Poslání a úkoly zeměměřické služby
V době buržoasně demokratické
t. zv. první republiky připadal zeměměřické službě v OSR} roztříštěné do všech možných resortů státních i soukromých orgánft a služeb} úkol daný právě charakterem režimu} jemuž měla sloužit. Byl to hlavně
úkoZ vytyčený katastrálním
zákonem získati pod-'
klad pro vyměřování veřejných daní a dávek} vésti
v patrnosti - v evidenci - veškerý nemovitý majetek soukromníků}
statkářů
a velkokapitalisW
a
zajišťovati
vlastnická
»práva« držitelů půdy a reální úvěr kapitalistů všeho druhu. Technickému pod·
nikání sloužila zeměměřická služba svými mapovými podklady až na místě druhém.
V době druhé republiky a za okupace se nic nezměnilo na poslání zeměměřické služby proti stavu
za první republiky.
Obrat v tomto směru přinesla lidově demokratická
repttblika.
V lidově demokratickém
režimu
bylo
třeba odkloniti
se od úkolu daného katastrálním
zákonem a přeorientovat
službu na úkoly prospívající nastupujicímu
socialismu. Zeměměřická služba tento obrat nejen pochopila} ale i nové} z této
přeměny vz~ikající úkoly řádně plnila a plní s bezpříkladnou
obětavostí.
Prvním velkým úkolem zemědělské politiky
po
květnu' roku 1945 bylo rozdělit půdu těch} kteří
zradili
zájmy dělnické třídy} republiky} národa a
lidstva} mezi zemědělské dělníky} deputátníky} drobné a střední rolníky podle dekreW presidenta republiky č. 12 a 28 z r. 1945 Sb. Tento úkol byl ministerstvem
zemědělství zásluhou zem ě měř i c k é
sl u ž b y a jejích neúnavných pracovníků splněn.
Druhým úkolem byla revise první pozemkové ref6rmy} sledující likvidaci zbytkových statkft a řídící
se zákonem č. 142 z r. 1947 Sb. Tento úkol ministerstva zemědělství se stal opět záležitostí zeměměřické služby} která splnila i v tomto směru své
poslání.
Třetím úkolem byla nová pozemková
reforma}
která se řídila
heslem sjezdu rolnických
komisí
z února roku 1948} že půda patří těm} kdož na ní
pracují} uzákoněným pod č. 46 z r. 1948 Sb. Zákon
o nové pozemkové reformě je plněn za součinnosti
pozemkového katastru a zeměměřické služby.
Současné politické dění a zejména přechod naší
vesnice od malovýroby
k zemědělské velkovýrobě
přináší zeměměřické službě velmi významné a pro
budování socialismu v naší vlasti velmi potřebné
úkoly} jejichž úspěšné splnění pomůže nemalou měrou k zvýšení životní úrovně zemédělské vesnici na
vysokou životní úroveň průmyslových
měst. Je to
budování jednotných zemědělských družstev} jejichž
základním úkolem je hospodaření na velkých scelených lánech v honech za pomoci nejmodernějších
mechanisačních prostředků státních strojně-traktorových stanic. Tomuto cíli musí bezprostředně před-

cházet hospodářsko-technické
úpravy půdy na podkladě mapových i písemných podkladů} dodaných
včas zeměměřickou službou.
Protože agrotechnické
kádry pro provádění hospodářsko-technických
úprav půdy nestačí zvládnout
úkoly
s plánováním
generelních
návrhů
těchto
úprav} je i na tomto úseku zeměměřická
služba
v úzkém styku s agronomy a spolu s nimi se zasluhuje o pokrok a urychlený vývoj jednotných zemědělských družstev. 70%· úkolů v hospodářskotechnických úpravách půdy v r. 1950 splnila zeměměřická služba a má proto oprávnění být hrda na
výsledky} kterých jako celek dosáhla na naší cestě
k socialismu.
Po úplném dokončení tohoto politicky prvořadého
úkolu} jehož splnění je základní
podmínkou pro
uskutečnění a vybudování socialismu v naší vlasti}
bude mít zeměměřická služba veliký úkol poříditi
urychleně nové řádné mapové podklady všech obcí
v základním měřítku a v jednotné zobrazovací soustavě ČSR.
(Jzemní plánování a socialistická výstavba našich
měst a vesnic) při níž se musí vyrovnat životní úroveň mezi městem a venkovem i po stránce bydlení
a společenského osídlení} staví před územní plánova tele veliké úkoly. Aby tyto veliké úkoly mohly
být řádně plněny} je třeba} aby zeměměřická služba
dala územním plánovatelům
v dostatečném množství řádné mapové polohopisné i výškopisné podklady. Pořízení těchto mapových podkladů je v současné době} vedle hospodářsko-technických
úprav
půdy v jednotných
zemědělských družstvech} nejdůležitějším úkolem zeměměřické služby.
Stejně a neméně důležitým posláním zeměměřické
služby v budoucnu bude udržovati všechna vytvořená ucelená mapová díla ve stálé shodě se skutečným stavem v přírodě.
Dalším velmi naléhavým úkolem bude vybudováti
řádnou a pečlivě udržovanou evidenci státního ma·
jetku} veřejného statku} majetku socialistické
velkovýroby} národních podniků} družstevních podniků}
jednotných zew,ědělských družstev a individuálních
drobných majetků dělníků} rolníků a pracující inteligence.
Zeměměřická služba svými mapovými podklady
bude vždy pomáhat při uskutečňování
vyšších forem společenského zřízení a společnosti vůbec.
(Jkoly a poslání zeměměřické služby jsou v socialismu daleko důležitější a odpovědnější)
než jak
tomu bylo za kapitalismu}
neboť je odpovědná. za
včasné dodání a reprodukci skutečnosti nejlépe odpovídajících map a plánů} jež jsou podkladem všech
technických
podnikání}
územního plánování} projektů technických
děl· a socialistických
staveb vodohospodářského plánu a všeho hospodářství naší
vlasti.
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Splnění těchto velikých úkolů klade na každého
zaměstnance zeměměřické služby velké požadavky,
které bez politického uvědomění, smyslu pro odpovědnost, kázně a disciplinovanosti by nebyly splnitelny. Protože však příslušníci zeměměřické služby
mají všechny dobré vlastnosti socialisticky uvědomělých lidí, dívají se reálně na všechny problémy
socialistické výstavby a svým neustálým stykem

i c tví
roč. 1/39 (1951) Č. {

8 přírodou i 8 lidmi jsou i po stránce dialektické
vyzbrojeni. k boji za socialismus, je oprávňěná naděje, že tak jako dosud zeměměřická služba i v budoucnu splní svoje úkoly čestně a že svými včasně
pořízenými mapovými podklady přispěje nemalou
měrou k rychlejšímu vybudovaní socialismu v naší
vlasti.

Změny v knihovním právu podle nového občanského zákoníka
341.23(437) -1951.

Podstatné změny knihovního práva podle nového občanského zákoníka. Pokyny ministerstva spravedlnosti knihovním soudům. Zajišťování socialistického vlastnického práva.
Zeměměřiči v liberalisticko-kapitalistickém
společenském řádu jsou svou činností těsně svázáni
s vlastnickým právem k půdě; platilo to u nás a
platí to dosud všude tam, kde se žije po staru. Bylo
by však omylem se domnívat, že lidově demokratický řád vlastnické 'právo k nemovitostem neuznává a že se tedy zeměměřiči již nemusí o problémy
knihovního práva zajímat. I na cestě k socialismu
platí vlastnické právo; ovšem má jiné pojetí, jiný
charakter a proto také jinak se v něm zobrazí
vztah zeměměřických odborníků. Na podzim minulého roku přijalo .naše Národní shromáždění nový
občanský zákoník, který nahradil starý z r. 1811.
Nový občanský zákon s datem 25. října 1950 vyšel
ve Sbírce pod čís. 141 a nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1951. V mnohém se podstatně liší od občanského
zákoníka dřívějšího; nastalé změny se pronikavě
projevují i v oboru práva knihovního. Uvedeme některé hlavní charakteristiky nového stavu, jež naše
zeměměřiče musí zajímat.
úvodem je 'třeba říci, že bylo upuštěno od původního úmyslu vydat také nový knihovní zákon; stalo
se tak proto, že zásady nového občanského práva
jsou v občanském zákoníku vyjádřeny tak jasně a
určitě, že z nich vyplývá zcela nepochybně, které
předpisy dosavadního knihovního práva jsou nepouživatelné, Bylo proto uznáno za dostačující, budou-li knihovní soudy napříště obezřetně užívat dosavadního knihovního práva. Aby pak tento úkol
knihovních soudů byl usnadněn, vydalo ministerstvo spravedlnosti pro ně zvláštní výnos z 18. prosince 1950, č. 6648/50-IV /1. Výn0ll byl uveřejněn
ve Věstníku ministerstva
spravedlnosti pod čís.
16/50 a ob~ahuje tato hlavní ustanovení:
1. Skutečnosti, které tvoří předmět zápisů v knize pozemkové, vznikají zásadně již uzavřením příslušného právního úkonu (na př. smlouvy kupní
nebo směnné) a nikoliv teprve provedením knihovního zápisu, jak tomu bylo dosud. Zápis má tedy
jen význam deklaratorní a slouží k tomu, aby se
jím uvedl stav knihovní v soulad se skutečným stavem právním.
Výjimka z této zásady platí jen o působnosti
práv, odpovídajících věcným břemenům, a práva
zástavního a nadzástavního k nemovitostem vůči
socialistickým právnickým osobám. Uvedená práva

