
ZEMj~MĚŘIUIiÝ

K propagaci a k objasnění dvoUletého hospodářského plánu uspořádal Spolek československých inženýrů
- odbočka v Praze soubor přednáškových večerů, na nichž promluvili představitelé všech oborů inženýrské
práce v naší republice. Soubor byl zahájen na podzim r. 1946 a pokračoval každý pátek večer až do jarních
měsíců 1947. Pátek dne 21. únor/l 191,7 byl věnOván zeměměřictví.· O úkolech zeměměřictví v letech 1947
a 1948 promluvili Ing. Dr. Karel K u!3 e r a a Ing. Dr. František B o g U S z a k. Přinášíme výtahy jejich
přednášek.

Dnešní přednáška má tři části. V první si ověříme
postoj, v, druhé promluvíme o úkolech a ve třeti uká-
žeme na vystavených exponátech jak chceme praco-
vat a jak jsme se k tomu připravili.
Při koncepci této přednášky jsem se řídil přáním,

aby i co do formy byla v souladu se zásadami dvou-
letky. Nechť je tedy stručná a živá, s gradací danou
slovy plán, dvouletka, úkoly a práce.
Dal jsem přednost novinám před knihami o plá-

nování a o dvouletce. Četl jsem všechny noviny od
července 1946 dodnes - ovšem ve výstřižcích, jinak
by to nebylo možné. Měl jsem tak v ruce zvláštni dílo.
To, co jsem dříve během měsíců četl a postupně zase
zapomínal, stálo tu naráz přede mnou a ve dvou
večerech jsem se toho mohl zmocnit s neporušenou
genesí a se všemi náznaky problematiky, pokud se
vyskytovala. Jedno bylo potěšitelné, že všichni, kdož
o thematu uvažovali a psali, myslili to dobře. Toto
zjištění jsem nehledal v pathosu, nýbrž v dobrých
a rozumných radách. Zvlášť dobrým znamením bylo,
že jsem se s prázdným pathosem vůbec nesetkal, což
je důkazem, že projevy toho druhu nemají čím upou-
tat dokumentalisty. Když jsem se nad vším zamyslil,
Hospodářské plánování je funkcí času. Jde-li o krát-

ký časový okamžik, pak je plánování jen záležitostí
vegetativního nervstva. Snad existuje plán na spolk-
nutí sousta; nemusíme se jím však zabývati - pokud
není sousto příliš veliké. Zvětšuje-Use časový inter-
val, musíme zároveň stoupati v hierarchii organismů,
nebo tvorstva. Plánování v delším čase je věcí intelek-
tu a kázně. Plyne z toho poučka: krátkodobé pláno-
vání je snazší než dlouhodobé, a proto začínáme dvou-
letkou. Plánování však není ničím jiným než metho-
dou, která zas je jen planým nástrojem, není-li slouče-
na s činností. Ta v našem případě má cíl v obnově
hospodářského stavu z r. 1937 zvýšeného o 10%.
Dvouletka v konečném pojetí je tedy hospodářským
vektorem. Má jasný směr a konkrétní úkoly. Je jen
přirozené. že methoda má zvláštní cenu v dobách
tísně. V dobách stupidního blahobytu některých
vrstev jí nebylo s hlediska těchto vrstev třeba.
V dobách katastrofálního blahobytu však dostala zlou
tvář. Tehdy se topilo obilím, a toto spalování bylo jen
jakýmsi ústupkem pro krajiny příliš vzdálené od
moře, a do tresorů byly zamykány patenty, které
mohly znamenati dobrodiní pro lid.

