ZEMĚMĚŘICTVí

Zeměměřiči a jednotná zemědělská družstva
Zeměměřičtí pracovníci okresních měřických středisek
(OMS) i Agroprojektu jsou velmi úzce spjati s jednotnými
zemědělskými družstvy a v současné době jsou hlavními
technickými pracovníky na vesnici. Všichni uněměřičtí
pracovníci, ať z OMS, Agroprojektu nebo i jiných složek
mohou být technickými poradci a tím pomocníky našich
družstevníků. Mohou tak přispívat podle svých s.il a
schopností k rychlejšímu uskutečňování směrnic X. sjezdu
KSČ, jakož i všech dalších opatření strany a vlády, která
sledují zvyšování životní úrovně pracujících ve městě
i na vesnici.
.
Zeměměřičtí pracovníci musí se stát stálými a dobrými
rádci jednotných zemědělských družstev a poskytovat
. jim odbornou pomoc. Aby mohla jednotná zeměd,Jtská
družstva zvyšovat produktivitu prací mechanisací, zejména
těžkých namáhavých polních prací, je na zeměměřičích
Agroprojektu, aby jednotným zemědělským družstvům
ve spolupráci s agronomy provedli hospodářsko-technické
úpravy pozemků tak, aby na velkých lánech mohla se
zvyšovat mechanisace, mohlo být využito mechanisačních
prostředků, pluhů, agregátů a kombajnů STS.
Aby mohla jednotná zemědělská družstva organisovat
velkovýrobu, potřebují základní organisační pomůcku plán hospodářsko-technické úpravy půdy (HTÚP). K řádné
organisqci prací JZD je třeba několik otisků plánů HTÚP,
které odpovídají nejnovějšímu stavu scelovaných honů
s vyznačenou výměrou a směrem \ orby, záhumenkami,
společnými zařízeními, geologickými a pedologickými
poměry. Tento plán základních výrobních prostředků
JZD spolu s písemně zachycenými bilancemi půdy představuje základní evidenci půdy JZD.
Mnoho těžkostí JZD bychom odstranili, kdybychom
naučili družstevníky užívat plánů HTÚP a mapy vůbec
jako organisační pomůcky k řízení a k0!Ztrole zemědělských prací. Na plánech provedených HTUP má být vedle
jednotlivých honů, záhumenek a společných zařízení
vyznačena i klasifikace půdy bonitními třídami, složení
půdy, osevní postupy a vzhledem k tomu i návrh vhodného
hnojení, krmivové základny, semenářské dílce a jiná
hlediska moderní agrotechniky. Toto všechno zachycené
a promítnuté na mapách a plánech provedených HTÚP
je velmi dobrou a účinnou pomůcko.u pracovníkům řídícím
práce a hospodaření JZD. Předpokladem využití těchto
organisačních pomůcek je, aby vedoucí pracovníci družstev
uměli z mapy číst a uměli se v mapě orientovat.
Tady je veliké pole působnosti našich zeměměřických
pracovníků. Je totiž třeba, aby každé jednotné zemědělské
družstvo mělo vedle svého družstevního lidového agronoma
i družstevního lidového zeměměřiče, kterým by měl být
nejbližší spolupracovník předsedy JZD, jemuž by svou
radou usnadňoval práci jednotného zemědělského družstva.
OM S dostala svého času směrnice pro výcvik zemědělců - členů JZD - v pomocných měřických pracích
s osnovou školení družstevních zeměměřičů. Mnohá OMS
podle této osnovy školila družstevní .lidové zeměměřiče
JZD. Tím však jejich starost o lidové zeměměřiče skončila.

OMS by měla o lidové zeměměřiče JZD dále pečovat,
dále je školit, zvát v zimních měsících k pohovoru, projednat s nimi jejich těžkosti, poradit jim a stát se jejich
opravdovými rádci, aby do OMS přicházeli jako ke svým
nejlepším přátelům, kteří jirp vždy a ve všem dobře poradí.
Je třeba ·se postarat o základní pomůcky k činnosti lidových zeměměřičů. Je třeba opatřit světlotiskové otisky plánů HTÚP s nejnovějším skutečným stavem v přírodě,
opisy bila1'Jcepůdy, jednoduché ·měřické pomůcky, jako
svazek výtyček, měřické pásmo se svazkem měřických hřebíků, které jsou nezbytné k úkolům, jež od lidových zeměměřičů očekáváme.
Naproti tomu družstevní zeměměřiči musí se stát a jistě
se·také stanou účinnými spolupracovníky a dobrými přáteli
OMS, budou-li vidět výsledky své práce, která se nutně
projeví v lepší organisaci prací, hospodárném a racionálním
využívání ploch a ve zvýšené produktivitě práce JZD.
Je nutno si dálll uvědomit, že na družstevních polích
pracují družstevníci podle výkonových norem (pracovních
jednotek) a že základem k stanovení normy výkonu při
polní zemědělské práci je předn'f výměra půdy přidělené
jednotlivci nebo skupině družstevníků na celé vegetační
období. Výměry honů jsou uvedeny na plánech HlÚ?;.
příděl p'ůdy k obděldvání by mohl již stanovit lidový
zeměměřič, kte.rý by .byl pod občasnou příležitostnou
kontrolou OMS. K tomu je dále třeba, aby lidoví družstevní
zeměměřiči byli postupně ve vzájemné spolupráci s OMS
vychováváni .k vyšší přesnosti a odpovědnosti. Tuto
výchovnou· činnost mohou provádět geodeti z OMS,
Agroprojektui
z jiných složek při každé příležitosti
měřických prací v obcích.
Družstvům je třeba pomáhat a učit je snáze a lépe
odstraňovat nesrovnalosti a překážky,
které vznikají
právě z nedostatku organisační práce a pomůcek. Nejvíce
je třel::l pomoci pohraničním okresům, kde je nedostatek
pracO'Lníků, který je třeba víc než kde jinde nahrazovat
hospodárnou a účelnou organisací lidské práce i mechanisačních prostředků. Tady mohou a musí OMS vyškolením
lidových zeměměřičů a sledováním jejich práce hojně
pomoci družstvům.
Jednotná zemědělská družstva je třeba vést k tomu, aby
každé družstvo mělo svou řádnou družstevní evidenci
půdy, družstevní mapu a družstevního lidového zeměměřiče,
který by prováděl denně a zcela konkretně cchranu socialistického družstevního vlastnictví, ochranu mezníků družstevního majetku a drobné měřické úkony tak, jak to
vyžaduje správné a řádné hospodaření podle plánu, přidělování dílů, vytyčování semenářských dílců a jiné úkony.
Je proto třeba, aby OMS využila všech možností, jak
pdtnáhat jednotným zemědělským družstvům k jejich
konsolidaci, zavádění pořádku na základě řádné evidence
půdy. Zeměměřičtí pracovníci v těsné spolupráci s národními
výbory jsou si jistě vědomi dosahu takovéto pomoci jednotným zemědělským družstvům, kterou přispějí k urychlenému vybudování socialismu na vesnici a tím v celé naší
vlasti.
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Význam HTúP s hlediska agrotechnického a prosperity J ZD
Pracovníci socialistického zemědělství naší vlasti mají velké úkoly. Všemi prostředky zvy!ovat úrodnost pěstovaných
plodin a jejich celkové výnosy, zvyšovat stav dobytka a jeho produktivitu. Při řešení těchto úkolů rozpočtových, plánovadch, bilančních, zemědělsko-spravovědných a HTÚP, jež tvoří podklad pro zmechanisované hospodaření na velkých
plochách, zvláštní význam přináleží travopolnímu osevnímu postupu, který právě zabezpečuje stálé zvýšení úrodnosti
půdy, výnosů pěstovaných rostlin a vytvoření pevné krmivové základny p1'iJchov dobytka. O těchto novodobých úkolech
v zemědělství - se kterými přichází zeměměřič při vyhotovování elaborátů HTÚP do styku - jest v několika kapitolách
pojednáno.

Zemědělství jest obor hospodářské činnosti, v němž
získávají se za součinnosti přírodních sil (biologické síly
organismu rostlinného a živočišného, energie paprsků
slunečních) hospodářské statky, které jsou jednak produkty pěstování hospodářských rostlin (výrobky rostlinné), jednak produkty chovu hospodářských zvířat
(výrobky zvířecí).
Zemědělství, jako nejstarší a nejdůležitější hospodářskou činnost lidstva, jest co do významu a v hospodářském životě mu příslušející úkoly posuzovat s hledisek
a) národohospodářského: statky v zemědělství vyráběné jsou úkojnými prostředky existenčních potřeb
lidstva, neboť ~loužíquď přímo nebo po určitém zpracování k lidské výživě; 'vzhledem k tomu byly zemědělské
výrobky na každém stupni hospodářského či kulturního
vývoje nepostradatelnými prostředky k zachování fysické
'existence lidstva a jsou jimi stále;
b) státního: ze zemědělství plyne důchod státu a všem
veřejnoprávnim svazkům (země, okresy, kraje, obce) ve
formě daní, dávek a přirážek.
Na základě toho na zemědělství a jel1pvýsledcích má
zájem celá veřejnost, jíž na tom záleží, aby pro každého
obyvatele ve státě bylo k disposici potřebné množství
nepostradatelných zemědělských výrobků dobré jakosti
a za levnou cenu z domácí produkce, aby stát nebyl
odkázán na jejich import, ale naopak, aby měl přebytky,
které by mohl výhodně exportovati. Jest tudíž úkolem
zemědělství:
1. vyrobiti co nejvíce zemědělských produktů, t. j.
dosáhnouti co nejvyšší produktivity,
2. dosáhnouti co nejvyššího národohospodářského
důchodu, jín1Ž rozumíme souhrn všech důchodů ze
zemědělství komukoliv plynoucích.
3. Poněvadž při výrobě spotřebuje 'se určité množství
výrobních prostředků, jest třeba při hospodářské činnosti říditi se zásadou hospodárnosti a snažiti se dosáhnouti co nejvyšší rentability (výnosnosti), resp. co
nejvyššího a trvalého důchodu, který je vyjádřen přebytkem vyrobených produktů nad hodnotou spotřebovaných výrobních produktů.
2. Základní zásady hospodářského plánu
Ke splnění těchto úkolů a úspěšného ohospodařování
zemědělského závodu je nutno předem vypracovati
podrobný hospodářský plán, z něhož by bylo zřejmo,
1. která odvětví výrobní a v jakém rozsahu budou
provozována,
2. kterých výrobních prostředků a v jakém množství
bude k hospodaření zapotřebí,

"
3. jakého výsledku bude pravděpodobně
dosaženo při
zvoleném způsobu hospodaření.
Při tomto plánování pro určitý závod nutno zachovávati tento postup:
1. Zjištění poměrů výrobních (poloha závodu, poměry
půdní a klimatické, poměry pozemků, meliorací, staveb,
vodní).
2. Odvození prozatímního plánu výroby rostlinné,
a to:

a) úprava vzájemného poměru kultur pozemků, má
rozhodující vliv na celý hospodářský plán, neboť na něm
závisí druh a výměra jednotlivých plodin polních,
rozsah a užitkový směr chovu dobytka,' jakož i potřeba
jednotlivých prostředků výrobních;
b) úprava hospodářství polního, k níž náleží:
oe) úprava.plánuosevního (nutno určiti, které plodiny
budou na polích pěstovány, v jaké výměře, jaký osevní
postup),
(J) rozdělení pozemků do honů (jak budou pozemky
rozděleny na hony, v kolika osevních postupech);
y) úprava plánu hnojení (ke kterým plodinám má býti
hnojeno, kterými hnojivy a v jakém množství);
<5)natUrální bilance rostlinné výroby záleží ve stanovení celkové sklizně a jejím rozdělení podle způsobu
zužitkování.
3. Odvození prozatímního plánu výroby zvířecí, t•. j.
organisace chovu zvířat tažných, chovu dobytka užitkového resp. jatečného.
4. Úprava vzájemné souvislosti prozatímního plánu
výroby rostlinné a zvířecí; jeví se v rovnováze ve výrobě
a potřebě píce, steliva a mrvy.
5. Úprava definitivního hospodářského plánu: k racionálnímu provozu některých výrobních odvětví je zapotřebí zvláštních stavebních zařízení a zmechanísování
různými stroji, neboť jakákoliv pozdější změna investicemi je velmí nákladná a zvyšuje výrobní náklad.
6. Zjištění potřeby jednotlivých prostředků výrobních,
a to dělníetva, mrtvého inventáře, stanovení potřeby
peněz vypracováním celkového finančního rozpočtu.
7. Za účelem kontroly rentability. zvoleného způsobu
hospodaření nutno provésti předběžnou bilanci čistého
výnosu nebo důchodu.
K budování velkých zemědělských závodů jakýmí jsou
zemědělská družstva (JZD) nebo státní statky (ČSSS),
musí ovšem předcházeti vypracování elaborátů hospodářsko-technické úpravy pozemků (HTÚP), která rozřeší dvě stěžejní otázky: úpravu osevního postupu
a rozdělení pozemků na hony.
Při těchto agr-otechnickýchpracích jest třeba se rozhodnouti pro některý z hlavních hospodářských systé-
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mů (podle převládajících kultur pozemků a pěstovaných
plodin), jež jsou:
A) soustavy výroby rostlinné: hospodářství pastevní,
polně-travinné, obilnářské, střídavé, volné, s omezeným
chovem dobytka užitkového;
B) soustavy výroby zvířecí (podle druhu dobytka a
užitkového směru, pro který je chován): chov dobytka
hovězího, vepřového, ovcí, koní, drůbeže.
3. Úprava osevního postupu
Osevní postup (osevní rotace, hospodářský turnus)
je pořadí, ve kterém jednotlivé plodiny po sobě následují
na u~čitém pozemku.
Správná úprava osevního postupu patří k hlavním
úkolům racionálního hospodaření, neboť má značný vliv
na zdárný vývoj pěstovaných plodin, a tím i na rentabilitu hospodaření vůbec. Nevhodná předplodina působí
depresivně na naturální výnos plodiny následující
a zvyšuje výrobní rutklad, neboť její nepříznivý vliv musí
býti vYrovnáván různými hospodářskými opatřeními,
na př. silnějším hnojením, větším výsevkem, lepší
přípravou půdy, dokonalejší kulturou při vegetaci a j.
Osevní postup jest upraven tím nevýhodněji, ~ím více
se podobá plodina předcházející plodině následující
v požadavcích a účincích na půdu, jakož i čím kratší
jest období, ve lq:erém se určitá plodina na témže pozemku znovu opakuje; nejméně vhodnou předplodinou
je každá plodina sama sobě.
Podmínky technícky i ekonomicky správného střídání
plodin:
1. Každá plodina má býti umístěna v osevním postupu
tak, aby stav, ve kterém plodina předchozí půdu zanechá,
<:0 nejlépe odpovídal požadavkům plodiny následující,
která tudíž může dáti při použití co nejmenšího výrobního nákladu CQ nejvyšší naturální výnos.
2. Určitá plodina má býti umístěna V" osevním postupu
tím výhodněji, čím větší význam má pro celkový efekt
hospodaření, tudíž čím větší zájem má hospodář na
jejím zdárném vývoji.
3. Pořadí plodin na určitém pozemku musí odpovídati
jejich požadavkům na zásoby živin v půdě, proto na
pozemky v první síle nutno umístiti plodiny nejnáročnější, po nich následují plodiny vyžadujíéí půdu ve
staré síle a teprve po nich plodiny skromnější, které se
vyznačují větší schopnosti přisvojovati si živiny z půdy
(asimilace).
4. Pořadí, v němž jednotlivé plodiny na určítém
pozemku po sobě následují, musí býti upraveno tak,
aby nebyla trvale porušena struktura půdy; proto mají
býti náležitě střídány plodiny úzkolisté se širokoJistými.
5. Plodiny se mají na určitém pozemku střídati tak,
.aby byly stejnoměrně využity všechny vrstvy půdního
profilu; proto mezi plodiny mělkokořenící nutno zařaditi plodiny hlubokokořenící.
6. Po rostlinách, obohacujících půdu dusíkem, mají
následovati plodiny, které mnoho této živiny potřebují.
7. Nesmí po sobě .následovati plodiny, které se
nesnášejí, nýbrž mohou býti na určitém pozemku pěstovány teprve po několika letech.
8. Nesmí po sobě bezprostředně následovati plodiny,
.které působí nepříznivě na zaplevelení pozemku.