působí tedy jako dříve až teprve zápisem do knihy
pozemkové a teprve od okamžiku, který je rozhodující pro pořadí zápisu.
2. Stavby jakéhokoliv druhu nejsou již součástmi
pozemků, na kterých stojí, jak tomu bylo dříve;
jejich vlastníkem tedy může být někdo jiný, než
kdo je vlastníkem pozemku. Oprávnění zřídit si trvalou stavbu na cizím pozemku se nazývá právo stavby. Toto právo se zapíše do pozemkové knihy a je možno ho zcizit jen
s přivolením příslušného okresního národního výboru. Stavba provedená na základě práva stavby
bude věcí samostatnou a jejím knihovním vlastníkem bude stavebník.
3. Národní majetek, k .němuž vedle ne~ostného
bohatství, zdrojů energie a léčivé síly, bank, pojištoven a zařízení, sloužících dopravě, patří i hospodářské hodnoty znárodněné a veřejný statek, sloužící veřejnému prospěchu - je výhradně ve státním socialistickém vlastnictví. Stát spravuje národní majetek buď přímo nebo svými úřady či orgány,nebo jej svěřuje do správy národním a komunálním podnikům nebo jiným socialistickým právnickým osobám.
Při vkladech vlastnického práva k národnímu
majetku pro Ceskoslovenský stát se v pozemkové
knize zároveň vyznačí jméno státního úřadu či orgánu, kterými stát národní majetek přímo spravuje
anebo jméno národního či komunálního podniku
nebo socialistické právnické osoby, jimž stát jeho
správu svěřil.
Vklady vlastnického práva budou znít na pf.
takto: »Vkládá se vlastnické právo pro Ceskoslovenský stát - Ministerstvo stavebního průmyslu«
nebo »... pro Ceskoslovenský stát - Krajský národní výbor Plzeň« nebo »... pro Ceskoslovenský
stát - Tesla, národní podnik« atd.
Jestliže dosavadní knihovní zápisy těmto ustanovením odporují, provedou příslušné knihovní soudy
poznámkou jejich změnu, a to k podnětu úřadu,
orgánu, národního či komunálního podniku nebo socialistické právnické osoby, o kterou právě jde.
Podněty mohou být podány ve formě kníhovní žádosti, a to případně i hromadně.
4. Pořadí knihovních zápisů provedených před
1. lednem 1951 zůstává nedotčeno.
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Jde-li o knihovní právo založené před 1. lednem
t. j. výslovné přivolení smluvních stran k provedení
1951, o jehož zápis bylo požádáno po 31. prosinci
knihovního zápisu.
1950, řídí se jeho knihovní pořadí jako podle dří6. V exekučním rlzem Je nyrtí možno povolit
vějšího práva podacím číslem, které v příslušném
knihovní zápis i když povinná strana není v pozemdeníku dostala předložená žádost.
kové knize zapsána jako oprávněná k věcnému práJde-li však o knihovní právo založené až po vu, na které se má zápis vztahovat. Předpokladem
31. prosinci 1950, řídí se jeho knihovní pořadí vý- takového zápisu ovšem je, že povinná strana skuhradně jen dobou jeho vzniku. Podle podacího čísla,
tečně získala ono věcné právo mimoknihovně, na př.
které v příslušném deníku obdržela předložená· žá- tím, že byla skutečně uzavřena kupní smlouva o nedost, se řídí toliko pořadí formálního zápisu takomovitosti, na níž se exekuce vede.
vého práva. Muže se tudíž napříště státi, že právo
7. Dosavadní předpisy knihovního práva o záznapodle podacího čísla později zapsané bude míti
mu a jeho spravení (§§ 8, 35-51 starých knihovs ohledem na dobu svého vzniku knihovní pořadí
ních předpisu), o poznámce pořadí (§§ 53-58) a
dřívější a naopak.
o t. zv. vlastníkově hypotéce (§§ 37-43 TII. dílčí
Lustrování pozemkové knihy se stává tudíž ob· novely k obč. zákonu Č. 69/1916 ř. z.) jsou překotížnější nežli dříve, ježto pořadí nově provedených
Rány a napříště proto již nebudou používány.
zápisu neodpovídá již pořadí zapsaných knihovních
8. Zemské desky jsou v přítomné době jen histopráv, jak tomu bylo podle starého knihovního prárickým zařízením a budou proto postupně likvidova. Proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost údavány.
jum o datu vkladních listin, jež je uvedeno v textu
Jejich knihovní vložky tvoří prozatím samostatné
knihovních zápisu a v pochybnostech se doporučuje
pozemkové knihy o nemovitostech v nich zapsaných.
raději nahlédnouti do sbírky listin.
Při zápisu změny vlastnického práva k nim se tyto
Kromě toho nutno míti stále na mysli, že mohou
nemovitosti vždy přenesou do pozemkové knihy přík nemovitosti, o kterou při lustrování jde, existovat
práva, která dosud nejsou vubec knihovně zapsána, • slušného katastrálního území.
9. I v knihovním právu se projevuje princip ochraale která nemovitost přesto zatěžují, neboť knihovní
ny socialistických osob. Podá-li takováto osoba
zápis, jak již bylo řečeno, má jen význam evidenční
knihovní žádost, která je vadná, soud ji nezamítne,
a práva, která vyznačuje, se jím žádným zpusobem
nezakládají.
nýbrž pokusí se o její doplnění, po případě opravu.
Stane se tak bud' tím, že vyzve navrhovatele, aby
5. Na listinách, podle nichž se provedou knihovní
zápisy, nemusí být již podpisy zmocněných zástupvady odstranil nebo tím, že knihovní žádost navrhovateli vrátí, aby ji opravil nebo doplnil. V kažcuověřeny, jde-li o listinu vystavenou socialisticdém případě soud udá zpusob, jak vady odstranit,
kou právnickou osobou anebo o listinu o právních
resp. knihovní žádost doplnit nebo opravit a zároúkonech ve prospěch socialistické právnické osoby
nebo o právních úkonech, schvalovaných soudem,
veň stanoví i přiměřenou dobu, do které se má tak
stát.
úřadem či orgánem veřejné správy.
To jsou hlavní zásady nové úpravy knihovního
Poněvadž i knihovní práva vznikají zásadně dohodou smluvních stran, projevenou jejich podpisy
práva v duchu socialistického občanského zákoníka,
které si musí každý prakticky činný zeměměřič nána příslušné smlouvě, není zapotřebí, aby vkladní
ležitě osvojit.
B. P.
listiny obsahovaly napříště t. zv. vkladní doložku,

Geonomické mapy
Geonomický průzkum základem plánu rostlinné
mapa českých zemí a Slovenska.

výroby.

Geonomické

rozdělení

OSR.

Geonomická

jejich příslušnosti k základním geonomickým typum
Výsledky geonomického pruzkumu jednotlivých
a podtypům. Je třeba přizpusobit podle toho i dooblastí jsou zakresleny v mapách geonomických.
Tento pruzkum vyšetřuje podnebné a pudní pod- savadní dělení ČSR na přirozené zemědělské krajiny a výrobní oblasti zejména s hlediska zemědělmínky s hlediska pěstování rostlin a má být záklaské statistiky.
dem záměrného nejvhodnějšího uspořádání rostlinPodle geonomických zásad se bude nyní celé úzené výroby podle těchto podmínek. V určitém územním obvodu se mají záměrně pěstovat takové plo- mí ČSR dělit na čtyři základní typy (každý typ má
diny, které při tamních podnebných a pudních po- přitom několik podtypů výrobních). I. typ je kuměrech dávají největší výnosy při nejmenších vý- . kuřičný, t. j. rovinné nízké polohy s vnitrozemským
podnebím, do 200 m nadmořské výšky, s průměrnou
robních nákladech. Komise pro zemědělské plánoroční teplotou nad 90 C a s roěními srážkami pod
vání při Svazu výzkumných ústavu zemědělských
vydala již roku 1947 podrobné směrnice práce geo- 500 mm. II. typ je řepařský, t. j. rovinné a mírně
zvlněné polos,uché krajiny, 200~350 m nad mořem,
nomických komisařu a už koncem roku 1948 byl
s průměrnou roční teplotou 8-90 C a s ročními
hotov předběžný seznam všech obcí v ČSR podle
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Vypracovala československé výzkumnictví jako vědecký podklad
pro zavedení sovětské agrobiologie do zemědělské praxe v ČSR.

Mapa výrobních typů v Cechách a na Moravě
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srážkami 500-600 mm. IiI. typ je bramborářský,
t. j. zvlněné kopcoviny se středně vlhkým podnebím, 350-500 m nad mořem, s prl)měrnouroční ~
teplotou 6,5-80 C a ročními srážkami 600-800 mm. ~
lV. typ konečně je typ horského hospodářství, t. j.'
pahorkatiny a horské krajiny s vlhkým podnebím"
přes 500 m nad mořem, s průměrnou roční teplotou ••
6,50 C a menší a s ročními srážkami nad 800 mm.
Podrobněji bylo zatím zpracováno geonomické
rozdělení českých zemí. Na I. typ (kukuřičný)
v nich připadá jen málo výměry, necelá 3%
(219.645 ha). Zhruba čtvrtina celé výměry připadá
na typ řepařský, totiž 1,986.884 ha, ale daleko větší'
podil má v českých zemích geonomický typ bramborářský, 60,5%, úhrnein 4,728.946 ha. Zbytek, to-:
tiž 12,4% (966.862) připadá na typ horského hos· J
podářství.
Důležitější však než toto povšechné' dělení podle
~ákladních typů je další jejich dělení na podtypy,:
které se rozeznáv~jí zejména podle toho,· je-li půda
lehká nebo těžká a které pak přímo v názvu jsou
většinou označeny příslušným druhem obili, pro něž"
jsou v podtypu nejlepší podmínky. Tak první ze zá~;
kladních typů, kukuřičný, má podtyp žitný (půdy:'
lehké, písčité ahlinitopísčité),
podtyp ječný (půdY
středně těžké) a podtyp pšeničný (půdy těžké). Zá~
kladní typ kukuřičný se vyskytuje jen v menšíchi
oblastech na jižní Moravě a přibliině polovina
z něho připadá na podtyp ječný, kdežto z druhé 1
poloviny připadá o něco větší podil na podtyp žitný;
než na podtyp pšeničný. Také řepařský základní'
typ má tři podtypy (stejně nazvané jako v prvním
případě), ale v českých zemích v tom~o případě připadá skoro polovina celé jeho rozlohy ná. podtyp
pšeničný, z druhé poloviny pak připadá zna~ně

větší podil na podtyp ječný než na podtyp žitný.
Naproti tomu v základním typu bramborářském
připadá polovina na podtyp žitný a z druhé poloviny největší část na podtyp ovesný, o zbytek se
děli podtyp pšeničný a podtyp ječný. V základním
typu horského hospodářství se rozeznávají jako
podtypy prostě půdy lehké a půdy těžké; u nás
v tomto základním typu mají lehké půdy nevelikou
převahu nad těžkýnÚ. Srovnáme-li plošný rozsah
jednotlivých podtypů, zjistíme, že jsou v českých
krajích v rozhodné převaze podtypy bramborářskožitný, brambórářsko - ovesnÝ,řepařsko
- pšeničný,
bramborářsko·pšeničný
a řepařsko-ječný.
Těchto
pět podtypů zabírá tři č'tvrtiny úhrnné plošné vý.
IPěry česJrých krajů, kdežto ostatIÍíchšest
podtypů
dohromadY zabírá jen jednu čtvrtinu. Správnost
postupu při dělení zemědělských oblastí podle geonomických hledisek je potvrzena skutečným statistickým zjištěním osevu plodin v roce 1948. V základních .typech výrobních převládá skutečně vždy
příslušná okopanina, podle níž se typ nazývá (kukuřici je nutno s hlediska obdělávání půdy pokládat za okopaninu); v typu hospodářstVí horského
převládají pícniny. Podobně jsou podtypy charakterisovány v osevu právě tou plodinou (obilninou),
podle níž byly nazvány. Určitá data zde uvedená
lze pokládat za ukazovatele geonomické zemědělské
výroby a je nutno je dál soustavně sledovat jako
směrná čí~la pro kontrolu vývoje geonomisace československého zemědělství (viz příloh u: geonomická mapa Českých zemí a Slovenska, znázorňující
geografické rozložení geonomických typů a subtypů
výrobních podle vzoru sovětské vědecké agrobiologie).

Hospodářsko-technické úpravy pozemků
Zkušenosti při provádění hospodářsklJ-technických úpráv pozemk'4 pro JZD v kraji Pražském v roce
1950. Všeobecnépojednání o přípravných i vlastních agrotechnických .a závěrečných praCích v upravované obci.
Od června minulého roku bylo hlavním úkolem zaměstnanců zeměměřické služby spolu se zaměstnanci
zemědělských referátů ONV a KNV provádění hos-'
podářsko"technických úprav pozemků pro JZD (dále
jen lITÚP).
Jako účastník těchto' praéí předkládám naší zem~měřické veřejnosti zkušenosti zaměstnanců .na~eho oddělení při těchto pracích a prosím; abý
případné připomínky, Íepší a účelnější uspořádání
prací a další získané zkušenosti naši zaměstnanci
oznámili redakci, která se jistě přičiní, aby je pře-.·
dala celé' naší veřejnosti. Vždyť jedině tím, že
o svých pracích přemýšlíme, o nich mluvime azískané zkušenosti předáváme ochotně .yšémostatzíhn,
se naše práce zlepšuje a stává se kva:litnější.
.
Podle pokynů rydaných v září 1950 zemědělským
referátem KNV v Praze nelze přistupovat kprová-:
dění hospodářsko-technických ,úprav pozemkú s ná-'

zorem, že hospodářsko-technická
úprava je záležitostí především odbornou. Jsou-li pláI1Yrypracovány bez přímé účasti zemědělců, stává se, že pracně
ryhotovený plán úprav není nakonec zemědělci přijat. Lze proto hospodářsko-technické
úpravy pozemků provádět jen v těch JZD, kde jeou splněny
následující podmínky:
1. V obcích, kde byla získána většina rolníků obce
pro společný osev s rozoráním mezí a úpravou púdy.
Za většinu nelz~ považovat ~echanických
51%,
nýbrž převážnou vět~inu drobných a středních rolníků podle poměrů v jednotlivých obcích.
~2. V JZD, která přijala provozní řád II. nebo
Ul. typu na .členské' schůzi JZD takovou většinou
dru7Jstevníků, která zaručí jednotu družstva při
zavádění společných osevú.
3. V JZD, která v souvisloeti s přesvědčováním
rolníkú o významu společného osev~ s rozoráním
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mezí a scelováním provedla nábor nových členů do
JZD.

