materiály, jako jsou: mapa
má svoje opodstatnění hlavně v JZD menšinových,
kde. při dalším postupu socializace bude znovu pře- . pedologická, mapa fenologická, elaborát předcházející pozemkové úpravy, technicko-ekonomický rozbor
pracován. Proto také není možnO zpracovávat a naa jiné.
vrhovat změny a úpravY půdního fondu v rozsahu
II. V průzkllmných pracích provede projektant
potřebném pro konečné řesení, jakož ani navrhovat
ověření podkladového materiálu, zjistí okolnosti,
nejbližší výhled zeměděllské výroby.
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jektu podle metodických pokynů MZLH s přihlédnukteré budou mít vliv na výrobní ;zaměření JZD, potím k připomínkám a požadavkům agronoma.
chůzkou v ter~nu zjistí současný stav osevu a kultur
Po vyčíslení výkazu užívání pozemků po úpravě
za současného zpřesnění, delimitace půdního fOJildu.
(bilance
B) započne agronoml projektového ústavu
III. Projekční práce jsou rozvrženy do čtyř kapizpracovávat návrh opatření na zvýšení rostlinné a
tol:
živočišhé výroby JZD formou výrobní části jedno1. V projektu rostlinné výroby se zpracují zejména
duchého projektu HTÚP.
tito ukazatelé:
V případě, že se zpracovává výrobní část Jednoa) bilance půdy podle kultur v roce zpracování produchého projektu HTÚP dodatečně, použije agronom
jéktu a v roce výhledovém (do tří let);
pracovní mapu technika jako základní podklad při
b) 'plán přechodu na osevní postup a návrh pevprovádění svého průzkumu a celou technickou část
ných osevních postupů včetně plánu výroby zeljednoduchého projektu jako podklad pro zpracování
leného krmení;
výrobní části. !
c) bilance sklizně a potřeba animálního hnojení.
Rozmístění zemědělské výroby závodu do bloků
2. V projektu živočišné výroby se po určení celjednoduchého projektu bere ohled na umístění účekového zaměření zpracují:
lové výstavby, organizaci živočišné výroby a řeší
a) obraty stáda skotu pro všechny roky, počínaje
v souvislosti s ní un:lÍstění pastvin, výběhů, mimorokem zpracování a končící rokem výhledovým
honovou půdu apod.
(3 roky);
Cílem technika i agronoma projektového ústavu
b) bilance potřeby krmiv se současně vyčíslenou
musí být: provedením pozemkové úpravy získat mavýrobou chlévské mrvy;
ximální výměru orné půdy, její scelení a její za'"
c) plán výroby a potřeby zelené píce podle měsíců. . jištění z hlediska protierozního. Výrobní část jedno··
duchého projektu HTÚP má za úkol dát příslušnému
3. Navržená rostlinná' a živočišná výroba se zhodjednotnému zemědělskému družstvu krátkodobý výnotí v základních ukazatelích výrobnosti, užitkovosti
hled, .jak zvýšit hektarové výnosy zavedením pravia zatížení 1 ha zemědělské půdy. V těchto ukázatedelného střídání plodin a zajistit tak přechod z rozlích musí být prokázán vliv socialistické velkovýroby
tříštěné malovýroby na družstevní výrobu~ ~by se
na růst zemědělské výroby zpracovávaného projektu.
tato mohla stát v nejbližších letech stále více prospe4. Jako poslední se vyčíslí potřeba pracovních hodin
rující socialistickou velkovýrobou, která jediná je
a potřeba pracovních jeQ,notek (PJ) v rostlinné výs to zajistit splnění velkého úkolu - daného směrrobě podle je'dnotlivých měsíců. V živočišné výrobě
nicemi XI. sjezdu KSČ - zvýšit zemědělskou výrobu
se uvažuje o potřebě pracovníků a PJ celkem. Celkové
do roku 1965 o 40 %.
zpracování ukazatelů potřeby práce vytvoří předpoklady plánovitého rozmisťování pracovníků. Dále odhalí pracovní špičky, prověří možnost získat další
Seminář o mapování a o projektování hospódářskotechnických úprav pozemků
pracovníky z místních zdrojů, případně zjistí nutnost
pomoci brigádníků.
Katedra mapování a hospodářskotechnických
úprav
Návrh opatření na zvýšení rostlinné a živočišne vy"
pozemků na' zeměměřické
fakultě při ČVUT v Praze
pořádá ve dnech 3. - 5. září 1959 seminář z uvedených
roby zpracuje agronom projektového ústavu. Při své
oborů. Účelem semináře je seznámit zeměměřické inžeprác1 musí být v úzkém spojení s technikem, zpranýry, pracujcí v mapování a HTÚP s novými zdokona-le-covávajícím technickou část projektu. Ve zvláštních
nými metodami a naopak získávat zkušenosti pracovníků
a mimořádných případech, kdy je nutno současně
z praxe, které by byly přínosem do učebních osnov ze- .
řešit otázky vodohospodářské, přizve si k jejich spoměměřického studia.
Seminář se bude konat za účasti odborníků z SSSR
lurozhodnutí vodohospodáře.
a států lidově demokratických,
s nimiž bude možno ,naVe výrobně-teéhnické správě se zhodnotí a zdůvázat nejen styk, ale hlavně prodiskutovat jejich zkuševodní celkový 'návrh rostlinné a živočišné výroby.
nosti v obou oborech.
Závěrem schvalUje celý návrh opatření pro zvýšení
Program semináře bude sestaven definitivně až po
obdržení příspěvků zahraničních účastníků
a bude pak
rostlinné a živočišné výroby členská schůze JZD a
odbor, zemědělství a lesního hospodářství rady ONV. rozeslán všem. přihlášeným zájemcům o seminář.
Výše příspěvků bude sdělena později, až bude znám
V případě, že se zpracovává současně výrobní část
počet účastníků. Přihlášky se přijímají do 10. dubna 1959.
s technickou, provádí agronom projektového ústavu
Bližší inf'ormflce sdělí na požádání katedra mapování
a HTÚP na zeměměřické fakultě, Husova tř. 5, Praha 1
v rámci průzkumných prací průzkum řešeného úzenebo telefonicky, č. t. 228028.
mí pochůzkou terénem za účasti operujícího technika
Prof. it\.ž. dr. Pavel Potužák
a agronoma JZD, případně předsedy JZD a místních
znalců. Při této pochůzce zjistí a zhrul>a vyznačí do
Dálkové studium na zeměměřické fakultě CVUT v Praze
společné pracovní mapy (ve, zvlášť členitém území
Ministerstvo školství a kultury stanovilo pro studijní
s množstvím parcel a množstvím kultur a plodin do
rok 1959/60 směrné číslo 20 účastníků pro I. ročník dálkového studia na zeměměřické
fakultě ČVUT v Praze.
samostatné pracovní mapy agronoma):
Podmínky pro přijetí jsou:
j a) návrh hospodářskéhO' obvodu z hlediska agro1. maturitní zkouška na jedenáctileté
stř. škole (dříve
technického;
.
.
gymnasium, reálká' apod.) nebo na čtyřleté odborné
(průmyslové škole);
b) současný stav kultur;
2. řádný pracovní poměr;
c) navrhované změny kultur;
3. nejméně dva roky praxe v oboru zeměměřictví;.
d) současný stav plodin (předplodin);
4. doporučení zaměstnavatele
a ZV ROH ke studiu uchae) hrubý návrh bloků s eventuálním přihlédnutím
zeče;
\
5. splněná. základní vojenská služba.
k příštím osevním postupům.
Technik projektant

