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Do dalšího ročníku časopisu Zeměměřictví
Ve všech těchto snahách,budou nám velkou oporou
VBtupujíce do 4. roku GottwaZdovy pětiletky
uvědomujeme Bi veliký politický a hospodářský zkušenosti zeměměřičů Sovětského svazu, kde země·
měřictví a kartografie je významným a všemi uznávýznam tohoto rozhodujícího období ..v budování
socialismu v' naši' vlasti. V tomto období budou vaným platným článkem hospodářské soustavy.
Zeměměřiči SSSR nechybí při žádné velké stavbě
fJsechny naše mahy zaměřeny k budování velkých
Btaveb Bociali8mu, jejichž vybudováním budou za- socialismu a komunismu a jsou pionýry inženýrské
jištěny pfeápok"tady dalšího rozmachu našeho hospo- práce v oblastech, kde VKS(b) a Sovětská vláda
zamýšlí vybudovat· další a další gigantické stafJoy
dářství.'
. Náš časopis,který je jediným zeměměřickým časo- zaručující přechod společnosti socialistické' na společnost komunistickou; Zeměměřiči SSSR jsou velmi
piBem vydávaným na území ČSR; vstupuje rokem
významnou technickou složkou i v průběhu budování
195! do jubilejního '40. ročníku. Při té příležitostiri
uvědomujeme v plné šíři poslání našeho odborného ~ěchto vel1(ých děl. Je samozřejmé, že s velkými
t~ku a vytyčujeme 8i směr, kterým budeme 8ledovat úkoly, které jsou zeměměřičům SSSR ukládány,
fJ první řadě plnění úkolů pětiletého plánu a výroste i jejich odpovědnost, a zkušenosti, které takto
hledový plán celkověvýstGvby socialismu v naší získávají, jsou nám školou a' nesmírnou pomocí
fJlasti.
v plnění úkolů ukládaných zeměměřičům našim.
Bude třeba obrátit pozornost hlavně' k tomu, aby
Dosavadní zlepšovatelské snahy v zeměměřictví
Ča8ópiB'Be stal skutečným pomocníkem nejširších
a kartografii jsou příslibem, že naši zlepšovatelé
zeměměřických kádrů v plnění úkolů, které jsou jim
jsou na správné cestě. Je však nutno, aby daleko
ukládány plánem výkonů zeměm..ěřickýcha kartov hojnější míře byly používány všechny nové pragrafických prací. na rok 19S2.
covní methody a postupy, aby byly-dále propracová. Tímto plánem je zapojena celá zeměměřická služba vány a ověřovány praxí. Velký úkol v posuzování
d.ojednotného hospodářského plánu, jehož včasným zlepšovacích návrhů a vyřešení celé řady problémů,
llplněním mají být "'Ytvořeny předpok"tadYurychlené
které s sebou přináší změna společenského řádu
výstooby a přestavby naieho h08podářství. Včasným v naší vlasti, čeká na výzkum a dokumentaci, pro
provedsním přípravných zeměměřických a prOjekč- něž by bylo nanejvýš nutné a potřebné zřízení
níchprací.všech clůležitých objektu a 8taveb a jejich
samostatného ústavu. Důkladným studiem požarealillaci značně postoupíme na své ce8tě k socia·
davků všech hospodářských složek nového spo.
lismu.
lečenského řádu na mapové podklady a poCo.znamenápro nás budování socialismu?
můcky jakož i pozemkovou statistiku po'1'0 znamená, že jsme my zeměměřiči odpovědni zemkový katastr - bude nutné vyřešiti v první
k4ždý .na 8vbn- místě za včasné 8plnění plánuvýřadě nové uspořádání operátu pozemkového katastru
konů zeměměřickÝch a kartografických prací. Jde jako jediného řádného soupisu a popisu všech -pozemků na území našeho státu. Pružné udržování pozejména o fJlIhoto~ánímaPOVJÍch
podkladů pro
územní plánování; prozastavovaeí plány a projekty
zemkového katastru ve stálé shodě se skutečným
všeho druhu, jde o vytyčování projektů v přírodě a stavem v přírodě bude dalším předmětem studia a
o nové -zaměření již dobudovaných hotových průvýzkumu. Studiu tohoto problému by se měli v~omyslovýchobjektů a nových sídlišt, jakož i o sou- vat nejlepší pracovníci našeho oboru.
Výstavba socialismu v naší vlasti bude od nás'vystavné doplňování a udržování celostátních mapožadovat základní celostátní mapové dílo - Státní
u:!1ch<Ul \18 stálé shodě se.skutečným stavem v pří·
mapu 1 : SOOO
(hospodářskou). - K jejímu pořízení
rodě. Abychom takovéto všestranné úkoly mohli
bude v první řadě třeba provést přípravu všech
plnitoobře '.1;1 včas a abychom 8plnili plán výkonů
organisačních.opatření a zpracovat instrukci a návod
z~měm6řick1Ícha kartografických prací, bude nutno,
abYCMmS6 'dGleko 'víc, než tomu bylo dosud, za-_ pro její budování. Obor kartografie, který je dosud
bývali otázkou zvyšování produ~tivity zeměměřické roztříštěn v mnohých podnicích a který pracuje nepráce, zlepšovatélským a novátorským hnutím, sta- soustavně, bude třeba přebudovat tak, aby sloužil
chanovskými výkony a rozšiřováním zkušeností nej80cialistické výstavbě našeho státu podle vzoru
lepších pracovníků na všechna pracoviště. Při země- kartografie Sovětského svazu a sovětských odborníků, kteří již vytvořili předpoklady dalšího rozvoje
měřické práci je však třeba dbát víc než kde jinde
tohoto oboru.
.
opatrnosti a se zvyšováním produktivity práce proSoučasněs budováním Státní mapy 1: SOOO
(hospohlubovat kontrolu kvality a pfesnosti, na níž záleží,
jak PřeSněa bezzbytečných hospodářských ztrát vy- ~dářské) bude třeba budovati pro zastavěné a k za·
budujeme naše nové průmyslové objekty a sídliště, stavění určené části měst a obcí popisnou mapu
vodní s(avby a díla, inženýrské pozemní stavby a - v měřítku, které by vyhovovalo všem požadavkům
viechna socialistická zařízení společnosti.
1cladeným na tuto mapu. I zde nám bude vzorem
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Sovětský svaz, jehož bohaté zkušenosti s výstavbou
literatury, která bude dostupná v naší sous~ředěné
měst a obcí a s vyhotovováním popisných map jsou
knihovně Státního zeměměřického a kartografického
nepopiratelné.
ústavu v Praze, jež chce sloužit všem zeměměřičům
Bude třeba všechnu pozornost věnovati našim nej·
a jejíž služeb je třeba daleko víc už;vat k prospěchu·
lepšrm pracovníkům, zabývati se v našem tisku
zvyšování technické úrovně jednotlivců i celých ko· "
lektivů. N GŠe bohatá zeměměřická knihovna v SZKO
vynikajícími výkony těchto pracovníků, studovati
jejich pracovní methody a postupy, umožniti jim
;e nepfeberným zdrojem odbOrné zeměměřické literatury domácí a cizí. Pro potřeby na$ich čtenářů, pro
další prohlubování vzdělání a postarati se, aby svoje
<:kušenosti předávali ve speciálních kursech všem další studium, pro autory a pro ty, kdož se chMjí
věnovat studiu zeměměřictví a kattografie,bude připracovníkům našeho oboru. To je cesta k vysoké
výrobnosti a vysoké jakosti naší práce, tak potřebné
nášet náš časopis seznam přírustků 'knihovny 8ZKO.
k odstranění nynějších nesrovnalostí mapových· děl .
V zavedenéa osvědčenénormativní hlídce, chceme
skutečným btavem v přírodě, zapříčiněných pročtenáře soustavně seznamovat s legislativními CI normativními opatřeními dotýkajícími se zeměrhěřické
vedenými pozemkovými reformami, urychlenými
sóelovacímipostupy při osidlování, hospodářsko~tech- - a kartografické služby a jejích zaměstnanců.
Náš časopis zamýšlíme obohatit názvoslovnou
nických úpravách pozemků a změnami· knihovního
práva a vlastnických vztahů k půdě.
hlídkou, která bude jistě vhodným doplňkem odborSocialistické· hospodářství bude od nás požadovat ného zeměměřického časopisú.
V další hlídce ,,Dopisy čtenářů" chceme uveřejňospolehlivé údaje o· pozemcích a jejich zobrazeni
vat kritické a podnětné dopisy čtenářUsměřující
. v katastrálních mapách a záleží na niís všech, jak
k zlepšení naší práce. K p~ípadným dotazum čtenářů
těmto požadavkum včas vyhO'l?íme.Stránky tohoto
opatříme odpovědi. Ani jeden· dopis čtenářů nečasopisu budou vždy k disposici všem prukopníkům
zůstane bez povšimnutí. Je na čtenářích, aby psali
socialistické pracovní morálky a těrh,kteří mají přía tím aby se přičinili o těsné spojení redak!.'ního
ležitost být přímými účastníky boje· naší dělnické
třídy při výstavbě nového společenského řádu sboru s nejširším okruhem čtenářu, jemuž chceme
socialismu. Tomuto poslání bude náš časopis sloužit
sloužit.
ti první řadě.
.
V hlídce "Rozmanitosti" uveřejníme drobné zprávy
V novém, tímto číslem zahajovanérri, ročníku cMez krajů i "okresu~z vysokých i průmyslových škoZ,
me zachovat dosavadní'Vnější ráz čet80piaua rozšířit
klubu techniku a zlepšovatelu, zprávy o socialisticvnitřní obsahovou-náplň. Časopis bude v první řadě
kém soutěžení a závazcích, o plnění pZánu úkolů,
uvědomovat své čtenáře o politicko~hospodářských hodnocení činnosti, soutěží a jiná viíznamná sdělení
aktuálních problémech ve vztahu k zeměměřictví a
zajímající nejširší okruh čtenářů.
kartografU/o-Další stránky našeho časopisu chceme
- Velmi významným příspěvkem pro neustálé zvyšověnovat jako až dosud odborným článkům původním,
vání odborné úrovně našich technických kádrů je
a pokud to dovolí rozsah časopisu, i překladovým
příloha našeho časopisu ,'přehled zeměměřické
z geodesie, fotogrametrie, gravimetrie, astronomie,
literatury", který bude přinášeti dokumentační zá1cartografie, reprodukce map a plánů, geodetických
znamy domácí a Cizí literární tvorby z oboru zemězákladů triangulace a nivelace, zeměměřické měřictví, kartografie a příbuzné literatury a který
praxe, mapování, pozemkové politiky, článkům řeší- alespoň částečn~ nahradí poměrně malý rozsah
cím problémy aplikované geodesie v nejrůznějších! našeho časopisu tím, že bude heslovitě seznamovat
oborech hospodářského života, odborným posudkům naše čtenáře s pokrokemzeměměfictvídoma i cistroju, přístrojů a pomůcek a pod. V redakci našeho zině.
časopisu uvítáme dále články o organisaci země.
Aby redakční rada mohla splnit čestně daný úkol,
měřických a kartografických prací, o ekonomice praje třeba úzké. spolupráce celé našičtenářské obce,
covních postupů při mapování, reprodukci map, vypro niž časopis děláme.
tyčovac:ch pracích a pod.
Hlavním smyslem, účelem a cílem, "které všemi
Abychom plnili' poslání časopisu dobře, poskytpříspěvky a články 8 thematíkou vpředu. uvedenou
nem:e místo v hojné míře našim zlepšovatelům a
sledujeme, je neustálé zlepšování zeměměřické a
novátorům, jejichž návrhy, náměty a problémy vztakartografické práce, stále lepší a dokonalejší výhující se k zeměměřictví a kartografii a směřující
sledky a zvyšování produktivity této naší práce,
k účelnému využití stroju, času, materiálu a k zhosdokonalá veřejná zeměměřická služba a urychlená
podárnění pracovních postupů budou obsahem
výstavba socialismu v naší vlastí. A prostředkem
k tomu účelu zavedenéhlí4ky.
k dosažení tohoto cíle je nám náš odborný tisk.
V naší literární hl;dce budeme přinášet recenS6
domácí i cizí zeměměřické, kartografické a příbuzné
Redakce.
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Vliv naklonění přístroje při nivelování Paulinovými aneroidy
V učebnicích geodesie,zejména starších, a také v měřické praxi bývá barometrické měření výšek pokládáno za methodu nejméně vyhovující svou přesností. Nové konstrukce nivelačních barometrů mohou však
" výsledky měřeni značně zjemnit a zlepšit, takže jich lze mnohdy účelně a hospodárně použít pro generelní
projektování inženýrských staveb a při některých úkJlech geofysikálních, topografických, v podzemnímměření, v letectví a j. - Podrobné zkoušky s novodob]Ími nivelačními aneroidy, které prováděl autor v letech
1949-51ukqzaly, že zvláště nakloněni přístroje má velký vliv na přesnost výsledků měření.*)
Úvod
V dostupné literatuře, pojednávající o barometrickém měření výšek, jsou až na malé výjimky, předkládány výsledky, získané téměř výlučně staršími přístroji typu Vidie-Naudetova. Řada těchto aneroidů,
lišících se navzájem jen v konstrukčních detailech,
má společnou nevýhodu. Jsou poměrně málo citlivé
na malé změny tlakové a na rychle postupující změny tlakové reagují opožděně. První vada je· způsobena tím, že membrána je u nich prakticky v neustálém pohybu, který je hybnou silou ručičky
ukazatele a současně silou překonávající tření v ložiskách a čepech převodního mechanismu. Opožďování čili pokulhávání aneroidu (elastická hysterese)
má své příčiny v náhlých a větších tlakových změnách, které způsobují značnější výkyvy v poloze
membrány a zároveň vyvolávají dočasnou poruchu
v pružnosti membrány. Tyto závažné nedostatky
ovlivňují výsledky měření a jejich vylučování nebo
alespoň zmenšování, zpomaluje měřický postup.
Podstatné zlepšení přinesla myšlenka švédského
inženýra Gabriela P a u li n a. U jeho aneroidů se
neměří přímo absolutní tlak vzduchu, ale odchylky
od normální n.ulové hodnoty. Poněvadž rozvedení
myšlenky Paulinovy i popis těchto přístrojů najdeme
v nejnovějších učebnicích geodesie, nebudeme je zde
opakovat. Poukážeme jen na méně známou skutečnost, že existují dvě úpravy Paulinových aneroidů.
První, starší, která je na příklad uvedena v Nižší
geodesii prof. Dr Ryšavého (str. 489 a 490) a druhá,
novější, vyznačená na Obr. 1. Zde nacházíme už dvě
spirálové zIlružiny S, dále lupenovité péro L, a zvláštní segment, omezující pohyb šroubové matice. Vedle
těchto základních konstruktivních
změn došlo ke
zlepšení také v několika detailech u pouzdra a ve
snazší manipulaci při přestavování ručičky uka·
zatele.
Pozorování a měření popisovaná v tomto pojednání
byla prováděna aneroidy druhého typu .
. Měření vlivu naklonění .u Paulinových

