
ZEMĚMĚŘICTVf

526.007.2 : 626/627 (49)

Sovětští zeměměřiči stalinských staveb - náš vzor
Stalinské stavby, které přibližují nezadržitelně

sovětský lid ke komunismu, mohou nám být po všech
stránkách vzorem při budování socialismu v naší
vlasti. Denně jsme tiskem i rozhlasem informováni
o průběhu a postupu prací na těchto velkých gigan-
tických stavbách komunismu. Jsou to zejména mo-
hutná díla Sovětskéhovodohospodářskéhoplánu jako
přehrady s velkými hydroelektrárnami, zavodňova-
cími zařízeními, plavebními komorami a zdymadly,
které daleko rozšíří a upevní onu mohutnou základ-
nu, jež je předpokladem bohatého a vskutku gigan-
tického nikdy před tím nevídaného rozvoje všech
dalších složek hospodářského života Sovětského
svazu.
Oelý svět bedlivě sleduje Sovětský svaz a obdi-

vuje ohromné úsilí sovětského lidu, který pod
moudrým vedením geniálního státníka generalissima
J. V. Stalina buduje takové stavby, jakých se ne-
odvažují nikde na této planetě. Sovětský lid je si
plně vědom odpovědnosti, jakou na sebevzal a svou
bezpříkladnou obětavostí, socialistickou morálkou a
komunistickou disciplinou reaUsuje důkladně a se
vší odpovědností projekčně dokonale připravený vý-
vojový dlouhodobý plán výstavby komunismu. Každý
pracovní den poválečných národohospodářských pě-
tiletých plánů SSSR přibližuje nenávratně sovětský
lid k cíli vytyčenému Marxem, Engelsem, Leninem
a Stalinem.
Je zvláště třeba, abychom si nejen my zeměměřiči,

ale všichni inženýři a technici, povšimli v tomto úsilí
a boji ~ovětského lidu, jak úžasně rychle jsou vše-
chny naplánované stavby realisovány. V první řadě
je třeba vidět dokonalou projekční připravenost sta-
linských staveb komunismu, která je prvním základ-
ním předpokladem úspěchůSovětskéhosvazu,z nichž
si musíme brát poučení a příklad.
Při poslední návštěvě našich sovětských přátel -

vědců a techniků všech oborů, mezi nimi, i dvou
zeměměřických inženýrů - kteří k nám přijeli na
pozvání Svazu československo-sovětskéhopřátelství,
j$me byli dostatečně poučeni, informováni, kritiso-
váni i pochváleni. Měli bychom však více čerpati

I ze zkušeností touto cestou nám předávaných, které
při výstavbě socialismu a při přípravě projektů vel-
kých staveb komunismu sovětský lid nashromáždil.

My zeměměřiči a hldvně také ostatní technici ať
vodohospodáři, architekti nebo·pozemní stavitelé si
musímespolu s rozhodujícími politickými místy již
jednou uvědomit, že s přípravou projektů výstavby
měst a obcí a velkých staveb vůbec souvisí také
v první řadě plánovité vyhotovení d o k o n a l Ý c h
map o v Ý c h pod k l a d ů oněch prostorů, vyhléd-
nutýchvědeckým, hospodářským a geologickým prů-

zkumem k realisaci smělých plánů výstavby. Spolu-
práce při přípravě projektů není u nás dosud takto
prováděna a zeměměřiči jsou často přitom neprávem
opomíjeni. Tím se stává ve většině případů, že při
sdělávání projektů chybí řádné mapové podklady.
S přípravou projektů, jež je zahajována mapováním
operačních prostorů, se v Sovětském svazu začíná
zpravidla vždy delší dobu před uskutečněním plánu.
Na řádných mapových podkladech je pak možná
další nadstavba a to po všech stránkách promyšlený
a propracovaný projekt. Příprava velkých staveb ko-
munismu spočívá vedle jiných neméně důležitých
technických prací také na polohovém a výškovém
zaměření a zobrazení hospodářsky a strategicky dů-
ležitých prostorů určených k stavbě, a v reprodukci
dokonalých.map, plánů po případě i·plastik terénu
v různém nejlépe danému úkolu Vyhovujícímu po-
měru zmenšení tak, aby projektantům byly dány ty
nejlepší předpoklady provedení projektu a zajištěna
dokonalá komplexní projekční připravenost stavby.
Oelékolektivy vědeckých pracovníků pod vedením

vynikajících akademiků pr:acovali a stále pracují na
přípravných pracích projektů, aby podle směrnic
strany a vlády předložili v pravý čas dokonale při-
pravené návrhy projektů ke schválení. Usnesení
VKS(b) a vlády Sovětů o uskutečnění velkých sta-
veb komunismu je pak skutečným povelem k zahá-
jení do všech podrobností rozplánovaných dílčích
úkolů. Tu je třeba obdivovat prozíravost, dokonalé
řízení plánování přípravných a projekčních prací
a koordinaci všech složek v 'správném sledu nejprve
na přípravě mapových podkladů, potom na projekč-
ních pracech, jejichž výsledkem je komplexní pro-
jekt, a konečně na stalinsky rychlé, přesné a ne-
smlouvavé realisaci všech plánovaných staveb.
Není pro nás bez zajímavosti všímnouti si, že

nejen při přípravě mapových děl musí bezesporu
být mobilisován velký počet zeměměřických inže-
nýrů a techniků, ale že i během stavby je zeměmě-
řič jedním z hlavních řídicích orgánů pozemních
prací a že zeměměřič s theodolitem, vyměřující nebo
vytyčující v průběhu stavby, se stal přímo symbo-
lem mírového budování Sovětského svazu.
Velký význam vyplývající z všestranného využiti

výsledků veřejného vyměřování a mapování v hospo-
dářském životě Sovětského svazu je vyjádřeno i sa-
motnou organisační strukturou zeměměřické služby,
jejíž všechny složky - závody, ústavy a podniky -
a zeměměřické orgány jiných ressortů podléhají
hlavní správě geodesie a kartografie při Radě mi-
nistrů SSSR v Moskvě.
A tak jako v Sovětském svazu hrají zeměměřické

kádry významnou roli při velkých stavbách komunis-
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mu, tak také u nás zeměměřiči docházejí pomalu ale
jistě uznání v technickem, hospodářském i politic-
kém dění, kterého se jim dostává za jejich obětavou
:práci a organisační schopnost vypěstovanou přímo
zeměměřickým povoláním. Každodenním systematic-
kým prováděním zeměměřických prací vyžadujících
mimořádné přesnosti a odpovědnosti, a neustálým
každodenním řešenim nejruznějších technických
i hospodářských otázek je náš zeměměřič veden
k samostatnosti v rozhodování a stává se úspěšným
pracovníkem i orgánisátorem velkých zeměrněř,tc-
kých prací. Všeobecnétechnreké vzdělání,~'še8tran-
ná praxe, znalost lidí a politické uvědomění, prame-
nící povětšině již ze sociálního puvodu, jsou přednosti
našich zeměměřiču, kteří se uplatňují velmi· dobře
všude, kde toho výstavba socialismu v naší vlasti
P?třebuje. .
Sledujeme-li blíže výstavbu socialismu u nás, vi-

díme, že i na našich stavbách socialismu spolupracují
a velmi se osvědčují zeměměřičtí inženýři a tech-
nici, a musíme konstatovat, že dané úkoly plní dobře,
že se jim dostává vedle slušné odměny materiální
i Veřejného uznání jejich práce a že ~i dovedou
por'adit se všemi překážkami. Ani nedostatek středně
technických kádru, které se nám teprve školí a na
které čeká velká, odpovědná, ale tím radostnější
práce, neodradí zeměměřiče od převzetí nejodpověd-
nějšíhoúkolu. I s tímto nedóstatkem sevypořádá, aby
daný úkol splnil.
V současné době jsme svědky toho, jaké perso-

nální potíže je třeba překonávat na př. při výstavbě
našeho hutního kombinátu HUKO na východním
SZoven8ku,.který se již imcižíme budovat plánovitě
podle sovětských zkušeností. Zde bylo třeba z po-
čátku překonávat nedostatek zeměměřického per-
80nálu. Nebylo technikU. Bylo proto přikročeno k ná-
boru pracovníku,' kteří byli na místě" a zahájeno
Jejich odborné školení. A, je třeba si, všimnouti, jak
ti z dělnickýCh kádru, kteří se dobrovolně přihlásili
na výzvu vedoucího ~eměměřického inženýra na
HUKO 8e zapojili do práce. Je třeba ocenit snahy
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těchto kádru zvládnout tech?J.ikupráce a dané ukoly
a to, jak se s chutí věnují studiu matematiky, ge~-
desie a praktické geometrie, s jakou chutí a na-
.diením pracují a jak za poměrně krátkou dobu si
oblíbili zeměměřictví. Toto povolání v nich pěstuje
přirozený intelekt a organisační schopnost a odpo-
vědnost za přesné plnění úk(jlu při měření a vyty-
čování projektu. Všichni, odpovědné vedoucí staveb
nevyjímaje, jsou si vědomi, že řádné, bezvadné a
8 jistotou provedené měřické práce jsou prvním
pfedpokladém hospodárného provedení staveb.
Rovněž zeměměřiči na Ostravsku po vzoru sovět-

ských zeměměřiču vědomi si duležitosti úkolu, kt6rý
je jim ukládán, plní pracovní plán s vypětím všech

sil a jsou příkladem obětavosti. Překonávajíce ne-
přízeň počasí,mrazy a déšť, provádějí polní měřické
práce potřebné k vypracování mapových podkladu
pro projekty a výstavbu našehoprumyslového velko-
města Ostravy a prumyslového gigantu Nových
hutí Klementa Gottwalda.
•Vcelku nenápadná, dle obětavá a záslužná práce
našich zeměměřiču dochází uznání nejen v těchto
prioritních krajích ale i v jiných krajích republiky.
Všechny naše úspěchy a uznání, kterého se nám do-
stává, nás zavazuji" že ještě víc než dosud budeme
uvědoměleji plnit úkoly, které nám budou ukládány
stranou a vládou pro vyhotovení mapových podkladu
těch prostoru naší vlasti, kde v příštích letech na
podkladě přesných map, plánu a projektU zajistíme
další a další pracovní příležitosti pro všechny a
k prospěchu všech.
Zkušenosti sovětských zeměměřiču, ZÍSkanýchpři

přípravě a budování stalinských staveb a při vý-
stavbě socialistických sídlišť, uplatníme v plné míře.
v našich pom.ěrech.Nezanedbámeani výstavbusocia-
lismu na vesnici, která nesmí zustat pozadu za roz-
vojem prumyslových měst, Naše pomoc Jednotným
zemědělským družstvum při provádění hospodářsko-
technických úprav pudy musí 'být zárukou vítězství
socialismu i na vesnici.

Výsledky naší,obětavé a zvlášť odpovědnépřesné
měřické práce, na níž jsou založeny a dále buďovány
stavby a zařízení, jakož i výsledky naší technické a
politické přesvědčovací prcice v JZD, jsou nám tou
nejlepší odměnouza splnění daných úkolu. S Záskou
k svému povolání a s nadšením půjdeme i do další
práce, která pomuže na všech velkých stavbách
ťr naší vlasti zajistit předpoklady úspěšného budo-
vání socialismu. Spolu s dělníky a,' techniky všech
oboru se budeme podílet na dalších stavbách, které
znamenají trvalé zlepšování životních podmínek a
trvalé zvyšování životní úrovně všeho pracujícího'
lidu. Tyto snahy nás povedou k stále vyšším cílum
výstavby, k zpevnění obranyschopnosti naší vlasti
a k zajištění trvalého míru. A k dosaženítohoto cíle
nesmíme·a také nebudeme znát překážek, kterých
.bycho~ ve spolupráci s dělnickou třídou nepřekonali.

.Nejtěsnější spoluprací s budovateli velkých staveb
socialismu a komunismu spolutvoří sovětští země-
měřiči nové vyšší společenskézřízení, které dále
upevňuje moc a nepřemožitelnou sílu národu Sovět-
ského svazu vedených Všesvazovou komunistickou
stranou (bolševiku). .

Prací na stavbách socialismuvnaší
vlasti upevňujeme i my moc a sílu
n á rod u Čes k o slov e,n s k a a tím cel é h o
tábora míru a pokroku.
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Zeměměřictví při výstavbě měst v Sovětském svazu'
711.4 : 526.9 (47)

Í1loha zeměměřičů SSSR při výstavbě nových nebo rekonstrukci starých měst s ohledem na potřeby
společnosti budující komunismus. Geodetické plány, Jejich měfitka a náplň pro různé účely, jimž mají
sloužit. Základní a podrobné geodetické práce při pořizování mapových podkladů pro výstavbu.•měst.

Podle předmluvy redakce k dílu Geodesie ve výstavbě měst (Geodesia v gorodskom stro3'těl8tve)
volně přeložil z ruštiny Ing. V l a d is l a v Ve is.

