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bulek. Zeměpisnou šířku bodu P dostaneme pak interpolací po čáře P' P:

e) Výpočet zeměpisných souřadnic z rovinných
dvojí interpolací.

Rozdělíme zobrazované území rovnoběžkami s osami souřadnic na čtverce o stranách LI y = LI x =
= 10 km a vypočteme ke každému rohu jeho zeměpisné souřadnice (buď přímým převodem nebo interpolací ze čtverců větších). Tyto sestavíme do tabulek, kde vytvoříme tabulkové diference ve směru
osy x (x se mění a y = konst.) i ve směru příčném
(x = konst. a mění se y). Pomocí těchto tabulkových diferencí (t. j. interpolací ve dvou směrech)
můžeme určiti zeměpisné souřadnice libovolného bodu ležícího uvnitř čtverce.
Tento způsob se používal již delší dobu v triangulační kanceláři pro výpočet zeměpisných souřadnic
trigonometrických bodů jednotné sítě, a to pomocí
rohů sekčních listů katastrálních map (1 X 1,25 km),
tedy sítě mnohem hustší. Pro opačnou úlohu (výpočet rovinných souřadnic ze zeměpisných) se podobné tabulky nepořizují, ježto tyto výpočty přicházejí
v praksi zřídka. O interpolaci funkcí 2 proměnných
uveřejnil Ing. S tvá n článek v Z. O. 1941/5 »Interpolování funkcí v tabulkách se dvěma argumenty«,
Kde je na konci uveden i číselný příklad na tiskopise
triangulační kanceláře.
Bod P (viz obr. č. 3) vztáhneme k výchozímu bodu
Pf) souřadnicovými rozdíly LI x = x - Xo a LI y =
= y - Yo' Intervalu
Po Pl = 10 km přísluší diference (změna) zeměpisné šířky qJo - qJl = dl' z této
první diference a z téže diference ve čtverci severněji ležícím jest však utvořena i tabulkována druhá
d'f
d
LI x
LI Y
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2'
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-dostaneme se po čáře y = konst. na bod P'. Nyní
zbývá dostati se interpolací ve směru příčném
(x = konst.) k bodu P. Intervalu Pl P2 odpovídá tabulkovaná (první) diference qJl - qJ2= r/ a druhá
diference r2', 10 km jižněji qJf) - qJ3 = r/' a druhá
diference r/'. Pro nás potřebné příčné diference rJ'
r2 (první a druhá) leží mezi oběma předešlými a
musí se vypočítat interpolací:
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= r/'

+ kl

rz'-rz"=Llr2
LI rl,

r2 = rz"

+ kl

.

qJ=qJ

,

+ 1 rl + II (ll :2-1)
-----r2
1

= qJ' + II r -r

LI r2

Tvořeni všech diferencí vynikne jasněji na schematu, které napíšeme k později uvedenému vzoru ta-
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Hodnoty k2 a l2 k argumentům kl a II VYJlmame
z tabulek: »Koeficienty pro výpočet druhých interpolačních členů«, sestavjl Ing. Křovák, vydalo ministerstvo financí 1928. Podobným způsobem interpolujeme v obojím směru při výpočtu zeměpisné dél-

ky A bodu P. V oddělených tabulkách jsou rovnez
sestaveny zeměpisné délky rohů čtverců a vytvořeny
první, druhé i třetí
diference dJ' d2, rl, r2, r3;
třetí diference se tu bohužel ještě uplatňuje. Také
pro určení rl = r/'
kl LI rl
k2 Llz rl musíme použíti i druhé diference Ll2 rl, vytvořené rozdílem
obou LI rl (LI rl v našem čtverci a LI r, ve čtverci
o 10 km severněji). Vzorec pro určení zeměpisné
délky má pak tvar:

+

l

r/-r/'=Llrl,

Ii Ý

}.'= Ao
A'

+ II dl + l2 d
dl + k dz

= Ao + kl

II (l-ll)
kde 1
3 =-

+

6 (2-ll).

2

2

Je rovnez tabulkova'no
Vv

podle arg. II (na př. jako příloha k 12místným tabulkám goniometrických funkcí Ing. Křováka).
Tabulky pro výpočet zeměpisných souřadnic dvojí
interpolací sestavuje v přítomné době min. rada Ing.
Křovák. Uspořádány jsou na 16 stránkách podle
LI Y od 0-160
km (po 10 km), každému sloupci
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patří jedna tabulka obsahující potřebné hodnoty pro
buď odpadnou anebo budou pro větší oblasti konXo = 5 210 až 5 650 km. Početních úkonů není méně,
stantní a tak malé, že členy r()vnice je obsahující
než při převodu souřadnic dříve uvedenými tabulkase budou přímo čísti z tabulek. Tento způsob výpočmi téhož autora, výpočet je však mechaničtější, po- tu zeměpisných souřadnic z rovinných bude pak nejrychlejší.
třebuje méně desetinných míst a je výhodnější pro
přípravu topografických měření (vynesení kilometro-'
Jako početní příklad převedeme týž bod jako v dřívé i zeměpisné sítě). Pro tento Í1čel jsou tabulky , vějších početních příkladech z roviny na elipsoid. Jde
především dělány. Až bude známa velikost katao bod P (x=5 510 910,511 m, y=-114
428,764 m),
strální mapy, budou tabulky zhuštěny (interpolací)
který leží ve čtverci Xo = 5,510 km a y = 110 až
na rohy sekčních listů katastrálních. Připojena bude
120 km. Vyjmutá část tabulek pro dvojí interpolaci
i meridiánová konvergence. *) Pak bude ize mnohem
Ing. Křováka obsahuje tyto základní hodnoty a disnadněji prováděti i .přímé výpočty zeměpisných
ference (pod řádkem je schema, jak diference
vznikly)
souřadnic: třetí diference odpadne a druhé diference

.
Y.

=
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=2,9, r,'P=6,87498, r2'P=0,59717, r/=499,14593,
r/=555,4.
Znaménka v tabulce platí pro členy vzorce. výpočet by se dal provésti strojem bez psaní jednotlivých členů. V našem případě uvedeme však i jednotlivé členy pro posouzení jejich velikosti:
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Výsledky dobře souhlasí s výsledky vypočtenými
podle původních zobrazovacích vzorců i z mocninových řad.
*1) Ing. K ř o v á k sestavuje již nyní tyto zhuštěné tabulky po čtvercích 1 km X 1 km bez ohledu na rozměry
kat. mapy.
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III. Vlastnosti zobrazení.
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Zobrazované pásy jsou 3° široké a vůči hlavnímu
meridiánu jsou obě půlky pásu zobrazeny symetricky, také jeden pás je úplně stejně zobrazen jako
druhý. Je těžko najíti vhodnějších zobrazení pro
velká území. Kdybychom užili zobrazení kuželových
v rovnoběžkových pásech, musili bychom pro každý
pás sestavovati jiné zobrazovací tabulky, odvislé od
různých základních rovnoběžek. Také meridiánová
konvergence kilometrové sítě by dostoupila nepříjemných velikostí. U Gaussova zobrazení platí tytéž
zobrazovací tabulky pro všechny pásy a teoreticky
dá se tímto způsobem zobraziti celý zemský elipsoid
- potíže by se vyskytly jen okolo zemských pólů,
kde by trigonometrická strana procházela větším
počtem pásů a těžko by se řešily rovinné souřadnicové výpočty. Zobrazení dosáhlo rozšíření i mimo
hranice Německa (ve Finsku, Rusku, býv. Jugoslavii
a jinde).
Přímé zobrazen~ elipsoidu do roviny je výhodnější
pro rozsáhlá území než dříve často používané dvojí
zobrazení: elipsoid na kouli a tato do roviny. Vzorce
by se sice zjednodušily, protože by se poloměry křivostí M, N a ýM N- nahradily konstantním poloměrem Gaussovy koule, také členy s rl by odpadly.
Hlavní problém, převod zeměpisných souřadnic na
pravoúhlé, by však zůstal a tím i řešení sférického
polárního trojúhelníka. Nepříjemnou by však byla
evidence dvojích souřadnic (zeměpisných a sférických) a pak i nutnost uvažovati i deformace vzniklé
zobrazením elipsoidu na kouli, které by pro rozlehlé
území již nabyly hodnot, jichž by nebylo lze zanedbati. Pro Ll U = 4,5° od základní rovnoběžky by již
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deformace pro stranu 10 km dlouhou činily 0,01" ve
směru a 16 mm v délce. Také rozdíly ve složitosti
vzorců dvou různých zobrazení vůbec většinou mizí
po vypracování výpočetních tabulek na př. v převodu souřadnic dvojí interpolací z kilometrové sítě,
mimo to po výpočtu triangulace vyššího řádu provádí se všechny geodetické výpočty v rovinných souřadnicích, kde již celkem nezáleží, jak vznikly. .

Rovinné obrazy zeměpisných rovnoběžek a poledníků jsou křivkami vyššího stupně, jež jsou na př.
vyjádřeny mocninovými řadami pro LI rp = konst.,
LI A. = konst. Při vyšetřování jejich průběhu můžeme nahraditi elipsoid koulí o poloměru r. Obraz rov2r
noběžky má zhruba rovnici y2 = ··t-~-- x = 2 p x,
gcp

ohniska
Délkové skreslení m je závislé na vzdálenosti od
p = _r_ . Tatáž délka znamená i poloměr zakřivení
hlavního meridiánu. Čáry stejného skreslení (čáry
tg cp
isometrické) .jsou rovnoběžny s obrazem hlavního
pro vrchol paraboly, takže obrazy rovnoběžek jsou
meridiánu až na nepatrné odchylky způsobené mar
prakticky oblouky kružnic o poloměru R = -- =
lými změnami hodnot M, N s měnící se zeměpisnou
tg rp
šířkou.
= r . cotg rp (délka tečny od zeměpisné rovnoběžky
Šířka pásů je ovšem nestejná, na rovníku asi
k prodloužené ose zemské, t. j. stejné poloměry jako
333 km, na pólu O. Klesá prakticky podle cos rp
pro základní rovnoběžky kuželových zobrazení).
a v našich šířkách činí průměrně 216 km. Jest proto
i maximální skreslení m (na krajním meridiánu)
různé, na rovníku až
35 cm na 1 km, v našich
šířkách pak až
14 cm. Skreslení na obě strany
od hlavního meridiánu roste se čtvercem vzdálenosti
a je kladné (délky v rovině jsou větší než na elipsoidu). Tentýž případ řešil Ing. Křovák při zobrazení jednotné sítě tím, že zmenšil poloměr zemské
koule na 0,9999 r a tím redukoval tímtéž poměrem
všechny souřadnice a délky v rovině. Původní skreslení m mělo hodnoty od O do
20 cm, po této úpravě nabylo hodnot od -10
do
10 cm na 1 km.
Toto z m e n š e ním ě ř í t k a nemá vlivu na konformitu zobrazení. Maximální skreslení směrů není
touto úpravou dotčeno a činí na př. pro vzdálenost
Ri
108 km od hlavního meridiánu 0,25" na kilometr
~~
délky trigonometrické
strany. Meridiánová kon- {!'
vergence hraničních meridiánů je na rovníku nulová, ~
na pólu se rovná LI A. = -+- 1,5°, v našich šířkách
Obr. 4.
činí asi -+- 1°. Souřadnicové sítě jsou tedy orientoKilometrová a zeměpisná síť pásů.
vány dobře k severu.

