Problémy

zememeračskej
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Ťažiskom práce zememeračského technika za kapitalistického
spoločenského poriadku bolo budovanie a udržovanie pozemkového katastra ako podkladu pre zaistenie súkromného
vlastnictva
k ne·
hnute1!nému majetku a pre predpis verejných daní
a dávok s jeho držbou spojených. Pozemkový kataster mal síce slúžiC aj iným účelom, ako prácam
kartografickým,
technickému
podnikaniu
a pod.,
ale záujem ochrany vlastníckeho práva k pozemkom
a k iným nehnute71nostiam bol prvoradý.
Pozemkový kataster na Slovensku, prevzatý
po
prvej
svetovej
vojne od bývalého
Uhorska,
bol
v dezolátnom stave. Takmer štvrtina
územia Slovenska nemala vobec žiadnych katastrálnych
máp
a na zvyšku územia boly zvačša zastaralé katastrálne mapy, ktoré vyžadovaly reambuláciu.
Len
malá časC územia mala správne mapy. Zememeračská služba na Slovensku bola preto postavená pred
obrovské úlohy dobudovat' pozemkový kataster pre
celé územie Slovenska a viesC ho d:alej v stálej shode so skutočným stavom.
Pýtame sa, ako tieto úlohy zememeračská služba
plnila?
Dobudovanie
pozemkového katastra, a to
jednak vyhotovovaním
nových katastrálnych
máp
a jednak reambuláciou starých katastrálnych
máp,
sCažovala ve71ká roztrieštenosC a neustálenosť pozemkovej držby na Slovensku.
Napriek
ve71kému
nákladu vynaloženému na tieto práce a značnému
nasadeniu personálu, najma v rokoch 1930-1938,
nie je doteraz pozemkový kataster na Slovensku
dobudovaný a ešte takmer pre 40% územia Slovenska chýbajú správne katastrálne
mapy. Rovnako
udržovanie rJOzemkového katastra v shode so skutočnósCou b"alo vel'mi sCažené neustálym pohybom
pozemkovej držby, ktorý mal svoje korene v dedičských pomeroch na Slovensku.
Komu slúžily za takéhoto stavu práce zememeračského technika a kto mal na nich záujem?
Pozemkový kataster
budovala finančná
správa,
aby získala správny podklad pre predpis daní spojených s držbou pozemkov a mala na ňom preto
prirodzene záujem. Vačší osoh z neho maZí. však
ve1!kostatkári a pozemkoví špekulanti,
ktorí
dosiahli zdarma vymerania svojich pozemkov a zaistenia svojho vlastníctva
v pozemkovej knihe.
Tiež
vel'ký záujem na pozemkovom katastru maly banky,
ktorým pomáhal zaistiť si hypotéky na nehnute1!nostiach drobného vidieckeho 1!udu. Menej osohu
z pozemkového katastra a z prác zememeračského
technika mal malý a stredný ro'Cník.
Ako už bolo spomenuté, pozemková držba drobných a stredných ro1!níkov na Slovensku bola do nemožností rozdrobená a nachádzala sa v neustálom
pohybe. Medzníkovaly a zameriavaly sa nákladným
sposobom držebnostné hranice, ktoré obyčajne ro1!ník neuznával za správne. N árokoval si stále určitý

podiel z celej urbárskej držby, ktorý mu prislúchal
pod71aurbárskeho práva a očakával, že mu inžinier
tento podiel vymerá a ukáže. Takmer pri každej
orbe ro71níci 6i sami pozemky rozmerávali a znova
určovali ich hranice. Držobnostné hranice boly v dosledku toho v neustálom pohybe a katastrálna mapa
za krátky
čas strácala svoju presnosC. Zo skúsenosu' získaných pri reambuláciach
vieme, že stav
nereambulovanej
katastrálnej
mapy sa takmer na
100% neshodoval so skutočnosCou. Je pochopite1!né,
že za takéhoto stavu katastrálne
vymeriavanie nemohlo zachytiC správny rozsah vlastníctva ro1!níka.
ako sa to mohlo staC u iných držite1!ov, ktorí malí
svoje pozemky vo vačších komplexoch s pevne ustálenými hranicami.
Ro1!níkovi v jeho biednych hospodárskych pomeroch mohla pomocC len komasácia. Po časovom odstupe je nám jasné, že správa pozemkového katastra urobila chybu, ked: vykonávala nákladné vymeriavanie neusporiadaného držebnostného stavu. Komasácia nebola však dostatočne podporovaná, lebo
banky, advokáti, a rozní iní špekulanti práve Cažili
z neusporiadaných
držebnostných
pomerov na vidieku. Komasačné konanie bolo tiež t'ažkopádne a
pre ro1!níka ve71minákladné.
Socialistický
spoločenský poriadok,
ku ktorému
sme nastúpili cestu v roku 1945, stavia zememeračskú službu na Slovensku pred cel kom iné problémy
ako minulosC.
Socialistické
plánované hospodárstvo
potrebuje
ešte vo vačšej miere pozemkovú štatistiku
a geometrické zobrazenie povrchu zemského ako kapitalistické zriadenie, no práca zememeračského tech·
nika neobmedzuje sa už len na vyhotovovanie podkladov, ale berie priamo účasC na budovaní socializmu.
Zememeračská služba" na Slovensku sa ihned: po
oslobodení zapojuje do prác spojených s uskutočňovaním novej podohospodárskej politiky. V rokoch
1945-1949 je to účasC ná roznych pozemkových reformách a zememeračská služba má ve71ký podiel
na ich urýchlenom vykonaní. V roku 1950 pristupuje sa k zavádzaniu vyšších foriem hospodáreniak združstevňovaniu
drobnej po1!nohospodárskej výroby a tým aj k odstráneniu roztrieštenosti
pozemkovej držby na Slovensku. Na zememeračskú službtt
sú v spojitosti
s tým kladené ve1!ké úlohy, ktoré
može zdolaC len s ve71kým v'ypatím všetkých síl.
Zememeračská služba však prispieva 'svojou prácou aj na iných úsekoch hospodárskeho života.
Vojna, ktorá v svojom poslednom údobí sa prehnala cez územie Slovenska, zanechala tu ve1!a škod.
najma na východe, kde mnoho obcí bolo takmer do
základov zničených. Zememeračskej službe bolo uložené pred znovuvýstavbou obcí vykonaC úpravu pozemkov v miestnych tratiach a vyhotoviť
upravovacie plány, pod1!a ktorých sa obnova obcí mala
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uskutočnif. Zememeračská služba bola vel'mi pohotová a v rokoch 1946 a 1947 sa tohoto úkolu úspešne zhostila.
Po odstránení
vojnových
škod pristupuje
náš
štát k ďalšiemu budovaniu nášho hospodárstva na
ceste k socializmu. Najmii na Slovensku) ktoré v mi·
nulosti v hospodárskom vývoji za českými krajinami
zaostávalo) je vel'mi intenzívny budovatel'ský ruch.
lebo Slovensko musí doháňaf) bo zameškalo. Sme
tu svedkami budovania nového prierrpyslu) rozvíjania sa banského priemyslu)
plánovitej
výstavby
rozsiahlých vodných diel na využitie vodnej energie)
rekonštrukcie
komunikačných
spojov a výs,tavby
nových. To všetko vyžaduje prácu zememeračského
technika a výsledok jeho práce - mapu.
Plánovacími a projekčnými
miestami sú od zememeračskej služby požadované jednak presné mapy
1: 1000 alebo 1: 2000 a jednak mapy menšieho
merítka 1 : 5000 alebo 1 : 10.000) u ktorých sa kladie viičší doraz na prehl'adnosf ako na presnosf.
Mapy 1: 1000j pnpadne 1: 2000 sú požadované
ako podklady pre zastavovacie plány a pre detailné
projekty
rozných technických
diel. Takýchto katastrálnych
máp na Slovensku je pomerne málo a
chýba im výškopis) ktorý pre technické podnikanie
je rovnako doležitý ako polohopis. Mapy v merítku
1 : 2880) najmii tie) ktoré boly vyhotovené grafickou
metodou meračského stolu) sa pre svoju menšiu
presnosf k týmto účelom nehodia. Musia sa preto
konaf rozsiahle mapovacie práce jak polohopisné)
tak aj výškopisné) aby zememer.ačská služba mohla
dodaf mapové podklady tam) kde sú požadované.

jej budovaní vyskytujú
sa viaceré fažkosti. Jednak
katastrálna mapa) ktorej polohopis má byf využitý
pre štátnu mapu 1 : 5000 - odvodenú) ako bolo už
spomenuté) pre značnú časf územia Slovenska nie
je vyhotovená. Aj jestvujúce katastrálne mapy majú
mnohé nedostatky)
nakol'ko v posledných
rokoch
pre iné naliehavé práce ich riadne udržovanie nemohlo byf vykonávané. Výškopisných meraní) ktorých
by bolo možné využif
pre štátnu
mapu
1 : 5000 - odvodenú) je pomerne málo. Výškopi.'t
starých topografických
máp 1 : 25.000 nie je možné
na Slovensku použif pre lfitátnu mapu 1 : 5000 - odvodenú pre jeho vel!kú nepresnost'. Chýbajúci polohopis aj výškopis bude preto potrebné získaf priamym meraním a tu bude možné použif čo najviacej
leteckej fotogrametrie,ktorá
svojou presnosfou pre
mapy 1 : 5000 úplne postačuje.
Za takéhoto· sta'l)u je zrejmé) že zememeračskú
službu na Slovensku 'I' prítomnej
dobe očakávajú
vel'ké úlohy) ktoré značne presahujú jej pracovné
možnosti. Zememeračská služba je postavená pred
problém) ktorým požiadavkom daf prednosf. Musí
preto jednotlivé požiadavky napred zhodnotif z hra.diska politickej
a hospodárskej doležitosti a podl'a
toho rozhodnúf) ktoré práce sa majú uprednostniť.

Na začiatku bolo ukázané) že z práce zememeračského technika na Slovensku za kapitalistického
spoločenského poriadku mali najviičší osoh vel'kostatkári) pozemkoví špekulanti a banky. Poslanie
zememeračského technika sa však úplne zmenilo
v terajšej dobe) charakterizovanej
budovaním socialistického spoločenského poriadku. Jeho práca neMapy 1 : 5000 alebo 1: 10.000 sú požadované ako
slúži už len nejakej úzkej skupine l'udí) ale slúži
podklady pre územné plány) pre generálne projekty
všetkému pracujúcemu l'udu. Zememeračská práca
inžinierských
stavieb) . pre hospodársko-technické
je súčasfou každého budovatel'ského diela a zemeúpravy
pozemkov JRD a pre prieskum
všetkého , meračská služba sa tak stáva dOležitým činitel'om
druhu. Zememeračská služba na Slovensku buduje
pri terajšej premene Slovenska z hospodársky zaostalej na vyspelú priemyselnú krajinu.
pre tieto účely štátnu mapu 1: $000 - odvodenú. Pri

Geodetická měření deformací údolních přehrad
Zásady a základn,í methody měření deformací údolních přehrad. Typy používaných znaků
kontrolních bodů a signalisační terče. Požadovaná přesnost měřených deformaéních změn.