Jedním ze základních / cílů plánovité výstavby
nových a rekonstrukce stávajících měst je vybudo-
vání sidlišť v technickém slova smyslu pokrokových.
Po Velké říjnové socialistické revoluci vznikla

v SSSR naléhavá potřeba prací pro zvelebování a
rekonstrukce starých měst, jejichž účelem je od-
stranění stávajících nedostatků městského osídlení
a zlepšení bytových poměrů obyvatelstva a jeho
obsloužení kulturně technickými zařízeními.
Tyto práce provádějí se jednak na podkladě gene-

relních plánů městské výstavby, jednak na podkladě
podrobných projektů výstavby a rekonstrukce, za-
hrnujících v sobě celý komplex otázek týkajících se
uspořádání uliční sítě, městské dopravy, vodovodní
a kanalisační sítě, dislokace bytových i veřejných
staveb i architektonického vzhledu města jako celku
i jeho jednotlivých prvků.
SVYmi cíly a úlohami se úpravy a rekonstrukce

měst v SSSR ostře odlišují od výstavby a rozvoje
měst v zemích kapitalistických. Zatím co města
v kapitalistických státech ,vznikají a rostou živelně
a podrobují se částečné regulaci jen v zájmech
buržoasie a mají také takovémuto, vývoji odpovída-
jící nedostatky, vznikají a rostou socialistická města
podle plánu vypracovaného ve shodě a těsné spoji-
tosti s celkovým plánem rozvoje národního hospo-
dářství, směřujícím k vybudování komunistické
společnosti.
Možnosti plánovité výstavby nových měst a rekon-

strukce měst stávajících jsou v SSSR neobyčejně
velké, neboť plánování veškerého národního hospo-
dářství v SSSR je základní podmínkou zajišťující
správné řešení úloh jak při plánování celých oblastí,
tak při plánování jednotlivých měst i jiných obydle-
ných celků.
Při vypracovávání projektu výstavby nového města

nebo rekonstrukce starého musí mít projektant ne-
ustále na zřeteli, že výstavba se provádí ve veliké
době bůdování komunismu a musí být proto' pro-
nfk:nuta zájmem o člověka. .
Při pracích na výstavbě města je nutno současně

s upravovacím plánem vypracovati řadu technických
projektů umožňujících pozdější vyhotovení detail~
ních pracovních výkresů pro přímou potřebu pro-
vaditelů staveb.
Tak stává se projekt úpravy města (upravovací

plán:) dokumentem:
L vypracovaným na základě národohospodář-

ských úkolů předvídajících směr i velikost budou-
cího rozvoje města,
2. shrnujícím projekty inženýrských zanzení

usilujících o vytvoření nejlepších bytových pbměrů
obyvatelstva,

3. poskytujícím celková hlediska pro řešení archi-
tektonických úloh Výstavby města a jeho jednotli-
vých čtvrtÍ.
Plánování výstavby měst doznalo zvláště velikého

rozmachu po vítězném zakončení Velké vlastenecké
války, kdy bylo třeba obnovovat zničená města a
vesnice, rekonstruovat jejich staré uspořádání
a zdokonalovat je ve shodě s úkoly stalinské epochy
budování komunismu.
Z velkého mno7Jství plánovacích prací a z jejich

mnohostrannosti a významu vyplývají :t:Ieobyčejně
velké požadavky na zeměměřické podklady jakožto
základu pro plánování výstavby měst jako celku
i vypracování řady technických projektů.
Pro vypracování generálního plánu výstavby

města je nezbytný vysocehodnotný geodetický plán
stávajícího města nebo území určeného k vybudování
nového města. Na tomto plánu musí být přesně za-
kreslena celá dosavadní situace i terenní relief vy-
značený vrstevnicemi. Bez podrobného znázornění
situačních detailů.a terenního reliefu není možno
správně řešit celou řadu technických i hospodář-
ských úloh plánovité výstavby a dosáhnout plno-
hodnotných architektonických řešení městského za-
stavění.
Organisace městského prostoru (rozložení prů.

myslových i obytných oblastí, dopravních zařízení
atd.) provádí se na podkladě geodetického plánu
velkého měřítka. Projekty technických zařízení
(vodovodu,kanalisace, vnitroměstské dopravy) vy-
pracovávají se na podkladě podrobných geodetických
plánů udávajících místa čerpání pitné vody, oblasti
vypouštění kanalisačních vod atd. .
Další práce na výstavbě města a vypracování pro

ně nezbytných technických a prováděcích výkresů
městských prvků (zastavění ulic, inženýrských za-
řízení pro přípravu území k hospodářskému využití,
vysušení atd.) provádějí se na podkladě ještě podrob-
nějších geodetických plánů a nivelačních prací.
Nerozlučné spojení plánovité městské výstavby

s přesným geodetickým zaměřením je jednou ze
základních podmínek dovoh,ljících zajistit vysokou
kvalitu projektů výstavby a socialistické rekon-
strukce měst v SSSR.
Zeměměřické práce v městech doznaly zvláště vel-

kého rozmachu a významu po vydání nařízení VCNK
(Všesvazový ústřední výkonný výbor) a SNK (Sov-
narkom - rada lidových komisařů) RSFSR ze dne
4. října 1936, zavazujícího městsk,é i vesnické sověty
za účelem sjednocení zvelebovacích prací a bytové
výstavby městských sídlišť pořizovati:
a) plány stávajícího rozložení zastavitelných

městských i. vesnických pozemků,
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b) upravovací plány, oibsahujícířešení přestavby
stávající obydlené části a dalšího rozvoje a rozšíření
daného osídleného prostoru.
Pokud jde o nově vznikající dělnická, vilová a re-

kreační města a sídliště, přikazuje toto nařízení, že
smějí býti budována jen podle v zákonem stanove-
ném pořadí schválených upravovacich plánů ukazují-
cích jak hlavní rozvržení a zastavění, tak i další roz-
šiřování a rozvoj těchto sídlišť.
Bez přesného geodetického plánu, neustále udržo-

vaného v souhlase s přírodou, není možná ani účelná
organisace provozu v mnohotvárném a složitém
komunálním hospodářství.
Plány měst a městských sídlišť vyhotovují se

v dnešní době v nejrůznějších měřítkách, měřítkem
1 : 50ÓO počínaje a měřítkem 1 : 200 konče. Volba
toho či onoho měřítka závisí od a) velikosti i cha-
rakteru inženýrských prací, které mají být provedeny
na území uvažovaného sídliště, b) velikosti území
určeného k zaměření, c) charakteru zastavění,
d) topografického charakteru území a od celé řady
dalších podmínek technické i hospodářské povahy.
Geodetickýplán v měřítku 1 : 5000 s vrstevnicemi

po 1,0-2,0 m používá se hlavně pro vypracování
generelního plánu města. Zastavěná část města na
těchto plánech zobrazuje se pouze obVOdYbloků bez
vyzna:čeníjednotlivých budov, s výjimkou těch, které
mají zvlášť velký význam pro veřejnost, jako budova
městského sovětu, divadlo, klub, knihovna· atd.
V některých případech, zvlášt~ při rekonstrukci

ulic a čtvrtí v stávajících městech, je potřeba vy-
hotovit geodetické pUíny ještě větších měřítek.
Velké použití mají geodetické plány měst v mě-

řítku 1 : 2000; je jich třeba při projektování vodo-
vodní a kanalisační sítě, cest městské dopravy,
při rozvrhování komunálních i průmyslových staveb,
při určování vegetačních ploch, oživení domovních
bloků zelení a při celé řadě dalších prací pro zvele-
beni obydleného celku. Vrstevnice v plánech v mě-
řítku 1 : 2000 vykreslují se obyčejně v intervalech
1,0-0,5 m.
Plánů v měřítku 1 : 500 je třeba pro detailní pro-

jekční práce při stavbě různých inženýrských za-
řízení; jsou velmi podrobné a proto rychle zastará-
vají. Protože jejich udržování ve shodě se skutečnosti
je spojeno s velkými obtížemi, doporučuje základní
technická instrukce pro zaměřování měst vyhotovo-
vat plány tohoto měřítka jen pro ty městské obvody,
kde je jich třeba pro řešení neodkladných úkolů nej-
bližší doby. Nejčastěji se geodetických plánů v tak
velkém měřítku používá při projektování parků a
zelených ploch na obvodě i uvnitř města. Jsou-li již
v přírodě nějaké stromy a keře vysázeny, musí plán
projektantovi dávat nejen celkový přehled území, na
němž má býti park založen, ale musí zachycovat
i jednotlivé skupiny stromů a dokonce i jednotlivé
nejcennější stromy osamoceně stojící.
Plány v měřítkách větších než 1 : 500, na příklad

1: 200 nebo 1 : 100 mají určení speciální. Používají
se při stavbě podzemnídráhy, při vypracovávání pro-
jektů podzemních podjezdů a při detailních projek-
tech velkých a důl~itých inženýrských staveb.

Velmi často jsou plány v měřítku 1 : 200 vyhoto-
vovány podle měřických údajů získaných při pracích
pro vyhotovení plánů v měřítku 1:500; v takov~m
případě je výsledkem plán v měřítku 1 : 200 s přes-
nosti měřítka 1 : 500.
V měřítkách menších než 1 : 5000 se plány měst

obyčejně nevyhotovují. Plány v měřítkách 1 : 10 000
a 1 :25 000 vyhotovují se obyčejně jen zmenšením
plánů větších měřítek a užívají se k sestavení gene-
relních plánů a schemat při plánování úprav měst·
ského okolí a při územním plánování větších oblastí.
S ohledem na rozsah území, měřítko plánu a cha·

rakter situace mohou být městské plány vyhotoveny
nejen pozemním měřením, ale i zaměřením foto-
leteckým.
Jsou-li k disposici fotoplány a letecké snímky je

práce inženýra projektanta značně usnadněna, neboť
fotoletecký materiál umožňuje mnohem lepší před-
stavu o jednotlivých detailech situace. Je-li při foto-
leteckém zaměření dbáno všech technických poža-
davků, je na fotoplánech mnohem zřetelněji možno
rozeznat nejen obrysy velkých budov, ale i osamocené
drobné stavby a stromy. Tato okolnost ovšem usnad-
ňuje práci projektanta a umožňuje mu při projekto-
vání dbát lépe všech daných skutečnosti.
Geodetické práce dělí se na základní a podrobné.
K podrobným zeměměřickým pracím patří: za-

měření průjezdů &-průtahů, zaměření zastavěných
obvodů, výškové zaměření v zastavěných obvodech,
situační i výškové zaměření nezastavěných částí,
riivelace průtahti a plošná nivelace a zeměměřické
práce spojené s přenesením projektu do přírody.
K základním zeměměřickým pracím patří vy-

budování' geodetických základů pro městské mapo-
vání.
Geodetické základy umožňují získání co do přes-

.nosti stejnorodého mapového materiálu, kontrolu a
zjištění případných chyb v různých měřických pra-
cích, spojení plánů vyhotovených různými provadi-
teli V jeden celek, a také spojení městských země-
měřických prací se zeměměřickými pracemi celo-
státního mapování. Geodetické základy městského
mapování tvoří triangulační a polygonometrická síť
a základní síť výšková.
Geodetické základy dále umožňují udržovat ma-

pový materiál ve stálém souhlasu se skutečností a
poskytují i síť dostatečně pevných bodů nutných
k přenesení projektu do přírody a vytyčení inženýr,:
ských staveb. Protože měřítko v jakém má být vy-
hotoven plán té či oné části města není možno pře-
dem stanovit, budují se geodetické základy tak, aby
umožňovaly zaměření a vyhotovení plánů v měřítku
největším, t. j. obyčejně 1 : 500.
Aby projekt městské triangulace bylo možno vy-

pracovat správně, je třeba sledovat celou řadu otázek
souvisících s vybudováním geodetických základů.
Jen v tom případě, kdy triangulační síť (na př. I.
a II. řádu) je budována s ohledem na další zhuštění
a na rozvinutí sítě polygonometrické, je možno do-
sáhnouti potřebné přesnosti pro vybudování celého
geodetického základu.
Spojujícím článkem mezi geodetickým základem

a pracemi podrobného měření jsou polygonové po-
řady. V zastavěných částech vytvářejí. síť přímek,
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na kte~ se provádí zamerení situace. V částech
nezastavěných pak vytvářejí síť měřických bodů,
z nichž se provádí zaměření situační i výškové nej-
častěji měřickým stolem.
Všechny zeměměřické práce prováděné na území

města jsou charakterisovány složitostí, zvýšenými
požadavky na přesnost výsledků a specifickými
zvláštnostmi, které je odlišují od běžných země-
.měřických pl'ací.
Složitost zeměměřickýchprací vyplývá ze složitosti

městského hospodářství probíhajícího jak na po-
vrchu, tak pod povrchem celého území. Zvýšená
přesnost výsledkůzeměměřických prací je nutná,
aby zajIstila vt-Ikoupřesnost vytyčení inženýrských
staveb v přírodě. Specifické zvláštnosti zeměměřic-
kých prací jsou vyvolány nutností provádění prací

, v-!!ztížených podmínkách zastavěného prostoru.
Přes složitost, svéráznost a velký rozsah země-

měřických prací neměli v SSSR donedávna systema-
ticky uspořádaně příručky o vyhotovování měst-
ských plánů, která by obsahovala theoretické zdůvod-
nění požadavků kladených na městské plány, mají-li
tyto vyhovovat potřebám městského hospodářství
v jeho dnešním·vývoji.
Vydáním informační příručky "Geodesie ve vý-

stavbě měst" vyplnilo ministerstvo komunálního
hospodářství RSFSR tuto mezeru v odborné tech-
nické literatuře. Tato příručka obsahuje nejen theore-
tické důkazy, ale i podrobně vypracované vzory
zeměměřických prací v městech s příklady z praxe.
K práci na sestavení informační příručky. přizvalo
vydavatelstvo nejen geodety-theoretiky, ale i inže-
nýty praktiky přímo zaměstnané vyhotovováním
městských map. .
Příručka "Geodesie vé výstavbě měst" pojednává

ozeměměřických pracích pozemních, neboť až dosud
je tento způsob nejčastěji používán. Vydavatelstvo
má však v úmyslu později vydat též příručku pro
pořizování městských plánů fotoleteckou cestou,
novou účinnou methodou, která v některých pří-
padech, kdy byla použita, dala plně vyhovující vý-
sledky.