Obě čtení jsou rozdílná, přestože tlak vzduchu i teplota zůstaly v obou případech nezměněné. Zjištěný
rozdíl vzniká nepříznivou polohou některých součástí
aneroidu při sklonu a. Týká se to především dlou·
hého, několikráte zahnutého tendenčního ukazatele,
který je vyvážený jim pro horizontální nebo jí
hodně blízkou polohu přístroje. Uvažme, že obě
čtení Č, a Č2 jsou zatížena stejnou chybou
po případě průměry z několika čtení opět stejnými chybami mx' Potom rozdíl (č, - Č2) je chybou systematického rázu. Vyšetřování jejího průběhu a velikosti bude předmětem dalších úvah.

m"

Bylo .dosud všeobecným zvykem držet aneroidy
při odečítání prostě v ruce. Praktikuje se to také
při polních pracích. Rovněž tam, kde se použilo serie
aneroidů jako měřící jednotky, pokládala se leckdy
skřínka jednoduše na zem. Tento způsob nezaručuje
však dosti spolehlivě potřebnou horizontální polohu.
Jak je nespolehlivé řídit se při odhadu vodorovné
roviny citem a zrakovými dojmy, svědčí zkouška,
kterou pisatel provedl se 126 posluchači zeměměřického inženýrství a lesního inženýrství.
Úkolem bylo urovnat (v sklonitém terénu) obdélníkovou desku rozměrů 36 X 32 cm, která se mohla
libovolně naklánět v kulovém ořechu, jehož ložisko
bylo upevněno k normálnímu deskovému stojanu.
Poloha ořechu se dala zajistit v ložisku ustanovkou.
Přestože se úloha zdála vebni jednoduchá, byl po
"urovnání"
naměřen sklon desky větší nežli 2'
v 84 případech (asi 67%). Během dalšího šetření
vyplynul poznatek, že některé aneroidy už při tomto
úhlu naklonění ukazují značné odchylky v měřených
výškových rozdílech (viz tab. I.). Uvážíme-li ještě,
že při odečítání údajů aneroidu v poli se měřič soUstředí pochopiteHlě více na přesné nastavení jazýčku

aneroid1'i

Položme aneroid do' horizontální polohy a nastavme jazýček tendenčního ukazatele na nulovou
značku. Na stupnici odečteme čtení Č,. Nakláníme-li
aneroid o libovolný úhel 0, pozorujeme, zejména při
větších hodnotách sklonu, že se jazýček tendenčního ukazatele odchýlí od nulové znatky. Zachováme-li úhel sklonu a urovnáme-li tendenčního ukazatele na nulovou rysku, čteme na stupnici údaj ČI •
• ) Pozn. red.: Clánek je výtahem z obsáhlejší autorovy
studie o barometrickém měřeni výšek.
.

Qbr. 1. Pohled
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-

I

7.

Č.

f
1

Průměrná
hodnota
Lla

-

+
+
+
+
+
+

0,3
2,7
1,2
1,8
2,4
3,0

-0,2
0,8
0,9
1,3
1,8
2,6

AneroidA4
O

2
5
7
10
12
15

00
30
00
30
00
30
00

-

+
+
+
+

+

0,8
2,2
1,0
0,4
1,0
0,0

+
+
+
+
+
+

0,2
0,6
0,4
0,6
1,1
0,6

-

+
+
+
+
+
+

0,5
1,0'
0,8
1,0
0,9
1,2

+
+
+
+
+
+

-

+
+
+
+
+

0,1
0,9
0,8
0,9
0,9
0,9

-

+
+
+
+
+
+

0,4
0,4
0,6
0,5
0,1
0,8

-

-

0,1
0,2
0,6
1,2
1,0
0,6

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

0,0
0,7
2,1
1,5
1,3
1,6 "

-

0,3
0,9
0,9
0,9
0,9
0,7

AneroidA.
O

2
5
7
10
12
15

00
30
00
30
00
30
00

+ 2,0
+ 4,7
+ 6,9
+ 9,2
+ 10,4
+ 12,4

+- 2,0
+ 4,0
+ 6,4
+ 7,7
+ 10,1
+ 11,0

+ 1,5
+ 4,4
+ 6,5
+ 9,2
+ 10,0
+ 12,0

-

+ 3,3
+ 5,3
+ 8,3
+ 9,3
+ 11,8
+ 12,8

.

+ 2,6
+ 4,1
6,0
+ 8,4
+ 9,0
+
+ 11,2

+ 1,6
+ 5,3
+ 6,8
+ 7,8
+ 9,1
+ 11,2

+ 2,5
+ 5,3
+ 6,5
+ 8,4
+ 10,7
+ 14,3

-

+ 2,2
+ 4,7
6,8
+ 8,6
+
+ 10,2
+ 12,1

AneroidA1
O

2
5
7
10
12
15

00
30
00
30
00
30
00

+
+
+
+
+

-

0,2
0,5
1,1
1,5
2,6
3,0

+
+
+
+
+
+

-0,1
0,6
1,1
1,4
2,2
2,4

+
+
+
+
+
+

0,2
0,7
1,1
1,5
2,2
2,9

+
+
+
+
+
+

-

0,2
0,5
1,1
1,6
2,4
2,9

t

+
+
+
+
+
+

I

-

0,1
0,6
1,1
1,5
2,4
2,8

AneroidAt
O

2
5
7
10
12
15

00
30
00
30
00
30
00

+
+
+
+
+
+

0,2
2,5
1,9
2,3
4,2
3,8

+
+
+
+
+
+

0,7
1,2
2,0
2,6
4,1
3,4

+ 1),5
+ 1,4
+ '3,0
+ 4,5
+ 4,7
+ 4,4

+

-

+
+
+
+
+
+

1,5
2,0
3,3
3,4
3,8
6,5

+
+
+
+
+

0,7
1,8
2,6
3,2
4,2
4,5

Aneroid A5 (LI a v nun sloupce rtuť.)
O

2
5
7
10
12
15

00
30
00
30
00
30
00

-

0;01
0,10
0,18
0,22
0,27
0,28

-

0,0
0,16
0,22
0,25
0,30
0,36

-

0,06
0,22
0,23
0,27
0,31
0,34

-

-

0,04
- 0,13
.,... 0,21
- 0,21
- 0,26
- 0,31

tendenčního ultazatele a na odečtení polohy ručičky
na výškové stupnici, nežli na kontrolu vlastní polohy
(sklonu) přístroje, lze očekávat, že procento nepříznivých poloh bude pravděpodobně ještě vyšší než
bylo zjištěno v našem případě.
Proto se pisatel snažil určit velikost chyby v mě·
řených výškách způsobenou různě velikými hodnotami úhlu sklonu o. Za tím ličelem byla provedena
řada laboratorních měření s několika Paulinovými
aneroidy. Slopředevším o to, najít nejvhodnější pra·
covní postup pro vyšetřování vlivu naklonění a získat co nejvíce poznatků.o tom, jak se chovají pří-

\

+
+
+
+
+
+

0,3m
1,7.,
2,3 "
2,7 "
3,2 "
3,6 "

-

--

0,03 mm
0,15
0,21 "
0,24 "
"
0,28
0,32 "

"

stroje při vychylování z horizontální polohy. Na
konec byl zvolen následující postup:
Aneroid - bez koženého pouzdra - se položil na
rovnou dřevěnou desku, která se dala sklánět pomocí
nakláněcí hlavice, upevněné k obyčejnému deskovému stojanu. Rovina desky se urovnávala do potřebného sklonu (v přímce největšího spádu) libelovým
sklonoměrem a ve druhém směru, kolmém na předcházející, kyvadlovým sklonoměrem. Zkoušený přístroj spočíval na desce tak, aby okénko s nulovou
značkou a tendenčním ukazatelem bylo na odvrácené
straně od" pozorovatéle (I. poloha - nOrn;lálni).
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Úhly sklonu byly voleny 0° 00', 2° 30', 5° 00', 7°30',
10°00', 12°30' a 15°00'. Vliv většího úhlu sklonu nežli
15" nebyl měřen z toho důvodu, že takový sklon se dá
pozorovat pouhým okem a u průměrného měřiče se
nevyskytuje. Interval 2°30' byl volen proto, aby se
celé měření dalo provést v době co nejkratší, aby
se vyloučily pomalé a plynulé změny atmosférického
tlaku vzduchu během pozorování. Před každým mě.
řením a po jeho ukončení byla zjišťována teplota
vzduchu prakovým teploměrem. Na bárografu se
sledoval p'růběh barometrického tlaku, aby byla kon·
trola případných náhlých tlakových změn (skoků).
Naklánění desky se provádělo hvězdicovým způsobem: Aneroidy se odečítají při úhlech sklonu
0=0°,
potom při 0= Xo a opět při 0=0°.
Kruh
0° ---,-Xo - 0° nazývejme v dalším "řada". Vzhledem
ke zvolenému intervalu 2°30' bylo .celkem sedm řad.
P1'i každém úhlu o se nastavoval jazýček tendenčlÚho ukazatele na nulovou rysku několikrát bezprostředně za sebou. Poloha ručičky na výškové stupnici se odečítala' lupou. Odhadovaly se při tom
čtvrtiny nejmenšího dílku. *), Během. krátké manipu. lace s nakláněcí hlavicí a sklonoměrem mezi jednotlivými řadami, byl tlakoměr aretován a položen
na pomocnou,' vodorovnou podložku. Má to ten význam, že se zabraňuje "strhávání" tendenčního ukazatele vlivem úhlu skÍonu o. Popsaným způsobem
bylo zkoušeno šestaneroidů:
Áneroidy At, A,a A. byly zkoušeny čtyřikrát, aneroid A. šestkrát
přístroje A. a A. celkem sedm~rát.
MěřelÚ se prováděla v různých denních dobách,
a to od dubna do konce července. Vždy bylo odečítáno na rozličných místech stupnice, při čemž se jazÝček tendenčního ukazatele pointoval pětkráte po
sobě. Dbalo se také z geodesie známých zásad při
odečítání stupnic (osvětlení, paralaxa a. j.). Chyba
LI (1 (= chyba ve stanovení výšky následkem úhlu
naklonění o) se vy}?očetla ze vztahu

Byla uvažována ještě možnost další nepřiznivé polohy aneroidu: Přístroj leží v rovině, jejíž přímka největšího spádu má sklon o a krom toho je odchýlen od
normální polohy I. (tím také od přímky největšího spádu) o úhel a vpravo nebo vlevo. Ukáza:o se, že při
a >10° se projevuje odchylka 1::>. a, která však je v ne-:pravidelné závis:osti na a, jak co do velikosti tak co
do znamenka. S jejím vlivem 1>e však mu'>í počítat
v těch případech, kdy měřič drží aneroid v ruce a při
tom natáči přístroj z normální polohy, aby měl lepší
osvětlení nebo mohl pohodlněji nastavit tendenčního
ukazatele.