zpracuje technickou část- pro-

Bližší

informace

podá

přímo

zeměměřická

čvut v Praze, Praha 1, Husova 5.
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Okresní měřické} střediska v boji za plnění úkolů
"
dovršení social istické výstavby v CSR
sázkou, když si připisu.jeme na náš účet téměř půl celého
úkolu. Jen za rok 1958 jsme na našem okrese provedli
31 akcí HTÚP na celkové upravené ploše 6106 ha.
lnž. ;E'rantišelc P 1i s k a,
Nebyl a' není to úkol snadný. Vedle objemově velkého
úkolu technického byl a stále ještě zůstává problém.
vedoucí okresního měřického střediska v Hranicích
v odstranění starých konzervativních názorll a návykll
na naší vesnici. Tyto neustupují samy od sebe. Za nové
Socialistická velkovýroba vítězí v zemědělství
nad
myšlenky. za nové metody museli naši zeměměřiči při
individuální malovýrobou.
své technické práci, prováděné často za velmi obtížných
pracovnich a ubytovacích podmínek i o večerech. bojoV našich dějinách prošly národy Čechů a Slováků údovat. Pomáhali ve výchově a přesvědčování zemědělcll, při
bími slavných dní i údobími ponížení a hanby. V pobudování nového, lepšího života na vesnici.
rovnání s touto minulostí můžeme říci směle, že doba,
Z počátku, jak vznikala u nás první JZD v r. 1950, nekterou prožívlÍ dnes naše vlast, patří mezi nejslavbylo vlastních zkušeností, nebylo dobrých vzorll, na něž
nější z našich dějin.
.
by se bylo možno odvolat. Jakmile jsme však vypracovali
Vždyť náš pracující lid v Únoru 1948 navždÝ skoncoval
projekty HTÚP v prvních obcích, používali jsme jich
s vykořísťovatelským
kapitaliSitickým řádem a od té
spolu s jinými mapovými pomůckami na náborové akce
dpby buduje novou socialistickou společnost. o níž dříve
do jiných obcí a ukazovali na nich výhody společných
snily g za niž bojovaly celé generace dělnické třídy. Toto
osevll proti individálnímu hospodaření i proti individuálhistorické vítězství je výsledkem těžkých třídních bojů
nímu scelování pozemkll. Mohli jsme na mapách z první
pod vedením KSČ.
republiky názorně' ukázat, jak soelení dříve sloužilo ke
zvýhodnění a obohacení se kulakll a statkářll na úkor
V roce 1949 byla na IX. sjezdu KSČ vytyčena cesta
drobných a středních zemědělců. Graficky názorně jsme
budování socialismu. jejíž první etapa byla vtělena do
měli možnost vysvětlit, že dřívější zpllsob scelení neprvní pětiletky s úkolem:
dává možnost využití dnešní strojové techniky, neboť
1. založit a dále rozšířit těžký průmysl,
pracně dané pozemky do větších celkll (prllměrnJ 0,8 ha
2. převést rozdrobenou indivíduálnízemědělskoumalo' v našich poměrech) bylo nutno vzápětí drobit v dlls1edku
pěstování více druhll plodin. Jasně vyvstala přednost
výrobu na socialistickou velkovýrobu.
scelování kultur při .HTÚP. Nejvíce však působila arguCesta v průmyslu po jeho znárodnění byla jasná. Cesta
mentace, že v zájmu zvýšení produktivity práce, tj. více
v zemědělství byla usměrněna Slovy s. Kl. Gottwalda:
a levněji vyrábět, i ve Spojených státech amerických je
"Nebude u nás socialismu bez přechodu vesnice k sozavedena velkovýroba v zemědělství. I tam jsou strojní
cialismu." V těchto slovech je zdůra.zněno. že socialismus
stanice vybavené těžkými stroji -, včetně kombajnů, ale
nemůže být vybudován na ,dvou různých základech tyto jsou v rukou akciových společností. Rozdíl proti sona socialistickém průmyslu a individuálním zemědělství.
větskému a našemu socialistickému zpllsobu velkovýTaková ces~a by nemohla mít nikdy úspěch .. Proto bylo
roby je v tom. že v USA výtěžek shrábnou akcionáři
rozhodnuto budovat socialismus i v našem zemědělství.
místo farmářll, neboť jim strojově plldu obdělávají nebo
Leninskou cestou '-I cestou kolektivní velkovýroby v JZD
stroje zaplljčují.
"
po vzoru kolchozll. na státních statcích po vzoru sovNaši pracovníci dostali velmi často za svou všestranchozll a ,za pomoci STS po vzoru MTS. Vlastnictví výrobnou obětavou pomoc při socializaci vesnice ústní i písemních prostřed:kll, kterými jsou půda a těžké stroje, zllstáná pochvalná uznání nejen od MNV. JZD, ale i od ONV
vá družstevní u JZD a státní pro ČSSS a STS. Jedině tak
a stranických orgánll. Vždyť také po příchodu zeměměmůžeme dosáhnout sou)adu mezi' zemědělstvím a prů- , řiče do obce skoro ve všech případech podstatně vzrostla
mysle/m.
.
členská základna družstva.
V předsjezdové -kampani jsou mnozí naši zeměměřiči
Socialistické zemědělství je potravinovou základnou
zapojeni jako instruktoři pro vesnice do akce projedná. pro zásobování obyvatelstva. Je také surovinovou základvání materiálll ke IV. celostátnímu sjezdu JZD. Můžeme
noupro mnohá odvětví lehkého a potravinářského
průkonstatovat, že projednáváním materiálll na široké zámyslu. Proto hraje dllležitou úlohu při zvyŠování životní
JZD. v radách MNV. na
a kulturní úrovně naší společnosti. hlavního to :z;ákona kladně - v představenstvech
členských schůzích JZD. na veřejných schllzích. za posocialismu. Rozvoj lehkého a potravinářskéhb
prllmyslu
moci VO KSČ - pomáhá se stabilizaci družstev. Jsou
je velmi závislý na rychlém vzestupu naší zemědělské
velkovýroby.
..
prováděny podrobné rozbory stavu JZD a odkrývají se
pracovní a výrobní rezervy ke zvyšování rostlinné a živoKdyž byla na. X. sjezdu KSČ hodnocena situace v načišné výroby. Konkrétní návrhy a připomínky na zlepšení
šem zémědělství. ukázala se naše cesta-při budování sohospodaření družstev jsou začleňovány do celoročních
cialismu správnou. Proto již XI. sjezd KSČ mohl konstavýrobních plánů. Tak např. v úpadkovém JZD Polom, kde
tovat. ze přes 70% plldy obdělává socialistický sektor
pomáháme v projednávání materiálů. bylo k I. a II. mate(koncem roku 1958 již přes %' veškeré půdy). Proto
,riálu zaznamenáno celkem 23 připomínek a dobrých námohl také tento sjezd 'vytyčit heslo: "Dovršení socialisvrhů. z nichž většina je začleněna do CVP.
tickévýstavby
v naší vlasti" s přesvědčením, že socialiSoučasně po hospodářské linii jsme v tomto JZD do,zace zemědělství bude u nás v poastatě ukončena v roce
sáhli přechodu od individuálních - nadměrných zahu19~0.
.
menek ha společné obdělávání podle vzorových stanov.
Jestliže však zemědělství dosud zaostává v rozvoji zac
V souvislosti s prováděním HTúP považuji za nutné
prllmyslem, vznikají tím našemu národnímu hospodářství
upozornit na určité nedostatky.
.
značné škody. Proto 'se úV KSČ a vláda velmi často zabývaly na svých zasedáních zemědělskou otázkou. Proto
a) Z li h u m e n k y jsou nejen technickým, ale i ekotaké jsou dávány k diskusi materiály pro IV. celostátní
nomickým problémem. Při jejich řešení ve vývoji JZD se
sjezd JZD.
přes všechno úsilí ONV a OV KSČ nepodařilo dodržet
vzorové stanovy. Zatím zůstávají tyto rozpory:
Účast! zeměnlěřičlÍ na socializaci vesnice
1. Do JZD dříve založených vstupovali zemědělci toliko se zemědělskou půdou.' Pllda lesní zllstala psána na
Naše zeměměřická. služba nezllstala stranou při budování socialistické vesnice přesto. že provádění HTÚP
záhumenkáře. Noví členové přistupují do JZD podle stanáleželo do pracovni náplně Agroprojektu. Nebude nad.,
nov s veškerou půdou, tedy i s lesní, kterou předávají do
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společného obhospodařování JZD. Tím se stává, že máme
v jednom družstvu dva druhy záhumenkářů. Jedni s lesní půdou, a druzí bez lesů. Věříme, že tyto poměry, se
brzy ujednoti, ale zatím je stav takový a vede k nespokojenosti.
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Podíl okresních měřických středisek v kraji
Gottwaldovském na hospodářskotechnických
úpravách pozemků pro JZD