Naše tíseň spočívá v nedostatku lidí, t. j. v orga-
nickém nedostatku pracovních sil. Je proto nanejvýě
nevhodné zvětšovati tuto· svízel ještě zaviněným ne-
dostatkem pracovitosti. Jak dochází k takovému za-
vinění? Poukazovati jen na lenost znamená zdůrazňo-
vati diletantství, neboť lenost sebe zdařileji překřtěná
je jedním ze stálých činitelů. Nevyskytuje se však
tak často a hlavně není hájena žádnou institucí, aby
vznikalo právo odvolávati se na ni. Může se však roz-
šířiti návykem, což nuti k přiznání, že již delší dobu
trvá stav, za něhož se příliš nepracuje, anebo kdy se
pracovati nedá. Existuje organisační poznatek, že lépe
pracuje ten člověk, který má určitý cíl a vymezený
úkol. Proto se napřed vracíme k dřívějšímu normálu
a potom se pokusíme o rozkvět. Organický úbytek
pracovních sil je ovšem nutno nahradit hlavně dů-
myslem a vtipem, a nikoliv únavou. Nelze ničím zastí-
rat skutečnost, že produktivita práce se musí zvětšit
asi o 40%. Únava konečně nepochází jen z vysilující
práce, ale také z přílišného množství řečí. Vůbec je
nadsázka dobovým zjevem a to je škoda, neboť každá
úchylka nebo nezdar působí daleko větší zklamání,
než kdybychom si uložili více střízlivosti. To se také
týká důvěry v samotný plán. V takovém případě je
dobře opřít se o zkušenou autoritu. Stalin sám řekl:
»Jenom byrokrati mohou myslit, že práce na plánu
končí jeho sestavením. Sestavení plánu je zatím jenom
počátek plánování. Skutečné plánování se rozvíjí _te-
prve po sestavení plánu.« Z tohoto citátu je patrno,
že není nikdy pozdě .na pozdější zdokonalování. Změn
a poruch bude relativně více tam, kde činnost vyplý-
vá jen z úkolů plánovaných v jiných sektorech. Čím
četnější a rozdílnější jsou tato místa, tim více změn
$e dá očekávat. Průvodním zjevem bude počáteční ne-
. jistota až do chvíle, než se v hlavních sektorech věc
vyjasní, a potom nastane spěch. Je proto velmi důle-
žité, aby naše administrativa, methody a výzbroj byly
~hotové. To je do značné míry v našich silách.

. Dvouletý plán v ohnisku různých názorů a společné
vůle.

Rád bych ještě přečetl několik myšlenek plánova-
cích odborníků o plánu a jeho realisaci:

P o I i ti k cit u j e pan a p r e s i den ta: Proto
ten, kdo chce zdokonalit politickou poválečnou spo-
lečnost, musí se aspoň stejnou měrou jako boji o nové
instituce věnovat - boji o nové lidi.
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-N á rod O h OS pod á ř: Dvouletka znamená také
zjednodušení organisace veřejné správy od ústředních
úřadů až dolů, a zjednodušení i zrychlení úřadování,
jež je dnes nebezpečně těžkopádné a hrozí se utopit
ve spoustě papíru.
P o s I a n e c: Úcta k zákonům a předpisům, které

jsme si sami dali, radost z práce oproštěné od útisku
všeho druhu a od zneužívání moci, to jsou po mém
soudu hlavní předpoklady úspěchu díla, které máme
před sebou.
P o s I a n e c: Dvouletka se zdaří tak dalece, jak

každý pochopí, že není nic jiného než uspořádaná
a řádně organisovaná práce. Děláme práce dost. Velká
část je dosud neúčelná. .
-Ú ř e dní k: Hlavním předpokladem není jen praco-

vitost, nýbrž organisační důvtip a qovednost všech
ěinitelů, úěastných na realisaci plánu.
Ú ř e dní k: Co nejvíce dúmyslU při provádění jed-

notlivých dílčích úkolů způsobem co nejhospodárněj-
ším, využít co nejrychleji všech vymožeností technic-
kých a vědeckého pokroku v ostatním světě, okamžité
provedení všech racionalisačních opatření ...
N á rod o h o s pod á ř: Hlavní význam dvouletk>"

je v tom, že vytvořuje klima příznivé. k provedení
nutnýeh reforem ...
P o I i t i k: Nepopírám důležitost i potřebu nada-

ných individualit při plnění společných úkolů a za-
jištění budoucnosti národa cestou splnění dvouletého
plánu, ale větší důraz klodu na pracovní solidaritu
všech než na kritický individualismus. .
Národohospodář: Je dále třeba zanechat

všech zbytečných, často násilnýj:h zásahů do hospů-
dářského koloběhu a zabezpečiti naprostou právní
jistotu. Zúčtujme již jednou s revolučním dbdobím!
A kromě toho: praví muži na pravá místa!
Min i str: Dvouletka nesmí býti po našem názoriI

provázena omezováním kulturních prostředků a nesmí
znamenat žádnou redukci, žádné ochuzování naší kul-
tury, nýbrž naopak, čs. dvouletka vyžaduje sama nej-
kulturnější prostředí, vyžaduje stupňování kulturní
činnosti, čs. dvouletka musí vést k obohacení naší
kultury, ke kulturnímu rozmachu ...