Jenom v mimořádných případech může KNV
v těch JZD s provozním řádem n.' nebo vyššího
typu, v nichž .se nepodařilo družstevníkům přes
veškerou agitační kampaň dočasně ještě získat vět~
šinu rolníků v obci, povolit místo HTÚP takovou
dobrovolnou výměnu parcelJ která by umožnila
družstvu společný osev ve vetších celcích. V takovém případě musí agronom, provádějící návrh osevního postupu pro JZD, věnovati·této prád veškerou
péči.
Obce, ve kterých je možno hospodářsko-technické
úpravy provésti, stanoví ONV, poněvadž má doko.~
nalý přehled, jak jsou jednotlivé obce na tyto dů~
ležité úkoly všestranně připraveny. Velmi záleží
na tom, jak se v přípravném jednání podařilo po~
litickýma zemědělsko~družstevnÍInčinitelům přesvědčiti malé a střední zemědělcev obci o'výhodách
společného hospodaření na velkých celcích při využití všech mechaniliačních prostředM a o všech
dalších výhodách s'polečnéhohospodaření JZD.
Vlastní naše práce při hospodářsko-technických
úpravách možno rozděliti:
I. na práce přípravné,
II. vlastní práce v upravované obci

I. Pr.We přípravné
Pracemi přípravnými rozumíme práce, které si
skupina pověřená prováděnbn úprav připraví v sídle
úřadu. Jsou to zejména:.
1. Zaopatřeni mapových podklad-ft pro grafický
plán úprav.
'

V naŠem okrese, kde byla odpovědnýmipolitickými činiteli hospodářsko-technickýmúpravám věno~
vána nejvyšší pozornost, byli jsme jiŽ'od samého počátku těchto prací informováni, ve kterých obcích
se budou úpravy provádět. Mohli jsme si tedy včas
prostřednictvím zemědělskéhoreferátuKNv opatřiti zmenšené otisky katastrálních map v měřítku
1 : 5 000. Normální postup při. opatřování těchto
otisků pozůstával v tom, že okres-oznámil zemědělskému referátu KNV jména obci, ve kterých bude
úprava prováděna a pro které nutno vyhotovit ma~
pové podklady. Stanovil současně pořadí upravovaných obci. Zemědělský referát KNV pak·spolu s mi- .
nisterstve:rn zemědělství dohodl se Státním. zeměměřickým. a kartografickým ústavem reprodukci
žádaných map. Připomínám, že veškeré otisky map
jsme měli vždy včas připraveny.
Možno ovšem použíti i otisků map katastrálních
anebo v případě nutnosti vlastními silami vyhotovených kopií map katastrálních.

do obcí veškeré součásti písemných operátůsoused~
ních obcí. Směny byly pak prováděny urychleně
v plné hodnotě.
3. Elaboráty z revise I. pozemkové reformy a
hové pozemkové reformy {46/1948 8b.}.

Elaboráty z revise I. pozemkové reformy a nové
pozemkovéreformy jsme brali -doobcí, ábychom na
místě mohli zjistit, který žadatel má příděl a zda
jej možno počítati do jeho vlastnictví.

II. Práce v upravované obci
1. .Zahájení prací. Obci, Ve které se budou hospodářsko-technické úpravy provádět, je včas oznámen
den a hodina zahájení; místní JZD se upozorní, že
při zahájení nutno svolat veřejnbU sChůzi wech
držitelů půdy, na které bude význam úprav vy~
světlen.
Zahájení prací v obcích našeho okresu se zúčast~
ňuji: zástupce okres. výboru KSC, zástupce ONV
(zemědělský referent), zástupce okresní rady druž~
stev, zástupce MNV"funkcionáři JZD, oba technici
a agronom.
Na veřejné schůzi, zahájené předsedou JZD, je
oznámeno zahájení prací, politickými zástupci je
vysvětlen význam prováděných úprav, a drobní a
střední rolníci-nečlenové jsou vyzváni k přistoupení za členy JZD anebo k přistoupení na společný
osev. Stává se, že po vysvětlení dotazů na těchto
schůzích drobní a střední rolníci, kteří nejsou do~
sud rozhodnuti, přistupují vět8inou za členy JZD,
anebo prohlašují ,že přistupují na společný osev.
2. Projednání vhodného scelení pozemků 0888
(Oes'koslovenskýchstátních statků). Po skončené

veřejné schůzi přistupuje se k jednáni se zástupci
okresu, JZD a CSSSo vhodné úpravě pozemků CSSS
do jednoho nebo více hospodářských celků. K tomu~
to jednání je vždy zván zástupc'e krajského inspektoratu CSSS, zástupce příslušného ředitelství CSSS
a vedoucí místního státního statku. Po informaci,
jak v které části obce by bylo možno výměnou po~
zemků .docíliti vhodné arondace, koná se šetřeni
v terénu. Možno říci, že i když jednání někdy trvá
déle, než se předpokládá, je vždy docíleno dohody
a uspokojeny budou obě.strany. Arondaci státních
statků nutno pravidelné uskutečňovat v té části
obce, kde je většina jejich pozemků. A zde je možno
připomenout, že jinak probíhá jednání se státními
statky tam, kde se jedná o staré' kmenové statky,
a jinak v těch oocÍch, kde CSSS teprve před krátkou dobou vzniklý. Jednání při starých kmenových
statcích vyžaduje zpravidla mnohem více času, než
se dospěje k dohodě, než v případě druhém. A je to
pochopitelné.
2. Zjištění a vypsání pozemků přespolních držitelů
O docílené dohodě a směně pozemků nutno pak
a pozemku držitelů z upravované obce, kteří vlastní
sepsati
protokol, který podepíší všichni zástupci
pozemky v sousedních obcích.
ONV,
JZD
a CSSS. V protokole budiž zejména
Pro Urychlení prací ve scelované obci připravili
jsme si již v sídle úřadu seznamy přespolních drži- přesně a jasně vyznačeno,které pozemky (číslo par~
telů a seznamy těch držitelů, kteří mají pozemky cely, kultura; třída a výměra) předává JZD Cesk~
v sousedních•.ebcích. V sezna:rneeh bylo jméno slovenským státním statkům a naopak, jakož i we~
držitele, druh a třída pozemků a jejich výměra. chny d~lši výhrady a pod.
3. PochUzka terénem; Po skončení řízení s· CSSS
Tyto přehledy nám pak ul~hčily práci při projednáváni aměn pozemků a nebylo nutno bráti s sebou provede se komisionální pochůzka terénem.. Zjisti

a
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se kultury dle osevu, změny kultur, projednají se
pak další společná zařízení pro JZD, jako výběhy pro dobytek, příští drůbežárny, hřiště, umístě~
ní ovocných sadů, zelinářských zahrad; větrolamů
a pod. Při prováděné rekognoskaci se vyloučí části,
které nebudou pojaty do hospodářsko-technických
. úprav, na př. místnj trať a její nejbližší okolí,
různé enklávy, plochy určené k zastavění a pod.
K jednání o stanovení ploch určených k zastavění
budiž pozván odborník z plánovacího referátu KNV,
pro navržení ovocných 'sadů příslušny pomolog.
Větrolamy navrhuje příslušný odborník z KNV,
Pochůzka terénem je zvláště důležitá pro agronoma, který podle jejího výsledku stanoví uspořádání honů a jejich osevní postup.
4. Přezkoušení držebnostních poměrů. Za účasti
odpovědných činitelů JZD přezkoušíme a zjistíme
držbu pozemků. Nejlépe je projíti všechny pozemnostní archy a na titulní straně (event. i u jednotlivých parcel uvnitř archu) si měkkou tužkou
poznamenat, zda jde o držbu JZD, držbu člena JZD.
nečlena, CSSS a pod. Tyto poznámky jsou nám důle~
žitou pomůckou pro všechny další práce, zejména
pro sestavení bilance držby a pro sestavení zprávy
o m~tních poměrech.
Velkou pozornost věnujeme nečlenům, jimž dle
rozhodnutí představenstva JZD bude nutno za pozemky pojaté do hospodářsko-technických
úprav
přidělit náhradní pozemky. Zde se jedná o pozemky
drobných držitelů, nejvýše do 2 hektarů. Zásadou
ovšem je zapojit do honového hospodaření veškerou
ornou půdu a nečlenům jejich' podíly vytyčit v honech dle disposic JZD. V případě, kde se jedná o malého zemědělce s výměrou půdy do 1 hektaru, je
možno přiděliti mu náhradní díl z pozemků, které
nebyly do uprav pojaty. Na výslovné přání JZD
a podle mísbiích poměrů jsou drobným zemědělcům
dávány náhradní pozemky i přes výměru 1 hektaru.

5. Jednání o směnách pozemků se sousedními obcemi. Patřičnou pozornost nutno věnovati provádění
směn pozemků se sousedními obcemi; Z úřadu je
přehled těchto pozemků připraven. Zde je nutno
dobře si časově rozdělit dobu jednání s jednotlivými obcemi. Z obcí, kde jsou JZD ustavena, zveme
'jejich představitele a jednotlivé držitele,s
nimiž
nutno provést směny. Možno též zváti zástupce
MNV. Z. obcí, kde JZD ustavena nejsou, zveme
k jednání zástupce MNV a držitele. Ideální by samozřejmě bylo, kdybychom přespolním držitelům,
jejichž pozemky mají býti vzaty do úprav, mohli nabídnout plnohodnotné
pozemky našich držitelů
v sousedních obcích. Zpravidla však tomu tak není
a záleží tedy na porozumění zúčastněných zástupců
a jejich poměru k prováděným úpravám, jak se dovedou s touto věcí vypořádat. A možno .konstatovat,
že - až na velmi výjimečné případy - pochopení
pro věc je a jednání probíhá k úplné spokojenosti
všech zúčastněných stran. Zde se vždy. projevuje
snaha, aby. nové hospodářské celky měly přirozené
ohraničení, jako jsou silnice, železnice, vody a pod.;
dbejme, aby různé enklávy, zákruty a výběžky pozemků v nové úpravě zmizely.

