


Naše nejbližší úkoly
lnž. Jaroslav P ruš a,

předseda Ostřední správy geodézie a kartografie

Vstupujeme do čtvrtého roku druhé pětiletky. Při
této příležitosti' hodnotíme plnění' úkolů v právě
uplynulém roce a současně si V,'ltyčujeme nejbližší
úkoly v tomto roce.

Počátek letošního roku je význačný i tím, že do
něho spadá pětileté výročí nové organizační struk-
tury odvětví geodézie akartografie. Při soustředění
působnosti do ústředního orgánu. Ústřední správy
geodézie a kartografie šlo především o upevnění or-
ganiz~čních forem oboru geodézie a kartografie od
celostátních a oblastních ústavů geodézie a karto-
grafie až po okresní měřická střediska k zajištění
rozsáhlých úkolů, které byly tomuto oboru v roce
1953 a dalších uloženy. Šlo zejména o plánovité vyho-
tovování celostátních topografických map v nové
zobrazovací soustavě, potřebných pro naše národní
hospodářství všech odvětví i obranu naší vlasti.
S tímto úkolem bylo _třeba zvYa:dnoutdalší neméně
významné a veliké úkoly dobudování geodetických
základů jak polohopisných, tak výškopisných a s nimi
souvisící významné práce geodeticko-asťronomické a
gravimetrické.

Bylo třeba dále plnit velmi významné politické
úkoly spojené s výstavbou socialismu na naší ves-
nici. Po celou tuto dobu prováděli pracovníci okres-
ních měřických středisek ve spolupráci s pracovní-
ky okresních výborů Komunistické strany Českoslo-
venska. národních výborů všech stupňů a předsta-
venstev jednotných zemědělských družstev hos-
podářskotechnické úpravy pozemků, které jsou ne-
zbytným předpokladem společného hospodaření na
velkých lánech, na kterých možno plně využít vel-
,kých mechanizačnich prostředků státních strojně
traktorových stanic. Výkazy prací na hospodářsko-
technických úpravách pozemků za uplynulé období
soustředěné g'eodetické služby i v období předcho- .
zím (prakticky. jíž od roku 1949) dokládají značný
podíl pracovniků odvětví geodézie a,.kartografie na
těchto pracích. V posledních třech letech pak pra-
covníci odvětví geodézie a kartografie pracovali na~
jmenovitém vládním úkolu založení jednotné evi-
dence pudy, uloženém X. s,iezdem Komunistické
.strany Československa.

. 's ohledem na veliký rozvoj jednotných ieměděl- .
ských družstev v českých krajích a tím značně zvý- \
šených požadavků na projekty hospodářskotechnic-
kých úprav pozemku bylo nutno upustit od založení
jednotné evidence půdy podle přesného způsobu a
hledat nové organizační formy, jak oba tyto důležité
úkoly pro výstavbu socialismu na vesnici v daných
podmínkách "a lhůtách splnit. Bylo třeba především
zajistit adresnost půdy u místnJch národních výbo-
rů, což mělo význam pro plánování zemědělské vý-
roby, dodávKovou povinnost a výkup zemědělské
produkce. Bylo proto v česk~ch krajích přikročeno

k. založení jednotné evidence půdy ve 25 až 30 %
obcí přesnou metodou a ve zbytku obcí metodou
zjednodušenou.

Na Slovensku byl úkol založení jednotné evidence
pUdy prováděn za technicky obtížnější situace.
Značná část obcí neměla katastrální mapy, ani pí-
semný operát o výměrách jednotlivých parcel a dru-
hu vzdělávání. Kromě toho byla značná rozdrobe-
nost půdního fondu a komplikované užívání půdy,
zejména přespolní. Bylo třeba proto jednotnou evi-
denci půdy na Slovensku zakládat 'podle přesného
způsobu ,při nedostatku odborně zdatných pracov-
níků.

Přes všechny uvedené obtíže byl úkol založení
jednotné evidence půdy úspěšně plněn jak v čes-
kých krajích, tak na Slovensku! Jak plnění tohoto
úkolu bylo nutné na všech stupních řízení k s<rcia-
lismu spějícího zemědělství, o tom .svědčí mnoho
dobrozdání národních výborů všech stupňů našim
oblastním Ústavům geodézie a kartografie.

Neustálý rozvoj našeho národního hospodářství,
na úseku průmyslu. stavebnictví, geologického prů-
zkumu,. vodního hospodářství, výstavbě rodinných
domků apod., přináší pro pracovníky geodézie a kat:-
tografie celou řadu dalších běžných úkolů, bez je_O
jichž včasného plnění by docházelo hned na počátku
při provádění průzkumných 11 projektových prací
k nežádoucímu zdržení.

Lze při této příležitosti kOllstatovat, že všechny
hlavní úkoly odvětví geodézie a kartografie v prubě-
hu minulého roku i uplynulých 5 let byly plněny
úspěšně a že výsledky geodettcké a kartografické
práce plně sloužily úkolóm výstavby socialismu. Při- .
tom nemalou měrou pomáhalo socialistické uvědo-
mění pracovníků našeho oboru a socialistické sou-
těžení jednotlivců i celých kolektivů za předčasné
splnění plánovaných úkolů. Socialistické závazky,
zlepšovatelské a vynálezecké hnutí a vědeckový-
zkumná činnost pracovníků resortu Ústřední správy
geodézie a kartografie přispěly velmi podstatně
k dosažení úspěchů při plnění plánovaných prací a
jmenovitých úkolů.
Přesto, že hlavní úkoly v uplynulých pěti letech

byly plněny, bylo .a je na úseku organizace práce
velmi mnoho nedostatků, nebyly dosud vyčerpány
všechny pracovní reservy a nebylo využito všech
prostředků.v plném rozsahu. Nebylo dosud využito
všech možností zvyšování kvalifikace pracovníků od-
větví geodézie a kartografie k tomu, aby úkoly na-
šeho odvětví byly plněny na vyšší politické úrovni,
odborně, kvalitně, levně a: s nejm'enším vypětím sil.
Na tomto úseku máme ještě mnoho nedostatků. Ne-
můžeme být spokojeni s přístupem pracovníku na-
šeho odvětví k prostředkům malé meehanisacc na
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ústavech, k novým ekonomickým formám počtá.řské
techniky, graficko-mechanickým pomůckám, k vý-
sledkům zlepšovatelského hnutí, které se jen uje-
diněle ujímají a neslouží plně a masově k podstat-
nému zvednutí produktivity' naší práce. Na našich
ústavech bylo věnováno málo podpory iniciativě
zlepšovatelů a vynálezců a zavádění přijatých zlep-
šovadch návrhů do praxe. V neposlední řadě při
zvyšování produktivity práce působí plne využívání
pracovní doby, kde je ještě skryta značriá reserva.
Odstraňováním všech nedostatků na našich ústa-
vech je možno dále zvyšovat produktivitu práce.
Současně přistupujeme, podle politicko-hospodář-

ských směrnic Ústřední správy geodézie a karto-
grafie k zajištění Úkolů vytyčených XI. sjezdem Ko-
munistické strany Československa, k plnění našich
nejbližších úkolů, ve kterých půjde zejména o to:

1. podstatně rozšířit a zproduktivnit topografické
mapování v měřítku 1 :10 000 (1 :50ÓO) tak, aby bylo
dosaženo dalšího časového předstihu před průzku-
mem, projekcí a vlastní investiční výstavbou; zvý-
šené úkoly na tomto úseku naší činnosti bude třeha
zvládat' rozšíJfeným využíváním produktivních foto-
grammetrických metod, což bude záviset především
na včasném a kvalitním dodání leteckých snímků;
2~ dále. zvyšovat produktivitu ~a zhospodárnit vy··

dávání mapových děl pro hospodářskou výstavbu,
školy a veřejnost a dbát na kvalitu kartografického
zpracování, reprodukce i tisku;

3. udržovat operát založené jednotné evidence
půdy v souladu se skutečností; v obcích, kde byla
jednotná eyidence půdy založena zjednodušeným
způsobem, doplnit a obnovit písemný operát jednot-
né evidence půdy, vyhotovit soupis parcel, pracovní
mapu pro okresní měřické středisko, pozemkovou
mapu pro okresní měřické středisko a evidenční '
mapu pro místní národní výbory, provádět místní
šetření v obcích a zaměřování změn; tyto úkoly pro-
vádět současně se stálou údržbou jednotné eviden-
ce půdy v obcích, kde byla založena' přesným způso-
bem; . .

4. pomáhat dále při dovršbvání výstavby socialis-
mu na vesnici prováděním ho~odářskotechnických
úprav pozemků pro nově založená j~dnotná země-
dělská druŽstva a prováděním úprav spojených
s rozšiřováním členské základny stávajících jednot-
nÝch zemědělských družstev; , ,

5. podstatně "rozšířit a zkvalitnit služb; placené .
obyvatelstvem, likvidovat zakázky zá rok 1958 a vě-
novat zvýšenou pozornost včasnému vyřizování zaká-
'zek na notářsko-technické práce,. zejména pro so-
cialistický sektor i výstavbu rodinných domků. Pře-
.nášet těžiště průmyslových a ostatních speciálních
prací na okresní měřická střediska, která ve styku
s orgány národních výborů jsou nejblíže všem den-
ním potřebám hospodářské výstavby socialismu.
Kartografická tvorba a tisk' mapových děl podle

Celostátního titulového edičního plánu Ústřední
správy gebdézie a kartografie na rok 1959, který
vychází z požadavků jednotlivých resortů a z vý-
sledků průzkumu ,o potře'bě mapových děl, se bude
plně ,podílet tvorbou map pro hospodářskou výstav-
bu na -dovršování socialistické výstavby a tvorbou

školních map a, ostatních map vzdělávacích, osvěto-
vých, politických a turistických na dovršováníkul-
turní revoluce. Toto významné posláníčeskosloven-
ské kartografie zavazuje všechny pracovníky na
tomto úseku činnosti, aby naše mapová díla budo-
vali na matematicky exaktních základech a pro ob-
sah map využívali nejnovějších vědecky prověřených
pramenů a podkladů, při tisku map dbali na vzornou
úpravt.!, nejvhodnější volbu kvalitního mapového pa-
píru a kvalitních barev, využívali i zde nejnovější
polygraficM techniky a zajistili tak naší kartografii
přední místo, které by sneslo srovnání s kartografií
nejvyspělejších států' světa.
Nadále bude třeba zajišťovat předpoklady k úspěš-

nému plnění naznačených úkolů plánovitou investič-
ní výstavbou, zejména dokončit stavbu provozní bu-
dovy Oblastního ústavu geodézie a kartografie
v Českých Budějovicích a geodetické observatoře
Pecný, pokračovat ve stavbě provozní budovy Ob-
lastního ústavu ~eodézie a kartografie v Liberci a
zahájit stavbu provozní budovy Oblastního ústavu
geodézie a kartoQrafie v Hradci Králové a Prešově
a Rartografického a reprodukčního ústavu na Slo-
vensku; v rámci generálních oprav přistupovat k plá-
novitému zajišťování oprav vlastníci). budov okres-
ních měřických středisek; zajišťovat podle plánu vy-
pracování projektů provozních budov dalších ústavů
v oboru působnosti Ústřední správy geodézie a kar-
tografie.
Na úseku strojového vybavení je třeba plánovitě

zajišťovat stroje a zařízení pro měřické práce v te-
rénu, motorisaci, mechanisaci výpočetních prací,
bezpečné uložení mapových a písemných operátó-a
pro reprodukci plánů a map, jaKož i přístroje po-
třebné pro výzkum. V neposlední řadě pak zvýše-
ným úsilím se musíme starat o zajišťování většího
rozvoje fotogrammetrie a opatřování dalších výkon-
ných fotogrammetrických strojů doplněných nejno-
vější technikou. ,
Při plnění všech naznačených nejbližších úkolů za

současného zvyšování pravomoci na všech stupních
ř~zení našeho odvětví je třeba dbát zvýšené účasti
pracujících na řízení a kontrole.
Přitóm je potřeba si neustále uvědomovat. že

plnění naznačených úkolů ,ie třeba zajišťovat po
všech stránkách hospodárně, aby byla plněna zá-
kladní socialistická zásada - vyrábět více. kvalit-
něji a levněji.
Hospodaření svěřenými finančními prostředky je

nutno zaměřít zejména na snižování vlastních ná-
kladů.
V duchu usn'esení XI. sjezdu Komunistické strany

Československa rozpracovaného v politicko-hospo-
dářských směrnidch Ústřední správy geodézie a
kartografie je třeba neustále věnovat péči zvYšo-
vání politické i odborné kvalifikace všech pracqv- \
níků, rozšiřovat účast pracovníků na řízení, odha-
lovat a využívat další skryté reservy a zajišťovat
nepřetržitý růst produktivity všech prací v odvětví
geodézie a kartografie za současného zvyšování kva- ,
lity výsledků prací. .
Včasné splnění všech vytyčený<:h nejbližšícl1 úko-

lů, to bude náš nejlepší příspěvek v boji za dovršení
socialistické výstavby naší vlasti· a!'za udržení míru
mezi národy na celém světě.

1959/2



Geodetický obzor
sv. 5/47 (1959) Č. 1

Pět letipráce Oblastního ústavu geodézie a kartografie
v Liberci

lnž, Otto Čížek, ředitelOÚGK v Libel'ci 526:06:333.384(437.1)
Zhodnocení čim osti a hlavní poslání OOGK v Liberci. Základní úkoly ústavu z hlediska celostátní důležitosti.

Okoly ústavu na úseku zemědělské politiky a na úselcu investiční Jýstavby. Význam prací ústavu pro hospodář$ký
rozvoj I:rbereckéhu a Oster:;kého kraje. Spolupráce ústavu a jeho složek s orgány národních výboru a s orgány Komu-
nistické strany Če;koslovenska. Zakládání a udržování elaborátu jednotné evidence pudy', provádění hospodářsko-
technických r1prav pozemku a notářsko-tecl:mických prací. Perspektivní vývoj, kádrové vybavení a politický a odborný
rust pracolmíku ú,t9vu.

Období budov~n'í socialísmú v naSl vlasti, které:
vstupuje po XI. sjezdu KSČ do svého· závěrečného /
stadia, znamená nesmírný rozvoj všech odvětví čs.
nár. hospodářstvL I čs. geodézie a kartografie do-
sáhla v posledních letech významných úspěchů., kte-.
ré byly umožněny soustředěním Civilní zeměměři<;:ké
služby do samostatného resortu. .
V době, kdy si připomínáme páté výročí tohoto

soustředění, bude účelné aspoň krátce zhodnotit čin-
nost 'jednoho z výkonných orgánů Ústřední správy
geodézie a kartografie (ÚSGK) - Oblastního ústavu
geodézíea kartografie v Liberci - a ve světle usne-
sení XI. sjezdu zamyslet se nad dalším směrem jeho
vývoje, hlavně na úseku spolupráce s národními vý-
bory.
Vytvořením ústavu liyly dány organisační před-

poklady pro to, aby dosud roztříštěné zeměměřické
složky v kraji se soustředěně a Plánovitě podílely na
flOvýchcelostátních úkolech civilní zeměměřické služ-
by a na socialistické výstavbě obou krajů, které spa-
dají do jeho působnosti.
Bylo však nutno tyto různorodé složky ztmelít,

vytvořit jednotný názor na poslání a úkoly ústavu.
Bylo nutno vyhledat nové vedoucí pracovníky a VYw

budovat správní aparát, prosazovat zásadu jednoho
odpově(jného vedoucího na všech.úsecích, vybudovat
modernís()Ustavu odměňování a hmotné zaintereso-
vanosti, prosazovat nové formy řízení, or~nisování
a ekonomiky práce, zejména.u' složek, které byly dří-
ve začleněny v národních výborech a v souladu: s vý-
robním charakteremzeměměřické práce "zavést a
. zvykat pracovníky na nové metody plánování, výkaz-
nictví, kontroly a. ilárodohospodářské evidence.
Organisační a morálně politické upevnění ústavu,

postupná' stabilisace kádrů a jejich politicko-odbor-
ná výchova, byla. předpokladem pro to, aby ústav
mohl plnit své úkoly, které rostly úměrně s' rozvojem
všech odvětví národního hospodářstvL
Hlavním posláním ústavu od jeho vzniku je zajiš-

ťovat tvorbu map pro projektovóu a investiční čin-
nost v obou krajích, zejména mapové podklady
potřebné pro rozvoj .palivové a energetické základny.
pro průmyslovou a bytovou výstavbu, pro rudný a
nerudný průzkum i pro obranu státu. Toi konkrétně
vyžadovalo urychleně budovat ve spolupráci s celo-
státními ústavy mapové dílo v měřítku 1:10 000 a
v hospodářsky důležitých oblastech v měř. 1 :~OOO a
součashě vytvářet polohopisné a výškopisné podkla-

I dy v m'ěř. 1:2000 .nebo 1:1000 pro investiční výstavbu
v krajích.
K těmtozákladníl'l'ť úkolům přistoupily v roce 195j

úkoly na úseJ<u zemědělském: založit a udržovat
novou evidenci půdy a spolupracovat při socialisaci
vesnice vypracováním hospodářskotechnických úprav

pozemků. Při tom bylo samozřejmou povinností ústa-
vu uspokojovat i drobnější požadavky na zeměmě-
řické práce, které vypfývají z potřeb jednotlivců nebo
. průmyslových závodů.