Z výsledků provedených měření lze usuzovat, že
1. naklonění aneroidu při měření má vliv na přesnost určované výšky nebo tlaku;
2. naklonění aneroidu má nepříznivý vliv na údaje
čtení také v bezprostředně následující poloze. Je to
jakési strhávání aneroidu. Je proto třeba, aby ane~
roid byl vždy aretován. neměří-li se jim:
3. chyba 1::>.0 se zvětšuje se vzrůstajícím úhlem o,
avšak nepravidelně;
4. chybu 1::>.0nelze zanedbávat ani při menších sklonech;
5. bude-li aneroid nakloněn o úhel o a' krom toho
ještě pootočen z normální polohy o úhel a, projevuje
se tu zároveň i chyba 1::>. a.,
Třeba ještě poznamenat, že. velikost odchylek 1::>.0
a 1::>.a bývá vždy pro každý přístroj jiná. Bude proťó
správnější a výhodnější měřit přístrojem vžqy v pO:loze horizontální.

a

LI (]

=

IOni>

+

20nO _

XnO

2

kde znamená
,Oon ••• průměr Z pěti čtelÚ počáteční horizontální
polohy n-té řady,
,Oon ••. průměr, z pěti čtení konečné horizontální polohy n-té řady,
Jť n ••• průměr z pěti čtení při úhlu sklonu o
Xo
odpovídající n-té řadě.
Výsledné hodnoty chyby 1::>.0 nalezené při tomto
vyšetřování vlivu sklonu u aneroidů At až A. jsou
sestaveny v. tabulce I. Z ní je patrno, že už při
malých hodnotách úhlu o dosahuje fi.o u některých
aneroidů (At,: A., a A;) značné velikosti. Jé
proto nutné, zvláště při přesnějším měření, vyvarovat se vzniku chyby 1::>.0. Proto musí být' deska,
na kterou přístroj při měření klademe, opatřena
alespoň krabicovou 1ibelou, dále stojan upraven tak,
aby se libela dala rychle urovnat.

=

*) Určovat u Paulinových aneroidů (výškoměrů) p0lohu ručičky na 0.1 hodnoty nejmenšího di:ku, jak to
uvádějí někteří autoři, je nejen obLžné, ale i ve:mi nepřesné. Ručička je poměrně hrubá a' při porovnání s šířkou dílku stupnice mívá šířku i něko::ik desetin tohoto
dilku.

Praktická zkouška měření výškových rozdíld
Paulinovými aneroidy v mvelační 'iíti
Předcházející pozorování a laboratorní zkoušky
opravňovaly k naději, že bude-li dbáno zí~kaných
zkušeností a poznatků, obdržíme dobré výsledký také
při barometrickém měření výšek v terénu~.,
.
Proto během hlavního geodetického cvičeIÚ v Úvalech v r. 1950 byly na zkoušku změřeny barometrickou nivelací výškové rozdíly pevných bodů, které
z části. patřily do státní nivelačni sítě (nivelační
pořad po stát. silnici Praha-Kolín a nivelační pořad
po železnici Praha-Kolín),
z části byly nivelací
určeny pro' potřebu hlavního cvičení. Nadmořské
výšky nových bodů se určily předtím přesnou technickou nivelací vhodně připojenou na některé
z dříve známých bodů~
Praktické poznatky, získané při barometrických
nivelacích velkého rozsahu prováděných v poslední
době v Sovětském .svazu, potvrdily, že je nesprávné
spoléhat se jen na údaje jednoho aneroidu. Je vždy
zapotřebí, používati při měření v poli nejméně dvou
přístrojů, které tvoří potom měřící jednotku. Mě~'
řický postup, ať již máme na mysli známé methody
z geodesie nebo nejnovější, praktikované sovětskými
geodety; .není 'tím nikterak komplikován.
V našem případě bylo měřeno současně tře m i
aneroidy. Sestawní serie bylo provedeno tak, aby
hodnota nejmenšího dílku výškových stupnic byla
na všech.' st(;ljná, aby různost dělení nebyla pramenem nežádoucích chyb. Doporučuje se ještě předem
vyzkoušet jednotlivé aneroidy na bodech známých
výšek a určit, zda udávají výškové rozdíly s od·
chylkou + nebo -. Do serie třeba vybrat takové
přístroje, u nichž ·se údaje v průměru doplňují co
nejlépe na hodnotu blízkou hodnotě skutečné. Ane-
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roidy byly vloženy bez ~ožených pouzder do dřevěné
skřínky, výhodného tvaru (v průřezu rovnostranný
trojúhelník se skosenými vrcholy a skosení voleno
tak, aby co nejlépe vyhovovalo rozmístění a upevnění jednotlivých přístrojů). Aneroidyjsou ze všech
stran stejně dobře přístupné a měřič může odečítat z toho místa, kde mu je to nejpohodlnější. Stačí
si jen přístroj pootočit. <Obr. 2.) Skřínka, která
měla uvnitř upevněnou krabicovou libelu, upevňovala se na lehký stojan (obr. 3.) a do horizontáln!
polohy se urovnala stavěcími šrouby. Uzavírala se
volným víkem, takže celá měřicí jednotka se dala
bezpečně a snadno přenášet nebo převážet. Serie
přístrojů byla po čas pozorování chráněna proti
přímým· slunečním paprskům slunečníkem. Teplota
vzduchu se měřila prakovým teploměrem ve stínu
a odečítala na 0,10 C.

Postup prací na stanovisku byl následující:
1.
2.
3.
ním

postavení a urovnání skřínky s aneroidy,
zaznamenání času,
měření teploty vzduchu - tJ - před odečítáaneroidů,
4. odečítání aneroidů ve stanoveném pořadí, které
se dodržovalo po celou dobu měření,

Oprava pro naměřený výškový rozdíl mezi body AB
byla vyhledána v tabulkách pro teplotu
tAB =

!(tA + tB)

kde tA a ts byly aritmetické průměry z teplot tJ a t,
na příslušných bodech. Ze tří, každým jednotlivým
aneroidem takto určených výškových rozdílů, byl
teprve vypočten aritmetickým průměrem konečný
výškový rozdíl udávaný celou serií a ten pak porovnáván š výškovým rozdílem získaným přesnou
nivelaci. Při srovnávání výškových rozdílů určených přesnou nivelací (V ••jfJ) a výškových rozdílů
naměřených
serií aneroidů (Va ••.,) můžeme považovat výsledky přesné nivelace za hodnoty skutečné. Potom diference d = (VnifJ - Vane.) má charakter skutečné chyby.
Naznačeným způsobem bylo provedeno celkem
sedm samostatných měření. Pořady byly voleny jednak přímé, dále uzavřené nebo měly tvar smyčky.
Délky pořadů byly 2,5 km až 4 km a max. výškový
rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodnm byl 47,5 m.
Určilo se celkem 88 výškových rozdílů, z čehož jen
18, t. j. asi 20% bylo s chybou d v mezích ± 1,0 m
až ±1,6 m.
V tab. II. jsou sestaveny výškové rozdíly z uzavřeného pořadu tvaru osmičky, v tab. III. jsou zaznačeny výsledky dvakráte měřeného pořadu (v obou
směrech). Abychom si ověřili, jak dalece spolehlivě
reaguje celá serie barometrů na malá stoupání
nebo klesání, byl proměřen pořad vedoucí po
železniční trati. Pozorováni se úmyslně provádělo
v hodinách poledních, kdy byla teplota kolem 190 C.

Naměřený výškový
rozdíl Vaner
u aneroidu
As
AI
A«

Císl0
bodu

I

Pruměrné

d
Vniv

Vanf'T

I

+

I -

45
0,2

1,2

B

2,0

1,1

1

0,0

1,1

1

1

1

2,1

2,2

2,9

2,5

2,2

0,3

1,0

0,6

1,6

1,1

1,0

0,1

1,6

1,4

1,6

1,5

1,6

0,1

1

Z

1

5,4

6,4

1,0

8,6

8,9

0,3

8,0

8,5

0,5

7,8

8,2

0,4

6,2

6,1

10,3

11,3

1,0

10,5

11,9

1,4

Bz
018
;

OZ6

4,9

0
A7

'II 1

08
5. měření teploty vzduchu - t, - po odečtení
všech aneroidů,
6. určení výšky přístrojů nad pevným bodem <pásmem na cm).
Tendenční ukazatel každého aneroidu se nastavoval vždy pětkrát za sebou a odečítalo se ruční
lupou o velkém průměru čočky. Práce na jednom
stanovisku trvala přibližně 8 minut. Pozorování se
prováděla za poměrně stálého počasí, v různých
denních hodinách, mezi 9 a 19 hod. Byly měřeny
výškové rozdíly mezi jednotlivými stanovisky a opravily se jen o příslušnou opravu z teploty, uváděnou
v pomocných tabulkách
pro Paulinův aneroid.
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9,2

\"!,

6,3

4,5

2

2

7,9

7,9

2

2

7,3
2

7,32

8,4

7,1

7,1

2

2

2

7,3

5,5

5,3

3

3

3

11,8

9,2

9,0

3

3

3

10,9

10,3

9,5
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44

0,1

45
-0,4

+0,4

B1

1

4,2

+0,2

+0,6
1

3,9

5,8

4,8

0,2

0,0

2

4,4

0,4

11.589
-1,3
11.590
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1
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7,2
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Cis10
bodu

Č.

Naměřený výškový
rozdíl Vane, (v m)
U aneroidu

A.
48

I

4,6

4,6

O

4,2

4;5

<M

2,6

2;2

2,5

0,3

,

•

11,2

11,6

0;4

,

9,g

9,4

;

0,4

4/.1

3,6

1

, 1

$

1

1

2;9

3;9
41
i,7

2,0i
. a

5;4
. 1

11;0

•

10,0

11,5

a

a

a

Pa

9,3

10,4

8,9

0,0

-0,1

P1
-1,i

p.

-0;8

O

+0,1

+0;2

0;1

,

-0/.1

-0,8

-0,2

0,6

,

~

aJ

•

11,2

i

6,8

8,2

a

t

10,1

2,0

1,5

i

2A

1

i

2,7

P1

I -

+0,2

12,0

Pa

47

+

Ir

Pf>

Ps

d
Viii"

A8

I

A.

Proměrné
Vaner

,J

Pi

p.

1

l'

2;3

1

4,3

8,1

lJ;4

1;~

,

Hli

ti,6

0,1

,

2,0

2,5

0,5

,

3,4

4,5

1,1

,
0,1

.i

5,3

4,2

4,2

4,7

4,6

,

O,~

0,2
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Cislo
bodu

,

I
Naměřený výškový
Průrozdil Va••••.
měrné
U aneroidu
Vantr

Vni.