526.99:333.384 (437)
2. Jsou družstva, kde domovní zahrady jsou psány vesměs na JZD a členové mají záhumenek 50 arů na orné
lr,tž. Karel Je ř á b e k,
'půdě. Je na bíle dni, že zahradu u domu sl každý člen uží-, ,
vedoucí
okresního
měřického střediska v Gottwaldov~
vá klidně dáll V nejlepším případě přispěje člen družstva'
na dodávky podle výměry zahrady. Že ti členové, kteři
nemají žádných zahrad, s tímto stavem nemohou být spoZajištění růstu životní úrovně obyvatelstva naší rekojeni,je samozřejmé.
publiky a jeho rostoucí požadavky na zásobování potravinami vyžadují obdělání každého hektaru zemědělské
3. Jsou dále družstva, v nichž je zavedeno společné
pudy, zejména půdy orné. Nestačí však půdu pouze obdědružstevní obdělávání 50 arů záhumenek na orné půdě
lat. Je nutno ji obdělat co nejlevněji a dosáhnout přitom
(sypané' záhumenky). Kromě toho picnina se přiděluje
co největšího výnosu s nejmenší lidskou námahou.
družstévnikům
na pozemcích JZD, které
jsou méně
Podle celostátních údajů Státního úřadu statistického
schopné pro strojové obdělávání, bez dodávek, v poměru
a Ústřední správy geodézie a kartograne výměra orné
k odpracovaným jednotkám. Poněvadž na lepších pozempůdy však neustále klesá. Aby nežádoucí pokles výměry
cích nelze všem vyhovět, vzniká i zde nes'pokojenost.
orné půdy byl nejen zastaven, ale její výměra byla na4. V některých JZD jSgU záhumenky přidělovány podle
opak zvětšována, bylo X. sjezdem KSČ uloženo Ústřední
celých parcel.' Jejich výměra přesahuje často stanovami
správěgeodézie a kartografie založit jednotnou evidenci
dovolenóu hranici. Aby bylo předpisu učiněno zadost, rozpůdy do konce r. 1958, a tím zavést do evidence půdy pohodne členská schůze zap~at 50 arů jako záhumenek,
řádek. První etapou zavedení pořádku do evidence půdy
zbytek parcel, byť i jen několik m2 (někdy také větší výbylo zjišt~nícelkové
výměry půdy podle způsobu vzděměry), o. které celá parcela překračuje záhum~nkovou
lávání pozemků do konce března 1955. Tento úkol byl
hranici, se zapíše na JZD.
včas splněn provedením přehlídek kultur všech pozemků
okresními měřickými středisky za součinnosti zeměděl5. Jsou však dosud i JZD, kde jsou nadměrné .záhuských komisí MNV jednotlivých obcí.
menky oficiálně vykázány, čímž vzniká potiž při rozpisu
V druhé etapě měla být založena jednotná evidence
dodávkových úkolů, neboť záhumenkář se tak stává soukromě hospodařícim zemědělce1)1 v rámci JZD.,
, půdy (JEP) do konce roku 1958. Socialistickým soutěžením oblastních ústavů geodézie akartografie,
okresních
Většina JZD má, svou určitou záhumenkovou specialitu.
meřických
středisek
i
jednotlivých
techniků
byl tento
StlJ,l')Ovitstriktní 'předpis na řešení ~áhumenek v tomto
termín Oblastním ústavem geodézie a kartografie v Brně
,stadiu družstevního vývoje není ještě proveditelné, ale
zkrácen o 51 dnů, ačkoliv práce byla. v této oblasti kov každém případě je nutno čelit spekulacím a nezdranána za velmi těžkých podmínek, za současného bouřlivým zjevům v záhumerikovém hospodaření, neboť to .má
vého rozvoje JZD, hlavně v kraji Gottwaldovském, často
vždy neblahý ocl,raz v pracovní morálce na společných
za nezájmu funkcionářú MNV, kteří měli být jako místní
honech a vůbec v c,elém hospodaření' JZD. Úkolem naším
znalci hlavními činiteli a pomocníky techniků při zavádění
je postupným přesvědčovánim zavést redukcizíihumenek
pořádku do .evidence půdy: Uvedeným zkrácením terpodle stanov.
mínu se OÚŮK v Brně umístil na třetím místě v českých
zemíc;h, OMS v Gottwaldově bylo v r. 1958 devětkrát vy- _ .
b) Ochrana
geódetických
bodů při HTÚP.
hodnoceno mezi nejlepšími OMS v oblasti, ve druhém,
Podle platných směrnic o proVáděníHTÚP je uloženo
třetím a čtvrtém čtvrtletí jako nejlepší OMS.
projektantům zajistit ohrožené stabilizační značky trigoZaložením JEP byly pozemky každého uživatele zanometrickych, zhušťovacích, nivelačnich a jiných bqdů
psány podle parcel, kultur, výměry a bonity do vložek
ochrannými zahrá<!kami nebo příkopy před poškozením
k evidenčním listům, jejich opisy byly předány MNV,
, v důsledku honového obdělávání půdy těžkými mechaniprvopisy pak uloženy u oMs. MNV tím získaly spolehlivé
začnimi prostředky.
podklady pro adresní rozepsání veškeré půdy, čímž byla
Volám SOS, neboť ochranná opatřeni nejsou oď r. 1957
odstraněna možnost ztráty půdy z evidence, neoprávněvůbec prováděna" a proto mohou vzniknout značné škody
ných spekulativních přesunů půdy mezi jednotlivými kulna geodetických základech. Je to důsledek velkých požaturami, mezi zeměílělskÝ/lli závody a sektory, zatajování
davků na urychlené provádění HTÚP. Doporučuji provést
pŮdy atd. A právě .tyto skutečnosti měly v některých přív r. 1959 nápravná opatřeni, nebo'ť hlavní vlna socializace
padech příznivý vii-v na rozšiřování členské a půdní záje za námi.
kladny již existujících JZD nebo i na zakládání nových
c) Zřizování
výběhů
při
HTÚP.Společné
. JZD v kraji Gottwaldovském, kde socializace
vesnice
i skupinové ustájení dobytka v' JZD vyžaduje zřizení
narážela na speciální potíže ve srovnání s kraji jinými.
v Ý běh ů pro dobytek a drůbež. V dosavadních směrniSem patří zejména konzervatism\,ls V<llašska a Slovácka,
cích pro HTOP nejsou žádné pokyny, s jakými výměrami
r;e kterým je přijímáno všechno nové nédůvěřivě, chudé
možno reálně vystačit ,pro 1ustájený kus určitého druhu
ho~n<lté Valašsko; kde je často velmi obtížné vytvořit
dobytka. či drůbeže. Proto praxe ukazuje velmi rozdílné
souvislé půdní plochy k intenzivnímu honovému hospovýměry výběhů, a to obyčejně podle toho s jakou iniciadaření za využiti mechanizačních prostředků, jakými jsou
tivou se v tom kter~m JZD dožadovali jejich zřízení.
např. traktory a kombajny, a kde bude nutno v budoucnu
V zájmu jednotn,eho dotov<1nívšech družstev bylo by
přeorientovat 'obilnářské
hospodaření
na picninářství
věci p.rospěšne doplnit směrnice na provádění HTúP, no, ra dobytkářství, mají-li i zde hospodářství. JZD být vysoce
mam r pro v Ýb ěh y, které by 'byly zároveň platné
produktivní a pro' jejich čleňY rentabilní.
i pro JEP. Při skupinovém ustájení
vede zřizování
Na Slovácku rozvoj zemědělské výroby a stálé zVyšotvrdých výběhů, hlavně v zahradách a u cl,omů, ke spevání hmotných a kulturních potřeb obyvatelstva úzce
kulaci se záhumenkovou půdou.
'
souvisí s vinohradnictvím, s nímiž se zde setkáváme již
Ústřední správě, geod~zie a kartografie a jejím orgáod samých začátků našich dějin. Bývalo vždy význačnou
nům se podařilo úspěšně a před stanoveným termínem
a speciální složkou jihomoravského zemědělství, složkou,
zajistit založéní jednotné evidence půdy na celém úzěmí
která i, prq dnešního drobného a středního zeměl:lělce
státu a splnit tak úkol uložený zeměměřičům X. sjezdem
znamená slušný' příjem, a tím i poměrně vysokou životKSČ. Výsledky této evidence, byly dodány národním výn~úroveň. Vstupem do JZD přechází do spole~ného hosborům včetně změn při HTUP. Tak dostaly národní výpodaření veškerá zemědě~ská půda, tedy i vinohrady.
bory poprvé spolehlivé podklady k provedenLsoupisu
Toto bylo hlavní příčinou pomalého rozvoje socializace
ploch kultur, k plánování zemědělsk~ výroJ;>ya rozpisům
v jižní části Gottwaldovského kraje. Nová tendence ve
výrobních a dodávkových úkolů.
vinařství však zdůrazňuje význam jakosti" Hlavní váha
Pro.vedením HTÚP a založením JEP podle užívání půdy
se přesouvá postupně na vína speciální, jež jsou záklapřispěla ,ÚSGKsvými orgány podstatně k socializaci naší
dem exportu. Z této situace vyplynula potřeba zakládat
vesnice.
plochy vinic nového typu, které by uspokojily rostoucí
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požadávky. Misto dosavadních vinic pouze ručně obdělávaných nastupují
v socialistíckém
sektoru,
v JZD
a u státních statků výsadby, vedené základní myšlenkou, jak při nejmenší lidské námaze dosáhnout nejvyš:ších hektaróvých výnosů zaváděním mechanizace. Dobrým
příkladem družstvům svou vysokou korunovou hodnotou
jednotky je JZD PrušánkY~'okres HodOnín. Odpracované
jednotky záručujízde
vinaři-družstevniku
s~ušný příjem, desetiarový záhumenkový vinohrad skýtá dostatečnonu úrodu k řádnému využití koštýře.
PO·XI. sjezdu KSČ, ~který vytyčH jednoznačně cíl; . provedení socializace vesnice do dvou let, nastal rozma'Ch
jednotných zemědělských družstev i v kraji Ůott\~al~
dovském. Do konce roku 1958 byly provedeny hospodářskotechníCké úpravy v tomto kraji 'jednak techniky
Krajského státního ústavu pro projektování zemědělské