Příručka "Geodesie ve výstavbě měst" má dva
svazky.
Svazek I. "Základní geodetické práce" obsahuje

tyto části:
1. Celková charakteristika městských geodetic-

kých prací (autoři R. K. Andrejev a V. S. TolgiJkij).
2. Městské triangulace (autoři O. G. Dítc a A. A.

Kuročkin) .
3. Městská polygoriometrie (autoři N. A. Kuzin

a N. N. Lebeděv).
4. Městské nivelace (autoři V. S. Tolgskij a A. V.

Roza1ijev).
Svazek II. "Podrobné geodetické práce" obsahuje

části:
1. Podrobné mapování měst a městských sídlišť

(autoři N. A. Kuzín a N. N. Lebeděv).
2. Zaměřování podzemních městských zařízení

(autor N. P. Rybcov).
3. Zeměměřické práce při projektování a stavbě

podzemní dráhy (autoři N. N. Lebeděv a E. I. Zel-
cer).
4. Zeměměřické práce při projektování a stavbě

elektrických drah (autor N. A. Kuzin).
5. Zeměměřické práce při projektování a stavbě

městských mostů (autor A. F. Ljutc).
Jako příloha k prvnímu svazku byly vydány "Pra-

covní geodetické tabulky", které mají sloužit měst-
skému zeměměřiči jako pomůcka při provádění prací
pro vybudování městských geodetických základů
i při provádění prací podrobných.
Vydávajíc příručku "Geodesie ve výstavbě měst"

bylo si vydavatelstvo vědomo obtížnosti a odpověd-
nosti úkolu, kterého se při sestavování první syste-
matické práce obsahující methodiku provádění měst-
ských zeměměřických prací podjalo a 'bude velmi
vděčno zeměměřickým inženýrům, kteří městská vy-
měřování provádějí, za věcné poznámky udávající
nedostatky této práce a rovněž za připomínky a
přání na zlepšení práce příští.

Vyhledávání trigonometrických bodů
Ing. Vladimír Forman 526.32 .526.93

Dnešní .stav 8tabilisací trigonometrických bodů a úvahy o Jejich ochraně. Způsob vyhledávání protí-
náním se strany: Způsob vyhledávání protínáním zpět, zalóžený na průsečíku sečen kružnic, podle ná-
návrhu rakouské triangulační instrukce.

Článek Ing. Dr Kučery, uveřejněný v č. 6/51, a člá-
nek Ing. Dr Války, uveřejněný v č. 11/51 tohoto
časopisu, o hledání polohy trigonometrického bodu
přišly právě včas. Ztráty povrchových značek se
množí a po hoSpodářsko-technických Úpravách po-
zemků se změní často" situace tak, že není možno
vyhledati podzemní značku podle místopisných
dat.
Přesto, že ministerstvo techniky vydalo výnos na

ochranutrigonometrických bodů, ztráty povrchových
značek rostou a je již třeba uvažovati o udržování
trigonometrické sítě. Jako každý stavebník po po-

stavení domu pamatuje na jeho udržování, musíme
se postarat i my o uchovávání jednotné trigono-
metrické sítě, neboť.za několik roků bychom mohli
pozbýt mnoho z toho, co víc než jedna generace
vybudovala. Každá pozdější náprava by byla náklad-
nější.
Po odklizeníokolních signalisací bude hledání pod-

zemní značky někdy velice obtížné a nákladné, neboť
po úpravě pozemků nelze již vždy použíti místopisu.
V některých případech bude nutno hledati s pomocí
polygonového pořadu, případně i pomocnou signali-
sací některých bodů v zalesněném terénu.
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Zeměměřická služba z krajua okresu hlásí již
mnoho zmizelých povrchových značek. Zatím zu-
stává většinou jen přI registraci těchto změn li škoda
se nenapravuje ve všech případech. Nápravu je však
nutno podniknouti včas, dokud stavby na okolních
bodech stojí, př~padně kdy je ještě možno alespoň
přibližně nalézti místo podle místopisných údaju

. před úplnou změnou situace. Později· i místní obyva-
telé ztratí schopnost orientace a i přibližné vyhledá-
ní bodu bude velmi těžké.
Jistě má každý, komu byly vydány souřadnice,

právo, aby v terénu našel povrchovou značku. Je-li
ztracena, stane se snadno, že nová měřická práce
zustane nenavázána. Trigonometrický bod' byl po-
tom určen zbytečně.
K poč(;!tnímu zpusobu hledání bodu chtěl bych

nejprve úvésti, jak se nejčastěji vyhledává u SZKÚ.
Děje se to -protínáním se strany. Nejprve se provede
bez stroje rekognoskace bodu. Některého dalšího
dne se vytyčí s vhodného trigonometrického bodu A,
1'1 e p ~ í li š v z dá len é h o od bodu hledaného T,
směr na T podle jižníku od některého dosud signa-
lisovaného bodu B nebo kostela. Figurant s daleko-
hledem v místě hledaného bodu T zajistí vytyčený
směr dvěma trasírkami. Pokyny k zařízení rlP směru
se mu dávají praporkem, deštníkem nebo Hným vět-
ším předmětem. Po přechodu se strojem na hledaný
bod se postaví stroj do vytyčeného směru, v libo-
volném bodě S. Po zaměření úhlu a~ezi body Aa B
se vypočte sinovou větóu strana AS a porovná se
se stranou ATz triangulačních údaju. Rozdíl se hned
vytyčí v terénu a hledá se podzemní značka.Přes-
nost tohoto zpusobu vždy postačí. .
. Výpočet sinové věty může také odpadnouti. Z roz-
dílu úHlu měřeného' a· úhlu vypočteného z jižníků
zjistíme podle centračního nomogramu' kolmou dél-
kovou hodnotu, kterou buďto přímo vytyčíme nebo
i nívydě:Iením sin a vypo'čteme uvedený rozdíl.
Vhodný nomogram pro hodnotu q je uveden v Geo-
detickémpočtářství II. běh, 1947 od prof. Dr Fialy,
str. 127. Protože rozdíl úhlový bude dosahovati vět-
ších hodnot, nutno jej zmenšiti .na př. v poměru
1: 10.
Tento způsob je výhodný jen tehdy, jsou-li body

blízko a přecházení .~.dorozumíván~ není obtížné.
Také nelze někdy vytyčiti směr' s,bodu, A. Nutno'
potom použíti zpětného protínání. Bu::1e-liosvobozeno
zcelá od pdcítání, bude ještě rychlejší než :dosavadní
zpusob. Pro protínijní -zpět bylo ·bymožno použíti;
a,nalogicky způsobu použitého .při sestrojování od-'
chylkového .obrazce při protínání Zpět, jak je to
na př. popsáno v Geodetickém počtářství, II. běh
na str. 129. Zde se - z ..úhlových rozdílů' počí-
tají délky úseku na směrech asi tak, jako jsou počí-
táni směroví součinitelé při souřadnicovém vyrov-
nání, a z nich se sestrojuje geometrické místo. bodů.
. Aby výpočty odpadly vůbec, chtěl- bych uvésti
další způsob, při němž se pracuje na rozdíl od zpu-
sobu Dr Války (viz článek v č. 11/51 tohoto časo-
pisu) jen graficky a s nomogramem. Tento způsob
našel jsem později uvedený v návrhu triangulačního
návodu rakouského (Entwurf. Dienstanweisung fiir
die Neutriangulierung des Gebietes von Osterreich.
Feldarbeiten. 2. Auflage Wien, 1935).

Vynesou se směry S---'4, B, C na tři signalisované
. trigonometrické body (viz Obraz). Protože. většinou
se nalezne poloha hledaného bodu dósti přibližně, ne·
budou rozdíly mezi měřenými úhly a úhly z jižníků
graficky vyjádřitelné a je možno již doma směry
výnésti z jižníků.

Z úPlových rozdílů se zjistí podle nomogramu ke
. /~ /~ /~

každému z ramen tří úhlů ASB, BSC a eSA délky
kolmic: V těchto vzdálenostech q se vedou rovnoběžky
S danými směry. Průsečíky 1a 2 prochází kružnice,
která.je geometrickým místem pro vrchol obvo-
dovéhoúhlu a. Kružnici nahradíme sečnou. Obdob-
ným způsobem postupujeme i u dalších úhlů.
V obrázku není pro přehlednost provedena kon-
stru~ce pro třetí úhel. Sečny se buď protnou v jed-
nom bodě nebo vytvoří chybový obrazec.
Při vynášení rovnoběžek musíme dáti pozor na

znaménko. Je-li. měřený úhel menší než úhel z již-
riíků,vynášejí se rovnoběžky směrem dovnitř úhlu,
je-li větší, vYnášejí se vně a protnou se s prodlouže-
nými paprsky.
Poloha hledaného bodu se vytyčí snadněji bez

výpočtů úhlu e grafickým odměřením pravoúhlých
souřadnic vztažených na jeden ze tří směru. Měřítko
bude stejné, -v jakém jsme vynášeli kolmice.
Byla~li by vzdálenost hledaného bodu větší a chy-

bový obrazec tak veliký, že by nebyla jistota, zda
bude podzemní deska nalezena, je nutno opakovati
měření na přesněji zjištěném místě.
Tím to' zpusobem -odpadIí.ou všechny výpOčty pro-

váděné v poli. Avšak pro hledání trigonometrických
a zhušťovackhbodů bude vždy nutno, aby body
měly dosud signalisaci nebo byly trvale signaliso-
vané (kostely) nebo lehce signalisovatelné (trasir-
kou). Proto je nutné:
1. co nejvíce určovati kostely, kapličky, transfor-

mátory a pod. stavby;
2. v Oblastech velkých pozemkových změn a úprav

využití měřických staveb, dokud ještě stojí, i když
jsou již na spadnutí a nedá se na ně vystoupiti.
V pohraničí bylo vyhozeno velké množství kamenů

úmyslně v r. 1938 a za okupace. Není-li po ruce
stabilisační materiál, je nutno alespoň podzemní
značky řádně zaměřiti na změně.ný stav. Jednotná
tr~onometrická síť spolu se zhušťovacími body
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bude čím dále tím více pouzlVana zeměměřickou
službou v krajích i ,v okresech. Je tedy na ní, aby
včas začala u drž ovat i tu t o s i ť.
Nesmíme dopustit, aby vývoj šel tak daleko, jako

kdysi na Slovensku, kdy při reambulaci a při hle-
dání bodů první katastrální triangulace byly v ně-
kterém území všechny povrchové znaky již ztracené.
Zde bylo potdm nutno nalézti podle mapy alespoň
dvě podzemní značky a teprve z nich pomocí úhlů
se hledaly další značky.
.P o zná m k are d a k c e: Vyhledávání již ztracených
trigonometrických bodli je věcí a úkolem' všech země-
měřických složek. Geodetické základy, na něž je nava-
zováno veškeré měření a mapování potřebné pro pro-
jekční připravenost všech našich staveb socialismu, je
však třeba ochraňovat dříve, než dojde ke zničení bodd

a tím k, velkým škodám. V tom, jak si Sovětský svaz
váží vybudovanýcb geodetických základd a zejména tri-
gonometriCkých bodli a jak tyto body ochraňuje, může
nám být vzorem a poučením. V Sovětském svazu ochra-
ňují trígonometrické body umístěné v polnieh tratích
kolchozních a sovcboznich lánů ochrannými a stále
\,ldržovanýmipříkopy vyhloubenými kolem trigonometric-
kého bodu a signalisačních staveb. Takováto ochrana je
jistě nejúčinnějším prostředkem k zajištění trigono-
metrického bodu před jeho zničením. Zároveň toto opa-
tfení je výmluvným upozorněním ZE!mědělskýmpracov-
níkům a traktoristům, aby neporušili stabilisaci, která je
nadto chráněna ochrannÝm kopcem navršeným uměle
na povrchový znak bodu. Takovými opatřeními ,před-
chází Sovětský svaz ztrátám a zničení trigonometrických
bodů. I zde je možno čerpat poučení ze zkušeností SSSR,
aplikovat je vhodně na poměry oU nás a předejít tak
velkým národohospodářským ztrátám.