+

t.

j.

rovnici

paraboly,

jejíž

vzdálenost

+

+

+

V dohodě z r. 1917 byl stanoven požadavek, aby
skreslení m nepřekročilo hodnotu 10 cm na 1 km.
Prof. KrUger proto navrhl zavedení zmenšujícího
faktoru (VerjUngungsfaktor) mOl v oblastech většího skreslení by se užilo nových souřadnic x' =m" x,
y' = m" y a bylo by tam lineární skreslení redukováno na m" . m. Toto m" by se volilo různě pro určité oblasti vždy v zaokrouhleném čísle. Pro t r i g on o m e t r i c k é v Ý poč t y byla stanovena hodnota m" = 1, t. j. poměr délek na ose x a jim odpovídajících délek na hlavním meridiánu je 1 : 1.
Gauss-KrUgerovo zobrazení slouží především ke
sjednocení výsledků různých triangulací, až dosud
vedených v 50 různých souřadnicových soustavách
(stejný cíl měla i naše jednotná síť). Umožní se tím
i jednotné řešení všech geodetických úloh a bude základem pro veškerá nová mapování. Velkou důležitost budou vždy hrátí zeměpisné souřadnice, jež
sjednocují také různé pásy navzájem. Mapy většího
měřítka budou asi uspořádány a ohraničeny podle
obrazů rovnoběžek a poledníků; jak později ukážeme, nebude potíží při jejich řadění k sobě. Kromě
zeměpisné sítě zakreslí se do těchto map i kilometrová síť Grauss-KrUgerových souřadnic; ve styčném
pruhu pak síť obou pásů provedená ve dvou odlišných barvách.

Pro rovník je R =00 (křivost nulová), obraz rovníku je přímkou kolmou na hlavní meridián. Křivost
roste se zeměpisnou šířkou a na pólu je největší
(R = O). V šířce rp = 45° je R . r. Na našich mapách se nebudou obrazy rovnoběžek lišiti prakticky
od přímek. Na př. v katastrální mapě 1 X 1 km odchyloval by se v naší zeměpisné šířce obraz rovnoběžky od přímé spojnice uprostřed o 2 cm v přírodě,
t. j. o 0,01 mm v měřítku 1 : 2000, na speciální mapě
36 km široké' o 24 m, t. j. o 0,3 mm v měřítku
1 : 75000 (viz obraz č. 4, kde šířka pásů je úmyslně
přehnána). Severněji - jak roste tg rp stávají
se tyto odchylky stále znatelnější. Příznivější je
průběh obrazu zemských poledníků, které mají zhruba rovnici y = Y cos rp, kde Y je velikost pořadnice
na rovníku, odpovídající příslušnému poledníku LI J,
(Y = konst. pro LI A. = konst.). Poloměr křivosti
2

obrazu poledníku je R . -

Hlavní meriYcos cp
dián má samozřejmě křivost nulovou (Y = O), křivost poledníků přibývá se vzdáleností od hlavního
meridiánu a ubývá od rovníku. Hraniční meridián je
nejzakřivenější, blízko pólu pak vůbec křivost klesá.
v blízkém jeho okolí přechází obrazy poledníkií
v přímky. Blízko pólu vůbec by selhaly četné zobrazovací vzorce (výpočet zeměpisných souřadnic z ro-·
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vinných, mocninové řady i dvojí interpolace) a geo-·
detické úlohy by se daly řešit jen pomocí zeměpisných souřadnic nebo pomocným zobrazením azimutálním. V našich šířkách jsou obrazy poledníků prakticky přímkami a to i pro delší vzdálenosti. Na hraničním meridiánu činí rozpětí mezi obrazem poledníku a přímkou (vždy uprostřed) pro 1 km jen
0,2 mm (v měřítku 1: 2000 = 0,0001 mm), pro
28 km činí 16 cm (v měřítku 1 : 75000 = 0,002 mm),
pro 111 km pak 2.5 m (v měřítku 1 : 200000 =
= 0,01 mm), což má důležitý význam pro možnost
přiložiti k sobě mapy většího měřítka. (Na obr. č. 4
je křivost hraničních meridiánů přehnána a nakreslený styk bude v praksi bezvadný i pro několik
vrstev map.)

IV. výpočty vtrigonometrické
a) Rovinné souřadnice.

= + 2500000
+ 3500000
+ 4500000
+ 5500000
+ 6500000
+ 7500000
+ 8500000

anebo pro strany do 10 km:
S=ms.S
Pro tabulkování

(20)

upravil Ing. Křovák vzorec (18)

Hodnoty A a B se najdou v jeho zobrazovacích tabulkách v části VI. k argumentům ~ (Xl
~2)' případně cps a (YI
Y2)'
Pro výpočet délky na elipsoidu platí:

s

S =l-A

+

(y/

+ YY + y
I

2
2 )

2

+ 5B.

(21)

Pro výpqčet délkových korekcí stačí souřadnice y
zaokrouhliti na m. Jako číselný příklad uveďme trigonometrickou stranu o koncových bodech PI (Xl =:
= 5 400 000 m, YI = 100 000 m) a P? (5440000 m,
130 000 m). Délka strany v rovině S = 50 km,
A (k argumentu x,
x2 = 2 Xs = 10 840 km) =
= 409 421.10-14,
B (k argumentu
YI
Y2 =
= 230 km) = 4,5.10-9•
Délka strany na elipsoidu
s = 50 km (1- 0,0001 63359
0,000000022) =
= 49 991,8332 m. Převedeme tuto stranu zpět do
roviny: S = s (1
0,0001 63359
0,000000004) =
= 50 000,0000 m.

+

+

+

+
+

strany.

Jako v každém konformním zobrazení jeví se obraz
geodetické křivky PI P2 jako křivka nepatrně vydutá
směrem k ose zobrazení, t. j. k hlavnímu meridiánu.
V rovinných výpočtech nahrazujeme ji přímou spojnicí
P2 a v přírodě (t. j. na elipsoidu) naměřené
směry opravujeme o malé deformace 'lfJ1 a 'lfJ2 před
jejich použitím k rovinným výpočtům (viz obr. 5).

P-;

stran.

Každý dílek trigonometrické strany na elipsoidu
je při zobrazení v rovině podroben skreslení m. Délka trigonometrické strany v rovině činí pak S =

=oJ'm d s.

(19)

c) Redukce směrů trigonometrické

m,
m,
m,
m,
m,
m,
m.

Tím jsou všechny souřadnice y kladné a charakterisují zobrazovací pás. Souřadnice x v každém pásu
se počítají nezměněně od rovníku.

b) Redukce délek trigonometrických

1
S=tfs(ml+4ms+m2),

+

síti.

Ježto každý meridiánový pás je zobrazován samostatně, máme tolik samostatných rovinných souřadnicových soustav, kolik je meridiánových pásů. Nemohli bychom řešiti žádnou geodetickou úlohu, kdybychom měli jeden bod trigonometrické strany vyjádřený souřadnicemi I. pásu a druhý bod v souřadnicích pásu II. Proto na styku dvou pásů musí býti
trigonometrické body vyjádřeny souřadnicemi obou
soustav, vzorce a tabulky jsou proto počítány pro
rozsah až A A = 2°. Vzájemný překryt jednoho stupně okolo hraničního meridiánu znamená v naší šířce
asi 72 km, což postačí i pro nejdelší trigonometrickou stranu. Aby však nebyl v souřadnicích zmatek,
odlišují se oboje souřadnice tím" že každému pásu
je vyhražena počáteční konstanta v souřadnici y:
pás Ao = 6°, K
9°,
12°,
15°,
18°,
21°,
24°,

Poslední člen byl málo pozměněn pro usnadnění výpočtu bez vlivu na zvolenou přesnost výpočtu 1 mm
i pro nejdelší trigonometrické strany. Známe-li skreslení m, můžeme užíti rovněž exaktního vzorce:

Vyjádříme hodnotu m pomocí rovinných

dy
(vzorec 10) a dosadíme za d s = --"-sin a
kde a je směrníkem strany měřeným od osy x. Zavedeme také do výpočtu souřadnice středu strany p.
xS' Ys a k němu příslušné poloměry křivosti Ms Ns= Ts2 a skreslení ms:
souřadnic
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Při stanovené přesnosti 0,01" pro veš ker é triangulační výpočty včetně stran II. řádu stačí nám
vzorec typický pro válcová zobrazení:
-

'lJl,

= 0,000 8444 (x2 -

'lJl2= 0,000 8444 (x2 -

Pro trigonometrické strany
0,001" použijeme vzorce:
-

'lJl,

= (1) (x2
-

(2) (x2

+ (3)
'lJl2

=

(Y,

x,)

(Y,

x,)

(Y2 -

(l'

(23)

(1- r/)

(3)

= ----=----~-=-

(2) = -

48 r4

'

e'2 sin cp cos cp

4r3Vl+r/

k argumentu ~ (x,

+x

2).

Ve vzorci (22) jsme nahradili střední poloměr křivostikonstatním
poloměrem koule přiléhající ke
střední šířce Cech a Moravy. V přesném vzorci jsou
členy vyššího řádu velmi malé a čtou se přímo z tabulek Křovákových podle uspořádání:
-

'lJl,

= (1) (x2

'lJl2=

-

(1) (x2 -

+Y
(Y, + 2 Y2)

x,) (2 Y,
x,)

2)

-

-

+ II
I + II
I

(23a)

P o zná m k a: Pro stranu 60 km a vzdálenost
170 km může dosáhnouti člen I hodnoty 0,006"
a člen II 0,005". Odvozením vzorců různými způsoby
(na př, ze změny geodetické křivosti atd.) obdržíme
vždy poslední členy v poněkud odlišné formě, na př.
pro I=

f/'

18-(ilTN)Z

(X2-X,)

(2y,3+Y23),

aniž by

se tím určené hodnoty lišily navzájem o 0,001". Pro
svou nepatrnou hodnotu dají se vůbec poslední členy
poětářsky různě upravovati, také hodnota V M N
patří

na příklad

k argumentu

~

(2 x,

+x

2)

a

ale bez vlivu na přesnost

výpočtu

+x

2).