o provedených směnách se sepisují protokoly, ve
kterých je jasně vyznačen účel provedené směny
a přesně vyznačeny všechny .jednotlivé pozemky,
přecházející s jednoho držitele na druhého.. Pro
každou oQec se sepíše samostatný protokol a to
ve čtyřech vyhotoveních, Prvopis se přikládá po
ukončení prací k elaborátům hospodářsko-technických úprav, které se předkládají KNV; po jednom
exempláři dostanou obě zúčastněné. obce a čtvrtý
zůstane u zeměměřického oddělení ONV. V protokolech se poznamená u každé parcely jméno a
adresa původního držitele, číslo parcely, kultura,
třída, výměra a jméno a adresa nového držitele.
Protokol podepíší všechny zúčastněné strany.
6. Projednávání náhradních pozemků nečlenů JZD,
Všem nečlenům vytyčujeme jejich náhradní pozemky v honech a to podle disposic JZD, které jejich
umístění s držiteli projednalo. Zde nutno pamatovat na drobné zemědělce, kteří dosud nejsou členy
družstva a budou dočasně samostatně hospodařit
v rámci jednotného osevního plánu. Těm nutno náhradní pozemky přidělovat tak, aby nebyli hospodářsko-technickou úpravou poškozeni.
O pozemcích daných jako náhradní pozemky nečlenům JZD mimo hony se rovněž sepíše čtyřmo
protokol, ve kterém je přesně vyznačeno, komu a za
který pozemek je náhradní pozemek dáván.
7. Projednání záhumenek a společných zařízení.
Podle disposic představenstva JZD se stanoví vhodné plochy pro záhumenky členů, a JZD určí, kde
a komu mají být záhumenky vytýčeny. Připomínám,
že z~humenky mohou být ve výměře od 0,5 do
1 hektaru a to podle místních poměrů. V rovinném
kraji budou menší, v kopcovitém větší. O přidělených záhumenkách se rovněž sepí~e protokol.
Po celkovém projednání JZD s držiteli pozemků
o jejich zapojení do úprav je nutno, aby JZDspolu
s MNV rozhodlo, jak bude naloženo s pozemky přespolních i místních držitelů-nezemědělců, kteří se
k jednání nedostavili a u kterých možno mluviti
o spekulační půdě. Zpravidla tuto půdu berou JZD
do nájmu a později stanoví výši náhrad. O těchto
případech je rovněž sepsán protokol.
V dohodě s výkonnými zemědělci, úředními odborníky a na základě dřívější pochůzky terénem stanoví JZD definitivně pllYchy pro zalučnění, zalesnění, pro účely stavební, nové cesty, výběhy pro
dobytek, ovocné sady, zelinářské zahrady, větro·
lamy a všechna ostatní společná zařízení', I v tomto
případě je třeba sepsati protokoly.
Pokud není nezbytně nutno, nedopo.ruČují se nové
cesty, jichž vybudování by bylo družstvu na počátku prací značným finančním zatížením.
8. Výpočet půdy pojaté do úprav honů a rozdělen"

homt Když byly ukončeny veškeré předběžné práce,
přistupujeme k výpočtu plochy půdy, která bude obhospodařována v honech. Součtem výměr všech parcel po;i{l.tých do honů (podle přirozených celků),'
dostaneme celkovou výměru všech honů. Agronom
s představiteli JZD dohodne počet rotací, projedná
travopolní systém a vlastní rozvržení honů. Připomínám, že více rotací bývá voleno v obcích, kde' je
nestejnoměrné složeni půdy rozdílné bonitni třídy,'
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které je příčinou, že v některých částech obce nelze
některé plodiny vůbec pěstovat.
Hony v několika dílech označujeme čísly l/a, l/b
atd. Druhou rotaci značíme čísly arabskými.
9. Generelní návrh úpravy. Po stanovení počtu rotací a honů přisťupujeme k vypr;tcování generelního návrhu úprav v mapě. Podle pokynů agronoma
vyznačíme jednotlivé hony a řáuně je vyadjustujeme. Výměry honů buďtež v přibližně stejné výměře (přípustná mez ± 7%). V honových celcích vyznačíme pozemky, které jsou v užívání JZD, pozemky členů JZD a pozemky nečlenů JZD a to tak,
aby bylo umožněno přistupování nečlenů do JZD.
Vydělené pozemky nečlenů v honech doplníme jmény a výměrou jejich dílů. Hony očíslujeme a vyznačíme jejich celkovou výměrou. Podbarvíme je
pak pastelkou barvy plánované kultury.
Zřetelně a vhodně podbarveně vyznačíme plánované louky, zahrady, ovocné sady, lesy a všechna
ostatní pláIJ.ovaná společná zařízení. U každého takového celku vyznačíme zřetelně jejich určení a
celkovou výměru. Zřetelně vyznačíme též větrolamy
a vypočítáme výměru ve všech jejich úsecích (zvlášť
pro každý hon, ČSSS atd.).
Záhumenky a náhradní pozemky mimo honů doplníme červeně jmény nových uživatelů a výměrou.
Nelze-li jména a výměry držitelů v honech i mimo.[
hony vepsati přímo do jejich dílce, označíme dílce
písmeny nebo čísly a vyhotovíme na vhodném místě
generelu příslušnou legendu.
U částí Území, která jsme předali do sousedních
území pro JZD anebo ČSSS, zřetelně vyznačíme,
komu jsou předávány i jejich celkovou výměru.
Rovněž tak celky, které byly pro naše ,TZDsměněny ze sousedních obcí, přikreslíme červeně (jako
nový stav) a vyznačíme výměru každého takového
celku.
Celky ČSSS vhodně podbarvíme, doplníme výměrou a vyznačíme jméno hospodářství a ředitelství,
kterému patří.
Když byl grafický plán podle daných úředních
pokynů vyadjustován, doplníme jej příslušnými legendami,nadpisem a tabulkou osevu. Část volného
místa ponecháme pro podpisy funkcionářů, kteří
jej po schválení na členské schůzi podepíší. Vyznačíme i datum schválení.

e) určené na pastviny,
f) určené na společná zařízení "(výběhy, drůbežárny, hřiště atd.),
g) určené k zastavění (podle regulačního plánu),
h) zastavěnou plochu,
ch) záhumenky a náhradní pozemkY""fnimohony,
i) všechnu ostatní půdu členů i nečlenů nepojatou do úprav,
j) držbu ČSSS atd.
Sečtením těchto údajů (veškeré upravované i neupravované půdy spolu se všemi přírůstky a úbytky) dostaneme souhlasné hodnoty úhrnných katastrálních hodnot tohoto nově utvořeného hospodářského celku, které musí též souhlasit s hodnotami
získanými připočtením přírůstků a úbytků k normálním původním katastrálním hodnotám na počátku tohoto rozpisu.
Připomínám, že tuto bilanci jsme v obcích prl
provádění hospodářsko-technickýchúprav
zpravidla
neprováděli a to pro nedostatek času a poněvadž to
nebylo tak detailně nařízeno. Dělala se jen bilance
náhrad, ale zkušenosti ukázaly, že je nutné provésti
ihned v obci i tuto celkovou bilanci, abychom mohli
kdykoliv a komukoliv poskytnout nutné úřední informace, tolik potřebné zejména našemu zemědělství.

11. Projednání a schválení generelního návrhu
úprav. Po úplném vypracování generelního návrhu
a všech dalších příloh svolá JZD veřejnou členskou
schůzi, jejímž programem je projednání navržených hospodářsko-technický úprav. Doba schůze
bývá volena tak, aby se mohli zúčastnit všichni zájemci. Těchto schůzí se pravidelně zúčastňují: zástupce OV KSČ, ONV (zemědělský referent), zástupce okresní družstevní rady, zástupce místní
anebo městské organisace KSČ, zástupci MNV a
členové skupiny, která úPravy prováděla. Na schůzi
je všem podrobně vysvětlen návrh úprav. Případné
dotazy zodpoví buď političtí zástupci anebo úředníci polní skupiny, podle povahy dotazů.
Námitky členů JZD i nečlenŮ' vyřeší za jejich
účasti představenstvo JZD za přítomnosti politických činitelů (zpravidla zástupce OV KSČ, ONV
a MNV). Podle výsledku jednání se návrh úprav
opraví. Námitky, které nebylo možno vyřešit doho. dou, se odkáží na odvolací řízení k ONV, případně
ke KNV.
10. Sestavení přehledu bilance držby. Po vyhotoPo projednání se plán schvaluje. Vedoucí.technik
vení grafického plánu přistoupíme k vypracování
si
poznamená, jakým počtem hlasů se tak stalo,
plošné bilance držby. Nejlépe se k tomu hodí tiskoaby to mohl pOznamenat ve zprávě o místních popis pozemnostního archu. Na prvý řádek vypíšeme
měrech. Po schváleni-návrhu úprav je grafický plán
úaaje úhrnných katastrálních hodnot za poslední
rok. Na další řádky vyznačíme podle kultur jed- podepsán odpovědnými činiteli a připojena úřední
razítka. Zpravidla podpisují: zástupce OV KSČ,
notlivých parcel a katastrálních území přírůstky
ONV, okresní rady družstev, příslušná organisace
a úbytky provedených směn. mezi obcemi.
KSČ,
JZD a MNV.
Sečtením, případně odečtením dostaneme úhrnné.
katastrální hodnoty nově utvořeného hospodářského,
12. Vytýčení návrhu úprav v terénu. Po schválecelku.
ní plánu se návrh v terénu vykolíkuje. Vytyčí se
Takto získané úhrnné hodnoty rozvedeme podle hony, podíly nečlenů v honech a mimo hony, záhuKultur na plochy obsažené:
menky a všechna ostatní drobná držba, pokud je
nutno ji vytyčit. Je-li nutno, vytyčí se i celky CSSS.
a) v honech,
1. Větrolamy zpravidla současně nevytyčujeme, nebot
b) určené k zalučnění,
budou vysázeny teprve za delší čas a do té doby by
c) ul"fíenék zalesnění,
byly kolíky vyorány. :R.ádné omezníŘOvání kame-'
d) určené na ovocilé sady,
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ny (mezníky) provede si pak JZD a jednotliví
držitelé.
Při vytyčování je třeba upozornit JZD, že nelze
rozorat všechny meze, na př. meze, které na svazíchzadržují
vodu (byla by odplavována ornice),
že nutno p08Chat všechny potřebné cesty, zejména
cesty do lesů a pod.
13. Zajištění pevných a trigonometrických bodu.
Při ukončení prací provedeme zajištění pevných a
trigonometrických
bodů. Tomuto úkolu věnujeme
náležitou pozornost a řídíme se úředními. pokyny.
Upozorníme JZD a MNV na důležitost tri~onometrických bodů, jejich nutnou ochranu a na následky jejich poškození. Zejména traktoristé budou
pak o významu bodů poučeni funkcionáři JZD. Veškeré poškození nebo zničení bodů je třeba ohlásit
na patřičná místa.
V případě, že není možno provésti zajištění pevných a trigonometrických bodů ihned po ukončení
prací, vykonáme tyto práce co možná nejdříve.
14. Závěrečné práce. Po skončení všech prací
spojených s úpravou pozemků předáme patřičné
elaboráty zemědělskému referátu KNV k dalšímu
úřednímu řízení. V předaných spisech zejména bude:
a) Zpráva o místních poměrech.
b) Výkaz držby a náhrad.
c) Protokoly o směnách a veškeré další protokoly a zápisy (orig.).
d) Opis pracovního deníku skupiny.
e) Výrobní zemědělský plán.
f) Výkaz osevu, hnojení a sklizně.
g) Agrotechnický rozbor.
Zprávy uvedené pod e), f), g) vypracuje agronom.
Ku konci nutno ještě poznamenat: úspěšné zvládnuti daného úkolu vyžaduje, aby každý technik
i agronom byl dokonale obeznámen s prováděním
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těchto úprava přesvědčen o jejich významu. Tento
úkol nelze dobře provést, neprovádí-li technici a
agronom svou práci v nejužší součinnosti s JZD
a podle pokynů zástupce ONV, který, pokud mu to
čas dovolí, bude přítomen při provádění hospodářsko-technických úprav v obci. Je povinností techniků a agronomů, aby byli zástupcům ONV a JZD
a případně i ostatním politickým činitelům co nejvíce nápomocni v jejich práci při vyjasňování všech
otázek společných osevů a hospodářsko-technických
úprav všem malým a středním rolníkům.
V průběhu přípravy plánu hospoádřsko-technických úprav je nutno vždy pamatovat na to, že pro
získání malých a středních rolníků pro společný
osev, vstup do JZD a společné obdělávání půdy má
velký význam seznámiti je s plánem navrhované
úpravy.
Plán hospodářsko-technických
úprav vypracujeme řádně a svědomitě, aby po odborné stránce všestranně vyhovoval, a aby případné nedostatky a
nejasnosti v plánu nebrzdily další prác~, na nichž
závisí úspěch hospodaření JZD a všech zemědělců
"v obci. Jsem si vědom toho, že tato stať je jen velmi povšechná. Vím z vlastní zkušenosti, že každá obec
má svůj zvláštní charakter a přináší členům sku,.piny nové a nové poznatky. Zádám próto autory
agrotechniky o připomínky pro redakci časopisu,
která je pak vhodným způsobem použije. Buď je
uveřejní anebo přímo použije pro vypracování dalších pracovních pokynů.
Autoři agrotechnici použijí jistě této příležitosti
k tomu, aby seznámili na stránkách tohoto časopisu
širokou zeměměřickou veřejnost s vlastními zkušenostmi a pracemi při hospodářsko-technických
úpravách pozemků v JZD.