Použití logaritmického pravítka v zeměměřické praxi

Pro naše čtenáře, hlavně % řad pOmocné technické služby,
kteří neměli dosud' příležitost se:{námiti.. se s ,počítáním
na 10J!.aritmickémPravítku, uvádíme v d~lším některé po-
drobnosti nezbytné pro .dokonalé praktické využití logarit-
mického fJravítka v běžné %eměměřickepraxi s příslušnými
fJraktickými příklady. ' '

Určováni počtu míst a desetinné ěárky ve výsledkn:
Při většině číselných výsledkO: počtář ze zkušenosti

správně urči desetinnou čárku ve v'ýsle~u. Mnohdy při
počítání s velkými neb velmi malÝmi čísly nelze se spo-,
lehnouti na pouhý odhad; pak nutno póužíti pravidel.
Výpočty se provádějí pokud možno na ,dolních stup-

nicích (1-;.-10),kde lze-s větši přesnosti odhaclnouti třetí,
případně i čtvrté místo. ,
Pro určování míst' na logaritmickém pravitku zavádi

se t. zv. modul čísel.
Císla > 1 mají modul kladný (+), který se ,rovná

počtu míst od desetinné čárky vlevo.
Císla < 1 mají modul záporný (-), který se rovná

počtu nul vPravo za desetinnou čárkou.
Císla < 1, kde za desetinnou čárkou následuje ihned

číselná hodnota, mají modul O. •
Příklady:

číslo 3,1415 36,8 8006,08 '45390,73
modul +1 +2 +4 +5
číslo 0,0157 0,00268 0,00029 0,0000'0485
modul -1 -2 -3 -5
číslo 0,278 0,4067 0,8~ Q,1003
modul O O O 'o
Modul čísla je vždy o + 1 větší než jeho logaritmická

charakteristika. Označí-li se čisla písmeny A B C, bu-
dou jejich moduly a b c.
Násobení: '
A. Na dolních stupnicích (1-;.-10)podle vzorce

AXB=C
(logA + logB = log C).

Na dolní stupnici tělesa pravítka přiřadí se k číslu A
začátek (1), připadně konec (10) stupnice, §oupá~a.
Ryska běhounu nařídí se na stUpnici šoupátka na číslo
B a: součin C se čte proti této' hodnotě opět na· dolní
stupníci tělesa pravítka vpravo, případně vlevo od A.
, Mohou nastat· dva případy:
1. Součin C je vpravo od čísla A, čili" šoupátko .je

nast'lveno levým koncem stupnice (1).
Modul součinu c rovná se součtu modulu násobence

a násobitele zmenšenému o 1.
c=a+b~l

O,0003lÍ4X 0,213~ 0,00008i8
modul c = - 3 + 0-1 = - 4
148,2X 0,0065== 0,963
modúlc = +3 + (-2)~1 = (}

2. Součin C je vlevo od čisla A, čili šou~tko je na-
staveno pravým koncem, stupnice (10). Modul součinu c
rovná se součtu modulá násobence a násobitele.

c=a+b

,5040X 3,01= 15170
modul c = + 4 + .1~ + 5
0;871X 11,53= 10,04
modul c=0+2= +2

B. Na reciproké stupnici (10'-+-'1)._
Reciprokou (převratnou) __stupnicí jsou vybavena jen

některá logaritmi('ká pravítka. Stupnice je, umístěna
uprostřed šoupátka a bývá někdy provedena odlišnóu
barvou. Je téže délky jako dolní stupnice, ale dělení
i číslování stupnic jest opačné; Použití reciproké stup-
nice je patrné z uvedeného příkladu:
Násobeni dvoU"čísel: "

AXB=C
lze upravit na tvar dělení

1
A:T= C (6)

Označí-li se
1B= R (reciproká hodnota čísla B),

bude rovnice "(6)po dosazení míti tvar
A:R=C (7)

LogaritmováDi rovnice (6) -
log A- (logI-log B) = log C

lze' napsati. ve tvaru .
logA-DlogB = logC

kde D log B jest doplňkový logaritmus čisla B. Hodnota
D log je patma z příkladu, (bez 'Udáni charakteristiky)

log 3 = ,477 1213
D log 3 = , 5228787

Na základě -těchto -doplňkových logaritmd je právě
sestavena reciproká stupnice. Jak patrnn :z; rovnice (7),
ná::;obenise převede na tvar děl~ '
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K výpočtu se použije dolní stupnice tělesa (1+10) a
reciproká stupnice (líH-l). Na dolní stupnici tělesa na-
řídí se k čís:u A ryska běhouna. Pak šoupátkem nařídí
se na reciproké stupnicI pod rysku číslo B. Výsledek
- součin C - čte se na dolní stupnicí tělesa proti tomu
konci stupnice šoupátka, který leží uvnitř tělesa. Ne-
mOžepři použití reciproké stupnice při násobení nastati
zbytečné přesunování šoupátka, C9žmOžese státi v pří-
padě A, je-li přiřazen nevhodný konec stupnice.
Pravid:o .t určení modulu jest obdobné s předešlým.
1. Součin C je vpravo od čisla A, modul součinu c

rovná se součtu modulOnásobence a násobitele zmenše-
nému o 1.

1,98X 0,000372= 0,000735
modul c = + 1 + (- 3)- 1 = - 3
0,0601X 0,108= 0.00649
.modul c = -1 + 0-1 = - 2

2. Součin C je vlevo od čísla A, modul součinu c rovná
se součtu modulO násobence a násobitele.

c=a+b
PHklady:

3,14X 0,00642= 0,0201 60300X 35,6= 2150000
modUlc = + 1 + (- 2) = - 1modul c = + 5 + 2= + 7

F()známka:
Na reclproké stupnici lze výhodně řešit nepřímé

úměry vyskytujiC1se v rozných technických oborech,

Dělení:
Na dolních stupnicích (1+10)

A:B =C
(logA -log B ,; logC).

Na dolni stupnici tělesa nařidi se k číslu A ryska
běhounu. ~oti této hodnotě natfdí se posunutím stupnice
šoupátka čislo B. Výsledek - podíl C - čte se na dolní
stupnici tělesa proti konci stupnice šoupátka, který leží
uvnitř tělesa.
Podíl C je vpravo od A, modul podílu c rovná se roz-

dUu modulO dělence a dělitele.
c=a-b

4330: 5,76= 752,0
modul c = + 4- (+ 1) = + 3
0,01668: 0,001823= 9,15
modul c = - 1- (- 2) = + 1

PodU C je vlevo od A, modul podílu c rovná se roz-
dílu modulu dě:ence a dělitele zvěí!eného o -t l.

c=a-b+1

44,7:335= 0,1335
modul c = + 2- (+ 3) + 1 = O
-0,00864:27,3= 0.000316
modul c = -2-(+ 2) + 1 =-3

Někdy bÝVajipři koncích dolni stupnice tělesa pra-
vitka značky k určováni jedničkové korekce modulu.
Při pravé straně jest Prod - 1 (produkt - součin), při
levé straně Quot + 1 (Quotient - podU).Tyto značky
upozorňují při násobeni neb děleni, čte-li se výsledek C
při straně, kde je pro příslušný výkon značka, že modul
c nutno opraviti o - 1 (Při násobení) nebo o -t 1 při
dělení.

Druhé umocňování:
A'=B

2logA = 10gB
Na dolni stupnici tělesa nařidí se ryska na číslo A

a na horni stupnici tělesa čte se hodnota B. Celý výkon
se děje bez použití šoupátka.

Výsledek - druhá mocnina B - je na levé části stup-
nice (1+10), modul b rovná se dvojnásobnému modulu
čísla A zmenšeno o 1.

·b= 2a-1

3,14' = 9,86
moduJ b = 2(+ 1)-1 = + 1
0,01054'= 0,0001116
modul b = 2 (- 1)- 1= - 3
2670'= 7130000
modul b =:= 2 (+ 4)- 1 = + 7
0,271'= 0,0734
modul b = 2 (O)- 1= - 1

Výsledek - druhá mocnina B - je na pravé části
stupnice (10+100), modul b rovná se dvojnásobnému
modulu čísla A.

Příklady:
0,318'= 0,101 0,00723'= 0,0000523
modul b = 2 (O)= O modul b = 2 (- 2) = - 4
8350' = 69700000 4,082= 16,6
modul b=2(+4)= +8. modul b=2(+1)= +2
Druhou mocninu lze též vypočísti přesněji na dolní

stupnici násobenim podle v:orce
A' =A X A

Druhé odmo cňov án i:

VA=B
% log A = 10gB

Druhé odmocňováni jest obrácený početni zpOsobnež
druhé umocňováni, ale číslo A - základ - které se má
odmocnit,musi se nastavit na správnou část horni stup-
nice tělesa. K tomu je nutno nejdHve číslo rozdělit na
dvoumistné skupiny od desetinné čárky vlevo u čÍllel
> 1. nebo vpravo od desetinné čárky u čísel< 1.Po roz-
děleni odmocňovacího čísla na skupiny mOže skupína
nejvyššího řádu býti dvoumistná (sudá), nebo jedno-
místná (lichá). U čísel < 1 rozumí se ta skupina nej-
vyMího řádu, která od desetinné čárky vprávo prvně
obsahuje číselnou hodnotu.
Cisla s nejvyšší řádovou skupinou jednomísfnou (li-

chou) nařidi se na"levé části horni stupnice (1+10) a
čísla s nejvyšši skupinou řádovou dvoumistnou (sudou)
nařidí se na pravé části horni stupnice (10+100). vý-
sledek, druhá odmocnina B čte se pod ryskou na do:..ní
stupnici tělesa. Početní výkon děje se rovněž bez použiti
šoupátka. .
Modul výsledku b (druhé odmocniny) řídí se počtem

skupin. odmocňovaného čisla A..
1. Cisla A> 1 maji v druhé odmocnině B modul b

kladný (+), rovnajíci se počtu dvou - í jednomístných
skupin vlevo od desetinné čárky čisla A. .
2. Cisla A< 1maji v druhé odmocniněB modul bzá- .

porný (-) rovnajici se počtu nulových (00).skupin čisla
A vpravo od desetinné čárky.
3. Cisla A< I, která nemaji žádnou nulovou (00)sku-

pinu, maji v druhé odmocnině B modul b = O.
Poznámka:
Při druhém odmocňováni odpadá při určováni mo-

dulu b jedničková korekce, nebot je nahrazena pra-
vidlem lichých a sudých skupin.

Příklady:
\13.14
\1954"80
\1172228
\lÓ,302
\I'0,i)497
\10,004917

= 1,772
= 309
= 415

= 0,548
= 0,223
= 0,0704

levá stupnice. modul b = + 1
levá stupnire, modul b = + 3
pravá stupnice. modul b = + 3
pravá stupnice, modul b = O
levá stupnice. modulb = O
pravá stupnice, modul b = - 1
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\10,0009172 = 0,0312 levá stupnice, modul b = -1

\10,00 oclnl2 = 0,00985 pravá stupnice, modul b = - 2

Všechna uvedená pravidla pro určováni mist při ob-
časném používání mohou se zapomenouti. Počtář si nej-
lépe osvěží pravidla výpočtem nejjednoduššich příkladů
s jednomfstnými čísly, kde výsledky jsou nejnázornější.

Na závěr ještě důležité upozorněni, aby počtář si na-
vykl čísti i nařizovati hodnoty na pravítku podle číslic
v pořadí, podobně jako se odečítá dalekohledem na lati.
Na př. 705 rozloží se jako 7 - O- 5 a pod. Tím se za-
mezí nejčastějším chybám ve výpočtech.

Použitá literatura:
. Ing. E. Bar a n o v s k ý: Počtářský těsnopis - 1942.

Zlepšovací návrhy, problémy a stanoviska
526.961

Nastavení hliník:ové folie do správné polohy vzhle-
dem k pravoúhlému koordinátografu.

K článku Ing. Karla Letochy uveřejněnému ve 4.
čísle časopisu Zeměměřictví (roč. 1/39-1951)
upozorňuji na velmi jednoduché zařízení, které jsem
asi před 8 roky provedl na pracovní desce koordi-

Obr.!.

nátografu u KMú v Praze a které umožňuje ne sice
pWlné, ale velmi rychlé přibližné nastavení hliníkové
. folie do žádané polohy vzhledem k přístroji. Protože
koordinátograf neměl odečítací lupu, nešlo tehdy

o přesné nastavení již vyneseného rámu sekčního
listu, nýbrž o rychlé nastavení folie při vynášení
do přibližně správné polohy ať při normální, nebo
při posunuté poloze (8 větším okrajem na jedné

straně) sekčního rámu. Myslím, že s určitou .úpravou
dalo by se ho použít i k účelům požadovaným Ing.
Letochou.
Celé zařízení tvořilo 6 papírových milimetrových

měřítek nalepených přímo na pracovní desku koordi-

Obr. 3.

nátografu tak, jak je naznačeno na obrázku č. 1.
Počátek všech měřítek ležel právě na sekčních ča-
rách vynesených trvale přímo na pracovní desku.
Pro účel, pro který' bylo. zařízení užíváno,. byl

postup zcela jednoduchý. Folie položila se na pra-

==~s~
covní desku tak, aby okraj folie udával na papíro-
vých měřítkách právě míru odpovídající požadované
šířce okraje za sekčJ:límrámem.