a lesnické výštavby y Gottwaldově (bývalý Agroprojekt),
jednak techniky okresních měřických středisek.
Podíl
okresních měřických středisek na HTQP PJ;o JZD je
pátrný z připojené tabulky.
. Podkladem pro HTÚP byla JEP, bez níž by úkol byl
daleko obtížnější a vyžádal by si mnohem delšího č.asu.
Kraj GOttwaldovský se vyznačuje velkou rozdrobeností
držby na mnoha parcelách malých výměr. Držba byla
i několikrát změněna, aniž o tom byla vedena jakákoliv
evidence. Předchozím založenímJEP
odpadlo pracné
a zdlouhavé zjišťování :starého stavu před HTÚP.
Půda pojatá do úpravy byla získána snadno vypsáním
, z vložek konečného součtu každého závodu, označeného
.,Závod celkem". Rovněž data do soupisu směn byla vy- .
psána podle směnných protokolů z vložek. Nový stav po
HTÚP byl zapsán přímo do vložek do evidenčních listů
ze seznamu zánÍ1menek, seznamu směn a výpočetního
protokolu změněných' parcel. Uzávěr na hOspodářskou
'plochu obce a úhrnné katastrální hodnoty byl proveden
stejným \ způsobem jako při zakládání JEP. Úspora času,
která při těchto pracích vznikla,. existenci JEP, u!jložnHa
zvládnout včas i tak veliký úkol, jakým byly podzimní'
HTÚP, aby v agrotechnických lhůtách byly zasety nejen
hony J~D, ale i záhumenky a náhradní pozemky soukromých zemědělců.
.
Do jara 1959 má být v okre~e Gottwaldov nejméně třicet obcí stoprocentněsociali~tických.
Bude::'li tento plán
splněn, .a podle dosavadních zkušeností
splněn bude,
nutno počítat s další účastí techniků OMSna socializaci
vesnice prováděním HTÚP, a to nejen v okrese Gottwaldov, nýbrž v celém kraji, neboť proces další socializace
vesnice se jistě nezastaví na hranicích okresu Gottwaldov.

Obecné vyjádření nivelační' a tachym~trické

refrakce

i

Prof. Josef Bohm
Ve vzdušných vrstvách těsně nad zemským povrchem, kde pro\>íhají nivelační a tachymetrickézáměry, platí zvláštní meteorologické poměry zvané
úhrnně fnikrokli'fi1,a. Vlivem ohřívání půdy ve dne
sálavým teplem Slunce a jejího ochlazovárií v noci
vyzařováním se vytvářefí vzdušné vrstvy různé
teploty, které jsoú často přibližně rovnoběžné. s povrchem pP-dy (pramenem. teplotních změn). Hustota vzduchu v mikroklimatu prakticky závisí· na jeho
teplotě a vrstvy stejné hustoty praUtickY. splývaji
s vrstvami isotherIl1ickými (stejné teploty). Teplotní
gradient'tzměna:teploty
s výškou nad povrch~m) bývá
obvykle večer, v noci a časně ráno kladný a ve dne
záporný; doby inverse znaménka bývají 1~2hodiny
po východu a přeli západem Slunce. Záměrný paprsek,
procházející vrstvami s plyn~lou změnou hustoty se
zakřivuje (refrakce). V případě kladného teplotního
gradien'tu se zakřiv:uje vydutě, v případě záporného
gradientu vypuklek
zemskému poirchu (resp. ke
zdroji, oteplování nebo ocplazo:vání vzduchu).
Na obr. 1 je znázorněn lom záměrného paprsku na
rozhraní}lvou nekonečně tenkfchvrstev rilzné teploty
. t, t
dt a tudíž i různé hustoty a' rúzného indexu
lomu n, n +dn. Vrstvy jsou rovno'běžné s ter~nem.

\.~ I

\

I

\ I
\ I

\:. I
\ I

'['v/
/

//

/

--

.vzdálenost dvou isothermických vrstev
v kolmém směru k záměře
.úhel zá~ěry od kolmice k isothermické
, vrstvě (rozh~a,ní)

+

dt
dz

'

~- = G. ,teplotní gradient

Označení~1
·sklon isóthermickě plochy a terénu
·sklon záměry
,výška záměry nad povrchem půdy
·Y'ýška stroje
·š*má délka záměry
·vodorovná délka záměry

'

(ke změně výšky nad terénem)
H .....
nadmořská výška
Podle zákona SneUiova platí
. n . sin i = (n + dn) sin (i
di) =! konst.,
'
dn.
. d % = - -tg%

-+

n
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Rovnice je neurčitá v připadě.i=
90", kdy dn == O
a záměrajde po rozhraní dvo.u'vr'~tev nestejné hustoty.
" Křivost paprsku (přeVratná hodnota P910mětu kři- .
'vó;sti)je dána rovnicí
di

a. tachymetrické

Pak teplotní gradient je rovněž fu.nkcí výšký z

dlt'

G

n dN

j,

=

,'

dt','

aF(z)

az

dz

'<

= Ff (z)

(7)

i čehož plyne dfiležité pravidlo:

Dále zavedeme horizontální slož)m záměn;
zakřiven,í záměry ji>, úměrné i 'rychlosti. změny (grddientu) hustoty ve sf]těru kolmém k záměře.Praktickypů:jde
/ . .'
-"
" di. . 93
(y - lX)
ds = dS . cos y, ff = ~ = ~
-'--. _..~ G +
'o .te.plotní gradi~nt v uvedeném směru. M,aximální
:
.
ds
. lOS cosy. cos lX
,~akHvení bude mít tedy záměra jdoucí po rozhraní
<vrstev různé hustoty (teploty), i když '$e.to zdá para· '
O,OBtg y]=~s[(1+'tglXtgY)G+0,03tgy]
(8)
.'doxní (např. při nivělaci ve vodorovné'm ter6lm).
,Další analytické' důkazy budou uvedeny později:
IndeX' lomu' vzdušne, vrstvy zá~isí na její hUBtotě, Hodnoty lX, y se mění tak nepatrně zakřivením záměry,
, která, opět závisí v miJ.ttoklimatu především na téplotě
že je můžeme považovat za konstantní. L,omy paprsku
vzducl;m a v menší míře i lla tlaklJ' (vlhkoBta obsah
di nyní st;čteme podél celé ,~měry, kde fS bude déTh,:a
,'002 ,se prakticky neuplatní),:
\
' záměr~ od 'přístroje k [uva~ovanému 'bodu
'