. . .a dvouletka v zeměměřictví.

Snad je nápadné, že jsem se nedotkl zeměměřictví.
Děje se to úmyslně. Mluvil jsem o duchu dvouletky,
a ten je společný všem. Co dále zbývá, je práce. Dobrá
a hojná práce, která je naší vnitřní záležitostí. Nemů-
žeme s ní zůstati skryti, protože úkoly bude nutno
vyúčtovat. Kdyby se mezi námi vyskytli jednotlivci,
kteří si nejsou jisti v rozeznávání prospěšných opatře-
ní od škodlivých, musíme je na to upozornit. .
Nyní přednesu úkoly. Konstatuji výslovně, že úko-

hl je víc a že jsem vybral jen podstatné, které mohou
zajímati veřejnost. Nečiním také rozdílu mezi jed-
notlivými zeniěměřickými složkami a, věren názvu
této přednášky, mluvím o úkolech, které má země-
měřictví ve dvouletém plánu.
Zeměměřictví se odlišuje od hlavních technických

oborů tím, že nevytváří přímo statky, jichž nedostat~
kem dnešní doba trpí. Proto nemá budovatelský vlád-

ní program a zákon· o dvouletém hospodářském plánu
přímých ustanovení o zeměměřických úkolech. Má je
však plán výzkumní. Tím má být řečeno, že podstatou
zeměměřictví je služba a není nutné ji primárně plá-
novat. Za druhé je tak vyjádřena vůle míti tuto službu
na výŠi, a to je ukazatelem její nezbytnosti pro dvou-
letku. Plánoyání zeměměřické služby je tedy odvozeno
z úkolů, které uložil dvouletý plán jiným technickým
sektorům, a z jejich důležitosti. Jde tu o plánování
a výstavbu krajů a sídlišť, zemědělství a pozemkové
úpravy, projektování technických děl a pod. Většině
z nich budou zeměměřicképráce východiskem i zá-
věrem. Před splněním těchto úkolů Ihude třeba opatřit
podklady zaměřením, nebo pořízením výpisů, snímků
a otisků měřických děl nebo jejich odvozenin. Po splně-
ní úkolů půjde o zavedení platného právního stavu
dodatečným zaměřením a vyhotovením nového nebo
změněného katastrálního operátu. Pak budou musit
býti uvedeny zápisy ve veřejných knihách v soulad
s tímto stavem.
Tento druh prací se týká hlavně o s i d lov á n í

po hra nič í, kde má být dokončeno rozdělení 1 mil.
300 000 ha půdy se 100 000 usedlostmi. Přídělové
plány se mají vyhotoviti do 28. října 1947. Dále jsou
to r e g u I a ční pl á n y související s výstavbou
125 000 nových bytů. S celo v á n í má být provedeno
v 750 vnitrozemských obcích are v i s e p r v n í po-
zemkové reformy zasáhne asi 600000 ha půdy.
Nový zákon urychleného knihovního převodu vlast-
nictví na přídělce nemovitostí zkonfiskovaných a při-
dělených podle dekretů č. 12 a 28/1945 Sb. dá těmto
pracím náležitý spád.
Technické mapování v měřítku 1: 5 000 a v r0z-

sahu 147 km2 se provede pro dunajsko-oderský pro-
plav. V měřítku 1 : 10000 se bude mapovat jihočeské
grafitové území. Vyhotovení velmi potřebných a
methodou letecké fotogrametrie rychle opatřitelných
fotoplánů a výškopisných plánů pro území 520 km2

v jižních čechách a u Jablunkova je závislé na uvol-
nění leteckých snímků vojenskou správou.
Na programu je dále 540 km nivelačních pořadll

základní výškové sítě I. řádu, jakožto podklad pro
pozdější požadavky ministerstva techniky.
Měření tíže bude provedeno na nivelačních pořadech