1952/41



Zeměměřictví
roč. 2/40 (1952) č. 3

Pro účely požadované s. Ing. Letochou bylo by
snad možno postupovati takto:
Na folii' odměříme vzdálenosti a, 'h, c. Folii polo-

žíme na pracovní desku tak, aby údaje na měřítkách
A, B, C byly o málo větší, než jsou vzdálenosti a, b,
c. K okraji folie přiložíme kovová těžítka 1, 2, 3 do
míst a tak, jak je naznačeno na obrázku 3. Jemným
poklepáváním na těžítka se strany od folie odvrá-
cené posunujeme nejdříve těžítko 1, potom těžítka
2 a 3 tak, aby odpovídající rohy sekčního rámu při-
šly právě pod střed odečítací lupy nastavené. nad
příslušné rohy.
Místo poklepáváním bylo by možno těžítky jemně

posunovat pomoci kovových kotoučů, přiložených
těsně k těžítkům, jak je naznačeno na obrázku 3
u těžítka č. 2. Posun by se dál otáčením kotoučů ko-
lem málo excentricky umístěné jehly, která by se-po
přiložení kotouče k těžítku zapíchla do dřevěné pra-
covní desky a vytvořila tak pevný střed otáčenÍ, Při-
kládat kotouče přímo k folii bych nedoporučoval,
protože excentrický pohyb kotouče Ihy unášel folii
do strany. Ing. Veis.

526.98
Zlepšené pomdcky pro zobrazovací práce

Zobrazování zaměřené situace je podstatnou části
zimních kancelářských prací. Tomuto úseku 'práce
nutno věnovati pozornost, neboť každé zlepšení by se
projevilo značnou úsporou.
Při zobrazování předmětů. měření v zastavěných

částech se všeobecně používá kovových vynášecích
trojúhelníků rovnoramenných"neboť platí zkušenost,
že pro tuto přesnou a miniaturní práci je nejjedno-
dušší pomůcka nejvhodnější. Neumožňují sice sou-
časné vynesení pořadnice a úsečky, vynikají však
snadnou ovladatelností a bod se zobrazuje průsečí-
kem čar, nikoli pikou. Neposlední důvod je láce sou~
pravy oproti pravoúhlému koordinátografu (stanič-
nímu) jakékoli konstrukce, což je rozhodující ze-
jména tehdy, má-li se touto prací zabývati současné
více pracovníků. > •

Všimněme si proto, zda by se i na této jednoduché
pomůcce nedaló něco zlepšit.
Předpokládejme zobrazování zastavěnéčásti*)

v měřítku 1: 1000 nebo 1: 2000, kdy měřické
přímky jsou poměrně krátké a sledujme podrobně
přitom jednotlivé úkony i okolnosti, mající vliv na
tuto práci, jako je: osvětlení, vhodná poloha po-
můcek, pohodlí při práci apod.
Předpokládejme ještě, že máme vynášeti vzhledem

k přímce PK (P je počátek), že osvětlení přichází
ze směru z nelbozs a rozeznávejme: nastávení troj-
úhelníků pro vynášení (lseček (staničení), nastavení
trojúhelníků pro vynášení pořadnic (kolmic) a dále:
trojúhelník základní, .nesoucí při přeponě dělenou
stupnici a trojúhelník ,posuvný,nesoucí při přeponě
vernier.

A) Měřická přímka má směr s - j vzhledem
k pracovníku.
Nastavení trojúhelníků pro vynášení úsečekmožno

provésti buď způsobem I (základní trojúhelník je

*) Zobrazení zastavěných části bude přev~ádati nad
zobrazením polních trati, které ostatně při polárním za-
měření budou zobrazeny polárními koordínátografy.'

vlevo od dotýkajících se přepon), nebo II (základrií
trojúhelník je vpravo od dotýkajících se přepon), jak
vyznačenona obrazci 1. • . '

'\------- -i---'p
/Wuvnf

r-----------':""'-,PI h ,,-
Posu""!Í

Obr. 1.

Nejprve přiložíme svislou hranu h, posuvného
trojúhelníku ke spojnici PK, dbajíce více na rovno-
běžnost hrany než na přesné přiložení (tato poloha
posuvného trojúhelníku je na obr. čárkovaně). Pak
přiložíme základní trojúhelník a posunutím podél
přepony nastavíme vodorovnouhranu h" na počátek
přímky P.
Třebaže nám u polohy I přitom vadil vržený stín

. hrany h" zdá se, že tato poloha je pro vynášení
úseček výhodnější á užívanější než poloha II, neboť
při pohledu se nám jeví rysky vernieru a základního
dělení u polohy I skoro svisle (zejména, natočíme·li
přímku PK horním koncem poněkud Směremvlevo),
čili pro pozorování koincidence vhodněji než u po-
lohy II, která nás nutí vytáčet hlavu. Také přidržo-
vání základního trojúhelníka levou rukou u polohy
Ije snazší, neboť zde lépe překonáváme tlak půso-
-bící kolmo na přeponu, kterým se snažíme udržet
přeponu posuvného trojúhelníka u přepony trojúhel-
níka základního; u způsobu II dojde snadno k po-
otočení.
Pro vynášení pořadnic (kolmic) se nám však vý-

hody křižují. U polohy I je přesné nastavení hrany
h, na přímku PK tak nevýhodné pro vržený stín
hrany, že je nutno zrušit postavení základního troj-
úhelníka, pootočit mapu tak, aby přímka PK zaujala
polohu Z-'l) a pak vynášet pořadnice. -Poloha II je
zde výhodnější, neboť světlo padá na hranu h, a zá-
kladní trojúhelník stačí jen posunouti podél přepony.
Ovšemnevýhody zpředu uvedené zůstávají.
Řečené platí i když počátek a směr staničení bude

opačný než na obrazci 1.
B) Měřická přímka má směr z - v vzhledem

k pracovníku.
Vynášení úseček v poloze I není možné ani pro

směr. staničení zleva do prava, ani naopak, neboť
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přesnému nastavení svislé hrany na počátek vadí
její vržený stín. Nutno tedy vynášeti úsečky v po-
loze II.

Obr. 2.

Chceme-li p&k v pohodlnější poloze I vynášeti po-
řadnice, musíme zrušit postavení základního troj-
úhelníka a znovu provésti nastavení.
Podívejme se nyní jaké možnosti se nám objeví,

když místo neprůhledných kovových trojúhelníků
použijeme trojúhelníky z průhledné hmoty, skla,
plexiskla a pod.
1. U případu A) v poloze I jednoduchou úpravou

odstraníme nevýhodu vrženého stínu hrany h", když
na spodní ploše posuvného trojúhelníka vyrýsujeme
jemnou rysku, rovnoběžnou s hranou h" s výhodou
ve vzdálenosti d = 1,cm, 2 cm a pod. Nastavujeme
pak na přímku PK nikoli hranu, nýbrž rysku. Tím
získáme výhodu jak pro nastavení trojúhelníků pro
vynášení úseček, tak i pořadnic, neboť pro vynášení
kolmic provedeme přesné nastavení rysky na přímku
PK, stupnici základního trOjúhelníka posuneme
o úsekd a tužkové; rysky pro pořadnice rýsujeme
podél hrany h,.
2. U případu B) můžeme podobně v poloze I vy-

nášeti úsečky při staničení zprava do leva (i zleva
do prava), nastavíme-li rysku přesně na počátek P
a stupnici základního trojúhelníka opět posuneme
o úsek d.,

Ip

1 h,

1,d
f

Pro vynášení pořadnic nemusíme pak zrušit po-
stavení základního trojúhelníka.
S. U případu A/I můžeme vynášeti pořadnice

(kolmice) ještě takto: sesuneme průhledný posuvný
trojúhelník pod spodní bod přímky a základní prů-
hledný trojúhelník přiložíme vodorovnou odvěsnou
k hraněh". Bude-li na spodní ploše posuvného troj-
úhelníka při hraně h" milimetrové dělení a na spodní
ploše základního trojúhelníka přiložené vodorovné
odvěsny vernier, můžeme vynášeti rysky pro kolmice
podél svislé odvěsny tohoto trojúhelníka.
4. Při vhodné úpravě rysek na spodní ploše posuv-

ného trojúhelníka se výhodně přezkušují o~ěrné

míry, neboť se vyloučí nevýhoda vrženého stínu
hrany a to zejména u obrazců pravoúhelníkového
tvaru.
5. Představíme-li si rovnoběžnou rysku nejen

podél hrany h" ale i podél hrany hfJ v téže vzdále-
nosti d, není pak již daleko k použití myšlenky
Engelovy, upravené pro trojúhelníky rovnoramenné,
použijeme-li 2 vernierů umístěných symetricky
k výšce posuvného trojúhelníka ve vzdálenosti d Vi
a upravíme-li vhodně číslování stupnice trojúhelníka
základního.
Takto upravená souprava umožňuje vynášení

úseček a pořadnic při nezměněném postavení základ-
ního trojúhelníka.
6. Rysky označující 5" a 10" zeměpisných sou-

\řadnic u sekčního rámce listu katastrální mapy jsou
skloněny pod úhlem, který je závislý na meridiá-
nové konvergenci. Ta se mění hlavně se zeměpisnou
délkou, t. j. ve směru z-v a to asi o 15',5 na 25 km;
ve směru s-; je změna asi devětkrát pomalejší a
nemusí býti v této úvaze k ní přihlíženo. Spokojíme-li
se se zanedbáním posunu 0,15 mm na konci nej-
delší 15 mm rysky (označené S nebo J) odpovídá to
úhlu 34',5 (u rysek označujících 10" odpovídá to-
muto úhlu posun menší než 0,1 mm). Tomuto úhlu
jako změně4fIDeridiánové konvergence přísluší délka
asi 55 km ve směru z-v kilometrové sítě. Opíše-
me-li na přehledné mapě na př. kraje Olomouc kruž-
nici o vhodně zvoleném středu a o poloměru 55 km,
pak nejen každé místo uvnitř kruhu, ale i v pásu
omezeném tečnými poledníky ke kružnici má meri-
diánovou konvergenci uvnitř intervalu = c ± 34',5,
kde c je meridiánová konvergence středu kružriice.
Narýsujeme-li na spodní plochu průhledného troj-
úhelníka rysku pod úhlem R°-c vzhledem k jedné
odvěsnp. a přikládáme-li rysku k vyrýsovanému
sekčnímu rámu, můžeme podle odvěsny rýsovati
rysky zeměpisných souřadnic pro všechny mapové
listy kraje Olomouc. -
Uvedl jsem v článku několik námětů na úpravu

průhledných trojúhelníků, z nichž některé vyžadují
nepatrné úpravy (odst. 1, 4, 6), jiné pak složitější
úpravy (odst. 3, 5). Zabýval jsem se trojúhelníky
z průhledné hmoty několik let, zhotovoval jsem je
z plexiskla a vyzkoušel jsem některé z uvedených
námětů. Pro úpravu v odst. 5 byly zhotovenytroj-
úhelníky ze skla v odborném závodě, měly však
vadu v provedení a jako prototyp byly velmi drahé.
Během této doby se objevily na trhu normální troj-
úhelníky z plexiskla a naskýtá .se tak možnost vy-
zkoušet různé úpravy na četnějších pracovištích.
Plexisklo je hmota, která jistě získá převahu nad

sklem nebo celuloidem. Je stálá vůči teplotě a nE;-
rozbitná, při silném zahřátí změkne a dá se vylisovat
~roviny, je snadno opracovatelná, dokonale prů-
hletlná; po čase se dostavivší zmatnění lze odstraniti
vyleštěním.
Průhlednost skýtá řadu možností, které mohou

znamenat pokrok ve vývoji této pomůcky. Známé
letecké trojúhelníky z plexiskla fy Dennert & Pappe,
Hamburk mají dělení na spodní ploše. Praxe by
měla ukázat, neskýtá-li tato úprava výhody.

Ing. Karel Letocha.
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Literární hlídka

Odborná uteratura z oboru fotografie.
Zeměměřiči potřebuji mnohdy, zejména dnes, kdy se

jedná o rychlé a včasné zvládnutí plánovaných úkolů,
používat fotografických přístrojů a method k nejrůzněj-
§ím účelům. Pisatel těchto řádek sestavil pro potřebu
posluchačů zeměměřického inž. stručný přehled naší
fotografické literatury, který může být užitečný i pro
zeměměřickou veřejnost a proto jej otiskujeme v časo-
pise Zeměměřictví:
Základy praktické fotografie jsou na př. v knize: Ing.