[COS

+

I

I

0,000293
~~~~--1

n -':'I'~

+.x't ~ 760'

I,

.

'

B

N

-

"" -,

000367

I'

8

,

=é ,•~. dl' C=='

f3

'

S,

~ ~

ds /

"kde Bje.barometrickýtlák
vmm Hg a t je teplota
.',ve stupních, OelBia. I'n~ex lomu sezmě'ní~e zm~nou
teploty a tlaku
'
,.:-1075 .10-1l,_B -'dt

+

, '(1

'

!dn=

+ lXt)2

7'60

,

l

dz

=:

ds (tgy -

dímedoiovnic(9)

,

Diferenciál jezávi~lýpředevším
na změně teplotydt
aZn1ěně .tlaku dB, málo závisí lllj-ihpdnotách púvódtl-Í
't~p~otý; t a ~laku B. Zave4.emeprpyo,stÍ'ednÍteplo~~
, t - 150 i střední tlak .B, = 730. mm (pro nadmořskou
'výšku H -;- ,350 m). Dále uvážíme, ~e\změně dB = I
mm odpovídá změn~ dH ;7 1I,5 m,takže dB '9: 10-5

dB:

4

.

tg a) == T . ds, d~ '=1' dz~ což dosaa (8)

= '9:3. IQ,'-sctg (y -

aj ~Gdz~+3

\

.10'-s ~g y . s

(10)

Zo

'
, dn = -'-93 .1O~S(dt
, di'=

0,03 dH),n

\)3,. 1O-~tg' i (c,lt

'1

+ 0,93,dH)'

(4) ,

\

kdedt Je veJltup~ích Celsíaa,dHVDletrech.
Ppložíme dále podle obr., J:
,

d'B
cos lX , d'
dH
-lX.). ' ,
='
.. (
..) z = cosec f'."
'_
'sm y -lX
.!
'
a dostaneme pro křivos,tzámě~ného paprsku
.
~.'='90 ~ (y

"

r,dB= :5!~=

.

'"

,

93).'IO~8[cQ'((y _lX)ď~
,',
cos lX

,

o...'

,

dt +0,03sin)'(5)
dz"
r
'..

";

dt

Zde
~ Gjet~plotn.í gtadientl'/.eb6li změn~tepJoty
,
dz'·'
'.
.
, I,
ve stupníoh fial '1m změny vý~ky 2: záměry nadteréne!ll'
křivost T,je 'V jednotkách m-1•
'
'I

'

V případě. ro~nQbÚnosti záměry s ter~nem (ya,
včetně'líiJelace/ při. vodo:r:ovnéin .teréru ;JI. =,,=0)bude
podél záměry.
'j'
"
'
,
,

,Ii.

-.

.

,-

G - kot;J.st.;r·9.3
.1O~s (sec lX.O+
0,03 sin lX)
Pro,malé hodnoty <Xi 'G === IO/m,r ~ 93'. lO'-s, e .
'1070 kma .změna výškylzáměry
ti latě }jH =
= 4,7 mm/~=lOO m. Takto jsme dospěli k reálným
hqdnotám pro zakřivení ~áměry, ..v· případě i=: 90°,
dn...,...O, pro k~erý\dřÍvějši rovnice (1) bylainflurčitá.
Průběh teploty v mjkroklim~~u můžem.e vyjádřit jako funkci proměnné výšky záměry z nad

R.ovnk~ je opět neurčitá. pro případ zám~ry rovnoběžné s terénem (y - lX, Z = zo,· 1 = O). Uhel p má
vesk:Il,tečných případech velmi ma,l?u hodnotu.' :Na
obr. 2 je zvolen případ záporného gradientu a p má
zde záporhou hodnotu.Vliy ref'I'llkcena výšku záměry
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Db€cné. vyjádřf!ní
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, ,
ctg (1'- a) C C G.dz. ds -15

JJ

g; .~2(1l)
cosI"
t

.10-9

,

JH~-

L1~ -z1h2,

='

Zl +Z2=

2 Zo,Zl-

,.

Z2

1

,18 =

= 2 s. tg a

/,',

(12)\

aF

.

2

,1

,

Ji'

Vliv refrakcena
vzdálenosti
L1s

tachymetrické

= 100 Al . cos2 I' :=:

'-1

J

určení horizontální

'aF
2 I' .
cos

ay

.

.1

kde derivújérile rovnici (U) podle proměnné y. Úhely
bývá zpravidla malý, čtverec ,cos2 yv rovnici, (II)
se pa~ málo rilěnía Jmůžemejím v rovnici (13) kráti~.
l

"

.\

__

Při položení
rovnici
,18'

10-9
I'

tg a)]

(17)

0,14 c dostaneme

d . -

•

"o

."

Y

'Y'

G

= Ff

(z)

1 (z, z?~ = ~ Gdz ~b,'(z'-zol'+c(Z2~Z02)

'\

Po postupném ďosaze)1Í do rovnice (14) dostaneme
4 rovnice pro 4 neznámé koeficienty a, b, c, d, kde

,

I

(z, zo)

,

, 18d.

T

;8;

Z

=T ..(b +- 2 c .zo

+ 3d

.Z20)~8
83

•

1/3

~g I'

S2,

(3L1t12-2

'

Jt13

m, Zo= 1,5 m,
,.

I

+ 0,6 L1t

14)

=

+ 12"

Z2=2 m,.,L1H

ZI..

"

=

+ 0,4
., mm

~ibližná -chyba z refrakceLl8 v tachymetricky
vzdálenosti:
,.

+

s

I.

93 10-8 182
. "
'
.' cos~I' .. 12 (1 +.tg atg-YH6b + 12 c .zo"t'

+(46 +- 12d . zo) T8 + 3d.

O,7 L1tl~

Chyba z r~frak'ce při nivela9i

-co-

Z20

,

=:s-5

I
-.-

+d(Z3~Z03)

=zo +Ts,

+ T2 JC + 3'dzo) ~2 +T3ď,

"
Llh =

=

,A'

3,O LI t13

d=

8=50

" . ~~zo

+

Z2

eO

•

, Pocetp,í příklad. Ve4 výškách z nad terénem byly
naměřeny 4 teploty:
z:. 0,5 m, lm, 2 m, 3 m
t: 15,<W,,15,5po, 16,00°, ]6,25°

A

+, bz + pZ2+ 1f/.Z3
= b,+2cz +- 3 a .

přibližnou

'
2=
Protoze Jde o male Hodnoty, muzeme POIOZltco13I'
. 1. Ro~díl (tg I' tg a) = (lo-zo) : s, kde lo je čtení
střední nitě na lati. ,Protože koeficient dmá yždy
opačné znaménko. než koeficient c, zmenšuje větší
výška stroje a rovněž kladný rozdíl.T = tg Y - tg a
chybu' z refrakce. Hodnota T je omezena výškou latě
a klesá s rostoucí vzdáleností 8.
(

c = --'5,5 .'..tl2

}

+

[4c + 12 d. Zo
,

'_-S3

-78.1O-9s3.c[4-1,7zo-0,8s(tgy-tga)]
,117a)
Y

\

o

CO~2

Příklad kubiqlú'i interpolační rovnice pro, průběh teplot
t ~ F (z) =a

4zo) h

c (I-O,

,

,
.-78
100 LIL \. cos 21' .~.

+ 6 d . s (tg I' -

na'~tředriÍ záměru ~h,=F(y)
[podlerovnice(lI)]
na dolní záměru L1hl = F (I' __ 0,005)
na hornízáměruL1hi
, F (1'+ 0,005)
,
změřený laťový úsekL1l = Jh -Llh=; 001

,-a-

.'

.

Případ nitkové tacfi,ymetrie', s paralaktickÝm úhlem
,0,01, sklon I' platí prElz,áměru ~a střední nIt: Vliv
'refrakce .
/

'na

\

0,31.10-6.82.

-

která uhzuje
zřetelně příznivý vliv větší \výšky
stroje.,
, Případ tachymetrie: Hodnoty 48 jsou-velikostí jcn
někoHkcPl při s = 100 m; čím větší vzdálenost, tím
bývá úhel y 'Í1 a zpravidla, menší. Proto položíme
v rovnici (15) tg ~ . tg I' . O a druhý člen zapedbáme.
Její derivací (CÓs2JI . konst.) dostanemé vliv refrakce
na tachym-etncky rtrčenou' vúlálen.ost

doSazením z = Zl (záměra 'vzad) dostanéII,leL1hl u zadní latě"
.,
dosazením z - Z2 (záměra rvpřed) dostaneme L1h2
u přednHatě"
Vliv rE!ťrakce na ~aměřené převýšení
/
!JH

(16) .

.Podle empirického materiálu měřených teplot, který
shromáždili Best a J ohnson; kolísá poměr koeficientů c.: d v mezícp od - 6,4 do -7,5. MŮžeme. 'proto'
zavést přibližnou rovnici ,a oznaůit h naměřené' převýšení
"

tg a):

z ~ Zo+8.

(Zl~z2)1
"

Druhý .č'l~n v rovnici (II) se zpravidla Ineuplatní
(např. :tgy~ 0)1; s = ]00 m, čl2 = 0,015 mm)

= O,

'

\

,

ď

'"

j' L1H=Llh'~,~L1h2 =- 31.1O-11.s2(c+3d.zo)
~,---,--~--~------,---~,-~

Hodnota,L1h vyjde V" metrech, dosadhne-li s v metrech
a gradieht G uvažujeme pro změnu dz ==1 m. Po
,.výpočtu integrálu 1(z; zo) rrohradíme (z - %0)= 'T . 8,
%= %0+ T. 8, takže dvqjnásobp.ý integrál se' změní'
na funkci jedi,né proměnnédélkys,kdé
vytkneme T
a vynásobíme T. ctg (~,-a) = 1 + tg ~tg y, ,takže
'LI,hbude mít reálnou hodnotu i pro případ rovnoběžnosti záměry s terénem (I' = a). Obecpě bude
_L1h =-=F (8, a, 1')

",

, Případ niiJela,ce:-y = O, s. T = ,Zo'- z, za z dosadítne jednouzl ap0druhé Z2 a utvoříme rozdíl. Přitom
Zl +Z2 'i"= 2 zl}

I'

o,;.

Přípa~ nivelace (I'

,

a tachymetrické'refrakce

rtivelační

==

100 l)l,tg ~

= 0,01 ,Zo = 1,5m

a) střední záměr~ rovpoběžná s teránem
,

"

I'

=

lX,

,18-

T282] -]5,,10-9

+ 0;08 m

b) dolní záměra na dolní koneo látě
(15)

~

,'--

'

JI L O, LI,s ~

C?S2J1 ,
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+ O,12m
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\

,

Bohm: Obecné vyjádření