Jako číselný příklad vypočteme opravy směrů téže
strany, jako při redukci délek: X,
Xc = 10 840 km,
(1) = 0,000 844 492, x2 - x, = 40 km, 2 Y,
Y2 =
=330 km, Y,
2 Y2 =360 km, Y1
Y2 =230 km,
Y2-Y,=30
km.

+

+

= -

'lJl2=

y,),

(Y2 -

2),

stačí ji hledati pro argument 2 (x,

1Pl

+

Y,)

=6r2'

VM N

a přesnost

+ 2x

1

-

(1)

elf

(22)

+ 2 Y2)(Y, + Y2)3 +

+ Y2)2

(/

2)

2)3

+ y2)2

(2) (x2 -

+ (3)

r=

-

I. řádu

+Y
(Y, + y

(2 Y,

(1)· (x2 -x,) (Y,
-

kde

x,)

-

+ Y2)
+ 2 y)

x) (2 Y,
x,) (Y,

~ (x,

11,1473"

+

+ 0,0013" -

+ 12,1607" -

+

0,0010" = - 11,147"

0,0013" -

0,0010" =

+ 12,160"

Jak všeobecně platí v konformních zobrazeních, je
velikost směrové deformace úměrná vzdálenosti bodu
v první třetině strany ležícího od hlavního meridiánu (osy zobrazení). Dále závisí na orientaci strany
(sin a); je prakticky nulová (až na člen II), probíhá-li trigonometrická strana směrem kolmým k hlavnímu meridiánu a maximální, je-li s ním rovnoběžná.
V tom případě v našich krajích dosahuje na hraničním meridiánu až 0,25" na každý km strany, tedy
hodnot poměrně malých.
Také rovinný obraz geodetické křivky (trigonometrické strany) dobře přiléhá k přímé spojnici.
Největší jejich rozpětí je přibližně uprostřed strany
a největších hodnot nabývá opět na hraničním meridiánu podle vzorce: ; .

yS2
8R2

cos a. Na př, pro

stranu 10 km dlouhou, rovnoběžnou s hlavním meridiánem a 100 km od něj vzdálenou, činí toto rozpětí 0,03 m, pro stranu 20 km dlouhou 0,12 m atd.
Při pochybnostech o znaménku hodnot 'lJl nezapomínejme, že obraz geodetické křivky je vyd u t Ý
směrem k ose
x. Konformita zobrazení dává nám
stejný úhel (azimut) mezi originály (meridiánem a
geodetickou křivkou na elipsoidu) i jejich obrazy
v rovině. Normálně mají hodnoty 'lJl, a 1P2 různá znaménka navzájem. Přechází-li trigonometrická strana
přes hlavní meridián a na každé straně meridiánu
je více než třetina strany, mají obě opravy stejná
znaménka. Vychází to automaticky ze vzorce (22)
a uvádíme na obraze č. 5 nákres. (O obraze geodetické křivky v tomto případě je podrobně pojednáno
v Zeměměřičském věstníku, ročník 1936, str. 70.)

+

(Pokračování.

)

Grafické stanovení odchylky délkové ft směrové při výpočtu
bodů polygonových pořadů.
Dříve, než popíši diagram ke grafickému stanovení
odchylky délkové a směrové, je třeba, abych poukázal
na ustanovení Návodu A pro katastrální měř. práce,
pojednávající o výpočtu a užití těchto odchylek.
Podle § 244 Návodu A posuzujeme při výpočtu polygonálních pořadů přípustnost odchylek v souřadnicových rozdílech 0,11 = A Y KP - [,1 Y']
a Ox =
LI X[(p - [L1 X']
podle odchylky délkové 08 a
směrové 06 počátečního a koncového bodu pořadu
(viz obr. 1).

=

U

přímých
pořadů
jest
odchylka
délková
(u zalomených pořadů 08=VOy2+0;2)
a nesmí přesahovati maximální přípustnou odchylku,
uvedenou v tabu. XVII Návodu A, vypočtenou podle
vzorce ,1 S = 0,012 V[S]
0,06, kde [S] je součet
délek všech stran pořadu. Hodnoty S a S' se vypočtou
podle vzorců:
08=S-S'

+

S

,1 YKP _ ,1 XKP
S' _
= ~.----;- ..
_-._---.
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: Ax..l

X/t-X.l

I
I
I
I

,
,
,
,

. ---~-_--_-I

- [4y1

- - - - - ~- - - - - - - - ---=---=~

:

--- -- - ---

/NÍM:
UtÚnD:

llYEP =.700m

S'

= 7J5m

"Yo"Y••.-Yp

Odchylka směrová Oú = o - o' pro obojí pořady
,
_ h
.
2 ([S]
nesml presa ovah hodnotu LJ o = --100)
. ,
S
kde S značí vzdálenost počátečního a koncového bodu
pořadu a o jižník spojnice obou těchto bodů, a to obojí
vypočtené z daných souřadnic podle vzorců:

+

tg o

=4..Y KP
LJ XKP

,

S = LJ

;~'ú= ~~l'..

SIn. o

cos o

a ze součtu· jednotlivých souřadnicových rozdílů podle
vzorců:
,
[LJ Y'] _ [LJ X']
S = -~._----------,
sin o'
cos o'
kde S' značí vzdálenost počátečního a koncového bodu
pořadu a o' jižník spojnic obou těchto bodů. Jsou-li
odchylky délková i směrová v dovolených mezích,
rozdělí se odchylky v souřadnicových rozdílech podle
velikosti směrové odchylky způsobem uvedeným
v § 244 Návodu A.
Výpočet těchto odchylek je předtištěn v záhlaví
sloupce 14 a 15 výpočtu souřadnic bodů polygonálních
pořadů (viz přílohu č. 3). Je to kriterium, které výpočet polygonálních pořadů nejvíce zdržuje a poč~áře
zbytečně namáhá. Je proto v § 244, odst. 7 Návodu A
poukázáno na to, že přípustnost délkové a úhlové
odchylky Os a Oú není třeba počítati, je-li zřejmá přípustnost odchylek 0--, Ox v souřadnicových rozdílech
z jejich nepatrné hodnoty nebo z polohy počátečního
a koncového bodu pořadu. Je to sice velké ulehčení
ve výpočtu proti dřívějšímu ustanovení Návodu A,
podle kterého bylo nutno počítati kriterium u každého pořadu, přesto však procento pořadů, u kterých je
třeba stále ještě kriterium počítati, je příliš veliké,
a tím i značná ztráta času a námaha počtáře.
K ulehčení výpočtu jsem proto sestrojil diagram
ke grafickému určení odchylky délkové a směrové
(viz příl. č. 1, zde z důvodu úspory místa zmenšenou)
prozatím pro dělení centesimální, jehož se při měření
Velké Prahy výhradně použilo.
Na tomto diagramu lze stanoviti ve velmi krátké
době odpichovátkem odchylku délkovou O., odchylku
směrovou Oú, dovolenou odchylku směrovou LJ o a
na připojených tabulkách dovolenou odchylku délkovou LJ S a součinitele z. Tedy všechny hodnoty, které
počtář potřebuje k posouzení přesnosti polygonálního
pořadu.

L'.XKP=·227m
(}

= 80i

Aby si počtář mohl na diagramu určiti všechny
výše uvedené odchylky, potřebuje znáti: Součet stran
polygonového pořadu [sJ, odchylky Oy, On rozdíly
f1 Y KP, LJ XKP, jižní k o a délku S spojnice počátečního
a koncového bodu pořadu. Součet stran [sJ, odchylky 0-,,, Ox a rozdíly LJ Y KP, LJ XKP vypočte si ve sl.
5, 8-11 výpočtu bodů polygonálních pořadů (viz přílohu č. 86 Návodu A). Zbývá jen určiti jižník o a
délku S.
Ke stanovení obou těchto hodnot použijeme diagramu č. 1. Z bodu P vynesením hodnoty -+- LJ Y na
ose Y a hodnoty LJ X (této s ohledem na znaménko)
ve směru osy X dostaneme bod K. Jižník spojnice PK
lze přečísti na okraji diagramu. Kladné (záporné hodnotě LJ Y KP odpovídají hodnoty jižníku
a = Og-200g (200g--400g), uvedené na okrajích paprsků. Bod K ležící v III. (IV.) kvadrantu vynášíme
v I. (II.) kvadrantu. Délka spojnice PK je hledanou
délkou S. Prakticky provedeme určení hodnot o a S
odpichovátkem ·(viz obr. 2). Z daných hodnot LJ Y KP,
j XKP
vezmeme do odpichovátka
vždy menší
(LJ XKP =
227 m) a vyneseme ji kolmo k ose s kotou většího souřadnicového rozdílu (LJ YKP
+ 700m).
Jižník spojnice PK přečteme na okraji diagramu
(o = 80g). Vzdálenost PK = S přečteme na bližší
ose souřadnic opsáním kružnice o středu v bodě P
na bližší osu souřadnic (S
735 m). Hodnoty o (za-
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okrouhl~na na celé grády) a S hned zaplseme. Po
stanovení jižníku a a délky S známe všechny hodnoty
potřebné ke grafickému určení odchylky Os a 011
na diagramu.
Jak jsem již výše uvedl, je podle Návodu A u přímých pořadů odchylka délková Os = S - S' (u zakřivených pořadů, což se velmi zřídka' vyskytne,
O" = \IOll2
O).
Při grafickém stanovení odchylky délkové na diagramu jde tedy především
o zjištění rozdílu S - S'. Na obr. Č. 3 vidíme, že připočtením odchylek Oll a OJ" (s ohledem na znaménka)
dostaneme ze souřadnic bodu K' souřadnice bodu K.
Poněvadž strany S a S' lze považovati za rovnoběžné
vzhledem k velké vzdálenosti krajních bodů pořadu
PJ K a PJ K' a nepatrné příčné odchylce a) dostaneme spuštěním kolmice z bodu K na stranu S' bodu K"
a vzdálenost K' K" = Os = S - S'.
Prakticky lze hodnotu Os stanoviti na diagramu
následovně (viz obr. Č. 4). Na přímce S' o jižníku na
př. a . a' . 80g, zvolme si libobolně bod K'. Od něho
vynesme
s ohledem
na znaménka
odchylky
0,/ =
0,24 m, Ox =
0,06 m.
Tím dostaneme bod K a spuštěním kolmice z bodu
K na přímku S' bod K" a odměřená vzdálenost K' K"

+

+

je 0,\. =

+

+ 0,25

m. Je-li K" P

= S > K'

P

= S',

J

ce KK" = a udává příčnou odchylku, potřebnou pro
zjištění odchylky směrové 011. Leží-li bod K nad přímkou, je příčná odchylka a kladná. V našem případě
je tedy a =
0,02 m.
Na tomto principu je sestrojen diagram Č. 1 ke grafickému určení odchylky délkové a směrové (viz pří!.
Č. 1). Pro snazší vynášení odchylek Oy a Ox je podložena milimetrová síť a odchylky se vynáší v měř.
1 : 10. Kolmici K K" lze nahraditi ve většině případů
kružnicí o větším poloměru a o středu na přímce S'.
Prakticky postačí za střed kružnice voliti bod P
neboť ještě pří a = 17 mm a při poloměru kružnice
15 cm je hodnota Os určena s přesností 1 cm. Na
diagramu jsou vyznačeny přímky S' o společném středu P hodnotami (J = (J' po 2 gradech od Og do 200g
(200g-400g). Při zjišťování odchylky Os a a počínáme si jako u obr. 4. Na paprsku vyznačeném hodnotou 80g zvolíme si vhodně (pokud možno nejdále
od středu P a na průsečíku se silnější čarou sítě) bod

+

J

"'"

Ox

cO/:

,

'!"