Mladý a organisačně neustálený, kádrově nedosta-
tečně vybavený ústav stál tedy před úkoly velkého
hospodářského a politického významu, před úkoly
vysoce náro~nými na odbornou i politickou vyspělost
pracovníků. ,/

Snahou pracovníků ústavu bylo splnit i za ztíže-
ných podmínek ·uložené úkoly co nejlépe.
.Na úseku tvorby nového celostátního mapqvého

díla v měř. 1:10000 (1:5000), jehož dokončení je
. plánováno do roku 1965, bylo již zmapováno (za
spoluúčasti jiných. ústavů resortu ÚSGK)' v Liberec-
kém kraji 23 %, v Ústeckém 55 % celkové plochy
krajů.
Tím. ústav ,sice plní nejnaléhavější Ipožadavky na

tento druh map, ale včasné splnění celého úkolu vy-
žaduje zmnohonásobení výrobnosti map 1:10000.
Prvý krok k tomu byl již učiněn přechodem na po-
krokovou metodu ťotogrammetrickou, kterou se do-
sáhne daleko větších výkonů -hlavně zkrácením
doby polních' prací. Získaný čas se však dosúd ztrá-
cí předáváním leteckých snímků mezi ústavy pro
vyhodnocení na fotogrammetrických přístrojích. Za-
vedení fotogrammetrické metody nepřineslo tedy
pro zatím zkrácení cyklu topografického mapování.
Je proto třeba zlepšit kooperaci mezi ústavy 81 též
urychliť dódávání leteckých snímků. Vybavení ústavu
vyhodnocovacími přístroji odstraní nežádoucí nepra-
videlnost v práci ústavu a podstatně zkrátí celý vý-
robní cyklus.
Protože tempo výroby topografických map proza-

tím nestačí uspokojovat okamžité požadavky uživa-
telů těchto map. bude ještě po několik let využívána
- zejméqa pro účely generelního plánování - stát-
ní mapa odvozená v měřítku 1:5000. Pro ÚSGK při-
pravuje druhé vydání listů odvozené mapy. Bude
tedy úkolem ústavu předem projednat s krajskými .
plánovacími komisemi zájmové prostory, v nichž je
potřeba nejakutnější, a zajišťovat přednostní vydání
doplněné mapy. To jistě přispěje k dalšímu prohlou-
bení spolupráce s orgány KNV a efektivnějšímu vy-
užívání výsledků našich prací.
Zatím co topografické mapování je řízeno celo-

státně ÚSGK co do lokalit i rozsahu, je vyhotovování
mapových podkladů v měř. 1:2000 (1:1000) pro pří-
mou investiční výstavbu předmětem pláhování ob-
lastního ústavu. .
.Pracovníci ústavu vykonali na tomto úseku značnv

kus práce. hlavně v Ústeckém kraji, výhotQvení~
řady výškopisných a polohopisných podldadů v,mě-
řítku 1:1000 pro územní plánování. Celá potřeba KNV
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o nemohla' být uspokojena jednak proto, že jde o prá-
ce nárbčné na čas, jednak musely být zajišťovány
celostátní úkoly. Tím naléhavěji je třeba důkladně
projednat s· krajskými plánovacími komisemi pořadí
naléhavosti, rozsah i náplň žádaných podkladů. Do-
datečné' zařazování nenárokovaných prací do plánu
výkonu ústavu přináší jen hospodářské ztráty a těž-
kosti. Ustav je však povinen dodržovat dohodnuté
termíny předávání prací.
Na krajských plánovacích komisích si overuJeme

též naléhavost objednávek ostatních investorů. Často
je možné usměrnit jejich na,dměrné požadavky a
uspokojit je využitím existuJících podkladů z tech-
nické dokumentace ústavu.
Nejdůležitějším úkolem ústavu' v posledních letech

.byla práce na založení jednotné evidence půdy (JEP).
Skutečnost, že naši zaměstnanci dobře obstáli při
plnění tohoto úkolu, který skončili před stanoveným
termínem, má svůj základ v tom, že
technici se postúpem prací naučili chápat úkoly

evidence půdy nejen technicky, ale i politicky,
prokázali během celé akce vysokou pracovní mo-

rálku,
vedoucí okresních měřických ~tředisek (OMS) pro-

jednali pořadí obcí s ONV a s OV KSČ, harmonogra-
my předávaných obcí byly důkladně projednávány
s vedoucími středisek a všemi zaměstnatnci,
ukončení prací bylo zajišťováno předávacími pro-

tokoly, potvrzovanýmiMNV. Elaborát bez tohoto po-
tvrzení nebyl považóván za ukončený,
KV KSČ a rady KNV byly vedením ústavu

v čtvrtletních zprávách informovány o postupu pra-
o ci na JEP .. Rada J{NV v Liberci např. projednala si-
tuaci na JEP za přítomnosti ředitele ústavu a přijala
usnesení, kterým se ukládá radám ONV. priiVidelně
projednávať zprávÝ.OMS o 'postupu prací na zaklá-
.dání JEP. Vedení ústavu uložilo vedoucím OMS po-
, dávat pravidelně .zprávy radám ONV a OV KSČ. a to
nejen y Libereckém, ale též v Úste~kém kraji.
Uplatňováním těchto zásad byla zajištěna jednak

účast všech pracovníků na sestavení a. kontrole plně-
ní plánu, pořádek v plánování a výkaznictví, jednak
zajišťován zájem a spolupráce národních výborů a
orqánů strany. . .
Zkušenosti ze spolupráce s národními výbory,zís-

-kané při zakládání JEP, musí být využity v široké
míře při údržbě operátů JEP v příštích letech, kdy
valná část tQhoto úkolu postupně přejde na MNV.
Kválita údržby JEP závisí na tom. iak se nám podaří
prarovníkv MNV pro tentn úkol připravit.
Dohodli isme proto se zemědělským odborem radv

KNVv Liberci. že ještě během roku 1958 budou 00-

dle okresů svolánv aktivv pracovníků odpovědných
za evidenci půdv k zvláštním iJ1struktážím o údržbě
za!oženvcn operátů. Vedle toho v1:;akpracovníci OMS
věnovali iiž během praéískutečně hodně času -
y rámci závazků i mimoúředního - k názorným in-
struktážím nracovníků na MNV.
Proneibliž1:;t dobú je počítáno' s tím, ze údržba JEP

f'''! MNV bude nrováděna pod patronací prarovníka
oM:s. 15:tef.pmuhudou určité MNV trvale nřidělenv.
Tento nrarov')fk bude metodickv řídit práci funk-
don:'iřtl. nověřenÝt'h evidencí půdy .
.TEP dal"! nllrodntm. ""borl·lm podkladv oro líko! r07-

šíření orné půdy. KNV v Ústí n";L. jich využil pro

slroce založenou akci, v níž zvláštní komise (jejímž
členem je pracovník OMS) pJ;ozkoumá porovnáním
s původní výměrou orné půdy možnosti jejího roz-
šíření v každé obci kraje. Výsledkem bude konkrétní
zjištění, kferé pozémky lze navrátit do rolí ,bez
zvláštních nákladů (rozoráním),. které po odvodnění,
rekultivaci apod. a ):teré jsou trvale z fondu orné
půdy ztraceny. Tató akce je dobrou příležitostí pro
. další prohloubení spolupráce pracovníků ústavu s ná-
rodními výbory.-
I na úseku prací pro HTÚP byli jsme vedeni sna-

hou vyhovět všem požadavkům národních výborů
na naši spolupráci. V případech, kdy nebylo možno
ihned podle' okamžité potřeby vyslat naše pracovníky
do obcí, bylo v těsné spolupráci s Agroprojektem
dosaženo dohody, takže požadavky z obou krajů
mohly být uspokojovány.
Je nutno vyzvednout, že převážná většina pracovní-

ků aktivně využívala těchto prací pro upevňování a
rozšiřování členské základny družstev a tím význam-
ně přispěla k socialisaci naší vesnice.
\ S rozvíjející se individuální bytovou výstavbou ro"'"
dinných domků! družstevních obytných domů a
s celkovým zvyšováním Životní úrovně obyvatelstva
obou našich krajů zvětšuje se i počet objednávek
notářsko-technických prací (NTP).
Přesto, že jsme v měsíčních operativních rozpisech

plánů stále zvyšovali kapacitu pro tyto práce, nesta-
čili jsme tempu růstu objednávek, takže k 1. 11.1958
bylo v celé oblasti ještě 350 nevyřízených zakázek
pro socialistický sektor a 410 pro soukromý. Jsme
si vědomi, že tento stav je trvale neúnosný, a proto
po ~končení JEP byla kapacita na: NTP dočasně tak
posílena, aby starší objednávky byly v krátké době
zlikvidovány a nové mohly být napříště vyřizovány
během měsíce .
V roce 1959 je v plánu pro tyto práce zajištěna ka-

- pacita 0.103 % vyšší než v roce 1958.

Z uvedeného přehledu hlavních úseků činnosti
ústavu jt! patrno, že se ústav významně podílí na
socialistické výstavbě krajů Liberec a Ústí n. L. Ná-
rodními výbory je zvláště oceňována a hodnocena
práce na založení JEP ana HTÚP. Je nutno pod-
trhnout, že až dosud nebyly ze strany národních vý-
borů ;ážnější zásadní připomínky k činnosti ústavu.
XI. sjezd však vytyčil celému národnímu hospo-

dářství další smělé úkoly, z nichž mnohé budou za-
jišťovat národní výbory.
To bude klást vysoké požadavky na práci našeho

ústavu, tím více, že do našeho obvodu spadá kraj
Ústí n. L., který je jedním z rozhodujících krajů
z hlediska výstavby a rozvoje našeho hospodářství.
Půjde tedy o to, uváženě hospodařit s' výrobní

kapacitou ústavu tak, aby vedle úkolů celostátních
mohly být v nejširší míře plněny i úkoly místní po-
vahy,"kterě rostou úměrně s rozvojem jednotlivých
krajů.
Podle výhledovéhoplánuÚSGK bude se postupně

zmenšovat podil oblastních ústavů ,na topografickém
mapování v měř. 1:10000, a to ve prospěch prací na
velkých měřítkách.
Bude' tedy možno v příštích letech lépe uspokojo-

vat požadavky na měřické podklady pro technické
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podnikání v rámci kraje a rozšířit i rozsah ostatních
druhů pracÍ.
Úspěšné plnění našich úkolů bude vyžadovat ještě

širší a hlubší spolupráci s orgány národních výborů.
Na úseku mapování a měřických podkladů bude

třeba - v zájmu efektivního využití výrobních sil
ústavu - prohloubit spolupráci s krajskými pláno-
vacími komisemi při sestavovál1í ročních plánu, aby
byly prováděny práce y souladu s perspektivou roz-
voje kraje.
Hlavně však bude třeba zlepšit spolupráci našich

okresních měřických středisek ~ okresními a místní-
mi národními výbory a s orgány strany. v okresech
i vesnickými org anisacemi.
To je v prvé jadě otázkou úrovně politické vyspě-

losti pracovníků OMS, hlavně vedoucíh() střediska.
Měřická střediska v naší oblasti nejsou dosud do-

statečně kádrově vybavena. Počínaje rokem 1958 bu-
dou pravidelně posilován'a absolventy odborných škol,
takže do konce třetí pětiletky bude dosažen pláno-
vaný průměrný stav 2 inženýrů a (; absolventů ze-
měměřické průmyslovky pro každé středisko. Ruku
v ruce s početním růstem musí postupovat i zvýšení
odborně politické úrovně. Na to je zaměřeno úsilí ve-
dení ústavu i stranické a odborové organisace.

Během provádění prací na jednotné evidenci pů-
dy se zvýšila politická aktivita pracovníků a byla
vytvořena určitá forma spolupráce s orgány národ-
ních výborů a s orgány strany na okresech. V bu-
doucnu však bude třeba, aby se spolupráce neornezo-
vala jen na dobrý osobní styk vedoucího střediska
s některými funkcionáři ONV, ale aby spolupracoval
s odvětvovými a objektivními orgány ONV a s nimi
projednával všechny problémy, týkající se práce stře-
diska. To mu umožní, aby radě ONVpředkládal zprá-
vy ne informativní, ale s dobrými rozbory situace a
návrhy na řešení. Podmínkou pro to je, aby vedoucí
středisek se aktivně zapojovali do veřejného života
v okrese. Tím si vytvoří předpoklady pro to, aby
orgány strany a ,národních výborů, v okrese více než
dosud využívali znalostí a zkušeností našich pracov-
níků při řešení různých problémů výstavby okresů.
Okresní měřická střediska jsou představiteli ústa-

vu v okresech, podle nichž je, posuzován celý ústav;
Podaří-li se v uvedeném smyslu zvýšit úroveň práce
OMS a budou-Ji ještě lépe plněny i úkoly na ostat-
ních úsecích činnosti ústavu, upevní se tím v kra-
jích postavení ústavu jako jednoho z činitelů, který
se bude významně podíleJ na jejich rozvoji.

Okresní měřická středisk,a v boji za plnění úkolů
dovršení socialistické výstavby v ČSR 526:06:333.384 (437)

Práce okresních měi'ických středisek
za uplynulých pět let
lnž. František Š p o ne r,

vedouc: c;;i'esního měřického střediska v Sedlčane~

Vládním nařízenim ze dne. 23. prosince 1953 č. 1/54 Sb.
byla zřízena Ústřední správa geodézie a kartografie. Tím
bylo splněno dlouhDleté úsilí. celé zeměměřické veřej-
nosti a dány předpoklady, abychom my, zeměměřiči,
Il}ohli ještě daleko víc nežli předtím přispět k budování
socialismu v naŠÍ vlasti.
Naše pomoc při budování lidově demokratické repu-

bli~y byla ,účinná' hned po osvobození naší vlasti Sovět-
ským svazem. Zeměměřič. nastoupil mezi prvními při
osídlovacích pracích v pohraničí, zeměměřič to byl, který
. účinně pomáhal plnit úkol rolnickým komisím při roz-
dělování půdy těm, kdož na ní hospodaří - drobným
a středním rolníkům. Jednalo se o půdu konfiskovanou

_ i půdu z revise první pozemkové reformy. Ještě nebyl
ani skončen úkol nové pozemkové ;reformy a 'již vy-
vstává ten nejzákladnější úkol při budování socialismu,
tj. budování ..socialistických vztahů na. vesnici. Úkol
obtížný, ale i krásný. Zeměměřič tu již nevystačí jen se
svými odbornými znalostmi, ale zapojuje se do aktivní
politické práce, aby mohl s úspěchem provádět hospo-
dářskotechnické úpravy pozemků..
Bouřlivý růst jednotných zemědělských družstev

v r. 1953 a 1954 částečně ustává, al~ současně 'dochází
k upevňování družstev, stojících na pevné hospodářské
základně.
V této době dochází k zříz~ní Ústřední správy geo-

dézie a kartografie. Revolučními změnami ve vlastnic~
kých a užívacích poměrech v půdě staly !le již v této
době stávající pozemkové evidence neschopny plnit své
úkoly. Problém by~ tak závažný, že se' jím zabýval
X. sjézd Komunistické strany Československa. Směrnice
pro podstatné zvýšení zemědělské výroby v nejbližších
dvou až třech !citech (do r. 1958) přinesly přímý jmeno~
vitý úkol' pracovníkům v oboru geodézie a karto~afie
- zavést pořádek v evidenci půdy.