K. Andrlík, FOTOGRAFIE (Práce, Praha 1950) nebo
v příručce Z. Romanov - V. Laíxner, ABCFOTOGRAFIE
(Práca, Bratislava 1950). - Ze sovětských knih toho
druhu lzp doporučit učebnici: V. Mikulin, FOTOGRA-
FIJ/... V 25 UROKACH(Moskva 1949).
S úkoly a problémy současné fotografie seznamuje je-

diný český odborný čac;o13is:NOVA FOTOGRAFIE
(nakI. Práce, Praha). Dříve vycházela "Fotografie",
"teskoslovenská fotografie" a předtím "Fotografický
obzor". -. Ze sovětských uvádíme časopis FOTO-
VYSTAVKA(Moskva).
Odborná fotografická literatura, zejména cizí, je ne-

obyčejr.:ěrozsáhlá. V současné doběmáme však na kniž-
ním trhu poměrně málo publikací z tohoto zajimavého
technického oboru, nebot bývá vždy po nich poptávka
a jsou záhy rozebrány. Proto podáváme jen stručný
výběr těch knih, které, když by nebyly k dostání ani
v antikvariátech, najdeme aspoň v knihovnách. Uvá-
díme zatím jen českou fotografickou literaturu (v zá-
vorce je rok vydání): .
Bouček-Novák, Praktická fotografie (1935) - Bend,

Fotografické a filmové tabulky (1949) - Bend, Foto-
grafie dokumentů (1949) - Bureš, Foťografujeme na
kinofilmu (1950) - Fanderlík, Exposice negativu - Fan-
.!erlík, Fotografická retuš (1933) - Fanderlík, Foto-
grafické zvětšování (1928) - Giirtler,. Malý filmový
slovník (1948) - Chytrý, Základy letecké fotografie
(1932) - Klobouček. Fotogrametrický snímek (Zvláštní
otisk ze Sborníku MAP. Praha 1948) - Koblic, Siroko-
úhlá ruční fotografie (1950) - Koblic, Zvětšování (1938)
- Kameník. Slovník fotografického názvosloví (1941) -
Kulhánek, Cernobí:á fotografie (1947) - Klepešta, Foto-
grafie hvězdné oblohy (1946) - Kameník, Amatérský
film od A až do Zet (1948) - Milbauer, Chemie ve foto-
grafii (1948) - Milbauer, Chyby v positivním procesu -
Milbauer. Vyvolávání a opravy negativů (1931) - Mil-
bauer, Praktická fotografie (1928) - Milbauer, Kraji-
nářská fotografie (1929) - Mrázek-Bureš, Fotografování
pro pionýry (1950) - Němeček, Exposiční tabulky (1939)
- Novák, Fotografie ve vědě a praxi - Novák, Prak-
tická fotografie (1935) - Papsa, Barevné filtry ve foto-
grafii (1948) - Pavlík, Základy f010grafie (1949) - Sko~
pec. Fotografická praxe (1947) - Sťastný, Zvětšování...
(1947) - Schlemmer, Fotografování neviditelna (1947) "-
Simon, Kompendíum praktické fotografie (1935) - Voj.
těch, Práce fotografické (1921) - Zvoníček, Fotografie
v theorii a praxi (1933). - sto let české fotografie (1939).

Doc Dr J. Klobouček

551 V. A. Obručev
Jak vznikly pevniny a hory. Populárně vědecká kniž-

nice - "Universita vojáka", svazek 15, stránek 43, for-
mát 80X104 cm, cena 7 Kčs.
Popularisovat vědní obory není snadné. Takového

úkolu se může ujmout jen odborník vynikajících kvalit.
V. A. Obručev, autor knihy "Jak vznikly pevniny a
hory", je jeden z nich. Jeho knížka splnila plně popu-
larisační pos:ání. Již úvod sám, popisující krásy přírody,
nadchne čtenáře.
Autor pojednává 'V pěti kapitolách o nejzákladnějších

pojmech vzniku hor, pevnin, moří a skutečně každému
umožňuje přístupnou formou vniknout do vědy, která
širokým vrstvám zůstávala až dosud nedostupnou.

Ctenář se dozvídá o druzích hornin, jak se rozeznají
horniny vrstvené neboli usazené od vyvřelých, co to
jsou hlubinné vyvřeliny a jaké nerosty obsahují. Neméně
upoutá popis vzniku uhlí, vápence, bílé křídy a význam
zkamenělin pro studium stáří země, jejich předhisto-
rických obyvatel a živočichů.
Kapitola o vzniku Země a prvních pevnin dovozuje,

že se Země v dávnověku podobala žhavotekuté kouli
nebo aspoň kouli s rozžhavenýmpovrchem, která se po-
stupně ochlazovala a tím její povrch se měnil v kůru,
obdobně jako se tvoří kůra při tavení kovu. Vědci se
domnívají, že v té době vznikl i Měsíc odtržením části
Země v místech Tichého oceánu.
Kniha odpovídá i na četné jiné dotazy. Na přlklad,

co to jsou geosinklin4ly a vrásy. Poslední kapitola je
věnována destrukci hor. Probírá se v ní vliv horka,
zimy, deště, sněhu, ledu, vody, větru a také i rostlin
a živočichů na ho:.ké masivy.
Cetné obrázky vhodně a názorně doplňují obsah

publikace. Knížka může být dobrou studijní pomůckou
nejen každého vojáka, ale i každého studenta. ZM

336.211.1 = 3 Reek W.
Flurstiicknummerierung und KatMterfortfiihrung in

Bamburg. (Císlování parcel a udržorvánípozemkového
katastru v Hamburku.) 1 obr., 1951, Z. f. Vermessungsw.
č. 5, str. 147-154.
Císlování parcel a udržováni pozemkového katastru

v Hamburku má některé svoje zvláštnosti úplně odlišné
od způsobu, který je zaveden u nás. Podle článku
W. Reeka mají odpovidati zařízení hamburského ka-
tastru potřebám velké městské správy, která na ka-
tastrální mapu klade požadavek, aby kromě zajištění po-
zemkovéhovlastnictví byla i přesným měřickým a gra-
fickým podkladempro všechny technické účely stavební
a plánovací.
Katastrální mapa '(základní listy jsou v měřítku

1 : 250 a listy přehledné mapy 1 : 1000 formátu 100X 50)
obsahuje proto kromě ohraničení parcel i půdorysy bu-
dov a jiné topografické podrobnosti. Obsahuje též hra-
, nice zastavění, silniční a stavební čáry, jakož i údaje
výškové na význačných místech si~nic a komunikací
vůbec. Katastrální mapa hamburská je tudíž městským
polohopisnýmplánem a současně plánovací pomůckou.
Celé město je rozdělenona obce (Gemarkung),v nichž

jsou parcely očísloványprůběžně celými čísly (bez pod-
lomení). Tato čísla jsou seřaděna aritrdeticky v parcel-
ních protokolech (F:urbuch), jež pozůstávají z volných,
nesešítých listů. Nejpodstatnější rozdíl od našich ka-
tastrá:ních zařízení je však v tom, že pro každou jed-
notlivou parcelu je založen a veden jakýsi obal, zvaný
"Akt o parcele" (Grundstucksakte), očíslovanýsouhlasně
s parcelou. Z tohoto aktu je možno sledovati vznik, vý-
voj a změny každé parcely, všechny její úbytky a při-
růstky, dále věcná práva a břemena s ní souvisící, jakož
i změny vlastníka. V aktu jsou i nákresy, zejména o dě-
lení parcely, o uličních, stavebních a vyvlastňovacích
čarách při parcele, doklady o zaměření změn, o úpravě
hranic a jejich vytyčení, jakož i důležitější korespon-
dence o těchto věcech.
Vedení katastrální mapy, která je narýsovana na sil-

ném kvalitním papíře, provádí se vyradírováním ne-
platného a zakreslením nového stavu, při čem! defini-
tivní číslování je provedeno jenom celými čísly (zlomků
se uživá jenom během řízení o změně),z nichž každé se
vztahuje na souvislý držebnostní celek. Prováděni změn
a udržování souhlasu mezi katastrem a pozemkovou
knihou se děje pomocí "Výpisu a snímku z katastr.
operátu" na způsob našich ohlašovacích listů, jenomže
podrobněji a tím ovšem i slqžitěji. Zdálo by se, že při
tomto způsobu bude počet parcelních čísel hodně vy-
soký, ale není tomu tak, nebot žádná z obci prý nemá
více parcelních čísel než 5250. Ry-
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627.17 .Vokoun E.
Obnova rybm'ků. 68 str., fotografie a nákr., Praha,

Brázda, Rádce zemědělce sv. 76, 21,- Kčs.
·Zasloužilýhistoriograf našeho rybnikářství, František

Teplý, plnÝmprávem zvážil a ocenil dila prostých děl-
níků (tfíbitelů, planiM, lamačů, rabů) a "měřičů" (na př.
Mládek, Cimbura, Vrabský, Sádlo z Vražné, Zelendar
a Kůrka) slovy pravícími, že "naše rybníky stavěli praví
~ělci, ktef1 }:leznivelačních theodolitů, pracujíce pouze
JednoduchýmI pomůckami jako krokvicí a vodováhou,
zanechali při důkladné znalosti povodí, objektu a sily
či spádu vody po sobě důmYslné a velkolepé soustavy
staveb vodních". A stejným právem mohli po 400 letech
odborníci našeho století prohlásiti velkolepé práce Stě-
pánka Netolického i Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan-
třeboňských nejúspěšnějších rybnikáfů XV. stol. - za
práce technicky geniální. Nechyběla vskutku mnohdy
velká dávka odvahy, byla však vždy podložena spoleh-
livými, na místě získanými zkušenostmi a prozíravosti.
V našem státě je j~tě významnější blahodárný úči-

nek rybníků na úrodnost oblastí ležících daleko v rovi-
nách tím, že rybníky jsou zásobárnou vody. Bez nich
by se naše kraje proměnily v. suchopáry. Důležitý či-
nitel klimatu byl až přiliš lehkovážně přehlížen koncem
XVIII. a počátkem XIX. stol. a potom po první světové
válce prováděním pozemkové reformy, kdy nastal obrat
v našem zemědělství a rybníky byly hromadně vypouš-
těny a měněny na pole a louky. Hladu po půdě padly
za obě! především rybníky v úrodných nížinách a zd-
staly rybníky v nejchudších málo úrodných krajích a ve
vyšších polohách.
Dnes se však ukázaly neblahé následky zrt1šovánlryb-

níků a je uznávána jejich nenahraditelná, všeobecná
,užitečnost, poněvadž mimo svůj hlavní účel, t. j. chov
ryb, slouží, a to především rybníky v obcích nebo u obcí,
k zásobení obcí užitkovou vodou, k zavlažování luk, na-
pájeni a brodění dobytka, myti, praní, koupání, získá-
vání ledu atd. Jsou zde i důvody rekreační, protipožární
opatření a pod., v pohraničí také důvody strategické.
Konečně je uznáván též jejich význam klimatický a
protože socialistické obhospodařování půdy to umožňuje,
je příhodné doba přičinit se o nápravu a podle možnosti
obnovovat v minulosti zrušené rybníky, poněvadž zvět-
šeni vodní plochYbude míti podstatný význam pro země-
• dělství a může míti vliv i na zlepšení klimatických
poměru.
Vláda ve svém programU o budovatelském dvouletém

pl~~~ říká: "Vláda se. postará, aby se novými zákony
ZaJIstIlozvětšení VodnlCha lesních ploch účelně dislo-
kovaných a aby se zabránilo změně klimatických po-
měru v některých oblastech a nebezpečí vznikání stepí."
Tento program byl plněn zejména obnovou vypuště-
ných rybníků zčásti již ve dvouletém plánu, z větší části
je však náplní dlouhodob:tchstátních vodohospodářských
plánů.
Vzhledem k velkému rozsahu obnovovacíchprací,' pro

něž není dostatek odborníků, bylo účelné připomenout
si v souborném dile některá základní pravidla, předpisy
i poznatky a především objasnit si všechny technické
práce jako na př.:
1. hospodářství rybniční;
2. vodní zákon, pojednávající o rybnících;
8. příprava před zaměřením a zhotovením projektu;
4. provedení stavby a
5. zaměření a vytyčení projektu.
Popis zemních prací je podán ve spisku téhož autora

"úprava rybníků", kterou vydalo nak.l. Brázda v Praze
r. 1947. Ing. Jelínek Ed.

525.35 Stoyko N.
Sezonní ~ny zemské rotace.

V periodickém časopise Bulletin Horaire, č. 1 (serie 3),
roč. 1951,přináší N. Stoyko, vedoucí časové služby na
pařížské observatoři, zajímavou zprávu o změnách zem-
ské rotace v jednotlivých ročních obdobích.
Studiem výsledků astronomických pozorování něko-

lika observatoří, které se zabývají měřením a udržová-
ním správného času, byly zjištěny sezonní změny v délce

rotace naší Země. Pozorovací materiál, který se vzta-
.huje celkem na 30 křemenných hodin a na 8 hodin
kyvadlových byl získán v letech 1934-49 na šesti ob-
servatořích, jak následují: Fysikálně technický ústav
v Berlíně, Námořní observatoř v Hamburku, Geode-
tický ústav v Postupimi, Observatoř v Paříži, Námořní
observatoř ve Washíngtoně. a Observatoř v Green-
wichi. Ukázalo se, že sezonní změna zemské rotace je
velmi konstantní a byl pro ní nalezen následující vzorec;

LITs = + 0.,055.09 sin : (j + 307,1)+

+ 0.,005.77 Sin: (j + 65,0)

kde j je vyjádřeno ve dnech od ledna 0,0.
LI Ts představuje tudíž vpravu, kterou je třeba připo-

jit k času získanému astronomickým pozorováním,má-li
být zbaven vlivu změn v rotaci Země.

Grafické znázornění horní rovnice ukazuje obrázek 1.
z něhož by bylo možno vyjmout opravy L::,.Ts pro jed-
notlivé dny roku. Ing. Dr Lukeš.