9. Nesmí bezprostředně po sobě následovati plodiny,
které trpí stejnými chorobami a škůdci.
10. Pořadí plodin má býti upraveno tak, aby rozdělení
práce bylo příznivé, t. j. aby po skončení sklizně plodiny
předcházející bylo možno včas a řádně provésti přípravu
půdy a zaseti plodiny následující.
Hospodářská opatření nutná k paralysování škodlivých
vlivů předplodin není třeba tak úzkostlivě prováděti
u závodů s příznivými vegetačními poměry (půda úrodná,
bohatě hnojená, nezaplevelená, klima příznívé), jako
u závodů s podmínkami vegetačními nepříznivými. .
Nejvýhodnější pro většinu krajů je 7 až 8honný osevní
postup, v němž je zastoupeno plánovaných 50 %
obilovin. Tím je dosaženo lepší střídání jednotlivých
kultur a lepší sladění hospodářských úprav s výrobním
plánem obce.
4. Travopolní soustava - novodobé úkoly
v zemědělství
Předním úkolem státního pětiletého plánu je snaha
zvýšení výnosnosti a užitkovosti ve výrobě rostlinné a
živočíšné. Cestu k dosažení této vyšší a jakostnější vý:..
robya tím i k blahobytu pracujícího lidu ukazují výsledky nových agrobiologických výzkumů, t. j. travopolní
systém, který se dnes zařazuje do vlastních osevních
postupů.
Základem travopolního systému hospodaření je pravidelné zavedení osevu směsek víceletých trav a motýlokvětých pícnin, jetelovin pro dvouroční užitek do osevního postupu tak, že na 1/3 pícního honu pěstuje se jako
dosud jetel nebo vojtěška v čísté kultuře a na zbývajících
2/3 směs jetele nebo vojtěšky s některou travinou - buď
bojínkem lučním, ovsíkem povýšeným, kostřavou luční
nebo crhou laločnatou. Tyto traviny zajišťují dobré
výnosy i v době sucha a jetelotrávní směs obohacuje
půdu o ústrojné hmoty: dusík, numus a vytváří drobtovitou strukturu, čili zintensivňuje se její biologická,
chemická a fysikální činnost. Sloh půdy rozhoduje
o celém hospodaření půdy s vodou, o celé její vodní
bilanci.
Nejvýhodnější stav u půd '- strukturní - můžeme
dosáhnout jedině zavedením travopolní soustavy. Tento
novodobý systém v zemědělství je celým komplexem
opatření, z nichž všechna jsou stejně důležitá a všechna
je třeba důsledně provádět, má-li být dosaženo úspěchu.
Základem jejím je zavedení travopolních osevních
postupů, řádná soustava obdělávání půdy a hnojení
i používání zušlechtěných osiva sádí. Nezbytnou podmínkou úspěchu travopolní soustavy je zalesňování
vodních předělů a pramenišť, výsadby větrolamů,
budování vodních nádrží, rybníků a úprava vodních
toků.
Nejdůležitějším článkem osevních postupů v travopolní soustavě je pěstování jetelotravních a vojtěškotravních směsí místo dosavadních čistých kultur jetelů
a vojtěšek. Bylo dokázáno, že právě pěstováním vytrvalých trav se zásadně mění stav 'půdy a je získána
jéjí drobtovitá struktura. Víceleté traviny totiž svým
bohatým a hustě rozvětveným kořáním nejlépe propracují půdu a převedou ji ve strukturní stav. Kořeny
těchto víceletých trav zasahují však jen orniční vrstvu
půdy. Proto je vhodně doplňují jetele a vojtěšky, jejichž
kořeny hlouběji propracovávají spodinu, odkud čerpají
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rostlinné živiny, které zůstávají po sklizni v půdě, aby
po rozkladném procesu sloužily další plodině.
Tím, že kořeny víceletých travin pronikají hustě do
všech půdních vrstev, zvyšují schopnost půdy přijímat
a zadržovat vodu a vytvářejí její zdárný stav. Nerostné
půdní částice nejsou samy schopné vytvářet drob ty,
neboť k tomu je zapotřebí látky, Ťežby je tmelila dohromady. Právě tuto funkci lepidla půdních částic zastávají
v půdě látky organického původu - humus. Jeho
přítomnost vytváří drobtovitou strukturu a jeho množství
ovlivňuje tedy celou schopnost půdy přijímat a držet
vláhu. Humus dostává se při hlubší orbě do podpovrchových vrstev a oživuje zde činnost bakterií a přeměny
chemické. Hluboká orba připravuje pro rostliny hlubší
životní prostor, který jim umožňuje snáze překonati
období sucha a činí výnosy jistější, vyšší a vyrovnanější.
Novodobé zemědělství buduje na praktiCkých zkušenostech a podpírá je poznatky vědeckými. Úsekem
zemědělské činnosti, v němž zkušenost, praxe, dosud
nejvíce převládá, je zpracování půdy. Teprve během
poměrně nedlouhé doby tvoří pro ně výzkumnictví
a pokusnictví pevnější podklady, které nejenže objasňují účel a účinnost dosavadních postupů obdělávacích,
ale naznačují i slibné cesty pro jejiChzlepšení. V našich
krajinách totiž geologický původ a petrografická příslušnost vtiskují většině půd u nás ráz těžší a střední,
mnohem méně jsou zastoupeny půdy lehčí. Z toho
plyne, že zpracování půdy není u nás ani snadné, ani
jednoduché a že klade na pohotovost a zdatnost našich
zemědělců značné nároky a vyžaduje také důkladnějšího
nářadí i větší potřeby tažné sjlJ.y!
Uvedené tři hlavní rázy zemin jsou při podrobnějším
třídění vlastně skupinami druhů, jak ukazuje rozdělení v tabulce.

Při sestavováni osevního postupu je však nutno
i pamatovat, že pěstované rostliny' mají různé nároky
na stav půdy a že ji také zanechávají v různém stavu.
Některé rostliny půdy podstatně zlepšují, jiné pak
naopak ponechávají ji v horším stavu. Mezi rostliny,
které zlepšují stav půdy, patří mimo jetelů a vojtěškotrav
luskoviny a okopaniny. Obiloviny naopak stav půdy
podstatně zhoršují. Proto je třeba, aby tyto skupiny
rostlin se· na jednotlivých honech střídaly, neboť jinak
by docházelo k zhoršování půdní struktury se všemi
škodlivými následky, které s sebou přináší půda nestrukturní, tedy především z nedostatku vláhy.
Příznivý účinek travopolních postupů musí být
doplňován i vhodným obděláváním, které rovněž strukturnost půdy udržuje a zlepšuje. Zde především k provádění kulturní orby s používáním předradliček, a to
v náležitých agrótechnických lhůtách.
Plné využití zlepšené úrodnosti půdy umožňují zvlášť
osvědčené rayonované odrůdy travních semen, které
mohou plně uplatnit svoji vysokou sklizeň. Sebemenší
množství vypěstovaného travního semene přijde velmi
vhod k založení vlastních travopolních honů i pro prodej
- poněvadž jsou v ceně.
Na lehkých, písčitých a štěrkovitých půdách nutno
jetelotrávy v .travopolním systému nahradit motýlokvětými rostlinami, zejména ozimou vikví, seradelQu,
lupinou, inkarnátem, ÚTočníkem,komonicí atp.
Dnes existuje již mnoho vyzkoušených variant
pícninářských osevních postupů a to:
1. devítihonný osevní postup pro výrobní typ kukuřičný, t. j. pro jižní teplé, suché oblasti (Žitný ostrov);
2. devítihonný osevní pícninářský postup pro výrobní typ řepařský, t. j. pro řepařské oblasti;
3. osmihonný pícninářský postup pro výrobní typ

Rozmezí obsahu
Ráz zemin

částic
jílnatých

I

Druhy

prachu

Dr VI. Gossla

I
Těžké

Středni

Lehké

přes 50%

pod
nebo
nad 20

%

pod 20

%

nad 20

%

nad 20

%

25-50%

pod 25

%

pod 20

%

Jíl
Jílová zemina
Jílovitá zemina
Jílovitá s pískem
Jílovito-hlinitá

zemin

I

podle
vceňovací instrukce
Jílové půdy {prchlice)
Jílovité
Jílovito-hlinité
Jílovito-písčité

Jílovito-písČitá
Jílovito-hlinito-písčitá
Písčito-jílnatá
Písčitá jílnato-hlinitá

H1inito-písčité
Písčito-hlinité

Hlína jílnatá
Hlína těžši a lehčí
Těžší hlína písčitá

Těžké hlinité půdy

Lehčí hlína písčitá
Písek silně hlinitý

Písek
Písek
Písek
Písek
Písek

Č. 10

hlinitý
jílnato-hlinitý
jílnatý
slabě hlinitý
jílnatě zakalený

1954/184

Písčitá lehká zemina

Písek sypký

IV.

Zeměměřictví
roč. 4/42 (1954)

Č. 10

bramborářský, t. j. podhorské a lepší horské oblasti
v našem prostoru.
Travopolní nebo-li pícninový osevní postup se sestavuje mimo normální osevní polní postup a vybírají
se pro něj pozemky ve vlhčích, údolních a lučních
polohách, či zaorané dřívější louky, případně pastviny,
pokud možno blízko výběhů a tyto pozemky se vyřazují
z normálního polního osevního postupu. Současně se
do pícninového postupu zařazují nynější poněkud sušší
louky nebo pastviny, které je možno zaorávat bez nebezpečí odplavení půdy, takže se dají pravidelně orat
a zalučňovat.
A tak při postupném zaorávání těchto zalučněných
porostů využije sevytvořenélÍo vysokého obsahu humusu
a drobtovité struktury půdy, udržující maximální vláhu,
pro sklizně hodnotné píce, silážních rostlin a krmných
okopanin. K setbě travin, obzvláště na semeno, má se
používat výhradně osivo prvotřídní jakosti z uznaných
množitelských stanic.
5. Rozdělení pozemků na hony
, Aby mohl býti dodržován zvolený osevní pos!iP
a vzájemný poměr výměry jednotlivých plodin, nutno
účelně rozděliti veškerou výměru rolí na hony. Za tím
účelem nutno určitijednak potřebný počet polních honů,
jednak výměru jednotlivých honů.
Potřebný počet polních honů se určí podle počtu honů
osevního postupu, a to tak, že počet polních honů je týž
jako počet honů osevního postupu, nebo je jeho násobkem (je-li počet honů osevního postupu malý a výměra polí velká), nebo jeho podílem (je-li počet honů
osevního postupu velký a výměr~ polí malá).
O počtu honů osevního postupu rozhoduje též v něm
zastoupená plodina, která sama se sebou se nesnáší,
takže může býti na témže pozemku úspěšně pěstována
teprve po uplynutí určitého počtu let. Na př. osevní
postupy s jetelem musí býti nejméně šestihonné; při
menším počtu honů musil by býti jetel zčásti nahrazen
jinou pícninou, ku př. směskou.
Výměra jednotlivých polních honů se určí tak, že
celková výměra polí se dělí počtem honů, na který mají
býti rozděleny. Pokud se týče výměry, nemají býti
jednotlivé hony ani příliš veliké, ani příliš malé.
Příliš velká výměra honů zvyšuje risiko úplné neúrody určité plodiny, neboť vlivy poškozující úrodu
(nepříznivé počasí, živelní pohromy, různé choroby
a škůdci) postihují zpravidla celý hon. Mimo to působí
nepříznivě na rozdělování práce, znemožňuje skončení
některých pracovních výkoI1Ů v určitém pracovním
období (práce zůstává nedodělána a zvyšuje potřebu
tažné síly při dlouho trvající dopravě po poli (daleko na
cestu), s čímž též souvisí neblahé uježdění a ušlapání
půdy. Proto při ohospodařování velké výměry polí
podle osevního postupu s malým počtem honů se
doporučuje zvýšiti počet polních honů tak, aby byl
násobkem celé rotace, čímž se umožní současné pěstování
určité plodiny na několika honech od sebe odloučených
a nestejně vzdálených.
Příliš malá výměra honů vyvolává všechny nevýhody
rozdrobenosti pozemků a hospodaření v malém.
Výměra jednotlivých honů má býti navzájem stejně
veliká. Nestejná velikost honů má za následek kolísání
sklizně určité plodiny v jednotlivých letech (podle toho,