Timto úkolem by~a pověřena okresní měřická středis-
ka oblastních ústavů geodézie a kartográfie. Úkol za- -
vedení pořádku do evidence půdy byl plněn etapově.
Nejdříve to byla přehlídka kultur. Na základě nových
úhrnných katastrálních hodnot a zjištění na místních
národních výborech byly vyšetřeny přespolní pozemky,
sestaveny hospodářské obvody obcí a v nich globálně
rozepsána půda podle jednotlivých sektorů. Jak velká
a mravenčí práce to byla, svědčí například' to, že jen
v sedlčanském okrese bylo při přehlídce kultur přezkou-
máno 85 000 parcel na ploše 42500 ha. Při tom. bylo vy-
šetřeno a zaměřeno 15 242 změn. Další téměř polovina
parcel byla přešetřována co do užívacích poměrů a pří-
slušnosti k hospodářským obvodům obcí při sestavování
sektorových přehledů. Nato následovala technická po-
moc místním národním výborům při zpřesňování evi-
denčních listů.
A již byl proveden nástup k naplnění usnesen! X. sjez-

du Komunistické strany Československa - k založení
jednotné evidence půdy. Provedly se změny v pozemko-
vém katastru, připravoval se mapový elaborát pro JEP
a již v lednu 1956 byly zahájeny- polní prálle v prvních-
obcích.
Upevn~ní převážné většiny jednotných zemědělských

družstev v období let 1953 až 1954 vytvořilo podmínky
pro vstup dal$ích rolníků do družstev. Po červnovém
zasedání ústředního výboru Komunistické strany Čes-
koslovenska v r. 1955 počet JZD se počal opět zvyšovat
stále rychlejším a rychlejším tempem.
Práce na jednotné evidenci půdy byly přerušeny a

prakticky všichni zeměměřiči okresních měřických stře-
disek nastoupili opět do vesnic provádět hospodářsko-
technické úprav~ pozemků.
, Stav střídavého nebo i současného provádění JEP a
HTÚP trval až do. skončení úkolu založení jednotné
evi{1ence půdy.
Zprvu se vážně pochybovalo, budé-li možné splnit za

těc'hto podmínek JEP. Byla učiněna zásadní organisační
opatření - zakládat JEP komplexně po okresech a po-
mocí strojně početní stanice. V nejširším měřítku byla
rozvíjena socialistická soutěž; výrobní porady na okres-
ních měřických středisc!ch se nutně musely stát mobl-
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lisujícím nástrojem k včasnému plnění úkolů a pomáhaly
zejména zvyšovat kvalitu práce.
Dokončit jednotnou evidenci půdy ve stanoveném

termínu stalo se otázkou cti celých kolektivů. Až s ob-
divem nutno konstatovat, jak naše mladé techničky pře-
konávaly všechny potíže jak se sebou samými.v pro-
blémech odborných,. tak s nepřízní počasí - pracovalo
se v terénu i v zimních měsících a konečně i při střetu
polních prací JEP se špičkovými pracemi zemědělskýmI.
Dne 21. srpna 1958 splnil Oblastní ústav geodézie a

kartografie v Praze úkol. na založení JEP 'jako první
oblastní ústav geodézie a kartografie v republice. _Skon-,
čil úkol daný x, sjezdem Komunistické strany Cesko-
slovenska o 71 dnů dříve před stanoveným termínem
a o 40 dnů před lhůtou socialistického závazku.
Poslání jednotné evidence půdy je nejen. registrující,

ale i vlastní poslání tvůrčí. Má odhalovat· zdroje ne-
využité orné a zemědělské'půdy, účinně pomáhat k roz-
šiřování orné půdy a dbát, aby nedocházelo k neodů-
vodněným úbytkům. Bylo-li při zakládání jedno'tné evi-
dence půdy na sedlčanském okrese navrženo k rozorání
161 ha půdy, pak je ještě důležitějším úkolem dbát, aby
navržená půda byla skutečně rozorána.
Hospodářskotechnické úpravy pozemků a jednotná

evidence půdy nejsou jen úkoly resortní; jejich výsled-
ky mají veliký význam .pro všechny hospodářské orgány
státu. Nelze je proto plnit bez spoluúčasti stranických
orgánů i národních výborů. Tam, kde jsme měli zajiš-
těnu spolupráci a morální pomoc OV KSČ a ONV, tam
jsme naše úkoly splnili dobře nejen politicky a odborně,
ale i v kratším texmínu. Přesvědčili jsme se, že funkcio-
náři OV KSČ i funkcionáři a pracovníci ONV mají zájem
o naši práci; vždy s porozuměním vyslechnou naše
úkoly i případné potíže a pomohou nám účinně úkoly
plnit a potiže odstraňovat. Mají však také plné právo
být námi včas a řádně informováni o naší práci. Je sice
pojítko mezi okresním měřickým střediskem a okresním
národním výborem v okresní skupině pro sledování evi-
dence půdy, jejímž předsedou je vedoucí okresního mě-
řického střediska,' ale považuji za daleko účinnější
osobní styk veďoucího OMS s vedoucími pracovníky OV
KSČ a ONV. Osobní vzájemné poznání dá vždy více
nežli formální písemný styk. Nesmíme přirozeně opo-
minout i tu okolnost, že naše stěžejní úkoly nejsou je-
dinými záležitostmi OV KSČ a ONV, že jejich působnost
'je daleko širší. Je tudíž v ,zájmu našem. abychom inicia-
~ivně působili k tomu, aby spolupráce byla dobrá.
Pět let činnosti okresních měřických středisek ne-

mělo jen náplň,. výrobní, ale plnilo i poslání výchovné.
Vždyť převážná většina našich nový<::hkádrů, zejména
absolventťt jedenáctiletých středních škol, byla p~idě-
lena na okresní měřická střediska. Tím byla vložena'
zejména na vedoucí OMS Velká odpovědnost - pečovat
o jejich odborný vývoj, učit je smyslu pro práci a od-
povědnost a pomáhat jim v politickém růstu.
Můžeme-li sé s klidným pohledem dívat na uplynulých

pět let činnosti okresních měřických středisek, že jsme
splnili úkoly dané nám stranou a vládou, pak tím ra-
dostněji můžeme hledět vstříc dalším úkolům vyplýva-
jícím z XI. sjezdu Komunistické strany Československa.
K zajištění úkolů vytyčených XI. sjezdem Komunis-

tické strany Československa vydala Ústřední správa geo-
dézie a kartografie základní politicko-hospodářské směr-
nice.
Pro zdárné plnění vytyčených úkolů jsou rozhodné

kádry - jejich politická vyspělost a odborná zdatnost.
Výzva Oblastního ústavu geo::lézie a kat;tografie v Praze,
aby se všichni pracovníci okresních měřických středi-
sek účastnili roku stranického školení, měla dobrou
odezvu a školení jistě všem podstatně pomůže.
Zvýšit odbornou zdatnost nám pomůže závodní škola

práce a externí studium absolventů jedenáctiletých
středních škol na průmyslové škole zeměměřické.
Tak do roku 1960 se nám jistě podaří zvýšit úroven

většiny našich ,pracovníků, aby se mohli účinně podílet
zejména na pracích spojených se založením (obnove-
ním) operátů JEP při novém mapování v měřítku 1:2000
(1:1000) a ostatních geodetických pracích.
Na úseku technicko~výrobním a ekonomickém zůstá-

vají pro okresní měřická střediska do roku 1969 opět
základními úkoly hospodářskotechnické úprávy pozemků

a zpřesnění jednotné evidence půdy s dódáním' evi-
denčních map všem m;stním národním výborům. Pro
plnění těchto úkolů máme vcelku dobré předpoklady a
budeme dbát zejména o neustálé zvyšování kvality prací.
Okresní měřická střediska jsou mnoho dlužna veřej-

nosti na úseku notářsko-technických pracl. Dosavadní
neuspokojivý stav lze přičíst do jisté míry plnění nalé-
havých vládních úkolů, tj. zakládání jednotné evidence
půdy a hospodářskotechnických úprav pozemků, a!e byla
tu i jiná příčina tkvící v tom, že jsme neměli dostatek
kádrů odborně schopných pro· tuto práci. Uspokojování
služeb veřejnosti bude tím lepší, čím rychleji se nám
podaří pro tento úsek zkvalitnit 'kádry.
Veškerá práce okresních měřických středisek je v pří-

mém spojení se životem okresu a slouží především po-
třebám okresu, a· to i v případě úkolů celostátního vý-
znamu. Je proto bezpodmínečně nutné, aby okresní
měřické středisko bylo i v budoucnu v nejužším styku
jak s vrcholnými orgány okresu. tj. s OV KSČ a ONV,
tak i se všemi ostatními složkami hospodářskými i kul-
,turními. Je to nutné především proto, že mnohé prAce
konáme přímo ve spolupráci s OV KSČ a ONV, jako např.
HTúP a JEP. Je to však nutné i proto, aby všechny slož-
ky veřejného životll. byly informovány o naší práci, po-
kud k ní mají vztah, a aby si i byly vědomy možností
využití výsledků našich prací.
Splnění těchto předpokladů bude mít přirozeně i klad-

ný význam pro plnění našich úkolů. Budeme je moci
plnit rychleji a kvalitněji, poněvaďž budeme mít zajiš-
těnu .účinnou poJru)c. Neméně významnou pomocí pro
naši práci je i aktivní účast pracovníků na politickém
a veřejném životě. Je nám tim dána možnost svými od-
bornými znalostmi pomáhat v budovatelských úkolech
na širším okruhu. ale sami tim hlouběji vnikneme do
politických a hospodářských problémů okresu nebo obce:
a to je zase významným činitelem pro plnění vlastních
úkolů.
XI. sjezd Komunistické strany Československa vytyčil

program dovršen! socialistické výstavby v Českosloven-
sku. Je povinnosti nás všech jako občanů Českosloven-
ské republiky i jako příslušníků resortu Ústřední správy
geodézie a kartografie, abychom svou prací pomohli vy-
tyčený cli splnit zvyšováním produktivity práce za ~ou-
časného zvyšování kvality, prohlubováním svých politic-
kých a odborných znalosti a vyzdvižením socialistického
soutěžení ještě na vyšší úroveň. Tí'm posílíme i zajištění
míru v celém světě.

První etapa·založení jednotné evidence
půdy v českých zemfch skončena!

lnž. Martin B a u m a n n,
pracovník Oblastního ústavu geodé:zie a kartografie

v Liberci

Úspěšné a většinou předčasné dokončení I. etapy za-
ložení jednotné evidence půdy (JEP) v českých zemích
zaslouží si vzhledem k svému velkému politickému a
hospodářskému významu i dosahu ,podrobnějšího zhod-
,nocení. Vždyť šlo o provedení úkolu vytyčeného X. sjez-
Idem KSČ a uloženého usneseními vlády z 25. ledna 1956
a z 28. listopadu 1956 k provedení Ústřední správě geo-
dézie a kartografiť;'; tedy o úkol vládní, jehož splnění si
vyžádalo velkého a několikaletého úsilí pracovníků geo-
dézie a kartografie i národních výborů.
V Libereckém a Ústeckém kraji, díky pracovnímu úsilí

pracovníků Oblastního ústavu geodézie a kartografie
(OÚGK)v Liberci, splněním závazků uzavřených na po-
čest XI. sjezdu KSČ a rozvinutému socialistickému sou-
těžení byl úkol založení JEP proveden ve velkém če.so-
vém předstihu, a to o 55 dnů dříve. Podnětem k vyvinutí
takového úsilí byl v nemalé míře úspěch soudruhů
z OÚGK Praha. kteří jakožto první ústav v ČSR skončili
založení JEP o 71 dnů dříve před stanoveným termín 2m
a dali tak dobrý příklad k následování.
Všem MNV byly předány. elaboráty jednotné evidence

půdy za účelem všestranného využití a postupného do-
'plňování k udržení shoďy se skutečným stavem.
Je radostné konstatovat, že vesměs všechny MNV uví-

taly předání elaborátů JEP, neboť po něčem takovém
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již dávno toužily. Vždyť již od r. 1939 nebyl pozemkový
katastr v pohraničí vubec udržován a změnami po roce
1945 byl téměř úplně znehodnocen.
Potřeba řádné. evidence pudy se vyskytla hned v po-

čátcích budování socialistického zřízení. v našem statě.
Plánováni v údobí socialistické výstavby státu nutně
vyžadovalo údaje o pudě. ProtQbyly z počátku tyto
údaje zaopatřovány ruznými zpusoby mnohdy zcela ne-
spolehlivými. Neúspěch měly i akce většího rozsahu,
jako štítková akce zduvodu neodborl]osti orgánů jI pro-
vádějících. Tak se stalo, že některé MNV, které velmi
brzy pochopily nutnost pořádku v, evidenci pudy, sllmy
vlastními 'silami azpůj>oby si vyhotovily evidenci půdy,
někdy zcela úspěšně, jako MNV Unčín, Krupka v okrese
teplickém, Hodkovice v okrese libereckém, Kokonín
v okrese jabloneckém.
Na začátku zakládání JEP v 1'.1956 byla u MNV nedu-

věra v úspěch této akce z duvodu neúspěchu pred~ho-
zkh podobných akcí. Zásadní obrat nastal v okamžiku,
kdy první odevzdané elaboráty JEP prokázaly, že spl-
ňují veškeré požadavky na ně kladené .. Elaboráty po-
skytly přehled o veškeré púdě v obCi, odhalily zataJenou
pudu, poskytly doklady pro správnol,l sumarisaci Q'uhu
pozemku podle sektoru a umožnily spravedlivý rozpis
dodávek. Před vyhotovením elaborátu ,lEP musely ONV
ve spolupráci s vedoucími OMS řešit spousty případu
odvolávek proti povinným dodávkám.
Po odevzdání elaborátů JEP MNV odpadly všechny

tyto nesrovnalosti.
Neúnavn~u 'a dobrou práci pracovníku' geodézie a

kartografie ocenily jednotlivé rady MNV, jak možno
seznat podle výňatku z denního tisku:
"Rada MNV ve Lvové své uspokojení nad zalouním

jednotné evidence půdy vyjádřila stručně: Evidence
přinesla pořádek v držbě pudy. Nyní můžeme správně
plánovat dodávky bez reklamací. Všechny spory v uží-
vání pů1y byly odstraněny. Evidence slouží také jako
správný podklad k sumarisaci. Evidenční mapy jsou
v pořádku a slouží k přesné informaci."
"Rada MNV ve Vratislavicích vřele vítá založení evi-

dence, neboť umožňuje správné vyměřování dodávek jal<
JZD, tak i jednotlivě hospodařícím rolníkům. Založením
jednotné evidenc~ byl získán dokonalý přehled o plo-
chách, které n,ikdo neobhospodařuje, a tak mohou být
uspokojeni i ti pracující, kteří se ucházejí o koupi par-
cel (a není jich málo) pro stavby rodinných domku. Tím
mužeme řešit v obci tísnivou otázku bytovou a konečně
rada MNV může snadněji plnit úkol při rozšiřování orné
půdy."
Rada MNV v Jablonném v Podještědí jde ve svém hod-
nocení Ještě hlouběji a správně ukazuje ve svých pod-
nětech, jak o evidenci pečovat, aby zustala stále živou:
"Hodnotíme-li založení jednotné evidence pudy, př;,-

cházíme k poznání, že konečně máme přehled, který
jsme velmi postrádalí. Konečně je nám známa výn'ěra
obhospodařované pudy v obci. Známe i tu půdu, Která
přešla do katastru sousední obce nebo která nám z ,něho
přibyla. To je velmi důležité pro vyměřování povinných
do:'ávek a odpadne zbytečné dohadování. Je však dule-
žité, aoy založená evidence zůstala stále živou, aby sv/'-
domitá práce na jejím založení nebyla marnou. .
Navrhujeme, aby se rozvinula soutěž pracovniku MNV

v tom, v jakém stavu se evidence nachází, jak jsou pro-
váděny změny .ve stavu obhospodařované půdy a jaké
jsou vůbec výsledky práce spojené s dalším jejím ve-
dením. Hodnocení soutěže by provádělo jednou ročně
okresní 'měřické středisko. Dobrá evidence půdy v obci
bude pak "dobrou visitkou jak MNV a okresního měřic-
kého střediska, tak i ONV."
Z citovaného dopisu MNV v Jablonném vyplývá, že

samy MNV pochopily nutnost řádné údržby jimi pře-,
vzatých opérátů jednotné evidence půdy a je nutno ocp--
nit dobrý nápad spočívající ve výzvě ostatním MNV ve
formě solcialistické soutěže' co nejlépe udržovat svěřené
elaboráty. Bylo by žádoucí, aby okresní měřická stře-
diska ve svých okresech napomáhala takovéto soutěži a
ochotně přejímala úkol zhodnocovatele v této' ;;outěži.
Vždyť socialistická soutěž významně přispěla k splnění
úkolu založení JEP.a zajisté by pomohla při nemén€ dů~
ležitém úkolu - udržení elaborátů ve shodě se skuteč-
ným stavem.