Mapová edice.
Hvězdná mapa severní oblohy. Podle návrhu Jos. Kle-

pešty zpracoval, vydal a vytiskl Státní zeměměřický a
kartografický ústav. Formát 80X 90 cm. Cena 50 Kčs.
Nová mapa severní hvězdné oblohy obsahuje stálice

jasnější 5,1 hvězdné velikosti podle katalogu Yalské ob-
servatoře v spektrálním označení Harvardské stupnice.
Proměnné a nové hvězdy podle údajů B. V. Kukarkina
a P. P. Parenaga: "Obščij katalog peremennych zvezd".
Akademie nauk SSSR. Hvězdokupy kulové, mlhovíny
galaktické, mimogalaktické a planetární, jejichž zdán-
livý průměr dosahuje 10'. Radianty létavic podle Hvěz-
dářské ročenky Pražské hvězdárny. Dvojhvězdy, jejichž
složky jsou jasnější 5,1 hvězdné velikosti. Hranice sott-
hvězdi jsou zakresleny podle usnesení M. A. U.
BarVamI jsou na mapě rozlišeny hvězdy patřící do

šesti hlavních spektrálních tříd B, A. F, G, K a M.
Spektrální třídy O a P, které se u hvězd do 5. velikosti
zřídka vyskytují byly zařazeny do třídy B a třídy N,
R a S byly zahrnuty do spektrální třídy M. V dolní
části mapy jsou ukázky spekter typických hvězd z šesti
hlavních spektrálních tříd, ukázky spekter mlhovin a
jiné vysvětlivky.
U každé hvězdy je přesnÝ údaj o její jasnosti na se-

tiny hvězdné třídy. U vÝznamných proměnných hvězd
je udána perioda proměnnosti ve dnech nebo rocích a
amplituda změn jasnosti. V několika případech je za-
znamenán objekt historicky důležitý (61 Cygni - para-
laxa stálic, Bessel 1837; 78 Vir - zjištění magnetic-
kého pólu; Barnardova šipka - hvězda s největším
vlastním pohybem). Radianty létavic jsou zakresleny
zvláštní značkou. Hvězdokupy a mlhoviny jsou bez
jakéhokoli dalšího rozlišování označeny malými pro-·
táhlými elipsami. Významné novy a supernovy, které
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vzplanuly v dávné i nedávné minulosti, jsou označeny
malými bílými kroužky. U některých velmi jasných
hvězd je udána vzdálenost ve světelných rocích a veli-
kost v průměrech S:unce.
Mléčná dráha je do mapy zakreslena a dobře je vy-

značena její různá jasnost. První náklad mapy činí to-
liko 2000 kusů a jak se zdá bude brzy rozebrán.
Nová hvězdná mapa je nezbytným doplňkem všech

astronomických populárně-vědeckých a populárních

publikací, které v poslední době u nás vyšly. Je sou;'
časně výtečnou učební pomůckou a svÝm formátem a
zpracováním představuje vhodnou výzdobu pracovního
prostředí skupin i jednotlivců, kteří se' z čistě estetic-
kých nebo z jiných důvodů zabývají studiem astronomie.
Jednotlivci, astronomické společnosti, přírodovědeck~
kluby a kroužky mohou mapu úbjednat na adrese:
Státní zeměměřický a kartografický ústav, Praha VII,
Kostelní 42. Dr Lukeš.

Normativní hlídka
Sbírka zákonů.

Zákon ze dne 20. prosince 1951, Č. 105, o správních
poplakíeh.

(Cástka 50/1951.)

Tímto zákonem je stano'veno, že správní poplatky
(dále jen "poplatky") vybírají národní výbory a jiné
orgány (dále jen "správní orgány").
Poplatky se nevybírají za činnost zařízení státní

správy, státních ústavů a národních a komunálních
podniků, i když jde o výkon veřejné správy; ministr
financí mťtže však stanovit výjimky.
Předměty a sazby poplatků stanoví ministr financí

v sazebnících.
Poplatek je povinen zaplatit, kdo dal podnět k úko-

nům.
Způsob vyměření, splatnost a způsob placení poplatků

stanoví ministr financí.
V dalši'l1 je stanoveno, že ministerstvo financí může

stanovit úpravu a cenové druhy kolkových známek
nebo zvláštních známek určených k placení poplatků.
Připouští-li zvláštní předpis placení veřejných dávek
kolkovými známkami nebo zvláštními známkami, po-
užije se kolkových známek nebo zvláštních známek
vydaných podle tohoto ustanovení.
Zákon dále stanoví, že poplatky neplatí národní a

jiné orgány státní, správy (i zařízení státní správy,
státní ústavy a státní fondy), dále soudy a prokuratury.
lVÚnÍ"lr linancí však může ze zvláštních důvodů, ze-
jména z důvodu obecného zájmu, stanovit osvobození
ode všech nebo jen od některých poplatků i pro jiné
orgány a osobv; dále může ministr financí stanovit
věcná osvobození pro určité úkony nebo jiné úlevy.
Ve věcech poplatků je v první stolici příslušný správní

orgán provádějící poplatné úkony. '
. Zaměstnanci provádějící poplatné úkony jsou povinni
pečovat o to, aby poplatky byly správně a vč.as vymě-
řeny a placeny, po případě včas zaplaceny bez vymě-
ření. .
Sazebníkv a podrobnější předpisy podle zmocnění to-

hoto zákona vydá ministr financí v dohodě se zúčast-
něnými členy vlády nařízením .
. V zákoně jsou dále ustanovení o následcích nesplnění
póplatkové povinnosti, věcném ručení a zadržovacím
právu, promlčení a j.
V závěrečném ustanovení jsou vyjmenovány předpisy,

které upravují veřejné dávky jakkoli nazvané (dávky
za úřední úkony ve věcech správních, poplatky, taxy,
náhrady a podobně), vybírané za činnost správních or-
gánů podléhající zásadně poplatku.
Zrušují se kromě jiných:
a) ustanovení zákona č. 177/1927 Sb., o pozemkovém

katastru a jeho vedení, pokud jednají o poplatcích a ná-
hradách, jakož i předpisy vydané k provedení těchto
ustanovení;
b) ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 82/1948 Sb.,

o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování
a mapování, ve znění pozdějších .předpisů, jakož i usta-
novení § 3' odst. 2 uvedeného zákona, pokud jedná
o úhradě skutečných nákladů nebo poplatků za práce
spadající do veřejného vyměřování a mapování, pře-
vzaté pro jiné obory státní a jiné veřejné správy.
. Zákon nabývá účinnosti dnem, který stanoví ministr
finanqi nařízením. V H

Zákon ze dne 19. prosince 1951, Č. '108, o organisaci
. nárOdohospodáfské evidence.

(Cástka 51/1951.)
V zákoně je zejména stanoveno, že organisovat jed-

notnou soustavu' národohospodářské evidence patří do-
působnosti vlády a že orgánem vlády pro ObOT statistiky
je státní úřad statistický, který též usměrňuje opera-
tivně technickou evidenci v resortech. V dalším' je sta-
noveno, že závody, podniky, úřady, organisace, instituce,
majitelé soukromých hospodářství nebo závodů, jakož
i všichni obyvatelé jsou povinni podávat správně, prav-
divě a včas všechny údaje a zprávy, které od nich
budou požadovat orgány evidence a statistiky k účelům
národohospodářské evidence. V H

Vládní nařízení ze dne 4. prosince 1951, Č. 109,
.' o organisaci' statistické služby.

(Cástka 5!/1951.)
V nařízení je stanoveno, ktéré úkoly zejména plní

státní úřad statisticky, které orgány· státního úřadu sta-
tistického se zřizují v krajích a okresích a j. V H

Vyhláška niinistra financí ze dne 2'7. prosince 1951,Č. 3'72,
o fakturováni a placení projektů, územních plánuapraci

zeměměřických. .
(Úřední list 1. díl, částka 133/1951.)

V částce 133 Ú. 1. 1. je ofištěna Vyhláška ministra fi-
nancí Č. 372 ze dne 27. prqsince 1951, ve které ministr
financí podle§ 10 odst: 3 zákona č. 106/1951Sb., o úpravě
financování národních' a komunálních podniků, stanovÍ'
směrnice pro fakturování a placení projektů, územních
p.1ánů a prací zeměměřických. .
Vyhláška je v podstatě přetištěním směrnic ministra

financí v téže věci, uveřejněných v Ú. 1.1. pod č.15/1951,
s některými menšími, stylistickými úpravami a mini-
mální částkou penále 50 Kčs místo .dosavadních 30 Kčs.
Vyhláškou jsou vázáni všichni obiednatelé projektů,

územních plánů nebo prací zeměměři~kých,pro něž
projekty, územní plány nebo práce zeměměřické prová-
dějí zařízení v oboru státního hospodářství, národní
podniky, komunální podniky a družstva.
Etapovou fakturou (více než jedna) se podle 'smlouvy

fakturují jednotlivé ucelené části (etapy) projektů, územ-
ních plánů nebo prací ieměměřických, a to vždy po je-
jich dokončení.
Celkovou (jedinou) fakturou se fakturují I?rojekty,

územní plány nebo práce zeměměřické, jejichž vyhoto-
vení nem&. podle smlouvy trvat déle než měsíc nebo
bylo-li smlouvou stano'Veno, že se vyfakturují celkovou
fakturou.
Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 1952'a vzta-

huje se na projekty, územní plány a práce zeměměřické
resp. jejich etapy dokončené po 31. prosinci 1951. Vlk

Vyhláška státního úřadu plánovamoo ze dne 28. prosince,
Č. 3'76, o hospodářských smlouvách o odběru a dodávre

zboií a o službách a pracích.
(úřední list 1. díl, částka 133/1951.)

O službách a pracích (tedy i o pracích zeměměřických)'
se Uzavírají se 'souhlasem pnslušných rámcovýchkon-'
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trahentů smlouvy přímé; není-li rámcových kontra-
hento., uzavírají se tyto smlouvy se souhlasem přísluš-
ných nadřízených orgánů.
Uzavírání hospodářských smluv o službách a pracích

v nákladní dopravě, o přípravných a projektových pra-
cích, jakož í o stavbách, je upraveno zvláštnímí pi"ed-
pisy.
Smlouvy o službách a pracích se uzavírají především

k zajištění jmenovitých úkolů, obsažených v prováděcím
plánu výkonů. U ostatních služeb a prací mohou být
uzavírány hospodářské smlouvy, je-li jejich uzavření
účelné s hlediska plnění hospodářského plánu. Nedo-

hodnou-li se zúčastněné strany o uzavření smlouvy, roz-
hodne příslušná arbitrážní komise.
Vyhláškou se zrušuji všechna ustanovení vyhlášky

státního úřadu plánovacího č. 682/1950 Ú. 1. 1. o hospo~
dářských smlouvách, pokud se jími upravují odběr a
dodávka zboží a uzavírání hospodářských smluv o služ-
bách a pracích.
Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 1952. Pokud

má být plnění smluv uzavřených před tímto dnem usku-
tečněno po 31. prosinci 1951, vztahuje se vyhláška i na
plnění těchto smluv. Vlk

Rozmanitosti
Převzetí patronátu nad vyšší průmyslovou školou

zeměměřickou v Praze.

Skolní rok 1951/52 je dalším důležitým mezníkem ve
vývojí našeho zeměměřického školství. Odborná škola
zeměměřická v Praze, přičleněná do té doby k vyšší
průmyslové škole stavební, byla osamostatněna. Kromě
toho bylo zahájeno vyučov~ní í na novém jednotném
typu této školy; s tříletou dohou studiiní. Rozhodnutí
o těchto změnách bylo sice učiněno ještě před koncerr
loňského školního roku, ale teprve v poslednich dnech
měsíce srpna byla zeměměřické škole přidělena budova.
Je proto pochopitelné, že vzápětí Po tomto rozhodnutí
vyvstala i celá řada problémů, které bylo nutno urych-
leně řešit, aby tato škola mohla úspěšně plnit své po-
slání. Nejnaléhavějším z nich bylo - a zůstává i na-
dále vybavení školy nejnutnějšímí měřickými
přístroji a vhodnými měřickými, mapovýmí i ostatními
učebními pomůckami. Za tohoto stavu je přirozené, že
nová zeměměřická škola nemůže sama zvládnout všechny
tyto úkoly a proto se obrátila na zeměměřický odbor
ministerstva stavebního průmyslu se žádostí o pomoc.
Zaměstnanci této složky rozhodli jednomyslně, že škole
podle svých možností pomohou a převzali proto nad ní
patronát. .
Patronát byl slavnostně vyhlášen dne 7. listopadu 1951,

v rámci oslav 34. výročí Velké říjnové socíalistické revo-
luce. Stalo se tak na slavnostní schůzi školské skupiny
CSM při vyšší průmyslové škole zeměměřické v PraZe 16,
za účasti zástupců zeměměřického odboru ministerstva
stavebního průmyslu a učitelského sboru této školy.,
Po kulturní vložce a proslovu profesora s. Dr Beneše
o významu Měsíce československo-sovětského přátelství
promluvil ředitel školy s. Ing. Procházka. Zhodnotil
dosavadní práci školy a naznačil úkoly, které čekají
školu v nejbližší budoucnosti. Zmínil se o počátečních
obtížích, které musela škola překonat a ocenil výdat-
nou pomoc všeho jejího žactva při opatřování nejnut-
nějšíhO vybavení nové školy. "Nejsme školou všeobecně
vzdělávací" - zdůraznil ve svém proslovu s. ředitel -
"nýbrž vychováváme pracovníky pro obor, který se vý-
znamným způsobem podílí na budovatelském úsilí na-
šeho lidu. Nejsme a nesmíme býti isolováni od skuteč-
ného života, od zeměměřické praxe; naše škola musí
pracovati tak, jak to potřeba zeměměřické služby vy-
žaduje. Je na vás" - apeloval na žactvo - "abyste
prokázali, že máte socialistický postoj k práci a že vaše
poctivé studium je vaším nejlepším příspěvkem věci
míru."
Srdečně byl přivítán přednosta zeměměřického odboru