přijde-li na malý nebo velký hon), kolísání potřeby
pracovních sil, potahů, motorických strojů a různých
hospodářských potřeb, nestejnoměrné využití všech
zařízení z~odu, porušuje pravidelnost pochodu výrobního,. organisační plán a stabilitu výnosu celého
podniku. Proto nemá býti diference ve výměře jednotlivých honů ± 10 o/a' Větší rozdíl jest odůvodněn při
nestejné bonitě půdy na jednotlivých honech, v kterémžto
případě se doporučuje, aby hony horší boníty měly
větší výměru.
Konečně nutno přihlížeti při rozdělování pozemků na
hony k tomu, aby jednotlivé hony měly pokud možno
pravidelný tvar, aby jejich ohospodařování bylo usnadněno.
Samozřejmě dosažení navzájem stejné výměry jednotlivých hónů pývá vždy obtížné.
U závodů s většími komplexy pozemků různé bonity
nebo s větší partií pozemků odlehlejších se doporučuje
sestaviti podle potřeby více osevních postupů, přizpůsobených bonítě půdy a vzdálenosti pozemků. Tím
vznikne mimo rotaci hlavní (nejintensivnější) jedna
nebo více rotací vedlejších (extensivnějších).
Ojedinělé pozemky s jinou bonitou půdy nebo od
ostatních odloučené bývají osévány rovněž podle zvláštního osevního postupu jako t. zv. zadní hon.
U závodů, v nichž jsou každoročně pěstovány tytéž
plodíny při stejném vzájemném poměru, zůstává osevní
postup stále stejný. Mění-li se však druh a výměra
pěstovaných plodin, nutno vždy přizpůsobovati též
osevní postup těmto změnám.
6. Dodatečné pozdější změny
Změna hospodářského plánu je nutná, zjistí-li se,
že hospodaření podle zavedeného hospodářského plánu
následkem změněných výrobních poměrů je neúčelné,
nebo ukáže-li se, že zavedením jiného systému hospodaření možno rentabilitu závodu zvýšiti anebo nastal
jiný důvod ku př. zabráním nových dalších ploch
a arondací tratí atp.
Změna hospodářského plánu musí býti prováděna
pozvolna, postupně' a plánovitě. Náhlými a předem
dobře nepromyšlenými změnami hospodářského plánu
mohou býti zaviněny velké ztráty, na př. porušením
vzájemné souvislosti výroby rostlinné i zvířecí, špatným
využitím nebo vzniklým Qedostatkem některých výrQbních prostředků, neracionálním ~třídáním plodin,
nepříznivým rozdělením práce, neúměrným a neúnosným' finančním nákladům investičním a pod.
Proto při každé změně hospodářského plánu nutno
se postarati o to,
1. aby bylo vždy zaopatřeno potřebné množství
hnojiv, základní píce a steliva, jakož i zajištěno jejich
řádné využití a, uskladněni,
.
2. aby byly řádně využitkovány všechny pracovní
síly, výrobní prostředky a zařízení závodu, jakož i aby
bylo včas zabráněno jejich nadbytku nebo nedostatku případně ztrátám;
3. aby při změnách osevního postupu byly pokud
možno zachovány zásady racionálního střídání plodin
í správného rozdělení práce.
Změna hospodářského plánu je tím obtížnější, čím
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je větší nedostatek kapitálu*) a pracovních sil, čím
nepříznivější jsou přirozené a hospodářské poměry
výrobní a čím dražší jsou výrobní prostředky, jejichž
potřeba zavedením nového systému hospodaření vzroste.

7. Závěr
Dnešní výrobní a dodávkové smlouvy se stávají
nástrojem plánu na zvyšování produktivity jak v rostlinné,
tak v živočišné výrobě. Při jich uzavírání je třeba uvažovat o potřebě a nejlepším využiti všech strojů, potahů
a pracovních sil, o smluvním zajištění pomoci státní
strojní stanice, o postupném zavádění takových osevních
postupů, která umožňují nejlepší organisované hospodaření, o zajištění ušlechtilých semen a sádí všeho
druhu a vůbec o všech opatřeních, která umožňují a
zvyšují hektarové výnosy. Zrovna tak je třeba uvažovat
*) K pojmu "kapitál" připomínám, že nezmizí ani při
změněném nazírání hospodářském a sociálním. Kapitál zůstane,
jenom jeho ovládání bude změněno tím, že bude sloužiti celku
a nikoliv jednotlivci.
Změna tohoto nazírání se postupně objeví nejen v zemědělských pracích, ale též leso-technickém podnikání. Jeto návrat
k nazírání původní školy, kdy půda, ať zemědělská, či lesní,
byla považována za statek sloužící všeobecnému prospěchu,
oproti škole ryze výnosové, která snížila role a les na prostředek k dosažení nejvyššího zisku.
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o možnostech zajištění krmivové základny a o všech
dalších možnostech jak zvýšit užitkovost hospodářského
zvířectva.
Souborně pak: důmyslně promyšlená
organisace
vedení celého závodu má bezpodmínečně býti usměrněna
k plynulému racionálnímu hospodaření za účelem dosažení těch nejlepších výsledků!
K jejich posouzení slouží tyto vypo~itatelné veličiny:
čistý výnos, zeměděls'~ý důchod, podnikatelský zisk· a
ztrlta, rozdíl čistého výnosu, národohospodářskj důchod.
Z uvedených kladu do popř :dí důchod národohospodářský, který znázorňuje, jak přisp:vá zemědělstvi k obživě
všeho obyvat~lstva, a je tudíž základním výrazem jeho
národohospodářského
významu v určitém stltě.
Li tera tura:
M.' G. Avajev: Travopolní systém zemědělství, 1950.
T. D. Lysenko: Agrobiologie, 1951.
M. P. Osaďko: Otázky organísace kolchozní výroby, 1951.
V. P. Mosolov: Agrotechnika, Moskva 1948.
S. A. Jefremov: Evidence společné půdy kolchozu, 1950.
M. A. A1exejev: Plynulý pás zeleného krmení, 1952.
I~. Dr E. Kunz: Základy pícninářství pro JZD a CSSS.,
Praha 1952.
r>oc. Ing. Dr V. Gossl: Zpracování orných půd (Příprava
půdy), Praha 1946.

Příspěvek zlepšovatelskéko hnutí
ke zdokonalení tacheometrického zápisníku
Ing. Antonín Prokeš

526.921

Téměř sto let zachovával tacheometrický zápimík svou původní farmu, která podmiňovala i vžitý pracovní postup
při měření v poli, při kancelářských výpočtech i pracech zobrazovací~h. Odborná měřická literatura přepisovala vzory
tacheometrických zápimíků ze starých učebnic do nových skoro beze změny a inženýři doby kapitalismu pracovali celé
generace podle toho, co je škola naučila, aniž by se odvážili jakékoliv změny. Teprve naše cesta k socialismu podnitila
v. nich snahu o stál4 zvyšování produktivity zeměměřické práce. Clánek ukazuje na jediný úsek měřické služby, v němž
naši technici - zlepšovatelé napadli starou formu zápisníku i tacheometrického postupu a jak zhodnocením jejich ná~
mětů vyšel zápisník radikálně redukovaný, zaručující zjednodušený pracovní postup, úsporu papíru a normalisaci jeho
formátu:
Zakladatel a houževnatý propagátor inženýrské tacheometrie nitkové Ing. 1. Moinot1) sestavil také vhodný
a účelný tacheometrický zápisník. Moinot,
osvědčený
praktik, si byl dobře vědom toho, co znamená vhodné
uspořádání tiskopisu pro rychlou a přesnou práci počtářskou. Proto vidíme (tab. 1), že hodnoty dálkoměrných
nití pro snadné vytvoření úseku jako rozdílu jejich čtení
umístil pod sebe stejně, tak jako hodnoty střední záměry na lati pro snadný výpočet konečné výšky bodu.
Již ze zápisníku samého je patrno, že Moinot používal
latě 4 m dlouhé, na níž byl zobrazen metr v měřítku 1 : 2.
Násobná konstanta jeho dálkoměrů byla rovna 200.
Autoři našich učebnic a příruček geodesie prof.
Novotný2)
a prof. Ryšavý3)
podržují skoro beze
změny formu tacheometrického zápisníku od její původní publikace až po dnešní dobu (tab. 2 a 3). Proti
zápisníku Moinotovu je na nich dokonce zhoršení v tom,
že čísla sečítaná nebo odčítaná nejsou pod sebou v jednom
sloupci, nýbrž vedle sebe v různých sloupcích, čímž se
početní výkon jen ztěžuje. Přepisování hodnoty čtení
střední nitě mělo u Moinota ještě odůvodnění, ale při
používání latí s metrickým dělením a tacheometrů

s násobnou konstantou k = 100 se zdá být již pouhou
setrvačností.
Prévot4) se ani nenamáhal, aby si pro svou přiručku
opatřil vlastní přJ.1dad,který prostě převzal od Moinota.
Z jeho zápisníku je patrný i způsob vyčíslení zápisníku.
Redukce délky se provádí podle vzorce e = D sin2 tJ,
v němž e značí vodorovnou vzdálenost, D úsek na lati
násobený konstantou (při k ;= 100 a D v cm je výsledek
v m) a tJ je měřená zenitní vzdálenost, výpočet výšky
podle vztahu z = e cotg tJ (tab. 4).
Na zápisníku Semerádově5)
je patrný vliv francouz:"
ských vzorů (Moinot, Prévot) i výhody vyplývající
z používání setinného dělení kruhu (tab. 5).
Ščaveljev6)
se již nevázal vžitou formou tacheometrického zápisníku s jeho dělením na část polní
a kancelářskou. Uspořádal si jednotlivé zápisy do sloupců
tak, aby odpovídaly početnímu postupu a hlavně, aby
hodnoty potřebné pro konstrukci plánu byly pěkně
pohromadě, aby nebyly předmětem zdržování nebo
pramenem chyb (tab. 6). Údaje vyskytující se na stanovisku jedenkrát (číslo stanoviska, výška stroje a stano-
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viska) uvádí V hlavě formuláře, čímž ušetří nevyužité
sloupce.
Tacheometrické zápisníky byly zpravidla vázány do
knih nebo sešitů ve formátu A5 (případně i B5 nebo G5).
Po důsledné normalisaci formátů výškopisného operátu
se ukázal formát A5 nevhodný pro neskladnost při
archivním uložení, a stala se aktuální otázka sestavení
formuláře tacheometrického zápisníku do formátu A4
(210 X 297 mm) shodně s ostatními, součástmi operátu.
Veden touto snahou navrhl jsem7) uspořádání tacheometrického zápisníku (tab. 7) bez ohledu na dosavadní
skoro stoletou tradici. Zápisníku bylo použito v četných
exemplářích na mnohých větších výškopisných pracích
a celkem se osvědčil. Hodnoty potřebné ke konstrukci
plánu jsou účelně seskupeny a čtení dálkoměrných nítí
pod sebou pro snadnější vytvoř~ní rozdílu. První sloupec
(stanovisko) nebyl dobře využit. Způsob výpočtu (viz
rubriku I - sl) byl podle Semeráda. Ukázalo se však, že
správnější je počítat výšky od horizontu (podle Ryšavého), poněvadž tak operujeme s hodnotou výšky stroje
pro každé stanovisko pouze jedenkrát, kdežtcs při tvoření
rozdílu I - s při každém jednotlivém bodu.
Bylo zřejmo, že ke zjednodušení tacheometrického
zápisníku se můžeme dostat jen po zjednodušení tacheometrického úkonu na stanovisku. Beze změny měřické
aparatury (autoredukce) tak bylo možno učinit přímým
čtením laťového úseku bez odečítání jednotlivých nití,
jak na příklad ukázal J ordan8). Ten dosáhl podstatného
zjednodušení zápisníku (tab. 8) a zkrácení měřického
úkonu i výpočtů úpravou měřické methody, spočívající
v tom, že zaměřuje střední nití soustavně na výšku
stroje (lať je za tí:ql účelem opatřena posuvnou cílovou
značkou) a odečítá přímo laťový úsek. Samozřejmě, že se
tento úkon neobejde bez počítání z hlavy nebo bez
manipulace s ustanovkou výškového kruhu, aby se
výpočet zjednodušil nastavením jedné dálkoměrné nitě
na okrouhlé číslo (celý decimetr nebo metr). Je to
postup na první pohled jednoduchý a úsporný, ale potíž
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nastává v tom okamžiku, kdy není možno z jakýchkoliv
důvodů zaměřit střední nití na lati na výšku stroje.
Ing. Dr E. Šesták9)
zkoumal podrobně jednotlivé
běžně užívané postupy při tacheometrii a jejich nedostatkům se snažil předejít návrhem na "dvojnitkovou
tacheometrii". Při měření v poli nastavuje na zvláštní
lati spodní nit na nulovou značku, čte pouze laťový úsek
(tab. 9); vzdálenost redukuje a převýšení počítá zvláštními tabulkamPO)
Nevýhodu zvláštní úpravy latě, nehodící se pak pro
nivelaci, odstranil návrhem "zjednodušené nitkové tacheometrie" Ing. Dr K. Zůbek,u)
Nová úprava výškového
vzorce si vyžádala opět sestavení zvláštních tacheome.. trických tabulek,12) U obou navrhovaných method sice
odpadá čtení střední nitě, ale při Zůbkově methodě je
třeba zapisovat čtení dolní nitě, která byla nastavena na
některý celý metr měřítka latě. U obou method se značně
ztěžuje výpočet při obecné poloze dolní nitě, kterou není
někdy možno nastavit na klínovou značku nebo celý
metr. Obě methody ztrácejí velmi .výhodnou možnost
měření ve vodorovné
poloze dalekohledu, při čemž
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Č.
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1. Při střed. niti na čtení: i
2.
dtto : i + konst.
3.
dtto : libovolném
Výška roviny srovnávaci:
VR=Vs+i
LD = cos2e
Lv =
sin 2e
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se podstatně zjednoduší výpočet zápisníku. U obou
autorů překvapuje, že proti vžitému odborném].1názvosloví převracejí názvy "horní a dolní" nit dálkoměrnou
podle toho, jak se jeví v astrono~ckém dalekohledu.
Na zhospodárnění dosavadních method inženýrské
tacheometrie se soustředila řada zlepšovatelů z kruhů
zeměměřických techniků družstva býv. Geoplan i jiných měřických složek. Pozoruhodný je v tomto směru
příspěvek Ing. M. Hány-še, který navrhuje úspornou
formu tacheometrického zápisníku zjednodušující jeho
výpočet a umožňující snadné vynášení výsledků měření
při konstrukci výškopisného plánu. Tento zlepšovatel
navrhuje zapisovat všechna tři čtení nití pod sebe, což
se ukázalo skutečně jako nejjednodušší a nejlogičtější.