Celkem je možno rlCl, ze 1. etapa ukončení jednotné
evidenc'e půdy splnila požadavky na ni kladené, které
v hlavních rysech ,byly tyto:
1. získání údajů pro plánování zemědělské VýIOOY,
2. adresní umístění veškeré pudy v obci a zamezení

užívání půdy "na černo",
3. spravedlivý rozpis povinných dodávek,
4. umožnění snadné sumarisace údajů o půdě,
5. získání údajů pro rozšíření orné půdy.
Radostné vědomí, že výsledky 1. etapy založení JEP

byly příznivě přijaty a zhodnoceny NV, bude pracovní-
kům geodézie a kartografie vzpruhou při dals: rovněž
obtížnÍ' práci, doplnění JEP přésnějšími údaji v letech
1959-1960. Móžno očekávat, že hlavně mapy, kterébu-
dou všem MNV dopány v této II. etapě, budou vřele
uvítány.
Do této ~alší práce 'přejeme všem pracovníkům mnoho

úspěchů,

Pět let činnosti
okresního měřického střediska

lnž. Kamil K 1im e š,
vedoucí okresního měřickélt0 střediska v Litovli

Dne 1. 'ledna 1959 dovršila zeměměřická služba sou-
středěná v resortu Ústřední správy geodézie a karto-
grafie pěti let své působnosti. Nebude na škodu, roze ..
bereme-li činnost okresního měřického střediska jako
vysunut~ho orgánu Ústřední správy geodézie a karto-
grafie (USGK) na okrese z hlediska politického a hospo-
dářského významu.
Okresní měřické středisko (OMS) má prakticky uspo-

kojovat veškeré požadavky na práce v oboru zeměme-
řickém, plnit přenesené úkoly v socialisaci vesnice a
půdní evidence v rámci okresu.
Činnost pracovníků okresního měřického střediska

(OMS) započala v době, kdy dosavadní stav pozemkového
katastru nevyhovoval potřebám zemědělského plánovám,
rozpisu zemědělské výroby a výkupu zemědělských vý-
robků. Evidence půdy byla silně narušena různými po-
zemkovými akcemi v době po roce 1945, jako osidlová-
ním po{lraničí, revisí první po:remkové reformy, novou
pozemkovou r~formou, likvidací vykořisťovatelskych
živlů v zemědělství apod.
Nejasnost a nespolehlivost dosavadní půdní evidence

vynutila si projednání a usnesení na X. sjezdu Komu-
nistické strany Československa v černu 1954 a vydání
usnesení vlády ze dne :51. 8. 1954 o zavedení porádku,
do evidence pudy.
Úkol pro okresní měřleká střediska byl rozložen rca

tři etapy:
1. Provedení přehlídky kultur ve všech' katastrálních

územích okresu, zjištění půdy l~žící ladem, provedeni
návrhů na rozšíření orné půdy a na vrácení půd~' pů-
vodnímu obhospodařováni. ~
2. Vyšetření ústředně a krajsky plánovaných sektoru,

vyšetření přespolní držby a stanovení hospodářské pio-
chy jednotlivých obcí a okresu.
3. Technická pomoc mí,strrím národním výborům při

zpřesňování evidenčních listů.
Provedením této akce byl zjištěn půdní fond, odha-

lena dosud zatajovaná půda a vzata do evidence pro
plánování zemědělské výroby a na další zamezena jaká-
koliv spekulace s půdou. Údaje zapsané v evidenčnIch
listech 11 národních výborů byly natolik upřesněny, že
bylo možno podle nich plánovat zemědělskou výrobu a
rozepisovat dodávku zemědělských výrobků.
Zjištěním správného půdního fondu nastalo rozšířcní

výrobních prostředků a rozmnožení zemědělských pro-
duktu, a tím zvýšeno uspokojování životních potřeb pra-
cujících.
Rada okresního národního výboru vyžadovala pravi-

delné informace o průběhu prací od vedoucího QMS
a usnášela se na jeho návrh-fia organisačních opatřenícn
ke zvládnutí úkolu, vyhovovala požadavkům pracovníkli
OMS na vyslání agronoma k místnímu šetření, na návrh
komise rozhodovala o vrácení pozemků původnímu VZdě-
lávání a zajišťovala obdělávání půdy ležící ladem. ,
Vedoucí okresního měřického střediska praVidelně
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informoval vedoUcího tajemníka okresníl),o výboru KSC;
o situáci v průběhu prací a vyžadoval si radu a pomoc
v řešení politických problémů ..
Splněním tohoto vládního úkolu byly získány globální

hodnoty je:inotlivých sektorů a celkové výměry jednot-
'livých závodů v evidenčních listech u místních národ-
ních výborů. ~ůda nepatřící k zemědělským, zahradnic-
kým, lesním a jiným závodům nebyla podchycena v evi-
denčních listech.
Poněvadž socialistický řád pptřebuje daleko důklad-

nější evidence, bylo nutno přistoupit k adresnímu un'ís-
tění veškeré půdy' podle parcel, výměry, kultury a uži-
vatele. Tento úkol mohlo splnit jen založení jednotné
. evidence půdy (JEP) podle dalšího usnesení vlády ze
dne 25. ledna. 1956.
Na úkolu založení jednotné evidence půdy (JEP) pra-

covalo OMS po tři I:oky (1956-1958) a zásluhou socia-
listické soutěže a neutuchající píle pracovníků OMS po-
dařilo se tento úkol splnit před stanoveným termínem.
"Založením JEP získaly místní národní výbory podKlady
pro úplný rozpis adresního umístění veškeré pudy, od-
straněna možnost ztráty půdy_ z evidence, možnost ne-
oprávněných přesunů mezi jednotlivými kulturami, mezi
zemědělskými závody a sektory, zatajování p,ůdy apGd.
Velký význam má založení JEP pro zemědělské závody

socialistického sektoru při jejich sestavování celoroč-
ních výrobních plánů, řízení výroby, normování a od-
měňování práce, sledování hektarových výnosů, účetní
'kontrole, ochraně půdních fondů a majetku, zakládání
podnikovýcl). evidencí pozemků, kontrole osevních ploch
apod.
Jednotná evidence půdy neobyčejně přispěla k plnění

vládního úkolu o rozšíření orné půdy jednak zjistěním
již půdy rozorané a dosud takto rieevidované, ale hlavně
návrhy pracovníků OMS na rozorání neproduktivních luk,
pastvin a jiných kultur. '.
Jednotná evidence půdy bude neustále udržována

v souladu se skutečností v přírodě. Potřeba údržby jev!
,se nutná již proto, že prudký růst socialisace na vesnici
mění v základě užívací poměry.
Národní výbory uvítaly s uspokojením tuto akci, pc-

něvadž dostaly do rukou průkazný materiál o půdě uží-
van€ jednotlivými závody v obci.
Spoluúčast místních riárodních výborů na zaklá,dání

jednotné evidence půdy byla diktována samotnou po-
třebou dát půdní evidenci v obci do pořádku, poněva:iž
dosavadní neprůkaznost globálních záznamů v evidenč-
ních listech nedávala jim jistotu v řešení užívacích
sporů/ v obci. Dodáním evidenčních map, které jsou pří-

, stupné chápání člověka na vesnici, dostává se národnl'm
výborům dalšího neocenitelného průkazného materiálu,
zvláště tam, kde příruční katastrální mapy bylY oku-
panty zničeny.
Velkou pomocí při plnění vládního úkolu JEP byla

účast okre.sniho národního výboru. Ať již šlo o mistní
komise či pracovníky pro evidenci půdy u národních vý-
borů a jejich instruktáž, o projednání změn kultur či
o plněni,úkolu rozšíření orné půdy, o pomoc dopravními
prostředky či o náklady ušlého výdělku členů ,komisí,
poskytovala rada ONV v plném pochopení důležitosti
splnění .úkolu plnou pomoc okresnímu měřickému stře-
disku.
Bouřlivý růst socialisace na vesnici v letech 1954 až

1958 vynutil si na pracovnících OMS zvýšené úsilí v pro-
vádění hospodářskotechníckých úprav pozemků. Zatím
co v roce 1954 byl stav socialisace v okrese 11 %, činí
ke konci roku 1958 již 73 %. Pracovníci OMS byli v širo-
kém měřítku zapojeni do těchto prací v roce 1955 a 1956
a pak v roce 1957 a 1958 při současném plnění úkclu
jednotné evidence půdy. Kvalita těchto prací provádě-
ných. pracovníky OMS á jejich politická činnost v roz··
šiřováhí členské a půdní základny JZD byla mnohokrát
oceněna při projednávání úkolu v radě ONV a v byru
OV·KSČ. Na složitější a politicky 'obtížnější obce poža-
dovala rada ONV přímo pracovníka OMS. Pracovníci ONV
pomáhali dopravními prostředky; radou i přímým řeše-·
ním místních problémů při úpravách.
Součinnost s OV KSČ projevila se v případech řešeni

politických problémů, stanovení politické linie pro tu
kterou obec a zásahem ve prospěch urychleného prová-
dění prací.

Úspěšným zdoláváním těchto I1kolů byl podpořen růst
socialisace na vesnici, umožňováno dodržování agrotech-
nických lhůt a byl dán základ pro socialistickou velb-
výrobu.
Vládní pomoc bytové výstavbě vynutila s'i široké účasti

zeměměřických 'pracovníků OMS na zaměřování a v'j ty-
čování stavebních obvodů pro sídliště a rodinné domky.
Zdolárí těchto úkolů vyžádalo si v roce 1956-1958 mi-
mořádných organisl;\čních opatření. Požadavky na tyto
práce vyplývající z růstu potřeb obyvatelstva jsou jed-
ním z důležitých úkolů OMS' a neplnění jich způsobuje
nepříznivý ohlas ve veřejnosti a u národních výborů.
V posledních dvou letech podařilo se do značné míry
uspokojit veřejnost vyřizováním těchto požadavků: je
ale třeba i nadále nespouštět se zřetele požadavky na
notářsko~technické práce. -
_ Okresní měřické středisko, jako vysunutý orgán
Ustřední správy geodézie a kartografie, musí co naj-
rych~eji reagovat na potřeby národních výborů a veřej-
nostI. Pravomoc vedoucího okresního měřického středis-
ka v rámci decentralisace měla by být tak upravena, aby
vedoucí mohl sám. a rychle .činit opatření v případě na.-
léhavého požadavku v rámci okresu.
Na pracovníky okresního měřického střediska cekají

ještě mnohé obtížné úkoly při dovršení socialismu v naši
vlasti. Jedním z těchto obtížných úkolú bude spolup':"áce
při dovršení socialisace na vesnici a vyhoto{,ení tech-
nickohospodářských map -po provedené socialisaci. Plii-
novaný široký rozmach průmyslové a bytové výstavby
bude klás! další velké požadavky na zeměměřické pra-
covníky. Udrž ba map a evidence půdy, jako výrobního
prostředku' .pro, zemědělskou velkovýrobu, bude stálým
úkolem okresního měřičského střediska.
Plněním těchto úkolů, tak prospěšných pro socialis-

tickou společnost, zařadí se okresní měřické středisko
do prvních řad budovatelů socialismu v naší vlasti.

o činnosti Q poslání
okresníchměřických stfedisek

lnž. Arnošt Fo f f,
vedoucí okresního měřického střediska v Nymburce
Uplynulé období pětileté činnosti okresních měi'ických

středisek (OMS) ukládá nám povinnost zamyslet se nad
tím, jak se tyto útvary, zřízené na podkladě vI. nař. čís. ,
1/1954 Sb. v rámci oblastních ústavů geodézie a karto-
grafie, vyrovnaly se svými úkoly a posláním.
Úkoly okresních měřických středisek, vymezené zři-

zovací listinou OÚGK, kryly se zhruba s pracovní naplní
bývalých zeměměřických oddělení technických referátů
okresních národních výborů a navíc vzrostly o agendu
bývalých civilních geometrů, případně o pracovní náplň
n. p. "Geometra". Zahrnuto sem bylo kromě povinnosti
údržby státních mapových děl a písemných operátú, vy-
hotovování geometrických polohůpisných pliínťr pro ma-
jetko-právní převody, pro výstavbu a jiné technické
podnikání, též provádění technickohospodářských úprav,
pozemků. Tím OMS byla přímo zapojena do politického
dění svých okresú, stávajíce 'se spoluvykonavatcli póli-
tiky svých ONV, hlavně v oboru zemědělské otázky a
otázky výstavby. Tato pracovní náplň ukládala okresním '
měřickým střediskům poslání stát se platnou technicko-
politickou složkou na poli budování socialismu v naší
vlasti.
Rok 1954, jako rok v.stupní, nedával mnoho předpokla-

dú pro dobré plnění těchto úkolů. Bylo nutno vypvfádat
se s celou řadou potíží, jež s sebou přinesla nová urga-
nisace, rozsah úkolů a pracovní náplň okresních měřic-
kých středisek. Tak bylo nutno dosavadní kolektiv vy-
členěný z technického referátu. ONV doplnit novými
kádry ze zaměstnanců bývalé "Geometry" i. náborem
absolventů .z jedenáctiletek a tento nesourodý celek
stmelit a připravit mu podmínky pro možnost odborného
i politického růstu; Dalším naléhavým požadavkem bylo
zejména sjednocení technologických postupů a dusledná
kontrola prací, prováděných pracovníky z rúznych pra-'
covišť mnohdy s odchylnou nebo i narušenou technol'J-
gickou kázní. Bylo nutno provést pečlivý rozbor úkolů
a dotování jednotlivých úkolů vhodnými pracovnlky
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-s ohledem na jejich specialisaci a možnosti. Též otázka
materiálu, měřických strojů, pomůcek, tiskopisů mohla
být řešena jen zvolna a s' potížemi. Brzdou rozvíjejíci se
činnosti u ně~terých OMSbylo také mnohdy nepochopeni
z řad funkcionářů ONV. Vyčlenění zeměměřické složky
z rámce okresu provázelo zpravidla též její vystěhování
z místností ONV a ve svém důsledku i ochlazeni styků
obou složek. Bylo nutno velmi trpělivou prací, zejména
důsledným a rychlým plněním požadavků ONV, pH'svěd-
čit tyto o výhodách nové organisace a pomalu tak bu-
dovat styk a spolupráci založenoy na vzájemném por')··
zumění;
Činnost OMS v tomto kritickém roce nevykazovala a

nemohla' také vykazovat zvláštnich úspěchů. Byl to rok
zkušební a rok učení, který přinesl svoje ovoce později.
V r. 1955 a dalších počala se rozvíjet a prohlubovat

čmnost OMS, plánovitě připravená školením a kursy,
po stránce technické i politické. Úkoly, jež bylo nutno
řešit - zejména v oboru evidence půdy - vy~ádaly si
úzkou spolupráci s okresní službou statistickou. funk-
cionáři a tajemníky národních výborů, předstÍlvenstvy
JZD a vedením ČSSS. Okresní měřická střediska byla
pověřována uspořádáním instruktáží pro tyto pracovníky,
které byly cenným přínosem pro dorozumění a spolu-
práci všech zúčastněných-orgánu i širší veřejnosti. Tdké
hospodářskotechnické úpravy pozemku pro JZD a ČSSS
přispěly k utužení styku nejen s orgány KSČ a ONV,
ale i k ocenění práce techniku OMS širšf veřejností.
Snaha o dobré plnění úkolů, pracovní morálka a :·běta-
vost techniku vynutily si uznání a posílily význam
okresních měřických středisek. Dokumentace OMS byla
stále Vice oceňována; mapových' i písemných p(;dkladů
pro evidencI půdy bylo stále více využíváno a zejména
rozpory .v údajích s()upisů půdy pořízené statbtickou
službou s údaji býv. pozemkového katastru a výsledky
HTÚP, přehlídky kultur z r. 1954 a jinými elaboráty
OMSpovýšily okresní měřická střediska na stráiee půd.;.
níhb fondu .. Také okresní prokurátor, pod dojmem stá-
lého poklesu orné a zemědělské půdy v okresich, neváhá
využít podkladů OMS, zkušeností jejich techniků a vy-
žaduje si návrhy OMS na možnosti zastavenI tohoto
poklesu.
Rok 1956 je významným zkušebním kamenem odborné

i politické připravenosti techniků OMS. Celou kapacitou
soustřeďují se OMS na plnění vládního úko'lu založení
jednotné evidence půdy (JEP). Pro obvod OÚGK v Praze
je zvolena komplexní metoda zpracování JEP po okre-
sích v součinnosti se strojně početní stanicí. Tento zpú-
sob vyžaduje ukázněného, plánovitého nástupu techniků
a techniček do ruzných okresů podle pruběhu zakládání
JEP. A nutno konstatovat, že péče. vynaložeriá na od-
borný i politický růst zaměstnanců OMS přináší své
ovoce. Při zakládání JEP, hlavně v severnfch okresích
Pražského kraje (MI. Boleslav, Nymburk, Brandýs n. L.),
je technická stránka tohoto úkolu velmi nesnadná. Vli-
vem pozemkových reforem, scelovacího řízeni podle zlik.
č. 46/47 Sb., HTÚP pro JZD a ČSSS je konfigurace po-
zemků zcela změněllá a podkladů (katastrálních map)
lze tu využít pouze v zastavěné části. Pokud jde o uží-
vací poměry pozemků, vyskytly sev zemědělských ko-
misích MNV tendence využít spletitosti užívacích po-
měrů k odpisům půdy, případně k převodům méně vý-
nosné zemědělské půdy do půdy neplodné. Zde. byl
nutný politický zásah a přesvědčení členů komise
o chybném nazírání na účel JEP poukazem na druhý
hlavní význam JEP; jakožto možnost rozšířeni orné a
zemědělské půdy. Tato práce nemohla by' Se zdařit bez
dobře vybudovaného styku s orgány KSČ a Or-<'J'. Lze
říci, že v této době složili technici OMS svou maturitu
odbornou i politickou.
Zkušeností z r. 1956 bylo plně využito v dalších ,letech.