ministerstva stavebního průmyslu s. Ing. Průša. V úvodu
svého projevu pozdravil s. Ing. Průša účastníky této
slavnostní schůze jménem státní zeměměřj.cké služby
i jménem svým a vyslovil plné uspokojení nad tím, že
byla konečně otevřena samostatná zeměměřická škola.
Uvedl pak důvody, které vedly ke zřízení této školy
i k převzetí patronátu nad ní. V další části svého pro-
jevu zhodnotil význam zeměměřické služby jako důle-
žitého činitele v socialistické výstavbě naší vlasti. na-
stínil úkoly, které tuto složku očekávají a vyslovil pevné
přesvědčení, že zeměměřická služba je splní včas a
úspěšně. Zeměměřická služba je odpovědná za včasné
dodání vhodných mapových podkladů, jež jsou nepo-
stradatelnou pomlickou řádné správy státu i jeho obrany,

skýtají bezpečný základ pro jeho úspěšný technický a
hospodářský rozvoj a nezbytný podklad pro všechno
technické podnikání. Mnoho úkolů stojí před naší země-
měříckou službou. Jejich plnění klade na zdatnost kaž-
dého zaměstnance vysoké požadavky, které. by nebyly
splnitelny bez politického uvědomění, smyslu pro od-
povědnost, kázně a disciplinovanosti. Je proto nutno,
aby absolventi zeměměřické školy byli pro tyto úkoly co
nejlépe odbo:rně i politicky připraveni a tak zde platí
dvojnásob "učit se, učit se, učit se", jak radí veliký náš
učitel V. I. Lenin.
Za patronátní komisí pozdravil slavnostní schlizi

s. Ing. Janeček. Ujístil školu, že zeměměřícký odbor
mínisterstva stavebního průmyslu přebírá nad ní pa-
tronát s pocity radosti i plné odpovědnosti a to již z toho
důvodu, že je to škola jemu velmi blízká. škola, jež má
vychovat nejbližší spolupracovníky zeměměřických inže-
nýrů. Slíbil, že škola najde u patrona plné pochopení
a účinnou materiální i morální podporu. Clenóvé patro-
nátní komise budou neustále v přimém styku se školou,
aby poznali její bolesti i obtíže a pomohli jí je překo-
návat. V závěru svého projevu přál žactvu zeměměřické
školy hodně úspěchů ve studiu a krásnou budoucnost
nové škole.
Předseda SS-CSM s. Mašek přečetl pak text patro-

nátní smlouvy. Patron se zde zavazuje kromě jiného, že
a) bude pečovat, aby l!:eměměřická škola byla podle

možnosti vyhavena vhodnýmí vyučovacími pomůckami;
b) umožní žactvu této školy, aby již během svého

studia se prakticky seznámilo s různými obory země-
měřických a kartografických prací přímo na pracoviš-
tích;
c) umožní členům učitelského sboru, aby mohli zůstat

v přímém styku se zeměměřickou praxí;
d) bude pořádati příležitostné přednášky na škole.
Naproti tC'mu se zeměměřická škola zavazuje kromě

jiného, že
a) bude usilovat o rychlé a úspěšné překonání počáteč-

ních obtíži;
b) bude vychovávat střední technické kádry odborně

i politicky co nejlépe připravené pro zeměměřickou
službu; .
c) ve své práci Se bude řídit velkým vzorem sovětské

vědy a techniky;
d) plně se zapojí do budovatelského úsilí.
Po podepsání patronátní smlouvy přečetl člen patro-

nátní komise s. Kysela seznam prvních pomlicek, které
patron škole při· té příležitosti daroval. Ku:turní vlož-
kou a předvedením školního filmu byla tato slavnostní
schůze zakončena.
Obracíme se pří té pří1ežito·sti na naše zeměměřiče se

žádostí, aby nám pomohli vybavit novou zeměměřickou
školu potřebnými učebnímí pomlickami a odbornou lite-
raturou. Jistě se najde u každéh0 z vás nějaká odborná
kniha nebo měřická, mapová, či jiná učební pomlicka,
kterých můžeté postrácl,ati a které by na škole splnily
svůj úkol. Nová škola uvítá každou pomoc, která jí bude
upřímně poskytnuta. Adresa školy je: Vyšší průmyslová
škola zeměměřická, Na Bělidle 32, Praha 16.

Ing. Josef Janeček.

Pohyb lesní a rybniční půdy v českých krajích.
Jeden z málo známých úkolů Státního zeměměřického

a kartografického ústavu" se kterým by měla býti se-
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známena nejen širší zeměměřická' veřejnost. ale také
jiná odborná odvětví státní správy zainteresovaná na
údajlch pozemkovéhokatastru, je "Zjišťování a sestavo-
vání pohybu lesní a rybniční půdy v historických ze-
mích za období posledních 100 let".
Tímto obtížným, ale významným a důležitým úkolem,

jehož výsledná data jsou požadovaná jako velmi cenné
a nezbytné podklady pro celostátní lesní a vodohospo-
dářské plánovací účely (zakládání, volba dřevin a udržo-
vání lesních ochranných pásů, zřizování a obnovování
rybníků), bylo pověřeno oddělení 323-SZKÚ (býv.·
Ústřední archiv Pf'zemkovéhokatastru při ministerstvu
financí) p~oto, že
1. soustřeďuje celostátní katastrální elaboráty jak lis-

tinné, tak i mapové, .
2. vede spisové a grafické záznamy o změnách hranic,

názvů katastrálních území a jiných správních jednotek
(obcí, okresů a krajů),

r.. zaměstnává odborníky s dlouholetou katastrální
praxí.
Za tím účelem je zjišťován stav lesů a rybníků, jakož

i výměra každého katastrálního území (13.147)historic-
kých zemí, a to z let: .
1845,z úhrnných katastrálních hodnot stabilního ka-

tastru (s převodem na míru metrickou),
1896, z úhrnných opakování k sestaveni jakostních

tříd (po revisi pozemkovéhokatastru),
1948, z výkazů úhrnných katastrálních hodnot ka-

tastru československého.
Zjištěná data se sestavují a zapisují na lístcích v kar-

totéce katastrálních území a výměra lesů a rybníků
se vyjádří v procentech celkové výměry katastrálního
území.
Takto zjištěná a sestavená data se zapisují pak do

tiskopisů zvlášť pro tento účel vyhotovených, kde se vy-
počtou přírůstky, případně úbytky lesní a rybnični půdy,
které se rovněž vyjádři v procentech celkové 'Výměry
katastrálních území, dále pak okresů a krajů, čímž je
získán číselný přehled o pohybu lesni a rybniční půdy
v českých krajích.
Vypočtené přírůstky, případně úbytky lesní a rybniční

půdy každého katastrálního území za období 100 let
(1845-1948) vyjádřené v procentech, vyznačují se ba-
revným odstínováním, a to:
lesy (přírůstky zeleně, úbytky hnědě),
rybníky (přírůstky modře, úbytky hnědě) .

v přehledných mapách katastrálních území každého
kraje, čimž je dosažen přehled o pohybu lesni á ryb-
nični půdy ve všech 13 krajlch.
Přehledné mapy tohoto druhu byly vyhotoveny pro-

zatím jen ukázkově pro kraj liberecký, neboť tyto mapy
se budou vyhotovovati až po číselném zjištěni přírůstků
a úbytků ve všech krajích, a to proto, aby barevné od-
stínování vyznačující minimum a maximum procenta
přírůstků nebo úbytků, které je pro každý kraj jiné)
bylo se zřením k celostátnímu významu j e dno t n é
pro všechny kraje historických zemi.
Přírůstky nebo úbytky lesnl a rybniční půdy zjištěné

a sestavené v procentech pro jednotlivé okresy a kraje,
se vyznačují v přehledech, a to lesy zeleně, rybníky
modře, a znázorňují takto pohyb lesní a rybniční půdy
v okresích, krajích a v historických zemich.
Kromě těchto dat se zjišťují a sestavují dále z roku

1845 tehdy vedené tak zvané 1es n í půd y (vysoko-
kmenné lesy listnaté, jehličnaté a smíšené, nízkokmenné,
palouky. křoviny. anglické parky, lesni a olšová požá-
řiště) každého katastrálního území,. jejichž výměry se
zapisuji do tiskopisů k tomuto účelu zvlášť vyhotove-
ných, čímž je získán číselný přehled o rozvrstveni druhů
dřevin v okresich, krajích a v historických zemích.
Úkol je doposud skončen v kraji českobudějovickém,

karlovarském. ústeckém a libereckém; zpracováván je
kraj plzeňský. -
Domnívám se, a to snad oprávněně, že tato důležitá,

nyní zjišťovaná a sestavovaná data, čerpáná z· pečlivě
shromažďovanýcha s všeobecně známou katastrální dů-
kladností zpracovávaných celostátních katastrálních ela-
borátů, jsou nejen velmi cenným přínosem katastrální
měřícké služby, ale také nezbytnými a velmi cennými
podklady pro shora uvedené celostátní plánovací účely.

Bylo by proto vhodné, aby na tyto práce byla také upo-
zorněna i jiná plánovací střediska státni správy, což by
snad do jisté miry mohl i učiniti tento informativní pří-
spěvek. Ing. Hrdý.

Lidoví zeměměřiči.
Ceskobudějovickýkraj je co do rozlohy druhý největší

kraj v CSR. Zeměměřičům působícím v tomto kraji při-
padají rozsáhlé úkoly při zemědělském a územnim plá-
nování a při hospodařeni s vodou, jíž kraj oplývá v čet-
ných rybnících a řekách.
Základním politickým a odborným úkolem pro země-

měřickou službu okresních národních výborů v r. 1951
bylo upevňování jednotných zemědělskýchdružstev pro-
váděním nových hospodářsko-technických úprav půdy
nebo změn, doplňků a oprav půdní držby, rozlohy honů
a výměr kultur po vstupu drobných a středních rolníků
do těch JZD, pro něž byly úpravy provedeny v r. 1950.
Pro účely plánovací je nezbytně třeba znát úhrnné

výměry jednotlivých kultur zejména orné půdy, jejíž
rozloha se stále mění převáděním na jiné druhy vzdě-
lávání a užívání a naopak.
Zeměměřiči Ceskobudějovickéhokraje si dali za úkol

dokončit v roce 1951vyšetřování změn vzdělávání a dát
zemědělskýmreferátům národních výborů přesnější pod-
klady pro bilancování půdy, než až dosud měly ze sta-
tistického sčítání podle zemědělskýchzávodů.
Zeměměřická služba okresních národních výborů ne-

stačila však svými silami na splnění všech požadavků
okresů. Ministerstvo stavebního průmyslu (zeměměřický
odbor) pomohlo přidělením motocyklů urychlit terénní
práce, usnadnit pohyblivost skupin a zvýšit tím pro-
duktivitu práce. Bylo však třeba získat další odborné
technické síly.
Z řad dělníků" drobných a střednich rolníků bylo

proto vyškoleno v tříměsíčním kursu 25 lidových země-
měřičů. Již počátkem dubna 1951byla většina nových
kádrů vyslána za vedení Ing. K. Kopeckého qo terénu,
aby v součinnosti s místními národními výbory pomohly
zlepšit stav pozemkovéhokatastru a uvést v soulad zá-
znamy o půdě se stavem v přírodě.
V době polních měřických prací v roce 1951se zapojili

lidoví zeměměřiči v různých okresech podle potřeby a
naléhavosti úkolů při zjišťování změn kultur, zajišťování
travních porostů a senoseče 'Vpohraniči, při scelování
luk a při hospodářsko-technickýchúpravách půdy JZD.
Přesun jednotlivých skupin z okresu do okresu se pro-
váděl operativně dispečerským systémem.
Plněním uvedených politických úkolů nebyla činnost

lidových zeměměřičů vyčerpána. Osvědčili se rovněž
v odborných zeměniěřických pracích při vyhotovování
maPových podkladů pro územní plánováni a 'výstavbu
obcí, na stavbě socialismu v Lipně při určování zátopové
čáry, všude, kde bylo třeba zeměměřických techniků.
Je samozřejmé, že tříměsični theoretické školení no-

vých kádrů nestačí k tomu, aby zvládly rozmanité prak-
tické úkoly zeměměřické služby. Tito zaměstnanci jsou
školeni dále za pochodu. Pracovnim elánem odstraňují
zatímní přechodný nedostatek praktických odborných
zkušeností a dosahuji již výkonu měřeného normami
až 124%. Naši odborní zaměstnanci v okresích i kraji
zvedají lidové zeměměřiče na svou technickou úroveň,
předávají jim zkušenosti, učí je při denní drobné práci
pronikat stále hlouběji do složitých úkolů.
Přes počáteční nedostatky v praxi, na příklad při

identifikaci parcel v přírodě podle mapy, dospěli již li-
doví zeměměřiči k samostatnému provádění technicko-
hospodářských úprav půdy JZD, k složitému zaměřo-
vání v terénu, k počítáni souřadnic polygonovýchpořadů
a měřických přimek atd.
Závěrem lze říci, že náklad na školení nových kádrů

je již ,vyrovnán hodnotou jejich práce. V roce 1951 se
ukázala· jejich důležitost při zjišťování změn kultur,
neboť bez pomoci lidových zeměměřičů by nebyl splněn
závazek a politický úkol. V příštích letech se projeví
význam těchto technických kádrů zejména při provádění
technicko-hospodářskýchúprav půdy JZD, při budování
socialismu na vesnicí. B. Vol/ík
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