Mohutný rozvoj ve stavbě údolních přehrad
v naší republice vyžaduje využití všech zkušeností
technické praxe v tomto oboru, aby byla zajištěna
účelnost, bezvadná f~nkce a zejméná bezpetnost
každé přehrady. Taková stavba je dílo vždy nákladné, vyžadující předběžných příprava průzkumů
základové půdy co do pevnosti, nepropustnosti,
únosnosti, vyžaduje často evakuování zaplavovaného prostoru, přestěhování celých obcí, přeložení
stávajících komunikací, odklizení porostů atd. Je
to dílo budované na staletí, pro mnoho budoucích
generací, jimž má přinášet hospodářský užitek a tu
je jeho stálost, trvanlivost a bezpečnost podmínkou
jednou z nejdůležitějších. V historii staveb vodních
hrází jsou zaznamenány, bohužel, katastrofální a

k osazení

tragické případy protržení hrází, jež znamenají nejen částečnou nebo úplnou zkázu samotného díla,
leč často i zkázu všeho neživého i živého při vodním korytě pod přehradou, často daleko po proudu
vody, kudy se přehrne zkázonosná vlna uvolněné
vody.
Tyto případy jsou ovšem drahými zkušenostmi
a poučením stavebním technikům pro stavbu dalších hrází a jejich snahou je pro příště je vyloučiti.
Je třeba prohlubovati geologický průzkum základu,
zlepšovati stavební materiál a methody stavební,
korigovati statické výpočty, ale je třeba i zdokona·
lovati kontrolní měření.. Měří se vnitřní teploty,
jakost použitého stavebního materiálu, vnitřní tlaky, ssedání základů, vztlak vody a měří se prosto-
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rové pohyby tělesa hráze a to jak během stavby, tak
i hotové přehrady během samotné funkce hráze.
Tam, kde je hráz postavena I).apevném skalnatém
podkladě, jsou prostorové změny během stavby pranepatrné, avšak pozoruhodné jsou tam, kde jenutno předpokládati gravitační dotlačování do základové půdy ylivem přibývající hmoty stavěné hráze.
Největší změny ve tvaru a poloze hráze však nastanou až při vzdutí vody po vybudování přehrady,
kdy se uplatní mohutný tlak vody, jímž je hráz se
své návodní strany jednostranně namáhána. Nehledě k přístrojům, jimiž se měří, jak jsem již
zprvu pravil, vnitřní tlaky a teploty hráze, instalují se přímo v tělese hráze i kontrolní zařízeni
k přímému měření prostorových změn tělesa hráze
a jeho deformací. Jsou to tak zv. dilatometry, růzhlava znaku, k níž přikládáme nivelační lať, byla
ných konstrukcí, jimiž měříme na příklad vzájemné
z nekorodujícího materiálu, neboť znaky, nejsou-li
pohyby sousedních bloků při dilatačních sparách,
dokonce přímo ve styku s vodou, jsou vždy ve značlibelové klinometry, jimiž sledujeme případné naně vlhkém ovzduší a rychle podléhají zkáze. Předklánění tělesa hráze a konečně zařízení tak zv. kycházíme tomu tím, že na železné hřebové nebo čevadlové. Toto poměrně jednoduché zařízení, jímž je
pové znaky běžného tvaru navařujeme bronzovou
zpravidla vybavena každá vyšší hráz, sestává z in- čepici, nebo hlavy znaků silně pochromujeme.
varového drátu zavěšeného ve svislé šachtě těsně
Mimo to je zapotřebí chrániti znaky i před mechapod korunou hráze a napínaného náležitě těžkým
nickým poškozením, případně se postarati i o odzávažím zavěšeným na drát při základu hráze. Po- vodnění tam, kde by na nich zůstávala stát voda.
mocí přesných odečítacích zařízení, jimiž můžeme Na příklad v kontrolních štolách, kde umisťujeme
sledovati výkyvy spodního konce drátu, usuzujeme
znaky do podlahy chodby, zapouštíme je do mana pohyb koruny hráze, případně i jiných horizonlých jamek, které pak přikrýváme betonovým ví·
tů, v nichž tato odečítání konáme.
kem nebo víkem z platformového plechu. UmisťuVšechna tato mechanická měření, ač velmi přesjeme je pokud možno poblíže odvodňovacího rigolu,
ná, jsou však jen měřeními relativními-o Dilatometry
abychom mohli snadno odvádět vodu, která by se
nám ukazují pouze změny ve vzájemné poloze dvou v jamce jinak nadržovala. (Obr. 2.) Nutno přitom
sousedních bloků a kyvadlem měříme jen relativni
pamatovati na to, abychom měli nad hlavou znaku
změny vzhledem k základu hráze. O skutečných
dostatečnou výšku v profilu štoly, abychom zde
prostorových deformacích, o tom, jak mění hráz
mohli stavět nivelační lať. Normální, třímetrové
svůj tvar a svou polohu vzhledem k svému nejbližlatě ve štole sotva kdy můžeme použít a měříme
šímu okolí, můžeme se přesvědčovati pouze geode- zpravidla latí dvoumetrovou. Tyto krátké dvoutickým měřením. Geodetická měření deformací údol- metrové invarové latě jsou vyráběny a dodávány
ních přehrad spočívají jednak ve velmi přesné nive- pro tunelová nebo důlní měření. Jestliže bychom ani
Iaci, dále v trigonometrickém měření a v tak zv. s dvoumetrovou latí neobstáli, je zapotřebí zhotoměření po přímce, čili alignementu.
viti lať ještě kratší anebo hned při betonování proMethoda nivelační umožňuje sledovati změny po- filu štoly pamatovati na patříčné kapsy ve stropě
štoly nad místem, kde bude v podlaze stabilisován
lohy hráze, resp. jednotlivých jejích částí ve směru
kontrolní boď, aby zde bylo možno lať postaviti.
svislém a přichází k uplatnění často již během
stavby, aby bylo možno měřiti ssedání tělesa a jeho . Obyčejně postačí, osadíme-li v každém bloku ve
případné dotlačování do základové půdy, vlivem štole po jednom kontrolním bodu, nejlépe uprostřed
vzrůstající váhy tělesa hráze. Za tím účelem se osašířky bloku. Právě tak na vzdušném líci osadíme
uprostřed bloku po jednom znaku, abychom dostali
zují kontrolní výškové značky jednak do lícu zdiva
na vzdušní straně, případně i na návodní a dále
výškové měření v témže příčném profilu.
i. do kontrolní štoly uvnitř tělesa hráze. Kontrolní
.Všechny takto zajištěné výškové kontrolní body
body na návodní straně mají tu nevýhodu, že se spojujeme navzájem nivelací vysoké přesnosti a
uplatňují jen po dobu stavby, neboť jsou po doho- připojujeme je na pevné výškové body, stabilisotovení hráze zatopeny vodou a proto se často od vané poblíže hráze směrem. vzdušného líce, nejlépe
nich upouští. Pak se spokojujeme jen kontrolními
ve zdravém skalním bloku. Volba tohoto fixního
body na vzdušném lícu a uvnitř tělesa v kontrolní
bodu je velmi důležitá a často nesnadným probléštole osazenými.·· Z připojeného schematického
mem, neboť bod nesmí býti příliš blízko přehrady,
obrazce je patrno, že i tato soustava postačí, aby- aby jeho stabilita netrpěla sekundérním vlivem tlachom z relativních výškových změn mezi body ku nadržené vody, resp. hráze samé a nesmí býti
uvniti· a vně hráze mohli zjistiti případné naklánění
zase tak daleko, aby vzdálenost nebyla na újmu
bloků v jednotlivých příčnýchprofilech
hráze.
přesnosti velkou délkou nivelované trati. Je zapo(Obr. 1.)
třebí uvažovati geologické poměry v blízkém okolí
Kontrolní body osazujeme běžnými typy hřebohráze v těchto místech a je zapotřebí znáti i budoucí konečnou úpravu koryta pod přehradou, aby
vými nebo čepovými, je však nutrio, aby aspoň
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byla nivelování příznivou. Zejména tehdy, jde-li
o měření již během stavby, je volba vhodného
místa pro fixní body svízelnou, neboť na staveništi
bývá mnoho překážek nehledě k tomu, že stabilita
takového fixu může trpěti i okolním rozpojováním
zeminy nebo odstřelováním skal. Je zapotřebí věděti, kde je projektována výstupní štola, spojující
kontrolní štolu s venkovním prostorem, aby spojení
kontrolních bodů štoly s fixem bylo co nejkratší.
Fixní výškový bod, který umístíme poblíže ústí výstupní štoly, navážeme ovšem aspoI1 na další tři
nebo více pevných výškových bodů dále po proudu
vody, aby mohla být stabilita východiskového fixu
kontrolována. Veškeré venkovní fixní značky nutno
opět dobře chrániti před korosí a mechanickým poškozením, třeba i svévolným. Proto je kryjeme kovovým příklopem nebo na nich stavíme kovovou
krabici na zámek. Tolik o přesné nivelaci v úrovni
základů hráze.
Pokud jde o přesnou nivelaci koruny, tato přichází v úvahu až po úplném dokončení stavby, tedy
za podmínek značně příznivějších. Probíhá-li po koruně hráze nějaká komunikace (silnice, cesta), stabilisujeme kontrolní výškové body zpravidla v chodnících podobným způsobem jako v kontrolních štolách. Tu je nivelace velmi pohodlná, neboť k výškovému fixu, zřízenému opět směrem po vodě, postupujeme s připojovacím pořadem po komunikaci,
vedoucí ke koruně hráze. Jisté opatrnosti je zapotřebí tehdy, kdy je komunikace vedena po koruně
hráze nástavbovou konstrukcí (přemostění přepadů
a pod.), kdy můžeme počítati s vlastní deformací
nástavby. V tom případě se doporučuje osaditi kontrolní body na vhodných blocích, jež jsou masivně
spojeny přímo s tělesem hráze a řešení těchto případů je individuální pro každou jednotlivou přehradu podle jejího tvaru a úpravy. Samozřejmě, že
i zde navazujeme východiskový fixní bod na další
pevné výškovk body, které stabilisujeme dále směrem vzdušného lícu.
Trigonometrické měření deformací spočívá v úhlovém pozorování vhodných cílových značek, stabilisovaných na vzdušném lícu hráze. Z úhlových diferencí, zjištěných ze dvou měření, buď časově odlehlých nebo konaných za změněných podmínek
namáhání hráze, odvozujeme prostorové pohyby
těchto kontrolních bodů a sledujeme tak v celé
ploše vzdušného lícu prostorový pohyb hráze. Z malých úhlových diferencí Llu a z délky visury d odvodíme snadno laterální posun Pt vzhledem ke stanovisku f. Zjistíme-li podobně i laterální posun P2

5

na jiném stanovisku II, obdržíme jako
obou složek skutečný posun N ~ N' co
i velikosti (obr. 3). Velikost laterálních .
vypočteme podle vzorce
P