-

nivelační

refrakce

Geodetický
obzor
sv. 5/47(1959) č. 3

Zanedbány jsou členy nižšího řádu. Funkci f (z) nelze
extrapolovat;teplota
t4 musí být měřena aspoň v nejvyšší možné záměře.

c) horní zl\měra na horní konec třímetrové latě

tg y = 0,02, ..18 ==

a tachymetrické

+ 0,04 m
-

Literární hlídka
'526.7(43)

Schroeter,

R.

Vorb~reitungen zur: Messung der' absoluten Schwere in
Potsdam. ,(Přípravy k měření absolutní tíže v Postupimi.)
Feingeratetechnik,
r. 7 (1958), seš. L
Autor ,poukazuje na skutečnost konání horlivých přípravj!. zkoušek k získání přesnějši hodnoty absolutní
tíže. Nejžnámější hodnotou dosud uznávanou je výchozí
hodnota 981274,",0,003 mgl v kyvadlovém sklepě v Postupimi ,(Potsdám), určená na začátku tohoto století Kiihnenem a Furtwanglerem reversními kyvadly. Pozdější měření vykonaná ve Washingtónu a Tedďingtonu a sp,ojená
s Postupimi naznačují, že postupimská h<+dnota je větší
asi o 13 až 18 mg!. Absolutní měření ve Francii vykazují
dokonce odchylku ,21 mg!. Měření vykonaná v poslední
době v Leningradě třemi metodami (reversní kyvadlo,
volný pád v dvojím provedení)
vykazují
hodnotu
o 10,8,mgl menšíne,ž původní postupimská hodnota, přenesená relativním kyvadlovým měřením do Lenipgradu.
GeodetickÝ'ústav v Postupimi provede po vypracování
'novýéh, aparatur nové absolutní určení tíže reversními
kyvadly. Nový přístroj má proti starěmu, dvě revel7sní
kyvadla, která kývl/jí na společném nosiči proti sobě.
Měření dob ~yvůa délek kyvadel se může konat za ,sebou
v krátkém linterxalťí. Celý přístroj se skládá z šesti podstatných dílů: vakuové skříně, statlvu, na kterém se
provádí převracení 'kyvadel; nosiče s kyvadly, zařízení
pr01l1dělení amplitud, pro aretaci kyvadel a pro aretaci
křemenných etalonů. K tomu přistupují zařízení k měření vzdálenosti břitů a k měření dob kyvů. Dobaapočet
kyvů se zjišťují dvěma elektronkovými počítači. Nová
kývadlová souprava je opatřena ještě dalšími přístrojovýmidoplňky, které se příznivě osvědčují. Všechny vlivy
pohybu s!ativu .a jeho podkladu se mají omezit protikýváním. Učelně je vyřešeno přJklápění
kyvadel bez
vyjmutí z ochranného pouzdra: Obávané vlivy elastic~
kého spolupůsobení lož,isek á břitů při kývání se mají
odstranit použitím tří kyvadel různé délky (25, 50, 75 -cm).
Pří1>troj nenLpří1iš citlivý na stabilitu, a teplotu měř.
systému, jak bylo obvyklé při původních přístrojích pro
absolutní kyvadlová měření. První malý přístroj, který
bude přenosný, spěje .k ukončení. Další dva přís,troje
'(vzdálenost břitů kyvadel 5() a 75 cm) jsou konstruovány.
Geodetická služba NDR všemožně podporuje tento
prvořadýúkól
postupimského Geodetického ústavu, za"
členěného do Něme~ké akademie věd, a pomáhá tomuto
ústavu při uskutečňování stěžejních prací v duchu Hel/ mertově. I u nás nesmí být zanedbány znalosti v ky:"
vadlových m,ěřeních, i když jen relativních. Z toho důvodu, byla obnovena. naší geodetickou službou pokusná
kyvadlová měi'ení a vyzkoušení 'přístrojů v Geodetickém
ústa"uv
Postupimi v r. 1956. {>oplnění kyvadlové soupravy některými novodobými pomůckami umožní v budoucnu ,vykonat měření na některých bodech čs. gravimetrické sítě. Kyvadlová měření byla v přesnosti značně
předstižefa gravimetry, avšak přesto mohou sloužit jako
nezávislá kontrola, zejména rozměrů grav. sítě. Je také
učelné, aby aSIloň 2 -3 čs. pracovníci' ovládali dokonale
problematiku 'a metodiku tohoto mě~ení a mohli pak
v dalších letech své zkušenosti přenést případně dO dal-'
ších vývojavťch geodetických prací.

Vyu~ívání technických infohnací. (Metody dokumentační práce.) Praha" SNTL 1958, 287 str., čet. obr., tab.,
cena vázaného výtisku 18,70 Kčs.
Příručka pojednává _o metodách knihovnické a dokumentační práte, tj. o získávání, sledování a evidenci
technické literatury ao zpracování technických informací z 'časopisů, knih a jiných druhů technické litera~
tury - patentů, norem, firemní literatury, výzkumných

a techni{:kých zpráv aj. Kniha je napsána jasným, pře.:
hledným a přístupným způsobem, obsahuje fotografie,
názorné obrázky a tabulky, reprodukce různých tiskopisů, seznam důležitých knihoven a dokumentačních
institucí v ČSR i v zahraničí, výběr literatury o doku.:
mentaci a knihovnictví a bibliografické přehledy v jednotlivých kapitolách.
Publikace je určena jak začátečníkům, tak i zkušeným
pracovníkům v tomto oboru. Technici, zlepšovatelé, výzkumníci a vedoucí pracovnici podniků získají pomocí
této knihy představu o tom, v čem jim- mohou pomoci
dokumentalisté a knihovníci, jakým způsobem se dá využít materiál, který' se v dokumentačních
odděleních
zpracovává. Kniha např. podává podrobný návod, jak zorganizovat založení .nového dokumentačního oddělení nebo
technické knihovny, v čem se dá zlepšit práce při jednom nebo malém počtu pracovníků.
Prvá část publikace pojednává o základních pojmech
a hlavních úkolech dokumentační práce. Autor vymelZUjé
úkoly studijního technika, dokumentalisty a p>racovníka
technické knihovny. Důležitým předpokladem ,racionalní
pťáce je vybavení vhodným kancelářským
nábytkem,
rů~nými organizačnímí zařízeními a pomůckami, např.
lístkovnice a pořadače "Karto-System", índexní pořadač
"Karto", čtecí přístroj mikro filmů, termínová kartotéka,
adresovací zařízení, různé dr1+hy formulářů apod.
Další část příručky se dotýká třídění dokumentačního
materiálu v kartotékách a v knižních policích na základě
věcného rozdělení pomocí desetinného třídění.
Jiná kapitola knihy je věnována pramenům technických informací - jednotlivým druhům technické literatury. Zvláště podrobně je popisována organizace archivu
firemní !i1;eratúry, mikrofilmů, patentů, norem, výzkumných zpráv, výstřižků. Nové poznatky autor uvádí při
organizaci fotokopií obrazů jednotlivých ;výrobkll z knih
a časopisů.
Vlastní prací dokumentalisty je zpracovávání technické
literatury, tj. zhotovování dokumentačních záznamů podle katalogizačních předpisů nebo způsobem tzv. zkráceného dokumentování. V této druhé metodě autor uplatňuje nové myšlenky. Dalším pramenem informací, které
usnadňují
dokumentalistovi
práci, jsou bibliografické
a referátové časopisy a dokumentační záznamy, které se
mohou získat výměnou z jiných dokumentačních středisek. Velký význam má provádění literárního průzkumu,
tj. zhotovování rešerší
- zvláště jako příprava pro
výzkumné a. vývojové práce.
Krátce je podán přehled o metodách a pomůckách překládání, o ústřední evidenci překladu v ČSR lilPod. Je
nutné, aby pracovníci dokumentační služby znali též
různé způsoby rozmnožování tiskovin. Významným úkolem pracovníků literární služby je rozšiřování a propagace te.chnických informací pomocí přímého styku s pracovníky, pořá<;láním besed, schůzí, pomocí výstavek, zvl.