Průběh JEB v celém Pražském kraji se zrychloval díky
vzrůstajíct vyspělosti techniků, socialistickému soutě-
žení a zlivazkům, díky prohloubené součinnosti s politic-
kým i oroliny. V roce 1958 stanula pak OMS u cíle. JEP
byla založena ve všech obcích Pražs.kého kraje o 71 dnů
dříve než stanovil plán. Význam JEP je všeobecně oce-
'ňován. Vedle velmi dobrých podkladů prol zemědělské
plánování slouží jako' podklad pro rozšiřování orné a
zemědělské půdy a nahrazuje ve všech odvětvích země-
dělské statistiky její dřívější nep'řesné údaje. Vedle

technického úspěchu přineslil. měřickým střediskům též
nemalý zisk politický a upevnila jejich váhu. Upevnila
důvěru orgánů strany, státu i nejširší veřejnosti v tech-
nickou zdatnost a politickou vyspělost kolektivů OMS.
A tato důvěra zavazuje a nesmí. být nadále narušována'ne-
přiznivou, ale správnou kritikou. I ta se ozvala. Po celý
čas, kdy hlavní úsilí OMS směřovalo k zajištění úkolu JEP
a P:TÚP, ozývaly se kritické hlasy, které poukazovaly na.
zhoršení služeb obyvatelstvu v oboru notářsko-technické
agendy. Bylo poukazováno na to, že objednávky, které
u bývalých civilních geometrů byly vyřizovány v krátké,
době, jsou nyní vyřizovány v době nepoměrně delší. Této
kritice nelze upřít pravdivost ~ vina tu spočívá zejména
v nedostatku motorisace OMS.Zatím co Civilní firmy o ka-
pacitě 2-3 pracovních sil disponovaly automobily k rych-
lému vyřizování zejména drobných zakázek, okresní mě-
řieká střerliska dotovaná v průměru 8-10 zaměstnanci
nemají žádných doptavních prostředků vhodných pro tuto
činnost. Tento úzký profil OMS vyžaduje rychlého řešení.
nemá-Ii být přímým škůdcem těžce vyLudovaného význa-
mu OMS.
Hodnotíme··1i všeobecně činnost OMS za uplynulých pět

let, vidíme, že hlavní úkoly kladené OMSbyly vcelku dobře
plněny. Také poslání OMS, být strážcem myšlenky socia-
lismu v oboru zeměměřických prací, se OMS nezpronevě-
řila. Můžeme tedy být spokojeni? Ještě zdaleka ne! Byl tu
povětšině vytvořen kolektiv zaměstnanců politicky uvědo-
rr.ělých, s dobrou pracovní morálkou. Má však dosud mno-
h'l nedostatků! Je dosud úzce odborně zaměřen, má ne-
dostatky v jazykových znalostech, i politické znalosti je
třeba prohlubovat. Je třeba rozbít úzký rámec činnosti
OMSa směle vykročit na cestu vyšší odbornosti, vyšší po-
litické uvědomělosti i vyšší kultury v duchu úkolů vy"ty-
cených XI. sjezdem KSČ. A to je naše cesta, cesta budo-
vatelů socialismu!

Přínos okresního měřického střediska
k výstavbě socialism~

Inž.Jan S mol í k,
vedoucí okresního měřického střediska v Litoměřicích

Historie prvních pěti let existence. okresního měřic-
kého střediska v Litoměřicích je z velké míry historií
zavádění pořádku do evidence půdy. I když kolektiv na-
šeho střediska pracoval v té 'době na dalších úkolech,
přece velká politická důsažnost hlavního úkolu, který
pro nás vyplynul z usneseni X. sjezdu 'Komunistické
strany Československa, zastiňoval práce ostatní.
Přehlídka kultur, roztřídění pozemků do sektorů, za-

ložení jednotné evidence pŮdy - to byly cíle, kterých
měli naši' pracovníci postupně dosáhnout. K tomu bylo
třeba, aby každý z nlich správně pochopil, že svou prací
plní důležitý politický úkol, že přispívá nemalou měrou
k vytvoření podmínek pro hospodářský rozvoj a tím pro i

budování socialismu na našem okrese. Naši pracovníci
museli vyvinout velké pracovní úsilí, museli překonávat
překážky, ať již pramenily z malého zájmu o spolupráci
ze strany některých pracovníků místních národních vý-
boru nebo uživatelů půdy, ať byly způsobeny nepřízní
počasí. Bylo nutno někdy přemoci' malomyslnost. když.
se zdálo, že snad není možné včas splnit vládní úkol.
Většina praco"'..níků našeho střediska byly mlad·~ ab-

solventky osmiletek. Jestliže jsme dosáhli v uplynulých
letech dobrých výsledků při naší práci, podařilo se to
proto, že jsme utvořili z nich a spolu se zkušenými
techniky dobrý kolektiv, který na pravidelnýéh týden-
ních výrobních poradách společně' řešil nesnáze, které
se vyskytly při práci kterékoliv čety. Každý pracovník
byl počátkem měsíce seznámen s úkolem, který má
splnit, a pro zakládání jednotné evidence půdy sestavili
jsme harmonogram odevzdávaných elaborátů JEP ná-
rodním výborům. .
Při všech pracích, které jsme v uplynulém období pro-

. váděli, projevil se příznivě vliv soustředění zeměměřic-
ké služby. Není podle našeho názoru nadsázkou, řekne-
me-li, že například úspěšné založení JEP bylo možné
jen za podmínek vytvořených a umožněných provede-
ním' vládního ,nařízení o soustředění zaměměřické služ-
by. Za pomoci vedení naŠeho oblastního ústavu geodézie
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a kartografiea provozu 4 podařilo se 'vzbudit hmotnol,l
zainteresovanost každého našeho pracovníka a vyvolat
socialistické soutěžení, kterého se zúčastnili všichni za-
městnanci našeho střediska. Socialistické závazky po-
mohly nám na příklad podstatně zkrátit termín dokon-
čení jednotné evidence půdy v našem okrese.
K úspěšnému plnění pracovních úkolů pomohla nám

účinně dobrá spolupráce s orgány okresního národního
výboru. Naši pracovníci byli v častém styku hlavně s pra-
covníky odboru zemědělství a lesního hospodářství, za
jejichž pomoci překonávali obtíže, které mohly zpoma-
lit nebo ohrozit zdárný průběh prací v obcích. Spolu-
práce okresního ,měřického střediska s okresním národ-
ním výborem neomezovala se jen na styk se zeměděl-
skými r orgány; na. poradách komise pro sledování
evidence půdy projedpávali jsme problémy se zástupcem
odboru pro výkup a zástupcem okresní služby státního
úřadu statistického. S pracovníky odboru pro školství a
kulturu spolupracovali jsme v souvislosti s činností
okresního názvoslovného sboru. Po uplynutí každého
čtvrtletí zasíláme radě okresního národního výboru zprá-
vu, ve které informujeme o činnosti našeho střediska.
V této zprávě neomezujeme se jen na práce týkající se
evidence půdy, ale podáváme přehlea. o výsledcích, do-
sažených na ostatních úsecích naší pr~ce. Stejným způ-
s<>beminformujeme pravidelně okresní výbor Komunis-
tické strany Československa.
Souběžně s plněním úkolu zakládání jednotné evidence

půdy museli se naši pracovníci čestně vypořádat sdru-
hým, politicky' stejně důležitým a závažným úkolem -
vypracování projektů HTÚP pro nově vznikající je,d-
notná zemědělská družstva na našem okrese. Nezklamali
ani zde a svým postojem dokázali, že jsou si vědomi
toho,. jak mohou pomoci při bud?vání socialismu v ze-
mědělství. Svou iniciativou během prací v obci pomohli
v mnoha případech místním orgánům získat další z·emě-
dělce ke vstupu db JZD. .

Zavedení pořádku do evidence a práce na projektech
HTÚP pro JZD byly dva nejdůležitější úkoly, které jsme
plnili v minulých pěti letech. Celkem dobře jsme se
vyrovnali i s vyřizováním zakázek notářsko-technických
prací, i když se nám v tomto směru zatím nepodařilo
dosáhnout stavu, jakého bychom si přáli.
Bez naší účinné pomoci nebylo by bývalo možno pro-

vf.st závažnou akci krajského národního výboru v Ústí
nad Labem - opatřit podklady pro rozšíření orné ,půdy
v okrese. Byla to první příležitost, jak lze využít vý-
sledků založení jednotné evidence půdy. Pracovníci OMS
porovnali zařazení všech pozemků v okrese, které byly
v pozemkovém katastru vedeny před r. 1954 v orné
půdě s jejich zařazením v elaborátech. jednotné evidence
půdy. Na podkladě seznamů pozemků, vyhotovených po
tomto porovnání, provedly komise na místních národních
výborech za účasti našich pracovníků vyhledání pozem-
ků vhodných pro rozšíření orné půdy. .
Základní poliacko-hospodářské směrnice ÚSGK k za-

jištění úkolů vytyčených XI. sjezdem Komunistické
strany Československa určují našim pracovníkům další
cíle. V roce 1959 a 1960 bude pracovní úsilí zaměstnan-
ců OMS 2éaměřeno přev!í'žně na zpřesnění jednotné evi-
dence půdy a dodání evidenčních map místním národ-
ním výborům. Přitom zachováme a budem.e se snažit
ještě zlepšit spolupráci s- okresním národním výborem,
aby se' okresní měřické středisko stalo důležitým orgá-
nem na okreSe ve všech záležitostech, týkajících se vy-
měřování i sledování hospodaření s půdním fondem.
V tomto směru budeme dále využívat elaboráty jednot-
né evidence půdy při pomoci národním výborům v dal-
ším rozšiřování orné půdy v okrese. Očekávané postup-
né zkvalitňování kádrového obsazení OMS v příštích le-
tech jistě nám v budoucnosti umožní, abychom s úspě-
chem splnili všechny úkoly, vyplývající pro naše stře-
disko z dlouhodobé perspektivy odvětví geodézie a kar-
tografie při výstavbě socialismu v naší republice.

Kšíření chyb v gravimetrických sitích
lnž. dr. František Brož, ředitel VÚGTK'v Praze 526.774

Novodobé konstrukce gravimetrických přístroj11 dovolují zaměřovat rychle a dostatečně přesně rozsáhlé gravi-
metrické sítě. V pojednání se studuje zákonitost šíření chyb ve !!chematických gravimetrických sítích vytvořených z troj-
úhelníků a ze čtyřúhelníku. Jsou odvozeny veličiny potřebné k výpočtu váhového koeficientu pro hodnotu tíhového
zrychlení v koncovém bodě vyrovnaného řetězce. Ukazuje se, že při zanedbatelné ztrátě přesnosti je čtyřúhelníkový
fetězec ekonomicky' výhodnější než trojúhelníkový.

V současné době nabývá stále většího vědeckého
i hospodářského významu sOl]stavné gravimetrické
mapování. Vědecký pokrok gravimetrie a rozvoj mo-
derních gravimetrických přístrojů. dovolují dnes,rychle
pokrývat státní území sítí rovnoměrně rozvržených
gravimetrických bodů.. Pracovní metodika je zpravidla
obdobná jako při výstavbě trigonometrických nebo
nivelačních sítí. Pečlivě vybudovaná základní gravi-
metrická síť se postuphě zhušťuje až do požadovaného
.počtu bodů. na lkm2•

Tíhové rozdíly' mezi gravimetrickými body měříme
obvykle podle spojnic těchto bodů. tak, že spojnice
uzavírají určité obrazce, na příklad trojúhe~níky, čtyř-
úhelníky nebo i jiné polygonové útvary. Podle osvědče-
ných geodetických zásad měříme vždy určitý počet
nadbytečných veličin. Tím jsmé vedeni k vyrovnání
gravimetrických sítí. Užití metody nejmenších čtverců.
považujeme za oprávněné jen tehdy, jestliže vyrovná-
vaná měření jsou zbavena systematických chyb.
Z tohoto hlediska je u gravimetrických měření zvlášť
dů.ležité prokázat tuto skutečnost. Je však třeba kon-
statovat, že příslujíné rozbory nejsou ještě zcela pro-
pracovány s dostatečnou prUkazností. Mů.žeme však
v každém případě použít metody nejmenších čtverců.,

chceme-li získat alespoŤl jednoznačné hodnoty ze sou-
boru nadbytečných pozorování.
Pr..oblematice vyrovnávání gravimetrických sítí ne-

byla dosud věnována náležitá pozornost. To lze vy-
světlit pravděpodobně tím, že teprve nyní se počínají
gravimetrické sítě soustavně budovat. Autor tohoto
referátu se zabýval některými problémy vyrovnání
gravimetJ1ckých sítí v práci [2]. Značný' praktický
význam mají zejména metody dovolující hospodárně
řešit rozsáhlé soustavy normálních rovnic odpovídají-
cích rozle~~l.1éplošné gravimetrické síti. Z pojednání
uveřejněných v poslední době citujeme alespoŤl práce
[1], [5], [6]. .
Ještě méně pozornosti bylo dosud věnováno záko-

nitostem šíření chyb v gravimetrických sítích. I když
příslušné problémy mají obdobncupovahujako u sítí
trigonometrických nebo nivelačních, fřece jen jsou
zde určité zvláštnosti. Kromě tohů mů.žemít uvedené
studium vliv na účelnou a hospodárnou výstavbu
gravimetrické sítě a tím i na snížení finančních nákla-
dů..
Vlastnosti geodetických sítí se zpravidla studují

na sphematických útvarech vyznačujících se pravidel-
ným uspořádáním základních obrazců.. Tentopříspě.
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Brož: K šíření chyb v gravimetrických sítích

vek podává pouze dilčí výsledky z obsáhlejšího sou-
boru výzkumů. Předmětem našeho vyšetřování bude
scheJhatická. gravimetrická síť v podobě jednoduchého
trojúhelníkového a čtyřúhelníkového řetězce (obr. I).

1 3 5 7 9 11 13

I-I 1···1-' JI
6

°kt·1.

Předpokládejme, že byly měřeny všechny tíhové roz-:
díly podle vyznačených spojnic. Předpokládejme dále
užití vyrovnání podle pozorování závislých. Vidíme
hned, že odpovídající soustavu normálních rovnic
můžeme napsat v maticové symbolice

kde U ~e jednosloupcová matice u~ávěrů, X je jedno-'
sloupcová matibe neznámých korelát a A je matice
koeficientů soustavy, která má obecný tvar:

a, --O,
,--O, a, --O,

--O, a, --O,

-b, a,-b
-b, a

Zde a='3 pro .trojúhelníkový řetězec, a = 4 pro
čtyřúhelníkový řetězec, b = I pro oba případy. Z rov-
niée (I) plyne řešení:

Pro další vyše~řování potřebujeme znát inversní
matici A-1. Za obvyklých matematických předpokladů
je každý prvek inversní matice, jak známo, dán podí-
lem z algebraického doplňku příslušného prvku de-
terminantu da~é matice A a z' determinantu soustavy
(matice), Všimněme si proto nejdříve determinantu
maticeA,/ který' označíme Dn. Index n udává počet
rovnic závislosti (počet trojúhelníků nebo čtyřúhelní-
ků) a tedy i počet normálních rovnic.

a, --O,
--O, .a, --O,

--O, a, -b,
.... '-..-
-b, a,-b
-b, a

Vyjádříme-li hodnotu tohoto determinantu rozkla.
dem podle prvků prVního sloupce,· dospějeme ihned
k obecnému rekurentnímu vztahu

D'l+2 - a .Dn+I + b2 . D'II = O (5) .

ze kterého lze' pohodlně počítat hodnoty determinantu
D'Il pro různé indexy n. Posloupnost těchto hodnot je

známa z vyšetřování jiných autorů. Pro některé
studie potřebujeme vyjádřit hodriotu determinantu
přímo jako funKci čísel a,' b a indexu n. K tomu účelu
považujeme rekurentní vztah (5) za diferenční rovnici.
V našem případě je to diferenční rovnice druhého řádu
s konstaliltními koeficienty. Z teorie je známo, že řešení
této diferenční rovnice lze psát ve tvaru

kde Cl a C2 jsou nějaké konstanty a Xla x2 jsou kořeny
tzv. charakteristické rovnÍce, která má v daném pří-
padě tvar

x2-ax + b2 =0

Kořeny této rovnice jsou:

a ± V '(i2=-;rb2'
Xl•2 ==

~
Konstanty Cl a C2 určíme z počátečních podmínek,
které volíme tak, aby Do = b, Dl = a. Dosazením
těchto hodnot a odpovídajících Xl a X2 pro n = O
a n = 1 do vztahu (6) dostaneme dvě rovnice pro hle-
dané konstanty, které z nich vypočteme ve tvaru

b(a2 - 4 b2) + a (2 ~ b) Va2 - 4 b201= ------------_.
2 (a2 - 4 b2)

(2:-b) [(a2-4b2),~a V(l2=~rb2]
O2 = -,----,--------~------~---

2 (a2-4 b2)

Dosazením hodnot Cl a C2, jakož i kořenů Xl a x2 do
obecného řešení (6), dostáváme hledaný vztah pro Dn.
Specifikací pro a = 3, b = I (trojúhelníkový řetězec)
bude:

Dn = 5 +3 V5' . (3 + V5 )" +
10 2, .