"."
·~u
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Délky visur d postačí jednou pro vždy stanoviti
protínáním vpřed (buď počtářsky nebo jen graficky) anebo je postačí převzíti ze situačního plánu
(1 : 500), je-li po ruce. Velikost a směr posunu
N - N' určíme rovněž graficky, jak je znázorněno
na obrázku, přičemž velikosti posunů P zobrazujeme
ve vhodném měřítku (na příkl. v mm). Vzhledem
k nepatrné hodnotě úhlů Llu považujeme jeho ramena v blízkosti pozorovaného bodu za rovnoběžná.
Za pózorovací stanoviska pro úhloměrný stroj
používáme stabilních betonových pilířů, ná nichž
upínáme přesný theodolit, přičemž centrování stroje
docilujeme mechanicky. K tomu účelu je hlava
pilíře opatřena přesnou dosedací deskou, v níž je
vypracován dutý čep, do něhož zapadne centrovací
kulový čep namontovaný na spodku stroje. Zároveň
je zde zařízení k přesnému nastavení vždy stejné
výšky horizontu stroje, neboť pozorujeme, jak vodorovné tak i svislé úhly, abychom zjistili touto
methodou i deformace ve směru svislém. (Poukazuji zde na svůj článek v Zeměměř. obzoru roč.
11/38, str. 181, kde jsem toto centrovací a upínací
zařízení popsal a vyobrazil.) Pozorovací pilíře budujeme nejlépe z betonu tak, že je vybetonujeme
dostatečně hluboko pod zemí na pevnou skálu a
nad terénem je provedem do výšky 110-120 cm,
podle okolností a potřeby. Síla pilíře má býti nejméně 50X50 cm. Nedosáhneme-li na zvoleném místě
skalního podkladu, ani v nejbližším okolí, vybetonuje se dostatečně hluboko pod promrzající vrstvu
země základová deska rozměrů aspoň 100XI00 cm,
na níž se vybetonuje vlastní pilíř. Proti jednostrannému ohřívání pilíře slunečními paprsky chráníme
jej dřevěným obedněním nebo jinými tepelně isolačními deskami, abychom předešli případnému
kroucení pilíře vlivem tepelných rozdílů.
Methoda trigonometrického měření deformací vyžaduje nejméně dvou pozorovacích stanovisek, zpravidla však volíme aspoň 3 nebo i více, jednak pro
vzájemnou kontrolu měření i pro případ, že by se
během doby ukázalo některé ze stanovisek jako ne-
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stálé a tedy nevhodné. Pro informaci připojuji typický obrázek znázorňující rozložení celé sítě včetně pevných, kontrolních i orientačních bodů (obr. 4).
Volba stanovisek I) II a III je opět důležitou úlohou,
neboť je nutno splniti požadavek pokud možno dokonalé viditelnosti celého lícu hráze ze všech stanovisek, dále podmínku ne příliš krátkých a ne
příliš dlouhých visur, podmínku příznivých průsekú
všech odpovídajících záměr a konečně je zapotřebí,
aby pilíře stály pokud možno na skalnatém podkladě, který není ovlivněn tlakem nádrže nebo
hráze. Tato volba předpokládá znalost geologických
poměrů okolí i znalost geodetických předpokladů
pro příznivé měření a není zde možno generalisovat,
neboť většina těchto podmínek je pro každou hráz
jiná. Samotný charakter stavby, ať jde o hráz klenbovou, členěnou nebo gravitační, přímou nebo obloukovou, její orientace k světovým stranám, případné
stavby pod hrází (elektrárny, rozvodny, ochranné
zdi, přepady, tvar vývařiště atd.) jsou směrodatnými okolnostmi pro vhodnou volbu stanovisek.
Kromě cílových kontrolních značek na těle se hráze a pozorovacích pilířů, nutno však stabilisovati
i tak zv. zajišťovací a orientační body, od nichž při
vlastním
měření vycházíme.
Zajišťovací body
(A) B) slouží sice také k orientaci osnovy směrů,
ale především ke kontrole stability pozorovacích
stanovisek a volíme je pokud možno poblíže pozorovacích pilířů, aby 'případné úhlové odchylky
z těchto posunů vzniklé byly co největší. Zato vlastní orientační body (O) D a E) volíme co nejdále
(cca 400-900 m) a to vždy směrem vodního toku,
nikdy proti vodě na návodní straně hráze, abychom
je co nejvíce vzdálili tlakové oblasti nadržené vody
2. aby směry byly co nejstabilnější.
Vyvarujeme se
co nejvíce záměrám, probíhajícím nízko nad zemským povrchem, abychom se vyhnuli vlivům refrakce a snažíme se, aby záměry na orientační body
byly rovnoměrně rozloženy. Orientační body stabilisujeme pokud možno na skalních blocích a chráníme je před možným poškozením. Pro informaci
uvádím zde několik typů cílových značek, jakých
je nyní používáno ve Svýcarsku s velmi dobrými
výsledky. Typu a (obr. 5) se používá k osazení kontrolních bodů na tělese hráze a ke stabilisování
blízkých zajišťovacích
nebo orientačních
bodů
(do 300 m). Tvpu b (obr. 6) používá se k signalisování vzdálených orientačních bodů (300-900 m);

jsou to destičky s terčovým cílem většího průměru,
které osazujeme do přesně zabroušených dutin zabetonovaných čepů a to jen na dobu měření. Musí
být příslušně označeny ·nebo číslovány, aby nedošlo
při osazování k záměně, aby tak byla zaručena naprostá identita vždy téhož cíle. Konečně máme
i signály cad
(obr. 7 a 8), které osazujeme do
dutin centrovacích čepů pozorovacích pilířů, abychom mohli přesně zaměřovati i s pilíře na pilíř.
Vlastní měření, jak bylo již zprvu řečeno, spočívá
v proměřování celé osnovy směrů jak na kontrolní
body hráze, tak i současně na zajišťovací a orientační body. Vycházíme přitom od prvního měření.
které je měřením základním a kde všem směrům
na kontrolní body přisoudíme odchylky nulové. Teprve následující měření, které vykáže určité odchylky od původních směrů je směrodatným pro zjištění pohybů kontrolních bodů a to jak v horizontálním směru, tak i ve vertikálním. Je třeba podotknouti, že základny I-II, I-III, příp. II-III postačí změřiti pouze s malou přesností (1/500), tedy
opticky nebo trigonometricky z pomocné základny,
neboť nejde o skutečné přesné stanovení prostorové
polohy kontrolních bodů hráze, ale o výpočet posunů vzhledem k prvnímu měření a tu je taková
přesnost naprosto postačující.
Zjištěné posuny kontrolních bodů po jejich vyčíslení zobrazujeme graficky a to jak ve svislých
profilech hráze nebo ve vodorovných řezech, tak zejména v axonometrickém zobrazení, kde posuny
vyznačíme v náležitě přehnaném měřítku. Tím dostaneme velmi nizorný obraz o deformacích hráze
(obr. 9). Ačkoliv trigonometrickým měřep-ím, jak
jsme seznali, měříme vodorovné i svislé pohyby
jednotlivých bodů hráze, doplňujeme obyčejně toto
měření ještě zanivelováním nejvyšší řady značek,
neboť s koruny hráze je možno ve většině případů
stavěti nivelační lať přímo na tyto značky.
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Třetí způsob geodetických měření deformací hrází
je u nás jíž vžitý a používaný způsob měření po
přímce, čili alignement.
Spočívá v pozorování výchylek koruny ve směru kolmém na její osu (jde-li
o hráz přímou) nebo v sečně jejího oblouku (jde-li
o hráz obloukovou) (obr. 4). Zg,tím účelem se zřídí
při jednom konci koruny pevné stanovisko pro úhloměrný stroj, při druhém konci pevný cíl (signál).
Přibližně v bodech M,a M2 se osadí na koruně hráze vodorovná měřítka (miry), na nichž odečítáme
výchylky od pevného směru S-To Odčítání v bodech M, a M2 je možno prováděti různým způsobem.
Nejjednodušší je ten, kdy pozorované body jsou
osazeny prostým milimetrovým měřítkem, na němž
odčítáme přímo dalekohledem stroje. Nevýhoda tohoto systému je ta, že na větší vzdálenosti je čtení
měřítka obtížné a nepřesné. Lépe vyhovují měřítka
transversální
(obr. 10), kde čtení je mnohem pohodlnější a přesnější.
Nejpřesnější je systém posuvných cílových značek (bílá ryska na černém poli), které pomocník
posouvá podle pokynů pozorovatele mikrometrickým
šroubem do záměrné přímky (obr. 11). Polohu
značky, resp. výchylku bodu odečte pak na milimetrovém měřítku nebo na hlavě mikrometrického
šroubu. Tento způsob je ovšem závislý na přesné a
jemné spolupráci pomocníkově a vnáší do měření
vliv jeho osobní chyby.
Proto se osvědčuje i další způsob měřením paralaktického
úhlu. Značky v bodech
MaM
jsou
•
1
2
V tomto případě
vždy pevné cílové značky (bílá
ryska na černém poli) a měřič určí přesným úhloměrným strojem velikost úhlové' odchylky od pevného směru S-To Přitom je ovšem nutno znáti
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vzdálenosti kontrolních bodů od stroje, aby bylo
možno vypočísti skutečné posuny. Pokud jde o umístění stanoviska S a cílové značky T, bylo by jistě
ideální, kdyby mohly být nejen v jedné svislé rovině s kontrolními body, ale s nimi i v jednom horizontu. Toto uspořádání se však neosvědčilo, neboť
visura pak probíhá příliš blízko nad tělesem hráze
a vliv refrakce se tu uplatňuje velkou měrou, nehledě k tomu, že stabilita stanoviska a cíle je v takovém případě ohrožována tlakem opěrných bodů
hráze. Proto volíme pro stanovisko stroje a cílové
značky místa poněkud výše ve stráni a při zaměřování na kontrolní body pracujeme se skloněnou záměrou. V každém případě konáme měření v obou
polohách dalekohledu.
Po výkladu, který jsem podal o principech a zásadách geodetických měření deformací vodních
hrází zbývá ještě se zmíniti o přesnosti těchto method a o periodicitě měření. Pokud jde o nivelaci,
kterou provádíme podle všech pravidel platných pro
N. V. P. (viz nivelační instrukci) ukázala zkušenost, že za průměrných okolností, jak jsem je výše
uvedl, docilujeme přesnosti kolem 0,5 mm. Trigono-'
metrick:i měření, jsou-li prováděna zkušenými a
v tomto měření zběhlými měřiči, dávají výsledky
s přesností až na 0,6 mm a měření s pomocí alignementu možno konati s přesností na 0,3 mm. Vzhledem. k tomu, že údolní přehrady těmito methodami
proměřované vykazují v koruně hráze horizontální
výchylky až kolem 20 mm, přičemž i výškové změny jsou zde několikamilimetrové,
je docilovaná
přesnost pro tyto účely jistě postačující.
Periodicita těchto měření se řídí podle potřeby
kontroly a je závislá i na charakteru každé jednotlivé hráze. Je závislá na typu přehrady, na periodicitě vzdouvání a vyprazdňování nádrže, na jakosti
základové půdy atd. Předpokládá-li stavitel díla, že
je možno očekávati dosedání tělesa již během stavby, je nutno zavésti kontrolní nivelační měření ihned
při samém začátku stavby a osaditi kontrolní výškové body již do základo~ých bloků a to jak na líci
hráze, tak i v dolní kontrolní štole.
Trigonometrickou síť je zapotřebí založiti co nejdříve, aby se pozorovací pilíře řádně usadily a aby
bylo možno provésti včas první měření ještě dříve
než se započne se vzdouváním vody .. První serie
měření, kdy se měří při postupném plnění přehrady,
aspoň ve čtyřech výškách vodní hladiny, a dále při
prvním vypouštění nádrže, kdy se opět měří v několika výškách hladiny, jsou pro posouzení funkce
tělesa nejzajímavější a nejpoučnější, neboť zachytí
plastickou deformaci hráze i případné její dotlačení
do základové půdy směrem tlaku vody. Jak ukázaly
zkušenosti, nevrací se hráz po prvním vyprázdnění
do své původní polohy a teprve pozdější posuny a
deformace během funkce hráze mají ráz změn elastických. Další trigonometrická měření se konají
zpravidla každoročně vždy při vzdutí hladiny a pak
po jejím. vypuštění, nevyžaduje-li správa hráze
- ještě měření dalších. Současně s trigonometrickým
měřením se koná vždy i měření nivelační a měření
pomocí alignementu, neboť všechny tři způsoby se
navzájem doplňují a kontrolují a je zapotřebí, aby
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měření byla konána za stejných podmínek a okolností ovlivňujících deformaci hráze.
Závěrem by bylo říci, že se zaváděním a soustavným prováděním 'těchto geodetických měření deformací přehrad se u nás teprve začíná a pro přesnou
a systematickou praci by bylo zapotřebí, aby byla
zřízena zvláštní měřická sekce, která by se zabývala
jen těmito pracemi, neboť při značném počtu stávajících· hrází u nás a při značném počtu přehrad
stavěných nebo projektovaných, bylo by pro tento

speciální oddíl práce dost. Předpokládá to ovšem
prvotřídní personál nejen inženýrský, ale i pomocný, který by tuto práci vykonával s láskou a porozuměním, neboť jde o měření nejpřesnější. Nutnost kontroly bezpečnosti údolních přehrad je nesporná a kontrola na kontrolu je zde na místě, neboť nejde jen o získání zkušeností pro budování
dalších staveb, ale i o ochranu hodnot stamilionové
ceny, o ochranu drahocenné energie a v neposlední
řadě i o ochranu lidských životů.

Stabilisace vodních poměrů a ochranné lesní pásy
Připomínka k hospodáfsko-technickým
úpravám pozemků. Odůvodnění a zásady vhodných
pro rovnoměrné zajištění vláhy a pro zakládání ochranných lesních pásů.