I. řádu v délce 1 000 km.
Při sestavování programů platí zásada, že v údobí

dvouletého plánu je třeba nejen splniti úkoly, které
tento plán přímo předkládá, nýbrž i připraviti a vy-
pracovati podklady všeho Ihudoucího plánování.
Geodetické podklady triangulační je proto nutno

opatřiti k projektu přehrady u Lipna na horní VIta-
vě v území od Volar do C. Krumlova, dále pro projekt
přehrady na Křemelné, pro zaměření provedených
staveb na Nežárce a na Lužnici.
Proto je také na programu vybudování a změřeni

geodetické základny u Chebu s rozvinutím na trigono-
metrickou stranu základní sítě a s určením zeměpis-
ných souřadnic a astronomických azimutů. Zejména
tato práce nesmi býti odkládána, protože zamýšlenou
obnovou chebského letiště ztratili bychom jedinou
možnost míti na nejzazším západě státu novodobou
základnu. Historická chebská základna byla Němci
zničena.
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Jsou pak ještě práce, jejichž naléhavost není dána
, dvouletým plánem. Mezi ně patří na př. markantní
vyznačení hranic čs.-bavorských v délce 356 km.
Aby byla ukázána úroveň, s jakou hodláme ve

dvouletce pracovat, uspořádal zeměměřický úřad jako
rámec přednášky malou výstavku, k níž vysvětlení
podá Ing. Dr. Boguszak.

Ing. Dr. Frant. Boguszak řeklo plánech a úkolech
zeměměřického úřadu a o jednotlivých vystavených
exponátech toto:

Původní mapové doklady dosud používané při
technickém podnikání vyhovují jen zčásti.' Z řady
nejdůležitějších mapových měřítek je to především
mapa katastrální, která neobsahuje však důležitou
složku výškopisnou, dále původní topografická mapa
1: 25.000, u níž nevyhovuje provedení a úprava,
a konečně mapa speciální 1: 75.000 S nevýhodným
znázorněním terénu.
Zeměměřiči proto záhy rozpoznali, že musí být vy-

budováno nové mapové dílo, které by měřítkem vhod-
ně zapadlo mezi mapu katastrální a topografIckou
a které by dobře vyhovovalo zejména složkou výško-
pisnou technickým' požadávkům. Již v roce 1941
vypsal odbor zeměměřických inženýrů SIA soutěž
na námět »Mapa 1 : 10000« s podmínkou, že mapa
má být vyhotovena levnými prostředky v nejkratší
době. Soutěžní práce, články a rozbory odborníků,
a zejména porevoluční činnost mapového odboru ze-
měměřického úřadu přispěly k tomu, že zásady pro
vyhotovení nové technické mapy se již přípravují a že
normy navržené mapovým odborem (velikost, klad
a označování listů, směrnice pro práce polohopisné
a výškopisné, dopustné odchylky, topografické značky
atd) budou .včas rozeslány úřadům a korporacím
k připomínkovému řízení.
Spoluprací zeměměřického úřadu, reprodukčního

ústavu ministerstva financí a civilních geometrů se
má vybudovat nové mapové dílo, které má význačnou
měrou umožnit technické podnikání nejen ve dvou-
letém budovatelském plánu ale i v pozdějších obdo-
bích. Z přehledu nového mapování seznáme, že poža-
davky zájemců si vynutily nejen měřítko 1 : 10 000,
ale i 1 : 5000. Z ukázek listů technické mapy 1 : 5000
z okolí Ležáků a z území podél projektu odersko-
dunajského průplavu, jakož i z listů mapy 1 : 10 000
z okolí Lidic, Náchoda, Jáchymova a Velké Prahy
pak vidíme, že mapové listy budou vyhotoveny buď
podle vzoru' katastrálního nebo topograficJl:ého.U typu
katastrálního vznikne polohopis mapy zmenšením
katastrální situace, u typu topografického se zmenše-
ný obsah katastrální mapy upraví podle seznamu
značek zvolených pro měřítka 1 : 5000 a 1 : 10000.
. Přehled postupu nového mapování prozrazuje, že
nové technické dílo prozatím postupuje pomalu. Pří-
čin je několik. Především je to nedostatek technické-
ho personálu u mapovací služby, dále není dosud plně
využito spolupráce civilních geometrů pro omezené
finanční prostředky obcí, a konečně není použito
letecké fotogrametrie, která až dosud ve své civilní
složce neměla přístup k leteckým snímkům, ačkoliv
by byla nejúčinněji urychlila postup technického ma-