Zlepšovací návrhy, problémy a stanoviska
526.961 :526.97

Několik zkušeností při použití velkého pravoúhlého koordiDatografu pro výpočet výměr
skupin
Tato metoda, o které psal autor v čísle 10/1949
Zeměměřického obzoru, spočívá v tom, že je použito
velkéh() pravoúhlého koordinatografu
pro zjištění
(odměření)
pravoúhlých
souřadnic
zobrazených
bodů, z těchto pak odvozeny výměry skupin na základě vzorce rHúiIIier-ova zkráceným výpočtem na
počítacím stroji EIlingovým způsobem. Spojila se
zde přesnost a rychlost práce na koordinatografu
s rychlostí výpočtu na. počítacím stroji.
Nebylo pochyb o výhodách tohoto postupu, měl-li
býti použit u polních tratí, zejména zaměřených metodou polární. Naproti tomu nebylo jisté, jak bude
tento způsob výhodný' na listech mapy, kde je
zobrazena místní trať (zastavěná část), což bude
asi u nového měření stále častější případ.
V roce 1950 a 1951 byl tento způsob použit u katal:ltrálního území, kde byla zaměřena jen zastavěná

část města a to na 22 mapových listech a u 2 celých katastrálních
územích předměstských
obcí,
které obsahovaly místní i polní trati a to na 48 ma.pových listech. .
Na mapových listecl,l obsahující zastavěnou část
byly hranice skupin vedeny zásadně po vykresleném lineamentu a to 1::l,k,aby skupiny měly vhodnou velikost a tvar a zvolená čára nevykazovala
mnoho lomových bodů. Bylo možno· vésti skupinu
po čáře, která byla hranicí parcel (na př. v ulicích
průčelí domů), nebo po čáře, která hranicí parcel
nebyla, neboť byla uvnitř parcely (na př. okraj
chodníku); pak ovšem díly takové parcely byly
obsaženy v příslušných skupinách. Toliko v jediném případě byla část obv<xlu skupiny vedena po
měřické přímce, neboť v okolí vykazoval lineament
značný počet lomů.
, Při vhodné volbě průběhu skupin nepřekročil
počet lomových bodů na plném listu, zobrazujícím
zastavěnou čast, 150 bodů, průměrně byl kolem
100 bodů, i když počet skupin byl vyšší n8Ž bývá
~vykem u dosavadního způsobu při použiti v poli
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měřených měl'. U plného mapového listu byl průměrný počet skupin 7-8 někdy i více a vycházel~
se takto vstříc přání pracovníků, provádějících
podrobný výpočet výměr, kteří žádali, aby počet
parcel v jedné skupině nepřesahoval 100 parcel. .
Uvedu zde ještě pár zkqšeností pro volbu skupm.
Jak bylo zpředu řečeno, vyhledáváme čáry, které
mají málo lomů, neboť při stoupajícím počtu bodů
stoupá i čas potřebný pro odměření a pro výpočet.
Při volbě průběhu skupiny dbáme na to, aby případná nejistota v odečtení některé souř~d~ice ?eměla při větší vzdálenosti dvou po sobe J~OUClC?
bodů vliv na určení výměry skupiny; Proti plammetrování nitkovým planimetrem, kdy dělíme parcely na lichoběžníky o dané, poměrně malé, equidistantě u tohoto způsobu dělíme obrazec na lichoběžníkY: jejichž výška je dána kolmou vzdále~ost~
sousedních bodů. Nejistota nebo chyba v odectem
může nastati na př. tím, že odečítáme souřadnice
středu (piky) kroužku, vyrýsovaná čára však nesměřuje na tento bod (viz obr. bod a) nebo se dopustíme chybného odečtení plochého průsečíku (viz
obr. bod b). U· dlouhých čar pečlivě zkoušíme při
rozv~hu a číslování průběhu skupiny na mapě, zda
jsou skutečně přímkami, jinak je dělíme mezibody.
Z těchto důvodů je nutné, aby při odměřování souřadnic na koordinatografu pracovník u odečítací
luQY (to jest u Y-ové souřadnice) sledoval též průběh skupiny a neprováděl práci mechanicky.
Při odměřování na velkém koordinatografu stačí
na odměření a zapsání souřadnic dva pracovníci,
při čemž zapisuje .pracovník u Y -ové souřadnice.
Lépe se nám osvědčilo zapisovati souřadnice nikoliv
přímo do formuláře výpočtu výměr skupin, nýbrž
na volný list, z něhož se pak do formuláře opíší.
Při stanovení denní normy bylo navrženo odměření souřadnic pro 100 bodů na jednoho pracoyníka,
t. j, 200 bodů na 2 pracovníky a to za těchto okolností:
1. pracují dva pracovníci (použití třetího jako
zapisovatele je nehospodárné) ;
2. souřadnice se odměřují vzhledem k sekčnímu
'rámu listu, takže dostáváme souřadnice bodů v jed-·
notné síti. (Předpokládá to pečlivé nastavení rohů
sekčního rámu, které provádíme, bohužel, dost obtížně, neboť se nám nepodařilo zatím realisovat zařízeni, ktetým bychom nastavili folii do správné
polohy a bezpeěně upevnili. Cas pro tuto manipulaci je zap'očítán v normě) :

3. pracovník u odečítací lupy sleduje průběh skupiny z důvodů zpředu uvedených;
4. po odečtení všech bodů provádíme kontrolu
nastavením souřadnic a pozorováním bodů;
5. pojíždění vozíkem i celým ramenem přístroje
se děje opatrně, aby se zabránilo jeho opotřebování.
Při této příležitosti bych zaujal stanovisko k článku Ing. Kardy »Použití rámcového koordinatografu
f k výpočtu výměr parcel na katastrální
mapě
1 : 1000« v čísle 9/1950 ZOo Pro objasnění čtenáři
uvádím, že autor v článku má na mysli použití
koordinatografu fy Haag-Streit, který má pracovní
rozsah 40X50 cm.
Jsem nazoru, že soustavný výpočet jednotlivých
parcel pomocí pravoúhlého koordinatografu
není
výhodný a to ani v polních tratích. U KNV v Olomouci sledovali jsme tuto otázku a dospěli jsme
k tomu, že z celkového počtu parcel kat. území bude
jen u malého počtu časově výhodnější určovat výměru z pravoúhlých souřadnic. Bude tomu tak jen
u parcel větší výměry, 'nepravidelného tvaru, u nichž
počet vrcholů není značný. Takové parcely jsme
ostatně vylučovali do samostatných skupin. Výměry
dlouhých, úzkých parcel, zejména měly-li by míti
velký .počet odměřovaných bodů, bude skoro vždy
výhodnější určovat nitkovým planimetrem.
Je tedy výhodnější děliti mapový list na skupiny,
zejména tehdy, má· li se skupinový výpočet připravovati pro větší počet pracovníků, kteří provádí
podrobný výpočet parcel.
.
Dále uvedu několik poznámek k výpočtu skupin
na počítacím stroji. Počet bodů skupin je obvykle
větší (zejména v místní trati) než bývá u skupinového mnohoúhelníka při dosavadním výpočtu sku:
pin, průmerně činil v zastavěné části 30-40 bodů.
Pro tuto práci je dobře vybrati počtáře, který dovede spolehlivě, soustředěně a rychle počítat, jinak
~ stane tato práce úzkým profilem postupu. Spolehlivý počtář jistě přijde brzo na výhodu, že stačí
skupinu počítati jen jedenkráte, neboť při správ-.
ném zápisu souřadnic je dostatečnou kontrolou
správnosti vÝPočtu uzávěr na výměru plného mapového listu, t.: j. součet všech skupin příp. prázdného prostoru se musí uzavříti až na čtvrté příp.
páté místo za desetinnou tečkou na 31,25 ha v měřítku 1 : 1000 nebo 125;00 ha v měř. 1 : 2000.
, Nakonec bych uvedl ještě jednu výhodu, která
13enám naskýtá, budeme-li zjišťovati výměry skupin pomocí koordinatografu. Ježto odvozujeme vý-
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měry skupin ze zákresu na mapě, nebude nutno p;o
tento účel počítati průsečíky polygonových nebo
měřickýeh přímek, neboť potřebný průsečík čáry,
po níž jde skupina, odměříme koordinatografem,
jako každý jiný lomový bod skupiny. Zbývalo by
pak vyřešiti otázku, jak zkonstruovati bez vypočteného průsečíku přímku, jejíž jeden z krajních bodů
padne mimo folii (t. j. více než 9,5 cm od rámce
ve směru zv. a 7,5 cm ve směru sj.), budeme-li tuto
přímku potřebovati pro zobrazení situace.
Tento úkol snadno splníme bez počítacího stroje,
když koordinatografem
naneseme mezibod, který
dělí danou úsečku v jednoduchém poměru, obvykle
to bude půlící bod. Prováděli jsme to tak, že při
vypisováp.í souřadnic bodů na proužky papíru (př~prava souřadnic pro vynášení na koordinatogrnf)
jsme napsali oba body dotčené úsečky pod sebe a
spojíme je na př. slučkou na znamení, že je nutno
sestrojiti mezibod. Jakmile se při vynášení bodů na
koordinatografu dojde k takovým dvěma bodina,
domluví se oba pracovníci podle situace přímky
vzhledem k sek ční čáře na dělicím poměru. Pak si
vypočte každý svoji souřadnici mezibodu pomocí
rozdílu LI y a LI x, který dělí daným poměrem á
přičte nebo odečte od příslušné souřadnice krajního
bodu. ~ vynesenému bodu se připíše příslušný poměr (Y., Ya a pod.) a jeho poloha se přezkouší
zběžně prismatickým měřítkem. Tak nebylo nutno
ve zmíněných katastrálních územích počítati dosavadním způsobem na počítacím stroji ani jeden průsečík.
Velký pravoúhlý koordinatograf poskytuje veliké
možnosti v urychlení a usnadnění práce. Je to také

nejdražší stroj, který potižíváme při zimníéh kancelářských pracích a nutno dbáti na to, aby nám
stále plně sloužil všude tam, kde nám práci urychli,
tak jako dbáme v továrně na to, aby výkonný stroj
nezahálel.
Autor měl možnost pracovati na typu, který byl
jako jeden z posledních koupen u fy G. Coradi,
Ziirich; snad to byl poslední a tedy nejdokonalejší
typ. A přece zde bylo možno provésti zdokonalení,
které usnadnilo práci a nebylo nákladné: zařídili
jsme si osvětlení pro oba odečítací bubínky a pro
prostor u pikýrovací jehly a odečítací lupy pomocí
žárovek do kapesní svítilny zapojených přes transformátor na světelnou síť. Tím jsme úplně nezávislí na denním osvětlení; zejména odměřování
souřadnic by bylo bez této úpravy nemožné.
Ale je zde ještě jedna úprava, jejíž potřeba se
naléhavě pociťuje při odměřování souřadnic vzhledem k sekčnímu rámu listu mapy a to:
a) zaří~ení, které umožní přesné a rychlé nastavení rohů sekčního rámce do potřebné polohy vzhle-.
dem k přístroji,
b) zařízení pro rychlé a bezpečné upevnění folie
bez lepicích pásek.
Při tom by bylo dobré, aby plocha dřeyěné desky
nebyla zařízením porušena, neboť při pracovním
rozsahu stroje (90Xll0 cm) jistě Se bude vynášeti
též na plánech větších rozměrů
než je folie
(65X71 cm). Třebaže jsme určité návrhy promýšleli, nedospěli jsme ke konečnému návrhu a dotazuji
se touto cestou čtenářů pro .případ, že by již jinde
tento úkol vyřešili.
Ing. Karel Letocha

_

Kdyby byli lidé tak trpěliví, nebyla by věda nikdy
vznikla.
Určení stáří Země, t. j. určení časové vzdálenosti od
okamžiku, kdy vznikla tuhá skořápka, vede k hodnotě
3 miliard let. (Podle rozpadu uranu v olo'Vo a helium.)
Dr Lukeš