V=
VR + (h-v.);
je-li v. = vp,
V=
v. + h

..._..._..~~??-~~-------h - v.

= 50.l sin 2e

I

I

•

střední v.

181,2

I

03

[] = VR = rov. srov.

Vodorovná
vzdálenost

Výška bodu

±I

m

m

-

7,25

200,19

+

8,05

215,49

Tímto rozdělením vodorovné rubriky na tři řádky se
také ·podaří seskupit vhodně i ostatní hodnoty, které se
mají algebraicky sečítat, takže docifujeme při výpočtu
stálého přehledu a značných časových úspor. Také
výrazné orámečkování rubrik s výslednými hodnotami
má velký vliv na zrychlení a zpřesnění práce při vynášení.
Není původní myšlenkou Hányšovou, neboť se již
vyskytuje i u jiných autorů na př. v zápisníku Státního
zeměměřického a kartografického ústavu (tab. 10).
Zápisník Ing. L. Hromádky je zřejmě přizpůsoben
methodě zjednodušené nitkové tacheometrie podle
Dr Zůbka. Ze zkušeností však vychází, že nelze vždy
použít této methody, a to proto, že nebývá někdy možno
odečíst jednu z obou dálkoměrných nití; proto přidává
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vhodně svislý sloupec pro čtení střední nítě. Nemalý
význam pro řádnou evidenci tacheometrických měření,
pro přehled a pro účely statistické, má doplňkový
návrh Ing. Hromádky na zavedení přehledu o stanoviskách, o příslušných stranách zápisníku, o číslech
polních náčrtů, o číslech detailních bodů a o jejich celkovém počtu. Tento přehled bude pak zařazen na počátku
každého svazku zápisníku.
Má-li se stanovit definitivní normalisovaný vzor
tacheometrického zápisníku, je nutno se rozhodnout pro
tacheometrickou methodu. Zejména je nezbytné zásadní
rozhodnutí o tom, zda je třeba číst všechny tři nitě,
z nichž by se laťový úsek počítal nebo i kontroloval.
Z citovaných příkladů je patrno, že Jordan, Še~ták
i Zůbek od čtení jednotlivých nití upustili. O rozhodující vyjádření byl proto požádán jedině kompetentní
býv. Státní zeměměřický
a kartografický
ústav
v Praze, který jednak vydal svým nákladem tacheometrický zápisník a početní tabulky pro dvojnitkovou
tacheometrii, jednak byl orgánem, který schvaloval výškopisné práce: SZKÚ v tozhodnutí ze dne 22.· čer,vna
1951 č. j. 6855/51-32 sdělil své kladné stanovisko k dvojnitkové tacheometrii a tak mohlo být přikročeno k návrhu
nového tacheometrického ;;:ápisníku.
Po zhodnocení došlých zlepšovacích návrhů a jejich
prostudování současně se vzory známými z. odborné
literatury a s ohledem na citované rozhodnutí SZKÚ
byt studijní skupinou Geoplanu vypracován návrh
(tab. 11), který prošel připomínkovým řízením všech
krajů a příslušných pracovních úseků. Navržený zápisník má mít formát A4, na nějž se dobře vejde (dovoluje to úsporná forma ve dvou sloupcích). Rovněž titulní
list každého svazku zápisníku, který otiskujeme ve formě
vzešlé doplněním na základě došlých připomínek
(tab. 12), měl se stát závaznou podnikovou normou při
provádění výškopisných
prací.
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viska a horizontu) se píší v záhlaví. V dalších záhlavích
se poznamenají jen ty, které se protí prvnímu změnily.
Číslo bodu, vodorovný směr, reduko aná vzdálenost
a nadmořská výška jsou za sebou v jednom řádku výrazně orámečkovány, podobně jako číslo stanoviska
v záhlaví. Úhlové údaje jsou pod sebou, nejprve svislý
úhel nebo zenitní vzdálenost z, pod tím případný úhel
doplňkový ± B a pod ním úhel vodorovný oe. V dalším
sloupci je úsek na lati v cm (totéž jako kl v m), pod ním
redukční hodnota r = kl sin2 e a pod ní výsledná hodnota - vodorovná vzdálenost. Ve vedlejším sloupci
čtení střední nitě, vypočtená výška a jejich algebraický
součet. V posledním sloupci je nadmořská výška bodu
jako součet hodnoty v - f s hodnotou horizontu uvedeného v záhlaví. Nad tím js.ou dva řádky pro výpočet
hodnot C cos B a c sin e pro ten případ, že nemáme
k disposici stroj s analaktickým dalekohledem, nebo že
nám ve výsledku záleží na vlivu hodnoty součtové konstanty.
V poli se píše vodorovný úhel vedle čísla bodu a svislý
úhel (zenitní vzdálenost) s úsekem na lati a středním
čtením latě v jednom řádku vedle sebe. Výška stanoviska,
stroje a horizontu jsou účelně pod sebou. Pracuje-li se
s tacheometrem vybaveným analaktickým dalekohledem,
může se použít volo.ého místa v posledním sloupci pro
pomocné výpočty při určování výšky bodu, stejně jako
prostorného místa v rubrice "popis" pro pomocný
výpočet při redukci hodnot délkových.
Podle vyjádření vyžádaných od praktiků je tacheometrický zápisník v předložené formě zdařilý. Hodí se
stejně dobře pro dvojnitkovou tacheometrii Šestákovu
(rubrika - s zůstane prázdná) i pro zjednodušenou
tacheometrii Zůbkovu (místo hodnoty střední nitě se
napíše hodnota "čtení dolní"). Ing. B. Gebauer ve
svém posudku uvádi, že návrh zápisníku vyzkoušeli též
při používání Zeissových autoredukčních tacheometrů
Redta a Dahlta, pro které se rovněž velmi dobře hodí.
Přebytečné sloupce a řádky zůstanou ovšem prázdné.
V tiskopisu s těmito úpravami dostává se zápisník do
rukou našich techniků, kteří mf-jí možnost za použití
normalisovaného pracovního postupu vyzkoušet jeho
účelnost a vliv na zvýšení produktivity výškopisných
prací a na základě nových zkušeností usilovat o další
zlepšení.
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Všechny údaje, které se na stanovisku vyskytují jen
jedenkrát (datum měření, údaje o počasí, složení měřického oddílu, o použité aparatuře, výškách stroje, stano-
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Pravidelné přehlídky stabilisace měřických sítí
Ing. Karel Rykr

526.32

Poznámky a připominky k ochraně měřických znaků a praktické zkušenosti získane přehlídkou stabilisace bodů polygonové sitě.

o tom, zda se vyplácí nebo nevyplácí zajišťování
význačných měřických bodů pro budQUcí potřebu
osazováním trvalých znaků, nebude dnes už asi názorových rozporů. Jestliže snad dříve nebylo trváno na
• stabilisaci takových bodů s odůvodněním, že i drahá
stabilisace se časem porušuje a chátrá a že každá měřická
síť časem stejně ztrácí na své hodnotě změnami nastalými
v okolí měřických bodů, došlo se po nabytých zkušenostech k přesvědčení, že časovým stárnutím klesá cena
měřické sítě poměrně jenom nepatrně u srovnání s tím,
co si z této ceny i nadále zachovává pro příští měřické
. operace v příslušném prostoru. K tomuto přesvědčení
se došlo také negativními zkušenostmi v tomto oboru ze
Slovenska, kde nebyla z velké části stabilisována ani
původní síť trigonometrická. Platné odborné služební
návody trvají tedy nyní na zabezpečování důležitých
měřických bodů pro budoucnost a nařizují, že na
takových bodech mají býti trvale umístěny přiměřené
znaky. Zákon pak bere takové znaky v ochranu před
poškozováním.
Sledujeme-li však skutečnost samu, shledáme, že,
zatím co je se strany správy pozemkového katastru
věnována co nejúzkostlivější péče stabilisaci měřických
znaků, musíme si přiznati, že skutečuá ochrana těchto
znaků je v praxi jen málo účinná a zůstává mnohdy přes
všechna zákonná ustanovení jenom na papíře. Je tomu
tak hlavně ze tří důvodů: 1. z neznalosti yěci, 2. z nedostatečné nebo časově nevhodné evidence potřeby
ochrany takových znaků a 3. z nedostatku kontroly
provádění takových opatření.
Ad 1. Není snad ani zapotřebí připomínat, že devadesát procent občanů a to i lidí na zodpovědných místech
nezná různé druhy měřických znaků, neví k čemu
slouží a nedovede ani přibližně posoudit výši škody,
která vzniká znehodnocením měřického znaku. Tomu lze
odpomoci ovšem jen poučováním ve školách, obcích
a úřadech. Ad 2. Nikde není dosti· soustav.ně a dosti
důrazně v pravý čas připomínána existence měřických
znaků v určitém území a potřeba jejich ochrany před
určitými nebezpečími. Tomu by snad mohlo býti aspoň
s částečným úspěchem čeleno tím, že by z ústředních
odborných zeměměřických míst byla periodicky ve
vhodnou roční dobu (na př. koncem zimy) připomínána orgánům místní lidové správy existence měřických znaků na území obce a potřeba jejich aspoň laického
prohlédnutí (k tomu si připomeňme bývalé tradiční
prohlídky hranečníků veřejného statku u příležitosti
některých místně význačných dní v roce). Ad 3. Máme-li
míti záruku, že nějaká věc, která měla býti vykonána,
skutečně vykonána byla, měli bychom se o provedení
čas od času přesvědčovati. Měly by tedy i zde býti
zavedeny periodické odborné kontroly a to jednak dílčí,
částečné, v kratších intervalech u příležitosti jiných
řízení na místě a potom generální kontroly samostatné
v intervalech delších. - Ke všem třem uvedeným
bodům bychom mohli nakonec přičiniti společnou poznámku, asi takovouto: Jelikož v posledních asi 20 letech

