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INGEDULD, M.

Přesnost trojúhelníkových řetězců v podrobném
bodovém poli.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, č. 8,
s. 217-224, 7 obr., 7 tab., 12 lit.

Přesnost úhlového měření. Střední chyby v poloze
vypočtených a vyměřených bodil. řetězce. Kvali-
tativní srovnání riizných zpiisobii výpočtu ře'ězce
a tím riizných zpiisobii přibližného vyrovnání.
Zmenšující se řetězce.

528.721.12:528.722.31

Š IDRKAL, J.
Zá lady diferenciálního přek~eslování.
Geo etický a kartografický obzor, 14, 1968, Č. 7,
s. 205-209, 4 obr., 4 tab., 15 lit. .

Met dy překreslování snímků kopčitého území.
Dif renciální překreslování a princip překreslo-
v il.. Pracovní postupy při překreslování, jeho
resnost a výkonnost.

528.26(437) (091)

VYKUTIL, J.
K 200. výro!!í první triangulace na území CSSR.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, Č. 8,
s. 230-233, 3 obr., 2 tab., 3 lit.

Zivot P. J. Liesganiga, pověřeného určením délky
jednoho stupně na vídeňském poledníku. Postup
prací, jejloch zhodnocení.

347.235.11(437) "1964/1967"

KOLEKTIV

Sou!!asná situace v zakládání právních vztahů
o nemovitostech.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, č. 8,
s. 234-237, 2 tab. .

Přehled výsledků dosavadních prací od 1. dubna
1964 do konce roku 1967. příčiny vzniku nedolo-
žených právních vztahii o nemovitostech. Priiběh
zakládání evidence nemovitostí v roce 1967. Ne-
zbytnost uvažované nové právní úpravy podmín-'
kou hospodárnosti pracL

PLITZ, J.
Diagramy pro určení poloměru křivosti elipsoidu.
Geodetický a kartografický obzor, 14, 1968, č. 8,
s. 237-240, 2 obr., '4 tab.

Konstrukce diagramii pro určení poloměru ki'i-
vosti elipsoidu v obecném azimutu k usnadnění
výpočetních prací při použití elektronických dál-
koměrii. Návod k použití diagramů.

528.41.088.3

I1HrE,UYJIbll, M.
TO'lHOCTL. PlUIOB TpllaHrYJl~nll B cem nOllp06HItIX
nYHKTOB.
[eo,ll. H KapT. 0530p, 14, 1968, No 8, c. 217-224,
7 <j>Hr., 7 Ta5., JIHT. 12.
TO'lHOCTL H3MepeHHlI yrJlOB. Cpe,!J;HHe oWH5KH no-

JIOlKeHHlI BbI'lHCJleHHbIX H H3MepeHHbIX nYHKTOB PlI,IJ;a.
CpaBHeHHe Ka'leCTBa pa3HblX cnoc06oB BbI'lHCJIeHHlIplI.lla
a TeM H pa3HblX cnoco50B npH5JIHlKeHHOro ypaBHHBa-
HHlI. YMeHbwalOmHeCH PII,llbI.

528.721.12 : 528.722.31

IllMI1,UPKAJI, YI.
OCHOB'bI .ll1l<j><j>epeH~HaJl:hHOrOTpaH'*0pMHpoBaHlIlI.
reo,ll. H KapT. 0530p, 14, 1968, No 8, c. 205-209,
4 <j>Hr.,4 Ta5., 15 JIHT.
Cnoco5bl TpaHc<j>opMHpoBaHHlI a9pOCHHMKOB KpynHD-
XOJIMHCTOHMeCTHOCTH. ,UH<j><j>epeHUHaJlbHOeTpaHc~p-
MHpOBaHHe H npHHUHn TpaHc<j>opMaTopoB. Pa60'lRe
npoueCCbI npH TpáHC<j>OpMHpoBaHHR;TO'lHOCTbH npoH3-
BO,llHTeJIbHOCTbTpaHc<j>opMHpoBaHHH.

528.26 (437) (091)

BbIKYTI1JI, YI.
K 200JleTHIO B03HHKHOBeHRlInepBou TpHaHrYJlJI~RR Ha
TeppRTopllR lJexOCJlOBaKRR.
reo,ll. H KapT. 0530p, 14, 1968, No 8, c. 230-233,

3 <j>Hr., 2 Ta5., JlHT. 3.
JKH3Hb n. YI. JIRcraHHra, ynOJIHOMOqeHHOrO.llJI1Ionpe-
,lleJleHHH ,llJIHHbl O,llHOrO rpa,lla B,llOJIb BeHcKoro MepH-
,llHaHa. Cnoco5 pa50T H HX O~eHKa.

347.235.11 (437) "1964/1967"

KOJIJIEKTI1B ABTOPOB
COBpeMeHHoe COCTOlIHlleYCTaHOBKIInpaBOBItIX OTHome-
HRU: B o6J1acm HellBlIlKRMocreH.
reo,ll. H KaPT. 0630p, 14, 1968, No 8, c. 234-237,

2 Ta5.
0530p pe3YJIbTaTOB cymeCTBYlOmHX pa50T Ha BpeMlI
OT 1 lIHBaplI 1964 r. 110 KOHua 1967 r. npH'lHHbI B03-
HHKHOBeHHli Heo50CHOBaHHblX npaBOBbIX OTHomeHHH
B 05JIaCTH He,llBHlKHMocreH. XO,ll C03,llaHHlI Y'lera 3e-
MeJIb B 1967 r. Heo5xo,llHMOCTb Y'lHTLIBaeMoro HOBoro
npaBOBoro o<j>opMJIeHHlI YCJIOBHe s<j><j>eKTHBHocTH
pa5OT.

528.516/.517.061.3 : 528.232.21

nJII1,q, YI.
,UHarpaMMItI llJlJl onpelleJleHRJI palluyca KpHBH3H1t1
:3JIJlHnCoRlla.
reo.ll. H KapT. 0530p, 14, 1968, No &t,c. 237-240,
2 <j>Hr., 4 Ta5. . "tofl"~r, ,

nOCTpoeHHe IIHarpaMM 11.JIlIonpe11.eJIeHHlI pa.llHYt.áC.~,.,
BH3HbI 9JIJIHnCOH.lI.aB 05meM a3HMYTY .zl'MlIJ'o6~PlIeHlllÍ;' ~ ;f •• '.
Bbl'lHCJIHTeJIbRbIX pa50T npH RCnOJIb30BaH~ir' ~J1~~ŤPó·,)! •
HH'leCKHX .llaJIbHOMepOB. PeKOMMeH,lla~HH no npH~~ '. ":J
HHIO ,llHarpaMM.



INGEDULD,M.

Genaalgkelt der Dreiecksketten im detallfestpUlikUeld.
Geodetickf a kartografickf ob2'or, 14, 1966, Nr. 8,
Selte 217-224, 7 Abb., 7 Tab., 12 Lit.

Genauigkeit der Winkelmessung. MlttIere Lagefehler der
berechneten und gemessenen Punkte der Kette. Quallt!lts·
mllBiger Vergleich verschiedener Arten der Berechnung
der Kette und dadurch verschledener Arten der ann!lhern-
den Ausgleichung. Slch verklelnernde Ketten.

ŠMIDRKAL,J.

Grund1'llgen der Dlfferentlalent2'errung.
Geodetický a kartografickf ob2'or, 14, 1966, Nr. 7,
Selte 205-209, 4 Abb., 4 Tab., 15 Lit.

Methoden der Ent2'errung von Luftbildern eines bergigen
l!l . Differentialent2'errung und Prin2'ip der Ent2'er-

rungsger te. 'Arbeltsverfahren bei der Ent2'errung, Ihre
Genauigke't una Leistung. .

VYKUTIL,J.

Zur 200. lahrfeier der ersten Trlangulatlon auf dem Ce-
hlet der ČSSR.
Geodetickf a kartografický obzor, 14, 1968, Nr. 8,
Selte 230-233, 3 Abb., 2 Tab., 3 Lit.

Lebensgang P. J. Liesganlgs, der mit der Llingenbestim·
mung eines Grades čes Wiener Meridians betraut wurde.
Arbeitsverfahren und Bewertung der Arbeiten.

Deneltlge Siluatlon in der Sc.haffung von RechtsbeziellUn-
gen uber L1egenschaften.
Geodetickf a kartograflckf obwr, 14, 1968, Nr. 8,
seite 234-237, 2 Tab.

Gbersicht der Ergebnisse der' bisherigen Arbeiten vom
1. Apri! 1964 bls Ende des Jahres 1967. Ursachen unbeleg-
ter Rechtsbe2'iehungen uber Liegenschaften. Verlauf der
Grilndung der Liegenschafteneviden2' lm lahre 1967. Dring-
lichkeitiler erwogenen neuen RechtorGnung als Bedin-
gung der Arbeitswirtschaftlichkeit.

PLITZ,J.

D1agramme zur Bestlmmung des Krummungsradlus des
EllIpsolds.
Geodetickf a kartografický obzor, 14, 1968, Nr. 8,
Seite 237-240, 2 Abb., 4 Tab.

Konstruktion des Diagramms 2'ur Bestimmung des Krum-
mungsradius des Ellipsolds in einem beliebigen Azimut
zwecks Erleichterung der Berechnungsarbeiten bei der
Anwendung elektronischer Entfernungsmesser. Anweisung
fur den Gebrauch der Diagramme.

INGEDULD,M.

Précision dcs chaines de trlangles dans un ensemble
détalllé de points.
GeodetIcký a kartografický ob2'or, 14, 1968, No 8, pages
217-224, 7 Illustratlons, 7 tableaux, 12 lit.

Précision du levé ďanglas. Erreurs moyennes dans la
position des points de chaines calculés et mensurés. Com-
paralson de qualitó de diverses manťěres de calcul des
chalnes, et ainsi, de diverses manlěres de rectificatlon
approximative. Diminution des chalnes.

ŠMIDRKAL,).

Eléments du redressement différentlel.
Geodetický a kartografickf obzor, 14, 1968, No 7, pages
205-209, 4 lllustrations, 4 tableaux, 15 lit.

Méthodes du redressement des ,',clichés de terrain mou·
lagneux. Redressement différenliel et principe des appa·
reils de redressement. Procédés de redressement, sa pré·
cision et capacité. .

VYKUTIL,J.

Le bicentenaire du premler procédé de triangulatlon,
effectué sur territoire de la Tchécoslovaqule.
Geodetický a kartografickf ob2'or, 14, 1968, No 8, pages
230-233, 3 Illustrations, 2 tableaux, 3 lit.

Vie de P. J. <.iesganlg, antorisé a désigner la longueur
ďun degré sur le méridien de Vlenne. Procédé des tra-
vaux, lenr appréciation.

Situatíon actllelle dans la fondatlon des relallons jurl-
diques traitant les bien-fonds.
Geodetickf a kartografickf obzor, 14, 1958, No 8, pages
234-237, 2 tableaux.

Aper~u des résultats de travaux effectués jusqu'a pré-
sent, c'est a dire du 1er avrll 1964 jusqu'a la fin de
1967. Motifs de l'origine des relatitons juričiques non,
altestées traltant les bien-fonds. Cours de la fondation
des bien-fonds en 1967. Nécessité ďune adaptíon juridique
nouvelle, envisagée en tant que conditlon de l'économie
des travaux.

PLITZ,J.
Dlagrammes pour détermlnatlon du rayon de courbure
ďun elllpsolde.
GeoC:etickf a kartografický ob2'or, 14, 1968, No 8, pages
237-240, 2 illustrations, 4 tableaux.

Constructíon de diagrammes pour la détermination du
rayon de courbure ďun ellipsolde dans l'a2'lmut géné-
ral pour faciliter les travaux de calcul Inrs de l'emploi
des télémětres électroniques. Instruction pour I'emploi
des diagrammes.
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Přesnost trojúhelníkových řetězců
v podrobném bodovém poli

Ing. Miroslav Ingeduld, CSc.,
katedra geodézie ČVUT, fakulta staveb ni,

Praha

. V posledních letech používá se v našem státě stále více
\ různých forem úWových metod při budování podrob-
ného bodového pole. Největší pozornost byla věnována
etodě trojúhelníkových řetězců. Na rozdíl od použití

tr júhelníkových řetězců v trigonometrické síti, kde se
pře pokládá jejich vyrovnání metodou nejmenších
čtve ců (dále MNČ) při splnění potřebných podmínko-
vých ovnic, volí se v podrobném bodovém poli co

nejjednodušší výpočet, s přibližným vyrovnáním, tj.
s lineárním rozdělením odchylek. Na obr. la-lf jsou
uvedeny některé schematické tvary řetězců složených
buď z rovnostranných, nebo rovnoramenných troj-
úhelníků (obr. lf je převzat ve své podstatě z [12]).

V uvedených typech řetězců lze určit souřadnice
nových bodů pouze na 'základě úWového měření, avšak
různými výpočetními postupy, a tedy i s různým způ.
sobem rozdělení souřadnicových odchylek, tj. přibliž-
ným vyrovnáním.

/\1\/\ /J\h
BtsJSJSJ, 1l-'--1:;-~--~'~, /'. ,/

~ _~ •..• :~ 4 ~~~

Jak uvádí prozatímní instrukce THM, odvodí se nej-
prve délky všech stran ze základny, kterou tvoří na
obr. 1b-le spojnice připojovacích bodů A a B. V pří-
padě, že je řetězec ukončen též na dvou daných bo-
dech, rozdělí se odchylka Ll8 mezi délkou 80D vypočte-
nou z řetězce a ze souřadnic lineárně, tj. úměrně počtu
stykových stran (strany stykové jsou např. na obr. lc

. 81B, 812, 823, 830)'

Strana obvodová obdrží opravu stejnou, jako
následující strana styková, např. na obr. 1c by platilo

Z vypočtených, nebo výše uvedeným způsobem
přibližně vyrovnaných délek obvodových stran, vy-
počtou se souřadnice bodů řetězce vždy 2 oboustranně
orientovanými polygonovými pořady s obvyklým
vyrovnáním úhlových a souřadnicových odchylek
(na obr. 1c by to byly pořady mezi body A-D
a B-O).

Z naznačeného p03tupu výpočtu vidíme, že jsou
vlastně postupně plněny přibližným způsobem všechny
podmínkové rovnice jako při exaktním vyrovnání
MNČ: trojúhelníkové vyrovnání úhlů, základnová

rozdělením odchylky Ll8, azimutální rozdělením odchyl-
ky 00> a souřadnicové rozdělením odchylek Ox a Oy.
Jak bude ještě ukázáno v tab. 2, dává opravdu tento
výpočetní postup relativně nejpříznivější výsledky.
Nevýhodou je však zdlouhavý postup výpočtu a dále
skutečnost, že odděleným výpočtem obou pořadů,
a tím odděleným rozdělením odchylek Ox a Oy pro
každý z pořadů, ztrácíme na dobrém relativním vztahu
mezi sousedními body napříč řetězce.

Jak navrW např. Ing. Fr. Stodola v [5], vypočtou se
souřadnice bodů v řetězci postupným protínáním vpřed
z výchozích bodů A a B např. použitím cotangento.
vých vzorců (pro výpočet z ÚWŮ).

Zjištěné souřadnicové odchylky Ox, Oy na konci
řetězce se rozdělí lineárně, tj. -&měrně pořadovému
číslu výpočtu. Např. v řetězci lb by byla oprava

OX
V"'2 =5.2 apod.

Uvedený způsob výpočtu je velmi jednoduchý
a rycWý. Zachovává dobrý relativní vztah mezi sou-o
sedními body i napříč řetězce a rozdělení souřadniGo-
vých odchylek není závislé na směru případně zalo-

1968/217
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mení řetězce. Nevýhodou však zůstává skutečnost, že
lineární rozdělení odchylek neodpovídá zvláště při
větším počtu trojúhelníků růstu chyb v souřadnicích,
který je rychlejší než lineární (viz tab. 1). Mimoto je
nutné si uvědomit, že při ukončení řetězce na lichém
bodě budou lépe vyrovnány body liché a podobně
platí i pro sudé body, jak je na příkladech dokumen-
továno v [7]. U řetězců připojených na 4 dané body
lze pro řetězce o přibližně stejně velkých trojúhelnících
použít výpočtu protínáním vpřed oběma směry a vý-
sledné souřadnice vypočíst vždy zváženým aritmetic-
kým průměrem, např. pro řetězec na obr. Ie by platilo:

I +". 1
Xl = PIX1 PiX1 kde obecně P = _

[p]' k2 '

1
PI = 1 a P2 =9

bude ukázáno v tab. 1, je přírůstek chyb v poloze
trojúhelníků prakticky lineární a lze tedy psát

.M = Vm~ + m~~ Mo.k,

kde k je očet trojúhelníků. Poněvadž současně platí

V- 1
mz = mli = MJ 2, lze volit váhy pz = Pil = k2•

Tento postup odpo"idá ve svém principu exakt-
nímu vyrovnání MNČ a navíc nám umožňuje názorné
posouzení kvality Výsledných souřadnic z rozdílů mezi
oběma výpočty. Je vhodné však v tomto případě zdů-
raznit požadavek na přibližně konstantní rozměr všech
trojúhelníků.

o výpočtu řetězce podobnostní transformací v pod-
mínkách podrobného bodového pole při 2 identických
bodech (tj. 2 připojovacích bodech) je pojednáno
v [10].

Podstatou tohoto způsobu výpočtu je využití
známé skutečnosti o výhodě volby základny uprostřed
řetězce. V jedné z prostředních stran řetězce (na obr. Ia
např. 823 nebo 834) se zvolí osa ~ obecné pravotočivé
souřadnicové soustavy. Rozměr této strany se zvolí
buď roven 1 mibo se odsune z mapy. Odsunutí roz-
měru prostřední strany z mapy umožňuje případnou
hrubou kontrolu dalšího výpočtu.

Tím jsou známy souřadnice koncových bodů délky
(O, O), (8, O) a z nich se pak vypočtou postupným pro-
tínáním vpřed ostatní body řetězce včetně bodů připo-
jovacích. Z porovnání souřadnic x, Y a ~, 'YJ bodů připo-
jovacích = identických se určí hodnoty transformač-
ních koeficientů.

Prakticky lze postupovat několika způsoby, popsaný-
mi ve své podstatě ve většině učebnic geodézie a vyšší
geodézie.

určí se těžiště identických bodů Pl' P2' XT, YT, ~T, 'YJT
a redukované souřadnice např. ~r= ~i - ~T' Yi =
= Yi-YT'

Dále se vypočtou transformační koeficienty:

y~. 'YJ~+ x~.~~.
al = ~~2 + 'YJ~2 '

y~ . ~~ - x~.'YJ~
a2 = --~~--2-+-'YJ-~-2-

a souřadnice transformovaných bodů

3 a více identických bodů

a) podobnostní transformace s Helmertovým způso-
bem určení transformačních koeficientů.

Určí se těžiště identických bodů a souřadnice redu-
kované k těžišti. Hodnoty transformačních koeficientů
jsou

[x] [y]
CI = XT = -n-; C2= YT =n

(n je počet identických bodů)

[Y''YJ'+ x' ~']a------· a-
I - [~,~' + 'YJ''YJ']' 2 -

[Y'~' - x''YJ']
W~,+ 'YJ''YJ']

Transformované souřadnice jsou

xf = CI + al~r - a2'YJf; Y? = c2 + a2~r + al'YJ~

Označí·li se pro identické body

lze střední chybou

M = Vm2 + m2 = V2- [ex2 + ey2]
'" II n

charakterizoyat relativní přesnost sítě transformova-
ných bodů vzhledem k bodům daným. Nyní lze v ná-
kresu sítě považovat hodnoty Xi a Yi na identických
bodech za k6ty a interpolací po spojnicích identických
bodů určit průběh vrstevnic oprav pro ostatní body.
Výsledné transformované body by pak byly dány
vztahem

Tento závěrečný postup by mohl mít význam pro
body 6. řádu a pro přímé řetězce. V případě vyboče-
ných řetězců, kdy většina bodů řetězce leží mimo čtyř-
úhelník nebo trojúhelník vytvořený identickými body,
nelze považovat za vhodné určovat opravy extrapo-
lací.