+ .5 'I~VS. (3 2ť~r
Specifikací pro a = 4, b = I (čtyřúhelníkovýřetězec)
bude:

D'II = _~+ 2 V:f (2 + j/3')n +~_ 2 V:f (2 - V3)"
. 6 6·

(10)'

Poznámka: S obdobnými vztahy se setkáváme v jedno-
duchém trojúhelníkovém řetězci trigonometrické sítě,
v níž byly měřeny všechny směry. Zde je jak známo
a = 6, b = 2.
K numerickým příkladum poslouží tabulka něko·

lika prvních hodnot Dn
TíIll je vyřešen výpočet determinantu Dn příslušného
k matici A: Zbývá ještě zabývat se algebraickými
doplňky jeho prvků, abychom mohli sestrojit inversní
matici A-l .
. Označíme-li algebraický doplněk k prvku aik deter-
minantu Dnpísmenem DM, lze inversní maticiA-l

pa"t ve tv.ruA_'~·; . (~.l~'.'. ~~ln) , (12)

'Il DnI" .Dnn

Užitím základních pouček z teorie determinantů (roz-
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n=O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

'J
~ q
15
56

- 209
780
2911 (11)
10864
40545
151316
564/719
2107560 \
7865521

·1
3
8
21
55
144
377
987
2584
6765
17711
46368
121393

klad deteroonantupodle,prvků jednoho řádku nebo
sloupce a užití věty o násobení determinantů) lze
dokázat, že v případě uvedené jednoduché struktury
determinantu D,,;, který je kromě, toho i souměrný
pod!e hlavní úhlopříčky, se dá každý z algebraických
doplňků vyjádřit jako součin dvou detérminantů
stupně nižšího než n. Rovnice (12) pak bude mít
tvar:

(

DJJ"'_l DoD"'_2'" DoDo )
A-I = _~: DoDn-2 DlD"'_l" .D1Do (13)

D", ...•..•.........
DoDo p1Do ..... D"'_lDo

kde každý z determinantů Do až D"'_l se řídí rekurent-
ním vztahem (5). . .'
Výtvarný zákon matice součinů algebraických do-
plňkú je zvláště patrný z trojúhelníkové tabulky,
která představuje dolní polovinu maticeA~l rozdělené
hlavní úhlopříčkou, kolem ktereje matice souměrná:

DoDn_l
DoDn_2
DoDn_3

DoDl D1D1 D2D1 : Dn_2Dl
DoDo D1Do D2Do Dn_2Do Dn_1Do

poněvadž DiDk= DkDi, je matice algebraických do-
plňků y našem případě souměrná i podle vedlejší
úhlopříčky, což usnadňuje některé výpočty. Z uvede-
ného je patrno, že 'pro libovolné n lze ihned sestavit
inversní maticiA,-.l ve tvaru (13). Tím je dán základ
k vyrovnání sítě, zvláště jestliže neznámé hledáme jako
li®ární funkce absolutních členů (uzávěrů). Souqasně
upotřebíme matici A-I s výhodou i při vyšetřování
vah funkcL vyrovnaných veličin. Obdobně jako při
trigonometrických sítích lze inversní matici nume-
ricky tabelovat pro užívané hodnoty indexu n. S ros-
toucím n konvergují. zřejmě prvky inversní matice
k jistým limitám, jejichž stanovení múže mít praktický
význam pro numerické výpočty.
Kdyby bylo třeba vyjadřo'\Tat ~oučiny DiDk přímo

jako funkci veličin a, b a indexu n, použijeme rovnice
oc).vozenéz řešení l6):

DiDk = OiXií.H + 0102 (x~x~ + x~x;) +C§x;H.

Přejdeme nyní k odvození váhy vyrovnané hodnoty
tíhového zryčhlení· '\T koncovém ,bodě P řetězce podle
obr. L Velikost převratné hodnoty váhového koefi-
cientu lze v maticovém tvaru vyjádřit výrazem

kde [ff] je součet čtvercú parciálních derivací funkce,
jejíž váhu vyšetřujeme, Aj je jednořádková matice
známých výrazů [alJ, [bIJ, ... , Aj je' transponovaná
matice.
.Vyšetříme nyní konkrétně velikost váhov..ého koe-

ficientu pro vyrovnanou hodnotu tíhového zrychlení
v koncovém bodě P. Příslušná funkce je dána součtem
vyrovnaných tíhových rozdílů gik od počátečního
bodu O přes body očíslované sudými indexy až k bodu

-' p. Je třeba rQzeznávat, zda číslo n je liché nebo sudé.
V našem případě chceme srovnávat výsledky pro
trojúhelníkový a čtvercový řf3tězec a budeme tedy
pracovat jen se sudým počteJll 'trojúhelníků. Odvození
vzorců pro lichý počet trojúhelníkú je zcela obdobné.
Funkce vyrovnaných veličin má tedy (obr. 1) tvar:

, F = g02 +g24 + .:. +gn-l, n+l'

Matice AI bude mít tvar
"- (1, O, 1, O, ... 1,0).

Součet [ff] bude obecně roven číslu ;. (n jsme před-

pokládali sudé). Zbývá ~yšetřit maticový součin
(4.j . A-I. Aj. Se zřetelem na tvar matice A-I dostá-
váme bezprostředně:

. At. A-l . A, =
pro:

12=D' DiDn,-.(i+ll + (i = O, 2, 4, ... , (n-1))
n •

i

2' ~ I+ n-;:' ~ DiDn-li+31 + (i=O, 2, 4, ... , (n-3))

+~n '2 DiDn- lí+5) + (i = 0,2, 4, ... ,(n-5))

+ ~n .2 DiDn- li+n)

i

Tak na příklad pro řetězec ze šesti trojúhelníku uspo-
řádaných podle obr. 1 bude:

a) LtJ] 3.
b) Matice inversn'f A-I bude

A-I = fDOD5 ..DoD.4 bo ..Da DoD2 DoD1- DoDo. DJJ4 D1D4 _D1D3 D1D2 D1Dl D1Do
. . DoD3 D1D3 D2D3 D2D2 D2D1 D2Do

DoD2 D1D2 D2D2 D3D2 D3D1 D3Do
DoD1 D1D1 D2D1 D3D1 D4D1 D4Do
tDoDo D1Do D2Do D3Do D4Do D5D~

c) Matice Aj = - (1, O, 1, O, 1,.O).

Potom bude:
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,
Pomocí tabulky (11) dostaneme numerický výsledek:

Q'= 5,58 = 148.
377 ' '

Je·li střední chyba měřeného tíhového rozdílu 'jednot-
kové váhy vypoěteriá při vyrovnání sítě rovna ± m,
bude střední chyba odvozeného tíhového zrychlení
v bodě P rovna M = ± m . VQ, kde V(J = 1,21 pro
náš příklád., .
Obdóbným způsobem postupujeme i v případě ře·

tězce čtyřúhelníků. Odchylka tkví v matici Aj, která
vzhledem k tvaru funkce, jejíž váhu vyšetřujeme (sou-
čet tíhových rozdílů od bodu O do P přes sudé číslo·,
vání), se dá vyjádřit jednořádkovou maticí

At = ~ (1, 1, ... , 1, 1).

Potom vzorec (15) sesčHá i pro liché hodnoty indexu i.
Tak na příklad pro řetězec složený ze šesti čtyřúhelníků
bude: \

Matice A-I je formálně' stejná jako v předchozím
příkladě, Bude te,dy

,Q = 6~ {~6 (DoDs + DID4 + D2Da + DaD2 +
+ D4DI + D2Do) +

. 2 D+ D
6

(DoD4 + DIDa + D2D2 + aDI +,
D4Do) +

2_+ D
6
; (DoDa + DID2+ D2DI + DaDo) +

. 2
+ J)6 (DoD2 + DID2 + D2Do) +

2 2}+ D
6

(DoDI + DIDo) + D
6

• DoDo

Po~ocí tabulky (11) dostaneme numerický výsledek:

9798 ~
Q = 2911= 3,37.

Pro výpočet střední chyby v bodě P bude V(J =1,84.
Znaiíce obecnou zákon,i~ost pro reciprokou hódnotu

váhového koeficientu, můžeme snadno sestavit ta-
bulky, ze kterých lze přímo vyjmout velikost VQ jako
furikce čísla n.

Popsanou metodikou lze vyšetřovat váhové k.oe-
ficienty pro libovolné funkce vyrovnaných veličin
v uvedených řfitězcích. Tím se zde již nebudeme za-
bývat. Všimneme si však určitých vztahů mezi oběma
řetězci:. )
Předpokládejme, že jsme vypočetli převratné hod·

noty váhových koeficientů pro koncové body řetězců,
z nichž jeden se skládá ze 2 n troJúhelníků, druhý pak
z n čtyřúhehiíků. Pro názornost uvedeme sestavení
příslušných hodnot pro několik případů:

trojúhelníkový
řetězec

čtyřúhelníkový
řetězec

n VQ
3 1,36
4 1,54
5 1,70
6 1,84

6 1,21'
8 1,37
10 1,51
12 1,64

Z přehledu je patrno, že čtyřúhelníkový řetězec z n
čtyřúhelníků poskytuje o něco menší přesnost při od-
vozování tíhové hodnoty ý jeho koncovém bodě než
řetězec trojúhelníkový. Poměry odpovídajících si hod-
not v jednotlivých rádkách však ukazují, že zhoršení
v neprospěch čtyřúhelníkovéhořetězce činí jen asi
12 %' Naproti tomu je nutno k zaměření trojúhelníko-
vého řetězce·,o 2 n trojúhelnících vynaložit asi 025%
práce více; poměr počtu měřených tíhových rozdílů je
(3n + 1) : (4n + 1). Jsme tedy vedeni k závěrU, že
z hlediska ekonomIky je rozhodně výhodnější zaměřo-
'vat řetězec tvořený ze čtyřúhelníků, přičemž teore-
tickáztráta přesnosti nemá praktického významu. Lze
očekávat, že tento závěr bude kvalitativně platit i pro
plošné gravimetrické sítě. -Kvantitativní ocenění je
nutno ještě prověřit v další studii. Můžeme zatím od·
hadnout, že i v plošné gravimetrické síti nemá prak.
tického významu zaměřovat příčné spojnice a že tedy
gravimetrická síť ze čtyřúhelníj{ů bude pravděpodobně
e~o~lOmickyvýhodnější než síť vytvořená z trojúhel.
mku.
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Chyby Z nekolmé polohy a pruhybu latě
dvojobrazového dálkoméru

lnž. Jiří Herda,
St. ústav pro rekonstrukci památko měst a objektů v Praze

Příspěvek' ke zvýšení přesnosti délek, měřených dvojobrazovým dálkoměrem. - Rozbor chyby z nekolmé polohy
latě. - Rozbor chyby z průhybu latě.

Konstrukce dvojobrazového dálkoměru a jeho latě
dosáhla v současné době značného pokroku. Cílěm
zlepšené konstrukce je v p~vé řadě zvýšení přesnosti
délkového měřeni. Údaje o přesnosti, uváděné v lite-
ratuře, pak potvrzují, že snaha konstruktérů nebyla
marná. V [2] je uváděna střední chyba měřené vzdále·
nosti m, = ± 1,1 V1+ S2 pro dálkoměr Redta.
Dosažení této vysoké přesnosti vyžaduje, aby vliv

systematických chyb přístroje byl snížen v nejvyšší
míře. Jednou z chyb, která znehodnocuje výsledky
a přitom uniká pozornosti měřiče, je chyba z nekolmé
polohy latě, zaviněná nikoliv nesprávným zacílením
laťového dalekohledu, nýbrž jeho nesprávnou činnosti.
I když je tato chyba běžně známa, je dále uveden její
podrobnější rozbor, důležitý zejména při srovnávacím
měření.
Mnoho techniků pracuje s dálkoměry starších druhů,

jako např. Kern-Aregger, Wild, původní typ Zeissovy
Redty apod. při používání těchto dálkoměrů není
někdy ani možno uvažovat o přesnosti, udávané v li·
teratuře, a je nutno se spokojit s výsledky, které by
alespoň nebyly v rozporu s Návodem A. Příčinou je
špatný stav přístrojů, latí a jejich zařízení ,(průzoru,
libely apod.). Seřízení laťového průzQru nebo libely se
porušilo během mnohaletého používáni. Je proto
nutno věnovat zvýšenou pozornost činnosti průzoru.
Latě starších měřických souprav mohou být také pro-
hnuty. I když samotný průhyb latě - tj. rozdíl mezi
délkou oblouku a tetivy - nemusí vyvolat v měřené
délce větší chybu, je Iiutno uvážit chybu z nekolmé po-
lohy, kterou průhyb latí dvojobrazových dálkoměrů
s sebou přináší. Je proto také dále podrobněji rozebrá-
na tato chyba.

A. Chyba z nekolmé polohy latě.
Osové chyby průzoru nebo dalekohledu latě - tj.

záměrná přímka není kolmá na točnou osu, točná osa
není rovnoběžná s vodorovnou latí - jsou příčinou
ne~olmé polohy latě k měřené délce. Měřená délka je
pak zatížena systematickou chybou z nekolmé polohy
latě. N.esprávné zacílení dalekohledu latě lze z úvah
vyloučit, neboť měřič má možnost se přesvědčit
o správnosti zacíleni. Podobně můžeme vyloučit i ne-
kolmost latě, způsobenou jejím chybným urovnáním.
Je to obdoba chyby z odklonu alhidádové osy theodoli-
tu od svislice při měření vodorovných úhlů. Alhidádo-
dovou osu zde zastupuje stavěcí tyč latě. Točná osa
dalekohledu popř. průzoru latě je kolmá na stavěcí tyč.
Není·li stavěcí tyč, se kterou je dalekohled či průzor
pevně spojen, svislá, není vodorovná jeho točná osa
a lať při strmější záměře, i při přesném zacílení jednou
či druhou pomůckť?u, není kolmá na záměru. Nespráv-
né urovnání latě však měřič snadno postřehne.
V literatuře bývají uváděny vzorce pro chybu z ne"

kolmé polohy. latě, které platí pouze pro základní
polohu latě, popř. laťového úseku. V základní poloze
latě je měřená délka osou souměrnosti dálkcměrného
úhlu, vytvořeného dvojobrazovým dálkoměrem, a půlí .
tedy laťový úsek. Chyba pro základní polohu je určena
vzorcem [31

, e2,1s=-
2s

kde s je měřená délka a e je vodorovná vzdálenost,
o kterou míjí osu theodolitu kolmice, vztyČená v místě,
kde je lať upevněna. Zde nebo v těsné blízkosti je
umístěn průzor nebo dalekohled latě. Toto místo je při
základní poloze latě totožné se středem laťového úseku.
Lať většiny dvojobrazových dálkoměrů bývá upev-

něna na stavěcí tyči uprostřed své délky. Upevnění
latě během měření neměníme (snad výjimečně při
překonávání překážek). Je tedy poloha vnitřního
i vnějšího verniem 'stálá vůči stavěcí tyči. Např. pro
vnější vernier splňuje podmínku základní polohy laťo-
vého úseku jediná délka daná přibližně maximální
dosahovou vzdáleností dálkoměru. Pro jiné délky
vzorec (1) neplatí. Podobně pro vnitřní vernier.
Vzhledem k proměnné poloze středu laťového úseku

s měřenou délkou bude i proměnná skutečná nekol·
most latě vůči ose dálkoměrného úhlu.
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Podle obr. 1 může nastat případ, kdy úhel y (tím
i e), charakterisující nekolmost, leží na opačné straně
měřené délky než vernier latě. Úhel y je pro všechny
délky stálý, ale nekolmost latě k ose dálkoměrného
úhlu se bude měnit ,následkem nesymetrie laťového
úseku (úhel 8). Na obr. 2 je uveden druhý případ.

Úhel y leží na téže straně měřené délky jako vernier
latě. Při měření kratších délek bude nekolmost latě na
osu dálkoměrného úhlu vzrůstat (o vliv nesymetrie 8).

a) Úhel y leží na opačné straně měřené délky než
vernier latě (obr. 1, 3).
Nekolmost latě je dána velikostí e, vzdálenost nuly

vernieru latě od stavěci tyče je a, laťový úsek je l,
měřená délka s. .
Měříme· li délku s == SC při nekolmé poloze latě

a při nesymetrické poloze laťového úsekuAB, určíme
chybnou délku Sl == ED, jak vyplývá z obr. 3. Délka Sl

je výškou vrovnoramenném trojúhelníku ABD, splňu.
je geometrické podmínky dvojobrazových dálkomě·
rů - půli laťový úsek AB a je na něj kolma. Úhel ve
vrcholuDuvedeného trojúhelníka je dálkoměrný úhel
<5,neboť je obvodovým úhlem nad tetivou AB v kruž·
nici opsané bodům ABS (stejně jako dálkoměrný úhel
o vrcholu S, vytvořený dvojobrazovým dálkoměrem).
Délka 81 prochází středem této kružnice, vzdálenost
DF je jejím průměrem.
Abychom zjistili chybu Lls = Sl-Sl), vypočteme

nejprve délky S2 =Gs a sa = ES (bod G je průsečíkem
symetrály dálkoměrného úhlu s laťovým úsekem a bod
E je středem laťového úseku. Při souměrné a kolmé
poloze laťového úseku oba body splývají).