nebylo možno katastrálním úřadům vykonávati soustavný
účinný dozor nad stabilisací měřických znaků a jelikož
nebyly ani orgány lidové správy soustavně poučovány
o významu měřických sítí, pozapom:lělo se ve veřejnosti
na význam měřických bodů a péče o jejich ochranu
namnoze polevila. Místní lidové orgány si někdy ani
dostatečně neuvědomují, jak značnými hmotnými náklady přispěly k osazení měřických znaků a jaký hodnotný
kapitál v nich mají uložen, kapitál, který už pak není
jenom právě hmotným.
A teď přejdu k určitému praktickému případu. Měl
jsem příležitt>st vykonati z pověření jednoho KNV
v roce 1951 přehlídku měřických znaků polygonovb sítě
ve dvou katastrálních územích, N a StM jedné obce
a chci v dalším uvésti některé při přehlídce získané
poznatky, které by snad mohly posloužiti k případnému
srovnávání nebo aplikování jinde, při čemž nemám nejmenšího úmyslu snad zevšeobecňovat to, co má jen
místní význam a nabízím data svého případu jen těm,
kdož by chtěli srovnávat.
Daný úkol.
Byl dán úkol, aby byl zjištěn stav stabilisačních znaků
měřické sítě v kat. ÚZ. N a StM, kde byla síť založena
a stabilisována v roce 1935 pro účely obnovení pozemkového katastru novým katastrálním řízením (novým
měřením). Kat. úz. N. má plošnou výměru okrouhle
870 ha (z toho je 313 ha lesů skoro squvislých) a kat. úz.
StM. výměru 193ha (z toho 62 ha souvislých lesů).
Celkový počet bodů v polygonové síti při jejím založení
čímI 1081. z tohoto počtu jich bylo stabilisováno 107
hřebíkem v železném poklopu, 962 opracovaným kamenem, 5 znakem vtesaným do podlože a 7 jich nebylo
nijak zvlášť označeno, neboť to byly hromosvody, věže
anebo stromy.
Pomůcky pro přehlídku a jich zhodnocení: Za pomůcky k provedení kontrolního ·řízení sloužily: příruční katastrální mapy, vzešlé z nového měření, místopisy polygonových bodů vyhotovené podle starých
příručních katastrálních map, zápisníky měřených délek
stran v síti, přehledný nákres sítě a v případu potřeby
také polní náčrty. Hlavní úloha mezi pomůckami sice
připadla novým' příručním katastrálním mapám a místopisům, avšak nemenší službu při hledání skrytých znaků
prokázaly původní míry ze zápisníku délek měřených
polygonových stran. Tyto poslední prokázaly velkou
službu zejména ve vlhkém lesním prostředí za sychravých
podzimních rán, kdy lepenka příruček silně vlhne a délky
zobrazených čar se nepravidelně mění.
Výsledek vyšetření.
Výsledek vyšetřování dopadl takto:
1. Bodů, jichž znaky byly nalezeny pouhou pochůzkou
s mapou v ruce, bylo asi 200, t. j. z celkového počtu
hledaných bodů 19 %.
2. Znaků, jež byly skryty v kulturách nebo pod zemí
a bylo nutno hledati je jednoduchým nebo složitějším
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mererum, !<rabáním, proťukáváním terénu bodcem, nedopočítal. Bylyť dny, kdy se projednalo bodů dvacet>
případně kopáním do hloubky 20 cm, bylo 531 t. j. 49 %. ale také dny, kdy se s bídou šlo domů po vyhledání
3. Znaků, jež byly skryty hlouběji než 20 cm pod jednoho jediného bodu.
povrchem, nebo jejichž hledání a vykopávání bylo z růzCelkové poznatky.
ných důvodů zvlášť zdlouhavé nebo obtížné (body
Celková ztráta činí tedy v dané síti za 15 let asi 6 %
zasypané, zavežené, zanešené nánosem bahna, body pod
znaků.
Nejvíce znaků se ztratilo nebo bylo 'znehodnoceno
štětem nebo dlažbou, hody obklopené trním a hustým
porostem a body v' úzkých a protáhlých parcelách bez na veřejném statku a v jeho blízkosti tím, že se tam
možnosti navázání mírou na blízký pevný. bod detailu, konaly zemní práce. Ztrátám mohlo býti ve velmi
mnohých případech zabráněno, kdyby byl býval k ohrobylo 282, t. j. 26 %.
ženému znaku povolán zeměměřický odborník. Doporu4. Znaků, jež se ztratily (což bylo nutno zjišťovati čovalo by se proto, aby v těch katastrálních územích>.
měřením) 'nebo, jež se staly na dosavadním místě v nichž je stabilisována měřická síť, byl povoláván ke
nezpůsobilými ke svému původnímu úkolu (a byly pod komisím, jež mají projednávati změny na veřejném
úrovní někdy i více než 1 m), bylo 68, t. j. 6 % celkového statku, vždycky zástupce veřejné zeměměřické služby.
počtu všech znaků. V této skupině je 11,bodů (1 %), Jeho úkolem by při té příležitosti bylo, aby upozornil
jež se ztratily a jež nebude třeba více obnovovati, protože na měřické znaky umístěné v zamýšléném operačním
svůj, úkol splnily a nebude' jich na dosavadním místě území a aby učinil opatřenI případně potřebná na jejich
více zapotřebí. Dále je tu 57 (5 %) bodů, jkhž obnovení ochranu. Na nutnost přibírání zeměměřických odborníku
se rovná, nebo přímo je novým osazením znaku, které je ke komisím by měly býti každoročně v pravý čas upožádoucím, aby homogenní restaurace sítě byla úplnou. zorňovány orgány 'lidové správy a při té příležitosti
Je samozřejmým, že uvedené procentuální výsledky vhodně poučovány. Takového poučení mělo by se
by nebyly v různých katastrálních územích ani snad dostati také různým komunálním podnikům, stavebním,
přibližně stejné a že budou od základu odlišné zejména dlaždičským, vodovodním, kanalisačním a těm, kdož
tam, kde měřické sítě byly porušeny mimořádnými nebo mají pečovati o různá kabelová vedení. Pro pracovníky
dokonce katastrofálními vlivy jakými bylo na př. bom- takových závodů ,bych doporučil zavedení jakéhosi
bardováníza válečných náletů, nebo stavba barikád za poplašného zařízení spočívajícího v tom, že by opracopražského povstání, nebo z důvodů rozsáhlých územních vané plochy kamenů označujících měřické body, byly
úprav, staveb komunikací a jiných a jiných příčin. natřeny trvalou červenou barvou (miniem). Jistě by se
Náš výše uvedený případ je možno považovati za příklad z tohoto nátěru zachovalo vždycky aspoň tolik, kolik
obvykléM>povlovného chátrání měřické sítě vlivem času by postačilo, aby kopající pracovník byl tou barvou
a obyčejných nenásilných událostí, které s sebou přináší upozorněn na to, že jde o důležitý znak a nikoliv jen
život ve středně velkém průmyslovém městě.
o obyčejnou dlažební kostků.
Za nejvydatnější opatření k ochraně měřických sítí
Cas potřebný k provedení úlohy.
považuji však - jak jsem výše uvedl - občasné přePráci bylo věnováno 537 pracovních hodin v poli hlídky měřických znaků a dodávám k tomu ještě, že
a 402 hodiny v kanceláři. Kancelářského času bylo za- chátrání sítě neděje se zpravidla náhle, najednou, nýbrž
potřebí pro přípravu polních prací a pro zaznamenávání ponenáhlu a postupně a že se obyčejně dlouho udržují
výsledků místního šetření. Cinil tedy mei:hanicky vy- v přírodě nebo v paměti osob spolehlivá vodítka, aby
počtený průměr na 1 bod 31 minutu polní, 22 minuty znak hrozící zánikem mohl býti dosti spolehlivě zavčas
kancelářských prací. Kdo by však se chtěl nějak zvlášť obnoven jak bez velkých nákladů, tak bez velkých měvázat na nějaký průměr, asi by se spolehlivého výsledku řických operací..
I

Příspěvek k řešení zpětného protínání
Ing. Dr Ludvík Hradilek
Odvozené řešení úlohy zpětného protinání je jednou z variant řešení C1ssinih'J, a to bez pom'Jcný:h bodů A, B. Autor
článku uvádí vhodný výpočetní formulář s číselným příkladem. Výpočet je snad'lý a jednoduchý.

V tomto článku je odvozeno řešení úlohy zpětného
protínání bez konstruktivně geometrických úvah. Směrníky stran PP1, PP2, PPa označíme CCI'CC2, 2cca'
Měřené úhly WI' W2 jsou rozdíly směrníků
W1=
W2

CC2 -

= CCa
-

CCI
CC2

Vyjádříme-li směrníky CCi souřadnícemi bodů P, P1,
P2) Pa' určují
rovnice
(1) neznámé souřadnice
x, y bodu P.
Aby se obecný výpočet poněkud zjednodušil, zvolíme
počátek souřadnícové soustavy v bodu P2; mezi danými

katastrálními souřadnícemi Xi, Yi bodů P1, P2, Pa
a souřadnícemi Xi, Yi nové souřadnícové soustavy platí
vztahy
x, = Xi - X2, Yi = Yj - Y2
(2)
Rovnice (1) přepíšeme podle známého goniometrického vzorce
tg CC2 - tg CCI
tgWI =
1 + tg cc2 tg ccI
(3)
tg CCa
- tg cc2
tgw2 =
1 + tg CCa
tg cc2
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Wl

108°20'04"

cotgw. -0,331385
Yl

w2

47°50'03"

Xl

cotgw2

0,905658

Yl cotg wl

Xl

36405,65

m
(m -

89872,80

Ys

90137,07

Xs

31 594,79

Y2

'91895,23

X2

33145,05

Y

- 2 402,89

X

1371,90

Y

89492,34

X

34516,95

Ys -

Y

644,73

Y~- Y
Yl -

2402,89

Y

380,46

3260,60
670,20

-Xl cotg wl

3930,80
3888,77

p)

P

1592,29

- Ys cotgw2

-

(q -

n)

q
Xs cotg w2

- 1550,26

Xs

15122532

(q _ n)2

4929466

941,92 (m-p)2+(q-n)2

20051998

1 080,51

n

42,03

(m - p)2

- 2022,43

Yl

,

Ys

- 2220,24

m(q -

n)

- 8727319

- 3 162,16

n(m - p)

- 3662911

- 1404,00

m(q - n) +
+ n(m - p)

- 12390230

- 1758,16

Zl.

Xs-X

- 2922,16

tg

IXs

- 0,220635

IXS

167°33'28"

X2-X

- 1371,90

tg

IX2

- 1,751505

IX2

119°43'25"

1 888,70

tg

"'1

0,201440

IX1

11°23'21"

XI-X

-

0,617905

w2

47°50'03"

Wl

108"20'04"

a dosadíme
tg

IX

I

=

Xl -

m = Xl + YI cotg WI
n = YI - Xl cotg WI
p = X3 ~Y3 cotg W2
q = Y3 + X3 cotg W2
(Sb) řešíme, z jejich rozdílu
(q - n)

y

YI - Y

=-,

tgIX2

X,

•

X

takže dostáváme

tgWI

=

YI-Y

Y
X

X
YI -Y
Xl -X

Xl -

1+1:..
X

X

(4)
tgw2

=

Y3 -Y
X3 -x

Y

1+1:..
X

(7)

a dosadíme do první rovnice (Sb):
m

X
Y3 -y
X3 -x

= Y (m _ p)

(q"- n)
(m - p)

Y

+ ny =

(q - n)2 y2
(m - p)2

+ y2

Odtud vypočteme Y; dosazením Y do rovnice (7) určíme X
Y

= m:q'-

n)
(q - n)2

X = m(q - n)
(q - n)~

+ n(m

+ (m

- p)
- p)2

+ n(m - p)
+ (m - p)2

(m _ p)

(q _ n)

Konstanty m, n, p, q jsou určeny rovnicemi (6).
Rovnice (S) geometricky představují dvě kružníce,
jež procházejí body PPIP2 a PP2P3• Řešení rovnic (S) určení hledaného průsečíku P - je lineární, neboť
druhý průsečík kružnic je známý bod P 2'
Odvozený výpočet je jednou z variantCassiniho
řešení,l)
a to bez pomocných bodů A, B. Ale i v našem výsledku se
jejich souřadníce uplatňují. Srovnáním odpovídajících vzorců
zjistíme, že m = XA, P = XB, n = YA' q = YB. Číselný výpočet se proto v podstatě shoduje s obvyklým numerickým
řešením této úlohy (viz na př. J ordan-Eggert,
Handbuch
der Vermessungskunde, II. díl 1931, str. 437). Tímto příspěvkem chceme ukázat jiný postup pro odvození řešení této
klasické úlohy praktické geometrie.

Rovnice (4) upravíme odstraněním zlomků a vynáso~
bením (první násobíme cotg WI' druhou cotg w2)
(yxI - XYI) cotg WI = XXI + YYI - x2 - y2
( - YX3 + XY3) cotg W2 = XX3 + YY3 - x2 _ y2 (Sa)
Obecný tvar rovnic (Sa) je
mx+ny=x2+y2
px
qy =' x2

+

+

y2

Formulář pro číselný výpočet je sestaven podle
rovnic (2), (6) a (8) pro jednoduchý počítací stroj.
Všechny úkony jsou podrobně rozepsány. Zbšený
počtář bude počítat místo konstant p, q přímo. rozdíly
(m - p), (q - n) a poslední sloupec si zkrátí na pouhé
dva řádky: zapíše jen součet (m - p)2 + (q - n)2
1) F. Fiala,
(str. 31-37).
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a výslednou hodnotu zlomku
Zl.

=

O!:l' 0!:2' 0!:3 Z

+
+

m(q - n)
n(m - p)
------"--'(m - p)~ (q - n?

Pro kontrolu celého výpočtu počítiíme směrníky

Zkušenosti z HTÚP

333.384

Yj-

O!:j

níků:

= 0!:2 -

Hospodářsko-technické
Českoslovenští zeměměřiči dosáhli při budování
socialistické vesnice v uplynulých letech významného
úspěchu. Na př. v r. 1952 v Pražském kraji původně
stanovený plán hospodářsko-technických úprav pozemků
pro 190 katastrálních území, v průběhu prací zvýšený
na 250 úprav, byl nejen splněn, ale mohutně překročen
provedením úprav v 511 katastrálních územích. Ano,
člověk roste s Ukolya naši zeměměřiči pochopili velikost
a důležitost těchto úkolů. '
,
Čemu hlavně vděčíme za tak pronikavý úspěch?
Je to především to, že zemědělci se přesvědčili o výhodách společného hospodaření v JZD a že nepropadli
falešné propagandě nepřátel pracujícího lidu. Proto
zakládali nová: JZD a přistupovali k vyšším typům.
Pro nás zeměměřiče je dobrým vysvědčením správné
odbo!,né a politické práce pak to, že právě v průběhu
HTUP nejčastěji přecházela družstva na III. a IV. typ
a drobní a střední zemědělci vstupovali mnohde hromadně do JZD.
V roce 1953, v posledním roce Gottwaldovy pětiletky,
a dalším byly prováděny HTÚP ve zbývajících obcích.
Zeměměřiči byli i na tento úkol dobře připraveni po
strál1ce odborné i politické.
Každá zkušenost získaná při těchto pracích může
přinést usnadnění a zlepšení práce, a proto chci sdělit
všem, kdož budou příště HTÚP provádět, své zkušenosti
a způsob práce.
HTÚP jsem prováděl v r. 1952 ve skupině se s.
Brožem a agronomem Z. Karlem ve 'vysoko položené
části okresu Příbram. Terén byl velmi obtížný, horský.
Ve všech obcích bylo mnoho drobné držby, zvláště hornické. Bylo třeba jednat se správou rudných dolů i s vojenskou správou. Po stránce politické nebyl úkol snadný, neboť Svatá Hora v minulosti silně ovlivňovala život
i na vesnicích okreSu.
HTÚP jsme prováděli od srp~a v 7 obcích a je
úspěchem, že v průběhu prací v té které obci vstoupili
všichni drobní a střední zemědělci do JZD. Také všichni
držitelé drobné držby - nedružstevníci byli. uspokojeni.
V dohodě s družstevním oddělením zemědělského
referátu ,ONV a po případě s OV KSČ byl stanoven den
zahájení prací HTÚP v obci. Toho dne jsme jeli do
obce s písemným katastrálním operátem. Spolu s členy
výboru JZD, s funkcionáři MNV i MV KSČ jsme četli
pozemnostní archy a rozstřiďovali je do velikostních
skupin, skupiny držitelů přespolních, pachtýřů, kmenové
půdy JZD a členů JZD. Hned jsme si začali připravovat
přehledy B. Večer jsme svolali plenární schůzi všech
držitelů půdy a zájemců o HTÚP. Na této schůzi
promluvili funkcionáři z obce i z okresu, po případě
i r€;ferentpojišťovnY1o významu a výhodách společného
hospodaření a my jsme osvětlili všem přítomným,