dokumentačních
upozornění nebo instrukčních
filmů.
Práce každého dokuj1lentačního střediska se může zlepšit
a rozšířit též spoluprací s jinými institucemi v ČSR
i v zahraničí, .,zvláštězískáváním
dalšího informačního
!!1a'teriálu, výměnou publikací a pracovp.ích' zkušeností
nebo půjčováním tec4nické literatury.
Prostředkem k zvládnutí stále rostoucího počtu technické, literatury může být jen další. mechanizace dokumentační a studijní činnosti, tj. použití strojů pro zázna~, překládání, reprodukci
a selekci (strojní vyhledávání) informací, např. pomocí mikróf9tografie, mikrotisku, děrných štítků, elektronického mikrofilmového vyhled,avače apod. Závěrem autor, uvádí návrh na řešení
. problémů technických informací v ČSR.
Tuto publikaci, která byla napsána především na základě praktických zkušeností, lze co nejvřeleji doporučit
knihovníkům i vedoucím pracovníkům všech celostátních
a oblastních geodetických ústavů.

1959/60

I. celostátní konference oboru výpočetní
a organizační tec~niky
526:518:06~.~ (437) ,,1958"

Čs. vedecká technická spoločnost pre stavebníctvo, odborná skupina Inžinierska geodézia v Bratlslave za spolupráce Správy geodézie a kartografie na Slovensku a Fakulty stavebného a zememeračské inžinierstva SVŠT Bratislava usporiada

Pod heslem •.Automatizace - technika komunismu" se
konala ve dnech 16. až 18. 12. 1958 v Praze v hotelu _ o problematike máp verkých mierok s týmto programom:
International celostátní konferenoe oboru výpočetní· a orf. Význam,. účel a obsah máp verkých mierok
ganizační techniky pod vedením výrobních složek, sdružených v závodech Jana Švermy v Brně spolu s Výzkum1. Hospodársky význam technickó-hospc;>dárskych' máp
ným ústavem matematických strojů ministerstva strojí- predsedaSGK na Slovensku inž. K. Bartoš.
renství.
2. Obsah máp z hradiska uživateYov:
Na konferenci by.1l(přednesena řada referátů, týkajía) potreba á obsah máp z hradiska poYnohospodárskecích se současného stavu výroby a užití prostředků výho, predovšetkým pre HTÚP a evidenciu pOdy početni a organizační techniky u nás i v fizině a··výhled
prof. inž. J. Mikuša, SVŠT Bratislava,
do budot,lcna. Ve dvou referátech byla také geodézie vzpob) potreba a obsah máp z hYadiska územného plánovamenuta jako jeden z oborů, jimž mají tyto prostředky
přinášet prospěch.
nia a pod. - kand. techn. vied inž. P. Nahálka, SVŠT
Bratislav<l,
.
Hlavní směr konference byl zaměřen na mechanizaci a
automatizaci těžkou, kterou reprezentují hlavně stroje na
c) obsah máp z hradiska potrieb pre priemyselné a inž.
děrné štítky a samočinné počítače, jejichž vývoj v postavby - doc. inž. dr. V. Krumphanzl, ČVUT Praha,
sledních letech udělal velký skok kupředu. Zvláště za, d) potreba a obsah máp z hYadiska podzemných prie.jímavé byly referáty týkající se samočinného řízení obstorov - doc. inž. ·P. Ilavský, VTŠ Košice.
ráběcích strojů za pomoci samočinných počítačů. Ukazuje
II. Presnosť teehnicko-hospodárskyeh
map a metódy
RP. že děr!!ý štítek, děrná. nebo m~gnetofonová páska jsou
ich vyhotovenia
dú1ežitými činiteli v samočinném provádění některých
technologických postupů. To potvrzuje správnost cesty,
1. Číselné a grafické met6dy - inž. dr. O. Válka,
kterou sledoval Výzkumný ústav geodetický, topografický
VÚGTK Praha.
a kartografický v Praze návrhem samočinného kóordiná2. Využitie fotogrametrickej
mapovacej met6dypre
tografu, podaného v r. 1956, který čeká na realizaci. "
vyhotovenie techn. hosp. máp -; prof. inž. dr. P. Gál,
Z referátu inž. Stibrala z n. p. Aritma se účastníci 1<onSVŠT Bratislava.
ference dověděli o výhledovém plánu i dosavadních vý··
robcích. Vedle dosavadních strojů (děrovače, třídiče, taIII. Hlavné zásady technológie teehn. hosp. máp a ieh
belátoru, kalkulačního děrovače, opakovače a přezkoušeče)
udržiav'anie
.
začíná n. p. Ariťma vyrábět· nebo v nejbližší budoucnosti
1.
Technol6gia
vyhotovenia
techn.
hosp.
máp,
pracovný
hodlá vyvíjet a vyrábět: abecední děrovač a abecední přepostup, materiál, rozmnožovanie atď. - inž. K. Jurzkoušeč (které byly již na konferenci vystaveny), dále snímače a děrovače děrných pásek, elektronický třídič, abe. da, SGK na' Slovensku.
- inž.
cední tabelátor, abecední porovnávač a reproduktor, ab~
2. Údržba techn. hosp. máp so skutočnosťou
J. Hazucha, SGK na Slovensku.
cední popisovač, dále hodlá n. p. ARITMA vyvíjet malý
Konferencia sa uskutoční v dňoch 5. -7. mája 1959
samočinný počitač, který by měl vstup a výstup děrnciv Grand hoteli Praha, Tatranská Lomnica.
štítkový, převodníky (z děrného štítku na děrnou nebo
"magnetofonovou pásku a naopak) a konečně některá zaříPodrobnejšie informácie maže oznámiť inž. Juraj Šolc,
zení pro automatizaci technologických postupů. (Pozn.
predseda orgánizačnej komisie, SVŠT, Vazovova 1, BraÚSGK..by měla vyvinout co největší snahu, aby do této
tislava.
čášti vývojového a výrobního programu byl také zahrnut
samočinnýkoordinátograf
podle návrhu VÚGTK!)
Význam automatizace výpočetních prací a řízení v nové
epoše je veliký. Bez ní si lze sotva představit velké úspěVýstavkou to nekončí ...
chy techniky, jako atomová bádání, řízení raket a vysílání
družic do vesmíru. Také géOdézie: musí tuto otázku sledovat. V SSSR Ijsou počítače používány pro některé geodetické práce (hlavně vyrov~ání sítí). v NSR jsou zetrÍěměřické ústavy většinou vybaveny počitači Zl1 nebo- děrnoštítkovými stroji. Tuto snahu, využít nové techniky nesmírně ovšem chápat nesprávné, jako by počitače byly samospasitelné. Vgeodézii
stále zlistane mnoho prací, při

Jak již proběhlo denním tiskem, koncem roku 1958
bylo zřízeno v budově Státního nakladatelství technické
literatury v Praze 2, Spálená 51 Středisko technické literatury, které jako svou první akci uspořádalo výstavku
technických časopisů.
Výstavka podala ucelený přehled o odbornýchčasopisech vydávaných u nás i v zahraničí a dokumentovala
nichž nejlepším pomocníkem
zůstane looaritmické
prunázorným způsobem vysokou úroveň naší periodické
• vítko, nomogram nebo počítací strof. Nesmíme se však na
literatury. Dnes, po skončení výstavky, lze plným prádruhé straně uzavírat myšlence vvužití nové techniky, kde
vem tvrdit, že byla ohlasem přání techniků. Svědčil o tom
to přiná~ úlevu tf práci i hospodárnost.
nejen značný ruch, pokud je tak možno nazvat šum obra.
Válka
cených stránek časopisů a tiché kroky návštěvníků okolo
výstavních vitrin, ale i slova uznání a četné zápisy v knize
návštěvníků:
_
Vypsání konkursu na místaodbornýeh
asistentů
"Středisko technické literatury je to, po čem technici
na Vojenské akademii Antonina Zápotoekého
již dávno volali."
"Doufám, že výstavkou to nekončí, že se ustaví nějaká
Náčelník Vojenské akademie Antonína Zápotockého