O

~

~\'

r.\\.
I.K .-

I
ID

Itl

:

+~~
cpe
: O

+0 ~
2

.,.o

,

J

+).

+).

je

Os kladné; čili můžeme si pamatovati: je-li nový bod K
dále od počátku P než bod K'J od něhož jsme vyšli, je
Os kladné, je-li K blíže bodu P je O" záporné. Kolmi-

I-

K'. K němu přičteme pomocí milimetrové sítě a s ohledem na znaménka hodnoty Oy a Ox' Tím dostaneme
bod K. Odpichovátkem opíšeme bodem K kružnici
o středu v bodě P až ná~ protne paprsek 80g v bodě
K". Vzdálenost K" K' v mm zjistíme odpichovátkem
na milimetrové síti a dostaneme tak Os v cm. Znaménko určíme podle polohy bodů K' a K" vzhledem
ke středu P (jestliže jsme se vzdálili při vynášení
Oy a Ox od středu, je Os =
Odpichovátkem zjistíme též hodnotu a a její znaménko (je-li bod K nad
přímkou, je a =
Vzhledem k úspoře místa je diagram sestrojen jen pro hodnoty a = Og-200g.
Odchylky Os a a pro a = 200g-400g hledáme při hodnotách a = Og-200g; odchylky Oy a Ox vynášíme
pro a = 200g-400g stejně jako v I. a II. kvadrantu,
avšak Os a a mají obrácené znaménko. Hodnoty Os
lze z diaramu zjistiti s přesností 1 cm.
Odchylku Os takto v diagramu Č. 1 graficky zjištěnou porovnáme s hodnotou dovolené odchylky LJ S
vyhledané z tab. 2 pro příslušný součet stran [s].
(Tabulka Č. 2 v pří!. Č. 1 je málo zfetelná, neboť celá
příloha byla pro tisk z technických důvodů zmenšena.)
Odchylku směrovou 011 z.j8tíme v diagramu Č. 3.
Z obr. Č. 1 je patrno, že lZIt 011 též určiti z rovnice
011=

(l'

i,

čili v soustavě centesimální

011=

(2"

i'

Pro tuto rovnici je sestaven nomogram Č. 3. Je třeba
znáti pouze příčnou odchylku a a délku S. Obojí jsme
již určili v diagramu Č. 1 (a =
0,02 m, S = 735 m).
Pro tyto hodnoty zjistíme v diagramu Č. 3 interpolací 011=
17" (znaménko podle příčné odchyl-

+

+

kya).

Hodnoty 015" jsou v diagramu odstupňovány po
20". Uvážíme-li, že 20" '6,5" a že lze v diagramu
přibližně interpolovati až 1/10 intervalu, seznáme, že
přesnost diagramu úplně postačuje. Pro malé hodnoty S je výhodné hodnotu S a a odpichovátkem znásobiti. Usnadní se tím interpolace. Jestliže 011 překročí hodnotu 185" (60"), je třeba provésti rozdělení
odchylek v souřadnicových rozdílech podle součinitelů
z, uvedených v tab. 5. Mezní hodnota 011 = 185" je
v diagramu vyčárkovaná.
Pro stanovení dovolené odchylky LJ a byly v příloze
Č. 1 sestrojeny dva nomogramy 4a (4b) podle rovnice
2( [s]
100)
..
•
.1 a" = 185,185
S
-,
a sice prvy pro hod-

+

notu [s] = 150 m - 700 m a druhý pro hodnotu
[s] -700m-1700m.
V obou těchto diagramech
lze interpolací snadno stanoviti k dané hodnotě [s]
a hodnotě SJ již v diagramu Č. 1 určené, příslušnou
hodnotu ,LJ a hned v decimiligrádech.
V tabulce Č. 5 první přílohy jsou uvedeny hodnoty
součinitelů z pro příslušný počet stran v polyg. pořadu.
Grafické urč,ení obou odchylek pomocí diagramu je
jednoduché a velmi .rychlé a při tom přesností úplně
vyhovuje. Z technických důvodů byly v tomto pojednání vynechány u diagramu Č. 1, 3, 4a, 4b návody
pro počtáře ve formě příkladu. Tohoto diagramu lze
použíti i pro sexagesimální soustavu. V tomto případě
je však třeba doplniti kotování stupnice O a LJ a"
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v diagramu č. 3 a Č. 4 hodnotami pro sexagesimální
vteřiny (dělením hodnot v diagramu uvedených číslem 3,0864). Hodnoty a uvedené v 1. diagramu jest
možno ponechati v grádech.
Jako příklad k použití diagramu uvádím v příloze
Č. 3 kriterium pořadu Č. 29 z kat. území N., počítané
podle dosavadních ustanovení Návodu A. (Výpočet

celého pořadu není uváděn vzhledem k úspoře místa.)
Ve sl. 14 a 15 této přílohy je proveden výpočet délkové a směrové odchylky.
V příloze Č. 2 uvádím tentýž pořad ve vhodně upraveném tiskopise na jedné straně. Odchylka délková
a směrová je určena graficky. Zde byl sloupec 10 a 11
z přílohy Č. 86 Návodu A převeden do sloupce Č. 7 a 8,
PfiI I.

GRAFICKÉ URČENí ODCHYLKY DÉLKOVÉ Os A SMĚROVÉ
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uvedeno v příloze č. 1 (diagramu) při jednotlivých
nomogramech a tabulkách. V příloze Č. 2 dole je dále
uvedeno 7 hodnot pro stanovení odchylky délkové
a směrové způsobem grafickým. Tyto hodnoty si
počtář postupně zapisuje, jak je určuje v diagramech
v příloze Č. 1. Konečně jsou v příloze Č. 2 uvedeny
Ov Ox
,
,
hodnoty -[~'] '[8J ' potrebne pro rozdělení odchylky

v souřadnicových rozdílech.

.,

V příloze č. 2 je pořad počítán stejným způsobem
jako
podle Návodu A až ke stanovení odchylky Oi!
A"
a Ox, Její velikost je posouzena zjištěním dovolené odU
III
~hylky délkové a směrové způsobem grafickým. V pří1,oze
Č. 1 byly na prvém diagramu stanoveny ze sou>rp.;:I.~.~Ý.!..~_.sl~P.~.~.f!~ .t:;:.l( •.. ~.~!.o~ ~~~._P...:oq§ll6!:!.~
.
řadnicových rozdílů L1 Y KP = - 842 m, L1 XKP =
lDz'J "':: 2i3q,:J.2...C?S<p:_.'.':.q3!!..~~. {';fc.KP ",::286JS.~s'l' ",::o.:J.~z.o.Z!
286 m, jižník a = 321g a délka S = 890 m.
Z odchylek 0.'1 = - 0,21 m, Ox = - 0,07 m byla urtgp' = 2!JJ8~
s' = 888''lJ !!_'I'~.oo?:~!ť!!!....!!..'.'.':
..~91_
.
~ena délková odchylka Os =
0,18 m a příčná od..
'I': ..
88891
chylka a = - 0,14 m. V tabulce č. 2 byla zjištěna
.--_.~:.":'.:!~!.:B!..~t..s.'.":' ~.?s. _ ~.~:!..~f!..~~~oos..~
.. 88801
dovolená odchylka L1 S = +- 0,43 m. Z diagramu č. 3
byla z příčné odchylky a = - 0,14 m a délky S =
<:>.a.o.~=o~~~~q,~~?..
0"18_~s ~-KJ
= 890 m přímo odpíchnuta směrová odchylka Oú =
= - 98". Konečně v diagramu Č. 4b byla zjištěna dovolená odchylka L1 a = +- 428" k dané hodnotě [sJ =
o. = -00J?
• -000008
o~=-:~
'-000023
rsJ 92Q
= 929 m a délce S = 890 m.
(.1 920
Příloha Č. 2 mnou navržená je ukázkou, jak by bylo
20.58
možno počítati polyg. řady nejen s úsporou času, ale
889
i tiskopisů, jichž by se ušetřilo plných 50%, zvláště
když i případné nepřímé připojení polyg. pořadu by
se mohlo uvésti bez jakýchkoliv závad na konci pořadu.
Hodnoty S', S vzíti z větiícb
soufadnlcových
rozdUO

Os
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sloupec č. 12 byl vynechán. Záhlaví sloupce 14 bylo
vypuštěno, neboť číselný výpočet odchylek byl nahrazen grafickým. Záhlaví sloupce 15 v příloze č. 3 je

Právě před 120 roky vyšla knížka "Trigonometrische Vermessungen der konigl. Hauptstadt Prag und
ihrer Umgebungen von 1804 bis 1812«, kterou napsal
Josef J li t tne r, c. k. rak. dělostřelecký hejtman.
V této knížce popisuje Jlittner na 16 stránkách
(formátu 12 X 20.5 cm) postup měření celé sítě trigonometrické, která později sloužila k p.9řízení prvního přesného plánu Prahy. Tento plán zaujímá území
Starého a Nového Města, Malé Strany, Hradčan, Josefova a Vyšehradu. Dále v této knížce uveřejňuje
~ další trigonometrické měření, prováděné v okolí
Prahy.
Úvod k této knížce napsal astronom Alois David,
v té době sekretář král. české společnosti nauk. Celkový rozsah knížky jest 102 stránek, které vedle popisu měření, jsou vyplněny vypočtenými úhly a délkami celé trigonometrické sítě Prahy a okolí, jakož
i vypočtenými zeměpisnými šířkami a délkami všech

Diagram tištěný na kladívkovém papíře lze obdržeti
za cenu 14,- K i s návodem na adresu: Ing. L. Švejda, kat. měř. úřad, odd. pro nové měření, Praha V,
Kelleyova B.
Obr, 1 až 4. příloha

1 až 3, SIA, Praha,

-

Ing. L, Svejda.

bodů orinetovaných k pražské hvězdárně. Jako příloha k této knize je připojen přehledný plán trigonometrické sítě v měř. 1 : 8000.
Dříve, než započato bylo s trigonometrickým měřením, které vlastně bylo v prvých letech aplikačním
cvičením žáků matematické školy c. k. 1 děl. pluku,
byla na nynější Letné v dubnu r. 1803 na podnět
astronoma AI. Davida měřena základna o délce 355,
3261 víd. sáhů. Měření základny popisuje AI. David
v knížce "Trigonomische V ermessungen zur Verbindung der k. Prager Sternwarte mit dem Lorenzberg
und zur Bestimmung der geographischen Breite und
Liinge des Ortes au/dem Hradschin wo Tycho Brahe
beobachtet.« Knížka je z r. 1805.