Vybereme 3 připojovací body PI, P2, P3, zredukujeme
souřadnice všech bodů k jednomu ze zvolených 3 při-
pojovacích bodů např. PI a určíme transformační koe-
ficienty řešením rovnic
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X~ = al~~ + bl1J~- x~ = al~~ + bl1J~

y~ = a2~~ + b21J~- yf = a2~~ + b21J~

lal bIl' # O
a2 b2

TransfoI'Ulované souřadnice byly by pak v tomto
případě dány rovnicemi

XO = al~r + b{rl' + Xl' yO = a2~r + b21Jr+ YI
V případě 4 a více identických bodů lze obdobně

jako v předcházejícím případě odhadnout z rozdílů
daných a transformovaných souřadnic identických
bodů kvalitu nově určených bodů, vzhledem k bodům
daným.

Použití transformace .souřadnic přináší tedy
~órně několik výhod. Jak bylo již řečeno, snižuje

rozdělením řetězce na dvě poloviny nepříznivý růst
chyb v souřadnicích. Dále pak zachovává dobrý
vztah mezi sousedními body, daný kvalitou úhlového
měření. Transformačními koeficienty se totiž řetězec
pootočí a jeho rozměr se upraví do rozměru daných
bodů. Tuto úpravu měřítka řetězce je možno si před-
stavit jako spojení dvou úkonů tj. rovnoměrné zvět·
šení' nebo zmenšení řetězce, podle poměru zvolené
délky základny (= prostřední strany) a její skutečné
délky v síti bodového pole a dále poopra,vení rozměru
o průměrnou hodnotu odchylek mezi danými a vy.
počtenými souřadnicemi koncových bodů řetězce.
Mimo to umožňuje tento způsob výpočtu přípojení
řetězce i na dva body, které mohou být případně i ne-
přístupné. V poslední řadě umožňuje tento způsob
výpočtu pří nadbytečném počtu identických bodů
posouzení kvality nově určených bodů.

V této době používá se převážně k observaci v podrob-
ném bodovém poli theodolit Zeiss Theo 010. Ze
statistického materiálu v [7], zahrnujícího soubory n
uzávěrů trojúhelníku při měření v 1 skupině (n = 365),
ve 2 skupinách (n = 214), ve 3 skupinách (n = 44)
a disperse opakovaných zkušebních měření autora,
vychází pak pro délky záměr 400-600 m a použití
výtyčky jako cíle střední chyba vrcholového úhlu
m", . 1500 při měření v 1, 2 i 3 skupinách. Hodnota
této střední chyby je z větší části způsobena chybami
v centra ci přístroje a cílů. Při délkách záměr 600 až
1500 m a použití výtyčky jako cíle vychází při měření
ve 2 skupinách střední chyba vrcholového úhlu m", .
. 15cc• V tomto případě je hodnota střední chyby
způsobena převážně zhoršenou kvalitou cílení na cíle
o menší obrazové velikosti než je obrazová síla nitko-
vého kříže.

Střední chyby v poloze vypočtených bodů řetězce
(bez jakéhokoliv vyrovnání)

Kvalitativní rozbory řetězců, ve kterých jsou zaměře·
ny všechny úhly, jsou uváděny v učebnicích vyšší
geodézie. Pro různé tvary trojúhelníků jsou tyto roz·
bory probrány a přehledným způsobem shrnuty v [2],
odkud vyjímám:.

řetězce s rovnostrannými trojúhelníky

a) všechny úhly měřeny, ale nevyrovnány

podélná odchylka
1 mccVm . - s-"'- 4n3-3n2

11 3 {!CC

příčná odchylka

1 mccVm .:--=-s -"'- 2n3-n2 + n'" V2 {!cc

b) úhly vyrovnány rozdělením uzávěrů v troj-
úhelnících

příčná a podélná odchylka

řetězce s rovnoramennými trojúhelníky

a) všechny úhly měřeny, ale nevyrovnány
podélná odchylka

1 mccVm = -=- s·_"'- 2n3-n2 + n'" V2 {!cc

b) úhly vyrovnány rozdělením uzávěrů v troj-
úhelnících

podélná i příčná odchylka

1 m cc V--
1n", = mli • - 8-"'- 4n3

3 {!oo

V uvedených vztazích znamená n počet stran mezi
body A a D a lze napsat vztah mezi n a počtem k troj-
úhelníků:

1
n = -(k + 1)2

Lze tedy napsat obecný vztah pro polohovou střední
chybu bodu vypočteného ve schematickém řetězci

m
FCC V-M=8-"'- T,

{!cc

kde hodnoty VT jsou uvedeny v tab. 1.

Hodnoty uvedené v tab. 1 současně ukazují, že
v případě použití lineárního rozdělení odchylek je
vhodné volit řetězce o maximálně 7-8 trojúhelnících,
poněvadž do tohoto počtu trojúhelníků je růst střed-
ních chyb v poloze ještě přibližně lineární.

řetězce s měřenými nutnými úhly

Podrobný rozbor těchto typů řetězců uvádí prof.
Durněv v [4]. Dále pak o řetězci na obr. lf pojednává
doc. O. Válka v [12] pod názvem řetězec typu "vpřed
- Hansen".

V podstatě lze konstatovat, že s přibývajícím
počtem nepřístupných bodů klesá polohová přesnost
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Tab. 1. Hodnoty fT

Bodě.
1 2 3 4 5 6 8 9 10

Typ řetězce

rovnostranné troj. -úhly nevyrovnány 1,3 2,2 3,2 4,4 5,7 7,2 9,0 10,8 12,5 14,8
-úhly vyrovnány 1,1 1,7 2,6 3,7 4,9 6,2 7,5 9,5 10,7 12,2

rovnoramenné troj. -úhly nevyrovnány 1,7 2,5 3,9 5,3 6,8 8,1 10,1 12,2 14,3 16,5
-úhly vyrovnány 1,1 1,7 2,6 3,7 4,9 6,2 7,5 9,5 10,7 12,2

nově určených bodů přibližně s V2-V3. Z praktického
hlediska je však často výhodné použít nepřístupných
bodů. Je pak ovšem nutné řetězec zkrátit, chceme-li
dosáhnout výsledků stejné kvality jako v případě vy-
rovnaných úhlů.

~ ..

Střední chyby v poloze bodů vyrovnaných lineárním
rozdělením souřadnicových odchylek

K rozboru je vzat řetězec o optimálním počtu 7 rovno-
stranných trojúhelníků (obr. 2), ve kterém jsou známy
všechny úhly.V případě exaktního vyrovnání tohoto
řetězce MNO, bylo by nutné splnit tyto podmínkové
rovnice: 7 trojúhelníkových, 1 azimutální, 1 stranovou
a 2 souřadnicové. Střední chyba funkce vyrovnaných
veličin byla by dána vztahem

QF = [ ff] - [qaf]2 _ [qbf·l]2 (6)
q [qaa] [qbb.l]

r~ 4 c

~.~ 1) ~ T

Obecné řešení uvedených vztahů je obtižné zvláště
pro různá přibližná vyrovnání, proto je dále použito
postupu pomocí zbytkových chyb. Určeni střednich
chyb vyrovnaných veličin a jejich funkcí tímto způ-
sobem, tj. pomocí zbytkových chyb je popsáno na
příkladě vyrovnání nivelačnich síti v [1], aplikace na
úhlové metody v [7] a v principu naznačeno v článku
Polární obrazce (GaKO 4/1967).

Pro středni chybu v poloze vyrovnaného bodu (ať
již přibližným, nebo exaktním vyrovnáním MNČ) lze
pro schematický tvar řetězce vyjádřit vztahem

M = s. ma>cc VT' ,
ecc

ve kterém hodnoty koeficientu VT' jsou závislé na
konfiguraci řetězce a způsobu vyrovnání. Tyto hodno-
ty byly pak v [7] odvozeny a propočteny pro sche-

matický řetězec na obr. 2 pomocí zbytkových chyb pro
exaktní vyrovnání MNČ (a), výpočet protináním vpřed
s lineárnim rozdělením odchylek (c) a zváženým prů-
měrem (d), polygonovými pořady (b), podobnostní
transformací při 2 identických bodech (e), a Helmerto-
vým způsobem určení transformačních koeficientů (f)
a jsou uvedeny v následující tab. 2.

I I I I I
- IPrůměr1 2 3 4 5

(a) 0,9 1,0 1,1 1,0 0,9 1,0
(b) 1,1 1,2 1,4 ],2 1,1 1,2
(o) 1,1 1,5 2,0 1,3 2,1 1,6
(d) 1,1 1,6 1,8 1,6 1,1 1,5
(e) I,V 2,1 2,2 2,2 1,9 2,1
(f) 1,3 1,6 1,7 1,6 1,3 1,5

Podobnostní transformace s Helmertovým způsobem
určení transformačních koeficientů bylo k rozborům
použito z následující úvahy:

Síť daných, tj. připojovacích bodů, se pokládá za
relativně bezchybnou. Při Helmertově způsobu jsou
tedy hodnoty transformačních koeficientů vypočtené
z porovnání všech identických bodů zatíženy souhrnným
vlivem chyb v poloze vypočtených koncových bodů,
a to z obou konců řetězce a jednoznačně, tj. bez
ohledu na náhodnou možnost volby identického troj-
úhelníku v případě afinní transformace. Jak nakonec
ukazuje tab. 2 řádek (f), jsou pak transformované sou-
řadnice celkem rovnoměrně zatíženy vlivem chyb v po-
loze vypočtených koncových bodů.

Tabulka ukazuje, že výpočet polygonovými pořa-
dy dává ien 1,25 X horší výsledky než exaktní vyrov-
nání MNO. Tyto výsledky se však mění při vzrůstají-
cim počtu nepřístupných bodů. Za předpokladu, že by
v řetězci na obr. 2 byly body 1,4, D nepřístupné, bu-
dou koeficienty VT' mít hodnoty uvedené v tab. 3.

V tomto případě zvyšují se hodnoty koeficientů
VT' 1,4-1,7 x. Jak bylo již řečeno, lze toto zhoršeni
zmírnit zkrácením řetězce.

Vezmeme-li v úvahu nyní nejvyšší hodnotu koe-
ficientu z tab. 1 V T' = 2,2, vychází z rovnice (7) při
požadavku M = 3 cm a průměrné délce stran s =
= 500 m střední chyba vrcholového úhlu
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< M.f!cc . 3.1O-2.6.1Os 17m cc - < cc
w = 8. VT' 5.102.2,2 =

Této střední chyby lze dosáhnout i měřením
v jedné skupině vteřinovým theodolitem, ovšem při
určování bodů na úrovni zhušťovacích (6. řád) je
vhodné měřit ve 2 skupinách s maximálním rozdílem
mezi skupinami do 15cc-20cc• Je nutné však zdůraznít,
že tato úvaha platí pouze pro řetězce o maximálně
7 trojúhelnících.

Zmenšující se řetězce

Při budování podrobného bodového pole vyskytuje se
často tento typ zmenšujícího se řetězce, např. rozvi-
neme-li řetězec z dvojice trigonometrických bodů

~. 1-2 km) a ukončíme-li jej na jednom nebo
dvou zhušťovacích bodech (80D = 0,6-1 km). Podob-
ně je tomu při připojení na zhušťovací body a. třeba.
dvojici bodů jiného řetězce. Poněvadž tento typ řetězce
snižuje nepříznívý růst chyb i při větším počtu troj-
úhelníků (srovnej hodnoty řádku 2 tab. 1 s hodnotami
VT v tab. 4), je uveden dále jeho stručný rozbor.

sin (600 - 15)
p = sin (600 + 15) ,

lze v uvedeném schematickém řetězci vyjádřit délky
stran 81 ••• 8" výrazy

81 = B; 82 = B.pl; 83 = B.p2; ... 8" = B.p"-l.

tg l5= 0,86. (B - bn),

tj. z rozdílů x-ových souřadnic bodů Ba 3 na obr. 3
(obecně výšek prvního a posledního trojúhelníku)
a osové délky řetězce.

Obecně platí

_ B sin 21. = B sin lI.sin 41.sin 22
81 - sin 31 ' 82 sin 3l.sin 5l.sin 32

_ B sin lI.sin 4l.sin 12.sin 42 sin 2n
8" - sin 31.sin 51.sin 32. sin 52 , sin 3n

kde Q1I = [ff] -~ ~ [af]2 + [a'f]2
" 3

(koef. a patři k lichým trojúhelníkům a a' k sudým
trojúhelníkům). Koeficienty I jsou parciálními deriva- .
cemi funkce

F = Yn = Sl + 82 + ... + 8n ,

podle proměnných vrcholových úhlů. V řetězci na
obr. 3 lze psát při označení O••= cotg IX

ln =B.On(pl+p2+r+ ..... +p"-l)
112 = B.012(p2 + p3 + ..... + p'H)

lu = B.04l(Pl + p2 + ..... + p"-l)
142 = B.042(p2 + .... + p••-l)

121 = B.02l

122 = B.022·#
ISl = -B.OSl(pl + p2 + .,. pn-l)
Is2 = -B.052(p2 + ... +p"-l)

131 = -B.031(l + pl + p2 + ... + p'lH)
132 = -B.032(pl + ... + p'H)

(9) 13"= -B.03"p"-1
K odvození podélné odchylky, za předpokladu vy-

rovnaných úhlů, použijeme vztahu Označíme-li součet geometrické řady

I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 IPrůměr
I

(h) 1,6 1,7 2,5 1,4 1,8 1,8
(c) 1,7 1,9 2,8 1,9 3,3 2,9
(d) 1,2 2,0 2,3 2,0 1,2 1,8
(e) 2,7 3,1 3,1 3,1 2,2 2,9
(f) 1,8 2,3 2,4 2,3 1,9 2,1

O .P"-Ll
"-i = p' l'p-

bude pro schematický řetězec

[ff] = B2 (: + O~O°-cl+ O~o+,,) (0~-1 + 0;-2 +
1+ ... 0i) +3 (I + p2 + p4 + ... + p2"-2) +

1 . O 2+3(1 + "-1)
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Zatímco budou členy [af] vždy nulové, je při výše po- Tab. 5. Hodnoty ff
užité symbolice

~ [a'f]2 = B2.(0~ - 060+6)2 (G2'-1 + G2.-2 +
+ '" + Gi) (12)

Při odvozeni příčné odchylky lze pak pro řetězec na
obr. 3 psát

F., = e.,n = ell(sl + ... s ••) + (e'l1 + e61 +
+ e12) (S2 + ... + s••) + ... + (es. n-l+

+ e6• n-). + e1n) Sn

[ff] = W{(lpGn_1)2 + 3G;_1 + 3 0;-2 +
+ ... + 3 Gi} . (13)

Hodnota redukčních členů je v tomto případě
dána výrazem

~ ~ ([af]2 + [a'f]2) = ~ {(I + 2 G••_1)2 +

+ (Pl + 2 Gn_2)2 + ... + (Pn-l + 2 G1)2 + G;_l +
~,+a;-2+ ... +Gn

/j0 I I I 3 I 5 7 I 9

0° 1,1 2,4 4,0 5,4 7.2
5° 1,1 2,2 3,4 4,7 5,9

10° 1,1 2,0 2,8 4,0 • 4,8
15° 1,1 2,6 4,9 7,5 10,7

Pro srovnáni s normálnim řetězcem je možno v tomto
případě vyjádřit střední chybu bodu vypočteného
z vyrovnaných úhlů výrazem '

kde hodnoty koeficientu přesnosti VT .jsou uvedeny
pro liché body podle označení na obr. 4 v tab. 4. Pro
:rili'orné srovnáni jsou zde též uvedeny hodnoty VT'
pro normálni řetězec z druhého řádku Útb. 1.

V další tab. 5 jsou uvedeny koeficienty přesnosti
VT' pro výpočet středni chyby v poloze přibližně
vyrovnaných bodů zmenšujícího se řetězce na obr. 4.
K určení hodnot koeficientů přesnosti bylo použito
opět zbytkových chyb. V tomto případě je srovnáván
pouze postup výpočtu podobnostní transformací
s Helmertovým způsobem určení transformačních koe-
ficientů a postupným protínánim vpřed s lineárnim
rozdělenim odchylek. Koeficienty jsou vypočteny
pro úhly ~ = 5°, 10° a 15°, poněvadž již při ~ = 15°
zmenšuje se kilometrová základna B po 5 trojúhelni-
cích na 535 m a po 7 trojúhelnících na 390 m, což lze
považovat z praktického hlediska za maximálně použi-
telný případ.

I~
•..,.,

/j. I 2 3 Si Zpdsob výpočtu
4 5 <:l•..Po.

proto vpřed slin. I
rozdělením

5° odch. (a) 1,1 1,4 1,4 1,8 1,3 1,5
transformace
2 fdent. body y(b) 1,6 1,8 1,8 1,8 1,4 1,6
4 ident. body (c) 1,2 1,4 1,4 1,3 0,9 1,2

-- -- -- -- --
(a) 1,1 1,1 1,1 1,2 0,8 1,1

10° (b) 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
(c) 1,1 1,2 1,2 1,0 0,7 1,0

-- -- -- -- --
(a) 0,9 1,1 1,1 1,0 0,6 0,9

15° (b) 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1
(c) 0,9 0,9 0,9 0,8 0,5 0,8

Z uvedených průměrných hodnot koeficientů VT'
pak vyplývá, že rozdíl mezi uvedenými způsoby vý-
počtu, a tím mezi různými způsoby přibližného vy-
rovnáni, zaniká se vzrůstajícím úhlem ~, a že tedy
v těchto případech je výpočet postupným protínánim
vpřed s lineárním rozdělením odchylek postačující.

Poněvadž při aplikaci zmenšujícího se řetězce jde
v podstatě o postup z velkého do malého, jsou pocho-
pitelně hodnoty koeficientů přesnosti příznivější, než
pro řetězec při ~ = O.Je však samozřejmé, že při dané
vzdálenosti připojovacích bodů A, B a D bude mít
zmenšující se řetězec větší počet trojúhelníků. Např.
tam, kde vystačíme u normálniho řetězce s 5 trojúhel-
níky, je zapotřebí při úhlu ~ = 10° 7 trojúhelníků
a při úhlu ~ = 15° již 9 trojúhelniků. Pro názornější
srovnání těchto skutečností jsou v dalších dvou gra-
fech zobrazeny hodnoty koeficientů přesnosti k y-ovým
souřadnicím jednotlivých bodů a čerchovaně je pak
zobrazen průběh hodnot těchto koeficientů pro nor-
málni schematický řetězec o pěti rovnostranných troj-
úhelnících.

~

X 2
4 C

2

'" 61 J 5 7

~7

Grafická zobrazení na obr. 5a a 5b vyjadřují
objektivněji rozdíl v dosažitelné přesnosti. Z uvede-
ných hodnot vyplývá, že při stejné délce řetězců má
řetězec s ~ = 10° o 2 trojúhelníky více a dává o 28 %
příznivější výsledky při výpočtu postupným protíná-
nim vpřed, a o 8 % příznivější výsledky při výpočtu
transformací s Helmertovým způsobem určení trans-
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formačních koeficientů. Při řetězci ~ = 15°.je relativní
poměr ještě příznivější, ale tento řetězec je při 7 troj-
úhelnicích cca o 200 m kratší.

I

I _...&.JLnW, ff'
/~o ~ •••.•

;/ 1,47

/

I k 2 : ~
2 j

Na obr. 6a a 6b jsou ukázány řetězce "A" a "B" měře-
né autorem v roce 1964 k ověřeni teoretických před-
pokladů. Každý z řetězců byl zaměřen 4 X nezávisle
na sobě. Z každého ze 4 měření byly vypočteny sou-
řadnice nově určovaných bodů polygonovými pořady
(b), postupným protínáním vpřed s lineárním rozdě-
lením odchylek (c) a podobnostní transformací na 2 a 4
identické body (e), (f).