-0,3

+0,4

.+0,2

0,2

+2,5

+2,2

0,3

-3,0

-3,2

0,2

I

A.

I

A.

d

A8

+

I -

I

11.584
+0,6

+1,0

11.585
+1,4

+1,6

-2,1

-2,7

-4,0

+1,0'

+1,1

+0,8

+3,1

+2,2

+1,0

+2,1

+1,2

0,9

S Paulinovými aneroidy je třeba velmi šetrně zacházet a' chránit je zejména před hru!bými otřesy,
které by mohly snadno poškodit některý ze šesti
jemných pásečků v mechanismu. Z toho důvodu je
také třeba přenášet nebo převážet aneroidy vždy
tlretované.

'-1,2

-1,2

-0,1

-0,8

-1,7

0,9

Závěr

-1,8

-·1,7

-1,5

-1,0

+3,3

+2,4

-10,3

-10,3

1

11.586

+4,2

1

1

11.587
+0,3
11.588

noduchým nebo dvojitým stěpem (podobn~. jako pří
gravimetrických měreních), mohli bychom očekávat,
že konéčn~ hodnoty výškovych rozdílů, za předpokladu vylučování chyby ze sklonu přístrojů, by se
přibližovaly ještě lépe skutečnosti.
Z dosavadních systematických zkoušek je patrnd(
že nedůvěra, s jakou se někdy pohlíží na Paulinovy'
aneroidy, není vždy opodstatněna. Pramení spíše'
z přemrštěného požadavku, získat velmi rychle a,
pohodlně přesné výsledky, aniž !by se dbalo při měření nutné opatrnosti. Tím vznikají hrubé chyby
v určbvaných výškových rozdílech, které býyajf potom rteptávem připisovány nedokonalé konstrUkci
aneroidů1 zatim co éhybYI kterých se leckdy dopoušff
pozorovatel jsou větší než chyby přístroje.
Velmi dobrých výsledků dosáhneme, dodržíme-li
tato pravidla:
1. měřit současně serií nejméně d vou
anero·
ldů,
2. při měření nedržet přístroje v ruce;
3. nepokládat přístroje na zem, nýbrž stavět je
na stojan;
4. vždy měřit s aneroidy v hor i z o n tál n i
poloze;
5. jazýček
tendenčního
ukazatele
pointovat
několikráte za seboh (asi pětkráte) ;
6. nastavení jazýčku a odečtení polohy ručičky
na stupnici provést s použitím lupy;
7. při přenášení a při měření aneroidy vždy za-stínit;
8. teplotu vzduchu měřit dvakráte: před odečítáním a po odečteni aneroidů; prakovým teploměrem otáčet v letním (teplejším) období nejméně
3 min., v zimním (studeném) alespoň 5 minut;
9. přemisťovat se s bodu na bod co nejrychleji
a je-li to možné, použít auta;
10. za barometricky neklidného počasí lépe výš·
kové rozdíly vůbec neměřit; není-li však jiného vy.
hnutí tedy použít jako staničního. přístroje barografu a zavádět opravy.
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0,9
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Výsledky měřeni byly velmi dobré, jak ukazuje
tab. lY. Dalšího zlepšení výsledků by se patrn~ dalo
dosáhnout tím, že bychom (za předpokladu přiznivých terénních možnosti) přeji~děli s bodu na bod
autem. Casové intervaly mezi jednotlivými pozorováními by se tím podstatně zkrátily a snížil by se
tak značně vliv denních tlakových změn. Kdybychom
dále ještě měřily na bodech výškové rozdíly jed.

Účel tohoto pojednání byl dvojí. Za prvé shrnutim
výsledků a některých méně známých poznatků poopravit některé nepříznivé předsudky o tomto způsobu měření. výšek. Za druhé upozornit krátce na
možnost dosažení větší přesnosti dodržováním vhodného pracovního postupu při měření a přispět tim
zároveň k hospodárnému používání barometrické
nivelace v inženýrské praxi při dnešních budovatelských úkolech.
Máme na mysli především regionální tíhová měření, kde lze s úspěchem použít barometrického měření výšek, dále u nás již částečně uskutečněné projekty závlah postřikem, při nichž bylo rovněž s výhodou používáno Paulinových aneroidů pro stanoveni
potřebných výšek v poli. Také při stavbách vodovodů
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dochází tato rychlá methoda svého 9cenění. Podobně
i značný počet nyní projektovaných velkých inženýrských staveb poskytuje řadu příležitostí pro rychlé
stanovení a přibližné vytyčování záplavové čáry nebo
trasy pro generelní projekt přímo v terénu. Platné
!i1užbymohou vykonataneroidy
při navrhování lanových drah, lyžařských výtahú, zejména v obtížných
horských oblastech, dále při trasování lyžařských
nebo sáňkařských závodních a RjPzdových drah pro
předepsaný spád. Další vhodné využití barometrické
nivelace se na skýtá při zjišťování výškových změn
v jednotlivých úsecích závodních drah, způsobených
čerstvě napadaným sněhem, případně závějemi po'
sněhové bouři těsně před závodem. Také pro fotogrametrické vyměřování lze v některých případech
určovat výšky vlicovacích. bodů (při mapování v malých měřítkách) aneroidem. Navrhovaný způsob měření výšek by našel pravděpodobně uplatnění i při
vyhotovování odvozené mapy 1 : 5000 {k zobrazení
vrstevnic v silně zalesněných oblastech mohlo by se
využít vYšek bodů barometricky
určených). Jsou
ještě další obory inženýrské působnosti, kde byaneroidy vykonaly dobrou 'a rychlou práci a ušetřily !by
nejen zbytečnou námahu, ale i drahocenný čas našich
inženýrů a techniků.
V Sovětském svazu se provádějí v současne době
barometrická měření výšek v rozsáhlých oblastp.ch.
Získané zkušenosti vedly také už k propracování několika nových' měřických postupů. Tak na př. "methoda pomalého pozorování atmosférického
tlaku
v pevně stanovených hodinách" za spolupráce meteorologických stanic, slouží k získávání hlavních výškových bodů. Tyto jsou pak spojovány dlouhými po-

řady, které se proměřují dalšfmzpůsobem,nazývaným "barometrické nivelování s pohyblivou stanici".
Používaná je rovněžrnethoda
pro nivelováni oblasti
dosud nepřipojených na výškovou síť. Budují se mohutné výškové "barometrické" polygony obepínající
velké území, v jehož středu se zřídí stálá pozorovací
barometrická stanice a z ní se paprskovitě rozbíhají
nivelační "barometrické" pořady k polygonu obvodovému. Soubor takto vzniklých uzavřených celků se
barometricky za:niveluje. V sovětské odborné literatuře se věnuje těmto způsobům měření značná pozornost a jsou podroibně popisovány, i ve vysokoškolských učebnic1ch.
Nakonec uvádíme ,odbornou literaturu, v niž se
pojednává o novodobých způsobech barometrického
měření výšek:
(1) R y š a v ý, Nižší geodesie. Praha 1949. (2) B ach,
Opredělenije vysot barometričeskim
nivelirovanijem pri sjomkach v masštabě 1 : 100 000.
(Sbornik naučno-těchničeskich
i proizvodstvěnnych
statěj po geodezii, kartografii, topografii, aerosjomke
i gravimetrii.
Svazek: XVIII, Mqskva 1948.) (3) C r o n e, Heigts by Aneroid Barometer. (Empire
Survey Review, No 69, Vol. IX. July, London 1948.)
- (4) Č e bot are v, Geodezija, II. díl, Moskva 1949.
- (5) De n i s o v, Náš opyt barometričeskogo nivelirovanija. - <Sbornik naučno-techničeskich ... jako
ad 2.) - (6) P a u w e n, Le nivelement barométrique
et la cartographie desrégions équatoriales. <Zpráva
belgické fotogrametrické
společnosti, předložená na
VI. mezinárodním
fotogratnetrickém
kongresu
v Haagu r. 1948.)
,

Zlepšovací návrhy, problémy a stanoviska
526.99 : 336.211.1

Zjednodušený postup při sestavování výměr
parcel při obnovení pozemkového katastru
novým měřením
V době, jejímž' příkazem je neustálé zvyšovam
produktivity práce, měly by býti z tohoto hlediska
přezkoušeny také všechny pracovní postupy vyskytující se v měřických pracích kancelářských. Chci
poukázat na jeden takový pracovní postup a uvést
způsob, jak je ho možno podstatně zkrátit a zjednodušit. Jde o sestavení výměr parcel celého katastrálního území při obnovení pozemkového katastru novým měřením, jak je předepsáno v § 304
a S05 návodu A.
ť Celý postup
je z!bytečně pracný, netechnický a
málo účelný. Jeho nevýhody jsou tyto:
1. dvojí seřazování vyměr; a to jednou podle
parcelních 'čísel při vypisování z výpočetních protokolů, podruhé .seřazování proužků rozstřihaného
průpisu opět podle parcelnícll čísel a čísel mapových ,listů;
2. nepřehledné ukládání proužků roztfíhaného
průpisu do obálek po jednotlivých stovkách;
,
3. snadná možnost ztráty některého proužku rozstříbaného průpisu při sebemenším pohybu vzduchu