Právě· prováděnou hospodářsko-technickou úpravou pozemků se mění v mnoha obcích od základu
tak zv. horizontální konfigurace vzhledu krajiny.
Zanikají staré meze, cesty,' razí se nové, přímější
a vhodné spoje scelených pozemků s obcí, vytyčují.
se nové hony osevního postupu. Nesmí se však
přitom zapomínat na velmi důležitou okolnost, t. j.
na řešení jednak odpadu přebytečné vody ze srážek
a sněhu a jedn!lk na nutné zadržení vláhy.
Proto je velkým a odpovědným úkolem techniků,
provádějících tuto úpravu, se stejnou pečlivostí,
s jakou se provádí rušení mezí, šanců, odpadů vod
a cest, všímat si též vodních poměrů V katastrálním území a současně s navrhováním nových honů,
cest, razit též vhodné vodní odpady a vyřešit tak
vodoprávní stránku věci.
Je známo, že v posledních letech trpí náš prostor
nedostatkem vláhy; srážky jsou pod průměrem, nejSOll ·stejnoměrně rozloženy během celého roku a
skrovná zimní pokrývka nedosb,ttečně nasycuje povrchové vody, Též je známo, ·že úroveň spodní vody
od roku 1947 je velmi nízká, což můžeme pozorovat
na studních, drenážích meliorovaných pozemků atp.
A právě tato okolnost je výstrahou, že nelze opomíjet vodní režim nově upravovaných celých území.
Jde o to, zajistit na jedné straně řádný odpad
přebytečné vody z polí a luk, a1e na druhé straně
správně. podchytit a zadržet povrchovou vláhu a
nepřipustit, aby nevhodně upravenými mezerami
scelených honů srážková vláha unikala po čáře největšího spádu rychle s povrchu navrhovaných ploch.
Vedlo by to k několika nepříjemnostem:
1. předně by byla pole ochuzena o vláhu,
2. mohly by vznikat na polích vodou vymleté
mělčí nebo hlubší brázdy, které by se časem přeměňovaly ve strže.
Stalo se to jak v černozemích Ruska, tak i v Americe, kde byla pole o velké rozloze rok od roku rozorávána a nebylo napřed přihlíženo k správnému
vodotechnickému řešení tohoto tak důležitého problému: hospodařit s povrchovou vodou čili pro-

opatření

zkoumat tak zv. vertikální relief polních komplexů
a zadržet důmyslně povrchovou vláhu.
Bylo by doporučitelno, aby u nás této věci byla
věnována náležitá pozornost - dokud je ještě čas!
Ideálním řešením nových honů bylo by držet se
vrstevnic. Hony vedené přibližně po vrstevni.ích by
neměly sice úhledný tvar, ale řešily by současně
několik problémů:
a) zadržela by se dokonale zimní vláha ze sněhu
a ledu,
b) vyřešil by se tím současně i odpad přebytečné
vody a tím by se zamezilo nepříjemnému tvoření
strží, jakož i příliš rychlé ztrátě vody.
c) Je třeba též zavésti takovou soustavu hospodaření, která obnoví a za'jistí strukturní stav půdy,
sycení pramenů na 'každém ha pole a neopvislost
zemědělských kultur od okamžitých srážek.
d) Potom by dlouhé pásy pozemků vedených po
horizontálách nebyly na překážku strojnímu obdělávání ani strojní sklizrii: Za,bránilo by se tím splavování ornice do údolí při prudkých letních lijavcích. Stroje i potah pracuje vlastně na takto utvořených polích stále na »rovině«.
Toto řešení bylo by nejvíce na místě tam, kde
je terén silně zvlněný a kde se ornice od pradávna
drží přirozenými a umělými šancemi, které mnohde
zachraňovaly políčka před snesením přívaly do nížin. Jak pracné bylo někde udržování a chránění
polí před odplavovánim, vidíme ku příkladu na
Českomoravské vysočině i na Slovensku, kde vznikaly vysoké meze (typické terasy), které držely
terasovitě utvořené jednotlivé plochy rolí.
Uspořádání honů popsaným způsobem znamená
také určitou úsporu paliva, rychlejší výkon a šetření výkonnosti strojů a sil potahů. Důkladná odbornost a svědomitý výzkum, jen to je správná cesta!
A ještě o jednom vážném zásahu do přirodyse
chci zmíniti; je to zakládání větrolamů a zalesňování vůbec. Zá.$ahy tyto nelze řešiti paušálně a
šablonovitě, nýbrž individuelně v jednotlivých hos-
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podářsky souvisejících územích, při čemž třeba přihlížeti k terénové konfiguraci a poměrům půdním
na základě podrobného geonomického průzkumu
a teprve potom podle toho řešit vlastní soustavu
agronomických opatření, jejichž cílem musí býti zajištění trvalé úrodnosti půdy.
Les je neobyčejně důležitou a naprosto nedílnou
složkou travopolního systému, který· se dnes zavádí.
Tam, kde je třeba chránit úrodné lány před vysušujícími větry a současně působit na dešťové srážky, velm! dobře se osvědčují ochranné lesní pásy,
pro které se u nás ujal název větrolamy.
Když byly lesy stále více zatlačovány do hranice
dnešního jejich režimu, měnilo se postupným odlesňováním (odstraňováním
polních alejí, skupin
stromů a keřů), nevhodnou jejich skladbou, jakož
i neblahými následky lidské nehospodárnosti s lesními porosty, způsobené zpravidla ziskuchtivostí
i nesvědomitostí, samozřejmě i klíma mnohých našich krajů, které jest výrazem průměrného stavu
povětrnosti na daném místě nebo v daném území
a s ním se měnily i bioklimatické poměry našich
rolí, vinic, luk, zahrad a pastvin. Vznikla tak na
mnohých lokalitách svérázná stadia velmi odlišných
a zemědělské výrobě nepříznivých poměrů teploty
vzduchu i půdy, jejich vlhkosti a proudění vzduchu.
Všeobecně a všude platí správné vyřešení vztahů
lesů, polí, luk a vodních ploch a to v souhlase s geomorfologickými podmínkami. To proto, že tyto čtyři
skupiny útvarů určují krajinný prostor a tím mohou býti měněni základní činitelé: přírodní lokální
klima a půda.
Základním požadavkem agrobiologie je dbát zá·
konitých vztahů mezi prostředím a životem, t. j.
jednoty prostředí a života. Přenášení vědeckých
výzkumů a zkušenosti praxe bez ohledu na podrob·
né srovnání podmínek prostředí je pochybení proti
agrobiologii. Abychom se toho vyvarovali, je třeba
vždy důkladně uvážit, které činitele prostředí lze
měnit a které nikoli a podle toho pak přizpůsobit
každý dosah, i ten, který v určitých podmínkách
prostředí se plně osvědčil. To platí především o vytváření v~trolamů (lesních pásů) a jiném zalesňování, změnách vodních ploch atd.
Proto z předeslaného vysvítá: řešit tak složitou
otázku, jako je zakládání, volba dřevin a udržování
lesních ochranných pásů, není lehkým úkolem. Naopak je to úkol velmi závažný a vzhledem k jejich
plánovanému rozsahu na území našeho státu úkol
dalekosáhlý. Náklady na vybudování účinné soustavy pruhů budou veliké. Je proto třeba při jejich
zakládání a volbě dřevin postupovat co nejobezřetněji a hledět dosáhnout cíle prostředky co nejhospodárnějšími. :Řešení úkolu je ztíženo ještě tím, že
z domácího prostředí máme dosud málo zkušeností
a dlouhodobé zkušenosti s lesními ochrannými pru. hy v jiných zemích je třeba obezřetně. aplikovat
na naše poměry.
Nežli bude možno přikročit k budování účinné
soustavy ochranných lesních pásů v rozsahu, jak se
plánuje, bude třeba rozřešit celou řadu dílčích otázek. Nejdůležitější z těchto otázek jest právě způ-
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sob zakládání ochranných lesních pruhů, použití
vhodných dřevin a jejich ochrana před jakýmkoli
poškozením. Neméně důležitá je pěstební technika,
jež by všestranným využitím biologických vlastností
dřvei'l1 zaručovala též biologickou trvalost a maximální účinnost celé a co nejdokonaleji vybudované
soustavy pruhů (kulis).
V celku lze shrnout otázky spojené se zakládáním, volbou dřevin a ošetřováním lesních ochranných pásů a celých větrolamů asi takto:
1. Zakládání ochranných pásů je třeba vhodně
přizpůsobit charakteru,
geomorfologickému utváření a klimatickým podmínkám krajů.
2. Jejich rozmístění a způsob zakládání co nejdokonaleji sladit s plánováním výroby zemědělské,
se zalesňováním nelesních phd a s plánováním vodohospodářským a krajinným.
3. Do systému uměle zakládaných ochranných
pásů plně zapojit lesy, osamělé lesní parcely (v hornatém kraji třeba po vrstevnicích) a nově zalesňované málo plodné pozemky, jako jsou strmé
stráně, strže, ssuti, opuštěná pískoviště, hliniště a
lomy, valy, násypy, pobřeží potoků a řek, močály
a pod.
4. V ochranných lesních pásech hledět podle mož-.
nosti použít dřeviny, jež v té které oblasti přirozeně rostou a využít poznání přirozeného vývoje
nelesních půd k lesu a lesních společenstev.
5. V soustavě umělých ochranných pásů využít
pruhů přirozených (stromořadí, alejí, skupin stromů, remízků a pod.).
6. Větrolamy zakládat v takovém rozsahu (hlavně v takové šířce), aby byla zaručena jejich účinnost a nezabíraly při tom příliš velkou plochu úrodné půdy.
7. Pokud je to možné s ohledem na účinnost a
biologickou trvalost soustavy pruhů, hledět využít
dřevin, které poskytují též vedlejší užitek. Tento
požadavek však ustupuje před hlavním účelem
pruhů.
.
8. Se systematickým zakládáním bude třeba započít nejdříve v krajinách nejvíce větrem ohrožených. Nejdříve tedy v oblasti moravského zálivu
ponticko-panonnské stepi a písků Moravského pole,
Znojma, na jižním a středním Slovensku a v oblastech středočeských (v Polabí, v povodí Berounky
a. Ohře).
.
9. Bude třeba vypěstovat dostatek sazenic vhodných dřevin. Za tím účelem musí být rozšířeny lesní
školky a organisován co nejdokonaleji sběr semene.
10. Plného účinku těchto lesních zábran lze dosáhnout jen dokonalou jejich výstavbou v celé soustavě.
11. Aby byl zaručen řádný postup při budování
systému ochranných lesních pásů, je třeba koordinace jednotlivých zájmových složek v krajích i při
ministerstvu zemědělství.
12. Do výzkumu účinků ochranných lesních pruhů a stanovištních podmínek v oblastech, kde bude
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zřizována soustava těchto pruhů, plně zapojit výzkumné ústavy a lesní úřady, za účelem jejich
ochrany a ošetřování.
13. Zakládání soustavy lesních a ochranných pruhů v širokém měřítku žádá současně vhodné scelení
pozemků.
Závěrem třeba ještě poznamenat, že otázka volby
dřevin a způsobu zakládání a ošetřování ochranných
lesních pruhů nemůže být rozřešena tedy jedním
nebo několika jednotlivci. Jeto společný úkol nás

všech, úkol přírodovědců a biologů, zemědělců, les·
níků, vodohospodářů i krajinných
plánovatelů a
odborníků v ochraně přírody. Spoluprací všech uvedených odborníků, za podpory nejširší veřejnosti,
budou jistě dány předpoklady k založení a udržení
soustavy lesních ochranných pásů v rozsahu a složení, jež bude plně vyhovovat přírodním poměrům
i hospodářským (výrobním a ekonomickým) potřebám jednotlivých krajů a tím i· potřebám celého
státu.

Zajišťování a zhušťování pevných bodů katastrálních map

O,

Očel, rozvrh a využití zajištěných pevných bodtt katastrálních map vyhotovených
normativní předpisy k ochraně trigonometrických
a ,jiných měřických bodů.