Způsoby a směr výpočtů jsou vyznačeny na obr.'
6a, 6b a 7. Z disperse výsledků byly vypočteny s~řední
jednotkové chyby v souřadnicích a z nich pak střední
chyby v poloze. Průměrná' délka stran je u řetězce
"A" 1,4 km a u řetězce "B" 1,2 km. Potřebné úhly
byly odvozeny z osnov směrů zaměřených ve 2 skupi-
nách theodolitem ZeisS Theo 010, za krajně nepřízni-
vých podmínek (silná vibrace, opar). Oba řetězce jsou
voleny po zhušťovacích bodech THM v Kutné Hoře,
přičemž body 1 a 8 u řetězce "A" a body 1 a 6 u ře-
tězce "B" jsou body trigonometrické. V tab. 6 jsou.
uvedeny střední jednotkové polohové chyby, odhad-
nuté z disperse výsledků ze 4 opakovaných. měření,

.o .. .~
'ti 2 3 4 5 6 7 ] ~. ťE-<"''''o .. "'o "'",III Po. o~ 00

(b) 3,6 3,4 6,4 2,7 5,5 3,3 4,3 6,9 5,0
A" (c) - 6,1 8,8 9,2 10,0 14,0 9,9 9,1 9,0" (e) 11,0 9,2 11,0 12,0 9,5 11,0 10,9 10,8 10,0

(f) 6,3 4,7 6,2 7,1 5,8 5,7 5,9 7,9 5,0
-- -- -- -- -- -- -- -- --

(b) 1,9 4,5 5,5 2,7 - - 3,5 4,5 5,0
B" (c) 8,2 8,8 11,2 8,2 14,0 - 10,1 6,0 8,0
" (e) 6,2 6,6 6,8 6,2 6,7 6,5 7,0 6,0

(f) 2,4 4,2 2,6 2,9 3,6 3,5 5,2 5,0

jejich průměrné hodnoty skutečně dosažené a očeká-
vané, relativní srovnání přesnosti mezi různými způ-
soby výpočtu a průměrné hodnoty rozdílů v poloze
mezi výsledky z řetězne a výsledky výpočtu klasického
zhuštění v THM převzaté u ÚGK Praha. Výsledky
klasického zhuště:bí jsou považovány při těchto dél-
kách stran za přesnější. Očekávané hodnoty středních
chyb polohových byly vypočteny ze vzorce

do kterého bylo dosazeno pro řetězec "A".8 = 1,4 km;
mm = 1700; řetězec "B" 8 = 1,2 km; m(J) = 1300 a prů.
měrné hodnoty VT' převzaté z tab. 2.

Výsledné hodnoty jednotkových středních chyb
v poloze z praktického měřeni potvrzují v podstatě
teoretické závěry. Pouze výsledky výpočtu postupným
protíIiáním vpřed jsou méně příznivé. Tato skutečnost
je však způsobena zvláště u řetězce "B" jeho nevhod-
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ným tvarem - zmenšuje se uprostřed. Jestliže se tedy
ukázala shoda mezi teorií a praktickými výsledky
z velmi nepříznivě voleného zkušebního měření (roz-
měra tvar řetězce, povětrnostní podmínky), lze jistě
tuto shodu očekávat i za příznivých podmínek.

a obr. 7 je zobrazen zkušebIÚ řetězec zaměřený
I .Vášou v ránici diplomové práce, zaměřený též 4 X
ezávisle na sobě theodolitem Theo 010 ve 3 skupinách

(ma> = 1500). Úhly v trojúhelnících byly vyrovnány
/ rozdělením uzávěrů. Řetězec se celkem pravidelně
zmenšuje, a to z průměrné délky stran 750 m na 450 m,
což odpovídá zhruba 6 = 5°. V tab. 7 jsou uvedeny
střední jednotkové polohové chyby M (v cm) vypočte-
né pro jednotlivé body z disperse výsledků z jednotli-
vých měření.

Uvedené výsledky ukazují na dobrou kvalitu
v poloze nově určených bodů i za použití extrémního
počtu II trojúhelníků. V souhlase s teorií mizí zde roz-
díl mezi výpočtem postupným protínáním vpřed
a transformací a současně se též prokazuje možnost
použití většího počtu trojúhelníků při zmenšujícím se
řetězci. V uvedeném příkladu se při použití výpočtu
transformací projevilo nepříznivě zvětšování se řetězce
od bodů 7 a 8 volených za počáteční v obecné soustavě
ve směru k identickým (=daným) bodům 1a 2. Tuto
skutečnost potvrzují též vyšší hodnoty středních chyb
v poloze bodiJ prvé poloviny řetězce, tj. bodů 3 až 8.
Body 4 a 5 jsou současně body přesně určené srov-
návací základny o délce 8 = 550,398 m ± 1,6 mm.

Z výpočtu řetězce protínáním vpřed byla ze čtve-
řice souřadnic vypočtena průměrná délka 8= 550,373 m
± 16 mm a z transformace souřadnic na 4 identické
body 8 = 550,376 m ± 21 mm. Rozdíly od délky
srovnávací základny 2,5 cm v prvém a 2,2 cm v dru-
hém případě potvrzuji dobrou kvalitu řetězce. .

Shrneme-li teoretické i praktické výsledky o přesnosti
řetězců v podrobném bodovém poli, docházíme k těm-
to závěrům:

1. Při použití přibližného vyrovnání, tj. v pod-
statě prostého lineárního rozdělení souřadnicových
odchylek (transformace znamená také lineární roz-
dělení odchylek), je vhodné volit řetězec o nejvýše
7 trojúhelnících. Vyšší počet, např. 10 trojúhelníků,
je možné volit v případě zmenšujícího se řetězce.

2. Řetězců v ték> jednoduché formě lze použít
k určení bodů 6. až 9. řádu. Pomocí vzorce M =

= 8 mm
cc VT' a koeficientů přesnosti VT' z tab. 2, 3

ecc

a 5 je možné stanovit vhodný technologický postup,
tj. sladit přípustnou délku stran v trojúhelnících a
přesnost úhlového· měření s požadovanou polohovou
přesností nových bodů.

3'. Při volbě počtu trojúhelníků a způsobu vý-
počtu je nutné postupovat s rozvahou, zvláště při
použití řetězce k odvození bodů 6. řádu, aby nebyla
zpracováním znehodnocena dobrá kvalita úhlového
měření. Jako nejekonomičtější se ukazuje výpočet
postupným protínáním vpřed s lineárním rozdělením
odchylek, nebo výpočet obecným průměrem. Výpočet
obecným průměrem umožňuje posouzení kvality vý-
sledků z rozdílů v souřadnicích vypočtených oběma
směry. Není však vhodný pro zmenšující se řetězce.
Při připojení na nepřístupné body lze pak s výhodou
použít výpočtu transformací.

4. Kvalitu úhlového měření lze při délkách záměr
do 700 m zvýšit snížením chyb v centraci, tj. buď
použitím signálu Holeček-Svoboda, který je nyní
v majetku ÚGK Praha, nebo trojpodstavcovou sou-
pravou.
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Ing. JosefŠmidrkal, CSc.,
stavební fakulta ČVUT, Praha

Přesný polohopisný podklad, který je i u nás hojně
využíván v současné době zvlášť při tvorbě účelových
map, tvoři fotoplány. Překreslený snímek však odpo-
vídá pravoúhl<3muprůmětu, tj. mapě jen v rovinatých
územích. V terlónu, který vykazuje výškové rozdíly
Llh, vznikají v překreslených snímcích radiáiní posuny
bodů Llr", zá.vislé na konstantě letecké měřické ko-
mory t a na vzdálenosti uvažovaného bodu na sním-

/kOVéhO nadiru r'. Ze známé rovnice

L1h = L1r~:I __mj , (1)
r'

položíme-li podmínku, aby L1r" nepřesáhlo určitou mez,
např. u nás obvykle L1r"max= ± 0,4 mm, pro danou
měř. komoru (f = 200 mm) a max. možnou vzdálenost
překreslovaného bodu na snímku r'max = 100 mm (pro
snímek 18 X 18 cm), určíme max. přípustný rozdíl
výšek v terénu pro určitá měřítka fotoplánu

0,8.mj h
L1hmax= ± 1000 (v metrec ),

kdy lze překreslit snímek v obvyklých překreslovačích
na jednu překreslovací rovinu. Je-li území větších výš-
kových rozdílů, bude třeba volit jiné postupy pře-
kreslování.

Pro překreslení snímků území o větších výškových roz-
dílech než vyplývá z rovnice (1) a (la) se hledaly již
před mnoha lety metody, které by dovolily vyhotovení
fotoplámi žádané přesnosti. Pro přehled uveďme hlavní
vyvinuté postupy:

1.1 Překreslování po vrstvách

Způsob u nás do dnešní doby využívaný, při němž se
území zobrazené na snímku překresluje na několik
srovnávacích horizontálních rovin. Výška vrstvy se
určí z rovnice (la). Tento postup, značně pracný ze-
jména při větším počtu vrstev, je u nás obecně známý.

1.2. Překreslování v polyedrických plochách

U nás nepoužívaná metoda, při níž se území, ofotogra-
fované na měř. snímku, rozloží na mnohoúhelníkové
plošky, které se postupně překreslí při větších sklonech
území i s využitím afinního překreslení. Vyžaduje velký
počet vlícovacích bodů.

1.3. Fasetový způsob překreslování

Byl navržen ve Francii v r. 1948; rozkládá území opět
na malé plošky čtyřúhelníkového tvaru, jejichž vrcholy
se výškově určily. Celý snímek se překreslil nejprve

projektivně, potom graficky afinně do konečného mě-
řítka. Od r. 1955 se však už ani ve Francii nepoužívá.

1.4. Metoda obráceného modelu terénu

Byla vypracovaná v r. 1952 v SSSR L. V. Pavlovem
[10]; využívá pro překreslení tzv. horského překreslo-
vače. Při této metodě se snímek nejprve předběžně
překreslí do daného měřítka, zakreslí se do něj vrstev-
nice oddělující jednotlivé vrstvy, vypočítané podle rov-
nice (la), a pak se vytvoří z tohoto snímku pomocí
čepů různých délek obrácený model terénu (snímek
se podle tvaru terénu deformuje) a znovu v horském
překreslovači ofotografuje. Podle Pavlova lze během
8 hodin zpracovat snímek asi o 17 vrstvách.

1.5. Diferenciální překreslování

Je metoda, při níž se ve vyhodnocovacím stroji vy-
tvoří stereoskopický model terénu a jeden ze snímků
modelu se překreslí tak, že štěrbina, vedená po profilu
terénu neustále zprostředkuje plynulou potřebnou
změnu měřítka. Počátky této metody jsou přibližně
v r. 1916, kdy A. Horn navrhl první integrační pře-
kreslovací automat, ale jen pro rovinná území [11],
[13], [14]. Kolem r. 1930 navrhl diferenciální překreslo-
vač Lacmann, u něhož změnu zvětšení, odpovídající
výškovým rozdílům terénu, zprostředkovala olejová
čerpadla řízená šablonou, zobrazující příčný profil te-
rénu v určitém, vyhodnocovaném pruhu.

Gallus-Ferberův překreslovač z r. 1933 spočíval
na principu spojení vyhodnocovacího stroje, v němž
se stereofotogrammetricky vyhodnocovaly příčné pro-
fily modelu terénu v navzájem rovnoběžných pruzích,
odpovídajících šířce štěrbiny. Pohyb měřické značky
stroje řídil vlastní překreslovač. Tyto a podobné stroje
až do padesátých let zůstaly však celkem nepovšim-
nuty. K jejich principům se zhruba v téže době, tj. v le-
tech 1955 až 1959 vrátili v USA, kde R. K. Bean [2]
konstruoval orthofotoskop. Stroj tvoří dva až tři pro-
jektory typu multiplexu. Jeden snímek modelu se
pomocí štěrbiny při objíždění terénu v rovnoběžných
pruzích přímo překresluje-: V SSSR zkonstruovali štěr.
binový překreslovač FTSč G. P. Žukovskij a S. 1.
Kantar [12], který tvoří kombinace běžného multi-
plexu a připojeného samostatného překreslovače. Pře-
kreslovač tvoří projektor podobného provedení, jako
u multiplexu, využívá však původní rozměr měř.
snímků a má před objektivem předsazen zaostřovací
systém, takže obraz překreslovaný štěrbinou je i při
změně výšek stále dokonale ostrý.

Od té doby vzniklo několik dalších, přesnějších
strojů, z nichž lze alespoň vyjmenovat diferenciální
překreslovače připojené ke stereoprojektoru Romanov-
ského a stereografu Drobyševa v SSSR; diferenciální
překreslovač, vestavěný do vyhodnocovacího stroje
Stereotrigomat závodů VEB Zeiss-Jena [15] a nejvíce
rozšířený diferenciální překreslovač GZ-l [1], závodů
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Opton v Oberkochenu, který lze přímo, anebo pomocí
speciálního zařízení pro registraci profilů připojit ke
stereoplanigrafům.

Poněvadž diferenciální překreslování stále více
proniká do metod letecké fotogrammetrie, budeme se
jím poněkud blíže zabývat.

2. Diferenciální překreslování

V principu lze rozdělit diferenciální překreslovače na
a) stroje, využívající kongruentních svazků pa-

prsků jako ve vyhodnocovacím stroji, registrujícím
příčný profil území. Sem patří stroje USA, překreslo-
vač GZ-1 a prototyp diferenciálního překreslovače sta-
vební fakulty ČVUT v Praze. Na strojích tohoto typu
se snadněji provádí orientace snímků; pro různé typy
leteckých měř. komor je však třeba pou.Žít speciálních
projektorů;

b)fitr6je, pracující s přetvořenými svazky paprsků,
jak9isou např. stroje SSSR a návrhy Zeissových zá-
pdů v Jeně. Výhodou strojů této skupiny je, že na
/ nich lze zpracovat snímky, pořízené různými typy
měřických leteckých komor. Způsoby orientace jsou
ale složitější.

Princip diferenciálních překreslovačů obou typů
lze dobře ukázat na prototypu stavebnífakulty (obr. 1),
který ve spolupráci 8 průmyslovou školou strojní po-
stavil v r. 1964 ÚGK v Pradubicích. Stroj tvoří pro-
jekční multiplex běžného typu. K vytvoření stereosko-
pického modelu je využito anaglyfů. Štěrbina, která
zastupuje obvyklý kreslicí strolek, se vede po modelu
relativně a absolutně orientovaném tak, že její pohyb
ve směru základny je zprostředkován reverzním elek-
tromotorem, takže vyhodnocovatel obsluhuje jen
změnu výšky. Po přejetí jednoho pruhu se automaticky
štěrbina posune o svou šířku a postup vyhodnocení se
opakuje. Fotografický papír je umístěn na válci pod
štěrbinou. Je pochúpitelné, že přesnost vyhodnocení
na takovém stroji bude obdobná projekčnímu multi.
plexu.

Před vyhodnocením je třeba zvolit správnou šířku
štěrbiny tak, aby chyby způsobené zanedbáním sklonu
terénu pod štěrbinou byly menší než přípustné hod·
noty. V místě štěrbi~ aproximujeme skloněný terén
vodorovnou ploškou. Sířku štěrbiny lze určit jednoduše
z obr. 2.

a dosadíme-li z rovnice (1) bude šířka štěrbiny
kolmo k pohybu štěrbiny

v ,1r" . f . mj
8 = ._-_.- -

r'

1
tg e

Pro různé požadavky na přesnost fot0plánu mě-
řítkového čísla mj můžeme pro sklon terénu e určit
optimální šířky štěrbiny z tab. 1.

Délka štěrbiny (tj. rozměr ve směru pohybu štěr-
biny v profiluj d je do jisté míry závislá na sklonu
terénu e. Při objíždění profilu změna modelové výšky
štěrbiny působí podobně jako pohyb letadla při foto-
grafování a vyvolá smaz Llx překreslovaného bodu.
Podle Meiera [8] můžeme psát

Llx = d . tg lX • tg e ,
1 - tg lX • tg e . cos y

x'
kde lX je obrazový úhel, určený z rovnice tg lX = -r

y je úhel mezi spádnicí terénu o sklonu e a směrem
pohybu štěrbiny.

Praxe u GZ·1 ukázala, že i pro přesné práce po-
staěí délka štěrbiny 1 mm (a to i pro sklony terénu
do 25°).
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Tab. 1

10
mm

Rychlost pohybu štěrbiny je měnitelná buď po
jednotlivých stupních anebo plynule. Ovlivňuje jednak
délku expoziční doby a přímo určuje hospodárnost
práce. Je ovšem omezena schopnostmi vyhodnoco-
vatele sledovat objížděný profil terénu ve středu štěr-
biny. Úím vyšší rychlost volíme, tím bude sice překre-
slení rychlejší, zvětšuje se ovšem i osobní chyba
vyhodnocovatele ve vedení štěrbiny po profilu, a tím
klesá přesnost práce.

3. Pracovní postupy při překreslování

Po volbě rozměrů štěrbiny a rychlosti vyhodnocení,
podle požadavků kladených na.přesnost práce se model
obvyklým způsobem orientuje relativně a absolutně.
U překreslovačů, u nichž se přímo jeden ze snímků
dvojice vyhodnocuje, je tím příprava skončena a může
se po založení fotografického materiálu pro překreslení
(papíru nebo filmu) přejít přímo k překreslování.

U strojů, u nichž je překreslovač oddělen od ste-
reofotogrammetrického stroje, bude třeba:

a) u strojů, pracujících s kongruentním svazkem
paprsků, vložit do projektoru překreslovače příslušný
snímek, nastavit prvky vnější orientace, odečtené na
odpovídajícím projektoru vyhodnocovacího stroje a
provést kontrolu nastavení prvků. V modelu se zvolí
dobře identifikovatelné body podle schématu v obr. 3.
(viz též [8]) a na bodě 1 se upraví poloha štěrbiny
pohybem x a y, na bodě 2 se odchylky v poloze upraví
změnou výšky projektoru z a jeho případným pooto-
čením u. Ostatních bodů se využije ke kontrole;

b) u strojů, pracujících· s přetvořenými svazky
paprsků je třeba nejprve z odečtených prvků vnější
orientace na odpovídajícím projektoru vyhodnocova-
cího stroje vypočítat prvky pro projektor překreslovače
(sklony, pootočení, konstantu projektoru), určit poměr
zvětšení promítací vzdálenosti a převody pro spojení
obou strojů (vzorce najde čtenář v [13]).

Diferenciální překreslování jak plyne z obr. 2. a vZOrců
(2) a (3) je aproximativní metoda, která nesplňuje
všechny podmínky převedení středového průmětu na

průmět pravoúhlý. Obsáhlý teoretický rozbor provedl
Jochmann [6]. Ukázal, že chyby způsobené plynulou
změnou měřítka při pohybu štěrbiny jsou celkem za-
nedbatelné. Hlavní význam mají chyby na styku dvou
sousedních profilů, kde vzniká posun polohopisných
prvků, dvojexpozice, případně části nejsou expono-
vány vůbec. Rozhodující vliv na chyby ve stycích
profilů má šířka štěrbiny š a sklon terénu e kolmo
k pohybu štěrbiny.

Prakticky bude však více zajímat skutečně dosa-
hovaná přesnost překreslení. Hlavní zdroje chyb možno
rozdělit do několika skupin:

4. 1. chyby výchozího modelu

sem patří vlivy zkreslení objektivu měř. komory, vliv
srážky negativního materiálu na němž je snímek poří.
zen, chyby z relativní a absolutní orientace, chyby
vyhodnocovacího stroje;

4. 2. chyby diferenciálního překreslovače

kam možno zahrnout zkreslení objektivu překreslo-
vače, mechanické chyby překreslovače, chyby ze sklonů
projektoru apod.; .

4. 3. systematické chyby při překreslován í

vyvolané zejména rozměry štěrbiny; tyto chyby mají
rozhodující význam;

4. 4. osobní chyby vyhodnocovatele

působené zejména schopnostmi vést při dané rychlosti
pohybu štěrbiny Vš značku po profilu terénu. Také tento
zdroj podstatně ovlivňuje přesnost vyhodnocení. Její

.~
9-:-----'02[A'Z.. ,%Jkont,..

velikost lze poměrně jednoduše určit, známe-li reakční
schopnost vyhodnocovatele CI> tj. čas, který potřebuje
pro náhlou změnu výšky při dané rychlosti štěrbiny.