stálá čítárna technických časopisů."
v Brně vypisuje konkurs na místa:
"Vítáme zřízení tohoto technického střediska, které do1 odborného asistenta pro obor vyšší geodézie a- geodosud v Praze chyběkJ. Doporučuji upravit jeden koutek
tické astronomie,
'
této výstavy jako malou studovnu."
1 odborného asistenta pro obor kartografické
reproV odpověď našim' čtenářům a návštěvníkům můžeme
dukce,
sdělit, že Středisku technické literatury v Praze 2, Spá1 odborného asist~nta pro obor geodézie a topografie.
lená 51 byly věnovány rozsáhlé místnosti V přízemí a suterénu budovy, z nichž více než polovina bude sloužit
Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace
přednáškám a besedám, budou zde promítány filmy a čtejsou-uveřejněny
ve Věstníku MŠK 1958, str. 246, 247.
náři budou moci v klidném a příjemném prostředí studo.žádosti doložené životopisem, doklady o ukončeném
vysokoškolském studiu a nejméně 3leté pravi,· o publi- . vat z knih a časopisů, i z těch, které nejsou běžně na
knižním trhu.
kační nebo vědecké činnosti zasíleJte do 31. března 1959
Tedy touto výstavkou to skutečně nekončí; naopak,
na adre.su:
u příležitosti vydání 3000. publikace Státního nakladatelVojenská
akademie. Antonína Zápotockého,
složka
ství technické .literatury bude zde uspořádána další výUVO, Brno, Leninova 75.
stavka, která podá průře~" dosavadní vyda~atelskou čin-

ností SNTL, dále výstavka
publikací Fachbuchverlag,
Lipsko a výstavka knih a časopisů moskevského nakladatelství Fizmatizdat.

Jako součást Střediska technické literatury v Praze 2,
Spálená 51 byla v listopadu 1958 otevřena specializovaná
prodejna
technické
literatury.
Soustřeďuje
veškerou
českou a slovenskou technickou literaturu i literaturu
cizojazyčnou, naše i zahraniční odborné časopisy a provádí distribuci norem. To, že je tato prodejna umístěna
v budově Státního nakladatelství
technické
literatury,
zaručuje návštěvníkům, že všechny jejich dotazy, týkajíci se technické literatury, budou zodpovězeny odbornými pracovníky nakladatelství.
ZAJIST~TE SI VČAS NOVINKU
Dr. E. Broda-Dr.
Th. Schonfeld
VYUŽITI

RADIOAKTIVITY

V TECHNICE

316 stran, 22 obrázků, 7 tabulek, váz. 23, - Kčs.
V posledních
letech prošlo vyu.žívání radioaktivity
r~c~lým yývojem. Pro!o je třeba, aby bylo
ctenán
umozneno
zlskat alespon všeobecný přehled
o tomto technickém oboru. Tato kniha ukazuje na četnýc.!J př!padech,
jak mohou technické možnosti vytvorene Jadernou fysikou a chemii již dnes posilit mírový rozvoj výrobních sil
Z obsahu stručně:
.• Základy radioaktivity
• Měření radioaktivity
• Chemie radioaktivních Isotopů a jejich příprava
• Základy metody radioaktivních indikátorů
• Použití radioaktivních
prvků a isotopů při chemic·
kých analysách
• Využití radioaktivity v hornictví, těžkém průmyslu a
v metalurgii
• Využití radioaktivity
v chemickém průmyslu
• Použití radioaktivity v jiných průmyslových odvětvích
• Používání
radioaktivity
v zemědělském,
lesním a
vodním hospodářství
• Absorpce a odraz radioaktivního
záření vměřictvl
a regulační technice
• Technické použití účinků radioaktivního
záření na
látky
• Zdravotní nebezpečí při používání radioaktivnich zářičů
• Seznam nejdůležitějších
radioaktivních prvků a isotopů a jejich vlastností a důležité jednotky a veličiny.

! tec~?ice

"Využití radioaktivity v technice" je kniha, která jistě
uspokojí široký okruh zájemců o tento obor a rozhodně
nebude chybět v technických knihovnách mnoha průmyslových provozů, laboratoří a výzkumných ústavů.
Obstarají Vám všechny prodejny n. p. K N I H A.
Vydalo Státní nakladatelství technické literatury.

Prvním číslem letošního ročníku vstupují Listy cukrovarnické, jediný československý odborný časopis, věnovaný cukrovarnickému
průmyslu,
do sedmdesátého
pátého ročníku.
Byly založeny v roce 1882 profesorem české techniky
Karlem Preisem a od svého založení soustřeďovaly kolem sebe pokrokové vědce i cukrovarské techniky, technology a konstruktéry.
Historie Listů cukrovarnických je více než tři čtvrti
století spjata těsně s historii československého
průmyslu. Na svých stránkách věnovaly Listy cukrovarnické
pozornost široké problematice výroby cukru pěstováním
řepy počínajíc a staly se významným činitelem, který
přispěl k mohutnému vývoji československého
cukrovarnictví a řepařství a v souvislosti s tím i k rozvoji
strojírenské výroby. Československý cukr i cukrovarnkké stroje a zařízení staly se významným článkem našeho zahraničního obchodu.
Při vstupu do sedmdesátého pátého ročníku jsou Listy
~ukrovarnické
jedním z nejstarších
vycházejících od·
borných časopisů československých vůbec a patří mezi
nejstarší vycházející cukrovarnické odborné časopisy na
světě.

Bulharsko:
Příruční historické mapy:
Bálgarija ot XIV do XVIII v. (Bulharsko od XIV. do
XVIII. století). Sestavil a vyhotovil ••Kartprojekt"
při
GUGK. Vytiskla
••Kartno-geopridornata
fabrika"
při
GUGK, Sofia. Vydání - 1957. Rozměry kresby 251 X
X172 mm, papíru 275X246 mm.
VÚGT - čís. přír. 287/57
Septemvrijsko vástanie 1923 g. (Zářijové povstání 1923.)
Sestavil a vyhotovil ••Kartprojekt"
při GUGK. Vytiskla
••Kartnogeopridornata
fabrika" při GUGK, Sofia. Vydání
- 1957. Rozměr kresby 292 X197 mm, papíru 315 X 248 mm.
VÚGTK čís. přír. 289/57
Bálgarlja ot 1924 do 9. IX. 1944 g. (Bulharsko od r. 1924
do 9. IX. 1944). Sestavil a vyhotovil ••Kartprojekt"
při
GUGK. Vytiskla
••Kartno-geopridornata
fabrika" při
GUGK. Vydavatel GUGK, Sofia. Vydání - 1957. Rozměr
kresby 307X194 mm, papíru 347-248 mm.
VÚGTK čís. přír. 286/57
Evropa ot sredata na XVII v. do kraja na XVIII v.
(Evropa od poloviny XVII. století do začátku XVIII.
století). Sestavil a vyhotovil ••Kartprojekt"
při GUGK.
Vytiskla ••Kartno-geopridornata
fabrika" při GUGK,Sofia.
Vydání - 1957. Rozměr kresby 298 X192 mm, papíru
352X240 mm.
VÚGTK - čís. přír. 291/57
Evropa ot 1815 do 1871 g. (Evropa v letech 1815 až
1871). Sestavil a vyhotovil ••Kartprojekt" při GUGK. Vytiskla "Kartno-geopridornata
fabrika" při GUGK, Sofia.
Vydání - 1957. Rozměr kresby 298X 192 mm, papíru
348X247 mm.
VÚGTK - čís. přír. 290/57.
Pět historických
příručních
map, jejichž obsah se
vztahuje k dějinným událostem Bulharska a Evropy. Na
plošném politickém koloritu jsou zvlášť volenými symboly a ukazateli charakterizovány
význačné děje a průvodní události, vztahující se k zemi, místu nebo sídlišti.
Všechny uvedené mapky jsou přehledně
zpracované
a poučné.
Příruční mapy:
NR Bálgarija. Politiko-administrativna
karta.
(Bulharská lidová republika.) Sestavil a vyhotovil ••Kartprojekt" při GUGK. Vytiskla ••Kartno-geopridornata
fabrika"
při GUGK, Sofia. Vydání - 1957. Rozměr kresby 275 X
X 185 mm, papíru 333 X240 mm.
VÚGTK - čís. přír. 288/57
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