Počáteční bod základny A (býv. kaplička v polích)
nacházel se asi v místech nynějšího domu čp; 557
v Praze VIL, roh Letohradské a Ovenecké ul. a druhý
bod B (mezník) byl od bodu A směrem západním -
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Pudr: Trigonometrické měření Prahy v letech 1804-1812.

(směrem k baště XVIII.). - Základna byla měřena
Jiittnerovými žáky.
Dále se dovídáme, že základna byla měřena celkem
čtyřmi dřevěnými latěmi, z nichž každá byla 2 víd.
sáhy dlouhá.
S měřením základny bylo započato dne 14. dubna
r. 1803 r,áno, při teplotě vzduchu 6° a skončeno kolem
1 hod. odpoledne při teplotě 120• Druhé měření konáno bylo 15. dubna za ranní teploty 7° a v poledne
ukončeno za teploty 140. Po oba měřické dny nebylo
na měřických latích pozorováno nějakého prodloužení, neboť latě byly zpracovány za týchž tepelných
podmínek, za jakých se konalo měření. Ani vlhkost
vzduchu neměla nějakého vlivu na latě, přesto, že
tyto nebyly opatřeny olejovým nátěrem, jelikož počasí bylo po oba dny měření velmi suché, vzduch jasný a hygrometr stál již v 9 hod. dopol. na suché
straně. Z obou měření byl rozdíl v délce jen asi 4
čárky (8 mm).
V r. 1804 použil Jiittner při cvičení svých žáků
opět tuto základnu a určil polohu několika kostelních
věží vnitřního města.
Dva roky později v r. 1806, kdy opět konal cvičení
se svými žáky, rozhodl se rozšířiti měření o další
trojúhelníky a trojúhelníky voliti tak, aby těchto
mohlo býti použito pro síť celého města.
Byly to trojúhelníky (obr. 1) AC Hvězdárna, AB
Lovecký zámek, Lov. zámek AC a Lov. zámek CE.
Body CaE byly vyznačeny dlouhými, hluboko zakopanými kameny.
V roce 1811, kdy Jiittner si předsevzal vyhotoviti
plán Prahy, rozšířil síť o celou řadu nov.ých trojúhelníků, do kterých pojal celou řadu pražských věží.
Při všech měřeních používal Jiittner Voigtlandrova
kvadrantu, který byl ~ajetkem matematické školy
1. dělostřeleckého pluku a který byl dělen na minuty.
Jiittner se zmiňuje ve svém pojednání, že získal při
čtení úhlů takovou zručnost, že odhadoval bezpečně
úhly až na čtvrtinu minuty.
Triangulace z r. 1811 jest základem geometrického
půdorysu kro hl. m. Prahy.
V měsíci květnu 1812 skončil Jiittner všechny výpočty celé sítě, t. j. vypočetl souřadnice všech bodů
pro počátek souřadnicový jímž byla pražská
Hvězdárna.
Pak ustanovil měřítko plánu, podle kterého se měření dálo. Vzhledem k velké rozloze Prahy volil Jiittner měřítko tak, aby 1 víd. coul rovnal se 60 sáhům.
V tomto měřítku jest detail velmi přesně zpracován.
V červnu 1812 započato s měřením na 3 měřických
stolech, na kterých se pracovalo současně. - Orientování měřic~ých stolů dělo se pomocí stanovisek dříve
již určených.
Ve vnitřním městě velmi tuto práci stěžovaly stavební poměry. Bylo to zvláště na Malé Straně. Ve
městě byla volena nová stanoviska pro měřické stoly,
většinou protínáním zpět. Na měřických stolech
prospívaly při zaměřování situace dříve vynesené
pevné body. Jak popisuje Jiittner dále, vyžadovalo
zakreslování domů mnoho námahy a pozornosti.
Když n_abylJiittner při měření města určitých zkušeností, přistoupil k trigonometrickému měření okolí
Prahy.

Obr. l.
Původní základna (A B) - zakreslena do plánu majora
B. Le Roy z r. 1822 - autorem článku.

Jelikož matematická škola 1. děl. pluku měřila úhly
jen Voigtliindrovým kvadrantem, který byl pro svoji
velikost a tíhu při přenášení velmi nepohodlným, vypůjčil si Jiittner od barona Václ. von Vernier theodolit od W. J. S. Jonesa Č. 135 - Holborn. Tento přístroj vyhovoval úplně a delšími cvičeními dospěl
Jiittner až k takové přesnosti, že odhadoval úhly na
30 sek., takže při uzavírání trojúhelníků rozdíl byl
vždy nepatrný. Aby pří zaměřování úhlů dospěl k určité přesnosti, určoval každé stanovisko z několika
jiných stanovisek, jak bylo místně možné a pak vzal
z více měření střed.
Jelikož později poznal Jiittner, že v r. 1803 zvolená
základna pro sítě jest velice malá, zvolil pro novou
trigonometrickou síť určenou pro okolí Prahy novou
základnu, a to stranu A - Hvězdárna (A jest počáteční bod základny původpí), a to z toho důvodu, že
tato stra;Ia byla z několika míst přesně určena. Tato
základna měřila 738,2 sáhů a byla stranou trojúhelníka A - Hvězdárna - L, kde L bylo stanovisko na
Žižkově (bližší označení není udáno, pravděpodobně
sev. svah Žižkova vrchu. *)
Při měření úhlů tohoto základního trojúhelníka pomáhal Jiittnerovi astronom David, který měřil úhel
Reichenbachovým kruhem.
Stanovení tohoto trojúhelníka se dělo s velikou
*) A. D a v i d, ve
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přesností, protože trojúhelník byl východiskem pro
další rozsáhlou práci.
Od tohoto základního trojúhelníka rozvinoval
v r. 1812 pak Jlittner další trojúhelníky, jak z celé
sítě je vidno (obr. 2).
Práci Jlittnerovou posoudil a porovnal s ostatními
pozdějšími sítěmi pražskými prof. Dr. ing. J.

Posudky.
Dipl. Ing. H. W i t ke: Die Rechenmaschine und ihre
Rechentechnik, 52 vyobrazení, 12 formulářů, Sammlung
Wichmann Band 12-1934, str. 161, Verlag Herbert Wichmann, Berlin-Grunewald, RM 10.
Autor, zeměměřičský inženýr, praví v úvodě, že kniha
sleduje nové metody při použití počítacích strojů. Proti
logaritmickému počítání je zdůrazňována známá skuteč-

P e tří k, ve své práci "Příspěvek ku posuzování trigonometrických sítí pražských", přednesenou na
sjezdu čes. přírodozpytců a lékařů v Praze 1914.
Práce tato pak byla uveřejněna v "Zeměměřičském
věstníku" roč. III. č. 1-2 z r. 1915.

nost úspory práce, krátkosti, omezení hledání a interpolace v tabulkách na nejmenší míru a konečně úspora psaní.
Se zřením k přítomnosti je zvlášť vyzvedána úspora pracovních počtářskÝch sil.
V celé knize je současně patrna snaha po uspořádání
výpočtů do vhodných tiskopisůl) s dosažením co největší
-_-0.

__
.._--

1) Všechny tiskopisy

vydavatelstvo

1943/72

vyhražuje!