Z obr. 4 plyne

L1x = z • tg ťX(tge~ Vš . Ct + cc)

kde z zvětšení modelu do měř. fotoplánu

Cc systematická chyba v nastavení značky na
terén bez ohledu na rychlost štěrbiny;

4. 5. chyby z přenosu dat

z vyhodnocovacího stroje na překreslovač, tvoři·li oba
díly stroje samostatné celky;
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I
Skutečné střední chyby podle

Chyby Vzorce
IMeiera [8] Fiirstnera [5]

4.1. výchozího modelu 0,008. z I ±0,024 mm ±0,035 mm

4.2. diferenciá.lnfho překreslovače O,I . tg IX ±0,032 ±0,045

4.3. ze šířky štěrbiny 0,3 . š . tg IX • tg e ±0,081 ±0,085
4.4. osobní z.tgIX·V(tge.vI.0,16)2 + 0,015" +0,057 ±0,050
4.5. z přenosu dat O,l.tg IX ±0,032 ±0,080
4.6. z deformace materiálu 0,005. z. S ±0,018 ±0,045

S = rozměr překresleného snímku
Celkem I I +:0,114 mm I ±0.15mm

Zkušební pole Pecný Karlštejn

Model 1 2 1 2

Chyby v 0,01 mm ,1x ,1y ,18 ,1x ,1y ,18 ,1x ,1y ,18 ,1x ,1y ,18-- -- -- -- -- -- --
průměrné 10 17 22 14 11 18 16 17 24 16 13 21

střední /" 14 22 26

I
19 13 22 19 21 29

I
18 16 24

Počet kontrolnjé'h bodů 23 20 23 23

4. 6. ch b T/z deformace O46 mm a střední ch b v oloze O65 mm' 840y y,

použitého m~eriálU pro překreslení.
Abycho si utvořili představu o velikosti jednot-

livých chyb uveďme v přeWedu výsledky zkoušek
u diferenciá íhopřekreslovače GZ-l. Výsledky, shrnu-
té v tab. II., byly získány při zkušebním vyhodnocení
pole Reiche~ach' ofotografovaného komorou I =
= 153 mm měřítku m. = 8500 až 12 000. Střední
sklon terénu 2°, šířka štěrbiny š = 4 mm, rychlost
Vš = 1,7 mmJs c., Ct = 0,16 sec. zvětšení v průměru
z =3x.

Lze říci, že diferenciální překreslovač GZ-l, jak
potvrdily i výsledky ve Švédsku [7], kde se těchto
strojů využívá pro podklad ekonomické mapy Švédska,
je i ve středně členitém území (do výško rozdílů
Jh = 20%h, e = 12° až 18°) přesnost překreslení
charakterizována chybou ±0,1 až 0,2 mm.

Na prototypu stavební fakulty byly provedeny
podobné zkoušky za předpokladu, že by snímek měl
odpovídat obvyklým požadavkům na překreslení kla-
deným, tj. zanedbatelný posun bodu na překresleném
snímku Ltr"max = ±0,4 mm, ve fotoplánu po montáži
Jr" = ±O,6 mm. Zkoušky byly provedeny jednak
dvojím vyhodnocením téhož modelu, čímž byly ově-
řeny chyby z orientace a vedení značky po terénu.
Vyhodnocení bylo provedeno s. Čáslavským v diplomní
práci v r. 1967 na dvou modelech bodového pole Pecný
a dvou modelech pole Karlštejn v měřítku I : 5000.
Snímky byly pořízeny komorou o f = 210 mm, 18 krát
18 cm, m. = 8500, sklon terénu e = 10°, Lth v jednom
modelu asi 120 m. Šířka štěrbiny š = 4 mm. Výsledky
dvojího vyhodnocení ukazuje tab. III., z níž plyne, že
střední chyby y poloze kontrolovaných bodů byly
±0,25 mm, průměrné ±0,21 mm.

Kromě toho bylo provedeno na zkušebním bodo-,
vém poli Pecný kontrolní měření souřadnic 36 bodů na
smontovaných překreslených snímcích. Střední chyby
v souřadnicích x byly ±0,45 mm, v souřadnici y

±, yy p ±, , 10
kontrolovaných bodů vykazovalo přitom menší od-
chylky v poloze než +0,6 mm.

Zkoušky ukázaly, že i při určitých nedostatcích
prototypu jej lze použít uspokojivě pro pořízení poloho-
pisné složky různých účelových map, u kterých se spo-
kojíme se střední polohovou chybou ±O,5 mm.

Při sestavení map půdních fondů (s. Košař, dipl.
práce 1965) v měř. I : 10 000 a I : 5000 byla dosažena
přesnost překreslení porovnáním souřadnic vlícovacích
bodů mpol = ±0,3 mm a porovnáním délek s topogra-
fickou mapou I : 10 000 dovolilo určit střední chybu
m. = ±0,25 mm.

1968/228



Geodetický a kartografický obzor
roi!. 14 (56), i!íslo 8/1968 U9

Na diferenciálním překreslovači stavební fakulty bylo
zjištěno, že v průměru lze jeden model vyhodnotit
(včetně orientace) asi za 1 až 2,5 hod. podle rychlosti
štěrbiny. Přitom na rozdíl od univerzální metody, nezá-
leží na bohatosti polohopisných prvků mapy. Pro
úplnost uveďme ještě výkonnost překreslovače GZ-l,
jak ji udává F6rstner [5]. V tab. IV. jsou uvedeny čisté
časy bez orientace, při p = 60% a q = 25% a při
různých rychlostech pohybu štěrbiny.

Porovnáme-li diferenciální překreslování s univer·
zální metodou můžeme říci, že časové úspory při ma·
pování ve velkých měřítkách nebudou zvlášť výrazné
- podle Meiera [8] pro měř. 1 : 1000 se vyhodnotí
univerzální metodou asi 0,012 km2jhod., na GZ-l asi /
0,025 km2jhod - avšak už od měř. 1 : 5000 bude dife-
renciální překreslování značně ekonomičtější [4].

Diferenciální překreslovače skýtají navíc ještě
možnost snadného pořízení kresby výškopisu zázna.
mem tzv. profilových šraf. Při průniku štěrbiny určitou
výškou modelu lze poměrně jednoduše zařídit registro.
vání tohoto průniku na jiný fotografický nebo kreslicí
materiál. Jednotlivé vrstvy můžeme označit různou
tlouštkou registrované čáry a spojením konců tohoto
záznamu získáme vrstevnice daných výšek. Toto zaří-
zení k registraci profilových šraf je zatím připojeno
u strojů Stereotrigomat [15] (Orograf) a u GZ-l a uka·
zuje se, že bude možno v budoucnu získat kromě
polohopisu současně i výškopis ve tvaru profilových
šraf a po úpravě a po vkopírování do fotoplánu vytvořit
ortofotomapu.

Uvedený příspěvek měl poukázat na nové směry poři-
zovánípřesných polohopisných podkladů. Na rozdíl
od konvenčních map obsahuje ortofotoplán podstatně
větší množství informací, které mohou být zvlášť
u různých účelových map velmi důležité. Jsou to ovšem
informace neutříděné, neklasifikované a je třeba je
umět správně mterpretovat. Proto 'např. také ekono-
mická mapa Švédska je pořizována tak, že fotoplán
slouží jako podklad s potlačenou fotografickou kres-
bou [3], přes který jsou přetisknuty hlavní smluvené
značky map~.

I když ortofotoplán dříve zastará než dosud
obvyklé mapy, bude jistě účelné se i u nás více zajímat
o diferenciální překreslování, také proto, že by bylo
možno stereoplanigrafů, umístěných v našich ústavech,
využít velmi produktivně pro tvorbu účelových map
různých druhů.

[1] Ahrend-Brucklacher-Meier-Utz, Der Orthoprojektor
Gigaz-Zeiss,BuL 1964/3, str. 153-160

[2] B ean, K. R.: The Orthophotoscope, materiály IX. kongresu
ISP, Londýn 1960

[3] Beck, W.: Reproduktion- und drucktechnische Nachbildung
und Umgestaltung von Orthophotos, BuL 1967/1, str. 3-8

[4] Brucklacher, W.: Racionalisace v sestavová.ni map zave-
denim fotomap, symposium IV. komise ISP, Praha 1966

[5] Flirstner, R.: Das Orthophoto, seine Herstellung, Genauig-
keit und weitere Verwendung, BuL 1967/2, str. 53-60

[6] J'ochmann, H.: Abbildungsfehler der Diferentialentzerrung
BuL 1965/4, str. 167-172

[7] J'onasson, F.: Die likonomische Kartel: 10000 von Schwe-
den, ihre Technologie, kartographische Gestaltung und Oe-
nauigkeit, BuL 1965/4, str. 157-166

[8] Meier, K. H.: Theorie und Praxis des Orthoprojektors GZ-1
Zeiss Mitteilungen 1966/2, str. 79-98

[9] Moore, R. H.: The 1960 Orthophotoscope, lnt. Arch. of
Photogrammetry XIII/4, 1961

[10] Pavlov, L. V.: Sestavováni fotoplánů kopčitého územi po-
moci horského překreslovače, Geodezizdat Moskva, 1961

[lI] Schwidefsky, K.: Die Orthophotokarte und die Entzer-
rungsverfahren fiir unebenes Gelande, BuL 1965/4, str.
143-156 '

[12] Sokolova, N. A.: Překreslová.ni snímků kopčitého územi'
Geodezija i kartografija, Moskva 1961, str. 28-38

[13]Weibrecht, O.: Neue Vorschliige zur Entzerrung von Luft-
bildern, J'enaer Rundschau 1964/6

[14] Weibrecht, O.: 'Ol!erein neues Verfahren der Diferentia1ent-
zerrung, Vermessunginformationen, J'ena 1964, zvl. seěit B,
str. 35-46

[15] Weibrecht, O.: Anwendung der DifI'erentialentzerrung bei
der Herstellung von Karten, symposium IV. komise ISP,
Praha 1966 a Vermessungstechnik 1967/6, str. 201-207

Diferenciální překreslování je možno rozdělit podle
způsobu přenosu dílčích obrazů V procesu diferenciál-
ního překreslování na optické a elektronické. Pro
optické diferenciální překreslování, kterým se zabývá
článek, pak možno rozlišovat následující způsoby pře.
nosu:

- bod po bódu,

- přenos čarových prvků

- přenos plošných prvků.

Na mezinárodním fotogrammetrickém symposiu
o fotoplánech a ortofotoplánech, které se konalo v září
1967 v Ottavě (Kanada) bylo konstatováno, že oba
způsoby diferenciálního překreslování jsou stejně vý-
hodné, avšak elektronický způsob přenosu dílčích
obrazů skýtá větší přesnost a možnost další automati-
zace celého procesu sestavení mapy.

I když se V článku nehovoří o současné možnosti
diferenciálních překreslovačů automaticky vyhodnotit
terén. ve výškopisné složce, je zřejmé, že právě ty z di-
ferenciálních překreslovačů, které tuto možnost mají,
jsou pro budoucnost nejnadějnější. Je to jak v článku
vzpomenutý GZ.l, tak i Wild Stereomat IVa konečně
i diferenciální překreslovač, který je součástí vyhod-
nocovacího přístroje Zeiss-Jena Stereotrigomat.

Skládal
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Vykutil, T.: K 200, vlíročí první triangulace
na území CSSR

K 200. výročí
první triangulace na území ČSSR

Prof. Ing. dr. Josef Vykuti!,
Vojenská akademie A. Zápotockého,

Brno

Francouzská stupňová merem a vyhotovení po-
drobné mapy Francie v měřítku 1:86400 v první
polovině 18. století byly popudem k obdobným
pracím v řadě dalších států. ,Přesnější mapování
na podkladě stupňových měření vyžadoval hos-
podářský rozvoj tehdejší společnosti (stavba sil-
nic, kanálů, obchod, vojenství, atd.). Kromě toho
byly tyto práce důkazem vědecké a technické vy-
spělosti jednotlivých států. V druhé polovině 18.
století byla proto vykonána řada tupňových mě-
ření nejen v Evropě, ale ta ' v· Americe, Africe
i Asii. Někdy se však prac alo překotně, s malou
přesností, oblouky byly asto krátké a výsledky
málo spolehlivé. Je mo no říci, že stupňové mě-
ření bylo v té době n jen potřebou, ale také mó-
dou.

Na návrh znám' o matematika, astronoma a
filosofa R. J. B o s k v i č e a kancléře Ka u nic e
pověřila rakouská c sařovna Marie Terezie ředitele
jezuitské hVěZdá~n ve Vídni P. Josefa Li e s g a-
ni g a určením d lky jednoho stupně na vídeň-
ském poledníku. K řešení tohoto úkolu je, jak
známo, třeba ur it geodeticky délku oblouku me-
ridiánu mezi dvěma vhodně volenými body a astro-
nomicky rozdíl zeměpisných šířek těchto bodů.

Liesganig zvolil v blízkosti vídeňského poled-
níku řetězec 22 trojúhelníků od kaple Sv. Kříže
v Soběšicích u Brna, přes Vídeň a Štýrský Hradec
k jezuitskému kostelu ve Varaždíně - obr. 1.
První zprávu o svých astronomických a geodetic-
kých měřeních, vykonaných v letech 1759-1768 uve-
řejnil v roce 1768 v londýnských "Philosophical
transactions" pod názvem "A short account of the
measurement of three degrees of latitude under
the meridian of Vienna" (Krátká zpráva o měření
tří stupňů zeměpisné šířky -na vídeňském poled-
níku). Letos tedy připadá 200. výročí první trian-
gulace na našem území.

Zajímavé a pestré životní osudy Dr. Josefa
Liesganiga (část svého života prožil na Sloven-
sku) popisuje A. Šimek [1] a P. Emba-
c her o v á [2]. Narodil se 13. února roku
1719 ve Štýrském Hradci. V 15 letech vstoupil do
jezuitského řádu. Filosofická studia ukončil na
universitě ve Vídni. V letech 1742-1744 byl uči-
telem matematiky ve Štýrském Hradci, potom do
roku 1748 profesorem rétoriky v Linci. V letech
1749-1750 byl katechetou v Komárně, v roce 1751
profesorem matematiky v Košicích. V roce 1752
byl povolán za profesora matematiky _do vídeňské
jezuitské koleje a současně se stal asistentem
hvězdárny této koleje. V roce 1756 se stal ředite-
lem hvězdárny. V této své funkci vykonal v letech
1759-1768 astronomická a geodetická měření me-
zi Soběšicemi u Brna a Varaždínem pro určení
délky stupně na vídeňském poledníku. Obdobné
práce menšího rozsahu vykonal v roce 1769 na
území Maďarska, mezi městy Kisteleg-Petrova-

radín. O obou měřeních vydal v roce 1770 latinsky
psaný spis "Dimensio graduum meridiani Viennen-
sis et Hungarici peracta a Joseph Liesganig". V ro-
ce 1765 určil délku vteřinového kyvadla pro Ví-
deň' v roce 1771 byl děkanem filosofické fakulty.
Když v roce 1772 získalo Rakousko při prvním dě-
lení Polska Halič a Vladiměřsko, byl Liesganig
jmenován stavebním ředitelem ve Lvově. Po zru-
šení jezuitského řádu v roce 1773 působil při změně
tamní jezuitské university na státní. V Haliči řídil
měřičské práce (triangulaci, měření zeměpisných
šířek a délek) a vyhotovil mapu 1:72 000, později
49 listů v měřítku 1:28800. Byl inspektorem silnic
a mostů a řídil josefský katastr. Později byl jme-
nován guberniálním radou. Zemřel ve věku 80 let
(4. 3. 1799) ve Lvově.

Popis přístrojů (s obrázky) a prací, vykona-
ných J. Liesganigem v řetěZCi na vídeňském po-
ledníku je v [1] a [2]. Zde uvedu jen to, co je
třeba k posouzení výsledků.

Ú hly v trojúhelnících řetězce měřil Liesga-
nig kvadrantem o poloměru 79 cm, s jedním pev-
ným a druhým pohyblivým dalekohledem. K urče-
ní rozměru řetězce změřil v roce 1762 dřevěnými
latěmi o délce 6 vídeň. sáhů = 11,379 m z á k 1a d-
n u u Vídeňského Nového Města, dlouhou 6 410,903
vídeň. sáhů = 12158,175 m. Tato základna byla
později použita také k určení rozměru rakouské
katastrální triangulace. Později ještě změřil zá-
kladnu dlouhou 12 114,478 m mezi Seyringem a
Glinzendorfem na Moravském poli. Pro o r i e n-
t ac i řetězce měřil astronomické azimuty ve Víd-
ni, v Brně a ve Štýrském Hradci. Zem ě p i s-
n o uší ř k u hvězdárny ve Vídni určil roku 1758
(potom ještě v letech 1760 a 1765) ze simultánní-
ho měření s la Caillem v Paříži, zeměpisné šířky
v Soběšicích, v Brně, ve Štýrském Hradci á Va-
raždíně ze šířkových rozdílů, které měřil v Sobě-
šicích 1759 a 1762, v ostatních místech 1762 tzv.
sektorem, přístrojem k tomu účelu zvláště sestro-
jeným. Jeho obrázek a popis je v [1].

Ze základny u Víd. Nového Města počítal Lies-
ganig postupně délky stran v trojúhelnících; po-
čítal na kouli, neboť ani excesová ani aditamen-
tová metoda nebyly v té době známy. Astronomic-
ky určené azimuty (z měření na Slunce) umožnily
vytvořit z vypočtených stran a naměřených úhlů
polygon na sever a na jih od počátku ve Vídni
(původně hvězdárna, později věž kostela Sv. Ště-
pána), s orientací vzhledem k vídeňskému poled
níku,. Vrcholy tohoto polygonu promítl Liesganig
na uvedený poledník, a tak dostal pravoúhlé sou-
řadnice bodů. Ze souřadnic bodů počítal geodetic-
kou délku oblouků poledníka mezi body, ve kte-
rých určil astronomicky zeměpisné šířky. Z délek
oblouků a amplitudy zeměpisných šířek vypočítal
d~lky 1° na vídeňském poledníku v několika růz-
ných zeměpisných šířkách.
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Výsledky Liesganigova stupňového měření byly
ostře kritizovány, zejména po jeho smrti v časo-
pise "Monatliche Correspondenz", který vydával
astronom F. Z ach, ředitel hvězdárny v Seeber-
gu u Gothy. Píše se tam, že Liesganig hromadil

chybu na chybu a že dokonce výsledky úmyslně
upravoval. P. Embacherová [2] se téměř po 200
letech pokusila o zhodnocení Liesganigovy práce
na nynějším rakouském území. Došla k závěru,
že čím víc se obírala touto prací, tím víc se pře-
svědčovala, že Liesganig pracoval velmi pečlivě
a že jeho práce jsou rovnocenné pracím jeho vel-
kých francouzských současníků. Přitom však no-

vým měřením zjistila, že trojúhelník č. 8 (obr. 1)
Wildon-Sv. UrbAn-Sv. Magdalena je chybný. Vy-
světluje to špatnou identifikací cílů při měření
na velké vzdálenosti (až 48 km) v nepřehledné
pahorkatině, ve které všechny kopce vypadají
stejně a na každém je kaplička s několika stromy.
Tento chybný trojúhelník však způsobil značnou
chybu v jižním konci řetězce ve Varaždínu.

Práce P. Embacherové byla popudem Ing.
Aloisu Š i m k o v i (t 1967), bývalému výkonnému
triangulátorovi a přednostovi katastru na Mora-
vě, aby v letech 1955-1959 přezkoušel moravskou
část Liesganigova řetězce. Vrcholy nejsever-
nějšího trojúhelníka řetězce tvořily 3 kaple: Sv.
Kříž u Soběšic (asi 6 km na sever od Brna), Sv.
Antonín v katastru obce Újezd (asi 15 km j. v.
od Brna) a Sv. Peregrin v katastru obce Ořechov
[asi 12 km j. z. od Brna). Podlp. [1] byla v roce
1786 zbořena kaple Sv. Kříže, v roce 1814 kaple
Sv. Antonína, která však byla na přání francouz-
ské vlády v roce 1863 znovu postavena, neboť od
ní byla dělovým výstřelem zah~jena 2. 12. 1805
bitva u Slavkova a císař Napoleon odtud sledoval
konec bitvy.