&~~nK~

Vznik a stáří Země. 48 str., 5 obr., 195(), Praha. Naše
vojsko, Univ. voj. sv. 1, Kčs 9,- brož.
Nakladatelstvi Naše vojsko si vytklo záslužný cíl.
V populární vědecké knižnici Universita vojáka se snaží
seznámit nejen čs. vojáka, ale i celou čs. veřejnost se
sovětskou populárně vědeckou literaturou. Zatím vyšlo
8 svazků. Mezi nimi IShora uvedené astronomické pojednání jako svazek 1.
Na počátku této knížky se známý sovětský astronom
zmiňuje o představách vzniku Země, jak je v rdzných
obměnách podávalo téměř každé náboženství. Dříve než
mohla být rozumně položena otázka o vzniku a stáří
Země, musilo se lidstvo zbavit mnoha předsudků, které
stály vědě v cestě. Vznik vědecké kosmogonie byl zalo~
žen odvážnou hypothesou Kantovou, kterou nezávisle a
dokonaleji pronesl Laplace. Námitky proti této theo'rii,
které se brzy projevily, daly průběhem doby vzník mno;ha hypothesám, z nichž autor uvádí zejména domněnku
Jeansovu a Jeffreysovu, výsledky badáni Ljapunova a
nejnovější domněnku sovětského astronoma a polárního
badatele J. O. Šmidta. Podle této hypothesy se. planety
vytvořily při prnchodu Slunce oblaky temné hmoty.
Sluneční přitažlivosti byly jednotlivé částice hmoty při.
tahovány, donuceny k oběhu kolem Slunce, samy přitahovaly menší částice, až se proces ukončil vznikem
planet.
V závěru autor poznamenává, že celý problém je ještě
dalek konečného řešení a závisí na rozšíření znalostí
o vesmíru, který ]lás obklopuje. To ovšem neznamená,
že by se tato otázka měla zatím odložit, místo abychom
jí řešili těmi prostředky, které zatím máme po ruce.

634.9
Mařan B.. Káš V.
Biologie lesa I. 596 str., 110obr., 3() diagr., 1948,Praha,
Melantrich. Kčs 436,- váz.
Až dosud jsme v odborné literatuře neměli souborné
příručky, v které by se čtenář mohl všestranně poučiti
o půdnibiologii nejen po stránce praktické, nýbrž i theo,
reticko-vědecké. V knize Mařana a Káše se najde vše, co
potřebuje ekolog, geobotanik a pedolog, ale i praktický
lesník (především partie o humusu, onemocnění lesních
půd a jejich melioraci pomocí drtí hornin ze skupiny
basických vyvřelin, zvláště čediče, diabasu a melafyru)
a výkonný zemědělec (na př. pozná základy pedologie
a bonitace půdy na' podkladě nejnovějších 'Výpočtů, zkušeností a výzkumů, dále pak rašelinářství a jeho význam
pro 'Vodní hospodářství).
Vedle theoretických kapitol jsou v knize četné a velmi
cenné údaje praktické. Jsou v ní shrnuty výsledky studií téměř ze všech oblastí republiky, takže je spis vlastně
závěrem pracně získaných pokusů a výzkumů našich
dvou význačntch odborníků lesnické pedologie.
Velmi četné a zdařilé původní fotosnímky s diagramy
a statistickýmí údaji usnadní pochopiti nebo doložiti výklad, psaný lehkým slohem. Kniha je opatřena velmi ob.
sáhlým rejstříkem věcným i osobním, jakož i bohatým
seznamem literatury (celkem 34 stran).
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Nedomnívejme se, že je dílo výhradně určeno pro obor
lesnicko-zemědělský; doporučoval bych, aby si určité
statě prostudoval každý, kdo přichází do styku nebo
přímo provádí katastrální oceňování t. j. zařazování,
ytřiďování a vyhledávání vzorkových pozemků atp. Zejména zeměměřič by měl věnovat pozornost kapitolám
z I. části pedologické: Vznik půdy. MeChanický rozbor
zemin. Půdní koloidy. Lesní humus. Morfologické a fysikální vlastnosti půd. Barva půdy. Hloubka a vrstvení
půdy. Struktura půdy. Soudržnost a přilnavost půdy.
Specifická váha. Volumová váha. Půdní vzduch. Vlhkost
a voda v půdě. Acidita lesních půd. - Z části II. mikrobiologie: Činnos't mikrobů. Koloběh dusíku. Mykorhizy.
Zásahy člověka do života půd. Oceňovací návod IV. pro
kat. měřické úřady měl by býti doplněn podle této ruko-

Zhodnocení výkonu zeměměřické služby
za IV. čtvrtletí 1950.
(Sešit

Č.

18/1951,poř. č. 256.)

Minísterstvo stavebního průmyslu zhodnotilo výkon
zeměměřické služby za IV. čtvrtletí 1950. Pracovní vý-.
kony jsou ve všech krajích vcelku vyrovnané. Nejlepších výsledků dosáhla zeměměřická služba v krají:
Jihlavském výkonem 125,1%,
Os;travském
121,7%,
Olomouckém
121,1%,
Hradeckém
120,:1%.
Ostatní kraje následují v tomto pořadí: Liberecký,
Pražský, Brněnský, Českobudějovický, Karlovarský, Gottwaldovský, Ústecký, Plzeňský, Pardubický.
Zrušení vedení .seznamu parifikační
(Sešít č. 18/1951,pořadové

Č.

pědy.

258.)

V zájmu celostátního plánování je třeba, aby pozemkový katastr vyjadřoval skutečný stav jednotlivých
druhů pozemků. Protože parifikační půda zkreslovala
skut,ečný stav, z,a,stavilo míníst,erstvo stavebního průmyslu vedení seznamu parifikační půdy.
Pozemky se zapíší v pozemkovém katastru podle skutečného používání. Na př. vodní přehrady a nádrže, jako
.Jezera, močály a rybníky«, role, používané jako pastviny do pastvín a pod. U pozemků, které se vtřídí jinak,
než se zapíší. nahradí se poznámka »parif« poznámkou
»vtříděno jako ...• , na př. »vtříděno jako role, 5« a pod.
U ostatních pozemků se poznámka »paríf.« pouze vyškrtá.
Zakládání a obnovování pozemkového katastru prací a jejich provádění.

rozsah

(Sešít č. 19/1951,poř. č.277.)
Obnovení pozemkového kat astru se nadále prorvádí jen
na zastavěné části nebo na částí k zastavění určené.
Celá katastrální
území lze výjimečně zaměřit jen
v průmyslových oblastech, nebo kde není dosud vůbec katastrálních map, anebo kde po zaměření zastavěné ěásti
nebo k zastavění určené části zbývá jen malá část. V takových katastrálních územích, kde lze očekávat hospodářsko·technické úpravy pozemků, zaměří se v polních
tratích pouze společná zařízení, včetně všech trvalých
zařízení,' děl a jiných předmětů měvení. Společná zařízení se mezníkují.
Mapové podklady pro zastavovaci plány.
(Sešít č. 19/1951,poř. č. 278.)
Pokyny ministerstva stavebního průmyslu pojednávaji
o tom, jak t'e v letošním roce opatří mapové pOdklady
pro zastavovací plány.. .

věti a sice v §§ 8-21 a ve zvláštní kapitole pojednat
o' typech půd lesních a jejich bonifikaci.
Pro své přednosti bude dílo především sloužiti jako
vysokoškolská učebnice v jedné ze základních disciplin
lesnictví, bude však současně nepostradatelnou příručkou
pro všechny specialisty, badatele přírodních věd a všech,
kteří se studiem půdy zabývají. Tím, že sem byly z'ařazeny i nejtěžší partie z agrochemie jako o půdních koloídech, acíditě, humifikaci, nitrifikaci a mineralisaci atp.
a.moderní poznatkyo hydroskopicitě, vlhkosti, pórovitosti
a vzdušnosti půd, stane se práce právem representativní
knihou pro tento vědní obor, v jehož studiu jsme byli
již po desítiletí na jednom z předních míst.
Ing. Jelinek

Ed.

Zeměměřická služba je povinna dodat mapové pod. klady odborným projekčním podnikům, jimž místni národní výbory' zadaly vypracování zast&vovacích plán1\.
Aby zeměměřická služba mohla plnit dané úkoly, je třeba získat alespoň jednoroční předstih zeměměřických
prací před pracemi na zastavovacích plánech. Protože
zatím nelze dosáhnout potřebného předstihu, povolilo
ministerstvo stavebního průmyslu, že investoří mohou
výjimečně v letošním roce zadávat práce na mapových
P9dkladech socialistickému zeměměřickému sektoru, pokud by je nemohla zvládnout zeměměřická služba národních výborů.
Zjistí-li dodatečně zeměměřická služba, že ani převzaté práce nemůže zvládnout, může je rovněž zadat socialistickému zeměměřickému sektoru. Veškeré měřické
práce socialistického sektoru podléhají kontrole zeměměřické služby.
Pokud práce přejímá KNV, vykoná je buď vlastními
zaměstnanci nebo - pokud by šlo o práce menšího rozsahu - pověří jimí ONV.
Zanedbávání ohlašovací povinnosti uložené
zeměměřickým zákonem.
(Sešit č. 20/1951,poř. č. 286.)
Vzhledem k důležitosti výnosu, otiskujeme ho v plném
znění:
Ministerstvo stavebního průmy,slu zjístilo:
1. že zadávají-li jednotlivé referáty národních výborů
zeměměřické práce, činí tak bez součinnosti se zeměměřickou službou techniC'kých referátů, čímž nejsou využity
dechny výsledky již hotových zeměměříckých prací a je
porušována zásada hospodárnosti ve veřejné správě,
2. že nejsou dodržována ustanovení § 5 odst. 1 zeměměřického zákona o ohlašovací povinnosti a odevzdáváni
výsledků zeměměřických prací k přezkoušení a využiti.
Ministerstvo stavebního průmyslu žádá proto, aby
1. jednotlivé referáty národních výborů zadávaly zeměměřické práce nebo práce, jejichž součástí jsou tél
práce zeměměřické, vždy v součinnosti se zeměměřickou
službou technických referátů.
2. národní výbory (zeměměřická služba) oznamovaly
ministerstvu stavebního průmyslu každé opomenutí ohlašovací povinnosti, k němuž došlo nebo dojde po 1. květnu 1948,vyjma prací, o nichž se národní výbory mohou
dovědět tím. že je samy zadaly nebo tím, že jejich výsledky jim byly nebo musí být oznámeny povinně předkládaným geometrickým (polohopisným) nlánem.
Ministerstvo stavebního průmyslu upozorňuje zároveň
ministerstva zemědělství, dopravy a těžkého průmyslu,
Stavoprojekt, družstvo Geoplán, Komunotechnu a Projekční atelier hlavního města Prahy na tento oběžník
s tím, aby hláš~ní a výsledky zeměměřickÝch prací byly
zasílány přímo místně příslušným krajským národním
Vtborům. Přitom lze považovat dodatečná oznámení pra-

1951/61

Zeměměřictvi
roč. 1/39 (1951)č,' 4
cí, převzatých nebo vykonaných od 1, května 1948do dne
vydání tohoto oběžníku, za splnění ohlašovací povinností
podle zeměměřického zákona, budou,li podána do 1. května 1951.

Směrnice pro grafické úpravy zastavovacího plánu.
(Sešit č. 24/1951,poř. č. 345.)
Ministerstvo stavebního pr1'tmyslu dává souhlas podle
§ 21 vyhlášky Č. 572/50 Ú. 1. 1. do 1. října 1951k tomu,
aby nebylo bezpodmínečně trváno na splnění ustanovení
§ 5, odst. c) této vyhlášky, zejména v tom smy«lu, že
by zastavovaci" plán musel obsahovat důl,ežité výškové
koty a profily veřejného rozvodu vody, elektřiny. plynu
a tepla, v,eřejných stok a přípojek, opěrných bodů a
šachet.