Zeměměřická služba v každém stadiu společenského, politického i hospodářského vývoje, zejména
pak v nastávajícím hospodářském rozmachu socialistického buqování společných zařízení, vodních
cest, nádrží, přehrad, průmyslových a zemědělských
zařízení a výstavby sídlišť musí být připravena dodati v každé době co nejdokonalejší a skutečnosti
nejlépe odpovídající mapové podklady pro gene·
relní i podrobné plánování, projektování a výstav.
bu všech vpředu uvedených zařízení.
Zeměměřická služba splní tento průkopnický úkol
v budování socialistických veřejných zařízení jen
tenkrát, bude-li vedena snahou využívati mapových
podkladů, které má po ruce a které už tolik prospěly v posledních několika letech (1945-50)
při
nástupu našeho pracujícího lidu k socialismu.
Aby mohla zeměměřická služba i v budoucnu
splnit na ní kladené požadavky a využít plně svých
mapových děl, je třeba, aby se co nejvíce starala
při současně prováděných hospodářsko-technických
úpravách pozemků o bezpodmínečné zajišťování a
zhušťování dostatečného množství pevných bodů.
Chtěl bych tímto článkem přispěti k sjednocení
a usměrnění měřických prací při zajišťování a zhušCování pevných bodů katastrálních
map původně
vyhotovených grafickou stolovou methodou.
účelem zajištění pevných bodů katastrálních map
původně vyhotovených
stolovou methodou je zajistit tam, kde lze očekávati výhodné použití těchto
map pro bezpečné a urychlené zaměření a zakres·
lení hospodářsko-technickými
úpravami nastalých
změn, dostatek východiskových pevných bodů k rozvinutí sítě měřických přímek ptlpadně polygonových pořadů.
Při tom je třeba dbát, aby nové pevné body byly
vhodně a pravidelně tak rozmístěny, aby tvořily
mezi sebou nejjednodušší síť přibližně rovnostranných trojúhelníků o délce stran asi 800 až 1000 m.
Máme-li na mysli velikou část našich obcí (katastrálních území) s Jednotnými zemědělskými družstvy, v nichž se jedná zpravidla o malou sídelní
část (intravilán), zajistíme v místní t.rati zpravidla
jeden pevný bod a v okruhu od 800 do 1000 metrů

stolovou methodou

(to už bývá zpravidla na katastrálních
hranicích)
zajistíme dalších asi šest pravidelně tak rozmístě·
ných bodů, aby na každém mapovém listě byly
určeny alespoň čtyři body (obr. 1). Bylo-li by ka·

tastrální území větší,· je třeba si pevné body vhodně
rozvrhnout a rozdělit celé území na dva nebo tři
vzájemně na sebe navazující okruhy (obr. 2 a 3).
Po provedeném rozvrhu a rekognoskaci terénu,
kterou koná operující technik současně při provádění hospodářsko-technických
úprav pozemků pro
vypracování generelního návrhu, ~čisluje si, počínaje místní tratí, na jednoduchém snímku přehledného náčrtku katastrálního
území v měřítku
1 : 25.000, všechny navržené
nové pevné body
v přírodě zajištěné a stabilisované (kameny, kapličky, boží muka, sochy, mezníky drah, silnic, regulovaných vodních toků, zdymadel a podobných pevných zařízení, v místní trati zpravidla nejstarší od
původního měření nezměněný a správně v katastrál·
ní mapě zobrazený roh domu ověřený od jiných
takových pevných bodů alespoň třemi mírami).
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Ze zkušeností s katastrálními mapami původně
vyhotovenými stolovo}l methodou je odborným kádrům známo, že nejjistějšími pevnými body těchto
map, t. j. nejlépe v přírodě zachovalými a v mapě
správně zobrazenY-mi, jsou původní trojmezí parcel
(až dosud různých držitelů), která byla při původním mapování důkladně zaměřována a kontrolována
třemi průseky (rayony) zejména tam, kde nepřekážela volnému rozhledu žádná přírodní překážka.
Taková volná prostranství jsou proto nejvhodnější
k vyhledávání původních pevných bodů katastrální
mapy vyhotovené stolovou methodou.
Tyto pevné body, jež jsou pro udržování mapového díla pozemkového katastru
velmi potřebné.
budou hospodářsko technickými úpravami pozemků
zpravidla zrušeny a je proto třeba, aby byl zajištěn
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dostatečný počet nových odvozených pevných bodů.
Jejich zaměření a zajištění je nutno provésti ihned
při navrhování generelu hospodářsko-technických
úprav pozemků, nejpozději však před rozoráním
mezí. V následujícím zimním období je třeba tyto
v přírodě nově zajištěné pevné body zakreslit do
udržované katastrální mapy tak, aby se mohly stát
východiskem pro další její vedení v souladu se skutečným stavem v přírodě, zejména pro zaměření a
zakreslení hospodářsko-technickými úpravami nastalých změn společných zařízení (cest, příkopů
a pod.).
Poznatky a zkušenosti získané při rekognoskaci
terénu, plánování hospodářsko-technických úprava
zajišťování pevných bodů měly by být zachyceny
v písemných odborných posudcích o vhodnosti použití udržované katastrální mapy k doplnění nastalými změnami nebo k obnovení pozemkového katastru novým katastrálním řízením a měly by sloužit k přípravě okresních a krajských plánů údržby
nebo obnovy pozemkového katastru.
Současně se zajišťováním pevných bodů původně
stolovou methodou vyhotovených katastrálních map
je třeba, aby byly zajištěny všechny rozoráním mezí
ohrožené trigonometrické a jiné měřické body, stabilisované v přírodě kamennými hranoly.
Podrobné pokyny o ochraně trigonometrických a
jiných měřických bodů jsou obsaženy v oběžnících
pořadové číslo 484 a 602 z roku 1950 Sbírka oběžníků pro KNV v českých zemích.
Ministerstvo stavebního průmyslu (dř. techniky)
připomíná v oběžníku pořadové číslo 484/1950 zejména místním národním výborům všeobecnou povinnost obcí pečovat o ochranu osazených značek
měřických bodů a žádá je, aby upozornily funkcionáře JZD a státních strojních stanic na důležitost
zmíněných značek. V případě, že by značka osazená
na mezi, jež má být rozorána, překážela při obdělávání půdy, je třeba, aby JZD požádalo prostřednictvím MNV příslušný ONV - technický referát zeměměřické oddělení o její přemístění. V oběžníku
se ukládá okresním národním výborům, aby se postaraly před rozoráním mezí za současného zajištění zhuštěných pevných bodů katastrální mapy
zároveň o uchování a zabezpečení značek trigonometrických a jiných měřických bpdů.
Všichni, kdož budou účastni měřických prací pro
zajišťování pevných bodů, měli by se seznámit
s technickými pokyny oběžníku 484/1950, vysvětlivkami a přílohami k témuž o zajišťování trigonometrických a jiných měřických bodů a s technickými pokyny oběžníku 602 (II. část) o zajišťování
a zhušťování sítě pevných bodů katastrální mapy
původně vyhotovené stolovou methodou.
Zajišťování pevných bodů katastrálních map je
v současné době jedním z technických úkolů zeměměřické služby okresních národních výborů. Zeměměřická služba splní i tento úkol, aby tak zajistila
hospodárné využití velikého mapového díla československého pozemkového katastru, které po doplnění nastalými změnami vyhoví nejnaléhavějším
požadavkům územního plánování a hospodářského
i technického podnikání.
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Zlepšovací návrhy, problémy a stanoviska
526.916.53

Příspěvek k rektifikaci záměrného pravítka.
K zaměřování podrobných bodů se dosud často
užívá - v topografii dosud velmi často - methody
měřického stolu. Použití grafických method dává
podstatně menší přesnost, než je přesnost method
číselných. Zdálo by se tedy, že záměrné pravítko
nebude tak citlivé na strojové chyby jako theodolit.
Ale není tomu tak: tím, že každý bod zaměřujeme
jen v jedné poloze dalekohledu, přenášejí se strojové chyby plně do výsledků. Musí býti tedy co nejpečlivěji' splněny podmínky správnosti záměrného
pravítka. Jsou to (viz R y š a v ý: Nižší geodesie,
str. 148):
1. Zkosená hrana pravítka je dokonale přímá.
2. Záměrná přímka je kolmá k točné ose dalekohledu.
3. Točná osa dalekohledu je vodorovná.
4. Záměrná rovina prochází zkosenou hranou
pravítka (nebo je s ní alespoň rovnoběžná).
Zda jsou splněny první tři podmínky, se přesvěd-číme snadno známými methodam.i (viz R y š a v ý,
str. 148).
U druhé podmínky je přesnější methoda, která se
užívá k určení kolimační chyby theodolitu s hrubě
• děleným horizontálním
kruhem (viz R y š a v ý,
str. 94).
U moderních strojů nechybí nikdy libela na točné
ose dalekohledu a elevační šroub pro točnou osu.
Přesvědčíme se tedy také při zjišťování třetí podmínky, je-li osa libely rovnoběžná s točnou osou.
Poznáme to snadno podle toho, že je-li 3. podmínka
splněna (podle níž točná osa dalekohledu má býti
vodorovná), má také libela býti urovnána. Není-li
tomu tak, opravíme ji rektifikačními šrouby. Při
měření pak pomocí této libely stále kontrolujeme,
není-li vodorovnost točné osy porušena a případné
odchylky před každou záměrou odstraníme elevačním šroubem.
Způsob, který uvádí R y š a v Ý pro zjištění čtvrté
podmínky, je málo pohodlný a také poměrně málo
přesn~·. (Viz str. 148 a str. 146.) Značné nepřesnosti bychom se dopustili, kdybychom provažovali
průsečík hrany pravítka s hranou desky na druhou
stranu měřického stolu; cíliti s dalekohledem dole
pod stolem není právě pohodlné. Proto jsme se pokoušeli najít jiný způsob, kterým by bylo možno
snadněji zji~tit 'nerovnoběžnost záměrné roviny
s hranou pravítka.
Nejdřív si udělejme rozbor přesnosti, abychom
věděli, jak asi se přenáší chyba do výsledku a s jakou přesností tedy musí být 4. podmínka splněna
(viz H a I' tne I' - D o lež a I, Niedere Geodesie, str.
515.)
Mějme měřiti na bodě C úhel mezi body A, B. (Viz
obr.) Přédpokládáme, že máme stůl dokonale centrován a horizontován a.záměrné pravítko že je dokonale
zbaveno všech ostatních chyb. Zbývá jen chyba z nerl'vnoběžnosti záměrné roviny s hranou pravítka,

která je rovna 'P. Průsečík záměrné roviny s hranou
pravítka si označme D. Předpokládejme nyní, že
zaměříme na bod A, a to tak, že bod D padne do
bodu C. Vedeme rayon a, který jest však od správného směru Za otočen o úhel 'P. Pak zaměříme na
bod B, ale nyní už nic nepředpokládáme o bodu D,
který padne do obecného bodu D'. Vedeme rayon b.
Paprsky a a b nám určují úhel a', který však nesouhlasí se správným úhlem a. Poněvadž úhel a'
máme také u průsečnice záměrných rovin ZA a ZB,
můžeme snadno určit velikost úhlů ve vztahu

a' = a + fJ (vnější úhel v trojúhelníku = součtu protějších úhlů vnitřních), a tedy správný úhel
a =0.' - fJ. Odchylku fJ ve vyrýsovaném úhlu a' vypočteme z trojúhelníka C B D'. Podle sinové věty