pování. Prozatím jen závidíme zeměměřickým inže-
nýrům na Slovensku, kteří ve svém fotogrametrickém
ústavu pověřenectva pro finance se mohou daleko
intensivněji uplatniti v budovatelském programu.
Pomalu postupující technické mapování nás tedy

nutí mnohde improvisovat. Ukázka listu nové topo-
grafické mapy 1 : 25000, zvětšené do měř. 1 : 10000
dokazuje, že tam, 'kde není nové mapy -technické
a kde ji nelze v dohledné době ani opatřit, vyhovuje
pro z a tím plánovacím účelům zvětšenina. A tak
tedy zejména Morava, která byla mapovacím oddě-
lením zeměměřického úřadu 'z velké části v uvedeném
měřítku zmapována, může těchto zvětšenin využít
álespoň do té doby, než budou vyhotovena měřítka
větší.
Kolik vzácného času, ve kterém mohly a měly být

vyhotoveny další pomůcky technického podnikáni.
bylo opět promarněno, dokazují vystavené fotoplány
v měřítkách 1: 5000, 1: 20000 a 1: 25000. Tyto
polohopisně dokonalé podklady s nejnovějším stavem
kultur, porostů, zastavěných ploch a komunika~
sítě, by byly značně přispěly k osídlování, scelování
a plánování. Dosud nemohly být fotogrametrickým
oddělením zeměměřického úřadu připravovány, a te-
prve po uvolnění leteckých snímků - doufejme že
v brzké budoucnosti - dočká se technická veřejnost
i těchto významných pomůcek.
Řekli jsme, že technické úkony budoucnosti si vy-

nucují doplnění řady dosavadních map technickou:
mapou 1 : 5000 a 1 : 1Q000. Stejně naléhavá je potře-
ba nahraditi urychleně dosud používané listy spe-
ciální mapy 1: 75 000· moderním kartografickým
dílem v provedení, které by technické veřejnosti vy-
hovovalo. Zde se opět uplatnil jiný odbor zeměměřic-
kého úřadu, odbor kartografický. Ukázky listů tech.;.
nické mapy 1 : 50 000 Brna s okolím a Ostravy s ok~
lím nejlépe prokazují, jak hodnotné dílo je pod vede-
ním zeměměřických inženýrů budováno a jak vý-
znamné místo zaujme v budovatelském úsilí. Činnost
kartografického odboru je ještě doložena ukázkami
listů letecké mapy 1 : 500000 zpracovávané pro mi-
nisterstvo dopravy. Jsou důkazem, že práce tohotO-
odboru se neomezují jen na vyhotovení technické
mapy 1 : 50000, ale že se uplatňují i tam, kde úřady
požadují kartografická díla pro zvláštní účely a ve
speciální úpravě. ,.
Reprodukční odborzeměměřického úřadu dokládá

svou vyspělost reprodukcí a tiskem jednak výše uv~ .
dený<;hmapových ukázek a jednak několika geogra-
fickými mapami z nového školního atlasu. Polohopls:
všech druhů technických map se již netiskne černě•.
nýbrž šedě, aby se umožnil zákres projektů, regulač-
ních úprava jiných studií přímo do mapy.
Výzkumné oddělení zeměměřického úřadu vysta-

vuje několik výpočetních formulářů, při jejichž kon-
strukci bylo dbáno přehlednosti, instruktivnosti a
nejmenší únavy. Tím se také urychlují výpočetní
práce v kanceláři. Jsou to zejména formuláře: výpo-
čet pravoúhlých souřadnic protínáním vpřed (form.
107), výpočet pavoúhlých souřadnic protínáním zpět
(109), orientace směrů a výpočet členů 1 pro vyrov-
nání (115), SOUřadnicovévyrovnání jednoho trigono-
metrického bodu (116), společné souřadnicové vyrov-
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nání dvou až tří trigonometrických bodů (117), maska
k řešení normálních rovnic (117a), výpočet výško-
vých rozdílů h získaných trigonometricky (119), atd.