jsou očíslovány a jejich otisk si

Zeměměřičský
Obzor SIA
ročnlk
4/31 (1943) člslo 5

úspory papíru. Většina těchto formulářů má značnou
přednost proti podobným u nás užívaným, jelikož jsou
jednostránkové a tím přehlednější.
V knize jsou shrnuty základní úlohy počítání strojem,
dosud roztroušené v mnoha časopisech a knihách, a to
z ,~eodesie, geometrie a užité matematiky. Použití značného počtu příkladů z oboru geodesie odůvodňuje autor svým
povoláním.
V prvém oddílu je na 20 stranách podrobný popis téměř
všech dnes běžných typů a značek počítacích strojů jednoduchých, dvojitých (spřažených!), ručních i elektrických,
kromě strojů sčítacích. Na pěkných obrázcích a schematických kresbách jsou vyobrazeny jednotlivé stroje. jakož
i funkce jich součástek. Vyobrazené součásti jsou v textu
podrobně popsány. Podle své funkce jsou počítací stroje
rozděleny na 5 skupin, a to:
1. stroje se stupňovitou hřídeli2) (stupňovité válce) Staffelwalzenmaschinen,
2. stroje s koly s příčly2) (paprskovitá kola) - Sprossenradmasch.,
3. stroje s poměrnou pákou - Proportionalhebelmasch.,
4. stroje s posunovací klikou - Schaltklinkenmasch., a
5. stroje násobilkové - Einmaleinskorperinaschinen.
V knize jsou použita některá nová označení, na př. místo
Einstellwerk - Geber a místo Resu1.tatwerk - Hauptziihlwerk. Autor to odůvodňuje tím, že při náležitém využití početních možností stroje lze dosíci výsledku mnohdy
i v obrátkovém počitadle.
Ke konci dílu prvého, jakož i každého dalšího, je zařazen soupis novější použité literatury a tabulek. Z českých
tabulek nebyly autorovi známy tabulky Křovákovy ani
Elznicovv.
V druhém díle je věnováno 50 stran základním početním
úkonům strojového počtu. V úvodě tohoto dílu je podrobně
popsáno použití stroje, označení a určení desetinné tečky,
přenášení čísel z počitadla do počitadla a popis početních
úkonů, jež lze na stroji řešit. Četné číselné příklady mají
sloužit k vysvětlení strojového počtu a začátečníku usnadniti studium použití různých zde uvedených způsobů.
V dalším jsou popsány různé způsoby vyjádření záporných
čísel dekadickými (komplementy) a převod záporných čísel
v dekadické a opačně. Dále označení desetinných míst (oddělením značkou) podle známého pravidla, že počet desetinných míst v nastavovacím počitadle plus počet míst
vobrátkovém je roven počtu míst ve výslednicovém. V dalším je vysvětleno a na příkladech cvičeno nastavování
čísel a přenášení jich z počitadla do počitadla a to jak
ti strojů se zařízením pro -přímý (automatický) přenos, tak
i u obyčejných, kde nutno č1sl0 opět vysadit.
V dalším je probráno sečítání, odčítání. násobení, dělení,
zkrácené násobení a dělení, jakož i násobení a dělení
S různými znaménky. Při všech těchto úkonech je vždy
vzat náležitý zřetel na správné nastavení za účelem dosažení potřebného počtu míst. Rovněž použití spřažených
strojů je věnována potřebná pozornost. Dále je popsán
výpočet ploch ze souřadnic způsobem v tomto časopise
svého času uvedeným, s použitím šablony zavedené u nás
instrukcí A.
Zdůrazněny jsou všechny početní úkony s komplementy
(dekadickými čísly) a množství příkladů má čtenáři učiniti běžným počítání s kladnými i zápornými čísly. V této
kapitole je pro zeměměřičského inženýra příliš důkladnosti. ielikož mnoho poimů ie mu známých. Zdá se však,
Ze kniha má sloužit k vÝcviku počtářů s nižším vzděláním.
V další části je popsáno několik ~ruhů odmocňování
dvěma a třema. způsob zkráceného odmocnění, jakož i odmocnění násobením. Ze základních úloh dvojitým strojem,
uvedených na 20 stranách, je' zajímavé řešení n. faktoriálu, jež při použití obou počitadel je velmi rychlé. Rovněž
je tomu tak při různÝch úkonech se zlomky.
Třetí oddíl je na 72 stranách věnován běžným úlohám
z ~eodesie. Jsou to sčítání úhlů a převody :Uch z nové
do staré soustavy a opačl'.ě, řešení trojúhelníka sinovou
a kosinovou větou. výpočet centračních změn, výpočet směru a vzdálenosti, řešení protínání vpřed i zpět, výpočet

nepřístupné vzdálenosti, průsečíky přímek, výpočet poly~onálního pořadu, bodů měřických přímek, transformace
souřadnic, vyrovnání souřadnic jednoho bodu a transformace zeměpisných souř3dnic na Gauss-Krtigerovy
a
opačně.
Všechny tyto výpočty jsou uspořádány způsobem u nás
neobvyklým, v souhlasu s pruským návodem IX. Při řešení trojúhelníka je zaváděna pro stranu kontrola podle
vzorce
a

= S~!1J---<P_tr). (b ~

CI)

smHP--y)

Rovněž výpočet centračních změn je počítán odlišně podle
vzorce3)
Sec _
sin f
cc
A
u
---el!
",
s

+

přičemž hodnoty LI jsou vzaty z přímkového nomo~ramu,
otištěného na okraji každého formuláře. Hodnoty Ll jsou
vypočteny do 6,4 ~. Pro (j. < 1 g je hodnota LI zanedbatelná.
Druhý vzorec přesný je
sin

(j

=~e [_ sin (400g

V tiskopise pro výpočet
jižníku a vzdálenost~) se
ty jsou tvořeny přímo ve
ního pořadu jsou odchylně
vých rozdílů podle vzorce:
J y
LI X

= sin -(a + 50g)
= sin (a + 50g)

E)].

-
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směru a vzdálenosti (u nás
nezapisují rozdíly souřadnic,
stroji. Při výpočtu polygonálpočítány kontroly souřadnico-

+ 50g)
• s' + cos (a + 50

. s' -

cos (a

g)

• s'
•

s'

s'

= 0,70711 s

Pro usnadnění výpočtu dovolených mezí pro délkovou
a příčnou odchylku je na průsvitce připojen kruhový
nomogram. Rovněž hodnoty směrových součinitelů, které
b = (x-xo)=I!,jsou
s'
sestaveny v nomogramu na okraji dvoustránkového tiskopisu společného pro výpočet přibližných souřadnic i vyrovnání.
V posledním oddílu jsou na 10 stranách sestaveny různé
tabulky dopustných m~zí, tabulky pro převod úhlové míry
na obloukovou a desetimístné tabulky isometricM šířky
pro pás severně a jižně od 460 do 560 zeměpisné šířky.
Pro toho. kdo se obírá studiem praktického využití strojového počítání, je velmi cennou pomůckou důkladný seznam literatury. Ač třetí oddíl je zaměřen ve směru odlišných předpisů, přece i zde lze načerpat mnohopoužitelného. Pro zeměměřičského inženýra je kniha v každém
směru zajímavou a lze jí použíti zejména jako učebnici
při výchově praktických počtářů v kancelářích Civ.' ~eometrů, kde není dosud všude stroj náležitě využit a tím
i k němu zařazená pracovní síla. Knížka má roZIílěr
17 X 26 cm a je vkusně upravena.
Ing. Krumphanzl.
jsou dány vzorci a= (y-y(i)~;,

s-

Vermessung. Grundbuch und Karte. VerJag des Schweizerischen Geometervereins, Ziirich 1941. Vázaná kniha
formátu A 11 o 287 stranách s 42 obrázky a 10 plánoVými
přílohami, cena 8 RM.
Kniha byla vydána jako doplněk k zeměměřičské výstavě uspořádané v r. 1939 v rámci zemské výstavy v Curychu. Obsahuje soubor článků různých autorů, které poskytují pliehled švýcarského.zeměměřičství
v jeho různých
složkách. Knihu uvádí článek známého konstruktéra
H.
Wilda o historii jeho vynálezů. Pak následuji pojednání
různých autorů o zobrazovacích metodách. triangulačních
a výškopisných podkladech. o měřických metodách, zejména o fotogrametrii, o organisaci pozemnoknižního měření a o kartog-rafických pracech. Další články jednají
o pozemnoknižních a přehledných plánech, o topografických a geografických mapách. o kreslmí, reprodukci a
udržování plánů 'v'e shodě se skutečností, o plastických
mapách a o využití map pro účely geologie a bótaniky.
Dočteme se tu o organisaci zeměměřičského stuňia
Svýcarech i o problémech civilních zeměměřičů. Ke knize je

~) Názvy v závorce isou noužity v knize Dr. VI. R y š av é ho »0 počítacích strojích« z r.1928.
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připojen seznam sbírek map a plastických plánů a přehled švýcarských závodů na geodetické stroje a závodů
grafických a reprodukčních. Deset ukázek plánů a map
dokumentuje vyspělost švýcarské kartografické techniky.
Krásně vybavená publikace je dokladem lásky švýcarských zeměměřičů k vlastnímu povolání a svědectvím
opravdové snahy prospět spoluobčanům.
Fiker.
Podmínky pro zadání prací zeměměřičských. Vydala
Inženýrská komora, v Praze. Stran 28 a 2 přílohy. A/4.
Cena 6,- K.
Sdružení civilních geometrů pro nová měření při pracovní sekci Inženýrské komory v Praze vypracovalo za
součinnosti Českého zemského ústředí obcí, měst a okresů
v Praze podmínky pro zadávání zeměměřických prací
civilním geometrům. Inženýrská komora vydala je tiskem.
Podmínky obsahují vše o b e c n á ustanovení, v nichž
jsou uvedeny všeobecné podmínky zadávací, formální řízení při podání nabídek, ustanovení o splátkách honorářů atd. a ustanovení z v 1 á š t n í. Tato ustanovení zvláštní
obsahují pak podmínky pro obnovení pozemkového katastru řízením autentifikačním, v nichž jsou podrobně rozepsány závazky protektorátní správy, závazky obce a závazky civilního geometra při novém měření, dále podmínky
pro zadání měřických r>rací pro síť pevných výškových
bodů určených přesnou nivelací a konečně podmínky pro
zadání měřických prací na opatření výškopisného a vrstevnicového plánu obce. Podmínky doprovozeny jsou vzorcem
dopisu, jímž obec vyzývá civilního geometra k podání nabídky a vzorcem nabídky civilního s:eometra.
Podmínky vypracovány jsou v německo-českém znění a
tvoří další krok k tomu, jak zajistit větší součinnost civilních geometrů při budování našeho měřického díla a při
očekávaném rozvoji plánovacích prací.
P-r.
Karten-Worterbuch
von WiIh. Bonacker. V roce 1941
vydalo nakladatelství
Paul Lippa v Berlinu-Friedenau
jazykovou příručku, obsahující nejobvyklejší místopisné
názvosloví. vyskytující se v kartografických
dílech. Na
276 stranách obsahuje slovník překlady výrazů z 55 jazyků, srovnaných foneticky podle německé ahecedy. při
čemž vedle fonetického znění je uvedena i původní tisková úprava příslušného jazyka: Najdeme zde vedle evropských jazyků zastoupen jazyk japonský, čínský, kirkizský,
indiánský, arabský. tibetský, tatarský. perský a p
Nás zajímají překlady nejužívanějších topografických
výrazů přeložených z češtiny do němčiny. Tato česko-ně·
mecká část je shrnuta na 5 stranách. Na rozdíl od podob.
ných jazykových příruček, neobsahuje
slovník údajů
o rodu podstatných jmen ani v českém ani v německém
textu, tím méně frazeologii.
Bvlo by jen upozorniti na některé odchylky mezi pře.
klady vÝrazů, jak .isme je našli v tflmto slovníku a překlady, jak je uvádí »Česko-německý slovník pro zápisy
v nnzE'mkovém katastru«. Některé z těchto odchylek jsou
čále uvedeny. Překlad v prostředním sloupci je převzat
z Bonackerova slovníku. Vedle něho v třetím sloupci je
uveden překlad, jak nám ho podává »Česko-německý slovník pro zápisy v pozemkovém katastru«:
břeh
bystřina
cesta
chata
chmelnice
cukrovar
čerpadlo
dráha lanová
hostinec
kamenouhelný důl

lihovar
mapa
panství
papírna
parní mlýn

Strand, Ufer
Glessbach
Strasse, Weg
Schutzhaus, Schutzhiitte
Hopfenanpflanzung
Zuckerslederel
Pumpwerk

das Ufer
der Wildbach
der Weg
dle Hiitte

der Hopfengarten
dle Zuckerfabrlk
das Schopfwerk
das Pumpwerk
Seilbahn
dle Drahtseilbahn
Wlrtshaus
das Gasthaus
Stelnkohlenbergwerk dle Stelnkohlengrube\
das Stelnkohlenbergwerk
Forst, GehOlz, Wald der Wald
dle Waldung
dle Splrltusbrennerel
Brennerei
Landkarte
dle Karte
dle Herrschaft
Domane
dle Paplerfabrlk
PaplermUhle
Dampfsagemiihle
dle DampfmUhle

průsek
rokle
rybník
samota
skála
skladiště
stezka
strážní domek
střelnice
tržiště
turistická chata