HospOdářská ustanovení pro výrobu a distribuci
Státní mapy 1 : 5000.
(Sešit čís. 20/1951,poř. č. 288.)
Ministerstvo stavebního průmyslu pověřuje reprodukcí
Státní mapy 1 : 1500Státní zeměměřický a kartografický
'ústav v Praze a Slovenský zeměměřický a kartografický ústav v Bratislavě. Pod pojem reprodukce náleží
i planografické rozmnožování kopiemi a otisky, jakož
i ruční provádění 6'llímk1't.
Distribuce map se svěřuje krajským národním výbor1'tm.

Přesn9st výškopisných měření pro zastaV-ovací plány
je stanovena výnosem býv. ministerstva techniky zlO.
července 1950,č. j. 4318/50V/3. (Směrnice pro vyhotovení
vÝškopisných plánů na polopisném podkladě katastrálni
mapy.)
ZM.

Zpráva z kraje Ostravského.
Ctvrté číslo N o v é v'e ř e j n é spr á v y ze dne 24.
února 1951přineslo z pera dopisovatele KNV v Ostravě
Ing. Karla Jirečka povzbuzujicí potěšitelnou zprávu
o tom, jak naši
zeměměřiči
plánuji.
V článku,
jehož podtitulek .P r v n í ha rm on o g r a m K N V
v 0$ t r a v ě«, ukazuje ostatním zaměstnanc1'tm a vedoucím zeměměřických oddělení technických referátu národních výborů cestu k socialistickému plánování, řízeni
a kontrole služby, se dále pravi:
.Zeměměřické oddělení u KNV v Ostravě má mimo
jiné za úkol řídit a kontrolovat práci zeměměřických
oddělení u ONV a JNV v kraji, vyhotovovati nové mapové podklady velkých měřítek (1: 1000, 1: WOO),rozsáhlá měřická díla spojená se stavební nebo vodohosp()-'
dářskou úpravou a autentifikaěně spolupracovat a kontrolovat díla oprávněných zeměměřických orgánů. Úkoly
našeho zeměměřického oddělení v ostravském kraji, kde
je těžíště našeho pětiletého plánu, jsou ovlivňovány veřejnou potřebou a stále rostou. Navíc musí naše oddělení
ještě zpracovávati mapová díla z území Hlučínska, ve
kterých byly měřické práce válkou přerušeny.
I letos, abychom vyhověli všem naléha-vým požadavk1'tm, byl plán administrativně-technických prací stanoven velmi široce. Zvládnutí tohoto plánu s daným počtem
zaměstnanců v oddělení je možné jen při plném pracovnímvypěti
celého kolektivu a hlavně za plné účasti
všech členů kolektivu na plánu. Uvědomění zaměstnancli
a odhodlání zdolati celý úkol ve stanovené době - aby
nebyl ohrožen plán polních prací - se projevilo nejlépe
kolektivnim závazkem všech soudruhů, kteří se na prahu
třetího roku 5LP zavázali, že budou pracovati v kancelářsko-technických pracich v normovaných úkonech s výkonem na 120%. Ovšem nepomohla by ani chut, uvědomění
a dobrá vůle celého kolektivu, kdyby v technických úkolech nebyl stanoven přesný plán. Sladit všechny pracovní
prvky, které do sebe musí zapadat, odstranit tím ztrátové
Oasy a využít schopností jednomvc1't ke konečnému zvládnutí plánu, to byl likol organisace práce, který musel
býti splněn předevšim.
Nejprve byl vypracován přesný časo,vý plán jednotlivých pracovnich prvků a tim i ce,lého úkolu. Dále bylo
nutné vypracovati přesný rozpis práce na jednotlivce.
Zde už bylo třeba pamatovati na navazování práce a odstraňování časových ztrát. Harmonogram jednotlivých
pracovních prvků časově rozčlenil tyto úkoly a stanovil
.časové limity. A z něho pak bylo možno již přikročiti
k rozpisu prací .až na jednotlivce.
Nyni zná každý zaměstnanec své úkoly i čas, v němž
musí být proveden, aby byl splněn celý úkol. Splnění
plánu se stalo záležitostí celého kolektívu.
Samozřejmě jak náš závazek, tak i splnění plánu je nezbytné periodicky kontrolovat. V měsíčních VÝkazech
normovaných úkonů jednotlivcu je zachycován netoliko
postup práce a výkon jednotlivců, ale na základě předpokladů, na nichž byl rozpis plánu stavěn, také sledo-
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váno, jak a kÝm je plán plněn nejen v celku, ale i v jednotlivých pracovních prvcích.
Zhodnocení této měsíční kontroly plnění plánu, s nímž
budou všichni zaměstnanci na členských schŮZÍch dílenské rady seznamováni, umožní i preventivní z.ásahy a
opatření do rozpisu plánu v hodech, které by ohrozily
celkový úspěch zvládnutí plánu. Nelze totiž říci, že by
naše různorodá práce byla do té míry mechanická, aby
bylo možno postaviti naprosto zaručený rozpis. Nesmíme
také předpokládati, že by bylo .nutné dodržeti přesně
rozpis, který'by se mohl časem v jednotlivostech objeviti
jako slabý - nebo naopak příliš silný. A poněvadž se
mohou vyskytnouti během prací nepředvídané nebo nezaviněné obtíže, musí býti plnění plánu stále kontrolováno a rozpis podle toho pružně upravo,ván. To proto,
že naším úkolem i cílem je zvládnutí stanoveného plánu
v jeho celku.
Nezakrýváme si, že vzniknou během uskutečňováni
a vážení plánu určíté dětské nemóci. Jsme však přesvědčeni, že je zdoláme.
Jak byl v jednotlivých časových úsecích i v celku nái
plán plněn a splněn - o tom napíšeme později..
Zpráva z kraje Ostravského je nám všem, kteří žijeme
.v dóbě hístoricky tak významné a bohaté, povzbuzením
k další neúnavné práci na nejpokrokovějším úseku hospodářské činnosti, jejíž výsledky použijí naši pokračovatelé
k tomu, aby na podkladě námi vyrobených dokonalých
mapových podkladu vybudovali ještě dokonalejší socialistické stavby, průmysl, města a jíná všem prospěšná
zařizeni, sloužící k blahobytu celého lidstva. Toto naše
vědomí nechť nás sílí v dalším boji za uskutečnění socialismu v naší vlasti. Zaměstnanci zeměměříckého oddělení technického referátu a jejích vedoucí, kteří svou
průkopniokou prací v lidové správě ukazují všem ostatním směr, zasluhují veřejného uznání.
§to
Nový útvar na naši'ch vysokých školách -..,.katedry.
Zákon o vysokých školách ustanovil jako noVÝútvar
na našich vysok~h školách katedry.
K a t e d r a - je organisačním celkem, v němž se sdružují učitelé téhož vědeckého či uměleckého oboru nebo
několika obDrů úzce příbuzných. Katedry jsou zřizo·vány
ministerstvem školství, věd a umění, které rovněž jmenuje vedoucího profesora katedry, jenž odpovídá ze své
funkce děkanovi. Katedry nejsou admínistrativním orgá·
nem, nýbrž základní pracovní jednotkou, která má řídít
plánovitě pedagogickou či vědeckou činnost svého oboru.
Má se zejména zabývat hledáním nejvhodnějších metod
vyučování, zdokonalováním učebnío či skript, a má se
zasazovat o novou náplň vědecké práce, zaměřené k budování socialismu. Jejím úkolem je dále vnášet do vyučování nejen nové poznatky vědecké, ale i problémy
a poznatky praxe. To je umožněno tím, že řádnými členy
kateder jsou delegáti z praxe. Tito praktici přenášejí
poznatky ze svých pracovišt v l'eferátech, které jsou
j.edním ze základních bod1't programu schůzi kateder.
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V diskusích pak problémy jsou konfrontovány s názory
pracovníků školy, takže nastává zde užitečné vzájemné
ovlivňování, majíoí nemalý vliv jak na práci pedagogickou či vědeckou, ale i pro praxi lS'amotnou.Me,todou
práce kateder má být kritika a sebekritika, jíž má pro,.
cházet nejen pedagogická činnost členů katedry, at se
týká způsobu přednášení, zpracování skript či učebnic,
nýbrž i jejich individuální plány práoe vědecké a její
výsledky. Práce v katedrách má být kolektivní. Proto
problémy, které praxe předkládá vysokoškolským pracovníkum budou předkládány napříště pouze katedrám.
Duležitými součástmi pracovníků katede,r je politické
školení, v němž se pracovníci příslušné katedry 6leznamují a marx-leninským učením, a soustavné sledování
výsledkli sovětské vědy.
Zeměměřickou veřejnost jistě bude zajímat, jak jsou
ná př. utvářeny katedry na zeměměřickém směru VšSN
v Praze. Směr má dvě odborné katedry: katedru praktické geometrie, jejímž vedoucím je prof. Ing. Dr Pavel
Potužák a katedru vyšší geodesie, astronomie a základfl
geofysiky, v jejimž čele stojí prof. Dr Emil Buchar.
Z praxe ";jsou do prvé katedry delegování jako členové:
Ing. Alois Buršík (techn. ref. KNV v Praze), Ing. Jindř.
Charvát (ministerstvo zemědělství), Ing. Václav Koubek
(Geoplán), Ing. Jiří Petrák (Stavoprojekt); do katedry
druhé: Ing. Dr František Brož (SZKú) a Dr Maxm. Wittinger (SZKÚ). Kromě toho jsou členy kateder. oni příslušníci praxe, kteří konají na škole přednášky jako e.xterní učitelé.
-hfStudenti zeměměřického inženýrstvi

na Letné.

Posluchači vysoké školy specíálních nauk - odděleni
zeměměřické, jsou zapojeni již od 28. II. do úpravy letenské pláně trvalou odbornou - měříckou - brigádou.
Brigáda je tříčlenná a skládá se z jednoho vedoucího a
dvou měřiču - posluchaču. Ve funkci vedoucích se střídají týdně odborní asistentí ústavu VŠSN a posluchači
se střídají denně.
Uplatnění brigády je rozsáhlé; zjištuje prom terénu,
kubaturu výkopu, výškové body nivelety, zajíštuje a kontroluje její spád, vytyčuje přímky, zajištuje další podrobné vÝškové body a kontroluje je, nebo,t terén je ve
stálém pohybu a kolíky jsou ve stálém' něbezpeči vyvrácení a posunutí traktory, voziky, či brigádníky.
Zájem o brigádu je značný, což svědčí o tom, že studenti chápou význam výstavby socialistické Prahy.
Vždyť to nakonec není jen získávání pracovních zkušeností, ale i vědomí, že každý z nich přispěl svými znalostmi k tomu. aby úprava pláně postupovala rychle a
bez rušiVÝch momentfl vpřed. Nezůsetane však jen při
této brigádě. Zeměměřický směr při VŠSN plánuje í další
brigády, ovšem v takovém rozsahu, aby pedagogická činnost fabulky nebyla narušována. Největší zapojení ěeká
studenty () prázdninách, kdy na 80 posluchačů IV. ročníku za pomocí kolegů z ročníků nížších bude pracovat
na diplomních pracích z oboru geodesie, na pracích, jež
budou navrženy praxí a jež budou mít za cíl poskytnout
geodetické podklady nejen pro výstavbu Prahy, a jejího
okolí, nýbrž í pro výstavbu průmyslu, dopravy a JZD.
-hf-

Mírový závazek.
Zeměměřické oddělení te,chnického referátu ONV v Sušící vyhlásilo na počest okresní konference KSČ v Sušici
následující kolektivní mírový závazek:
1. Provésti cestou výpomoci technickou úlohu zeměměřického odděleni technického referátu ONV v Horalďovicích, které pro nedostatečné personální obsazení nemůže vyznačit změny v pozemkovém katastru za rok
1950.
2. Provésti cestou výpomoci změny v pozemk<9m katastru i v písemném operátu.
3. Provésti sestavení úhrnných katastrálních hodnot
pro okres Horažďovice.
Závazek, jimž se zmíněné zeměměřlcké oddělení řad!
mezi aktivní bojovníky za mír, bude splněn do konce
R~a~~
~
Zeměměřické odborné školy.
Jak jsme již dříve oznámili v Zeměměřickém obzoru,
bylo začátkem školniho roku 1950/51zahájeno vyučován!
na dvouleté a čtyřleté zeměměřické škole v Praze a
dvouleté zeměměřické škole v Brně. V prvních ročnících
všech těchto tří ško,l jsou letos zapsání celkem 94 žáci
(z ních 18 dívek).
Zmíněné pražské zeměměřické školy jsou umístěny
v budově vyšší prumyslové školy stavební v Praze III,
Zborovská 11; brněnská pak v budově vyšší prumyslové
školy stavební v Brně, Kudelova 8. neditelství těchto
škol také přijímají žádosti o přijetí na zeměměřickou
školu.
Přijímaci podmínky pro uchazeče jak do čtyřleté, tak
i do dvouleté zeměměřické školy jsou tytéž jako do ostatních vyšších oddělení prumyslových škol, t. j. stáří 15 let
a absolvování školy II. stupně, až na to, že se nevyžaduje předběžná praxe; uchazeči s praxí však mají přednost.
Ubytování a stravování si obstarávají žáci individuálně.
Termín pro podávání přihlášek k zápisu na školní rok
1951/52nebyl dosud stanoven. Upozorňujeme proto zájemce na sledování zpráv v denním tisku, jakož i zpráv, které bude o zeměměřických školách pravidelně přinášeti
časopis .Zeměměřictví«.
Mi.
Z činnosti reprodukce plánft a map u KNV.