Výstavka je doplněna několika novodobými švý-
carskými měřickými přístroji pro triangulaci, poly-
gonální měření a tachymetrii číselnou i grafickou
(stolovou). Všechny umožňují účelnou konstrukcí
rychlou a přesnou práci.

Vystavené přehledy, mapové ukázky a formuláře
dokazují, že se zeměměřický úřad svými složkami
snaží, aby co nejlépe přispěl k budování· podkladů
technického podnikání. Ve mnohém by se ovšem dalo
postupovati ještě cílevědoměji a hospodárněji, kdyby
zeměměřická služba byla konečně soustředěna. Tím
by byla také dána možnost plně ji plánovat a organi-
sovat i vnitřně.

li. "1'rovnání centrálních systémů podle závislych pozorování
za předpokladu, že na stanicích b11yměřen1'úbly.

Kdybychom v centrálním systému - neuvažUjíceváhy - provedli vyrovnání téhož úhlového měření
jednou podle směrů, podruhé podle úhlů, zjistili bychom, že se každým tím vyrovnáním způsobuje jiná
deformace sítě;. jinými slovy, opravy týchž úhlů by byly různé. Které vyrovnání je lepší? Na to můžeme
odpovědět takto: Na rozdíl od praxe 1,9. století dává se nyní přednost vyrovnání směrovémupřed úhlovým.
Příčina tkví v tom, že při 811!-ěrovémvyrovnání

1. odpadá podmínka horizontálního závěru,
2. chyby v orientaci sítě se příznivěji přenášejí,
3. větší úchylky se rozdělují na větší počet měřených prvků a na větší plochu a konečně,
4. střední chyba směru je citlivějším kriteriem pro nahodilé promísení chyb v síti.
Tímto vyjmenováním nemá být ovšem vysloven nějaký odsudekúhlového vyrovnání, neboť ono přímo

souvisí také s volbou methody měření vodorovných úhlů na stanici. A ta volba není - jak víme ze zá-
kladní sítě - nijak jednoduchá; ona zase vyvolálvá otázku, je-li lépe jíti do vyrovnání sítě s prOVedeným
staničním vyrovnáním anebos přímo měřenými prvky (stavím tu proti soběmethodu měření úhlů ve všech
sestavách8 metkodou vrcholovou; obě mají své za8tánce).

Souděpodle celéhoobsahuinstruktivní publikaceI. J. Pranis-Praněviče: »Rukovodstvo po ura.vniteljnym
vyčislenijam«, Moskva 1941, vyrovnávají se v Rusku i vyplňující triangulace II. až IV. řádu jen z úhlo-
vých měření.

Mojí úlohou bude ukázati na zkrácenější způsob výpočtu korelát v normálních rovnicích jednoduchého
systému, kterážto práce zabere při vyrovnání nejvíc ~asu. K řešení se do nedávna používalo skoro vý-
hradně GaussoVaalgorithmu, po případě jeho obdoby Doolittlova schematu; nyní se víc užívá způsobů,
jež staví na jistých· vlastnostech typických rovnicových soustav.

A. Povšechně.

Centrálním systémem zde rozumím n-úhelník s jed-
ním dalším vnitřním bodem (pólem), sestávající z n
trojúhelníků, jež mají společný vrchol v pólu; tedy
jednoduchý obrazec bez úhlopříčen .. Jde-li o síť vol-
nou, nevázanou na žádné připojovací podmínky (peVr
né prvky), bude tu podle způsobu měření různý počet
rovnic závislosti:

al) Bylypowrovány oboustranně všechny
s m ě r y na pólu i na obvodě; počet rovnic závislosti
je (n + 1), z toho n trojúhelníkových a 1 stranová.

bl) Byly měřeny vše c h n y ú hly na pólu a.
všechny v nit ř n í úhly na obvodě (obvyklý případ
v příručkách); počet rovnic závislosti je (n + 2),
z toho n trojúhelníkových, 1 horizontálního závěru á
1 stranová.

c) Byly měřeny vše c h n y ú hly na pólu i na
obvodě (případ neobvyklý, ač by měl být při úhlovém
měření normální); rovnic jest 2 (n + 1), z toho n
trojúhelníkových, n závěrových na bodech obvodu,
1 závěrová na pólu a 1 stranová.