dostáváme pro fJ vztah sin fJ = ~. sin 'P, kde jsme
si vzdálenost C B označili c.
c
Jak by se chyba fJ mohla uplatnit ve výsledku,
ukazuje tabulka, kde jsou sestaveny hodnoty fJ pro
nerovnoběžnost hrany pravítka se záměrnou rovinou
<TJ ± l' až 'P = 5° a pro vzdálenost
c = 10 m až
c = 200 m. Za hodnotu d, která se mění při každém
přiloŽení (jest omezena délkou pravítka a pohybuje
se mezi 0...;- 50 cm, maximálně až 70 cm), byla vzata
skutečně maximální hodnota d = 1 m.
Vidíme z tabulky, že předpokládáme-li grafickou
mez přesnosti 1', uplatní se chyba pouze napravo
od lomené čáry. To znamená, že' i v nejnepříznivějším případě pro blízký bod (c = 10 m) je chyba fJ
pod mezí grafické přesnosti již při <TJ = 10'. Při záměrách delších jak 30 m je to již při <TJ = 30'. Při
tom nesmíme zapomenout, že jsme do vzorce brali
d = 1 Dl" což nikdy nebude dosaženo. V praxi se d
bude pohybovat kolem 20--30 cm, takže odchylky fJ
se budou pohybovat jen asi kolem % tabulovaných
hodnot a jen v extremním případě by se mohly
tabulovaným hodnotám přiblížit.
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Jest tedy zřejmé, že postačí, zjistíme-li rovnoběžnost záměrné roviny s hranou pravítka alespoň
s přesností 10'. Z tohoto požadavku jsme vyšli při
hledání snadnějšího a rychlejšího způsobu zjištění
splněné podmínky rovnoběžnosti.
Navrhovaný způsob rektifikace:
Pi'edpokládejme, že máme k disposici kromě záměrného pravítka jakýkoliv stroj se záměrným dalekohledem. Může to být na př. jakýkoliv theodolit,
nivelační stroj, tacheometr a pod. Dále potřebujeme
dvě tenké ocelové jehly. Nyní postavíme a dokonale
zhorizontujeme venku nebo v laboratoři měřický
stůl a zjistíme a zrektifikujeme na něm nejprve
prvé 3 podmínky správnosti. Potom postavíme ve
vzdálenosti 6-10 m něco málo nad horizontem stolu
druhý dalekohled, který máme k disposici. Do měřického stolu zabodneme na okraji vzdálenějším
dalekohledem svisle jehlu. Na jehlu pečlivě zaměříme dalekohledem tak, aby svislé vlákno se krylo
s osou jehly. Pak zařadíme dalekohledem druhou
jehlu na okraji bližším dalekohledu tak, že obě jehly
leží v záměrné rovině dalekohledu. Když nyní přirazíme opatrně k jehlám záměrné pravítko, měli
bychom vidět v dalekohledu eklimetru objektiv druhého dalekohledu rozpůlen svislou nití nitkového
kííže. Není-li tomu tak, je to zaviněno úhlovou odchylkou hrany pravítka od záměrné roviny. Velikost této odchylky zjistíme takto:
Na objektiv upevníme vodorovně papírové měřítko tak, aby vose objektivu Ježelo nějaké celé čtení
(napi'.10 cm). Na tomto měHtku přečteme čtení podle svislé niti dalekohledu záměrného pravítka a
odečtením od čtení, které odpovídá ose objektiVll,
dostaneme délkovou odchylku h. Úhlovou odchylku
pak vypočteme z analytického
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ného pravítka. Vzdálenost H zaokrouhlíme na celé
dm, h počítáme na 0,1 mm.
Z rozboru přesnosti už víme, že bude-li cp < 10',
jest podmínka splněna s dostatečnou přesností a
není třeba ji rektifikovat. Bude-li cp > 10', musíme
povolit šrouby, které drží sloupek s dalekohledem
na pravítku a sloupek s dalekohledem natočit.
Zkoušku pak opakujeme.
Chceme-li zjistiti, jak přesně byl určen úhel fP,
stačí uvažovat chybu, které se dopustíme nesprávným zařazením jehly do přímky druhým dalekohledem. Ostatní chyby jsou proti ní zanedbatelně malé.
(Patří sem zejména chyba z nesprávného určení
středu objektivu, chyba z odečtení na papírovém
měřítku, chyba z nesprávné vzdálenosti H).
Dokážeme-li zařadit přední jehlu do přímky se
zadní s přesností ± 0,2 mm, a to se nám při dostatečné pečlivosti jistě podaří, nepřekročíme tím při
vzdálenosti jehel 70 cm úhlově 60". I při malé zručnosti, když .bychom jehlu zařadili o 0,5 mm mimo,
uděláme úhlovou chybu 2' 30'~, a to - jak víme
z rozboru přesnosti - úplně postačuje požadavkům.
Ještě zbývá vyřešit otázku, jak si počínati, když
venku v poli, nebo i doma, z jakýchkoliv důvodů
nemáme druhý stroj. Pak stačí postavit měřický
stůl ve vzdálenosti 6-8 m od nějaké podezdívky,
která je o něco vyšší, než stůl. Po rektifikaci prvních 3 chyb se přestěhujeme se záměrným pravítkem na tuto podezdívku. Před osu objektivu pověsíme - nejlépe na zkřížených trasírkách - olovnici. Pak záměrným dalekohledem záměrného pravítka provedeme zařazení jehel do přímky. Potom
pravítko přeneseme zpět na měřický stůl a přisuneme jej k jehlám. Ovšem místo na osu objektivu
má. teď mířit záměrná přímka na spuštěnou olovnici. Ostatní zůstává stejné.
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Nakonec uvedeme ještě příklad rektifikace zá··
měrného pravítka zn. Fr i č.
Rektifikace moderního pravítka zn. J. J. Fr i č
s citlivou libelou na točné ose dalekohledu a s elevačním šroubem pro tuto osu.

Po nastavení dalekohledu na střední čtení zvedli
jsme dalekohled a elevačním šroubem nastavili nit·
kový kříž na bod A a ihned urovnali libelu rektifikačními šrouby. Pro kontrolu jsme tuto zkoušku
opakovali, jak ukazují naměřené hodnoty.

1. Zkosená hrana je dokonale přímá.
Mezi dvěma body' A} B jsme vedli dlátovitě seříznutou tužkou rayony rv r2 v obou symetrických
polohách pravítka. Pozorováním lupou jsme se pře.
svědčili, že oba rayony splývají.
2. Záměrná přímka je kolma k točné ose (Z.L H).
K zjištění této chyby ,jsme použili nivelační lať
umístěnou ve vodorovné poloze v horizontu stroje.
Podle hrany pravítka jsme vyrýsovali rayon a přečetli čtení v I. poloze, pak proložením dalekohledu,
přetočením pravítka a přiložením k rayonu z druhé
strany jsme získali čtení v II. poloze. Opravu rekti·
fikačními šroubky nitkového kříže jsme postupně
odstraňovali tuto chybu, jak udávají následující
hodnoty.
I. poloha
II. poloha

0,115
0,126

0,118
0,124

0,120
0,121

střed

0,1205

0,121

0,120,

---~

0,688
0,690
0,688

I. poloha
II. poloha
I. poloha

0,689
0,689
0,689

střed 0,689

střed 0,689

4. Rovina záměrná prochází zkosenou hranou pravítka.
Ve vzdálenosti 5,85 m od zhorizontovaného stolu
jsme postavili theodolit a jím zařadili na měřickém
stole do přímky dvě jehly. Objektiv theodolitu jsme
pak opatřili papírovým měřítkem tak, že čtení
10,00 cm procházelo středem objektivu. Po přisunutí záměrného pravítka k jehlám jsme přečetli
čtení 10,20. Jest tedy délková odchylka h = 0,20 cm,
k

'

,

,

tera po dosazem do analytickeho vzorce

h

'1''' = H

(1"

dává uhlovou odchylku (1" = 70". Jest tedy podmínka splněna s dostatečnou přesností a není nutno
takovou odchylku rektifikovat (viz tabulku).

3. Točná osa dalekohledu je vodorovná.
K určení této podmínky jsme použili stejné nivelační latě jako u podmínky 2. Zaměřili jsme na vysoko položený bod A} sklopili dalekohled a přečetli
na lati čtení v I. poloze. Pak jsme přetočili pravítko
na stole podle otočného bodu O}proložili dalekohled
a zaměřili znovu na bod A} sklopili dalekohled a
získali čtení v druhé poloze. Pro kontrolu jsme
znovu proložili dalekohled a přečetli v I. poloze.

Ryš a vý: Nižší geodesie. - Ha rt n er-D o le ža 1:
Niedere Geodiisie. - V o g 1e r: Prakti",che Geometrie.
-'- M ií 11e r - N o v o t n ý: Nižší geodesie. - H u n ii u s:
Geometrische Instrumente.

S-3: [627.8+526
Jurezanskíj V.
Přemožení řeky. Román. 408 str., 1951, Praha, Práce,
ROD sv. 22, Kč·" 40,- brož., Kčs 60,- váz.
Ju to reportážní román, který napsal sovětský autor
Vladimir .J u rez a n s k i j o obtížích a slávě velkého
inženýrského vodního díla, známého na celém světě
pod jménem Dněprostroj čí Dněproges. Vladimír Jurezanskij byl téměř od počátku stavby Dněprostroje
dopi.sovatelem mOlskevské Pravdy na staveníšti;
byl
svědhm velikého úsilí sovětského lidu, aby v krátkém
čase neplných 5 let (1927-1931) byla spoutána ohromná
energie dolního toku Dněpru u ve.mice Kičkas mohutnou přehradou, na jejimž úpatí vyrostla hydroelektrárna, dodávajici elektrický proud dalekým oblastem Ukrajiny. Jeho román není proto jen pouhým kratochvilným
čtenim, spředeným z představ autorovy fantasie, nýbrž
dramati.ckým vylíčenim okolnOl
•..
tí, jež jsou zakotveny ve
skutečnosti osobně prožité a opřeny o vynikající znalosti vodolwspodářské techniky, organisace práce na roz<láh16mstaveništi a o ekonomické a sociologické znalosti
stavebnich problémů vůbec. Proto také je na místě
referovati o této knize i v odborném časopi",e.
Skutečnost se stavbou Dněprostroje je taková: Sovětská vláda se rozhodla postavit na Dněpru, v místech
velkých peřejí, o jejichž spoutání se pokoušelo předtím
již několik velkých inženÝl'Ských talentů, přehradu
s hydroolekrárnou. Neměla zkušeností s výstavbou tak
veli.kého dila a proto pozvala k poradní činnosti Němce
a Američany. Dílo se začalo v r. 1927 za stálého poradenství Američana C o o per a, jehož odborné názory

zvítězily nad radami německého poradního Slboru. Bylo
nutno překonávat nesmírné obtíže, jež spočívaly v přírodních podmínkách, v nedostatku zaříz.ení i odbo·rných
zkušeností sovětských lidí té doby. Často í poradci váhali a zrazovali od některých \Smělých činů ruské inženýry; v nich byla však síla a vůle dokázat vládě, sovětskému lidu a celému světu, že nový společenSlký řád
nezná překážek a dokáže to, co se mnohým zdá nemožné.
Jurezanskij ve své knize na několika místech dramaticky popisuje úsilí, jež bylo vynaloženo, aby se nemožné stalo možným. Nakonec byly př·ekážky a zábrany
překonány a na podzim r. 1931 zazářila \Světla elektrického proudu z elektrárny Dněprostroje. Nedlouho po
deseti letech zničila hitlerovská soldateska z plamenné
nenávisti proti všemu sovětskému dílo hrdinského mírového úsilí Sovětů a za akupace Ukrajiny vyhodila
přehradu do povětří. Ihned po osvobození· Ukrajiny
přistoupil sovětský lid k obnově Dněprolstroje se scvým
osvědčeným radostným postojem k práci. V krátké době
byla přehrada i elektrárna obnovena a dnes je opět
jedním z inženýrských děl, jež je slávou sovětské vlasti
a zdrojem stále rostoucí životní úrovně pracujících. Za
zmínku .stojí, že rozhodnutím Rady ministrů 'SSSR
v březnu 1951 byla udělena Stalinova cena velké skupině sovětských specialistů včele s inženýrem Fedorem
Log i n ()v e m za zdokonalení pracovních method při
obnově dněperské hydroelektrárny, nesoucí nyní jméno
V. I. Len i n a. Stalinova cena byla udělena zejména
za pracovní postup, při němž po prvé ve světové hydro<technické pr~xi byly proraženy otvory v hrázi u říč-