Z pravoúhlého trojúhelníka SFD plyne:

S2 = 81 cos (e:- y - LIb) + ASI cos (8 - Y - LI~)-
-Lls2 (2)

Dále je

Lls1 = Lls2 cos (8 - Y - LI~) (3)

Úhly y, 8, LI<5jsou malé, možno položit

cos (8-y-Llb)=1 (4)

Potom část výrazu (2)

Lls1 cos (I' - Y - LIb)- L1s2 == O

S2 = 81 cos (8 - Y - LI~) (6)

Z trojúhelníka SEG je:

S2 cos (e - y - Llt'J) (7)
8a = cos (8 - y)

Úhel LIblze zanedbat, neboť dosahuje hodnoty zlom·
ku vteřiny. Je tedy

S2 = Sa = 81 cos (e-y)

Z trojúhelníka SCE je:

8 = S2 cos (e - y) _ = ~ cos2 (8 - y) (9)
cos Y cos Y

Pro chybu ze současné nekolmosti a nesymetrie je
fpak

LI [ cos Y
8 = S cos2 (e-y)

Tento vzorec uvádí Bosshardt v

1] (10)

[1]. Vzhledem

1) Chyba je definována stejně jako v [1], oprava pak
bude mít opačné znaménko.
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(19)

b) Úhel y leží na téže straně měřenédélky jako ver- I

ni{~rlatě (obr. 2,4).
Vzorec pro celkovou chybu- měili bychom stejně

jako v odst. a). Bude se pouze lišit znaménkem u členu

4e (a -;), neboťvzdálen~st, o kterou ~íjí osu theo-

dolitu kolÍnice, vztyčená ve středv laťového úseku, je

" Pro ..•.chýbu je _ Obr. 4. (a - ~ ) + e (?br.2). "

LIl 'S. Sl ..:- S3 = Sl [1 - cos (e - y)] -:-2 sl.sin2 ':' 2 y/ Je tedy

k totnu~ že nekolmost a nesymetrii-nemáln.e možnost'
měřit v úhlových jednotkách, vyjádříme vzorec pro

chybu pomocrdélk~vých hodllot e a la -}) (ol;Jr.~).

Vzorec pro chybli, ~e současné n.ekolmosti a nesy-
metrie laťového úseku určíme'postupně jako součet
chyb LIl =; Sl -- 83Znekolmosti vůči ose dálkoměrného
úhlu, a chyby ,12 '= 83 8 Z nesymetrické polohy laťoc
vého úseku vzhledem k měřené straně (obr. 3).
Podle (8) je I . .

S3= Sl cos (e - y)

VZdálen()st, .o kterou' míjí osu theodolit-.'t kol~ice,
. ( l ).. \vzťyčená ve středu laťového úSéku, jea--2 ,-e

(obr. 1).

/

,Protože ,úhly e i y jsou malé, je

. e- y sin(~-;--y)
SIn --2- = 2

(a-~)-e
s gostatečnou přesnosti je mo~Ílo na};tradit,8l a 83 ve
vzorcích (11) a (13) déÍkou 8: Potom })ude ,

,.
LI~= 83 (1 - cos e) - Ll3 (J6)

Podobnou aproximací jako ve vzorcích (11), (12),
(13), (14) obdržíme:

e "
-Ll2= 2 83sin2 2- Ll3

, l
. e sme a- 2'
sm ,2 '= -2-- = -~

(a- ~r
Ll2=--2---8

Bude tedy celková chyba

(U)
\,

e2 + 4 e (a - ~.) + 2 (a - ~ r
, - ~ .--l

28

:postáváme tak. vzorec pro chybu?, nekolm~ polony
la,tě Q.:yojobrazového dálkoměru .

'- .. (i l) . ( t )2
, ,e2 =f 4 ea -~2 '.+ 2 a--2LI = ~---~ (21)

2s

Je součtem chyby z nekolmosti v základní poloze

, ·e!! . . . " / (a ---: ·}f ( l )'
~,chybyznesymetrie--'-,.-.-a členu a-- .
2s \. ' 8 2 ,
2e ď • •

. -, který přistupuje~-pro současnost obou chyb.
8
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e = ± (a - ~ ) (2 ± V~Jje chyba nulová. Je-li e = '-.
(a_J...)2

= O, je' LI= 2, což je chyba znesymetrie.
8

. Pr-() l = 2a (základllípoloha la.~ového úseku) je LI=
, "

. ' • l-a--~ ,," " '228' Rovněž pro e= ± -~ď-2-'-.Pro, hodnoty
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'Pro délky měřené vnitřním vernierem, jejichž laťo.
vý úsek přesahuje hodnotu 2 a (a je zde vzdálenos~ nuly
'tř 'h . 'd t v, č)' l,. ,VUl Ul o verrperu o saveC! ty e , Je a - - zaporne.2 •.

Chyba z nesymetrie a ne)mlmosti je pak větší, leží· li e
na opačné straně dMky než vernier latě. Vliv nesy·
metrie a nekolmosti se sčítá. Pro všechny délky měřené
pomocí vnějšího vernieru je závažnější druhý případ,
kdy e leží na téže straně délky jako vernier. Opět se
sčítá vliv nesymetrie anekolmooti. '
V obr15 je uveden průběh chyby délek měřených

vnějším vernierem (a = 1,0 m), vnitřním vernierem

(a = 0,5 m), pro e = 1~08 a e = 2~O'8, kdy e leží

na opačné straně délky než vernier. (Hodnoty a jsou
blízké hodnotám latě Redta). V obr. 6. je průběh
chyby pro tytéž hodnoty a a e, e však leží na téže stra-
ně délky jako vernier. V obr. 7, je uveden graf chyby
pro; délky měřené vnějším vernierem (a = 1,0 m),
při různém e, které leží na opačné straně měřené délky
. než vernier (e = Oaž 1,0 m, 8 =40 m až 200 m). Hod·
noty chyby udávají kótované křivky v mm. Jako mě.
řítko pro nekolmost e užíváme buď vyjádření ve tvaru

1 1 d - b 'ád'" h100 8, 200 8 apo ., ne o e VYl rlme v procentec .

Svazek přímek v obr. 7 značí nekolmost e v procen-
tech. V grafu nalezneme také hodnoty chyby z ne-
symetrie laťového úseku při kolmé poloze latě (tj.
e= O). •
,.Pri!.běh chyby je zejména důležitý při měření na
srovnávací (zkušební) základně, kde určujeme chyby
násobné a součto.vé konstanty dálkoměru. Soubor vý-
sledků získaných změřením úseků srovnávací základny
vy~ovnáme vyJ:ovnávací přímkou, která určí nej-

pravděpodobnější hodnoty součtové a násobné kons-
tanty. Přesnos't v určení konstant bude rozhodná pro
přesnost měření dvojobrazovým dálkoměrem. Je nutno
proto při srovnávacím měření vyloučit vliv systema-
tických chyb, jejichž prúběh není lineární. Systema-
tické chyby, jejichž průběh je lineární, budou vylou.
čeny vyrovnávací přímkou; projeví se změnou ná-
sobné a součtové konstanty. Opravujeme proto např.
výsledky srovnávac'ího měření o nelineární" chybu
z nesymetrie. '
Opravme také délky, kteréobsáhují chybu ze sOll·

časné nekolmostia nesymetrie, o chybu z nesymetrie,
jako by nekolmosti nebylo.
Podle vzorce (21) je

, -00 '( l ) . l)2
. e2 =f 4e a --2-'- + 2 (a-2
L10 = ------------_.28,

(a- ~r

l = !.... •
k

Ze vzorce (24) ie patrno, že takto opravená chyba
má lineární průběh. Chyba.L10 bude vyloučena vyrovná.
vací přímkou. Dále je zřejmé, že stejné délky určené
vnějším a vnitřním vernierem se budou lišit. Je·li
vzdálenost nuly vnějšího vernieru od stavěcí tyče a
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Obr. 9.
oS
m

a vzdálenost mily vnitřního verllieru; (jako je tomu

přibližně u latě Redta), je rozdíl chyb stejných délek
určených vnějším a vnitřním vernierem

.dvnělěl- .dvnittni = '=f m . a .(25)
'Je-li např. e - 1 % 8, je rozdíl 1 % a; je-li e = 0,5 % 8,

je rozdíl 0,5 % a; je nezávislý na měřené délce. V obr. 8
je vyznačen průběh opravené chyby .do z nelwlmosti
pro délky čtené vnějším vernierem (a = 1,0 m), vnitř-
ním vernierem (a =,0;5 m), přinekolmosti e = 0,5 % 8,

kt,erá leží na opa.čné straně měřené délky než verni<;r
latě. V obr. 9 je vyznačen průběh chyby-.do pro a=
=c: 1,0; 0,5 m a e -;:-.1% 8, e vŠak leží na téže straně
délky jako vernier.
Podle (25) je možno také rozhodnout, jak velkou

nekolmost lze při měření pfipustit. Např. pro e =
=0,5.% 8, tj.O,Q m na 100 m, je rozdíl mezi délkou'
čtenou vnějším avnitřnímvernierem5 mm. Zave-
deme proto při měření délek na srovnávací základně

vhodný postup, který budeme dodržovat i při měření
v poli. Vyrovnáním výsledků srovnávacího měření
vyrovn~vací přímkou snížíme, i když nevylou6íme,
vliv této chyby .

Výsledky idfálního srovnávacího měření dálko-
měrné soupravy, které by byly teoreticky bezy-adné,
obsahují pouze chybu z nekolmé polohy latě.Vzdále-
nosti vernierů od stavěcí tyče jsou 1,00.m a 0,50 m.
Nekolmost nechť je e = 0,5 % 8 (e leží na opaČné-
straně délky než vernier). Délky 10, 29, 30, 40 m '
byly čteny vnitřním vernierem latě, délky 50, 60,
70, 80,90, 100, no, 120, 130, 140 m obě~a verniery
(z údajů vnitřního a vnějšího vernieru byl vzat prů-
měr), délky 150, 160, 170, 180, 190, 200. m Wlějším
vernieremo Výsledky měření hyly opraveny o chybu
z nesymetrie laťového úseku, jako by nebylo nekolmos-
ti. Průběh chyby byl zobrazen v obr. 8 čárkovanou
čarou. Stanovme pro tento soubor výsledků vyrovná-
vací přímku (podle Kučerova způsobu).
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. .
Herda: Chyby z nekolmé polohy a průhybu latě ...

Geodetický 'obzor
sv. 5/47 (1959) Č. 1

Pro vyrovnávací pfímku - jsou-li podle Kučerova
způsobu pozorování rozmístěna ekvidist~ntně na
srovnávací základně v polovině intervalu (obor 5, 15,
25, .... "až 205 m, interval 10 m) - jsou pořadnice
pooátečního a koncového bodu vyrovnávacÍ' přímky
určeny vzórci [3] [5]

K-P
2

6 [i Lls] - 3 (n + 1) [Lls]
n2-1

Je tedy (tab. 1)

K+P
2 ;= -1,1

K-P
---== +3,5

2

LIB

I
i I

.i .Lls
mm

-4,3 I - 4,3
-3,8 2 - 7,6
-3,2 3- - 9,6
-2,4 4' - 9,6
-4,3 5 -21,5
-3,8 6 ~22,8
~3,2 7 -22,4
-;-2,5 8 -20,0

I
-1,8 9 -Ui,2
-1,2 10 -12,0
-0,6 II - 6,6
- 12 -
+0,6 13 +- 7,8
+1,2 14 +16,8

.-0,5 15 - 7,5
+0,2 16 + 3,2
+0,8 17 +13,6
+1,3 18 +23,4
+1,9 19 +36,1
+2,5 20 +50,0

K = +2,4

P=-4,6

[LIB] = -23,1
[i _LIB] = -9,2
i~=20

- Vyneseme v počátku oboru (5 m) pořadnici - 4,6
a v koncovém bodě (205 m) pořadnici + 2,4. Tyto
body určují vyrovnávací přímkg. Podobně stanovíme
vyrovnávací :přímku pro průběh chyby z nekolmosti
v obr. 9. Vyrovnávací přímka je vyznačenačerchova-
nou čarou. Z obr. 8, 9 je patrno, že maximální od-
chylka od vyrovnávací přímky je rovna přibližně
jedné čtvrtině rozdílu délek určených vnitřním a
vnějším vernierem. Tato odchylka se vyskytuje v sou-
boru délek pouze čtyřikrát (délky 40, 50, 140, 150 m).
Ostatní odchylky jsou menší,
Při větší nekohnosti je moŽno stanovit při srovná-

vacím měření vyrovnávací přímku jen pro délky,
určené vněj,.ším vernierem, neboť např. polygonové
strany bude možno vždy měřit tíIIito vernierem.
Všechny délky samozřejmě opravíme o chybu z ne-
symetrie. Čtení vnit~ního vernieru bude~en kontrolou ..

Nekolmosť latě, JeJlz příčinou jsou osové chyby
-dalekohledu nebo průzoru latě, se mění se sklonem
záměry. Změna nekolníbstis' výškovým úhlem je
menš~, je-li pf-íčinou nek6lmosti kolimační chyba zá-
měrných pomůcek. Je-li nekolmost způsobena ne-
rovnoběžností točlloéosys latí ve smyslu vodorovném
(tj. nevodorovná Mčná osa dalekohledu neboprů-

zoru při svislé stavěcí tyči a při vodorovné lati), je
změna nekolmosti s výškovým úhlem větší. Tato

~chyba je obdobou chyby z nekolmosti točné osy
dalekohledu a svislé osy theodolitu. Točná osa zá-
měrné, pomůcky může 'být také nerovnoběžná s latí
ve smyslu svislém (tj. svislé roviny prolažené latí
a točnou osou nejsou rovnoběžné). Nekolmost latě
způsobená touto chybou nímí proměnná s výškovým
úhlem záměry.
V [4] jsou uvedeny tabulky kolimační chyby a

chyby z nekolmosti točné osy dalekohledu a svislé
osy theoďolitu. Podle těchto tabulek můžeme stanovit
i 'změnu nekolmosti latě při různých výškových
úhlech: Při kolimační chybě se mění nekolmost latě
pro záměru vodorovnou a skloněnou o 10° přibližně

. o ;0 hodnoty. Při sklonu 20°, p~př. 45°, je změna

ř'bl'V y 1 v 1 pvo d ' t č 'P 1 lzne 15' popr'""2' rI nevo orovne o ne ose

je sice pro vodorovnou záměru nekolmost latě nulová,
ale s rostoucím výškovým ·úhlem se nekolmost latě
rychle zvětšuje. Je-li např. e nekolmost latě způsobená
touto. chybou při sklonu záměry 5°, je při sklonu
10° přibližně 2e.
Z uvedených hodnot vyplývá, že změnu nekolmosti

latě jako následek kolimační chyby lze prakticky
zanedbat, neboť záměry skloněné pod větším výško-
vým úhlem než např. 25° se vyskytnou ojediněle.
Nevodorovná točná osa záměrné pomůcky je zá-

važnou chybou právě pro změny nekolmosti latě,
které vyvolává. Nestačí provést zkoušku záměrných
pomůcek (pomocí vytyčeného pravého úhlu) při
vodorovné záměře. Zde Se chyba neprojevLJe nezbyt-
né přezkoušet záměrné pomůcky alespoň při dvou
různě strmých záměrách.2) (Totéž platí také pro zá-
kladnovou lať.)

1. Chyba ze současné nekolmosti a nesymetrie, opra-
vená o chybu z nesymetrie, mění se lineárně s mě-
řenou délkou a projeví se změnou konstant dál-
koměru. '.

2. Stejné délky, určené vnitřním a vnějším vernierem,
se liší při nekolmé poloze latě.

3. Mezi rozdílem délky, čtené vnějším a vnitřním
vernierem, a hodnotou nekolmosti je jednoduchá
závislost.

4. Nekolmost latě, jejíž příčinou je zejména nevoda-
rovnost točM osy záměrné pomůcky, je velmi pro-
měnná ,s výškovým úhlem záměry.

5, Nestačí přezkoušet záměrnou pomůcku latě jen
při vodorovné .záměře. _

6. Záměrné pomůcky nejsou opatřeny rektifikačním
zařízením, seřízení může provést pouze mechanik
v dílně.

2) Nevodorovnost točné osy j'e také příčinou různ~sti
chyb stejných délek měřených při malém výškovém
uhlu a-při velkém výškOvém úhlu. Různost chyb byla
někdy nesprávně přisuzována činnosti redukčního za-
řízení dálkoměru nebo nesprávné činnosti klínu při
strmé záměře.