Protože Liesganigovy body Peregrin a Antonín
nebyly pojaty do žádné pozdější triangulace, za-
měřil je Ing. Šimek a vypočítal jejich souřadnice
ve svatoštěpánské soustavě. Porovnal úhly v troj-
úhelnících Peregrin-Antonín-Děvín a Peregrin-
Leskoun-Děvín. Poměrně malé rozdíly úhlů
v těchto trojúhelnících svědčí o identitě bodů. Na
to hledal Ing. Šimek koncový bod řetězce v mís-
tech, kde stávala kaple Sv. Kříže, v blízkosti ny-
nějšího trigonometrického boďu Str o m, jižně So-
běšic. Ve spolupráci s historikem Dr. Ladislavem
Bar t o š e m, a za účinné pomoci předsedy Míst-
ního národního výboru a brigádníků ze Soběšic,
odkryl po neúnavné a obětavé práci v roce 1958
základy kaple. Potom už bylo snadné vytyčit její
střed, Liesganigův bod. Ústřední správa geodézie
a kartografie projevila mimořádné pochopení pro
zachování historického trigonometrického bodu a
v roce 1960 tento p r v n í t r i g o n o m e t r i c k Ý
bod n a n a š e m stá t ním úze m í stabili-
zovala žulovým hrano lem 40X40X110 cm (nad
zemí), na jehož jižní a severní straně jsou bron-
zové desky s textem zřejmým z obrázků 2 a, b.
.Bod stabilizoval Ing. Vilém J e š u t a (KGFPraha).

Sektor, kterým Liesganig měřil rozdíly země-
pisných šířek, nebyl vhodným přístrojem pro mě-
ření v poli (jeho výška byla 410 cm), a proto mu-
sel vyhledat vhodná excentrická stanoviště. V roce
1759 měřil v Soběšicích na půdě panské hospody.
Vzdálenost CD tohoto stanoviště od bodu Sv. Kříž
(obr. 3) určil ze základny AB = 256,02 m hodno-
tou 685,77 m. Ing. Šimek identifikoval Liesganigovo
síanoviště v Soběšicích (bylo na půdě domu, ve
kterém je nyní samoobsluha) a znovu určil jeho
vzdálenost od obnoveného bodu Sv. Kříž hodnotou
685,58 m. Shoda je tedy velmi dobrá. Promítneme-li
délku excentricity na poledník, dostaneme 683,48
metru . (azimut excentrického stanoviště byl
4°40'47").

V roce 1762 měřil Liesganig svým sektorem
rozdíly zeměpisných šířek opět v Soběšicích, ale
později přešel na Hrad v Brně. Ing. Šimek vyhle-
dal i toto stanoviště, avšak rozdíly úhlů v troj-

1968/231



Geodetický a kartografický ob:ror
232 roč. 14 (56), číslo 8/1968

VykutU, f.: K 200. "ýročí první triangulace
na území ČSSR

úhelníku Peregrin-Antonín-Špilberk jsou tak
velké, že pravděpodobně nejde o přesně totožný
bod.

Ing. Šimek potom propočítal moravskou část
řetězce a zjistil, že v trojúhelnících 20 (Děvín-Les-
koun-Peregrin), 21 (Děvín-Peregrin-Antonín) a
22 b (Peregrin-Antonín-Sv. Kříž) jsou Liesgani-
govy úhly velmi blízké těm, které on sám určil
nebo vypočítal v katastrální síti z roku 1922. Lies-
ganigovy strany těchto trojúhelníků jsou však
značně kratší. Liesganig například později vytvo-
til (početně) na severním konci řetězce trojúhel-
ník Ober Leis-Děvín-Sv. Kříž. Pro stranu Děvín-
Sv. Kříž udává délku o 189,93 m menší než vypo-
čítal Ing. Šimek, ktp.rý se na základě tnho domní-
vá, že jde o početní chybu o 100 vídell. sáhfl =
= 189,65 m.

Z materiálů, které jsou po smrti Ing. Šimka
uloženy v Technickém museu v Brně, jednoznačně
vyplývá zkrácení délky řetězce mezi Vídní a kon-
covým bodem Sv. Kříž u Soběšic, resp. mezi Vídní
a Brnem. V tab. 1 jsou x-ové souřadnice (délky na
poledníku) bodů na konci řetězce podle Liesgani-
ga (po přepočtení ze sáhů na metry], podle Šim-
ka, resp. z katastrální triangulace a jejich roz-
díly. V práci [1] jsou nepatrně odlišné hodnoty,
patrně v důsledku výpočtu jinou cestou v nevy-
rovnané síti trojúhelníků. Tabulka jasně ukazuje,
že Liesganigovy délky na poledníku jsou asi o 423
metrů kratší, než vyplývá z pozdějších měření.

I
Souřadnice x I

Bod

I I
Rozdíl

Liesganig Šimek

I
SY. Kříž I -1I5 233,02 m -1I5 656,19 m -423,17 m
SoběšÍce,

iastro
SftU10YÍště l-ll5 916,52 m -Il6 :339.69m -42:3,17 m

! I'

Nesprávnost Liesganigových x-ových souřadnic,
a tedy i délky oblouku mezi Vídní a Brnem, lze
dokázat také z katastrální triangulace, která má
pro Moravu stejný počátek (Sv. Štěpán), stejný
výchozí poledník jako Liesganigovo stupňové mě-
ření a dokonce stejnou základnu u Víd. Nového
Města. Na Ostré horce, poblíž místa, kde Ing. Ši-
mek odkryl základy kaple a vytyčil Liesganigův
bod, byl v roce 1922 při triangulaci města Brna
stabilizován a zaměřen trigonometrický bod
Str o m, jehož x = - 115 651,48 m. Protože oba
blízké body jsou nyní stabilizovány, lze snadno
určit pro Sv. l<říž v katastrální triangulaci x = -
- 115 654,53 m, což potvrzuje správnost Šimkových
souřadnic (rozdíl je jen 1,66 ml. Dalším dflkazem
zkrácení Liesganigova i'etězce jsou x-ové souřad-
nice bodu Brno-Špilberk. V katastrální triangu-
laci je x = - 109 689,13 m, Liesganig udává
x = - 109262,80 m, tedy hodnotu o 426,33 m
menší. Podle [1] měřil Liesganig astronomicky na
Špilberku u komína č. 7. Uvedený rozdíl x-ových
souřadnic, který je prakticky stejný jako u bodfl
Sv. Kříž a Soběšice však ukazuje, že geodeticky
určil pravděpodobně souřadnice věže.

Srovnejme dále zeměpisné šířky bodů. Líesga-
nig v cit. díle z r. 1770 udává pro Brno 'PL =
= 49°11'28". Ing. Šimek vypočítal z trojúhelníka
Peregrin-Antonín-Špilberk (při využití Liesga-
nigových úhlů) pro tentýž bod 'P, = 49°11'41,15"
Tato hodnota je nesporně správnější, jak je možno
se například přesvědčit v čs. mapě 1:25000, kde
odměříme 49°11'41". Liesganigova zeměpisná šířka
v Brně je tedy o 13,15" menší, což v délce na po-
ledníku odpovídá zkrácení asi o 425 m.

Rozdíl (amplitudu) zeměpisných šířek mezi
body Vídeň-Brno určil Liesganig hodnotou
0°58'54" - viz [1], [2]; s touto amplitudou také
počítal délku 1° zeměpisné šířky. Z katastrální
triangulace a podle současných znalostí lze bez-
pečně tvrdit, že rozdíl zeměpisných šířek Vídeň,
Sv. Štěpán-Brno, Špilberk je asi 0°59'08", tedy
o 14" větší než uvádí Liesganig.
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Chyby v pravoúhlých a zeměpisných souřadni-
'CÍch na severním konci Liesganigova řetězce jsou
tedy bezpečně prokázány, stejně jako chyba v am-
plitudě Vídeň-Brno. Zejména je těžko pochopit,
proč tato amplituda odpovídá chybné (zkrácené 1
délce řetězce, když přece délka na poledníku má
být výsledkem měření geodetických, amplituda ze-
měpisných šířek výsledkem měření astronomic-
kých. Chyby jsou tak velké, že je nelze vysvětlit
ani vlivem tížnicových odchylek ve Vídni a v Brne
(meridiánové složky jsou zde poměrně malé), aUl
nepřesností Liesganigových astronomických a geo-
detických měření (podle [2] je střední chyba Lies-
ganigem určených rozdílů zeměpisných šířek ~sl
± 1,5"). Jak k chybám došlo není možné jedno-
znač at. Vyžadovalo by to důkladnějšl
st ium všech historických materiálů, vyhledáni
odů a případné měření i mimo naše území, nové

výpočty, porovnání sítí například Helmertovou
transformací, atd. Materiály jsou však tak nepře-
hledné a neuspořádané, že by se pravděpodobně
ani potom nepodařilo objevit skutečnou příčinu
chyb a nesrovnalostí, zejména když někteří kri-
tici Liesganigovy práce tvrdí, že úmyslně měnil
hodnoty svých měření [3]. Zda to skutečně dělal
a proč,- nelze z přístupných materiálů prokázat.
Značný vliv však mohl mít poznatek R. J. Boskovi-
če o existenci tížnicových odchylek, který vyplynul
ze stupňového měření v Itálii v letech 1751-1768.
'To snad mohl být důvod k úpravám výsledků astro-
nomických měření tak, aby lépe odpovídály geo-
detickým výsledkům.

Důsledkem chyby, kterou zjistila P. Emba-
'Cherová v trojúhelníku č. 8 na jižním konci řetěz-
ce, je nesprávná délka oblouku poledníka mez!
Štýrským Hradcem a Varaždínem. Chybná je sa-
mozřejmě také délka 1° zeměpisné šířky, určená
z tohoto oblouku. Tab. I v práci [2] uvádí dalšl
délky 1° zeměpisné šířky podle, Liesganigových
prací. Seřaďme je do tab. 2 v pořadí od jihu k se-

- veru (délka 1° zeměpisné šířky by se při tom měla,

jak známo, zvětšovat) a pro srovnání uveďme
správné délky r zeměp. šířky na elipsoidu Kra-
sovského a rozdíly obojích hodnot.

Délka 1° zeměpisné ěířky
Oblouk

I
na Krasov. Rozdíl

podle [2] elipsoidu

Varaž<!ín-
-Štýr.
Hradec 111775,35 m Ul 166,23 m +609,12 m
Štýr. Hra-
dec-Vídeň UO 910,94 m IU 185,08 m -274,14 m
Vídeň-
Brno Ul 264,25 m Ul 206,14 m + 58,U m

Největší odchylku vykazuje délka 1°, určena
z oblouku Varaždín-Štýrský Hradec; odchylky
mají různá znaménka. Zajímavé je, že Ing. Šimek
[1] uvádí mnohem správnější hodnoty délek 1° ze-
měpisné šířky, údajně rovněž z Liesganigových
měření (největší odchylka je 59 m).

Dr. Josef Liesganig patřil k nejvzdělanějším
mužům své doby. Jeho stupňové měření na vídeň-
ském poledníku však není dobré. Domnívám se,
že hlavní příčinou chyb a nesprávností. byl nedo-
statek zkušeností v geodetických pracích (byl pře·
devším filosof a matematik), chyby v centra cích
excentrických měření a záměna bodů, neboť vět-
šinu trigonometrických bodů tvořily věže kostelů,
kaplí, hradů a zámkll, a velký časový odstup (ně-
kolik let) mezi měřením a výpočty. Zejména cen-
trace, není-li jim věnována potřebná pečlivost,
mohou být zdrojem značných chyb.

Pro prokázané zkrácení oblouku poledníku
mezi Vídní a Soběšicemi asi o 425 m se například
vnucuje tato domněnka: Liesganig musel počítat
souřadnice bOdll od počátku ve Vídni ke konci
řetězce v Soběšicích. Při tom pro bod Soběšice
omylem vzal místo delky excentricity CD = 683,43
metru jen délku základny AB = 256,02 m (obr. 3),
a tak posunul koncový bod řetězce o 427 m k jihu.
Přibližně o stejnou hodnotu posunul k jihu i bod
Špilberk a této chybné poloze přizpllsobiI řetězec
mezi Vídní a Brnem, jak o tom svědčí například
zeměpisná šířka bodu Děvín. Z Liesganigových
pravoúhlých souřadnic vychází pro tento bod
'/IL = 48°52'04", z pozdější katastrální triangulace
'PK = 48°52'12". U tohoto výrazného bodu nemllže
být pochyb o jeho identitě. Je tedy Liesganigllv
bod Děvín posunut asi o 8" k jihu, což odpovídá
dříve zjištěnému zkrácení řetězce mezi Vídní a
Brnem o 13" (425 m). Stejně oprávněný je však
předpoklad Ing. Šimka, že zkrácení řetězce vznik-
lo početní chybou v délce strany Děvín-Sv. Kříž
o 100 vídeň. sáhll.

Přes uvedené nedostatky a zřejmé chyby Lies-
ganigova stupňového měření zllstává faktem, .že
šlo o první triangulaci u nás, kterou nelze v his-
torii naší geodézie pominout.
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Současná situace
v zakládání evidence právních vztahů
o nemovitostech

Kolektiv pracovníků
odboru evidence nemovitostí ÚSGK.

Praha

Zákon č. 22/196~ Sb., o evidenci nemovitostí, uložil
orgánům Ústř dní správy geodézie a kartografie
zřízeným v resech (dále jen orgány geodézie),
aby pos ně zakládaly a v souladu se skutečným
s avem udržovaly novou evidenci nemovitostí, kte-
rá eviduje kromě technických údajů i právní vzta-
hy k nemovitostem a jejich omezení, a také sku-
tečné užívací vztahy k nemovitostem. Evidence ne-
movitostí je tak vytvářena jako jednotný technic-
ký i právní systém informací o nemovitostech na
celém území státu, nezbytných pro plánování a
řízení hospodářství, pro ochranu socialistického
společenského vlastnictví a osobního vlastnictví
občanů aj.

2. Přehled výsledků dosavadních prací od 1. dubna
1964 do konce roku 1967

Od účinnosti zákona, tj. od 1. dubna 1964, evidují
orgány geodézie v evidenci nemovitostí běžné změ-
ny právních vztahů a právní vztahy nově vzniklé
podle pravomocných rozhodnutí, smluv a jiných
listin, které jim povinně podle § 4 odst. 3 citova-
ného zákona zasílají soudy, národní výbory, stát-
ní notářství nebo jiné orgány a organizace opráv-
něné rozhodovat o právních vztazích k nemovitos-
tem. V letech 1964-1967 bylo tímtl' způsobem již
založeno asi 570 tis. listů vlastnictví.

Kromě toho od 1. dubna 1967 v součinnosti
s národními výbory, státním notářstvím, organiza-
cemi a občany zakládají postupně v jednotlivých
obcích evidenci nemovitostí, přičemž podle § 10,
odst. 1 citovaného zákona zjišťují, prověřují a za-
pisují do evidence nemovitostí všechny právní vzta-
hy k nemovitostem v evidenci nemovitostí dosud
I1evyznačené.

Do konce roku 1967 bylo takto zpracováno 900
ohcí, včetně zkušebních prací provedených v roce
1~65 a 1966. To ovšem neznamená, že ve všech
900 obcích byla evidence nemovitostí založena na
všechny právní vztahy k nemovitostem. To se po-
dařilo jen v 57 obcích. Ve 159 obcích zůstalo ote-
\Ořeno 1 662 případů neprojednaných dědictví, kte-
rá čekají na řízení u státního notářství. Ve zbý-
vajících obcích, tj. u 761% obcí, zůstalo nedořešeno
celkem asi 23,6 tis. právních vztahfl, které občané
a organizace nemohli doložit předepsanými listi-
nami, podle nichž by mohl být, jak to předepi-
suje zákon Č. 22/1964 Sb., proveden zápis do evi-
dence nemovitostí. Okolnost, že při zakládání evi-
dence nemovitostí zůstává značný počet nedolo-
žených právních vztahů občanů nedořešen, způ-
sobuje, že evidence nemovitostí se stává neÚplnOl.l
a nemůže plně sloužit svým účelům.

Tento stav si proto vynucuje novou specific-
kou normativní úpravu ve formě zákona, která by
v přechodné době, nezbytně nutné, umožnila vy-

značit v evidenci nemovitostí i všechny staré ne-
doložené právní vztahy občanů k nemovitostem,
vzniklé před 1. dubnem 1964 ..

Nedoložené právní vztahy vznikají a budou
vznikat i po 1. dubnu 1964, avšak na jejich uspo-
řád-ání a evidování je již dostatečně pamatováv.o
v platných ustanoveních občanského zákoníka a
zákona o evidenci nemovitostí.

3. Příčiny vzniku nedoložených právních vztahů
o nemovitostech

Na základě zkušeností získaných orgány geodézie
při zakládání evidence nemovitostí vznikají ne do-
ložené právní vztahy o nemovitostech na celém
uzemí státu z různých příčin.

Při přídělovém řízení podle dekretu č. 12/1945 Sb.
byly vydány jen prozatímní přídělové listiny, kte·
ré obsahovaly pouze orientační údaje o přídělu,
např. usedlost čp. 14 s pozemky ve výměře asi
11 ha, podle nichž byly provedeny i neúplné zá-
pisy v prozatímních přídělových vložkách pozem-
kové knihy. Podrobný rozsah přídělů byl uveden
jen v návrzích přídělů, k jejichž zaknihování však
nedošlo.

V průběhu doby došlo v původních přídělech
k velkému množství změn bez potřebného knihov-
ního vypol'ádání. Některé příděly byly přídělei
opuštěny, některé příděly i jednotlivé pozemky si
přídělci sami vyměnili. Mnozí přídělci se mohou
prokázat jen přídělovými listinami po zemřelých
předchůdcích, protože pozůstalostní řízení nebyla
provedena. V některých krajích, zejména v Zápa-
dočeském kraji, byl nedostatek dokladů vpohra-
ničních přídělových obcích odstraňován tak, že
okresní národní výbory ve spolupráci s orgány geo-
dézie vydaly na základě skutečného stavu přídělů
nová rozhodnutí, tzv. upřesnění přídělu jako do-
klad o zakončení přídělového řízení. Obraz pomě-
rů podává např. obec Stvolínky, okres Česká Lípa.
V této obci zapsaly orgány geodézie do evidence
nemovitostí podle listin pouze tři případy. V 73
případech musel okresní národní výbor příděly
upřesnit a 41 případů zůstalo vůbec nedořešeno
pro složitost právních vztahů.

Problémy vznikají v četných přídělových 00-
cích i u přídělů domků podle dekretu č. 108/1945
Sb. V těchto přídělech chybí zpravidla ty pozem-
ky, které dřívější vlastník k domku přikoupil a
obyčejně zapsal do jiné knihovní vložky, než ve
které byl zapsán domek. Při přídělech se k těmto
dalším vložkám nepřihlíželo, takže nyní občan
vlastní domek a současně užívá ještě pozemek.
který jako nepřidělený je národním ·majetkem.
Občanům jsou tyto právní skutečnosti (dva rozdíl-
né vztahy k pozemku) těžko pochopitelné.
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Obce s nedokončeným scelovacím
i-ízením

Jde o obce, v nichž bylo sice provedeno scelovací
řízení po technické stránce, vyhotoveny zápisy
o náhradních pozemcích, ale jejich zápis do po-
zemkových knih nebyl proveden buď pro nedokon-
čené námitkové řízení, nebo proto, že v období
provádění hospodářskotechnických úprav pozemkÓ
pro vznikající jednotná zemědělská družstva nebyl
již o knihování zájem. Při zakládání evidence ne-
movitostí nemuže být podkladem pro zápis právní
stav před scelením, který většinou nesouhlasí se
skutečností. .Obcí se scelovací problematikou je
značný poč ,například v okrese Třebíč 26 obcí,
v okrese B o-venkov 20 obcí, v okrese Přerov 32
obcí, v ok se Olomouc 28 obcí apod.