Zájmový kroužek z geodesie}
vedoucí Věnek Pavlica}
posluchač II. roč. zeměměř. inž.} Brno
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ního dna, kudy odtékala voda. Tím klesla vodni hladina
a bylo možno i v době jarního zvýšeného stavu vody
opravit rozbití části hráze. Sovětští inženýři též nalezli
způsob, jak po l"končení prací tyto otvory uzavřít. Poškozené železobetonové konstrukce se opravovaly zacementováním.
Při stavbě přehradnihráze
hrály důle·žitou roli ge,)rletické práce; bylo tř·eba nejen zaměřit rozsáhlé územi
pro projekt, nýbrž i vytyčit hráz a všech 49 pilířů
s neobyěejnou přesnosti. Jurezanskij ve své knize popisuje velmi podrobně činnost zeměměřičů a projevuje
velké znah)sti a obdiv pro přesno"t. s níž je nutno vytyčovaci práce provádět V 17. kapitole 1. částí knihy
popisujo obtíže· s geometrickým vytyčováním
hráz,e;
bylo třeba absolutně přesné práce, nebot sebemenší
úchylka znamenala dodatečné přisekávání bočních stěn
pilířli, přisekávání drážek a jiné násilné změny v profilu hotových staveb. Obtížnost I!<počívalav tom, že př·ehrada neprobíhala od břehu k břehu přímo, nýbrž
obloukem, a to při veliké výši 62% m od základu. Měřícké práce se musily konat na tekoucí řece. Bylo třeba
především určit střed kružnico'Vého oblouku s poloměrem 600 m. Střed padl do středu řeky a proto na návrh
venoucího geodeta N ě stě l' o va byla uprostřed řeky
vybudována železobetonová pozorovací věž. Pozorovací
věž byla vlastně obyvatelný maják s žebříky, upraveuý
tak, že u něho mohly přistávat loďky zeměměřičů i za
větrných, bouřlivých dní.
S věže stanovili zeměměřiči nejprve koncové body
přehrady na levém a pravém břehu. To byla opěrná
stanovi",ka, .která stavební odborníci zajistili v betonu
a k nimž se »geometři začali chovat oS mlčenlivou úctou,
jako k nějakým posvátným znakům«, říká autor knihy.
Při práci používali theodolit'ů, které uchovávali v zámišových pouzdrech a černých hlazených schránkách
»s takovou péčí, jako vzácné stradivárky«. Pracovali
s úzkostlivou přesností; omyl j·edíné vteřiny v zaměření
s geometrického středu byl by zplisobil v tělese přehrady sedmilimimetrovou nepřesnost. To znamenalo, že
by jediná nesprávná vteřína učinila prlichod ocelových
stavidel mezi piliři naprosto nemožným. Všechny práce

Sbírka zákond.
Upozorňujeme čtenáře na tyto vyhlášky:
1. Vyhláškou ministerstva vnitra ze dne 9. února 1951,
Č. 13, o změnách úředních názvů míst v roce 1950 l"e
určují podle ustanovení § 5 zákona Č. 266/1920 Sb. nové
úřední názvy míst.
2. Vyhláškou ministerstva stavebního průmyslu ze
dno 7. března 1951, č. 20, se stanoví podle ustanovení
§ 13, odst. 2 zákona č. 280/1949 Sb, další místní národní
výbory, na které se přenáší pů",obnost stavebních úřadů
prvé stolice.
Úřední list I. díl.
V Úi'edním lístě 1. díl, částka 13 z roku 1951 byly
uveřejněny vyhlášky ministerstva spravedlností Č. 48,
49, 50, 51 a 52 o zániku oprávnění místních národních
výborů v Kroměřiži, Teplicích, Prostějově a jednotných
národních výborli v Ústí n. L. a Ostravě vyhotorvovat
geometrické (polohopi\9né) plány pro účely vlastního
služebního oboru.
Tím zaniklo i oprávnění Ing. Břetislava Regne'ra
(Kroměříž), Ing. Antonína Mácy (Teplice), Ing. Josefa
Znojíla (ProE'tějov), Ing. Otakara Hyšky (Ústí n. L.)
a Ing'. Václava Koštála (Ostrava) pravoplatně podepisovat za uvedené úřady g~wetrické (polohopísné) plány.
Úřední list II. díl
Vyhláškou ministerstva- spravedlnosti č. 28, uvereJněnou v Úředním lístě díl II, čáJSika27/1951, rozšiřuje se
u Československých státních drah, národního podniku,
oprávnění pravoplatně podepisovat geometrické (polohopisné) plány pro účely vlastní pdsobnosti i na zaměstnance Ing. Jindřicha Macháěka a Ing. Rudolfa Quitta.

vedl geodet Něstěrov, talento,vaný astronom, jenž zanechal své práce u pulkovského teleskopu, aby se mohl
vrhnout přímo do varu nového budovateIského života.
Autor o něm řiká:
»Něstěrov nebyl jen vzdělaným
inženýrem, nýbrž geodetem-vědcem, svému' úkolu bezvýhradně oddaným a sám k sobě krajně přísným. Nedbal deště ani větru, ani vysokých vln, hrozivě bijících
do malé věže. Býval na svém místě, na měřické plošině
vždy, přesný a pečlivý.« Jeho pracovitost a pracovní
zápal mohly ",e mu stát osudným; při přenášení theodolitu s jednoho stanovil"ka na druhé na koruně hráze mu
uklouzla noha a jen dík rychlému záchrannému pohybu
spolupracovníka se nezřítil s výše téměř 40 m do divokých vln řeky. Ale nejenže byly ohroženy životy zeměměřiM při obtížných pracích vytyčovacích, dokonce ani
betonová pozorovací věž nevydržela nápor jarních vod
a byla povodní zcela smetena.
Autor knihy "Přemožení řeky« se na mnoha m·ístech
opětovně vrací k zeměměřickým pracím, mluví o nich
s obdivem a uznáním a činí zeměměřiče jednou z nejdliležitějších pracovních složek velikého kolektívu pracujících na přehradě.
Naše technická veřejnost si v dřivějších dobách ča€'to
stěžovala, že technická práce jen zřídka kdy je literárním námětem. Socialismus změnil poměr romanopísců
k technice a k práci; dnes se velmi často shledáváme
s beletrií, v níž dělník, technik, inženýr se svou prací
je ústředni pOE'tavou románové zápletky. .Přemožení
řeky« je toho jasným důkazem; od počátku až do konce
je v této knize velebena technická činnost, z níž vyrůstají materiální hodnoty, nutné k lepšímu životu lidí.
Kniha Jurezanského je opravdu inženýrským románem,
po němž s chutí sáhne každý inženýr a technik, aby se
pobavil i poučil. Zia zmínku stojí, že překladatel (Viktor
C i g á n e k) se velmi poctivě zhostil svého úkolu přetlumočit technický způsob myšlení, jenž je charakteristický. pro originál. Vydatně mu v tom pomohl Ing.
A. A. Ho c h, který zkontroloval technické názvosloví.
Inženýři a technici, přečtěte si tuto knihu; bude Se vám
líbit.

Sbírka
Vyhotovování

oběžníkd

pro

KNV.,

mapových podkladd pro zastavovaeí
plány; směrnice.

Z právních norem, vydaných v poslední době v oboru
územního plánování a vÝ\9tavby obcí, vyplýv.á, že práce
prójektantli na zastavovacích plánech se neobejdou bez
spolupráce zeměměřičů. Zeměměřič musí být na svém
místě, at pujde o včasné dodání mapových podkladů
nebo o realisaci zastavovacích plánů v. přírodě. Čeká
nás odpovědný úkol a z daných poměru lze soudit, že
těžiště naši práce v budoucnosti bude záležet převážně
v práci stavebně-technické.
Aby postup zeměměřické l"lužby při vyhotovování
mapových podkladů pro zastavovací plány byl jednotný,
vydalo ministeIlstvo stavebního průmyslu ve Sbírce
oběžníkli pro KNV pod poř. Č. 406/1951· shora uvedené
směrnice.
V úvodu směrnic se rozlišují práce na mapových
podkladech podle toho, jak vyhovuje mapové dílo podmínkám ustanovení § 3 vyhlášky býv. ministerstva
techniky Č. 572/1950 Ú. 1. r. Nevyhovuje-li měřítkem
nebo postrádá-li výškopi",'U,provede s,e po'lohopisné nebo
výškopisné měření na celém území stavebního obvodu.
Vyhovuje-li měřítkem, neobsahuje-li však některé předměty měření, zakreslí se chybějící předměty měření do
mapového podkladu podle plánů nebo map úřadu a orgánů, jež jsou povinny udržovat je ve stálé shodě se sk ut,ečností, nebo se vykoná doplňovací polohopisné měření.
Směrnico dále přihlížejí k tomu, že práce na mapových podkladech budou nárazo'vé a že zeměměřická
",lužba bude musiti zvládnout mnohé úkoly ve velmi
krátké době. Proto upouštějí od některých dliležitých
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měřických praci, je;ichž provedeni ponechávají na dobu
pozdějši. Tak na př. není třeba rozvinout podrobnou
trigonometrickou sít, není-li založena, ne,bo lze upustit
od připojovacího měření na státní nivelační síť, je-li
značka státní nívelace příliš vzdálena. Polohopísné měření se provádí polygonovou metodou podle Instr. A
a výškové měření podle prozatímních výškopisných
směrnic ti některými změnamí a doplňky.
Hlavní duraz kladou pokyny na stabílisaci jak polygonových, tak nivelačních bodu, aby jich bylo možno
použít k vytýčení stavebních čar a výškových úrovní,
po případě při obnovení mapového dila.
Aby za,stavovací plán mohl s úspěchem splnit svuj
úkol, je třeba, aby jeho mapový podklad znázo'rňoval
v š ,ec h n y stálé a pevné předměty a trvalá zařízení,
a to jak na povrchu země, tak í nad ním a zejména pod
ním. Předmětem polohopisného a výškopisného mě,ření
jsou í výškové zlomy a lomové body o.s ulic a silnic.
V zájmu hospodárností prací muže zeměměřícká služba
zjíšťovat í jíné údaje (výšku římsy domu nebo elektrického vysokého napětí), potřebné k specíálním projekčním pracím.
Novínkou je polohorvé a výškové zobrazení podzemních zařízeni. Podz,emní zařízení se vyznačí v mapových
podkladech buď podle plánů a map úřadu a orgánů,
které je udržují ve stálé "hodě se skutečností, nebo na
podkladě přímého měřeni. Podzemní zařízení se rozlišují na zařízení, j.ež potřebují k provozu spádu (kanalisace), a na zařízení bez spádu (vodovod, plynovod). Při
zakládání továrních objektů, sídlišť a í jednotlivých
bytových staveb je duležité výškové zapojení přípojek
do hlavního kanalisačního potrubi. Je třeba dosáhnout
patříčného spádu, aby odpadové vody a fekalie mohly
volně odtékat. Po'žaduje se proto u podzemních zařízení
se spádem přesné výškové zamě·řeni. U ostatních zařízení postačí zHatit pouze hloubku, ve které jsou položena
pod povrchem země.
Polohopisné zobrazovací práce s'eprovádějí buď votisku nebo kopii katastrální mapy, vyhovuje-li mapa měřítkem ustanovení § 3 vyhlášky č. 572/1950Ú. I. I, anebo
na volném kreslicím papíru bez zřetele na sekční čáry,
a to v měřítku 1 : 1.000nebo v měřítku, j,ež povolí minítserstvo sta:vebního prumYlSlu podle ustanovení § 3

Z děkanátn

vysoké školy speciálních nauk.