,vypočtených souřadnic X, Y bodu P, podle

vzorců tg
w1

Č. 10

= ----

Y

Xj-X
O!:l'

w2

a potom úhly ze směr-

= 0!:3 -

0!:2'

úpravy půdy

v čem HTÚP záleží a jak bude postupováno v příštích
dnech. Rovněž jsme přislíbili, FOŽ považuji za velmí
důležité, že s každým, s jehož držbou bude operováno,
bude jednáno a bude uspokojen. Pak jsme zodpověděli
všechny dotazy a jmenovitě jsme se dotázali každého
drobného a středního zemědělce, co mu brání, že dosud
nevstoupil do družstva. Každý mluvil ze srdce a otevřeně.
Každému jednotlivci byly vysvětleny jeho individuální
obtíže a již na této schůzi jsme vyplňovali přihlášky
nových členů. Ostatní, kteří ještě váhali, obvykle příštího
dne přišli sami a přihlášky si vyžádali. Všech:lY zúčastněné jsme pozvali ke spolupráci v příštích dnech.
Druhý den jsme ve spolupráci s výborem JZD a dalšími zkušenými hospodáři, s předsedou MNV a funkcionáři KSČ a AVNF projednali směny pozemků se
zástupci sousedních JZD a MNV, dále s vojenskou
správou, rudnými doly a t. d. Tím nám bylo dáno operační území. V stále těsné spolupráci s jmenovanými
činiteli jsme v kanceláři v mapě navrhli díly - hospodářské celky, prozatím bez ohledu na velikost, ale
s přihlédnutím k možnostem rozorání mezí, pastvin,
drobných luk, určili jsme v mapě plochy .k zalučnění
a pro t. zv. společná zařízení, poznamenali jsme si
změny kultur a p. Pak jsme teprve návrh obešli v terénu
a posoudili, zda je prakticky uskutečnitelný. Při této
obchůzce ověřili jsme si změny kultur a zachytili změny
předmětů měření v mapě neprovedené. V tom je dobrá
úspora času; je to plné využití místních znalostí výkonných zemědělců; hospodářské celky, i když hezky
naplánované, jsou často neproveditelné z důvodů, které
ani nejlepší odborník- v krátkém čase nemůže postřehnout.
Po obchůzce lze již vyhotovit přehled A. Podle návrhu
agronoma, po výpočtu ploch celků, sestavili jsme obvykle
dva osevní postupy, zvláště tam, kde jakost půdy byla
tak odlišná, že ani po očekávaném zlepšení v důsledku
travopolního hospodaření, nepřipouštěla pěstování všech
plodin rotačního systému. I tento návrh byl projednán
se zemědělci.
. V dalším jsme v denních hodinách pokračovali a dokončili předpis přehledů B. Podle něho jsme pak zvali
strany k jednání, obvykle na večer až do nočních hodin.
Od nejdrobnější držby jsme začínali; záhumenky jsme
řešili až naposled. Přítomnost výkonných zemědělců,
předsednictva JZD i funkcionářů MNV, AVNF a KSČ
zaručovala správnost jednání, umožnila uspokojení
každého držitele i vysvětlení o poloze náhradního
pozemku. Drobná držba nebyla připuštěna do honů,
plochy pro záhumenky si takto funkcionáři též ohlídali,
a přesto nemohlo být namítáno, že si vybrali to nejlepší.
Na to bylo dbáno vždy, aby nejlepší půda byla v honech.
Po dojednání náhrady, byla tato zapsánavýměrouv přehledu B, zakreslena do plánu a označena jménem a čp.
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Jak jsm~ pomáhali v okresich Dunajská Streda a ČaDržitel pak stvrdil podpisem v poznámkovém slouplovo v Bratislavském kraji plnit usneseni strany
ci přehledu B své uspokojení. Po projednání se všemi
a vlády o upevněni a da1ši~. rozvoji j ~dnotných
držiteli i po projednání
záhumenek s členy družstva
zemědělských družstev
333.01 :335 (437.6)
bylo veřejně vyhlášeno, aby se dostavil každý, s kým
dosud jednáno nebylo, domnívá-li se, že jednáno s ním
Při dalším růstu a zakládání jednotných zemědělských
býti mělo. Tak byly vyřízeny i poslední připady. Podružstev vytyčilo usnesení strany a vlády jako jeden
nechání řešení záhumenek až na konec má tu výhodu, že
z nejvýznamnějších úkolů zavedení společných osevů
udržuje zájem družstevníků až do konce úprav. Pokud
po rozorání mezí na podkladě provedené hospodářskose týká záhumenek i náhradních pozemků, chci se
technické úpravy pczenků. Jak tedy patrno, je příprava
zmínit o cenné zkušenosti z osidlovacích prací, které
a provedení .HTÚP důležitou politickou otázkou, neboť
jsem dělal v okrese PřiIlJda. Tam bylo mnoho přídělců
pro provedení HTÚP je třeba získat rozhodující většinu
Volyňských Čechů. Již tenkrát žádali kromě přídělu
malých a· středních rolníků v obci, i když tito nejsou
též záhumenku, jak říkali "na zeleninu" a to ve výměře
ještě členy JZD. Rychlý. růst jednotných zemědělských
30 arů, tak jak byli zvyklí ze Sovětského svazu. Zádružstev po vydání tohoto usnesení strany a vlády postavil
humenku žádali často na zemědělsky bezvýznamných
všechny ty, kdož mají s HTÚP co činit před' veliké
místech, poblíže obydlí, s:asto v kamenité stráni na
úkoly. Neboť bylo a je třeba stále poměrně v krátk~m
terasách, na závětrné a slunečné straně. Pěstovali na ní
čase a při malém počtu věci znalých odborníků provést
povětšinou tykve a dyně, rajská jablíčka, okurky a slunečúpravu pozemků ve všech stávajících JZD, ve kterých
nice. S podivením jsem viděl, jak nádherné úrody těchto
, se rozšířila členská základna, potom v nově založených
plodin sklízeli s pozemků bez nejmenší možnosti za. JZD většinových a konečně bylo třeba přepracovat
lévání v suchém roce 1947.
plán HTÚP v těch Jzb, kde tento nebyl vypracován
Výše zmíněný postup řešení náhrad a záhumenek
důkladně, anebo nevyhovoval požadavkům urychleného
vřele doporučuji, neboť jsem jist, že vede k úspěchu.
přechodu na travopolní soustavu.
Je třeba si uvědomit, že po vykonané práci my zeměDobrá politická práce funkcionářů strany a lidové
měřiči z obce odcházíme a zanecháme-li v důsledku
správy, jakož i dobré příklady stávajících JRD v jarních
naší práce v místě nespokojence, tito se postarají o roza hlavně žňových pracích (1952) v okresích Dunajská
broj v obci a funkce jednotného zemědělského družstva,
Streda a Čalovo byly příčinou rychlého růstu nových
jeho spolupráce se všemi občany a s MNV, bude hned
JRD a přechodu stávajících menšinových JRD na JRD
v počátcích ohrožena. Je třeba vidět při své práci stále
většinová. Po žních se tu v důsledku toho objevila
pracujícího člověka s jeho denními radostmi a starostmi.
nutnost vypracovat plán úplně, nebo jej přepracovat
Uspokojení jeho je často snadno dosažitelné, je třeba
v celkem 38 obcích. Pro provedení úprav do podzimních
však znát jeho přání a mít dobrou vůli.
prací v 38 obcích jen těchto dvou okresů bylo zapotřebí
76 zeměměřických techník1\ a 38 agronomů. Uvážíme'-li,
Veškerá jednání je třeba vést s rozvahou, klidně.
že podstatný růst JRD dosáhly i jiné okresy a kraje
Níkdy nepřipustit, aby jednání se zvrhlo v bouři. Jsou
jedinci, kteří přijdou s hromobitím, ale zajisté se uklidní,
Slovenska a že tudiž pro rychlé 2ivládnutí HTÚP
když bude přívětivě upozorněn, že proto je volán,. aby
i v ostatních okresích se jevila poměrně značná potřeba
zeměměřických techniků a agronomů, pak lze pochopit
byl uspokojen. Je ovšem rozdíl mezi poštvaným drobným
držitelem, třeba i členem družstva a vesníckým boháčem.
onu známou výzvu ministerstva zemědělství o mobilisaci
Vesnický boháč bývá místním funkcionářům
znám.
všech zeměměřických techniků a agronomů, kteří se
alespoň trochu vyznali v HTÚP, v pozemkovém katastru
Po dojednání společných zařízení, směn, náhrad
a osevních postupech. Je samozřejmé, že slovenská
a záhumenek, ihned jsme vyhotovili přehled C.
služba HTÚP nemohla obsadit všechny o];>ce svými
Schválení plánu, když postupujeme uvedeným způzeměměřickými techniky a agronomy Slováky, a že proto
sobem, je pak již jen slavnostní .schůzí, na které bývá
se musela obrátit na vládu o výpomoc zeměměřických
mnoho odborných dotazů, ale která probíhá klidně. Na
technik1\ a agronomů z českých zemí. A tak došlo k tomu,
tuto schůzi jsme přenesli rozřešení jednotlivých sporných
že na podkladě výzvy vlády odešel koncem srpna a zapřípadů, kde na př. dva držitelé se ucházeli o týž pozemek
čátkem září 1952 poměrně velký počet zeměměřických
a nemohli být uspokojeni.
techniků a agronomů z řad zaměstnanců národních
v:\Íborů, rolnických škol, GEOPLANU,
Stavoprojektu,
Po schválení plánu jsme urychleně vyhotovili opisy
Keramoprojektu
a Výzkumných stanic do různých
přehledů A, B, C a odevzdali je MNV, který je nutně
krajů a okresů Slovenska pomoci plnit usnesení strany
potřebuje pro rozpis dodávek a evidenci. Ve všech obcích
jsme zakreslili do obecní mapy, nebo do jiné mapy, I a vlády o upevnění a dalším rozvoji JRD. Také skupina
29 zeměměřických techniků z brněnského GEOPLANU,
nebo i na volný papír plán úprav pro okamžitou potřebu
ač nezapracovaná v HTÚP, pochopila až ·na malé
JZD a MNV. Pokud možno ihned po rozvržení honů,
výjimky státně politický význam vládní výzvy a šla
zvláště po žních, provedli jsme jejich vytyčení. Drobnou
ochotně a nadšeně splnit tu nejvlastenečtější povinnost
držbu a záhumenky jsme vytyčili ve volnějším denním
- pomoci slovenským soudruhům socialisovat jejich
čase z další obce, ale pokud možno též brzy. Považuji
vesnice. Těmto technikům
bylo přikázáno provést
za účelné a hospodárné, aby vytyčení provedl vyhotovitel
HTÚP v osmi obcích okresu Dunajská Streda o celkové
plánu.
/
výměře upravované plochy' 9062 ha a v šesti obcích
Přeji všem, kdož budou v příštích letech provádět
okresu Čalovo o celkové výměře 8355 ha. Pěti technikům
HTÚP mnoho úspěchů v budování socialistické vesnice.
byld přikázáno provést HTÚP ve dvou obcích okresu
Ing.4ntonín Trpka
Modrý Kameň, kraj Banská Bystrica.
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Co pro každou obec bylo zapotřebi udělat?
V technické části elaborátu bylo třeba vyhotovit:
1. výkaz držby před a po HTÚP podle jednotlivých
kategorií účastníků (01 - kmenová půda JRD, 02půda družstevníků, 03 - půda nedružstevníků,
04půda veřejného sektoru a 05 - půda přespolních
účastníků);
2. návrhy řešení přespolní
držby s příslušnými
protokoly;
3. přesné bilance půdy;
4. pracovní mapu 1 : 5000 s vyznačením ~o,:éh~ sta,,?
červeně a s vyznačením ploch kultur barevnyrm tuzkarm;
5. matrici nového stavu s vyznačením vytyčovacích
k6t a to jak u honů, tak i u záhumenek a dílů nedružstevníků;
6. průvodní zprávu.
V agronomické části bylo třeba vyhotovit:
I. mapu zužitkovatelnosti půdy, vyhotovenou podle
jednotlivých výrobních subtypů se zákresem ploch
určených na změnu kultur;
2. popisy jednotlivých sond;
3. návrh tabulek osevních postupů;
4: rozvahu spotřeby krmiv, osiva, sádí a hnojiv;
5. agrotechnickou zprávu o upravovaném území.
Pro řádné zpracování těchto příloh elaborátu HTÚP
bylo nutno provésti:
a) podrobnou rekognoskaci upravovaného území s podrobným vyšetřením, zaměřením, zakreslením a vypočítáním skutečného stavu všech stávajících kultur
(orné půdy, louky, pastvin, lesů, zahrad, močálů,
kanálů, cest, zastavěných ploch a jiné neplodné půdy;
b) vyšetření držby místních a cizíc~ účas~ů
po?~~
pomůcek, které t. č. v~kazova!y neJ~ra~depodo~?eJsl
stav držby (A - february, zavodove hstky, Stltky,
výslech stran, nikoliv však pozemnostní archy, které
naprosto neodpovídaly skutečnému stavu);
c) vyšetření skutečné velikosti zahrad a ?rné půd~
v místní trati jako podklad pro stanovem velikostl
nároku na záhumenku;
d) sestavení hrubé rozv;ahy zemědělské půdy, z toho
zvláště .hrubou rozvahu o využití orné půdy;
e) projektování a vytyčení v přírodě honů společných
osevů podle tabulek osevních postupů vypracovaných
agronomem včetně vytyčení semenářských díků;
f) projektování a vytyčení společných zařízení JRD
(stavby, výběhy, drůbežárny, sady, zelinářství, vinohrady, rýžoviska, hřiště, hřbitov a jiné);
g) projektování a vytyčení držby záhumenek a držby
nedružstevníků;
h) půdní a terénní geonomický průzkum, zjišt~~
předplodin, vypracování osevních postupů a vypracovam
rozvahy potřeby krmiv, esiv, sádě a hnojiv, jakož i provedení bilance osevního plánu a zjištění ploch pro
ryžoviska a pro speciální a teplomilné rostliny.
Musíme uznat, že šlo o práce nejen rozsáhlé, ale
i velmi odpovědné. Neboť musíme uvážit, že práce
nejsou konány jen na rok nebo na dva, ale že jsou vypracovány na cyklus 7 -10 roků dopředu aže podle
toho jak kvalitně a hospodářsky účelně jsou provedeny,
že n~ tom v budoucnu bude·dležet prosperita, rentabilita
a tím i blahobyt družstevníků a konec konců nás všech.
Proto úkol této skupiny brněnských zeměměřičů-techniků byl nejen veliký a odpovědný, ale také i obtížný.
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Obtížný proto, poněvadž jeho zdárné a rychlé provedení
naráželo na nezapracovanost
velké většiny těchto
techniků, neznalost držebnostních a katastrálních poměrů na Slovensku vůbec, neznalost maďarského jazyka,
tu a tam i na nepřipravenost místníc~ občanů a funkcionářů a v důsledku toho i na neochotu jakékoliv výpomoci
v obstarávání lidsky přiměřeného ubytování a stravování provádějíCích techniků. Houževnatost, přirozená
inteligence, umění jednat s lidmi a někdy i energie
a temperament všechny tyto potíže překonaly.
A nyní, jak bylo konkretně postupováno?
Práce
započaly 27. 8. 1952 hromadnou instruktáží všech těchto
techniků na okresním národním výboru v Čalově za
účasti okresních zemědělských funkcionářů z Čalova
a Dun. Stredy. Instruktáž prováděl autor, jako jediný
z celé skupiny, který tecJ:iniku provádění HTÚP na
jižním Slovensku znal již z vlastní praxe a který také
veškeré práce organisoval a řídil. Instruktáž trvala asi
čtyři hodiny a týkala se provedení přípravných prací,
způsobu rekognoskace území a vypracování projektu
HTÚP. Po té byly utvořeny pracovní oddíly vždy
z jednoho vedoucího a jednoho pomocného technika,
po případě, jednalo-li se o menší obec, pouze z jediného
vedoucího technika. Těmto pak byly přikázány jednotlivé obce, předány výpisy z úhrnných katastrálních
hodnot - ovšem jen pro informaci, poněvadž údaje,
až na celkovou výměru katastru neodpovídají skutečnosti - a po případě mapové podklady v měřítku
I: 5000.
Ještě téhož dne odebraly se oddíly na přikázaná
pracoviště. V průběhu praCí autor objížděl skupiny
a osobní, nebo také písemnou instruktáží přímo na
místě samém staral se o to, aby každá skupina věděla
přesně, co má dělat a jak má pracovat. Díky tomuto
poměrně častému styku se skupinami práce u všech
skupin pokračovaly natolik rychle, že k 20. září 1952
mohly být zhruba vytyčeny hony pod podzimní setbu,
takže rtově založená JRD již 20. září věděla, kde a kdo
po prvé ve svém společném družstevním životě bude set.
V dalším průběhu prací byl kladen zejména důraz
na vypracování přesné bilance půdy podle stavu kultur
a to především bilance využití orné půdy, jako jedíný
současný přesný podklad pro vypracování výrobního
a výkupního plánu zemědělských výrobků na rek 1953.
Po zpřesnění rozsahu honů a po vylišení ploch pro
společná zařízení JRD, záhumenky a rozdělení půdy
nedružstevníků, byl plán předložen ke schválení okresní
schvalovací komisi. Po schválení byl plán ihned realisován
v přírodě a přistoupeno zase po podrobné instruktáži
o vypracování písemného operátu k vypracování výkazu
držby před a po HTÚP a vyhotovení matrice nového
stavu. A tak díky obratnosti a pracovnímu vypětí techniků
na jedné straně a pohotové a jasné instruktáži na straně
druhé, počínaje dnem 4. 10. 1952 byla zcela ukončena
a odevzdána na KNV první obec Horné Mýto o výměře
upravované plochy 1157 ha, v okrese Dun. Streda.
.Postupně týden po týdnu byly ukončDváD:Ya odevzdávány další a' další obce, takže dnem 22. listopadu byla
ukončena a odevzdána poslední obec Vrákuň, okres Dun.
Streda co do výměry upravovaného území největší.
Tím tedy vládní úkol výpomoci při upevňování slovenských JRD, který na sebe ochotně vzala skupina 26
zeměměřických techniků z brněnského GEOPLANU
byl čestně splněn.
Ing. Vavřin Ondrůšek
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Rybníky a hospodářsko-technické úpravy pozemků
V době, kdy k prospěchu zemědělství v zájmu zvětšení
a zlepšení produkce mění se po celém státě tvářnost
katastrálních území, při čem nadobro mizí veliký počet
mezí, cest i menších vodotečí, tedy v době, kdy technik
mění celou tvářnost zemského povrchu, je nutné povšimnout si také rybníků. Hospodářsko-technickými
úpravami pozemků bude dotčeno přímo i nepřímo
mnoho našich rybníků.
.
Na našich rybnících bylo během staletí napáéháno
mnoho škod, buď špatným hospodářem, nevhodným
způsobem hospodaření, nebo hospodařením v různých,
rybníkům nepříznivých obdobích (období válek, hospodářských i odbytových krisí atd.). Nepřítelem rybníků
byla i nedostatečná technická péče; nebylo strojů pro
zemní práce, především
na prohlubování
rybniků
a zbavování jich nežádoucích často až staletých nánosů
v rybnících usazených. Po zrušení roboty nebylo levných
sil na vyvážení nánosů z rybníků. Rovněž v době krise
v prodeji ryb nebylo dostatek finančních prostředků
na jejich udržování. Proto dřívější hospodář někdy ani
nemohl, někdy ale také nechtěl, investovat větší částky
na úpravu rybníků. Někdy bylo také na rybnících
i kořistnicky hospodařeno. Nepřítelem rybníků byly
také držebnostní změny, které mnohdy zasáhly rušivě
do přivaděčů vody - napaječů to rybníků.
V mnoha našich územích nastaly během let větší
po případě i veliké změny následkem me1iorování pozemků, provedením regulací, přeměnou kultur (přeměna
luk na role, vymýcení lesů) i komasacemi. Příčinou
mnohých těchto změn je rychlejší odtok vody a snížení
hladiny podpovrchové vody. A jako další následek
těchto změn bylo rušení mnoha drobnějších vodotečí.
Při provádění meliorací bylo zachyceno mnoho menších
pramenů a tyto mnohdy odvedeny pod rybník, tedy
mimo rybník. Také zrušení lesů v celých částech povodí
a jejich značná probírka, je nepříznivě pociťována i na
rybnících.
Je nutno vzpomenout i "utopení" přebytečných, nebo
nadbytečných ploch ve vodních plochách, což mělo