Vadě případu jde o dva i více předchudcu, kteří
již zemřeli a jejich právní nástupci se ujali uží-
vání nemovitostí v dohodě mezi sebou, bez práv-
ního vypořádání. V některých případech nemohl
být doklad o úmrtí vydán, např. v dusledku váleč-
ných událostí a příslušná žádost nebyla v někte-
rých případec:p. ani podána. Do pozustalostí nebyly
někdy zé1hrnuty všechny nemovitosti, protože
o nich právní nástupci, ani notáři nevěděli. Týká
se to např. pozemku ležících v jiných obcích, než
ve které zemřelý žil. Mnozí vlastníci se vystěho-
vali, v cizině zemřeli a jejich právní nástupci ani
nevědí, že by jim nějaký nemovitý majetek u nás
patřil.

Podle současné právní úpravy je možné vyvo-
lat řízení ke zjištění vlastníka nemovitostí, jen
došlo-li k úmrtí oprávněné osoby. Orgány geodézie
nemají samy vuči vlastníkum nemovitostí žádných
prostředku, které by je mohly donutit, aby si dali
své právní vztahy k nemovitostem do pořádku. Ne-
projednaných dědictví, která mohou někde vyvo-
lat lavinovitý, řetězovitý počet řízení, je v někte-
rých obcích takové množství, že je státní notář-
ství nemohou v dohledné době zvládnout.

Neprovedené smlouvy

Jsou ča~té případy, že nynější uživatel má svuj po-
zemek složen z více částí pozemku, které od pů-
vodních vlastníků přecházely na další vlastníky
dědictvím, koupí, darem, apod., bez řádných práv-
ních listin. Podobně je tomu při reálném rozdě-
lení spoluvlastnictví, nebyly-li vyhotoveny geome-
trické plány, ani listiny a účastníci užívají nemo-·
vitosti tak, jak si je sami rozdělili.

Nedostatky jiného druhu

V některých obcích došlo k převzetí JZD do stát-
ního statku, ale jen někteří z bývalých družstev-
níku podepsali darovací listiny o daru zemědělské
půdy čs. státu. Jindy učinili občané bezplatnou na-
bídku svých nemovitostí čs. státu v jiném rozsahu,
než předpokládali. Tím se dostaly do národního
majetku nedělitelné součásti domovních zahrádek
nebo stavebních parcel, protože se nabídka dusled-
ně neprověřovala. Nyní se musí při zakládání evi-
dence nemovitostí dřívější nedostatky a nepřes-
nosti pracně napravovat a zjišťovat, co je skuteč-
ným vlastnictvím občanu a co je národním ma-
jetkem.

Všechny vpředu uvedené a případně i jiné pří·
činy vzniku nedoložených právníCh vztahu k ne-
movitostem způsobily, že údaje pozemkové knihy
se značně rozešly se skutečným stavem právním.
Tento nežádoucí stav se ještě zhoršil po vydání
občanského zákoníka č. 141/1950 Sb., podle kte-
rého se vlastnictví k nemovitostem začalo na-
bývat smlouvou a nikoliv zápisem převodu do
pozemkové knihy. Tím zápisy pozemkových knih
pozbyly svuj konstitutivní účinp.k a zaknihování
převodu se ,stalo jen dobrovolnou záležitostí ob-
čanu. Tyto potíže způsobují, že orgány geodézie
nemají pro zápis do evidence nemovitostí oporu
v pozemkových knihách a obce zůstávají nedo-
končeny.

4. Průběh zakládání evidence nemovitostí
v roce 1967

V roce 1967 provedly orgány geodézie založení
evidence nemovitostí celkem v 650 obcích, ve kte-
rých získaly již značné zkušenosti s těmito pra-
cemi. Do svých harmonogramu vybraly jak obce
s jednodušší problematikou, tak obce obtížněj-
ších typu. Za obce jednodušší lze považovat obce
se sjednocenými operáty, obce menšího rozsahu,
zemědělského typu s téměř stoprocentní socia-
l1zací pudy, obce s poměrně uspořádanými vlast-
nickými vztahy k nemovitostem, obce, v nichž
převažuje státní socialistický sektor, např. státní
statek, obce, v nichž stav pozemkové knihy sou-
hlasí poměrně dobře se skutečným stavem apod.
Obtížné· jsou obce přídělové, obce s nedokonče-
ným scelovacím řízením podle zákona č. 47/1948
Sb., obce s nesjednocenými operáty, obce v nichž
zápisy pozemkové knihy nebyly soustavně udržo-
vány v souladu se skutečností, obce s velkým
množstvím spoluvlastnických podílu apod.

České kraje

V českých krajích ze všech šetřených právních
vztahu zustalo v roce 1967 pruměrně 11 % nedo-
ložených. Přehled v jednotlivých krajích podává
tabulka:

Ip~'1 Počet Nedoložené
Kraj založených právní vztahy

ObCl listů
Ivlastnictví počet %

Středo český 114 20 107 1562 7
Jihočeský 63 6023 920 13
Západočeský 88 9381 657 7
Severočeský 47 4854 3208 37
Východočeský 53 7419 1 178 14
Jihomoravl!lký 100 23371 1695 7
Severomoravský 64 11 381 995 8

České kraje
\ I 110215529

I
82536 11

Dosažená pruměrná vyse 11% se bude však
nutně zvyšovat vzhledem k tomu, že počet méně
obtížnějších obcí rychle ubývá. Je to vidět z vý-
sledku Severočeského kraje, který již neměl
možnost zařadit do harmonogramů převážně snad-
nější obce. Konkrétně např. v 8 přídělových
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obcích okresu Chomutov bylo založeno celkem po-
dle listin 601 listů vlastnictvf a 463 nedolo-
žených právních vztahů (43 % r zůstalo nedoře-
šeno. Středisko geodézie v Mostě se pokusilo zku-
šebně o založení evidence nemovitostí v přídělové
obci Čepirohy (387 ha) se scelovacím řízením, při-
čemž založilo jen 61 listů vlastnictví a nedolože-
no zůstalo 504 právních vztahů (89 %).

Slovensko

Na Slovensku bylo v roce 1967 zpracováno 117
obcí. Přehled Výsledků podává tabulka:

/ Počet ;Nedoložené
/ Kraj Počet založených právní vztahy

obcí listů
vlastníctví počet I %

Západoslovenský 46 12834 9032 41
Středo slovenský 16 4365 1519 26
Východoslovenský 55 14331 2316 14

Slovensko 117 I 31530 12867 29
I

Z přehledu je patrno, že v obcích na Sloven-
sku, které mají daleko obtížnější předpoklady pro
úspěšné založení evidence nemovitostí, zůstalo
v roce 1967 nevyšetřeno průměrně již 29 % všech
šetřených právních vztahů (v českých krajích
11 %). Je třeba poznamenat, že počet obcí, které
mají podle předběžného průzkumu příznivé před-
poklady pro založení evidence nemovitostí, je již
na Slovensku téměř vyčerpán, takže ve zbývají-
cích obcích se orgány geodézie setkají s obtíže-
mi, které jim bez nové právní úpravy práce prak-
ticky znemožní.

Jako příklady obcí s obtížnými podmínkami se
uvádějí tyto obce:

V obci Nová Lipnice, okres Bratislava-venkov
(přídělová obec) bylo 98 nedoložených právních
vztahů ze 158 (68 % J, v nesocializované obci země-
dělského typu s nesjednoceným operátem Cimenné,
okres Topolčany,nebylo možno založit ani jediný list
vlastnictví. Také pokus založit evidenci nemovi-
tostí v obci Gočaltovo, okres Rožnava (socializova-
ná obec), skončil přerušením prací po založení
4 listů vlastnictví. Obec má nesjednocený operát.
V obci Benetice, okres Košice bylo vyhotoveno
19 listů vlastnictví a zjištěno 136 nedoložených
právních vztahů (88 % ). Tento výčet by mohl po-
kračovat v mnoha dalšíCh obcích.

Jiné obtíže zakládání evidence nemovitostí na
Slovensku jsou patrny i z dále uvedených speci-
fických .poměrů, které tam jsou v evidenci práv-
ních vztahů k nemovitostem.

Evidence právních vztahů na Slovensku se ve-
dla do vydání občanského zákoníka č. 141/1950 Sb.,
částečně v pozemkových knihách a z větší části
ještě v původních protokolech, které předcházely
vložkářskému řízení (před účinností článku
XXIX/1886, XXXVIIl!1889 a XVI/1891 ř. z.). Vlož-
kářské řízení, jehož účelem bylo založení vložek
pozemkové knihy podle skutečného stavu, pro-
vádělo se více než 70 let a nebylo dokončeno.

Zvláštností obsahu zápisů v pozemkových kni-
hách na Slovensku jsou zápisy ideálních spolu-
vlastnických podílů na nemovitostech. Při dědictví
tu nepřecházela půda na jediného dědice, jako

tomu bylo zpravidla v českých krajích, nýbrž po-
měrným dílem na všechny dědice, kteří měli na
dědictví nárok. Dědici si pak obyčejně sami po-
zemky mezi sebou v přírodě reálně rozdělili, ale
toto jejich skutečné vlastnictví a užívání nebylo
již zapsáno v pozemkové knize. Číselné hodnoty
spoluvlastnických podílů dosáhly během doby až
neuvěřitelně nízkých hodnot. Tak např. ve vložce
čís. 270 obce Rudina, okres Čadca, je zapsáno 42
spoluvlastníků a podíly dosahují zlomku 1/28800.
Ve vložce Č. 251 Zvolenská Slatina, okres Zvolen,
je zapsán podíl 982800/214552800. Ve vložce čís.
792 obce Rudina je zapsána jediná pastvina parc.
čís. 1031 o výměře 2304 m2 na 60 spoluvlastníků,
jejichž podíly jsou vyjádřeny až v miliardinách.
Zápisy spoluvlastnických podílů jsou v některých
obcích již nyní tak nepřehledné, že se nedá vůbec
spolehlivě vyčíslit výsledný podíl, a tak u mnoha
zápisů z posledních let jsou převody nemovitostí
vyznačovány jen v "neurčitém podílU". Vlastníci
bývají zapsáni s různými podíly v mnoha knihov-
ních vložkách, např v 30 i více vložkách, přičemž
však ve skutečnosti vlastník užívá pozemky za-
psané jen např. ve 4 vložkách a ty pozemky pokládá
za své vlastnictví.

U celé řady drobných podílů se projevuje
vlastnický vztah k pozemku tak, že roční užitek
z pozemku přechází do vlastniCtví vždy jen jednou
za několik let (tzv. rotující podíly). Miniaturní po-
díly tu umoŽňovala sama dřívější právní úprava
uherského práva dědického, která připouštěla dal-
ší drobení zlomkových spoluvlastnických podílů.
U lesní půdy vede někde reálné rozdělení spolu-
vlastnictví mezi občany až k vyznačování jednot-
livých stromů v lese.

Obraz o současném stavu evidence právních
vztahů podává např. obec Soblahov, okres Tren-
čín, ve které mohly orgány geodézie zapsat do evi-
dence nemovitostí pouze 87 případů. Dodatečně by
se mělo provést 80 případů neprojednaných dědic-
tví, 57 kupních smluv, 25 smluv o rozdělení spolu-
vlastnictví, 36 směnných smluv a ve 2 případech
se zjistilo, že uživatelé nemají k nemovitosti vůbec
žádné oprávnění.

Obdobný stav je v obcích Hubová, okres Lip-
tovský Mikuláš, Brodno, okres Žilina, Branová,
okres Nové Zámky aj. V obci Šoltýzka, okres Lu-
čenec, je více než 50% zápisů vlastnických vztahů
nezměněno od roku 1868. V této obci pro asi 150
domů existuje jediná vložka "hárok", takže všechny
nemovitosti v obci jsou v ideálních spoluvlastnic-
kých podílech,. ačkoliv ve skutečnosti si každý
vlastník hájí svůj domek s příslušnými pozemky
jako své vlastnictví.

Vybrané příklady nejsou typické jen pro jme-
nované obce, ale pro' značný počet obcí na Slo-
vensku. Na Slovensku navíc zvlášť působí nedo-
statky v mapovém fondu. Katastrální vyměřování
nebylo dokončeno a za katastrální mapy byly po-
užity i různé druhy nekvalitních jiných map. 49%
ze všech obcí na Slovensku má nesjednocený
operát (parcelní čísla v pozemkovém katastru ne-
souhlasí s parcelními čísly pozemkové knihy a ne-
souhlasí. ani stav pozemnoknižní mapy se stavem na
katastrální mapě). V mnoha takových obcích bude
možno založit evidenci. nemovitostí až po vyhoto-
vení nových map. Měl-li by se pořádek v evidenci
právních vztahů na Slovensku provádět podle do-
savadníchpředpisů, vyžadovalo by to množství
různých vleklých a neúměrně nákladných řízení.
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Ještě je třeba se zmínit o nepříznivém důsled-
ku, ke kterému vede snaha vyznačovat v evidenci
nemovitostí ve smyslu § 10 zákona č. 22/1964 Sb.,
právní vztahy ke všem nemovitostem, a to např.
i k rozoraným pozemkům v užívání JZO. V ta-
kových případech lze napsat na list vlastnictví
pouze jméno vlastníka a poznámku, že vlastník má
pozemky v užívání socialistické organizace (par-
. celní číslo pozemku nelze zapsat, pozemek není
vyznačen na mapě evidence nemovitostí, protože
jeho hranice jsou rozorány). Počet takto založe-
ných listů vlastnictví je velký, zejména v obcích
na Slovensku, kde docházelo ke značnému drobení
půdy. Tak např. v obci Rudina, okres Čadca, bylo
založeno celkem 618 listů vlastnictví, z čehož
318 listů vlastnictví (51,5 %) jen na uvedenou po-
známku. V obci Moča, okres Komárno, bylo by
~ba založit 732 takových listů vlastnictví, tj.
/~8% z předpokládaného celkového množství. Při

tom je třeba zdůraznit, že tyto listy vlastnictví
pro sepsání smluv apod., neposkytují potřebné úda-
je a jejich vyhotovování postrádá tedy účelnosti.
Otázka je řešena v navrhované právní úpravě, kte-
rá doporučuje takové listy vlastnictví zatím ne-
vyhotovovat.

Konečně je třeba uvést, že zakládání evidence
nemovitostí je občany chápáno jako zavádění po-
řádku do evidence vlastnických práv kí půdě podle
současného stavu. Obdobně tyto práce chápou orgá-
ny a organizace v okresech a ani ony nespatřují
v těchto pracích posilování soukromovlastnických

vztahů k půdě. Spíše dochází k nepříznivé odezvě
v případech, kdy občané své nemovitosti bezelstně
vlastní, ale orgány geodézie nemohou jejich vlast-
nický vztah zapsat do evidence nemovitostí pro
nedostatek dokladů.

Ze zkušeností získaných orgány geodézie v 900
obcích, v nichž byla v letech 1965 až 1967 založena
evidence nemovitostí, se dochází k závěru, že bez
uvažované nové právní úpravy nelze v daných
podmínkách hospodárně v pracích pokračovat. No-
vá právní úprava by umožňovala zápis všech práv-
ních vztahů k nemovitostem zjištěných v obci, tedy
i nedoložených platnými listinami. Ústřední správa
geodézie a kartografie vypracovala již návrh zá-
sad nové právní úpravy a v současné době jej pro-
jednává se zájmovými resorty a orgány.

Přijetí nové právní úpravy by urychlilo zaklá-
dání evidence nemovitostí v celém státě a přineslo
by i významný společenský a politickoekonomický
efekt. Bylo by dosaženo žádoucího pořádku v evi-
denci právních vztahů k nemovitostem, který je
nezbytný pro různé účely národního hospodářství,
např. pro výkup a vyvlastnění pozemků při socia-
listické výstavbě, pro ochranu národního majetku,
osobního vlastnictví občanů a pro jiné povinnosti
vyplývající z práv k nemovitostem.

Diagramy pro určení
poloměru křivosti elipsoidu

Jan Plitz,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický, Praha

Stále se zvětšující rozsah používání elektronických
dálkoměrů v geodetické praxi vyvolal mimo jiné po-
třebu pomůcek pro usnadnění nebo urychlení výpo-
četních prací. Tak vznikly různé tabulky a nomogramy
pro fyzikální a matematickou redukci měřených délek.
Jednou takovou pomůckou jsou i diagramy pro určení
poloměru křivosti elipsoidu v obecném azimutu.

Podstatným členem vzorce pro matematickou re-
dukci délky je člen převádějící vzdálenost z průměrné
nadmořské výšky (H. = 1/2 (HA + HB)) na délku
tetivy referenční koule (o poloměru shodném s polomě-
rem křivosti R", normálového řezu elipsoidu o azimutu
lX v bodě A o zeměpisné šířce cp):

LID = _ ~ HA + HB D = _ H. D
2 R" R",

V běžné praxi se při výpočtu místo poloměru R", užívá
střední poloměr křivosti R = VMN, nebo jeho blízká

hodnota zaokrouhlená na desítky km (v ČSSR
6380 km). Z diferenciálu výše uvedeného vzorce podle
R",

H.
dLlD = + R~ DdR",

zjistíme, že zanedbáním vlivu azimutu na velikost
poloměru křivosti (v naší zeměpisné šířce může dR",
nabýt hodnoty až 10 km, v rovníkových oblastech až
21 km) zavádíme do výpočtu chybu, která pro přesné
práce není zanedbatelná (viz tab. I a II).

Pro snadnější stanovení správného poloměru kři-
vosti R", byly konstruovány dva diagramy: diagram
č. 1 pro rozsah zeměpisných šířek 0°_90° (obr. 1)
a přesnější diagram č. 2 pro zeměpisné šířky ČSSR
v rozsahu 47°30'-51°30' (obr. 2). Oba diagramy jsou
vypočteny a sestrojeny pro Krasovského elipsoid. Na
prvním diagramu můžeme určit R", s přesností 0,5 km,
na druhém (pro ČSSR) s přesností 0,1 km. Dostatečnou
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~
10 20 30 40 50
(km) (km) (km) (km) (km)

(m) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1000 5,2 10,4 15,6 20,8 26,0
2000 10,4 20,8 31,1 41,5 51,9
3000 15,6 31,1 46,7 62,3 77,9
4000 20,8 41,5 62,3 83,1 103,8
5000 26,0 51,9 77,9 103,8 129,8

~I 10 I 20 30 40 I 50
Hs I (km)

I
(km) (km) (km) i (km)

(m) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
500 1,2 2,5 3,7 4,9 6,1

1000 2,5 4,9 7,4 9,8 12,3
1500 3,7 7,4 11,1 14,7 18,4
2000 4,9 9,8 14,7 19,7 24,6
2500 6,1 I 12,3 18,4 24,6 30,7
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Azimut.' n,' 111ll" 150" 140" 130" 120" 11O" IIlll" -,
0" 1O" 2O" 30" 40" 50" 60" 70" 80" 90"

II'" 51'10'
'.1

51' 51"

..• •....
:!!!! 50" 50" -a:00 -'.• -='" M'·•• ::li'a, ~ -,.•. -E' 49" 49" ;;;.••"'" -

41" 48"

""4ťlO' 41'.'

180" 190" 200" 210" 221" 230" 248" 25O" ." 218"

310" .' 341" 330" 32t 310" .' 29t' •• ...J

Obr. 2

přesnost diagramů i při nejvyšších požadavcích na
přesnost redukce měřených délek dokumentují tab.
III a IV.

Diagramy můžeme ovšem použít i pro jiné vý-
počty než jenom pro redukci délek měřených elektro-
nickýmidálkoměry (např. redukce délek základen
měřených invarovými dráty nebo přesné výpočty
při trigonometrickém určování výšek). Dále jsou v obou
diagramech obsaženy také hodnoty poloměru meridiá-
nové křivosti M, poloměru příčné křivosti N a střed-
ního poloměru křivosti R = VMN, a to všechny se
stejnou přesností jako poloměr křivosti ROl. a plynule
v rozsahu zeměpisných šířek 0°_90° (obr. 1), popří-
padě 47°30'-51°30' (obr. 2). Meridiánový poloměr
křivosti M odečítáme pro příslušnou zeměpisnou šířku
na pQřadnici (X = 0°, příčný poloměr křivosti N na
pořadnici (X = 90° a střední poloměr křivosti R na po-
řadnici (X = 45°.