Katedra praktické geometrie na pražské techníce po~
řádala spolu se skupinou ČSM dne 11.4. 1951přednášku
s. Ing. Pruši~ předno.sty zeměměřického odboru MStP
na théma: Organisace zeměměřické "lužby a její úkoly
v lidosprávě. Přednáška podala studentům obraz o tom,
jak v současné době je organisována měřícká služba
a jak se jeví perspektivy pro její organisaci v nejbliž.ší
budoucnosti. S. Ing. Průša vysvětlil bedlivě naslouchajícím stud,entum, jež "e sešli ve velkém počtu, provádění zeměměříckých prací s ohledem na kompetenci
jednotlivých složek lidosprávy, od MStP jako řídícího
a normativního orgánu počínaje, přes SZKú, KNV až
MNV konče. Všiml si poměru mezi touto státní složkou
a složkami representujícími sektor družstevní či znárodněný a ukázal, jak v budoucnu bude možno absolventy rozmisťovat plánovitě podle jejich schopnosti a
záliby. Že přednáška studenty velice zajímala, o tom
svědčila živá diskuse.

odst. 3 cit. vyhlášky. Pokud by se polohopis stal za.kreslením všech potřebných údaju nepřehledným, rozdělí se po dohodě s projekčním podnikem jeho obsah
do více výkresu. Výškové koty a hlou'bky se vždy zapíší
v polohopisu. Vl\.~tevnicelze v polohopisu znázornit jen
tenk.ráte, dovoli-li to zřetelnost zobrazeni. Základem po~
lohopisných zobrazovacích prací je, jak na otisku nebo
kopii katastrální mapy, tak na volném papíru, čtvercová souřadnicová síť. Zobrazí-li se vrstevnice na zvláštním papíru, vyhotoví se vrstevnicový plán ve shodném
měřítku a ve ",hodné čtvercové síti jako polohopis.
Pro projekční podnik se vypracují snímky jak polohopisu, tak vrstevnicového plánu, byl-li vyhotoven, kdežto
originály zustanou uloženy u z·eměměřícké služby.
Letošní rok se stane zatěžkávací zkouškou zeměměříču
v oboru vyhotovování mapových podkladů pro zastavovaci plány. Úkol nebude snadný již proto, že požadavky budou náhlé, s nepatrným časovým před\S.iihem
před vlastními projekčními pracemi.
ZM.
Převzetí scelovacích elaborátli zeměměřickou službou.
Ú,střední vedení zeměměřické služby ve snaze zabránit
opakování zeměměřických praci a zejména využit výsledku zeměměřických prací bývalých scelovacích orgánu vydalo ve Sbírce oběžníku pro české kraje směrnice, poř. č. 602/1950,podle nichž zeměměřická oddělení
KNV převzala od zemědělských referátu veškeré seclovací elaboráty, i když nebyly autentífikovány. Elaboráty byly odevzdány zeměměřické ISlužběONV, aby jích
do doby, než budou založeny defínitivní katastrální opcráty, využila jako prozatímních operátu, po případě aby
jí sloužily jako podklady pro nové hospodářsko-techliické úpravy pozemků v rámci JZD.
Obdobný oběžník vydalo pověřenectvo stavebního prťJ.myslu pod poř. č. 157/1951v,e Sbírce oběžníků pro slovenské kraje. Protože na Slovensku byly do roku 1948
scelovacím řízením pověřeny soudy, prejimají zeměměřická oddělení scelovací elaboráty jednak od soudu,
byly-li vyhotoveny podle zák. čI. XXXIX/1908, nebo od
zemědělských referátu, byli-li zhotoveny podle IScelovacího zákona č. 47/1948 Sb.
ZM.

Jak si vypomohla zeměměřická služba ONV v Nové Pac&
při uspořádání operátu pozemkového katastru v osídlovaných obcích.

Nový prozatímní katalS.irální operát, který byl pořizen pro 4 katastrální území v o.sidlované oblasti sestává
1. z nových pozemnostních archů a
2. přehledu pozemnostních archů (rekapítulace).
Je uzavřen na katastrální hodnoty. Jako podklad'6.
pro jeho sestavení bylo použito:
a) návrhu přídělu, grafického plánu a se·znamu parcel,
pokud jde o konfiskáty podle dekretu č. 12/45 Sb.,
b) soudní usne..•..
ení o zaknihování konfiskátu podle
dekretu 108/45 Sb.,
c) dosavadní pozemnostní archy a
ci) výkaz změn o vyšetřených změnách vzdělávání.
Pozemnostní archy jsou založeny podle dosavadních
zásad, pouze katastrální výtěžek nebyl vypočítán.
Pracovní postup při vyhotovování nových pozemnostní<lh ařchů bYl así tento:
V rámci styku s praxí plánuje katedra praktické geo~
1. Dosavadní pozemno.stní archy by ly rozděleny podle
metrie další přednášky praktikťJ. pro členy katedry a
plíi<lušnosti dekretu 12 a 108/45 Sb. na konfiskované
zájemce z řad posluchačli. Pro nejbližší dobu jsou to:
podle dekretu 12 a 108/45 Sb. V seznamu domů bylo
přednáška Ing. Buršíka: Novoměřická práce v praxi;
u každého Č. p. vyznačeno o jaký konfiskát jde, příIng: Dr Válka: Zlepšovací návrhy v zeměměřictví; Ing.
padně ž.e jde o nekonfískát.
Dr Hrůza: Zásady navrhování pozemkových úprav;
2. Pro konfiskáty podle dekretu 108/45 Sb. byly zaloIng. Nejedlý: Hospodářsko-technické úpravy pozemkťJ.
ženy íhned nové pozemnostní archy. 2íápisy byly pos hlediska agronoma; Ing. Charvát: Hospodářsko-techrovnány s. dodanými kního:vními usnesenímí,grafickým
nické úpravy pozemku, předpoklad zvýšené produktivity
přídělo'"rlm plánem a seznamem konfiskovaných parcel.
práce v zemědělské výrobě.
-hf-
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3. Potom byly ponzeny pozemnostní archy pro konfiskáty podle dekretu 12/45 Sb. a to podle návrhu přídělu s přihlédnutim k provedenému I\'Iloučení parcel a
vyšetřeným změnám vzdělávání.
Nesrovnalosti vzniklé tim, že FNO provedl z·aknihování celých vložek, t. j. konfiskátu podle dekretu 108/45
Sb. i 12/45 Sb., byly vyšetřeny a odstraněny podle návrhu přídělu a grafického plánu.
4. Zároveň byly provedeny i změny hraníc obci a katastrálnich územi.
5. Po založení všech nových pozemnostních archu pro
přiděly i majetek nekonfiskovaný byl proveden plošný
uzávěr na katastrální
hodnoty a srovnánim vyčíslen
pohyb katastrálních
hodnot.
Ostatní části pí\S'emného operátu katastrálního vyhotoveny nebyly. Toto dílo, k jehož· pořizení se rozhodli
zaměstnanci s ohledem na skutečnou potřebu, bylo provedeno částečně brigádnicky v době mimoúřední.'"
I když nové pozemnostní archy mohou vykazovati
některé nepřesnosti nebo chyby (na př.: zápis výměr do
jednotlivých
sloupcu vzdělávání
není kontrolován),
přece je toto dílo cennou pomuckou sloužící potřebám
jednotlivých
osídlencu i etarousedlíku, protože takto
mají v·eškerý nemovitý majetek s,epsán a uolpořádán
v jednom pozemnostním archu. Z dosavadních pomucek
bylo vždy sestavování majetku jednoho držitele velmi
pracné.
Založením nových pozemnostních archu a jejich přehledu byl také získán správný podklad pro plánování
zemědělské výroby a pro rozpis dodávkových povinnO<,
••tí pro jednotlivé držitele'.
Stejně dobrou pomuckou budou nové pozemnostní
archy v tom případě, že dojde k utvoření JZD a budou
prováděny hospodářsko-t·echnické úpravy poz.emků.
Příkladné rozhodnutí zaměstnancu zeměměřické služby ONV v Nové Pace je třeba oceniti zejména po té
stránce, že rozhodnutí bylo uskutečněno v čase nad stanovenou pracovní dobu a brigádnicky. Bylo by vhodné,
aby o uspořádání prozatímního katastrálního
operátu
8 ohledem na předpokládaný
vývoj pozemkových úprav
a ustanovení nového občan'ského zákoníka, jakož i o obnovení pozemkového katastru v osídlovaných oblastech
bylo na stránkách
našeho časopisu diskutováno nejširším okruhem zaměstnancu zeměměřické služby.

št.
Závazky zaměstnancu zeměměřického odboru
ministerstva stavebního prlimyslu
Zaměstnanci zeměměřického odboru mini",terstva stavebního průmyslu u vědomí velkých úkoIu spojených
s budováním socialismu v třetím roce Gottwaldovy pětiletky zavazují se konati dvakrát týdně čtvrthodinové
referáty o současných politických a mezinárodních událostech, aby se zvýšila politická úroveň i pracovní úsili.
Odpracují r. 1951 celkem 300 hodín brígád v klíčovém
průmyslu, a to mimo normální pracovní dobu a mimo
brigády organisované celorC\Sortně.
Tyto závazky dokazují politické uvědomění celého
kolektivu zaměstnancu zeměměřického odboru, kteří se
svým závazkem staví do řad aktivních budovatelů s0cialismu a bojovníku za mír.
Čtvrthodinové referáty mají vysokou politickou úroveň a jsou zaměřeny ke všem aktuálním otázkám, jež
mají souvislost se zeměměřickou službou a tím pro6lPívají nejen politickemu a odbornému rustu příslušníků
odboru, ale celému našemu z·eměmě,řictví a kartografii.

št.
ZEM l'iJ MĚŘ I C T V t - ROČ N 1 K

Zp'ráva z kraje Gottwaldovského.
2Jaměstnanci zeměměřického oddělení technického referátu ONV ve Valašském Meziříčí plnili normy jako
celek v měsíci lednu na 148%, v únoru na 150%; přepočteno na 8hodinovou pracovní dobu splňují normy
na 137%.
Oddělení je zapojeno do soutěže o nejle,pšího pracovnika a nejlepši oddělení ONV. V měsíci lednu a únoru
se umistilo zeměměřické oddělení mezi nejlepšími oddělenimi ONV.
Št.
Přehled zeměměřické literatury.
V prvnim čisle našeho časopisu informovali
jsme
čtenáře (} tom, že "P ře h 1e d zem ě měř i c k é I i t cI' a t u l' y" bude vych.áz,et na vnitřních
stranách obálky
tohoto časopisu, a že pro ty zájemce, kteří by si jej
chtěli ukládat pohromadě, bude vydáván ve formě se-parátních otisků.
ústředí výzkumu a technického rozvoje doporučilo
zlepšit tuto službu čtenářům a obohatit náš časopis
o zvláštní dokumentační vložku, která odpojením by se
dala svázat v celý ročnik "p ř e hl e d u ze mě měř i ek ó I i t e r a t u I' Y".
Redakční rada proto rozhodla i za cenu změny formální úpravy našeho časopisu v z.ájmu stále stoupající
odborné i politické úrovně a usnadnění dalšiho studia
čtenářů a zájemců, aby byla zajištěna kontinuita "P ř ehl e d u zem ě měř i c k é I i tel' a t u r y" a usnadněno
jeho přizpů'I>obení jednotné úpravě referátových časopisů připravované od ledna 1952, otiskovati dokumentační materiál na zvláštní vnitřní vložce.
"P l' e hl e d zem ě měř i o'k é I i t! e r a t u r y« bude
proto počínaje 5. čislem vycház.et jako nepravidelná příloha tohoto časopisu redigovaná zeměměřickým dokumentačním střediskem Státního zeměměřického a kartografického ústavu v Praze (ZmDS-SZKú). Tím odpadá
i pořizování zvláštních oti-sku a objednávky, které čtenáři zaslali ZmDS, se tim ruší.
Máze za to', že timto způsobem uveřejňovaná dokumentace zeměměřické literatury
\Splní nejlépe svoje
poslání tim, že umožní a usnadní do značné míry techniku vědecké práce nejširšim zeměměřickým kádrům a
tím pro,spěje nejen česko·slovenskému zeměměřictví, ale
celému budovatelskému úsilí našeho lidu na cestě k socialismu.
Št.
Seznam přírflstku knihovny SZKÚ.
Knihovna Státního zeměměřického a kartografického
ústavu má za úkol sloužit nejen přislušníkům SZKÚ,
nýbrž celé soustředěné
zeměměřické
službě a z·eměměřické veřejnosti vůbec. Svůj úkol bude plnit dobře
jen tehdy, bude-li v stálém styku se zeměměřickou veřejností, kterou bude 'Soustavně informovat o přírůstcích svého knižniho fondu.
Knihovna SZKÚ bude proto pravidelně měsíčně uvCořejňovat v tomto časopise na druhé straně obálky svůj
přírůstkový seznam. Přirůstky budou roztříděny hrubě
podle mezinárodního desetinného třídění na 10 hlavnich
tříd (stručné poučení o MDT viz Zeměměřictví č. I,
str. 14) a jen třída 5 - Matematika Přírodní vědy bude tříděna podrobněji.
Jednotlivé záznamy publikací budou obsahovat jméno
autora, název díla, místo a rok vyd.ání a v závorce inventární číslo, pod nímž je dílo v knihovně SZKÚ zapsáno. (O výpůjčních podmínkách knihovny SZKÚ vi~
Zeměměřictví č. 2, str. 3I.) Uveřejňováním
"Seznamu
přírůstků knihovny SZKú« v tomto časopise přestane
vycház.et dosud samostatně vydávaný
"Seznam přírůstkfl«.
Vá
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