někdy vliv na posuzování výnosnosti rybníka a pak
i na rozhodnutí o jeho případném zrušení.
To jsou ty z větších příčin, které se nepříznivě projevily na stavu rybníků a někdy zavinily jeho vyřazení
z účinné vodohospodářské, ale i hospodářské funkce.
Rybník - především nebeský (t. j. rybník odkázaný
jenom na vodu ze srážek nebo na vodu z tání sněhu
přitékající z menšího povodí, po př. napájený i nedostačujícím pramenem, nebo z vodoteče občas vysychající), byl ovšem postižen nejvíce.
V suchých obdobích trpí nedostatkem vody mnoho
rybníků. Příčinou jsou již uvedené důvody, nebo i nové
formy hospodaření - jednohorkový systém (napouštění
rybníka jen na jedno léto), časté nebo každoroční zimování rybníka na sucho, narušení celých soustav rybníků,
často neodpovědným
rušením jednotlivých rybníků.
Další nepříznivá okolnost pro rybníky by mohla
nastat nevhodným vyřešením a vytvořením hospodářských lánů při hospodářsko-technických
úpravách pozemků.
Zrušení, přerušení
a převedení
vodotečí (všech
stružek, příkopů, odpadů atd.) mimo rybník, bylo by
pro něj velkou škodou. Ale i přeměna pozemků po
obvodě rybníka na role, může znamenat další škody.
Přeměna luk (někdy i lesů) v obvodě rybníka měla
obyčejně za následek snížení hladiny vodní a důsledek
toho byl občasné vysychání rybníka. Tak se stal rybník
spotřebitelem vody, za nějž jsou rybníky ne právem
často označovány. Tak stavba budov v blízkosti rybníka,
měla často následek pozdější podmáčení budov. Potom
se zbytečně poukazovalo na škodlivost tybnika.
Provedením sce10vání pozemků nastane ve vodním
režimu sce1eného území také veliký obrat.
Pohleďme na poměry v krajině poslední doby - především v suchých obdobích: husté rozmístění průmyslu,
zvýšení výnosů a rozšíření osevních ploch rostlin náročnějších na vodu, to vše nutí šetřit a hospodařit vodou.
Do tohoto úsporného procesu bude nutno zapojit
každého, kdo má co činit s přírodou. Mezi ochránce
přírody nutno tedy počítat i zeměměřiče.
Před započetím všech hospodářsko-technických
úprav
pozemků je nutno přihlížeti mimo jiné k hydrologickým

Obr. 1. Když je nebeský rybnik vhodně zasazen do krajiny a
patřičně upraven, vodou dobře hospodařeno a správně vyřešen
její přívod, je přínosem pro krajinu, zemědělství i vodní
hospodářství.

Obr. 2. Také přeměna špatné louky, (která někdy ani meliorací
nebyla přivedena do řádného hospodářského stavu), na rybnik
a zvláště po doplnění rybnični soustavy, získá jak krajina, tak
i vodni režim.

333.384: 627.17
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poměrům území a také i k rybníkům, poněvadž jsou vymezit raději větší místo pro rybník. Hospodářská
součástí našeho vodního hospodářství. Pozornosti za- nádrž bývá totiž často velmi nákladná a není-li vhodně
sluhují jak stávající rybníky, tak i možnosti jejich obnov řešena, je i semeništěm nemocí především pro zvířata.
a nového zřízení. V tomto ohledu je nutno uplatňovat V rybníce bývá naopak voda dočištěna, nehlede k jeho
zásady, které mohou zlepšit náš vodní režim v sou- většimu vodnímu obsahu.
vislosti s právě prováděnými úpravami pozemků.
6. Mít na zřeteli, že pro rybník a tím i pro zeměV mnohém mohou být nápomocni i zeměměřiči.
dělství i vodní hospodářství, je výhodnější, jsou-li
Péči o rybníky a zároveň jejich ochranu možno shrnouti v obvodě rybníka louky. (Větší retence.)
7. Nepřikazovat pro rybníky vždy to nejhorší místo,
v tyto body:
1. Zásadně nepřehlížet rybníky ani ty nejmenší.
ač i zdánlivě úplně neplodné pozemky možno přeměnit
2. Věnovat pozornost odtokovým. poměrům po- na rybník, je-li alespoň občasný přítok vody.
8. Je-li možno zřídit soustavu rybníků, dát přednost
vrchových vod a všem vodotečím i náhonům přivádějícím vodu pro rybníky - opět nepřehlížet ani ty soustavě před jednotlivým rybníkem. V soustavě možno
nejmenší, v nichž případně jen občasně protéká voda využít i těch nejhorších pozemků.
9. Rybníky plánovitě zapojit podle možnosti do
a dbát, aby všechny odpady byly napojeny na rybník.
3. Při výstavbě komunikací míti ohled na rybník, celých soustav i v okolních katastrálních územích.
poněvadž koruna rybniční hráze často může sloužit za Není-li však možno dodržet toto řešení, spokojit se
cestu. Zbytečně však rybník neobětovat komunikaci, i s ojedinělými rybníky.
ani jiným zařízením. V případě, kdy je nutno rybník
10. Nikdy nepřehlédnout, že rybník má širší poslání
obětovat jiným účelům, je třeba potom vymezit vhodnou . (je-li dobře vybudován, udržován a především odborně
náhradní plochu, kde možno vybudovat nový rybIiík. vyřešen), nežli účel hospodářský; napomáhá zlepšení
4. Dodržovat zásadu o zřízování rybníku nad a pod mikroklimatu i zkrášlení přírody.
Mnohé z těchto bodů by zasloužilyhlubšího rozvedení,
obcí, pokud to dovolí podmínky. Rybnij{nad obcí často
může sloužit při vhodném vyřešení za koupaliště a pod což by však bylo již mimo rámec tohoto pojednání.
obcí může sloužit jako rybník biologický, k zachycení Je však zapotřebí povšechných připomínek, poněvadž
a využití splašků pro zvýŠ'ení produkce rybího masa. po provedení pozemkových úprav scelením, které zeměTak mohou být dočištěny odpadní vody. Biologické dělství potřebuje pro svůj rozvoj, změní se celá tv.ářnost
rybníky jsou v poslední době uplatňovány při dočištění krajiny, kde často neoprávněně zaniknou rybníky
odpadních průmyslových vod z některých zemědělských a s nimi i jejich důležitá funkce.
Bude-li dbáno uvedených připomínek, bude pomoženo
průmyslových závodů (mlékárny, cukrovary). Po vhodné
úpravě bývá v těchto rybnících značně zvýšena výroba přírodě, rybníkům, socialistickému hospodářství a narybího masa.
konec tedy nám všem.
5. Podle možnosti na místo hospodářské nádrže

ZlepšovaCí návrhy, problémy a stanoviska
+

681, 14
518.5
Námět konstruktérům počitacích strojů na konstrukci
dvojitého spřaženého počítacího stroje a námět počtářům
na dokonalé využiti tohoto. počítacího stroje pro geodetické výpočty, urychlení početních úkonů a zvýšení produktivity zeměměřické práce.