Pulvermagazln
Pulvermiihle
Schnelse
Hohlweg, Klamm
Telch, Welher
Elnod, Weiler

der Durchhau
dle Schlucht
der Telch
dle Elnschlcht
der Weiler
Fels
der Felsen
Lagerplatz
das Lagerhaus
der Lagerraum
Fusspfad, Pfad, Stelg der Fussv,reg
Bahnwarterhaus
das Wachterhaus
Schlessplatz
dle Schlesstatte
Markt
der Marktplatz
Schutzhaus
dle Baude
das Turlstenhelm
dle Turlstenherberge
dle Lehne
dle Berglehne
das Geratehaus

Nepatrné tiskové chyby. které se ojediněle vyskytly
v české části.Bonackerova slovníku nemají vliv na význam
tohoto obsáhlého díla, o jehož zvládnutí se autor se svými
spolupracovníky pokusil.
Kniha je formátu 8°; její cena 300 K není se zřetelem
na obtížnost tisku nepřiměřená.
Leš.
Eu gen Se hm a h 1: Železo hýbe světem, Z němčinv
přeložil Antoš Finger. Str. 214 se 33 obrazci. Nakladatelství Orbis, 1943. Cena brož. 35.- K.
Zajímavá práce, která velice poutavým způsobem líčí
dějinný vývoj železa a jeho význam v životě nároků.
Železo, ač je nepatrná ruda mezi rudami, bylo provoláno
králem »ve věku hromadnosti« i se svým nezbytným průvodcem uhlím. Číňané znali železo již 3000 let př. K a již
2000 př. K. znali magnetovec. Řek o v é dováželi ocel
z Armenie, klasické to země dobývání a zpracování kovů.
Etruskové znali svá ložiska železné rudy a teprve za Servia
Tullia byly zavedeny železné zbraně v římském vojsku.
Nejslavnější římské doly železné byly na Elbě, v Korutanech a ve Stýrsku.
V době stěhování národů přešli přes Stýrsko Visigotové,
Runové, Rugové, Rerulové, Langobardi, Ostrogotové a
Slované. Soustavné dolování ve Stýrsku začalo až opět
r.712.
Nejstarší německé horní právo psané je Jihlavské z r.
1250 a Kutnohorský horní zákon zná již 8hodinovou směnu. Uvádí nejjednodušší kovářské výkony a postupuje až
k výrobě brnění, pancířů, helem, a mečů. Líčí práce zbrojířů německých. Knihtisk, střelný prach a vysoké· pece
nejsou uváděny nikdy vedle sebe, poněvadž technikabývala vždy cizí dějepiscům, praví autor. Vysoká pec dávala
tekuté železo, které se dalo slévati jako jiné kovy a brzy
se poznalo, že zkujněním litiny lze vyráběti železo i ocel.
Prvních děl železných použili Angličané r. 1346 při obléhání Crécy. Panna O r 1 é a n s k á na svém vítězném tažení proti Angličanům užívala lehkorážových děl bronzových proti železnÝm dělům Angličanů. Se stálými vojsky
začala výroba pušek a při tom uvádí rozvoj německých
dílen puškařských. G u s t a v A d o I f zavedl karabiny pro
jezdectvo. a když ve Francii sestroje bodák, stala se puška
zbraní pěšáka. Nezbytný průvodce železa je uhlí, z počátku
dřevěné a teprv později kamenné.
Pap i n o v i podařilo se sestrojiti parní stroj, leč teprve Ne W com e n ů v »ohňový stroj« bylo možno použíti na
čerpání vody z dolů. Když James W a t t stal se universitním mechanikem v Glasgowě, začal pracovati na svém
stroji a dostal první patent 5. ledna 1769. Watt uvolnil
cestu Anglii do světa, neboť parní stroj zrevolucionoval
svět a lidský život a jeho účinky nebyly dodnes probádány
a poznány.
N a p o I e o n skoncoval starou výchovnou metodu duchovní a abstraktní a chtěl učiniti středem výchovy matematiku a přírodní vědy. Ministrem vyučování jmenoval
technika, znalosti fysiky a chemie měly býti obecným statkem vzdělaných lidí. Napoleon dal též příkaz, aby byla
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sepsána první učebnice o hutnictví a v r. 1798 došlo
k první výstavě průmyslu a řemesel v Paříži. S tím vším
souvisí dále stavba železných lodí a železnic.
Zvláštní stať je věnovyna K r u p p o v u závodu a jeho
vytrvalé snaze nahraditi bronzová děla ocelovými. Poslední statě jsou věnovány úvahám politicko-národohospodářským, které poskytují zajímavé průhledy na politické dění
posledního čtvrtstoletí a usnadňují pochopiti řadu zjevů,
o

které jsme zažívali. Knihu měl by čísti každý technik,
neboť železo a_ocel je věc, která nás v celém životě obklopuje a jsme na ní závislými, třeba si to ani neuvědomujeme (hřebík, kladivo, kleště, nůžky, vidlička, nůž a lžíce
atd.).
Kniha zakončena je zajímavým »statistickým dodatkem« o železné rudě, o litině, o železnicích, o stavbě lodí,
o výrobě automobilů a o těžbě kamenného uhlí.
jpk.
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Dvě exkurse zeměměřičských inženýrů. Skupina zeměměřičských inženýrů při Odbočce SIA v Praze pořádala
v dubnu 1943 zajímavé exkurse. První byla 3. dubna do
podzemních prostor bloku Staroměstské radnice a navazovala na úspěšnou přednášku Ing. V li š i () zaměřováni
Staroměstské radnice. Vycházky se účastnilo na 30
inženýrů, kteří za doprovodu p. Ing. K a m a r lid a si prohlédli rozsáhlé
podzemní prostory a se
zájmem vyslechli odborný
výklad předsedy Pražského památkového sboru, p.
ústředního
rady
H I ubinky.
Druhá
exkurse
byla
uspořádána na dvakrát, a
to ve. dnech 13. a 15. dubna na
trigonometrický
bod v Šárce. Prvý den byl
vyhražen
civilním geometrům, jichž účast však
byla velmi malá (jen 3i) :
bylo celkem 10 účastníků,
většinou měl'. inženýrů z f{editelství drah v Praze.
Zato 15. dubna byla mimořádně velká návštěva: 67
osob. Mezi účastníky byli zástupci ministerstva financí,
Zeměměřičského úřadu, přednostové a úředníci kat. měř.
úřadů, Zemského úřadu, Gen. řed. dálnic, f{ed. vodních
cest, staveb. úřadu hl. m. Prahy a .i. Přítomné uvítal předseda Skupiny zeměměř. inženýrů p. rada Ing. Pud r,
který ocenil obzvláštní ochotu Zeměměřičského úřadu,
s jakou našim přáním vyšel vstříc a po odborné stránce
exkursi dobře připravil.

Odborný výklad pod triangulaéní věží podal Ing. Dr.
L u k á šek. Vysvětlil účel tohoto cvičného trigonometrického bodu a na plánu 1 :100 000 ukázal, kterak v okolí na
ploše asi 25 km2 byla vybudována vzorná podrobná triangulační síť o hustotě bodů asi 2 km; triangulace vychází
přitom z trigonometrických bodů 1. ř., které tvoří trojúhelník Ladví, Džbán a Studený Vrch u Dobříše. Ve svém
půlhodinovém výkladu se Dr. Lukášek zmínil také o stabilisaci trigonometrických
bodů, o stavbě triangulačnich
Yěží a o konstrukci zvýšených stanovisek.
Další výklad podal Ing. K rum p han z I. Účastníkům
na místě vysvětlil, kterak se zjišťují centrační prvky a

s jakou přesností se při tríangulaci měí'Í. Nakonec zodpověděl i několik dotazů praktíckého rázu.
Většina účastníků vystoupila potom ve skupinách na
triangulační věž, zatím co ostatní Se zájmem si dole prohlíželi velký Wildův triangulační theodolit. Postup používaný při zaměřování a
způsob, jak se v mikroskopu odečítají úhly, ochotně
vysvětloval Ing. U h I í k.
Podobně jako loňského
roku na zkušební nivelační polygon, vydařila se
i poslední letošní exkurse
na cvičný trigonometrický
bod v Šárce. Všichni její
účastníci byli plně spokojeni, neboť vycházka jim
přinesla mnohé praktické
ponaučení a krásnÝ jarní
den příjemně osvěžil.
Klobouč"k.
3 snímky, SIA, Praha. Ing. Dr. J. Klobouček