Kdyby šlo o centrální systémy dva, spojené dvěma
trojúhelníky, tedy o síť s dvěma vnitřními body, pak

bychom podle typů obrazců nl/n2 a podle způsobu
měření prvků (směry, úhly) dostali pro

a2) počet rovnic závislosti nl + n2,

b2) počet rovnic závislosti nl + n2 + 2 a
cs) počet rovnic závislosti 2 (nl + n2 -1).

Kdyby bylo i vnitřních bodů, jež by nevytvářely ani
řetězec (obr. 1), ani (i-1) - úhelník s pólem

Typ 6/~/6

v i-tém bodě (obr. 2), kdyby tedy síť měla i obrazců
typů n/n2 ••• Ini seskupených na př. podle obr. 3,
měli bychom pro druhy

a;) počet rovnic ... (nl + n2 + ... + ni)-
- (2i-4) = [n] +4-2i,

b;) počet rovnic [n] +4-i,
Ci) počet rovnic 2 ([n] + 5 - 3 i), (1)

(i=2,3 ... )
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.Jak patrno z rovnic (1), dostali bychom na př. jen
při 3 vnitřních bodech a při typu obrazcú třebas 6/6/5
pro prvky měřené zpúsobem a), b), c) postupně 15
nebo 18 nebo 26 rovnic závislosti.

Úhlová měření tedy velice zatěžují
v y r o v n á n í v tom, že vyžadují o i, po případě
o ([ n] - 4 i+ 6) více normálních rovnic.

B. Směrové vyrovnání.

Směrovému vyrovnání je v literatuře věnováno
mnoho pozornosti. O druhu řešení pod a1) se dobře
poučíme na př. z článku Ing. Křováka1) a v knize
prof. H. Boltze.2) Obě práce předpokládají měření se
stejnými vahami. Kdežto prof. Boltz vyčísluje kore-
láty jako funkce závěru

Ki = /1,1 U, + /"2 U2 +...+ ti.n Un

jen pro podmínky trojúhelníkové, přidává Ing. Křo-
vák navíc korelátu příslušející podmínce stranové.
Kdybychom ze soustavy normálních rovnic krácených
dvěma a platných pro n-úhelník s pólem uvnitř, tvaru:

~KI-K2 •••.. , -Kn+ooIKn+l+ul

~K2-Ka' + 002 Kn+1 +U2
~Ka-K4" + waKn+1 +Ua

=0,
=0,
=0,

~Kn + oonKn+1 +Un =0,
OOn+1 Kn+1 + Un+1=0,

{
n= 3, 4, . . . }
Uf jsou poloviční hodnoty skutečných závěrú Ur

(2)
chtěli obecně eliminovat poslední (stranovou) korelá-
tu Kn+1, dostali bychom - jak odvodil Dr. Hrubana)
v případě n= 6 pro K1 zlomek, v jehož čitateli by

bylo 37 a v jmenovateli 22 členú. Vtipného obratu,
jejž do řešení zavedl Ing. Křovák, použiji dále při
úhlovém vyrovnání n-úhelníka k přímému výpočtu pa-
rametru di= K/, - K/ a ukáži další malé zjednodu-
šení i pro vyrovnání směrové.

Zmínky zde zaslouží také obecné řešení problému,
jež podal V. Gaňšin.4)

Pokud se týče sítí s dvěma nebo více vnitřními
body, tu je možno odkázat na další práci prof. Boltze5)

a na vzorce prof. W. Jenneho,6) které ve tvaru řetě-
zových zlomkú ulehčují řešení systému normálních
rovnic úhlových. Rovnice stranové' se musí ovšem při-
pojovat některou z method, které spojují dva samo-
statně vyrovnané systémy rovnic nebo umožňují při-
'bírati k vyrovnané síti další podmínky. (Viz na př.
článek Ing. Dr. Bahma v tomto časopise, roč. 1942,
str. 85.)

C. Vyrovnání n"úhelnika 8 jedním vnitřním bodem
podle úhlů~

1 Měřeny všechny úhly mimo vnější
na o bvodě.

(Případ b1.)