1959/20



Nové knihy do naší knihovničky
Referáty a práce vedeckého laboratória fótogrametrie
a katedry 'geodézie Slovenskej vysokej školy technickej

v Bratislave
Zošit 1: Prof. inž. dr. Pavel G á 1: Vply~ snímok a le-

tových dispozícií na h9spodárnosť fotogrametrie. Refe-
rát- na seminári o aktuálnych problémoch fotogrametrie
usporiadanom Vedeckýq1 laboratóriom fotogrametrie
SVŠT v.zimnom semestri 1957-58. Bratislava 1958.
Publikácia pojednáva o prostriedkoch zvýšenia hospo-

dárnosti intenzívnych letecko-fotogrametrických mapo-
vacich prác a využLtí možnosti, ktoré poskytujú novo-
dobé vysokovýkonné objektivy a účelne usporiada-
né letové dizpozície. Úvahy a podnety ako aj porovná-
-vacie .príkllldy sa vzťahujú na našu fotogrametrickú
prax.
Zošit 2: lnž. 'Vladimír Krá t k ý: Systematické chyby

vyhodnocování na universálních fotogrammetrických
přístrojích a inž. Jozef Pe t r á š: Rozbor podmienok po-
zemnej fotogrametrie vzhl'adom na vyhodnotenie na
stereoautografe. Referáty na seminári o aktuálnych pro-
blémoch fotogrametrie usporiadanom Vedeckýin labora-
tóriom fotogrametrie SVŠT v zimnpm semestri 1957-58..
Bratislava 1958.
Z rozboru' systematických chyb upozorňuje autor

prvního referátu na závažné a nebezpečné zdroje syste-
matických chyb, kterými jsou: nepravidelná deformace
fotogrammetrických filmů, která vyplývá z nekvalitního
fotografického materiálu, a chybně obnovená vnitřní
orientace vyhodnocovacích komor.
Autor druhého referátu dochází k závěru, že stereo-

autograf 1318 'umožňuje vyhodnocovat snímky pozemní
fotogrammetrie s požadovanou přesností, a to jak pro
topografické práce, tak i pro aplikace v různých ne-
topografických oborech. Nejistota v určení bodů a
vrstevnic je pod grafickou přesností. Mecha.nické vy-
hpdnocování na stereoautografu, 1318 umožňuje zhos-
podárnění měřických a mapovacích prací a ulehčuje na-
máhavou práci pracovníků v terénu.
Zošit 3: lnž. Ondrej Mi c h a I Č á k: Určovanie pres-

ných rozmerov vyhotovených stavebných konštrukcií a
inž. Dominik Pí š: G.eodetické práce pri panelovom spo-
sobe výstavby budov. Bratislava 1958.
Prvý auto,r v~ svém referátě pojednává o určování

vzájemné pdlohy bodů v pr9storu, které jsou z hlediska
projektu rekonstrukce stavebního díla důležité, při do-
sažení nejvyšší přesnosti a spolehlivosti výsledků.
Druhý autor ve svém referátě shrnuje zkušenosti zís-

kané při provádění geodetických prací při výstavbě pa-
nelových domů v Bratislavě.
ÚSGK: Edice VÚGTK v Praze, sv. III: ~ng. Dr. Karel

K u č e r a : Tabulky odmocnin. Tabulky pro výpočty po-
dle Pythagorovy věty do délky přepony 5000,000, SNTL.
Praha 1958. Váz. Kčs 13.60..
Tabulky jsou určeny k výpočtu druhých odmocnin čí-

sel od 250000 do 25000000 lineární interpolací bez po-
užití počítacího stroje." Tabulky zároveň slouží k- vý-
počtu druhých mocnin čfsel500,OOO do 5000,000 pro po-
třebu úplného výpočtu Pythagorovy věty až do přepony
5000,000. • ,
Určený jsou k výpočtům délek z rovinných pravo-

úhlých souřadnic v geodézli, s ulehčením, jde-li o trigo-
nometrické měření výšek. Proto je v tabulkách také
uváděna' souhrnná oprava z vlivu zakřivení zemského
povrchu a refrakce na měřené· výšky.

Nová učební příručka V. P. Min o r s k i j:
Sbírka úloh z vyšší matematiky

Tato kniha obsahuje 2570 úloh·z analytické a diferen-
ciAlní geometrie, vElktorového počtu, algebry, diferen-
ciálního a integrálního počtu a diferenciálních rovnic.
Je rozdělena' do jednotlivých, thematicky uzavřených
Wapitol, ktel'é jsou vždy uvedeny vzory, definicemi a dai-
šími stručnými vysvětlením! teorie, potřebné' k řešení
úloh. Vzhledem k stručnosti těchto úvodních textu je
k českému překladu připojen seznam odborné literatury.
navazující na jednotlivé partie. -

Ačkoliv tato ••Sbírka úloh z vyšší matematiky" je
především určena pro posluchače elektrotechnické fa-
kulty jako vysokoškolská příručka; lze 'ji použít pro
všechny vysoké školy technického směru. a to nejen
při výběru úloh pro přednášky a seminární cvičení, ale
i při samostatném studiu matematiky, neboť téměř
u všech úloh jsou uvedeny výsledky, a to souhrnně na
konci knihy.
Knihu obstará každá prodejna. n. p. -KNIHA.
Vydává Státní nakladatelství technické literatury.

Z Ústřední správy geodézie. a kartografie
Pověření zeměměřickými úkony podle § 3 zákona

č. 61/1951 Sb.-
I.

Ústřední správa geodézie a kartografie pověřila po'll.le
§ 3 zákon..ač. 61/1951 Sb.:
1. Konstruktivu, národní podnik v Praze

- a) vyhotovováním geometrických (polohopisných) plá-
nů pro účely pozemkového katastru a veřejných
knih,

b) obnovóváním a vytyčováním hranic podle katastrál- _.
ní mapy a vytyčováním podle plánů všeho druhu,

c) zeměměřickými pracemi vykonávanými pro opatře-
ní nebo doplněJ;lí měřických podkladů pro technic-
képrojekty a plány. .

Pověření platí pro vlastní obor působnosti podniku
a pro celé státní území.
Oprávněným ověřovat výsledky zeměměřických prací

za pověřený podnik je inž. Hugo Turza.
2. Státní ústav pro projektování závod"li strojírenství

Kovoprojekta, pobočka Brno, stejnými úkony, jak je
uvedeno pod 1. a) až c).
Pověření platí jen pro vlastní obor působnosti ústavu

a pro celé státní území.
Oprávněným ověřovat výsledky zeměměřických prací

za pověřený ústav je inž. Josef Venera. . .
3. Dopravní stavby Olomouc, projekční oddělení Brno,

stejnými úkony, jak je uvedeno pod 1. a) až c).
Pověření platí jen pro vlastní obor působnost! podniku

a pro celé státní územÍ.
Oprávněným ověřovat "výsledky zeměměřických prací

za pověřený podnik je inž. Libor Jílek.
4.'V6dní stavby Sezimovo Ústí, národní podnik - pro-

jektovou správu v Praze stejnými úkony, jak je uvedeno
pod 1. a) až c).
Pověření platí jen pro vlastní obor působnosti podniku

a pro celé státpi území. .....
Oprávněným ověřovat výsledky zeměměřických praci

za pověřený podnik je inž. Bohumil Hrdina.
5. Státní ústav· pro projektování' závodl'i spotřebního ••

prl'imyslu LIgnoprojekt Bratislava, pobočný ústav Praha,
stejnými úkony, jak je uvedeno pod 1. a) až c).
Pověření plati jen pro vlastni obor .působnosti ústavu

a pro celé státní území.
Oprávn,ěným ověřovat výsledky zeměriiěřických prací

za pověřený ústav je inž. Evžen Grebenovský.

II.

ústřední správa geodézie a kartograf!e v důsledku
provedených organizačníclr změn převádi
pověření udělené· Státnímu ústavu pro projektování

zdravotně ·vodohospodářských staveb Vodoprojekt - po-
bočka Brno, dnem 1. dubna 1958 ve stejném rozsahu
na nově zřízený Státni. ústav pro projektování vodo-
hospodářských staveb Hydroprojekt - pobočka Brno
tI< ověřováni výsledků- zeměměřických prací opnívněni:
inž. Alois Řihák, inž. Miloslav Kodar, inž. Josef Šriaček).

III.

Zrušuje se oprávně!!.í ověřovat výstedky zeměměřic-
kých prací přIznané .
inž .. Jindřichu Exlerovi za Pragocement, národni pod-

nik Radotin, a: současně i pověření k prováděni země-
měřických prací udělené tomuto P9dniku.

Předseda:
ínž. Jaroslav P r ů š a



Přírůstky mapové .dokumentace VÚGTK
v Praze

Bulharsko:
Přírl.lční historické mapy:
Bii.lgarija ut XIV do XVHI v. (Bulharsko od XIV. do

XVIII. století). Sestavil a vyhotovil "Kartprojekt" při
GUGK. Vytiskla "Kartno-geopridornata fabrika" při
GUGK, Sofia. Vydání - 1957. Rozměry kresby 251 X 172

• mílimetry, papíru 275 X246 mm.
VúGTK - čís. přír. 287/57
Septemvrijsko vástanie 1923 g. (Zářijové povstáni 1923.)

Sestavil a vyhotovil ••Kartprojekt" při GUGK. Vytiskla
.••Kartnogeopridornata fabrika" při GUGK, Sofia. Vydání
- 1957. Rozměr kresby 292 X 197 mm, papíru 315 X248
milime trů. -
VIOGTK- čís. přír. 289/57
Biílgarija, ot 1924 do 9. IX. 1944 g. (Bulharsko od roku

1924 do 9. IX. 1944.) Sestavil a vyhotovil "Kartprojekt"
při GUGK. Vytiskla ••Kartno-geopridornata fabrika" při
GUGK. Vydavatel GUGK, ,sofia. Vydání - 1957. 'Rozměr
kresby 307 X 194 mm, papíru 347 X248 mm.
VÚGTK - čís. přír. 286/57'
Evropa oit sreda,ta na 'XVII v. do kraj a na XVIII v.

(Evropa od poloviny XVII.. století do začátku XVIII. sto-
letí.) Sestavil a vyhotovil "Kartprojekt" při GUGK. Vy-
tiskla "Kartno-geopridornata fabrika" při GUGK, Sofia.
Vydání - 1957. Rozměr kresby 306 X189 mm, papíru
352X240 mm.
V!úGTK - čís. přír. 291/57 .
Evropa ot 1815 do 1871 g. (Evropa v letech 1815 .až

1871.) Sestavil a vyhotovil ••Kartprojekt" při GUGK. Vy-
tiskl~ "Kartno-geopridornata fabrika" při GUGK, Sofia,
Vydání - 1957. Rozměr kresby 298 X192 mm, papíru
348X247 mm.
V!úGTK - čís. přír. 290/57
Pět historických příručních map, jejichZ obsah se

vztahuje k dějiným událost€m Bulharska a Evropy. Na
plošném politickém koloritu jsou zvlášť volenými sym-
boly a ukazateli charakterisovány význačné děje a prů-
vodní události, vztahující se k zemi, místu nebo sídlišti:
Všechny uvedené mapky jsou přehledně zpracované a
poučné.
Příruční mapy: ,
NR Biílgaríja .. Politiko-administrativna karta. (Bulhar-

siá lidová republika.) Sestavíl a vyhotovil ••Kartprojekt"
při GUGK. Vytiskla ••Kartno-geopridornata fabrika" při
GUGK, Sofia. Vydání - 1957. Rozměr kresby 275 X 185
milimetrů, papíru 333 X 240 mm.
VŮGTK - čls.přír. 288/57
Příruční mapa politicko-:administrativního rozdělení

s 13 bare-vně .rozlišenými kraji s hranicemi okresů uvnitř
obsahuje dále nejdůležitější vodní toky, silniční a že-
lezniční spoje a z místopisu hlavni město, krajská a
okresní města. .
Narodna Republika Balgaria. Měřítko 1 : 1 000 000. Se .•

stavil a vyhotovil ••Kartprojekt" při GUGK. Vytiskla
••Kartno-geopridornata fabrika" při GUGK, Sofia. Vydání
- 1956. Rozměr kresby 634 X442 mm, papíru 692 X 500
milimetrů.
VÚGTK - čís. přír. 190/57
Mapa fysických poměrů s kresboU vodní sítě má vy-

kreslené a barevně odstupňované isohypsy terénu O, 100,
200, dále po 200 m do 1200, 1600, 2000, 2400 m. Hloubky
moří O, 50, 200 a 1000 m. Mapu doplňují dvojitou černou
čarou vykreslené hlavní silniční spoje, červenou čarou
železniční tratě a sídliště v sedmi velikostech.
Mapa je dobře barevně sladěna, vhodným odstupňo-

váním barev působí velmi plasticky .
Geoložka karta na Narodna Republika Biílgarlja i sa-

sednite zemi. (Geologická mapa Bulharské lidové repub-
liky a sousedních zemí.)· Měřítko 1:1 000 doo. Tiskem
\' "Kartno-geopridornata fabrika" při GUGK, Sofia. Rok
vydání není uveden. Rozměr kresby 624 X 440 mm, papíru
700X500 mm.
VOGTK- čís. přír. 191/51 ,

Geologickií mapa s obsáhlým výkladem pastelových
barev, rozlišujících geologické složení půd, má pro
orientaci nejdůležitější místopis, vodní síť a železniční
spoje'.
Počvena karta na NR Biílgarija. (Půdní mapa Bulhar-

ské lidové re.publiky.) Měřítko 1 : 1 boo 000. A1:ltor: Evženi
Tanov. Půdní situaci Thrácké nížiny zpracoval B. Kojnov.
Mapa sestavena na podkladě půdní mapy 1 : 200 000. Vy-
davatel GUGR, Sofia. Kartograficky zpracoval "Kart-
projekt" při GUGK Redaktor inž. Ž. Bajkov. Vytiskla
..Kartno-geopridornata fabrika" při GUGK, Sofia. Vydá-
ní - 1956. Rozměr kresby 580 X403 mm, papíru 700 X500
, milimetrů.
VÚGTK - čís. přír. 192/57
Půdní mapa s hydrografickou sití má plošným vybar-

vením a symboly schematicky vyznačeny půdní poměry
a ve vysvětlivkách obsáhlý popis jednotlivých druhů'ulo-
žení. Velmi řídký místopis slouží k orientaci. v mapě.
Klimatična karta na NR Bálgarija. ,(Klimatická lT\ilpa

Bulharské lidové republiky.) 'Měřítko 1 : 1 000 000. S po-
uižtím materiálu hydrografické služby sestavil Ž. Gyly-
bov, II. Ivanova jiní. Vyhotovil ••Kartprojekt" při GUGK,
Sofia. Vytiskla "Kartno-geopridornata fabrika" při
GUGK. Vydání - 1956. Rozměr kresby 526 X 370 mm, pa-
píru 580 X 435 mm.
V1ÚGTK- čís. přír. 295/57

.v mapě jsou vyznačeny lednové a červencové isother-
my na hladinu moře redukovaných teplot. Barevné sloup-
_ce grafů v místech meteorologických stanic udávají
množství vláhy čtyř ročních období těchto míst.
Azija. Fiziko-političeska karta. Měřítko 1-{ 30 000 000.

Sestavil a vyhotovil ••Kartprojekt" při GUGK, Sofia. Vy-
1;iskla ..Kartno-geopridornata 'fabrika" při GUGK. Vydá-
ní - 1957. Rozměr kresby 360 X 327 mm, papíru 415 X 390
milimetrů.
VIOGTK- čís. přír. 292/57
Příruční mapa fysických a politických poměrů Asie

má stupnici výšek v sedmi a hloubky moří v pěti barev-
ných odstínech. Města jsou uvedena ve čtyřech velikos-
tech podle počtu obyvatel. Zakresleny jsou největší vod-
ní toky. Červenými čarami (stejné silnými) jsou vyzna-
čeny nejdůležitější železniční spoje i teplé mořské prou-
dy, takže zvláště na, jihu při pobřežích téměř splývají.
Hranice politického rozdělení temně fialové barvy a
hloubky moří víc€ n'ež 6000 m v temně modré batvě
vystupují příliš kontrastně a tříŠtí cel,kový vzhled mapy.
oSmluvenými značkami jsou ještě oznťíčena naleziště ne-
rostných zdrojů.
Zapadno polukiílbo: (Západní polokoule.) Měřítko

1 : 45 000 000. Sestavil a vyhotovil ."Kartprojekt" při
GUGK, Sofia. Vytiskla ..Kartno-:geopridorIÍata fabrika"
při GUGK. Vydání - 1956. Průměr kresby 400 mm, roz-
měr papíru 455 X500 mm.
ViúGTK - čís. pi'ír. 294/57
Průmět západní polQkoule fysických poměrů má výš-

ky povrclm zemského i hloubky moří uvedeny v devíti
barevných' odstínech. Červenými čarami jsou vyznačeny
směry teplých a modrými čarami směry studených moř-
ských "proudů.
Iztočno polukií.lbo. (Východní polokoule.) Měřítko

1 : 45 000 000. Sestavil a vyhotovil "Kartpr6jekt" při
GUGK, Sofia. Vytiskla ..Kartno-geopridorna'ta fabrika" při
GUGK. Vydání - 1956. Průměr kresby AOO mm, rozměr
papíru 455 X500 mm.
VOGTK - čís. přír. 294/57
Průmět východní polokoule má tutéž náplň jako prů-

mět západní polokoule.
Nástěnné mapy:
Ungarsk/J Narodna Republika. Fizičeská karta. (Maďar-

ská lidová republika - Fysická mapa.) Měřítko 1 : 500 000.
Vydala Hlavní správa geodézie a kartografie, Sofia. Mapu
sestavil a vyhotovil "Kaťtproj€kt" při GUGTK. Redaktor
inž. R. Rusev. Vytiskla ••Kartno-geopridornata fabrika"
při GUGK, Sofia. Vydání - 1957. 2 díly o rozměra pa-
píru 640 X990 mm.
VOGTK - čís. přír. 296/57
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