způsobeném zakašláním, otevřením dveří nebo pouhou chůzí druhé osoby kolem toho, kdo proužky seřazuje;
4. netechnická a vpravdě špinavá práce spojená
s nalepováním' tisíců proužků na nový tiskopis;
5. velká, spotřeba
tiskopisů;
nebOť vzhledem
k tomu, že originál i průpis sestavení je nutno psát
po jedné straně papírQ. a pák průpis znovu nalepovat
na nový tiskopis, je pro každou samo~tatně vypočtenou parcelu nebo díl potřeba nejméně pětI' řádek
tiskopisu ;.
6. zbytečná únava ruky při propisování inkoustovou tužkou a možnost chyby při 'sečítáni nej~sně, a
nečitelně provedeného průpisu.
Jedinou výhodou je, že$pravnost
výpisu výměr
z výpočetních protokolů je kontrolována rozdělením
a uzavírftním y menších skupinách podle. jednotlivých listů. - Tato výhoda je však roztříháním průpisua
tím, že některý průpis je špatně čitelný,
opět téměř ztracena.
Navrhuji proto nový způsob, který většinu nevýhod piJ,vodníhQ postupu odstr~uje. a .novými výhodami celou práci usnadňuje .a urychluje, ovšem
za předpokladu, že celý postup jesprávnědQdl'Žen•
Vzhledem k tomu uvád.ím celý postup velmi podrobně.
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,Sestavení vyměr parcel
(1) Sestavení výměr parcel éelého kátastrálního
území provádí se inkoustem v tiskopise podle vzoru
v příloze 108 návodu A takto:
(2) Nejdříve se zjisti počet dílů a tím také počet
řádků potřebných pro každou parcelu tím, že se
projdou všechny "výpočty výměr jednotlivých parcellc řádek po řádku a v poznámkovém sloupci
"srovnávacího sestavení změněných čísel parcel podle nového stavu" vyhotoveného na tiskopise podle
vzoru v přiloze 92 návodu A se u každého parcelního čísla poznamená, že jde o parcelu celou (značkou X), je-li výměra ve výpočetním protokolu zapsána červeně, nebo že jde o díl (značkou I), je-li
výměra zapsána černě.
, (3) Potom se v tiskopise "sestavení výměr parcel" (příloha 108 návodu A) př~depíši parcelní
čísla tak, že se pro každou parcelu vyhradí zjištěný
počet řádků. Byla-li u některého parcelního čísla
uvedena pouze jedna značka pro díl (/) nebo kromě značky pro díl i značka j>ro celou parcelu (X),
byla patrně ve výpočetním protokolu výměra celé
parcely zapsána omylem černě' anebo naopak výměra dílů červeně. Nahlédnutím do mapy se omyl
zjistí a opraví. Pro snášky se vyhradí o jednu řádku více, než je nejvyšší počet dílů pro tutéž parcelu na příslušné straně zapsanou.
(4) Po skončeném předpisu procházejí se znovu
výpočetní protokoly pro jednotlivé mapové listy
a to v pořadí mapových listů a v těchto v pQřadí
skupin, a do "sestavení výměr" přepisují se příslušné údaje a to: číslo listu mapy, číslo skupiny a výměra. Stranu výpočetního protokolu není třeba
zapisovat. Jde-li o' celou parcelu, zapisuje se výměra do sloupce 6, jde-li o díl zapisuje se výměra
do sloupce 5. Je-li postup správně zachc;>ván,jsou
po vyčerpání všech výpočetních protokolů díly již
seřazeny podle pořadí mapových listů a' čísel skupin a musí být vyčerpány všechny předepsané řádky tiskopisu.
(5) Nato se sečtou jednotlivé díly pro každou
parcelu zapsané ve sloupci 5 a celkové výměry zapisují se do sloupce 6 červeně. Pak se celkové výměry zapsané ve sloupcí 6 sečtou (sčítají se černě
i červeně zapsané výměry) a snáška se zapíše na
poslední řádlq! sloupce.
(6) Sečtením všech snášek ze sloupců 6 dostaneme celkovouvýměru katast rálnmo území, která
má souhlasit s celkovou výměrou vyplývající z výpočtu vým~rskupin (§ 396, odst. 1). Je-li tom\,ltak,
je práce skončenaa zjištěné výměry parcel a čísla
mapových listu se přepíší do parcelního protokolu.
(7) Přec,lpis."sestavení výměr" uvedený v od~
stavci 3 je možno provádět též tak, že se snáškami
nezakončuje vždy každá strana sestavení, nybrž,
že se jimi odděluje po~et parcel sO\lhlasnýs počtem
řádekparcelního proto.kolu se zřetele~' na počet
dílů podle jakostních tříd.
e
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-(8) Nebylo-li dosaženo souhlasu 'mezi výměrou
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počtu výměr skupin, pak došlo při sestavování výměr k chybě, kterou je třeba zjistit a opravit
(9) Celkem se mohou vyskytnout 4 druhy chyb,
které jsou dále uvedeny v pořadí, v jakém musí'být
vyhledávány, má-li být dosaženo co největší hospodárnosti.
a) Součtová chyba při sčítání jednotlivých dílů
parcel.
b) Součtová chyba při sčítání celých výměr ve
sloupci 6.
c) Přepisová chyba při přenášení výměr z výpočetního protokolu do »sestavení výměr«.
.d) Chybné zapsání výměry v posledním sloupci
výpočetního protokolu při vyrovnávání odchylky ve
výměře skupiny.
(10) Součtové chyby uvedené v bodech 9a a 9b
zjišťujeme současně způsobem, kterým zároveň
získáme potřebné hodnoty pro uzavření výměr podle jednotlivých mapových listů a usnadníme si
tak vyhledávání případných dalších chyb. Provedeme to tak, že na každé straně »sestavení« sčítáme
černě zapsané výměry parcel a dílů pro každý mapový list zvlášť, ale bez ohledu na to, zda jde o výměru celé parcely zapsanou ve sloupci 6 nebo o výměru dílu zapsanou ve sloupci 5. Červeně zapsané
výměry se nesčítají. Součty zapisujeme postupně
do vyhrazených řádků pro snášky ve sloupci 5
s označením ve sloupci 1, kterého mapového listu
se snáška týká. Sečtením těchto součtů dostaneme
pro příslušnou stranu celkovou snášku, kterou zapíšeme do posledního řádku sloupce 5 a která má
souhlasit se snáškou ve sloupci 6. Nesouhlasí-li, je
na uvedené straně součtová chyba, kterou opakováním výkonů podle odstavce 5 odstraníme.
(11) Nebylo-li ani tímto postupem v celkové výměře katastrálního území docíleno souhlasu, provedeme uzavření výměr podle jednotlivých mapových listů tím, že sčítáme přímo do stroje snášky
zapsané pro každý mapový list ve sloupcích 5. Celkové výměry jednotlivých mapových listů takto
zjištěné mají souhlasit s výměrami vykázanými pro
každý list ve výpočtu výměr skupin. Listy správně
uzavřené vyloučíme, kdežto u listů, u nichž nebylo
docíleno souhlasu. přezkoušíme novým porovnáním
s výpočetním protokolem, zda všechny výměry byly
do sestavení výměr správně přepsány a zjištěné
chyby odstraníme.
(12) U mapových listů, v jejichž celkové výměře
nebylo ani' nyní dosaženo souhlasu, jde patrně
o chybu uvedenou v bodě 9d. Tu zjistíme a odstra·
níme přezkoušením součtů posledních' sloupců výpočetního protokolu pro příslušný mapový list.
Uvedený způsob má proti způsobu předepsanému
návodem A tyto výhody:
1. automatické seřazení dílů při vypisování z výpočetního protokolu do správného pořadí podle
parcelních čísel, mapových listů a skupin;
2. odstranění zdlouhavé, netechnické a neči!lté
práce spojené s rozstříh*váním a nalepováním prů.
pisu sestavení parcel podle listů;
3. znemožnění chyb způsobených ztrátou některého proužku rozstříhaného průpisu, nebo nečitel.
ností pr.Upisuj .

4. zjednodušení a podstatné zkrácení vyhledávání
a odstraňování chyb tím, že se odstraňuje hledání
součtových chyb odděleně pro jednotlivé mapové
listy a odděleně pro celé katastrální území a Iiutnost opakování součtů se omezuje jen na ojedinele
zcela krátké snášky;
.
5. úspora 80% tiskopisů:
6. vzniklá časová úspora, která podle odhadU
může činit 36-50%:
. 7. výsledkem je čistý, inkoustem psaný a rozsahem mnohem menší elahorát.
Ing. Vladislav Veis
526.961
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Zlepšovaéí návrh na malý nanášecí přístroj
a zároveň plochom~r
Nedostatkem kovových nanášecích přístrojů pravitkových je neprůhlednost, takže je obtížne přesné
přikládání trojúhelníkových hran k polygonovým
stranám, zobrazených na pláně nebo mapě. Tímto
návrhem sleduje autor odstranění uvedených obtíží
a mimo to upozorňuje na použití tohoto přístroje
pro zjišťování výměr.')
Použití pravoúhlého trojúhelníku rovnoramenného pro nanášecí přístroj je velmi výhodné tím,
že dostačí pouze jedna délková stupnice na pravítku
jak pro nanášení úseček, tak i kolmic. První, jenž
použil takového trojúhelníku, byl prof. N a gel
v Drážďanech pro svůj nanášecí přístroj zvaný
"longimetr".') Použití takových trojúhelníků u nás
je praktikům, zvláště katastrálním, dobře známo
na t. zv. S krb k o v Ý c h trojUhelnicích.
1. I náš přístroj na obr. 1 se skládá z pravoúhlého trojúhelníku rovnoramenného a pravítka, s jedinou stupnicí, ale dvakrát číslovanou.'čislování U
je pro úsečky, K pro kolmice.
Trojúhelník je opatřen dvěma nastavovacími
značkami u, k. První je pro úsečky, druhá pro kolmice. Na přeponě jsou dva nonie: jednoduchý Nu
pro úsečky (číslování U) a dvojitý N k pro. kladné
a záporné kolmice (číslování K).
Pro přesné přikládání horni vodorovné hrany
trojúhelníku je vložena obdélná a průhledná lamela L, rovnoběžná s horní odvěsnovouhranou. Na
jejím počátku je vyryta nastavovací počáteční
•• kovana. rys ka'
značka - .Id'
- a o nI car
,presn ě rovnoI

b~žná s horní hranou.')
Konečně je na horní zkosené straně trojúhelníku
vyryta stupnice S, jejíž počátek je ve značce k.
Toto je již stupnice pro plochoměr.
Ještě připojuji na konec konstruktivní a theoretické dodatky.
1) Rozšířeni nan2ecilio přístroje. tehdy Engelova, na
plochoměl' jsem uveřejnil .roku 1923 v Lesnické práci,
str. 521.
') Viz na př. Vo g I e r, I,.enrbucn der praktischen
G~metrie, 1. svazek, str. 548.
3) nešení s lamelou jsem uveřejnil r. 1923 v Lesnické
prácí. v č:ánku "Konstruldivni zdokonaleni Engelova,
nanášecího přístroje". Také jsem na témž přistroJi vy~
značil po prvé stupnici pl<><:homěrno~.
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Nula nonia N k je položena do výšky trojúhelníku.
Horní vzdálenosti e značek u, k od vrcholu pravého
úhlu se počítají z podmínky
e cos 45° = 10 m,
když 10 m je velký dílek pravítkové stupnice. Tento
vztah platí ovšem pouze pro tento trojúhelník,
jehož odvěsny jsou 15 cm dlouhé. Jinak může býti
zvolenapředešlá podmínka také
e cos 45° = 20 m,
ale pak jsou odvěsny delší, t. j. na př. 20 cm.
. Vzdálenosti nastavovací značky na lamele od
značek u, k a od vrch()Íupravého úhlu jsou vesměs
stejné a rovnají se také 10 nebo 20 m, podle zvolené podmínečnérovnice nebo rozměrů trojúhelníku.
Na pravítkové stupnici jsou rovněž nastavovací
značky. Když se připojí pravítko k trojúhelníku,
padne nulová ryska nonia N k do první nastavovací
značky, označené ležatým křížkem (čtení 50, příp.
10). Další nastavovaci značky padají do nulových
rysek pravítkové stupnice, a to nastavovací značka
úsečkovéstupnice do čtení 40 kolmicové stupnice,
a nastavovací.značkakolmicové stupnice do čtení 40
úsečkové stupnice.-První je označena jednou tečkou,
druhá dvěma tečkami.
2. P o u ž í v á n í pří str o j e. Trojúhelník se položí lamelovou čárkovanou ryskou přesně na polygonovou stranu a zároveň počáteční značkou na
počátek strany. Pravítko se přisune k přeponě trojúhelníku a ztotožni se přírazná ryska (pro čtení 50,
příp. 10) s O nonia N k' Pravítko se zatíží. Trojúhelník se pošine vzhůru, až· horní značka u padne na
počátek polygonové strany: Nulová ryska nonia N k
post<lupína pravítkové stupnici o jeden deseti-

metrový dílek napravo a ztotožní se tedy s dílkem
šedesátým. V tomto dílku by měla býti O stupnice
úsečkové. Tím by však byla délka této stupnice
značně zkrácena. Proto je přeložena její O o 60 m
zpět do dílku, který se očísluje nulou. Do něho
padne také Ononia Nu a přístroj je pohotový k na·
nášení úseček podle polního náčrtu.
Po nastaVěni úsečky se narýsuje kolmice podle
svislé .odvěsny a tak se postupuje, .až se všecky
úsečky proberou.
.
Následuje nanášení délek kolmic. Proto třeba
nastaviti druhou (horní) značku k na počátek polygonové strany a posunouti tedy trojúhelník při;'
---·f·--

I

;J
,
,
,

měřeně zpět (o 2X10 m). Tím se přiloží zároveň
horní vodorovná odvěsna trojúhelníku k polygonové
straně a O nonia N k padne do O číslQvání K na pravítku; přístroj je zase pohotový k vyná~eni délek
kolmic. Délky kolmic čtené z pólrtího náčrtu se ria:~
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stavují noniem Nk na číslování K a vymezují se
krátkými řezy na dříve zobrazených kolmicích. Tím
jsou všecky hraniční lomy na oné polygonové straně zobrazeny.
3. Pří str o j j a k o p Io c h o m ě r je velmi výhodný na rychlé stanovení výměr čtyřúhelníkových
parcel. Jak znám~, je výměra takových parcel dána
vzorcem
u
p = 2"" (VI + V,),
Stupnice pro;