Máme-li za socialismu dosáhnout vyšší životní úrovně
všech, je nutno hledat nové formy a mechanisační
prostředky k dosažení vyšší produktivity. práce.
V roce 1950 jsem se pokusil odstraniti nejnamahavější
novoměřické práce zobrazovací a výpočetní, t. j. kartirování a planimetrování, a nahraditi je zmechanisovanými
úkony početními. Odstranění nejnamahavějších prací
spočívalo v tom, že jsem vypočítal souřadnice všech
bodů podrobného měření, jichž jsem použil jednak
k snadnému a velmi přesnému zobrazení na koordinatografu a jednak k analytickému výpočtu ploch parcel.
K hospodárné aplikaci této methody je však potřebí
přizpůsobit také polní měřické práce, zavésti zápisník
podrobného měření, upravený podobně jako při polární
methodě tak, aby se stal současně výpočetním protokolem, a zmechanisovati pokud možno početní úkony,
aby je mohl prováděti stálý měřický pomocník zaměstnávaný i v zimním období.

Při výpočtech souř,adnic bodů podrobného orthogonálniho měření na měřických přímkách, kolmých
i šikmých rayonů, doměřovaných podrobných bodů na
kolmici při polární methódě a při jiných výpočtech je
třeba při počítání souřadnic k výsledným souřadnicím
paty kolmice zapsat a přičíst s patřičnými znaménky
souřadnicové rozdíly vyplývající z délky kolmic. Tento
úkon provádí počtář zatím z hlavy, při čemž chybuje
jak v sečítání, tak v určování znamének souřadnicoVých
rozdílů.
Zmechanisováním početních úkonů, jako je sečítání
nebo odečítání z hlavy a určování znamének, urychlí se
početní úkon a vyloučí se chyby, o nichž byla zmínka.
K vyloučení chyb a hlavně k zvýšení produktivity
počtářské práce podávám námět konstrukce počítacího
stroje na výpočet souřadnic podrobných bodů určených
orthogonální methodou.
Obr. 1 znázorňuje schema dvojitého spřaženého
počítacího stroje označeného z důvodů, že je dvojitý
a koordinuje výpočet souřadnic bodů orthogonálně
zaměřených, "Coorthoduplex".
Popis "Coorthoduplexu" podle označení užitého na
obrázku: V podstatě jsou to dva normální spřažené
počítací stroje koordinující střídavě podle potřeby se
společným počítadlem.
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jezdci vyznačující desetinná mista 1.
mechanismu,
L2B, L2A, L~c ••• jezdci vyznačující desetinná místa 2.
mechanismu.
Coorthoduplex je kombinát dvou spřažených počítacíčh strojů se všemi vymoženostmi dosavadních spřažených strojů, jako je vypínání levých válců, oboustranné
točení válců s vyznačenými znaménky kvadrantu, který
se dá přehozením páčky měniti.
Záleží na konstruktérech počítacích strojů, aby jednoduchým způsobem vyřešili mechanismus cootthoduplexu tak, aby vyhovoval úkonům geodetických výpočtů,
řešení rovnic a pod. a ušetřil zbytečné zapisování mezivýsledných hodnot souřadnic pomocných konstruktivních bodů, ušetřil počtáři čas a zabránil chybám, které
při opisování mezivýsledků vznikají.
Záleží dále i na počtářích, aby se kriticky vyjádřili
k námětu a zabývali se otázkou, které početní úkony,
zejména v pracích nového měření a mapování nebo
i jiných inženýrských prací, bylo by možno na podkladě
navrhované konstrukce počítacího stroje zjednodušit,
urychlit a přisp~t tak k vyšší produktivitě počtářské práce.
Zvýšením produktivity počtářské práce v oboru
veřejného vyměřování a mapování dosáhneme mimo
jiné i zvýšení produktivity klasické orthogonální měřické methody, s níž vytvoříme rychleji a hospodárněji
dokonalý mapový elcborát a zjistíme daleko přesněji'
výměry zobrazovaných plo~h.
Zavedením počítacích strojů "Coorthoduplex" docílíme vedle jiných a dalších možností zlepšovatelských,
které vyplynou z praktického používání těchto strojů,
hospodárnosti, neboť jejich obsluhu svěříme speciálním
technickým kádrům, zejména ženám.
Víme, že dosavadními způsoby zobrazovacími a planimetrickým výpočtem ploch, není-li kartograf a počtář
dost úzkostlivý a pečlivý, se 'přesnost, se kterou byly
v přírodě předměty měření zaměřeny, úplně ztratí
a deklasifikuje.
Proto další smysl a účel Coorthoduplexu vedle
rychlosti a hospodárnosti spočívá i v možnostech poříditi dokonalejší a přesnější mapy a plány a vypočítati
s takovou přesností všechny kóty a výměry ploch parcel,
s jakou bylo vykonáno samotné měření.
Připojuji popis výpočtu souřadnic bodu určeného
orthogonálně na měřické přímce podle rovnic

LIB, LIA, LIG ••.

nastavovací počitadlo 1. počítacího stroje,
nastavovací počitadlo 2. počítacího stroje,
.•. obrátkové počitadlo 1. počítacího stroje,
••• obrátkové počitadlo 2. počítacího stroje,
mechanismus společného výsledného počitadla,
CI
společné výsledné počitadlo v 1. poloze zapojeno na mechanismus 1. počítacího stroje,
C2 ••• společné výsledné počitadlo v 2. poloze zapojeno na mechanismus 2. počítacího stroje,
Dl ... přepínač vymazávání u prvního počítacího
stroje, který v poloze
DIA ••• vymaže stisknutím páčky FI jen nastavovací
počitadlo, v poloze
DIB ••• vymaže stisknutím páčky FI jen obrátkové
počitadlo a v poloze
DlAB .•• vymaže stisknutím páčky FI nastavovací i obrátkové počitadlo.
D21 ••• ' přepínač vymazávání 2. počítacího stroje.
AI'"

A2
BI
B2
C

•••

Polohy D2A, D~ a D2AB mají tutéž funkci pro druhý
počítací stroj, jako polohy přepínače Dl pro první
počítací stroj.
EI ••: klika mechanismu 1. počítacího stroje,
E2 ••• klika mechanismu 2. počítacího stroje,
FI ..• vymazávací páčka 1. počítacího stroje koordinující s páčkou Dl podle potřeby,
F2 ••• vymazávací . páčka 2. počítacího stroje koordinující s páčkou D2 podle potřeby,
G ... vymazávací páčka společného výsledného počitadla,
H ... přepínání společného výsledného počitadla v poloze 1 koordiQující s mechanismem 1. počítacího stroje, v poloze 2 s mechanismem 2. počítacího stroje.
CH ... kontrolní tiskařské zařízení s pákou a možností,
,
v kterémkoli okamžiku otisknouti údaj výsledného počitadla na kontrolní papírový pás,
a to kladné hodnoty černě, záporné červeně.
J ...počitadlo opatřené tiskařskými typy čísel od
O do 9 a shodně se otáčející jako počitadlo
výsledné (CI' C2).
.
K ... pákové zařízení na postrk celého zařízení
společného počitadla s tiskem.

Yn

= YP
= xp

+ ky . Sn ± kx

+ kx

• kn

(1)

=f ky . kn,
(2)
který by se prováděl na Coorthoduplexu takto:
1. Ve výsledných počitadlech C si nastavíme souřadnice YP a Xp počátečního bodu P.
2. V nastavovacích počitadlech si nastavíme ky a kx•
3. Určíme si kvadrant směru měřené přímky mechanicky podle znamének -dYKP a -dXKP a nastavíme podle
toho páčku určující směr otáčení válců 1. mechanismu.
4. Vytočíme příslušné staniční Sn paty kolmice
prvním mechanismem, čímž dostaneme ve výsledném
počitadle souřadnice paty kolmice.
5. Přiřadíme nyní výsledné počitadlo, udávající souřadnice paty kolmice, k mechanismu 2. počítacího stroje,
v němž si nastavíme kx a ky a určíme páčkou směry
otáčení obou válců podle toho, v kterém kvadrantu je
směr kolmice.
6. Po vytočení délky kolmice druhým mechanismem
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dostaneme ve výsledném počitadle hledané souřadnice
zaměřeného bodu.
7. Po otištění souřadnic tohoto bodu na pásce přetočíme mechanismus č. 2 opět na nulu, čímž dostaneme
ve výsledném počitadle opět souřadnice paty kolmice.
8. Nyní přiřad!me výsledné počitadlo k prvnímu
válci a můžeme natočit staníčení Sn+! paty další kolmice
a úkon mechanicky opakovat s jinými číselnými údaji.
Na "Coorthoduplexu"
by se daly s výhodou počítat
souřadnice
bodů určených
polárně, doměřovaných
orthogonálně, a jistě celá řada dalších geodetických úloh,
transformací souřadnic a pod.
Ponechávám
počtářům,
aby posoudili námět se
stanoviska hospodárného využití navrhovaného počítacího stroje k nejrůznějším účelům a oborům s nadějí,
že se najde investor, který bude mít zájem o konstruktivní úpravu návrhu odborníky z řad konstruktérů počítacích strojů a o realisaci námětu.
Ing. Štorkán

s rukojetí připevnil na delší boční hranu stolu a spojil
drátem s jedním pólem transformátoru,
druhý pól
s kostrou přístroje. Na pohyblivé rameno koordinátJgrafu připevnil podél pravítka s dělenim úzký pruh
překližky, tvořící isolaci od kostry přístroje, na kterou
připevnil pruh ocelového pásma a nechal jej přečnívat
asi 10 cm přes rameno koordinátografu.
(Rameno je
stejně dlouhé jako šířka stolu). Přečnívající pruh pásma

Vyjádřeni k návrhu Coorthoduplexu
Theoretická podstata problému je řešitelná, neboť jde
o dva normálni spřažené dvojité stroje zapojené do
společného výsledkového zařízení s přidáním konstruktivních detailů.
Po stránce matematické by stroj přinesl možnost
současného výpočtu jedné ze 14 hodnot. Normální
spřažený dvojitý stroj dává možnost současně počítats 8 hodnotami v .kanonických tvarech:
AI - al = bl(EI - el)
A2 - a2 = b2(EI - el)
a jejich kombinacích. (a jsou hodnoty ve výslednicích
před, A po výpočtu, e jsou hodnoty v obrátkách před,
E po výpočtu a b jsou hodnoty v nastavovacím zařízení.)
Coorthoduplex by umožnil navíc řešení tvarů
A3 - AI = b3(E2 - e2)
A4 - A2 = biE2 - e2)
a jejich kombinací (celkem tedy 14 hodnot).
Ovšem takový hospodárně provede:lý výpočet dovede jen velmi zkušený počtář. Je známo, že většina
počtářů dosti zkušených nedovede využít ani spřažený
dvojitý stroj.
Domnívám se, že vzhledem na velmi zvýšené náklady
na výrobu takového stroje a na jeho .poměrně úzké použití nenajde se podnik, který by takový stroj vyrobil.
Dr Válka
Poznámka
redakce:
Vývoj počítacích strojů je v poslední době zaměřen již dále, a tO na konstrukci t. zv. elektronických počitacích strojů, u nichž početní úkony nejsou
prováděny mechanickou soustavou ozubených převodů, nýbrž
elektrickými eroudy a impulsy. Takové elektronické automaty
vyrábíme i v Ceskoslovensku. Jde tu jen o to, aby tyto pokrokové počítací stroje byly vyzkoušeny a zavedeny i v zeměměřické praxi. Bude to zajisté nové široké pole působnosti
našeho výzkumu, jehož výsledky jsou naší odbornou veřejností očekávány.

Osvětlováni stupnice pravoúhlého koordinátografll
526.961
Práce na koordinátografu
byla doposud závislá na
dostatečném množství intensivního světla. Osvětlení
stropními lampami však nevyhovovalo. Oldřich Dvořák
od zeměměř. odd. techn. referátu KNV v Brně navrhl,
osvětlovat stupnice koordinátografu
dvěma čtyrvoltovými žárovkami. Zkonstruoval zvláštní trolejové zařízení, kterým přiváděl proud do žárovek. Konstrukci
provedl takto: Pruh pásma z vyřazeného malého pásma

ohnul tak, aby se dotýkal shora uvedeného pruhu
pásma na boční hraně stolu a vytvořil tak sběrač proudu.
Na vozíček s mikroskopem a pikírkou, který se pohybuje
po pohyblivém rameni koordinátografu, připevnil další
sběrač, který zhotovil tak, že kousek pásma připevnil
na pertinaxovou
destičku, kterou přišrouboval
na
vozíček a sběrač· ohnul pod vozíček tak, aby se dotýkal
pruhu pásma na pohyblivém rameni koordinátografu.
Sběrače za účelem lepšího dotyku opatřil mosazným
nýtkem. Objímky na obě žárovky naletoval na kousek
silného drátu, jehož konec stočil do tvaru očka a objímku
opatřil stínítkem z mističky na rozdělávání vodových
barev. Takto upravenou objímku přišrouboval za očko
u mikroskopů na vozíčku a pohyblivém rameni koordinátografu. Tím objímky spojil s kostrou přístroje, druhý
pól objímky spojil isolovaným drátem se sběračem na
voZÍčku a objímku na pohyblivém rameni s pruhem
pásma na tomto rameni. Podle potřeby lze óbdobně
připojit žárovku i nad pikirku. Takto osvětlený koordinátograf lze s výhodou použít, je-li osvětlení místnosti
nedostatečné.
Ing. Jiří Hendrych
Kartografické tabulky pro nové mapy 1:5000 a 1:2000
(Si'fTL
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OPRAVY TISKOVÝCH CHYB
Bližší označení
Jest
Má býti
10. řádka zdola
x - S' . .
x = S' ..
1
1
0

16
22

32'

32'

e (kursivové)

e (polotučné)

tabulka III.
38
šestý sl?,upec
ozn. "k ,
pro 1 = 0 43'07,5"
_
tabulka IV.
5 455 209,67
5 455 982,00
sloupec "S"
5 455 982,00
5 455 209,67
Prosím uživatele tabulek, aby si laskavě uvedené tiskové
chyby opravili a žádám o sdělení dalších chyb a nedostatků
po případě připomínek k jejich zlepšení pro případ druhého
vydání.
Storkán
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