Jednc:m z činností zeměměřických oddělení technických referátů KNV podle vyhlášky ministra techniky
ě. 1178ze dne 14. XI. 1949jest rozmnožování snimkfl katastrálních map a plánů, jejich zvětšování nebo zmenšování a technická fotografie.
Tato nová agenda jest dosud v plenkách a u mnoha
KNV nebyly pro nedostatek personálního a techníckého
.vybavení pracovní skupiny, zabývajicí se touto činností, ani vytvořeny. Zato tam, kde z íniciativy vedoucích
zaměstnancfl došlo k jejich ustaveni, byly skupíny od
počátku přímo zavaleny tolika požadavky se strany veřejností, že mohly svoji činnost rozvinoutí na plné obrátky. Vidíme to na př. ze stručné zprávy o činnosti zeměměřického oddělení u KNV v Ůeských Budějovicích, přednesené na celostátni poradě přednostu zeměměřických
oddělení technických referátfl KNV ve dnech 19. a 20.
ledna 1951 (uveřejněné také v 1. čísle tohoto ěasopisu),
v níž činnost skupiny byla číselně vyjádřena.
Ze také v jiných krajích byla tato nová agenda rozZ děkanátu vysoké Akoly speciálních nauk v Praze;
vinuta v plné šíři, buďtež uvedena některá data z kraje
Děkanát vysoké školy speciálních nauk upozorňuje
Brněnského, čerpaná z výroční zprávy o činnosti planoabsolventy zeměměřického směru, hodlající dokončit své
grafické skupiny v roce 1950, předkládané počátkem
studium závěrečnou II. státní zkouškou, na vyhlášku
t. r. ministerstvu stavebního průmyslu.
ministerstva školství, věd a uměni ze dne 6.. února 1951.
Reprodukční a planografická skupina u odd. XI/5 KNV
Podle této vyhlášky mohou absolventi zakončit své stuv Brně (organisačně dosud zapojena jako planografické
dium státní zkouškou nejpozději do 31. března 1952.Tím
odd. archivu map katastrálních v likvidaci) během roku
se prodlužuje lhůta k dokončení studia původně ozná1950vyhotovila celkem:
mená děkanátem vysoké školy speciálnich nauk a rektoa) 13.498fotokopií. zmenšenin katastrálních map do měrátem ŮVUT. Absolventum již přihlášeným budou zaslářítka 1 : 5000na papíře aepía nebo brom06tříbrném.
ny dotazníky, o nichž se vyhláška ministerstva školství,
b) 568 fotografických negativli zm:enšenín katastrálních
věd a umění zmiňuje.
map a plánů na deskách nebo filmech,
Vyplněné dotazníky třeba co nejrychleji zaslat na děc) 2595m2 světlotisků map a plánů ze zachovaLých nebo
kanát vysoké .školy speciálních nauk, Praha II, Karlovo
dodaných matric (díazotypie),
vše v ceně 937.121,40Kčs podle sazebníku.
nám. Č. 13.
-hf-
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Z toho činily práce pro vlastni úfední potřebu 31l099,40
Kčs, a objednávky účtované stranám (národním výborWn
a podnikům, JZD aj.) 904.()22,- Kčs. P~ odečtení veškeré
režie (i platů zaměstnanců a amortisace strojů) vykázala
planografie za rok 1950pro státní správu čistý zisk Kěs
558.633,10.
'
Za splnění závazk)ti při dodávání podkladů pro HTOP
dostalo se zaměstna'ncům od technického a zemědělského
referenta KNV v Brně písemného uznání.
Poqd se týče strojového zařízení jest planografická
provo"'-'na v Brně dosud vybavena světlotiskovým pneumatickým rámem 180X 12Vcm se soupravou uhlíkových
lamp, světlotiskovým automatem zn. Metem, pneumatickÝm kopirovacím rámem pro kontaktní refrektografii
105X 90 cm. fotoreprodukčRim přístrojem (rozměr matnice 50 X 50 cm), zvětšovacím přístrojem 10 X 15 cm zn.
Magnitaurus, zařízením pro tisk na želatině (foto!) a jinými pomůckami. Přístroje, jednak dodal bývalý Reprodukční ústav mínist{lrstva financí, jednak byly pořízeny
z prostředků KNV v roce 1949-1950.
Tato kusá data z kraje Ůeskobudějovického a Brněnského nám napovídají, jak v době plánování a HTúP
stoupla potřeba mapových podkladů a jak reprodukce
plánů a jejich rozmnožování stává se ne,zbytnou agendou
zeměměřícké služby v krajích. Vždyť veřejnost často posuzuje zeměměřickou službu jednostranně a jen podle toho, kolík a jak brzy jí může dodat mapy, nezbytné to
podklady k veškerému plánování. Bylo by si proto jen
přáti, aby také v ostatních krajích čínnost reprodukce
plánů a map byla uvedena v plný život.
Jako 'každá nová věc má zajisté í tato své nesnáze a
dětské nemoci. Nejsou nepřekonatelné a neo8mímese jich
bát! Potíže vznikají zejména při opatřování finančních
prostředků, při nákupu strojů a pomůcek, citlivého ma-

teriálu, uhlíků do obloukových lamp i jiných chemikálii.
nezbytných to prostředků pro provoz - nevyjímaje ovšem
problém nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců, kteři
zpravidla, než se vlastními pokusy dopracují slušných vý_
sledků, vyplýtvají mnoho času a cenného materiálu. Přitom získané zkušenosti o8idosud jednotlivé kraje nevyměňovaly, ba naopak někde si je žárlivě střežily, což nebylo
ku prospěchu věci. Snad mnohé potíže by odpadly, kdyby
i tato nová agenda byla v krajích ústředně řízena a
usměrňována, jak se to již tradičně děje v ostatních zeměměřických složkách. Byly by v tom směru vítány názory, poznatky a zkušenoo8tiz ostatních krajů. jež by pomohly novou činnost uvést do správných kolejí. A k tomu, myslím, že nejvhodnější půdou je náš nový časopis.
Ing. F. Hlaváč, odd. Xl!S KNV Brno.
Knihovna soustředěné zeměměřické služby.
Knihovna Státního zeměměřického a kartografického
ústavu, o níž jsme přineslí zprávu ve 2. čísle našeho
časopisu, se přestěhovala do budovy Technického musea
v Praze VII, Kos,telní ul. 4. Její čislo telefonu je 774-41,
línka 364.
Zeměměřické dokumentační středisko.
Zeměměřické d,okumentační středie.ko Státního zeměměi"'ického a kartografického
ústavu se přestěhovalo.
Se všemi dotazy o líteratuře obracedt-e se na ZmDS
v Praze VII, KO'8tselní ul. Č. 4, tele,fon 774-41,linka 227.
Oprava tiskové chyby.
V 3. čísle Z'eměměřictví (1951) na str. 39 se vloudila
tisková chyba do druhého Elloupceřádka 18, kde místo
1 mm, má býti 1 m. Prosíme čtenáře, aby si laskavě
tuto chybu opravili.

Dopisy čtenářů
Redakčnímu

sboru našeho časopisu Zeměměřictvi
(1. IV. 1951.)
Konečně jsem dostal první čislo našeho nového časopisu Zeměměřictvi a dojem u mne i v okolí našeho pracoviště je ve.lmi příznivý. Udělali jste šťastnou synthesu
tradiční formy a nov.ých požadavků. K článku Ing. Prokeše posílám příspěvek do diskuse. Obsah prvni literární
hlídky se dobře četl a byl zajímavý. Normativní hlídka
je potřebná. Dávám k ní námět: V novém občanském zákoníku jsou paragrafy o vlastnictví, k nimž bychom potřebovali vyčerpávající rozbor s ohledem na pozemkové
vlastnictví.
Pečujte o hlídku zlepšovacích návrhů! Vím doHe, kolik námětů jsem z ni vy těžil a mám trpkou zkušenost, jak
námět podaný úředni cestou utonul v paoírwém moři.
Buďte přísně objektivní v časném uveřejnění námětu, kde
nastává kolise v prioritě. Stalo se, že článek o použiti
kordinatografu pro výpoče.t skupín mi byl otištěn za půl
roku po odeslání a replika na článek nebyla vůbec otištěna, ač mi bylo slíbeno. Dbejte na pravidelné vycházení
časopisu!
Přijměte těchto několik dobře miněných rad 8 přáním
mnoha zdaru vaší práci.
Ing. Karel Letocha.
Od p o v ě ď: Děkujeme za příspěvek stálému dopisovateli KNV v Olomouci Ing. Karlu Letochovi a za jeho
přáte.lský projev, z něhož je patrno, že náš nový časopis
svým uspořádáním, stylem i obsahem prvniho čísla

splnil očekávání a že v okruhu zeměměřických inženýrů
a techniků má své pozorné čtenáře. V zájmu našeho zeměměřictví, jemuž má nový časopis sloužit, je, aby tento
okruh čtenářů byl podstatně rozšířen, zejména mezi zeměměřickými teéhniky, aby byla zajištěna nejen čtenářská a přispívatelská činnost, ale také materiální základ·
na našeho časopisu.
.
Chceme dělat náš nový časopis tak, aby svým obsahem sloužil k zvyšováni produktivity naši práce, k odbornému i politickému růstu nejširších zeměměřických
kádrů, stal se. tribunou zeměměřické praxe i vědy a dobře
representoval československé zeměměřictví nejen doma,
ale i za hranicemi republiky, kde se snaží o navázání
spojení zejména se zeměmi lidových demokracií a SSSU.
Je samozřejmou naší snahou, abychom příspěvky uYBřejňovali včas. Včasným uveřejněním příspěvků chceme,
pokud to měsíčník svým rozsahem 16 stran a měsíční periodicitou dovolí, vzbudit co největši zájem čtenářů. Aby
tomu tak mohlo být, je třeba, aby přispěvky došly asi
tak do 15. dne předchozího měsíce, aby mohly být posouzeny, upraveny a odevzdány do sazby. Přání čtenářů
sledující naznačené cíle budeme 'na tomto místě zveřej.
ňovat a starat se o jejich splnění. Pravidelné vycházení
našeho časopisu chceme dodržovat; záleží však na všech,
kterým leži úroveň Zeměměřictví na srdci, aby svými
hodnotnými příspěvky a jejich pravidelným odevzdáváním redakci usnadnili redakčnímu sboru plnění tohoto
úkolu.
Redakce.
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