(obr. 2), t. j. stupnice S, je nane-

sena na horní vodorovné odvěsně v dvojnásobném
měřítku. Přiloží se tedy" trojúhelník touto stupnicí
k první úhlopříčně AC a přečte se její délka (již
poloviční). Trojúhelník se posune podle přiloženého
pravítka, až vodorovná odvěsna padne do vrcholu D. Pak se pravítko posune, aby O nonia Nk padla
do O stupnice K na pravítku. Trojúhelník se posune
dolů, až vodorovná odvěsna padne do vrcholu B.
Přečte se na stupnici K čtení, které udává součet
obou výšek. Totéž se opakuje s druhou úhlopříčnou.
Součiny obou dvojic čísel udávají jednotlivé plochy
a střed pak výměru parcely za předpokladu, že
rozdíl obou ploch leží v dovolených mezích.
Prof. Tichý
Poznámka redakce: Nedostatek přesného přiřazení vy •.
nášecích trojúhe:níků k přímce, od níž jsou vynášeny odměřovány ltolmice, byl již dHve ř€šen a nyní částečně
rozřešen. Již za prvé republiky konstruovala podobné
zařízení bratis:avská pobočka fy J. J. Frič, a to vynášecí" trojúhelníky, kde byla" rovnoběžně se zkosenou ojvěsnou umístěna skleněná vložka s jemnou ryskou. Tato
dovol<wala přesnější nastavení na měřickou přímku.
Konstrukce nevyhovovala a vložka se po čase uvolňovala.
V novější době odbornici doporučovali konstrukční
kanceláři Meopty použití Plexislda. Toto řešeni bylo
skutečně provedeno a průhledné trojúhelniky,
majici
mimo vynášecí hrany též rovnoběžnou rysku, jsou již
v prodeji v nár. podniku Narpa.
Kladem navrhovaného zlepšení je nastavováni. Vtipné
,umistěni počátků úsečkové a pořadnicové stupnice jakož i počátků noniů umožňuje při" jediném postavení zakladniho měřítka vynášeti staničeni i dé.ky kolmic. Přerušovaná - čárkovaná ryska může .mít výhodú přesného ztotožnění s měřickou přimkou a jejím počátkem.
Máme za to, že by tomuto požadavku j~ště lépe vyhově:a dvojryska tohoto tvaru:

z ",očního otvoru a strunového kříže, napnutého
v rámečku, který SVyml zarezy a s použitím
2metrové výtyčky, nebo ještě lépe 2metrové tyče,
opatřené na koncích kruhovými terči - je hrubším
dálkoměrem pro vzdálenosti zaokrouhlené na 10, 15,
20, 30 a 40 metrů. V dutině přístroje zakryté průhledným celonem je kyvadlo tvaru nožového indexu
postaveného plochou do směru kyvu, což umožňuje
rychlý útlum kývání. Index ukazuje současně na
sedmi kruhových stupnicích: nejhořejší je pro hodnoty sklonu v procentech a nejspodnější pro sklon
v šedesátinných stupních; mezi nimi je umístěno
5 stupnic, na nichž můžeme přímo odečítat výšky
předmětu, na který bylo průzorem zacíleno ze vzdálenosti 10, 15, 20, 30 nebo 40 metrů, t. j. ze vzdáleností, pro něž je upraven dálkoměr. Rozsah stupnic
je - 30· < E < + 60·. Kyvadlo se aretuje asi za
5 vteřin po zacílení, podobným způsobem jako
u Brandisova sklonoměru nebo u sklonoměru zn.
Triumf, jen s tím rozdílem, že aretace' se provádí
dvěma knoflíky: s pravé strany se jedním knoflíkem kyvadlo uvolňuje a druhým knoflíkem, umístěným na vhodném místě v přední stěně pomůcky, se
aretuje pouhým stiskem ukazováčku. Pouzdro přístroje je opatřeno dvěma sbroušenými plochami,
svírajícími 90·, které umožňují pouhým přiložením
sklonoměru zjistit hodnotu sklonu. Plochu. na spodní
straně př.ístroje používáme pro úhly sklonu do 45·
a plochu na zadní stěně pro hodnoty sklonu' nad 45'
(v tomto případě index ukáže doplněk úhlu sklonu
do 90·). V pouzdře sklonoměru je otvor, jímž lze
sklonoměr šroubem připevnit na jednoduchý tyčový
stojan a zajistit pevnější postavení přístroje a jeho
stálou výšku nad terénem.

~

I
526.951.6

Sklonoměr nár. podniku METRA
Při některých úkolech v technické praxi, kdy
potřebujeme znát jen hrubou výšku cíle nebo sklon
záměry, používáme výškoměru či sklonorilěru. Nár.
podnik METRA vyrábí nový typ výškoměru se
sklonoměrem, který podle tvaru nazval "revolverový".
Sklonoměr n. p. METRA je přístroj kyvadlového
typu. Pouzdro je zhotoveno z jednoho kusu hliníku
a má výhodný tvar, který umožňuje přístroj pohodlně v ruce uchopit a pevně držet. Na horní straně je přístroj opatřen p~ůzorem, skládajícím se

Přístroj lze používat k několika' účelům. V prvé
řadě jako lesnický výškoměr k rychlému a snadnému zjišťování výšky stromů ve spojení s 2 m výtyčkou či latí. Zaměřením na patu a na vrchol stromu získáme z určité vzdálenosti od stromu 2 hodnoty a algebraický rozdíl nám udá výšku stromu.
Přístroje můžeme také použít jako svahoměru při
rychlém odměřování úhlu sklonu, při hrubším tra-

1952/12

Zeměměřietvi
roč. 2/40 (1952) č. 1

sovám v lesnické praxi, při měření délek ve svahu
a při zaměřování jednodušších profilŮ. Přitom jako
doplněk dobře poslouží svislá tyč se záměrným terčem kruhového či obdélníkového tvaru, jehož střed
je UIliístěn od opačného konce tyče ve vzdálenosti
rovné výšce oka pozorovatelova nad terénem. Přístroj se upevní na tyčovém stojanu. S použitím
takového stojanu můžeme přístrojem •.i hrubě nivelovat. Lze jej použít též jako příložný sklonoměr

u měřické lati. Konečně lze použít- revolverového
sktonoměru jako záměrného pravítka na skizzovachn
stolku, přičemž rayony rýsujeme podle pravé hrany dosedací plochy.
Úhlové hodnoty naměřené přístrojem, při držení
z volné ruky, bez stojanu, byly pisatelem porovnány
s hodnotami získanými theodolitem. Střední chyba
jednoho pozorování byla ± 13,3'.
Ing. Dr Mir. Hauf

Literární hlídka
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B6hm J.
Matematická kartografie. Díl II. Souřadnicové soustavy v geooesii a kartog,rafii. 138 str., 138 obr., čet. tab.,
čet. ~it., 1951, Brno, Donátúv fond spis č. 224.
První dfl Mat e m a ti c k é k a r t o g r a fi e nazvaný
K a r t o g r a f i c k é z obr a z o v á n í, jenž byl vydán
autorem před rokem, obíral se nesčetnými druhy kartografických zobrazení, seřazených podle jednotlivých
klasifikačních dělftek, studoval jejich obecnou theorii,
deformační zákony, průběhy kartograficky
důležitých
křivek na mapách, jakož i upotřebitelnost jednotlivých
method pro rozmanité účely a potřeby veřejného života.
Při tom byly výklady zaměřeny jen, na ty požadavky,
jak je potřebují geografické mapy malych měřítek.
Druhý díl, který právě vyšel, všímá si' naproti tomu
toliko oněch zobrazení, která mají dnes význam pro
geodetické a topografické potřeby, zobrazujíce povrch
zemský pokud možno s nejmenšími deformacemi do
přesných map velkých měřítek. Jsou to téměř vesměs
nyní užívaná zobrazeni konformní, která slouží v. mo"demí geodesii nejen k převedeni bodů s křivé plochy
do roviny, ale také k zjednodušenému řešení mnohých
geodetických problémů, k zhušťování trigonometrické
sítě, k snadnějšímu jejímu vyrovnání atd. Při tom jsou
dů:ežité nejen úpravy pro jednoduchost transformačních
pochodů mezi souřadnicemi elipsoidickými a rovinnými,
ale také vztahy mezi geodetickou křivkou, případně
trigonometrickou stranou a jejím obrazem v zobrazovací rovině (mapě) s h:ediska úhlů a délek. Praxi zajímá také zákres kilometrové sítě v různých podrobných mapách, její orientace k světovým stranám, obraz
geografické sítě, přesnost měřeni odvozeného z mapy
a podobně.
Všemi těmito otázkami se zabývá autor ve své knize,
přihlížeje zvláště k oněm zobrazovacím methodám, jež
byly dosud použity nebo se zavádějí na území Ceskoslovenské republiky.
Svou novou knihu začíná uvedením některých matematických vzorců a konstant, často potřebných k matematickému vyjádření
studovaných
otázek. V úvodu
zkoumá vlastnosti zobrazovacích method, jež mají sloutit potřebám geodesie a topografie a vli"v zakřivení
země na trigonometrické výpočty rovinné, což aplikuje
na Cassiniovy a Gaussovy souřadnice.
V druhé kapito:e se zabývá obrazem geodetické křivky
v konformním zobrazení zemského elipsoidu, vyvozuje
jeho křivost v libovolném bodě, určuje průběh obrazu
geodetické křivky vyjádřením úhlu a délky, zvláště pak
s upotřebenim na trigonometrické
strany, diskutuje
přesnost odvozených vzorců a jejich aproximační úpravu
pro různé druhy těchto stran a ukazuje též cestu, jak
graficky lze rychle a s jakou přesností dojíti k žádanému výsledku. Užívá při tom způsobu, který zavedl
pro tyto práce Laborde. Na kuželových a válcových
zobrazeních konformních předvádí čtenáři studium průběhu obrazu trigonometrické strany, zvláště podrobně
pro připad, protíná-li trigonometrická strana neutrální
křivku zobrazení.
Třetí kapitola obsahuje nejprve theorii a užití konformního zobrazení menší části elipsoidu na-xouli s odvozením v~ech rovnic, jak je geodesie ke svým pracím

potřebuje. Jsou to rovnice zobrazení, to je přesné vztahy
mezi elipsoidickými a kulovými souřadnicemi a to jak
exaktní tak také ve vzorcích aproximačních, skreslení
dé:kové, redukce azimutů a délek, jakož i jeho užití pro
řešení hlavních úloh geodetických. Následuje pak výklad o konf6rmním zobrazeni, jež se hod! pro převedení ce:ého povrchu zemského ,na plochu kulovou.
Zde studuje autor zobrazení s konstantami a = 1, k = 1
(jříve měly hodnotu různou od jednotky) a srovnává
je nejprve se zobrazením odvozeným v předcházejících
odstavcích za předpokladu, že základní rovnoběžkou je
rovník a pak v něm odvozuje potřebné vztahy pro řešení dlouhých geodetických křivek. Autor zde odvodil
samostatnou cestou vzorce, jež umožňují řešení dlouhé
geodetické křivky elipsoidu nejen trigonometrické
strany - na ploše kulové užitím zobrazovací methody.
V dalším probírá zobrazení válcová použitá na našem
státním území a to zobrazení Cassiniovo a Gaussovo
zobrazení koule, načež se šíře zabývá zohrazením GaussKriigerovým v meridiálných pásech, vyvozuje v různých tvarech všechny rovnice, potř~bné pro geodetické
účely a pro vyhotovení map se všemi důležitýnii čarami.
Naznačuje také cestu, jak možno transformovati z jednoho pásu do sousedního. a připojuje tabulky pro e:ipsoid Krasovského, jež ulehčí dosti složité transformační
převody. Taktéž podrobně vykládá konformní kuželové
zobrazeni v normální poloze i stereo grafické zobrazení
koule a připojuje sem i odvození zobrazovacích rovnic
pro referenční plochu elipsoidickou podle způsobu Krugerova a Roussilheova.
•
Kapitola osmá je vyplněna studiem zobrazení minimálních deformací. Začíná konformním zobrazením Labordovým a ukazuje z jakých podmínek došel Laborde
ke své rovnici mezi souřadnicemi rovinnými a sférickými a 'jak se urči důležité vzorce pro upotřebení geodetické, načež navazuje výklad Tissotova zobrazeni minimálních deformací délkových a Vanssayova zobrazení minimálních korekcí směrových.
Dvacet stránek věnuje Křovákovu zobrazení, v němž
seznamuje čtenáře se všemi matematickými, početními
i grafickými úkony, jichž je třeba k zobrazení bodťI
i trigonometrických
sítí, polednfků i rovnoběžek, geodetických křivek a jiJlých do roviny a objasňuje užití
tabu:ek triangulační kanceláří zhotovených, jež značně
zjednodušují upotřebení složité zobrazovací methody.
Autor zde uložil několikaleté zkušenosti nabyté v triangulační kanceláři, kde se seznámil se všemi potřebami
geodetické praxe pod vedením organisátora jednotné sítě
katastrální Ing. Křováka.
Poslední oddíl knihy obsahuje tyto stati: Katastrální
soustavy souřadnicové na území CSR z doby před r.1918
se studiem průběhu isometrických křivek v příslušných
částech státního území. kde bylo zobrazení užito, pak
vojenské speciá:ky v měřitku 1 : 75 000, a konečně vývoj
zobrazovacích method po roce 1918 až k definitivnímu
užití obecné methody kuželové propracované ing~ Křovákem. Zvláštní odstavce jsou věnovány letmo zobrazení CSR do soustavy Gauss-Kriigerovy, případně I na
nový e:ipsoid Krasovského. Kniha zakončuje přehledem
kartografických method a referenčních elipsoidO v různých státech evropských i některÝch mimoevropskÝch
a praktickými závěry pro čs. kartogtaf.ii.
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Z uvedeného vyp~ývá, že právě vydaný spis vyčerpává úplně všechny poznatky vztahující se k projedflávané látce, a jako jeho přednost lze vytyčiti kritické
hodnocení každého vzorce po stránce přesnosti a jeho
použitelnosti pro různé případy praxe, jakož i bohaté
a cenné odkazy na literaturu každé studované otázky.
Kniha ie nabita vědomostmi i podrobnostmi a bude nejen posluchačům, ale zv:áště zeměměřickým inženýrům
cennOu pnručkou v jejich geodetických pracích.
F. Fiala;
Poznámka redakce: Knihu prof. Bohma doporučujeme
k zajištění v první řadě pro veřejné knihovny a knihov-