Regulační plány ve Švýcarsku, Také ve Švýcarsku věnuje se v poslední době zvýšená pozornost plánování krajů
a sidlišť. V čís. 5 a 6. švýcarského zeměměřičského časopisu »Zeitschrift fiir Vermessungswesen und Kultu rtechnik« z r. 1942 je otištěna přednáška o upravovacích plánech, přednesená arch. H. St-Orim, přednostou staveb.
úřadu v Badenu v přednáškovém kursu, uspořádaném
svazem švýcarských zeměměřičů.
Přednášející pojednává o hlavních zásadách pro vytvoření dobrých plánů regulačních a vytyčuje požadavky,
jímž musí takové plány vyhovovati. Úvodem upozorňuje
na nové části sídel, hlavně měst, pro které byly také kdysi
vyhotoveny upravovací plány, o nichž se tvrdilo, že jsou
dobré. Nyní však, když jsou uskutečněny, vidíme často
přímo odstrašující příklad toho, jak krásná švýcarská
krajina může býti nepromyšleným zastavováním proměněna v bezvýraznou stavební plochu. Dále praví arch.
StJOrí: »Venkovská krajina nemůže přirozeně zůstati zachována, neboť spotřeba bytového a obchodního prostoru
stále stoupá. Je však důležité, aby při rozšiřování sídlišť
nevznikala jen zastavěná plocha, nýbrž, aby se pomýšlelo
již předem na to, co má z krajiny zůstat, aby lidský
život neprobíhal jen mezi domy a asfaltem.
Plánování musí se díti pod zorným úhlem daleké budoucnosti. Jen proto, že naši předkové netušili rozvoj motorisované dopravy se mohlo státi, že naše silnice probíhají ještě dnes úzkými osadami. Dělati však nyní něco
Dodobného a nedbati požadavků moderní dopravy, bylo by
jistě neprominutelnou chybou.
Upravovací plán zasahuje značně do života příštích
generací a běží tedy o velkou odpovědnost vůči těmto generacím. Všechny úkoly je třeba řešiti pro potřebu celku
a nikdy pro spekulanty, jednotlivce nebo skupiny, neboť
ti v předešlých desetiletích velmi nezdravě do vzrůstu
měst zasahovali. Dále nutno pamatovati, že provedená
výstavba je výtvo.r trvalý, budovy se střídají sice během
staletí, avšak základní půdorysy se v dohledné době nemění a o dodatečné přestavbě nelze pro nesmírné obtíže
ani uvažovat.
Při plánování řešíme celý soubor otázek, při čemž se
vždy musíme ptáti, co za daných okolností je nejspráv-
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nější. Vždycky je třeba hledati nejjednodušší formu, neboť
ta modernímu člověku nejlépe vyhovuje.«
Stavitelům měst, ať jde o pracovníky toho či onoho oboru, připomíná dále přednášející, aby si uvědomili, že
upravovacím plánem navrhují půdorysy
hm o t n Ý c h
útvarů, čili základy pro charakter
městských čtvrtí.
K takovéto činnosti je zapotřebí velkého nadání a představivosti. Projektant musí umět posoudit, jak bude působiti jeho zhmotnělý plán. Upravovací plán je výrazem
funkcí denního života, z nichž hlavní jsou: byt, práce,
doprava, rekreace. Faktory, které spolupůsobí, jsou: technika, hospodářství, hygiena, umění, dopravnictví a pod.
Proto i goeniální skiza není hned upravovacím plánem,
nýbrž upravovací plán. aby byl zralý k uskutečnění. předpokládá namáhavou práci. Je ovocem spousty přípravných
prací a návrhů, které sloužily k objasnění úkolu. Jsou to
práce technické, hospodářské, statistické a dopravně vědecké. Je výslednicí spolupráce řady odborníků jako: Stavitelů. stavebních, kulturních a zem ě měř i č s k ý c h
inženýrů. inženýrů dopravních. hygieniků. hospodářů, zahradních architektů. Práce projektanta musí býti proniknuta záměry těchto s pec i a Ii s t ů a musí se snažiti
o vyrovnání jejich problémů. Kriterium pro dobrý upravovací plán spočívá právě ve stejnoměrném zpracování
hlavních otázek; nesmí býti dávána jedněm přednost před
ostatními. Dobrý projekt nemůže se na příklad zabývati
převážně jen esthetickou. anebo jen technickou stránkou
úkolu.
Hm o t n á č á s t města jako stavebního celku, jinak
-řečeno j e h o tvá ř. je určována zákony architektury.
Architektura se má přizpůsobiti charakteru města (sídla)
a jeho esthetickým hodnotám i zvláštnostem. Ovšem je
jasné, že nebudeme napodobovati staré stavební l1mění,
neboť podmínky, jež vytváří přítomnost, vedou k novým
formám. Upravovací plán potřebuje též jistou pružnost,
aby nemusil býti za krátký čas měněn a revidován. Má
proto jen to nejnutnější
býti podrobeno schvalovacímu
řízení.
V dalším přednášející podotýká, že nejlepším prostředkem k docílení dobrého řešení ve výstavbě je veřejná soutěž. I když ze soutěže nevyplyne dílo úplně zralé k provedení, přece se vždy vyskytnou poznatky, kterých lze použíti pro další zpracování plánu. Obecní správy měly by
se proto častěji uchylovati k tomuto prostředku a zapojiti
-tak praktickv činné architekty a inženýry do plánovacího
"procesu a dáti jim možnost spolupráce.
Za jeden z h Ia v n í c h ú k o Iů upravovacích plánů
"považuje arch. Stori dobré vy řeš e n í do p r a v n í c h
c e s t, kteréžto řešení má býti zaměřeno do vzdálené budoucnosti. Neznáme sice přesně budoucí rozvoj dopravy,
avšak přesto musíme při zakládání komunikací pamatovati na zvýšené budoucí požadavky a řešiti komunikace
tak, aby byly schopné přizpůsobení. Měřítkem jakosti
komunikačně-stavebního
plánu je právě tato přizpůsobivost. Není hospodárné budovati předčasně. stačí když se
projektant postará o dostatečně široký volný prostor budoucích dopravních tepen. V přítomnosti se nepoužívané
plochy zařídí jako trávníky, předzahrádky;
ovšem bez
výstavků a zátiší.
V dalším přednášející doporučuje, aby se při zhotovování unravovacích plánů započalo nejprve s řešením dopravníčh cest, které jednak mají zapadati do velkého
územního rámce, jednak musí býti bez překážek, jež by
bránily přehlednosti. Neboť na dobrém rozhledu závisí
bezpečnost a rychlost dopravy.
Každá dopravní cesta (komunikace) musí býti účelná;
buď je dopravní tepnou anebo připojovací komunikací.
která zpřístupňuje určité území. (Je totiž dopravní plocha
ve výstavbě i v udržování velmi drahocenné dílO.I) Upravovací plány této zásadě zpravidla nevyhovují. Zjišťujeme, že by mnohé příčné spojovací komunikace (ulice)
mohly býti vypuštěny a zřízeny jen komunikace pro chodce (průchody). Zdá se, že moderní projektanti mají odpor
k těmto t. zv. podřadnostem, ačkoliv, myslíme-li na průchody. běží o zařízení jednoduché a užitečné.
Další, nikoliv jen maličkostí je, aby projektant byl s po--------

lohou území dobře seznámen a aby volil vidy takové směry
pro komunikace (ulice), jež by byly pro umístění budQv
a dobrou polohu bytů nejvýhodnělší. (Dobrou pomůckou
pro tento úkol je na př, schema slunečního osvětlení daného území.l)
Zvláštní pozornost má projektant věnovati křižovatkám.
Nikoliv šířka komunikace, nýbrž přehlednost křižovatek
je rozhodující pro posouzení dopravního plánu. Tvrdívá
se. že nejjistějším kriteriem pro zhodnocení reg'Ulačního
plánu jsou navržená řešení dopravních průsečíků.
D a Iš í m důl e žit Ý m ú k o lem upravovacích plánů
označuje arch. H. Soori pří p r a v u s t a v e b n í c h p 0zem k ů. Tyto musí vyhovovati všem požadavkům dobře
orgoanisovaného sídliště, jež je místem domácí práce, odpočinku a rekreace. Z hygienického stanoviska je třeba
opatřiti nově budované části i střed města prostředky
moder. hygoieny tak, aby nebezpečí plynoucí z přílišného
soustředění obyvatel bylo znemožněno.
Plánování musí působit nejen positivně, ale i negoativně:
zabrániti totiž činnosti plynoucí z nevědomosti a spekulace. Moderní osídlení má míti oproti dřívějším sídlům
nové hodnoty jako hojně světla, slunce: čistý vzduch. Tím
se umožní zdravý a příjemný způsob života. Při plánování
musíme si býti vědomi toho, že právě plánované území a
příslušný byt je vlastí - domovem pro obyvatele a má
jim býti skutečným domovem. Zvláště dorůstajícím dětem
jsou pojmy vlast - domov - bydliště, identické. Jak je
Dotom můžeme nutiti k lásce vlasti a domoviny, když vyrůstají v neblahých bytových poměrech!
13 y t.o v Ý pro b I é m dělí přednášející
na otázku
s t a v b y a s t a v e b n í ho p o zem k u a obírá se otázkou ceny stavební půdy. Laciná stavební půda podmiňuje
levné bydlení - levné nájemné, které má býti v rozumném poměru k příjmům hlavní části obyvatelstva. Cena
stavební půdy je ovlivňována polohou, dopravními možnostmi. náklady parcelačními a formou přípustného zastavění. Závisí právě na upravovacím plánu, který nechtěně tvoří základnu pro budoucí cenu pozemků, jež jsou
sDekulací ihned převáděny do přítomnosti. Nápravu a vyrovnání cen může způsobiti jen velkorysá pozemková obecní politika, a to tím, že obec zakoupí pozemky dříve, než
je úprava známa veřejnosti. Nakoupí tak za nezvýšené
ceny a prodává potom za ceny usměrněné.
Řídké osídlení území je z hygoienických důvodů žádoucí:
důležitější však je pro s t o r n o s t byt Ů. Nikdo se jistě
nebude přimlouvat za tvoření nájemních kasáren, i když
budování řadových domů o několika poschodích je uznáváno za hlavní stavební formu pro nové části měst. Nelze
vždy pomýšleti na rodinné domy, neboť to by nebylo pro
budoucí obyvatele finančně únosné.
Vědom své odpovědnosti prohlásil kterýsi stavitel měst,
že z a hra d y za domy a nikoliv krá s n á n' á m ě stí
jsou budoucím měř í t k e m hod not y lidského sídla.
Uváženo s o c i á In ě, musí zastavovací plán pomáhati
k tomu, aby každý obyvatel, i ten nejchudší mohl bydleti
tak, jak se člověku sluší.
Dostatek volných a snadno přístupných stavebních ploch
je požadavek, jemuž musí upravovací plán vyhovovati.
Začátkem a koncem dobrých základů pro vypracování reg'Ulačního !)lánu je správná pozemková politika obecních
správ.
K e k o n c i zabývá se arch. Stlori o t á z k o u: K d o má
vyhotovovati u Dr a v o v a cíp lán ~ Ar c hit e k t nebo
in žen Ý r~ Odpovídá: »Ten. kdo to dovede«. V dalším
analysuje otázku dále a pravr:-»PříVšeClivěcech,
které
budou působiti na náš zrak, rozhodně musí architekt spolupůsobit. neboť vedle hospodárnosti a účelnosti díla musí
se bráti zřetel na hodnoty citové a umělecké.«
Při pracech pro uspořádání půdy a terénu, kde se jedině uplatňuje střízlivé stanovisko technické vědy, tu běží
o práci inžénýra. K vypracování plánu reg'Ulačního nepostačuje jen dokonale technicky a hospodárně vyřešit.i
dané problémy. ani jen architektonicky plánovati výstavbu
příštího sídliště. nýbrž, pokračuje přednášející, je nutná
úsilovná spolupráce všech interesovaných odborníků. Jedině tak vzniká dobré dílo.
K--a
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