Vztah R45" = R = VMN platí z teoretického hle-
diska jen přibližně, avšak s přesností podstatně vyšší,
než je grafická přesnost obou diagramů. Důkaz plyne
z této úvahy: Podle Eulerovy věty platí

1 cos2 (X sin2 (X-=--+--ROl. M N

Protože R = VMN je pouze funkcí zeměpisné šířky cp,
Wedáme takové (x, pro které platí

c
M=p' N=~ R C

V a = V2'

C C 2 C '2- = - cos (X + - SIn (XV2 V ·V3

a po jednoduchých úpravách bude platit

V2- V

V2-1 '

Vsin2 (X = ---
V+l

Rozvineme-li výraz V podle binomické věty, dosta-
neme vzhledem k hodnotě e'2 ~ 0,0067 rycWekonver-
gující řadu

1 1
V = 1+- e'2 cos2 cp - - e'4 cos4 cp +2 8

Položíme-li V ~ 1, bude
(X • 45°,

přičemž maximální chyba této aproximace dosáhne
v úhlu (X hodnoty 3', která je pod hranicí grafické přes-
nosti obou diagramů. Tím je dokázáno, že střední
poloměr křivosti R = VMN je v obou diagramech
zobrazen na přímce (X = 45°.

Hodnoty M, Na R vyjmuté z diagramů se mohou
použít v různých výpočtech na elipsoidu, kde v řadě
případů bude jejich přesnost dostatečná (např. oprava
směrniku z nadmořské výšky cíle, oprava na azimut
geodetické křivky, výpočet elipsoidického excesu
a aditamentu). Oba diagramy jsou pohotovoů a sou-
časně velmi názornou pomůckou pro polní i kancelář-
ské výpočetní práce.

Návod k použití diagramů

Na svislé ose vyWédáme zeměpisnou šířku stanoviska,
na vodorovné ose azimut měřené délky a v průsečíku
obou hodnot urč~me interpolaci v síti křivek příslušný
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Tab. III: Vliv přesnosti diagramu č. 1 na přesnost
redukce

~
10 20 30 40 50
(km) (km) (km) (km) (km)

(m) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1000 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6

"- 2 000 0,2 0,5 0,7 1,0 1,2

~ 0,4 0,7 1,1 1,5 1,9
4000 . 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
5000 0,6 1,2 1,9 2,5 3,1

poloměr křivosti R",. K maximálnímu .využití přesnosti
diagramů musíme znát u diagramu č. 1 zeměpisnou
šířku i azimut s přesností asi 30', u diagramu č. 2
zeměpisnou šířku s přesností asi 5' a azimut s přes-

ROZMANITOSTI

Ze života
Střed ni průmyslové $koly zeměměřické
v Praze

TaLJ. IV: Vliv přesnosti diagramu č. 2 na přesnost
redukce

~
10 20 30 40 50
(km) (km) (km) (km) (km)

(m) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1000 0,0 0,0 0,1 1,0 0,1
1500 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2
2000 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2
2500 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3

ností asi 15'. Pokud neznáme zeměpisnou šířku stano-
viska a azimut délky z předcházejících výpočtů, mů-
žeme obě veličiny zjistit s požadovanou přesností
z topografické mapy vhodného měřítka.

Ing. Zdeněk Mašln,
Střední průmyslová škola zeměměřická,

Praha

Během školního roku 1967/68 nenastaly žádné okol-
nosti, které by podstatně změnily nebo ovlivnily život

na škole. Školní rok byl ukončen maturitními zkouš-
kami s těmito výsledky:

I Počet maturantu Prospěch

Třida I I I I
velmi

I I neprospěli Poznámka
hochu divek celkem

vyzna-
prospělimenáni dobře

4a 20 16 36 4 12 20 - čtyřletá
4b 19 16 35 1 5 26 3 škola -~ oj~-
K2 21 10 31 1 6 24 dvouletý kurs pro absol.

a:>~- O·'"
12letky

dk5 7 ,3 10 2 1 7 - 51eMstudium kart. smě· -a:> S -~> ooJ
ru pro absol. 9letky o :J .•.• E

..!::1.1 ;.a)~ rtl

D3 3 7 10 2 8 31eté studium pro absol.
:<a :J D.'a:>

- - 0<'> S
12letky '" oj

N

70 52

I
122 10

I
24 85 3

57,3 42.7 100,0 8,2 19.7 69.6 2,5 vyjádřeno v procentech

Počínaje příštím školním rokem je třeba snížit
dosavadní počet 36 týdenních vyučovacích hodin na
32. Redukci počtu hodin způsobí zavedení pětidenního
pracovního týdne na všech školách. Snížení vyučovací
doby postihne nejen všeobecně vzdělávací předměty,
ale i předměty odborné, a to dokonce i předměty ma-
turitní. Všeobecně vzdělávací předměty a jejich rozsah
určilo jednotně ministerstvo školství pro všechny
odborné školy, odborné předměty většinou teprve na
návrh příslušných škol. Konečná úprava si vyžádala

bedlivého zvážení a vzájemného srovnání tematických
plánů všech odborných předmětů. K redukci vyučova-
cích hodin se přikročilo v těch předmětech, kde lze
především vyučovací proces urychlit moderními
vyučovacími pomůckami (např. k výkladu a k procvi-
čení čtení na odečítacích pomůckách bude převážně
použito diapositivů), nebo kde lze odstranit duplicitu
výkladu ve dvou předmětech vhodným sestavením
témat pouze v předmětu jediném.

Změny v počtu vyučovacích hodinách nejlépe
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\ Učebni plán
'{Jtyřleté studium pro absolventy ZDŠ
\

\ Starý učeb. plán Nový učeb. plán
Předmět Ročník ICelkem

Ročník I Celkem
Poznámka

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

1. I~r-ký • lit",tu",
3 2 2 2 I 9 3 2 2 2 9

2. azyk ruský 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8
3. Vjepis 2 2 - - 4 2 2 - - 4
4. H spodářský zeměpis - 2 - - 2 - - - - -
5. Ob anská výchova 1 1 1 1 4 - - 2 1 3 Filosofie a spol.

nauky
6. Poliť' cká ekonomie - - 2 - 2 - - - - -
7. Psychologie a hygiena - - - 1 1 - - - - -
8. Matematika I 5 3 3 - 11 5 3 3 - 11
9. Fyzika 4 - - - 4 4 - - - 4

10. Chemie 3 - - - 3 3 - - - 3
11. Tělesná výchova 3 3 3 2 11 2 2 2 2 8
12. Technické kreslení 2 2 - - 4 2 2 - - 4
13. Geodézie 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15
14. Geodetické počtářství - 5 4 3 12 - 4 4 3 11
15. Zeměměřické rýsování 3 4 3 - 10 3 4 3 - 10
16. Mapování - - 4 4 8 - - 4 4 8
17. Fótogrammetrie - - 4 2 6 - - 2 3 5
18. Pozemkové úpravy - - - 2 2 - /3 - - /3 letní semestr
19. Kartografická polygrafie - - - 2 2 - - - 2 2
20. Kartografie - - - 3 3 - - - 2 2
21. Inženýrské Iiltavby - 2 - - 2 - 3/ - - 3/ zimní semestr
22. Organizace a ekonomika - - - 4 4 - - - 3 3
23. Praktická cvičení 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15

LICelkem I 36 36 36 36 ~i 32 32 32 32 I 128 I

Starý učeb. plán Nový učeb. plán
Předmět Ročnik ICelkem

Ročník ICelkem
Poznámka

1. 2. 1. 2.

1. Politická ekonomie 2 - 2 - - -
2. Psychologie a hygiena - 1 1 - - -
3. Matematika 2 - 2 2 - 2
4. Tělesná výchova 1 1 2 1 1 2
5. Technické kreslení 3 - 3 3 - 3

i
6. Geodézie 6 5 11 5 5 10
7. Geodetické počtářství 5 4 9 4 4 8
8. Zeměměřické rýsování 4 4 8 4 3 7
9. Mapování 3 5 8 3 5 8

10. Fotogrammetrie 2 3 5 2 2 4
11. Pozemkové úpravy - 2 2 /3 - /3 letní semestr
12. Kartografie a polygrafie - 3 3 - 3 3
13. Inženýrské stavby 2 - 2 3/ - 3/ zimní semestr
14. Organizace a ekonomika - -2 2 - 3 3
15. Praktická cvičení 6 6 12 5 6 11

I

.
LICelkem I 36 36 I 72 I 32 32 I 64 I

vyniknou srovnáním starého a nového učebního
plánu.

Na čtyřletém studiu se ruši hospodářský zeměpis.
Čtyřhodinová občanská výchova a jednohodinová
psychologie se nahrazuje tříhodinovou filosofiía spo·
lečenskounaukou (vizpol. 5 a 7). Dvouhodinová poli-
tická. ekonomiea čtyřhodinová organizacea ekonomi-
ka se nahrazuje třihodinovou organizaci a ekonomi·
Jmu (viz pol. 6 a 22). U tělesné výchovy se redukuje

počet hodin z 11na 8, u geodézieze 16na 15,v geode-
tickém poětářstvi ze 12 na 11, ve fotogramm.etriize
6 na 5. Celoroční dvouhodinové inženýrské stavby
a dvouhodinové pozemkové úpravy se budou před-
nášet jako třihodinové semestrové předměty, a to
inženýrské stavby v zimním a pozemkové úpravy
v letním semestru druhého ročníku (viz pol. 18 a 21).
Počet hodin v kartografii se snižuje ze 3 na 2 a celkový
počet v praktickém cvičení se upravuje na 15 hodin.
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Zásah do počtu vyučovacích hodin u nástavbo-
vých kursů pro absolventy dvanáctiletek je citelnější,
neboť redukce jde většinou na vrub odborných před-

ětů.
Jednohodinová psychologie a hygiena se ruší, dvou-

ho . ová politická ekonomie a dvouhodinová orga-
nizac se nahrazuje tříhodinovou organizací a ekono-
mikou. Počet hodin v geodézii se snižuje z 11 na 10,
v geode 'ckém počtářství z 9 na 8, v rýsování z 8 na 7,
ve fotog mmetrii z 5 na 4 a u praktického cvičení
z 12 na 1 Inženýrské stavby vyplní zimní a pozem-
kové úpra letní semestr prvního ročníku jako tří-
hodinový pře mět. '" 1I4

Novinkou je, že se mezi nepovinné předměty
(další cizí jazyk, fyzika, matematika, psaní na stroji,
sportovní hry) zařazuje další nepovinný předmět -
vybrané statě z oboru - v oelkovém počtu 6 vyučova-
cích hodin (po dvou hodinách ve třech ročnících),
v němž se hodláme věnovat deskriptivní geometrii,
metronomii, astronomii a speciálním případům z oboru
evidence nemovitosti. .

Ing. Richard Fanta,
Zemědělský projektový ústav,

Praha

52. Geodetický den NSR, konaný ve Wiesbadenu
v kongresovém domě - Rheim Mein Halle, pro-
bíhal ve dnech 5.-10. září loňského roku i za
účasti zástupců z Československa. Jedna část od-
borného programu byla věnována pozemkovym
úpravám.

Sled dopoledních přednášek byl každodenně
doplněn odpoledními exkurzemi a část těchto ex-
kurzí byla zaměřena na prohlídku provedených
úprav v okolí Frankfurtu. .

Hlavní témata přednášek týkající se pozemkových
úprav

Dr. Ing. Eduard Lan g: Nasazení moderních
technických prostředků při provádění pozemkových
úprav

Ing. Ernst Rot h, Ing. Bernard Ho f e r, Ing.
Hugo H e i m b li r g e r, Ing. Ervin Ba t z: Otázky
z pozemkových úprav se zvláštním zřetelem na
právní řád (4 přednášky)
Josef K I e i n s o r g e: Pozemkové úpravy a vý-
stavba vinic na příkrých svazích Rýna

Exkurze týkající se provedených a prováděných
pozemkových úprav

Exkurze 1 -

Cestní sítě, asanace sídlišť, vysídlení, úprava a na-
přímení cestní sítě v obci, pozemkové úpravy ve
vyšších polohách s ohledem na turistický ruch.
Místo: Espenschied/Rheingau.

Exkurze 2 -

Cestní síť, ochrana před větry, vysídlení, uvolnění
obcí od velké zástavby, nová výstavba, pochůzka
v terénu. Místo: Presberg/Rheingau.

Pozemkové úpravy ve vinicích na prudkých sva-
zích. Pochůzka v terénu. Místo: Presberg/Rhein-
gau.

Exkurze 5 -

Velkoplošné pozemkové úpravy v oblasti Ballung
Rhein/Mein. Úprava vzhledem k provozu motoro-
vých vozidel a 'městská Výstavba. Místo: Lieder-
bachtal.

Čásť kongresového domu byla věnována třem
odborným v Ý s t a vám. První výstava ve velkém
rozsahu ukazovala geodetické pomůcky němec-
kých, švýcarských a anglických firem, byl zde
i stánek výrobků Zeiss Jena z NDR a mechanizač-
ních prostředků pro provádění pozemkových pra-
cí. Druhá výstava se týkala prací německých geo-
detů; na této výstavě zaujímala hlavní místo me-
chanizace a automatizace katastrálních prací a
provádění pozemkových úprav. Provádění pozem-
kových úprav zde bylo znázorněno na plastických
mapách, byly zde ukázky z projektů, které v hlav-
ních směrech naznačovaly provedení pozemko-
vých úprava) v běžné obci, b) provedení pozem-
kových úprav speciálních kultur, jako jsou na pří-
klad vinice, c) řešení úprav v prostoru dálnice.
V jednotlivých částech této výstavy byli kvalifiko-
vaní průvodci, kteří při projevení zájmu o řešený
problém poskytli okamžitě informace a jejich vý-
klad si každý účastník mohl doplnit z prospektů,
které v bezvadné grafické úpravě s mnoha foto-
grafiemi byly vždy k dispozici. Tyto dvě velké
výstavy potom doplňovala malá výstava příleži-
tostných poštovních známek s geodetickými té-
maty.

Pozemkové úpravy v NSR mají již dlouhou
tradici, a to z let výstavby dálnic před druhou
světovou válkou. V Německé spolkové republice se
pozemkové úpravy, tak jak je známe my, provádějí
více než 10 let. Byly vyvolány nutností zvětšit
půdní celky, na kterých se již nevyplácelo hospo-
dařit a vyrovnat tak prudký vzrůst produktivity
práce v ostatních odvětvích. Prvé pozemkové
úpravy se v NSR těžko prosazovaly vzhledem k sou-
kromému vlastnictví půdy a velké nedůvěře rol-
níků. Tento stav se o málo zlepšil při použití zá-
kona, který umožňoval tyto úpravy provést bez
souhlasu vlastních zemědělců. Až teprve, když
byly prvé úpravy provedeny a po prvních rocích
hospodaření se dostavily výborné Výsledky, které
mnohdy udivily i projektanty, nastal obrat k lep-
šímu. Dnes se používá jen metody názorných uká-
zek a přesvědčování. Nejčastějším způsobem popu-
larizování pozemkových úprav je odvezení země-
dělců z obce, kde jsou již pozemkové úpravy pro-
vedené do obce, kde je nutno úpravy provést. Zde
se posadí proti sobě a výsledek po několikahodino-
vé diskusi je obdivuhodný. To, co by projektant
zemědělcům nikdy nevysvětlil, a co by mu ani ze-
mědělci věbec nevěřili, se při této diskusi, popř.
návštěvě upravené obce velmi dobře vysvětlí a
prosadí.

Vzhledem k tomu, že se zde nevyplácí hos-
podařit na půdě o celkové výměře menší než 10 ha
(tato hranice v různých částech NSR kolísá), do-
chází na německé vesnici k různým formám pro-
nájmu (pachtu) a prodeje půdy. Půdní celky jsou
většinou roztroušeny po katastru,a tím dále zvy-
šují hranici výměry, na které se vyplácí hospoda-
řit. Tento stav vyvolává nutnost provádět pozem-

1968/242



Geodetický a kartografický obzor
roč. 14 (56), číslo 8/1968 243

kOVé(úpravy. Směny pozemků, kterými úpravy za-
Čínaj~, jsou zde prováděny velmi úzkostlivě a je.
nutno dodržet jak bonitu, tak přesně výměru.
S vyt oře ním nové organizace půdního fondu sou-
visí i navržení nové cestní sítě a v neposlední řa-
dě i úprava vodního režimu. Tyto návrhy a pro-
jekt se okamžitě realizují tak, že když projek-
tant odchází z obce, jsou úpravy dokončené. Cest-
ní Sl' se buduje v šířce 3-6 m zpevněné plochy.
Zpev ění polních cest se dnes (hlavně v Hessensku)
prová í vozovkami buď betonovými, nebo asfalto-
vými. případě použití betonu je použito 20-30
centime rů podsypu pískem, a poté minimálně 15
centimet • silných betonových desek (podle pěs-
tební obla ti a hustoty provozu). Při zpevnění as-
faltem se provádí nejprve podkladová vrstva 20 až
30 cm z cementové stabilizace nebo štěrku apod.
Na tento základ přijde 6 cm silný asfaltový kobe-
rec a svršek se upraví asfaltovým nátěrem, tak,
jak je obdobně vidět na našich nově upravených
silnicích. Kilometr cesty s 3metrovým zpevněním
stojí 45000 BDM a doba výstavby tohoto kilometru
je u zemních prací + podkladové vrstvy 3 dny
s 2-3 pracovníky, asfaltový svršek 6 dnů. Obě
zpevnění jsou pouze z dovážených materiálů. Ze-
mědělci dávají k výstavbě k dispozici své mecha-
nizační prostředky, a tak dovoz veškerého mate-
riálu jde rychle. Od stabilizace místních zemin se
upouští. V žádném případě se nepočítá s použitím
zeminy z místa výstavby.

Šířka jednotlivých cest (3,5-6 m) se neurčuje
propočtem (u nás podle tkm), ale stanoví se přímo
v terénu. Princip určení šířky staré cestní sítě, a
tím její kategorizace, je jednoduchý. Každý země-
dělec si pozorně hlídá své pozemky, není možno,
aby někdo jel povozem mimo cestní síť, a tak dneš-
ní šířka cest po malých úpravách odpovídá pro-
vozu a určuje kategorii každé cesty. Šířka navrže-
ných nových polních cest se určuje podle toho,
jaké staré cesty nahrazuje. V případě, že nová
cesta nahrazuje více cest starých, určí se její šíř-
ka podle doporučení místních znalců a přehled-
nosti terénu. Vyústění polních cest na jiné polní
cesty se rozšiřuje tak, aby na 3metrových cestách
zároveň toto rozšíření sloužilo jako výhybka i dob-
rý nájezd, jinak na nepřehledných místech se bu-
dují výhybky.

Celkově je možno o cestní síti říci, že cesty
s největším provozem se budují s bezprašným po-
vrchem a cesty s malým provozem nebo ob-
vodové jsou nezpevněné. Tyto nezpevněné
cesty ovšem je nutno udržovat tak, jako u nás.
K tomu důvodu je v obci půdní fréza, se kterou
se cesty projedou,' nakypří a urovnají a pak
znovu uválcují. Tento postup se provádí každý
rok po sezóně, je velmi rychlý a udržuje cesty
stále v dobrém stavu. Výstavba cest s bezprašným
povrchem však také vyžaduje používat odpovída-
jící mechanizaci pro zemědělské práce. V zájmu
dobrého stavu živičných vozovek polních cest se
nepoužívá ve velké míře pásových traktorů. Proto
pro nepříznivé počasí se v NSR na kolové trak-
tory připínají obdobné řetězy jako na sníh, které
jsou opatřeny 1 m dlouhými a několik centimetrů
vysokými lopatkami. Tento systém se osvědčil a
kolové traktory se i v zamokřeném terénu pohy-
bují výborně, není proto nutno používat pásových
traktorů.