ny všech zeměměřických i ostatních technických složek
a pro Úřední potřeby k prohloubení odborných znalostí
všech inženýrských i technických kádru, kteří nemajI
možnost si zakoupit k- studiu vlastní exemplář této publikace. Matematická kartografie prof. Bohma oboha1ila
naší českoo.lovenskou i mezinárodni odbornou zeměměřickou literaturu a jistě se stane součásti souboru
odborných zeměměřických a kartografických publikací
každého z nás. Prostudování publikace zejména pak
kapitoly o Gauss-Krugerovém zobrazení nám umožní
lépe a důkladněji poznat světový zobrazovací systém,
úspěšně určitý při budováni všesvazového mapového
dila SSSR.

Normativní hlídka
Sbírka
zákonů.
Vládni nařízení ze dne 7. září 1951, Č. 73, kterým se
zřizuje ministerstvo státrú kontroly,
(Cástka 38/1951.)
Vláda repub:iky Ceskos:ovenské zřizuje se souhlaseIIl
presidenta republiky ministerstvo státní kontroly, které
má za úkol kontrolovat hOspodaření se státními, družstevnimi a jinými prostředky.
Nové ministerstvo zároveň..dbá, aby by:y zachovány
zákony a rozhodnutí vlády ve věcech hospodářských a
finančních.
.
Aby ministerstvo mohlo plnit svěřené úkoly, je oprávněno provádět svými orgány kontroly. Osoby. ktlll.'éjsou
vyzvány orgány ministerstva státní kontroly, jsóu povinny předložit zprávy a údaje potřebné k provédení
kontroly. Této povinnosti je nesprošťuje ani povinnost
m:čen~ivostinebo služební tajemství. Na podkladě výsledku kontroly je ministerstvo státní kontroly oprávněno ,činit opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a k postižení vinníkii.
Týmž v:ádním nařizením se zrušují nejvyšší účetní
kontrolní úřad a nejvyšší kontrolní dVůr.
,
Úkoly a činnost ministerstva státní kontroly budou
upraveny vládou.
.:
,
Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.' ZM.

1. Až do provedent reorganisace statistické služby není
nikdo oprávněn konat bez předchozíhosouhlasu státního
úřadu statistického Jakákoli nová statistická šetření, a
že před udělením tohoto souhlasu neSmí být s prováděním šetření započato.
2. Na všech· dotazníc1ch,jichž se při nově povolených
šetřeních použije, musí být vyzna.čen souhlas státn'ho
úřadu statistického: ;Jsou-li dotazníky bez tohoto označení, .není je povinen nikdo vyp:ňovat.
Vyhláška dále uvádí, že tato omezení se nevztahují
na statistická šetření konaná podle směrnic státního
úřadu plánovacího pro kontro:u plnění prováděcích
plánů.
Vzniknou-li pochybnosti o tom, jde-li o statistické
šetření nebo je-li k jeho konání třeba předchozího souhlasu, rozhoduje státní úřad statistický.
Setření konaná v rozporu s touto vyhláškou budou
posuzována, nejde:-:i o čin přísněji trestný, jako neoprávněná statistická šetření podle § 40 odst. 2 trestního
zákona' správního. .
. '
Tato vyhláška nabývá úěinnosti dnem 16. září 1951.
Ha,

Vyhláška ministerstva stav:ebního průmyslu
ze dne 30. října 1951,"co 332,
'
kterou se stanoví výše náhrady za otisky státní mapy
1: 5000 (:>dvozené)a poplatek za udělení ipráva k rozmnožování děl veřejného vyměřování a mapování.
Vládní nařízení ze dne 7. září 1951. Č. 14, kterým se
zřizují nová ministerstva.
(Úřední list I. díl, částka 114/1951.)
(Cástka č. 38/1951.)
Ministerstvo stavebního prumyslu stanovilo v dohodě
s ministerstvem financí pod:e § 3 odst.. 3 zákona
Ceskoslovenská vláda zřizuje tato ministerstva:
č. 82/1948 Sb., o úpravě pósobnosti ve věc~ctr veřejministerstvo paliv a energetiky,
ného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon), ve
ministerstvo hutního prumys:u a rudných do~ů,
'znění zákona č. 250'1949 Sb.:
ministerstvo chemického priim,yslu,
. 1. Náhrada za otisky státní mapy 1: 5000 (odvozené),
ministerstvo těžkého strojírenství,
která za 1 list činí:
,.
ministerstvo všeobecného stroj1renství,
která nahrazuj,í ministerstvo těžkého prumyslu, na Sloa) otisku vyhotoveného na papíru druhu III
vensku pověřenectvo prumys:u.
.
(dobrýkladívkovýkreslici
papír o váze
" Úko~yministerstva zemědě:ství v oboru lesního hospo150-175 g/m'4)
100 Kčs,
dtifstvIa úkoly ministerstva l~hKéhopriimyslu v oboru
b) otisku vyhotoveného na papíru druhu VII'a
dřevařs1cé apapírenské výroby se TJřenášejína. nově
(nerozpíjivý, dobře klížený ofsetový papír
zřizené ministerstvo lesů a dřevařského prómys~u.
o váz~ 100-120 g/m'4)·. . "
50 Kčs,
Z ministerstva práce a sociální péče se zřizuje miníSc)
otisku
vyhotoveného
na
papíru
druhu
VII/b
'terstvo pracovních sil.
(méně jakostní ofsetovýpap'iru váze 80' až
Na zřízená ministerstva se přenesou i úko~ydoc;avad90 g!m2) :
40 Kčs.
ních ředitelství, pokud jimi nebudou pověřeny podniky.
2. Poplatek za udělení 'práva krozmnozování' děl
Den zrušeni ředitel<:tvía funkcI generálních :aústředveřejného vymě1'ovánía mapování.
ních (:>blastních)ředíte:ó stanoví na návrJ;1příslušného
ministerstva vláda.
. ZM
" Pop:atek byl stanovén za každý plný nebo započatý
1 dm' kresby 'v měřítku:
'
'
'úřední
list I. díl
a) 1: 2880 a větším .
50 Kčs,
b) v menším než 1: 2880 až včetně 1 ;10000 100 Kčs,
,Vyblálka státního úfadu plánovacího ze dne 15. riff1951,
c) menším než 1; 10 000
500 Kčs.
ě. 318. o omezenfcll v konání státistiekYch šetřenf.
Ministerstvo"stavebního
prumyslu
móŽe
v
případech
(úřední list I. díl, částka 98/1951.)
hodných zvláštního zřete:e snížit nebo prominout, po.Státní úřad plánovací stanovil podle § 15 odst. 2 záplatek zmíněný v odst. 2.
.kona č. 60/1949 Sb., o hospodářském plánování (plánoVyhláška nabývá účinnosti dnem 14. listopadu 1951.
-Ha
vaeího zákona);.
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Vyhláška m:nisterstva stavebnibo průmyslu
ze dne 12. listopadu 1951, Č. 334,
o způsobu a'pódmínkách
dokončení některých prací ci.
vilÍ1Ích techmků.
(Úřední list 1. dil, částka 115/1951.)
Ministerstvo stavebního průmyslu stanovilo v dohodě
se státním úřadem p:ánovacím a se .zúčastněnými ministerstvy podle § 2 z,ákonač. 6l!1951 Sb .• jímž se zrušují oprávnění civi:ních techniků a inženýrské komory:
1. Nemůže-li civi:ní techpík (civilní inženýr, civi.ní
geometr a úředně autorisovaný horní inženýr) převzatou
jím práci. jejíž provedeni je putné k splnění jednotného
liospod{lřského plénu, dokončit do 31. prosince 1951, je
objednatel práce spolu s civilnim technikem povínen
p{)starat se do 25. listopadu o to, aby tuto prácí převzal
a v ní nejpozději do 1. ledna 1952 pokračoval některý
z orgánů veřejné správy, některý z národních nebo komunálních podniků nebo z lidových družstev, které se
zabývají pracemi téhož nebo podobného druhu.
Nepodaří-li se ta,kto zajistit dokončení prací; ohlásí to
v téže lhůtě objednatel spolu s civilpím technikem příslušnému ústřednímu úřadu.
2. Příslušný ústřední úřad v dohodě se státním úřa'"
dem plánovacím uloží do 21. prosince 1951 dokončení
práce příslušnému <>rgánu, podniku nebo družstvu.
, 3. Civilní technik je povinen nejpozději do. 31. prosince 1951 odevzdat orgánu. podniku nebo družstvu, jež
převzalo nebo jemuž bylo u:Oženo dokončení práce:
a) výsledky dosud p;rovedených prací, zejména všechny zce:a nebo .částečně vyhotovené e1aboráty, pokud
je již neodevzdal objednateli,
b) všechny podklady potřebné k, pokračování v ·práci,
é) smlouvu, kterou převzal provedení práce.
Kromě' toho je povinen podávat tomuto orgánu. podniku nebo družstvu vysvětlení potřebná k pokračování
v práci.
Vyhláška dále uvádí, že provedení práce vyúčtuje civilní technik objednateli' a orgán, podnik nebo družstvo,
jež pokračuje v práci, dokončí ji podle smlouvy; kterou
uzavře s objednatelem.
Vyhláška nabývá účinnosti 15. listopadu 1951.
Ha '
Vybláška ústřední zéritědělské daňové koniise
ze dné 23. listopadu 1951, č.345,
kterou se stanoví násobky
měření -zemědělské

výměry' pozemků pro vydaně za rok 1951.

(Úřední list I. dil. částka 121/1951.)
Ústřední zemědělská daňová komise se usnesla ve
schůzi, konané dne .23. listopadu 1951, podle § 31 Č. 2
zákona č. 49/1948 Sb .• o zemědělské dani, že při vyměření zemědělsk~. dapě za rok 1951 započítávají se do celkové výměry všech pozemků s katastrálním
výtěžkem
(§ 9 odst. 1 zákona o zemědělské dani):
pozémky věnované pěstování chmele, vinné révy, tabáku, papftky, dále věnované zahradnictví, školkařství,
ovocnictví a rybnikářství.
Shora uvedené pozemky jsou rozděleny podle obcí,
obvodů okresních národnich výborů,. krajských národních výborů, dále pěstuje-li se zelenina ve volné půdě,
bez umělého zaylažování,s umě:ým zav:ažováním, podle
plochy skleníků s topným zařízením atd.
.
V dalším jsou stanoveny násobky výměry, které se
pohybují od 15 (;Jozemky věnované rybnikářství) až do
150násobku výměry (plochy .skl~íků s t9pnÝm .;r.ařízenímj, kdežto u členů jednotných zemědělských družstev
II. až IV. typu se pohybují od 1,5 do l00násobku vý'měry.
Do celkové výměry všech pozemků s katastrálním výtěžkem započítávají se pouze svou skutečnou výměrou
pozemky nebo jejich části v souvislé výměře nejméně
10arů, na nichž by:y v letech 1950 a 19'51nově založeny
nebo obnoveny chmelnice, vinice (1948-1951), a v souvislé ploše 25 arů, na nichž byly v letech 1948 až 1951
nově založeny ovocné sady. V těchto pfipadech je nutno
předložit potvrzení příslušného místního národnIho vý-

~oru.

'

Vyh:áška ,dll:le uvádí, že plocha pařenr§f potřebnA
k předPěstění rané ze:eniny se započítává do celkové
výměry 50násobkem výměry (u členú JZD 25násobkem
výměry) a stanoví' se, za jakých podmínek se tak, děje.
Vyh.áška nabývá účinnosti dnem 20. listopadu 1951.
,
Ha
Sbírka

oběžníkú

pro

KNV

Přeneseni pravomoci stavebnich úřadú podle § 14,
odst. 3 zák. č. 280J1949 Sb; změna.
(Sešit Č. 62/ÚJ51, poř. č.816.)
Dodatkem k oběžníj{u č. 167/1951 Sbírky oběžníkú pro
KNV (viz Zeměměřictví č. 3/1951) oznamuje ministerstvo
stavebního průmyslu, že se veškerá působnost krajského
vojenského velitelství přenáší na vojenskou stavební
správu. Stavební správa je zřizena v každém kraji s výjimkou krajů Jihlavského
a Preš\>vského. Působnost
pro tyto kraje vyl{onávají sousední stavební správy
v Pardubicích a Košicích.
ZM
Směrnice pro některé změny v údržbě operáti pozemkového katastru v souvislosti s novým občanským úkoníkem a se změnami knibovníbo práva.
(Sešit č. 69/1951, poř.

Č.

889.)

Nový občan,ský zákoník, vyplývající ze změny hospodárske a spol~éenské struktury našeho státu, poskytuje
zvyšenou ocncanu soclalistickému Vlastnictví, JaKO hospOdárské základně naší sp.>.ečnosti. Tato pokrOKová zásaaa, ktera se ooraZi i v právu kmhovnun, nemute
zustati bez odezvy ani v údržDě operátů pozemkové,no
katastru.
'
Zásadou §§ 111 a 112 obč. zák., že vlastnictví k ne-'
moVitosti septevádí
smlOUVOUa 'niko.iv' až zápisem
převodll do knihy pozemkové, pozbývá zápis v pozemkové knize povahy konstitutivní. Proto justiční správa
netrvá již na udl'Žovlmí souladu knihovmho stavu se
sKutečnym' stavem pravnim a se stavem zapsaným
v katastrá:ních
operátech (srv. výn. min. spraved.nosti
ze dne 18 XII. 1950 č. 6648/50-IV/l,
připojený k oběž":
níku poř., číslo 705/1951 Sb. ob. pro KNV).
Tím se téL odpoutává pozemkový katastr od závislostí
na pozemkové knize a ustanoveni katastrálního zákona
i katastrálních
předpisů, směřující k dosažení souladu
mezi knihou pozemkovou a katastrálními operáty, jsou
touto skutečností překonána.
Pozemkový katastr se nyní stává jedíným celostátním soupisem a popisem pozemků. nepostradate:nÝm
pro socialistickou přestavbu vesnice a současně technické
podnikání.
'
Technické referáty ,národních výboru, pověřené údržbou a obnovou operátů pozemkového katastru, musí,
tudíž přizpůsobiti své úkoly hospodářskému dění, oprostiti sa od brzdícího formalismu a použivati ustanovení
katastrá:ního zákona pružně, s nále?lÍým zřetelem k zásadám a ustanovenim nového občanského zákoníka.
Zrušením závislosti pozemkového katastru na pozemkové knize mění se nejen pos:ání a náplň katastrá:ních
operl;Í.tů, ale i jejich údržba, která napřiště musí býti
zaměřena na oc,nranu socialistického vlastnictví státního i družstevního a na získání spolehlivého technického podkla~
pro výstavbu socialismu v naší vlasti.
Ministerstvo stavebního průmyslu v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady řeší těmito směrnicemi některé nejdůležitě.ší změny v dosavadních últolech a
práci zeměměřické služby národních výborů.
SpolupráCe okresních soudů s technickými, referáty
okresních národních výboru: Knihovní soudy už nedonucují nikoho k 'provedení knihovního pořádku (k sjednání souladu mezi stavem knihovním a skutečným
stavem právním). Proto vzájemná ohlašovací povinnost
okresních soudů a technicl{ých referátů okresních národních výborů se· v dohodě s ministerstvem spravedlnosti omezuje takto:
. 1. Okresní soudy nadále zasílají technickým referátům okresních národnich výborů všechna soudní·· usne~
senío· změnách provedených na listll statltové podstaty
(A) a na listu vlastnictví (B).
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2. T~hnícké referáty okresních národních výboru zasí:B.jí'okresním sou4ům" pouze ohlášoyaci listy na dokonané a vyšetřepé .zrpěny:
a) v socia1istick&vlastnictví
ním),

(státním nebo družstev-

b) ve vlastnictví osobním (rodinné domky) nebo soukromém, jejichž zaknihování si str-any žádají a svoji
žádost potvrdí podpisem v oh:ašovacim listu,
c) hranic katastrá:ních

území.

Slučování parcel ve vlastní držbě avšak v různých
knihovních vložkách, vyžaduje i nadále souhlasu držitele a předchozího vyšetření v pozemkové knize, zda
sloučení takových parcel bude možno v katastrá:ních
operátech provést, aniž budou dotčena práva zapsaná
na :istu závad pozemkové knihy.
Se zřetelem ke změně významu knihovního zápisu
omezuje se až na další úpravy údržba map veřejných
knih pouze na výjimečné zákresy, zvlášť vyžádané okresními soudy v zájmu ochrany socialistického v:astnictví.
Rovněž i konání, úředních dnů se omezuje jen na
zcela výjimečné případy, vyžádané obecným zájmem.
Zvlášť důležitým úkolem měřické služby národních
výborů, bude nový způsob zjišťování nastalých katastrálních změn pro zápis v operátech pozemkového kata.,tru v zájmu získání sou:adu operátů se stavem v přírodě a skutečným stavem -právním.
Zápis těchto změn bude napříště prováděn na podkladě:
.
1. vyšetřených

změn- při katastrálním

řízení,

2. soudních usnesení o povo:ování zápisů v pozemkové
knize,
3. dokonaných změn nemovitého vlastnictví hlášených
okre.,nímu národhímu
výboru (finančnímu r~erátur
podle ustanovenFpop:atkového
zákona,
'
4. povolení převodu nemovitosti, které vydal okresní
národní výbor podle ustanovení zákona o převodech
nemovitosti č. 65/1951 Sb.
K získání podkladů uvedených v bodech 3. a 4. bude
nutno, aby finanční referáty okresních národnich výborů a referáty pověřené povolováním převodů nemovitého vlastnictví, t. j. zejména referáty technický a
zemědělský úzce a přímo spolupf'dcova:y s měřickou
službou národních výborů a uvědomovaly ji o svých
opatřeních ve věci těchto převodů. Stane se tak na pf.
nah:édacimi doložkami nebo periodickými seznamy povolených převodů nemovitosti nebo seznamy převodů
hlášených ku zpoplatnění a pod. Při této pfí:ežitosti
se připomíná výnos ministerstva vnitra poř. č. 237/1949
Sb., ob., o spo:l,lpráci referátů krajských a okresních
národních výborů. O tom. zda získané údaje pude možno
bez dalšího řízení zhodnotit zápísem v operátech nebo
zda bude nutno údaje nejprve zaznamenat a, později
prověřit či doplnit při místním šetření, rozhodne podle
povahy a stadia věci vedoucí zeměměřického oddělení
okresniho národníb.o výboru.
V da:Ším upozorňují směrnice na zásadní změnu ve
významu a knihování veřejného statku, který je podle
§ 147 Ústavy 9. května národním majetkem a je výhradně ve státním socialistickém vlastnictví. To znamená, že stát zó.stává výlučným vlastníkem
i části
veřejného statku, které jSQu~Yěřeny do správy nflrodním nebo komuná:ním podnik,ÚIn. Tím jsou překonflny
í některé katastrfllní předpisy, týkající se zápisu veřejného statku do operátů pozemkového katastru, který

se napříště provede obdobně jako by nemovitost byla
zapsána v normálním pozemnostním archu. Seznamy
veřejného statku budou postupně rušeny V souvis:ostí
s ustanovením oddí:u II. oběžníku ministerstev vnitra a
stavebního průmyslu poř. č. 705/1951 Sb. ob. Pro KNV.
Právo stavby, upravené §§ 159 a 165 obč. zák., je
právním prostředkem k tomu, aby si stavebník mohl
zřídit trvalou stavbu na cizím pozemku. Trvalé stavby
tedy přestávají být součástí pozeIllkú a proto i stavba
provedená na zák:adě práva stavby bude věcí samostatnou, nebot jelívlastník
nebude vlastníkem stavební
parcely.
Této 'zásadě je třeba přizpůsobiti v zájmu ochrany
socialistických právnických osob i zápis v pozemkovém
katastru na podkladě řádného vyšetření, zaměření a
případného rozdě:ení parcel i v připadech, že práva
stavby dosud použito nebylo a 've veřejné knize vyznačeno není. (Připomíná se oběžník ministerstva vnitra
poř. č. 125/1951 Sb. ob.)
Konečně směrnice upozorňují na možnost použití i jiných mapových podkladů pro vyhotovování geometrických (po:ohopisných) p:ánů, než ustanewují katastrální
předpisy. Tyto úlevy jsou vynuceny současným stavem katastrálních operátů.
Jako podkladu geometrických plánů - pokud budou
vyžadovány k převodům vlastnictví nebude vždy
možno použít katastrální mapy, která nebyla doplněna
nastalými změnami (na př. v územ!ch dotčených osidlovacími a pozemkovými reformami). V těchto případech
stane se podk:adem geometrického plánu grafický přídělový plán, po:ohopisný nl'1stin, p:án hospodářc:ko-technickýeh úprav pozemků, nebo p:án provedeného scelování, doplněný na skutečný stav v přírodě. K takovému
plánu budiž vyžádán polní náčrt v zájmu pozdějšího zákresu do katastrální mapy nebo grafického plánu., Okolnost, že v mnohých případech postačí pro kupní smlouvu
pouze po:ohopisný nástin nebo náčrt, nic nemění na způsobu zaměření a výpočtu p:och, daném katastrálními
předpisy.
.
Směrnice llro prováděiú zimních kancelálskÝcb Draci
zeměměfickou složkou technických referátů národních
výborů v roce 1951/1952.
(Poř. č. 174/P/1951.)
Ministerstvo stavebního průmyslu vydalo tyto směrnice pod čj. 11l10/1-Měř.4~1951ze dne 15. listopadu 1951.
Ve směrnicích jsou obsaženy pokyny pro:
a) provádění trvalých změn vzdělávání v operátech p0zemkového katastru vzhledem k v:ádnímu usnesení
Č. 55'1947 Sb., 55/1951 Sb. a výnosu ministerstva
zemědělství poř. č. 702/1951 Sb. ob. pro KNV;
b) založení "Seznamu chmelnic", neboť zemědělská výroba vyžaduje, aby výměrachme:nic
byla vedena
samostatně. Seznam chmelnic vyhotoví se na tiskopisu "Pozemnostní arch".
Dále ministerstvo stavebního prUmyslu povoluje v zájmu úspornosti hospodaření s tiskopisy, že v osidlovaných katastrá:1.ních územích při zápisu nového držitelé,
i když všecky parcely zapsané v pozemnostním' archu
byly konfiskovány podle dekretu č. 108/1945 Sb., lze použíti dosavadního pozemnostn!ho archu.
Současně jsou v oběžníku uvedeny lhOty k pfedk:ádání úhrnných katastrálních hodnot.
Ha
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