Ekonomické propočty o renté!bilnosti výstavby
jednotlivých cest se neprovádí. Na můj dotaz mi

bylo odpovězeno, že v Hessensku je vybavenost me-
chanizačními prostředky na 1 ha asi 4 000-5 000
BDM i více. Dnešnímu stavu cestní sítě, tj. před
úpravou odpovídá 2% i více % nákladu na opravy
těchto mechanizačních prostředků. Po úpravě
cestní sítě se dosáhne snížení oprav na 1%, což
je považováno již za dostatečně rentabilní. Působí
zde ještě několik jiných faktorů, jako je zrychle-
ní dopravy, a tím zkrácení pracovní doby, je větší
bezpečnost, méně úrazů, sníží se spotřeba pohon-
ných hmot a p. K tomu je nutné dodat, že ze stát-
ních a jiných spolkových prostředků je na výstav-
bu pozemkových úprav poskytováno 14-90 % do-
tací.

Na jedné z exkurzí jsem měl možnost si pro-
hlédnout pozemkové úpravy ve vinicích na svazích
Rýna. Je to velkorysá úprava a jistě nejnáklad-
nější, jaká se v NSR provádí. Podle údajů, které
jsem v diskusi slyšel, jeden hektar úpravy na
těchto prudkých stráních stojí 160-190000 BDM.
Výsledek ovšem tomu odpovídá. Dnes již neobdě-
lávané, malé, křovím zarostlé terasy, jsou mno-
hokráte zvětšeny, zabezpečují je až 12 m vysoké
podpůrné zdi. Na úpatí těchto zdí jsou 3metrové
asfaltové cesty pro traktory a vlastní vinice jsou
nyní obdělávány jen mechanizačně. Mechanizační
prostředky, pracující na vinici, se pohybují po
stráních a jsou taženy lanem. Zachycení přívalo-
vých vod je zabezpečeno betonovými kanály s vý-
vařišti a mnoha stupni. Půda, která je přesto spla-
vena, je na spodku terasy zachycena a opět od-
vezena nahoru. Dnes se počítá, že 1 ha vinic od-
povídá svou produkcí cca 4-5 ha běžných polí.
Obrázky těchto úprav není možno reprodukovat,
jsou však u mne k dispozici.

Velká pozornost je věnována též pozemko-
vým úpravám v okolí dálnic. Jsou zde obdobné
problémy jako u nás, uváděl jsem některé příkla-
dy v časopisu "Výstavba socialistické vesnice"
4/67. Avšak dlouhodobá tradice jak ve výstavbě
dálnic, tak v úpravách jejich okolí, umožňuje vzá-
jemně výhodné řešení, které se u nás bude muset
nejprve prosazovat. Tomuto obsáhlému tématu bu-
de nutno věnovat však zvláštní článek.

Krátce bych se chtěl ještě zmínit o zeměděl-
ském sdružení v Hessensku. Byl zde založen tzv.
KUHTEL. Je to akciová společnost v čele s ředite-
lem, který je zainteresován na výrobě. Jsou zde
zavedeny pokud možno nejmodernější zemědělské
metody a mechanizace. Zemědělci, kteří své po-
zemky vložili do této společnosti, buď zde pracují,
nebo pracují v průmyslu a pobírají podíly ze zis-
ku. Tato společnost je postavena na přísně sou-
kromém základě a jsou to první pokusy.

Závěrem bych chtěl říci, že 52. geodetický den
byl velice dobře připraven a moje přijetí zde bylo
velmi dobré. Hostitelé se chovali vzorně a snažili
se o to, abych poznal co největší část jejich od-
borné práce.

Konlierencía k dejínám banského meracstva
na Slovensku

V dňoch 23.-24. V. 1968 sa uskutočnila v Banskej
Štiavnici II. celoslovenská konferencia k dejinám
baníctva o vývoji banského meračstva a mapova-
nia na Slovensku. Konferenciu usporiadalo Slo-
venské banské múzeum v Banskej Štiavnici a Slo-
venská spoločnosť pre dAjiny vied a techniky.
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Konferencia\ sa niesla v duchu tradícií a svojou
úrovňou dos~ojne prezentovala zastúpenie banské-
ho meračstv~ v dejinách slovenského baníctva.

Konferenc\e sa zúčastnili i zahraniční účast-
níci z MI:R a NoR, ako aj zástupcovia ministerstva
baníctva, výskurn 'ch a historických ústavov, ban-
ských inštitúcií, zá dov a múzeí.

Náplň prednášok, k 'odzneli na konferen-
cii, výstižne zachytila vývoj meračstva a mapova-
nia rudného, ako aj uholného baníctva a tiež i mo-
rálne profily a život význačných osobností banské-
ho meračstva, akými boli S. Mikovíni, O. Cséti,
prof. J. Szentistavanyi, J. Lang von Hanstadt, kto-
rých práce mali na svoju dobu svetovú úroveň a
velkú mierou vplývali na ďalší vývoj banského
meračstva. Obsahová skladba odznelých referátov
je dokazom plodne sa rozvíjajúcej spolupráce tech-
nikov a historikov.

U príležitosti konferencie bola otvorená výsta-
va "vývOj banského meračstva a mapovania na
Slovensku", ktorá je inštalovaná na historickej
pode budovy Kammerhofu. Poslaním výstavy je
oboznámiť širokú verejnosť, ako aj odborné kruhy
s bohatou expozíciou prístrojov a mapovej doku-
mentácie. Obsahove je výstava rozdelená do pia-
. tich období, pričom každé obdobie má svoje cha-
rakteristické vývojové črty.

Konferencia, ktorá naviizovala na oslavy 200.
výročia založenia Banskej akadémie v Banskej
Štiavnici svojim priebehom dostojne vyzdvihla de-
jinné poslanie banského meračstva, ktorého tradí-
cia je pevnou zárukou clalšieho progresívneho roz-
voja tejto špecifikovanej disciplíny.

Ing. Š. Frývaldský

Nechcem teoretizovať ani polemizovať, ale na zá-
klade poznatkov a skúseností z čias minulých po-
sudzovať prítomnosť. Som jeden zo stovák aktív-
nych pracovníkov, zapojených do úkolov, ktoré na
geodéziu naša strana a náš pracujúci lud ukladajú.
Nedá mi, aby som sa nad prácou, ktorú prevádza-
me, nezamyslel. Mám na zreteli určitú casť našej
práce, s ktorou by som sa chcel zaober'lť. Zvlášť
mi leží na srdci opodstatnenosť únavll"'j a rozno-
rodej práce, ktorej pomenovanie v súčasnosti je
"komplexné zakladanie evidencie nehnutefností".

Nebudem sa zaoberať kompletným rozborom
v celoštátnom meradle, ale len poznatkami v rámci
okresu, v ktorom pracujem, a ktorého rozbor anaio-
gicky súvisí s problémami územia celého Sloven-
ska. Komplexným zakla9aním evidence nehnute?-
ností sa zaoberá naše stredisko geodézie od roku
1966. Pre podklad svojho príspevku uvádzam násle-
dovné práce, vykonávané v roku 1967:

počet obcí
počet ha
počet parciel
popisné čísla
založené LV
I!1zavreté vložky
čerpané SH
hodnota prác
knihc:>vnévložky

6
7360
16684

751
2231
385

6156
104652 Kčs
3125

Z uvedeného prp.hfadu je vidieť, že potreba pra-
rovného času nie je úmerná hodnote vykonaného
diela. V uvádzaných obciach bolo zapísaných ešte
355 položiek záznamu zmien, v ktorom cca 80Wo sú
staré, neprejednané dedičtvá, zbytok sú zmeny
technického rázu.

Ak porovnáme počet pozemnoknižných vložiek
3 125 s uzavretými vložkami 385, potom naša práca
bola zbytočná, lebo budú sa naďalej používať po-
zemnoknižné vložky i v obcíach, kde je komplex-
né zakladanie evidencie nehnutefnosti prevedené.,
Výsledok našej práce je nekompletné a nevyčerpá-
vajúce opisovanie pqzemnoknižných vložiek. To, ČO
doposial sme mali v jednej ucelenej pozemkokniž-
nej vložke centralizované, to sme decentralizovali
do niekolkých častí operátov evidence nehnutef-
nosti. Pokial sa doposiaf v zápisoch pozemkovej
knihy vyznal aj laik, v súčasnosti sa v evidencii
nehnute?nosti nevyzná ani kvalifiknvaný pracov-
ník geodézie.

Týmito svojimi faktami by som apeloval na
naších vedúcich hospodárskych pracovníkov Ústred-
nej správy geodézie a kartografie, aby sa zamy-
slieli nad opodstatnením ďalšieho komplexného
zakladania evidence nehnutelnosti a doporučoval
by som túto prácu až do vydania nového zákona
resp. novelizácie zákona č. 22/64 Zb., úplne zasta-
vít. Získaný čas z neproduktívnej práce by mohol
byť presunutý na iné globály, zvlášť pre vonkaj-
ších objednávatelov.

Je nutné brať do úvahy aj to, že z hore uvede-
ných príčin sa hromadí množstvo archívneho ma-
teriálu ktorÝ sa bude musieť na dlhšie časy uscho-
vávať. ' V tomto smere budú rásť náklady (mimo
vynaloženej živej práce) na rozšírovanie miestností
stredísk geodézie pre dokumentačný archívny ma-
terial, kde v súčasnosti niet miesta pre výkon prác
pracovníkovo

a) navrhnúť nové tlačivo LV, ktoré by mala
strany A, B, C pre parcely aj s výmerou a kultúrou
a s podrobnejším uvádzaním nadobúdania;

b) vyriešíť zakladanie LV v extravilane tak,
aby pri rozšírovaní výstavby miest a obcI aj iných
stavebných prác mohol slúžiť ako jediný a spofah-
livý podklad vlastníctva pre vyvlastňovacie práce
bez použitia archívnych vložiek, resp. zápisníc po-
zemkovej knihy.

Ing. Ondrej Homolžak,
pracovník Stredžska geodézie Rožňava

Poznámka redakce

Dotazem v odboru evidence nemovitostí ÚSGK jsme
zjistili, že zavedení nového tiskopisu Jistu vlastnic-
tví problematika komplexního zakládání evidence
ne~ovitostí na Slovensku, potřeba nové právní
úpravy a vyřešení zakládání listů vlastnictví v ex-
travilánu jsou pracovníkům tohoto odboru známé a
na jejich řešení se pracuje.

Současně uveřejňujeme článek kolektivu pra-
covníků tohoto odboru ÚSGK, který se celou proble-
matikou zabývá šířeji. Redakce ráda otiskne další
příspěvky k této problematice.

1968/244



_ V letošním roce uplynulo 450 let od vydání p l' V n f
ké samostatné mapy Cech Mikoláše Klaudiana z ro-

ku 8, jejíž originál je l~chován ve Státním archi-
vu v Lit ěřicích ap' né soudobé kopii je uložena
v Národním ze Praze a na zámku v Rychnově
nad Kněžnou.

Myšlenky vyhotovit samostatnou mapu Cech, kterlÍ
by zachytila zeměpisný a politický obraz země a po-
sloužila tak praktické potřebě tehdejší společnosti, se
ujal lékař a tiskař v Mladé Boleslavi jménem Mikuláš
řečený Kulhavý, podle tehdejšího zvyku přezvaný la-
tinsky na Claudianus (Klaudian).

O mapě bylo již mnoho napsáno a tak ve stručnosti
lze uvést popis vydaný před léty Ústřední správou geo-
dézie a kartografie k reprodukci této mapy, kde se
uvádí, že mapa vznikla tiskem z dřevorytu velikollti
84X140 cm. Horní obrazová část díla po způsobu pozd-
ního středověku i humanistické doby obsahuje kroml!
symbolů státního zřízení a zemského soudu erby hod-
nostářů správy země a obou hlavních soudů, hesla a
alegorie moralizující život tehdejší společnosti. Mapa
sama je umístěna v dolní části díla, měří 64X55 cm;
Její měřítko je přibližně 1:637000. Mapa znázorňuje
hlavní horstva s porosty, vodní síť ,a 280 sídlišť. spoje-
ných cestami. Cesty jsou vyznačeny černými body před-
stavujícími mílové vzdálenosti mezi jednotlivými místy
a v dochovaném unikátě jsou nadto hlavní zemské stez-
ky zvýrazněny modrošedými spojnicemi těchto bodů a
vedlejší vnitřní cesty žlutými spojnicemi. Sídliště mají
české samostatné mapy Cech Mikuláše Klaudiana z 1'0-
dle svého právního post.avení a náboženské příslušnosti
měšťanstva.

Jde o pozoruhodné kartografické, geografické 'a umě-
lecké dílo, jež mělo sloužit především potřebám cestov-
ním; proto je mapa orientována k jihu (snad ve vzta-
hu k používání sl1,mečního kompasu té doby).

Mapa byla vyřezána do dřeva v Norimberku roku
1517 neznámým rytcem. Další vydání se neuskutečnilo.
mapy však pro její tehdejší dokonalost bylo používáno
jako podkladu pro vyhotovení pozdějších map Cech, ze-
jména ve vydáních Miinsterovy Kosmografie.

O 50 let později - před 400 lety - roku 1568
vyšla v Praze dr U h á samost.atná mapa Cech od Jana
Crigingera, rodáka jáchymovského, který působil jako
učitel a farář na obou stranách Krušntch hor.

Mapa sama se nezachovala. Známe ji toliko v kopii
zeměpisného atlasu Abrahama Ortelia, vydaném v Ant-
verpách pod názvem Theatrum orbis terrarum a z před
léty nalezené mapy ve veřejné studijní knihovně v Salz-
burku, která svým obsahem ještě více napovídá, že byla
převzata z Crigingerova originálu.

Tato samostatná mapa Cech se stala předlohou
řady dalších map vydávaných v zahraničních oUcinách
v konci 16. století. Měřítko mapy je asi 1:683000. Zobra-
zeny jsou celé Čechy, v salzburském exempláři i část
Saska. Lesním porostem je vyznačen rámec Cech, hory
jsou vykresleny kopečkovým způsobem, značně libovol-
ná je vodní síť, na rozdíl od Klaudianovy mapy silniční
síť je zcela vynechána. Sídliště v počtu asi 300 mají
nomenklaturu německou a nejsou nikterak rozlišena;
u některých jsou toliko uvedeny poznámky hospodář-
ské. Mapa na rozdíl od Klaudianovy mapy je již orien-
tovaná k severu.

Obě samostatné mapy Cech, vyhotovené jednotlivci,
dokumentují první kartografické práce u nás, dávají
nám nahlédnout do dávné minulosti a budí dodnes
obdiv a úctu. Hor.

v. zasedáni redakční rady
Mapy světa v měfitku 1:2,5 mil.

Ve dnech 17.-30. června t. r. uskutečnilo se v Bu-
kurešti V. zasedání redakční rady Mapy světa
v měřítku 1:2,5 mil., na jejíž tvorbě a vydání se
společně podílejí. geodetické a kartografické služ-
by Bulharské lidové republiky, Československé so-
cialistické republiky, Maďarské lidové republiky,
Německé demokratické republiky, Polské lidové re-
publiky, Rumunské socialistické republiky a Svazu
sovětských socialistických republik.

Za předsednictví prof. R a dá (MLR) byly re-
dakční radou schváleny k vydání zkušební nátisky
více než 60 mapových listů, takže v současné době
je již vytištěno nebo připraveno k tisku 136 listů
(celé území světa bude zobrazeno na 244 listech).
Na tomto zasedání byly též schváleny zkušební ná-
tisky prvních čtyř listů z oblasti Austrálie a No-
vého Zélandu, jejichž zpracování a vydání převza-
la Ústřední správa geodézie a kartografie. Tyto
listy budou vydány ve 4. čtvrtletí t. r.

Kromě přípravy plánu recensí dalších mapo-
vých listů se zasedání zabývalo vydáním aktuali-
zované instrukce pro sestavování mapy, otázkami
distribuce a odbytu a možnostmi využití mapy,
zejména jako podkladu pro zpracování přehledných
tematických map světa. Setkání kartografů socia-
listických států se též stalo vítanou příležitostí
k vzájemnému poznání a výměně zkušeností.

Vzhledem k tomu, že o mapové soubory je
v ČSSR značný zájem (ČSSR je jedním z největších
odběratelů), bylo by vhodné, aby kartografové, kte-
ří se u nás tvorbou mapy zabývají, využili stránek
odborného tisku k obsáhlejší informaci o obsahu,
způsobu zpracování, mezinárodní spolupráci na
tomto rozsáhlém mapovém díle. Souhrnná infor-
mace by neměla chybět před 'zahájením vydávání
žádné rozsáhlejší edice, tím méně pak při účasti
na tvorbě koncepcí i obsahem ojedinělého souboru
mapy světa. Sí

Burza technických zlepšení - Brno 1968
V době od 11.-13. září t. r., souběžně s 10. mezi-
národním veletrhem v Brně, uspořádají Inženýrská
geodézie, n. p., Brno a Oblastní ústav geodézie
v Brně se svými závodními pobočkami ČSVTS již
6. burzu technických zlepšení v oboru geodézie a
kartografie.

Odborné zaměření letošní burzy je orientová-
no na geodetické práce v investiční výstavbě, na
dokumentaci geodetických prací a novinky v kar-
tografii a polygrafii. Doplňkový program tvoří od-
borné přednášky související s tematikou burzy,
např. využití mikrofilmové techniky v technických
dokumentacích, automatizace zobrazovacích prací
apod. Součástí burzy je odborná výstava, kterou
obesílá 20 zahraničních výrobců svými firemními
materiály.

Burza je pořádána v Muzeu dělnického hnutí
Brněnska, Brno, nám. Rudé armády 1 a bude za-
hájena dne 11. září 1968 v 9 hod.

Ing. Arnošt Poláček
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Ladislav Svoboda - Miloslav Stefan

REPRODUKTORY A REPRODUKTOROV~ SOUSTAVY
(Malá radiotechnická knihovna)

V teoretické části jsou shromážděny údaje, týkající se funkce, měření o použití re-
produktorů, reproduktorových soustav o reproduktorových skupin. Výklad používá
praktické vzorce, obrázky, grafy o nomogramy. V druhé části jsou praktické údaje
pro konstrukci o provedení ozvučnic o skříní pro reproduktory o reproduktorové
soustavy (i pro stereofonní poslech). Všem zájemcům o správné po-
užití reproduktorů o reproduktorových soustavo o jejich konstrukční provedení.
Brož osi 1~ Kčs

•
CHEMIE PRO KA2DĚHO
(Praktický receptář)

Populární výklad o chemické podstatě různých výrobků běžné potřeby o jednodl:-
ché předpisy k jejich přípravě nebo upravování o udržování. Laboratoř. Stavební
materiály. Nátěrové hmoty. Zahrado o pěstování pokojových květin. Prostředky
proti škodlivým činitelům-pesticidy. Papír. Inkousty a tuše. Lepidlo a tmely. Textilní
materiály. Kosmetiko o parfumérie. Fotografování. Keramika. Plastické hmoty. Ko-
žené výrobky a kožišiny. Práce s kovy a se sklem. Potraviny. Všem,
kdo si chtějí opravit domek, dobře provést nátěr, hospodárně pěstovat ovoce o
zeleninu, hlouběji se zajímají o podstatu čisticích a pracích prostředků, o kosme-
tiku o parfumérii, o využiti mléka a ovoce, o práce ve fotografické komoře či
v laboratoři. Vhodná pomůcka pro pracovníky družstev, komunálních služeb, umě-
leckých řemesel a vedoucí laboratorních praktik ve školách a v zájmových krouž-
cích. Překlad z polštiny.
2. přepracované a rozšířené vydání. Váz. asi 39 Kčs

•
Hans Windisch

NOVA SKOLA FOTOGRAFIE

Základní příručka probírající bez velkých nároků na fyzikální a chemické znalosti
všechno, co zájemce o fotografii potřebuje vědět o přístroji, optice, fotografickém
citlivém materiálu a jeho zpracování, o kopírování a zvětšování atd. Stručně se
zmiňuje o barevné fotografii a o odstraňování chyb. Siroké veřejnosti,
především začátečníkům, v oboru fotografie. Překlad z německého
originálu (NSR). 2. upravené vydání. Váz. asi 21,50 Kčs