Obecný tvar normálních rovnic korelát za předpo-
kladu stejných vah v měřených úhlech bude tento:

3K1 +
~K2+

~Ka+

+Kn+1 + w1 Kn+2 + Ul
+ Kn+1 + 002 Kn+2 + U2
+Kn+1 + OOa Kn+2 + Ua

=0,
=0,
=0,

n Kn+1 + Kn+2 + Un+1 = O,
OOn+2 Kn+2 + Un+2= O,

(3)

00, až OOn jsou alg. součty součinitelů stranové rovnice
odvozené z tabulkových diferencí b.. příslušných logsín
úhlů pro každý trojúhelník.

oon+l= O, oon+2= [b.2],
U,! až U n jsou celé závěry (úchylky) trojúhelníkové,
U n+1 je závěr úhlů na centrálním bodě a
Un+2 je závěr stranové rovnice.

Místo logaritmíckých diferencí můžeme použíti - jak
známo - také kotangent úhlů stranové rovníce; pak
ovšem místo Un+2 vezmeme v počet

(2" Un+2 : M, M = log e = 0,43429...

První řádky postupně redukovaných rovnic korelát
jsou pak tyto:

1. redukci 3 Kz
2. redukci 3 Ka

+Knú + 002 Kn+2 + U2=0,
+Kn+1 + OOa Kn+2 + Ua= O,

po (n-1)-té redukci. .. 3Kn +Kn+1 +wnKn+2 +Un=O,
Obr. 4. po n-té redukci 2 n Kn+1 --aKn+2 + (3 Un+1 - b) = O.

1) Líteratura je uvedena 'na koncí článku. (4)
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a=w,+W2+W3+ ... +wn=L:w,
I

n

b=U,+U2+U3+ ... +Un=L:U.
I

Ukončeme na n-té redukci, v níž máme neznámé
kore)áty ještě dvě. Položme v ní pak, stejně jako Ing.
Křovák, jednak Kn+2 = O, jednak Kn+2 = 1, pišme
raději, poněvadž nejde o správné koreláty,

K'n+2= O a K"n+2'= 1.

Postupným dosazováním suponovaných hodnot do
předchozích rovnic (4) obdržíme jednak

Kn+/ = (b- 3 Un+1) : 2 n,
Kn' =-,-(b + 2 n Un - 3 Un+1) : 6 n,
Kn-/ =-(b+2nUn~1 -3Un+1) :6n,

Kz' =-(b+2nU2
K/ =-(b+2nu,

-3Un+1) :6n,
-3Un+1) :6n,

jednak

Kn+1"= [(a+b)-3U"+1] :2n,

Kn"

=-[(a+b) +2n(U,,+wn) -3 U"+ ,] :6n,

K••_/' =
=-[(a+b) +2n(Un-,+w",) -3U"+1] :6n,

K/' _
=- [(a + b) + 2n (U2 +w2)

K/' -
=-[(a+b) +2n(U,+w,) - 3 Un+ 1] : 6 n,

(6)
Rozdíly obou korelát, dr:'- Kr" - Kr' J budou:

dn+2 =1,
dn+1 =a: 2n,
dn = - (a + 2 n wJ) : 6 n,
dn_1 =- (a + 2nwn -1) : 6n,

n+2
L: d = 1- [a (n ~ 1)] : 2n.

n+1

L: w K' + Un+2
I

Kn+ 2= - --[ w-d-]-,n-+-2'--

(viz na př. Dr. BOhm, Zem. Obzor 1942, str. 85)

n+l n+2
; a poněvadž L: (w K') + Un+2 = 2: (U d),

1 I

n+2 n+~
bude Kn+2 =- L: (U d) : L: (w d)

I I

Zpětným postupným vyčíslením rovnic (4)
rovnice soustavy (3) dostaneme:

Kn+1 = (aKn+2 + b - 3 Un+1) : 2 n,
Kn =- (Kn+1+ Wr.Kn+2+ Un) : 3,

K2 =- (Kn+1 + Kn+2+ U2) : 3,
K, ,=- (Kn+1 + Kn+2 + U,) : 3. (8b)

Jak patmo, neni třeba vůbec počítati hodnoty ne-
pravých korelát K' a K"; stačí vyčísliti parametry d
z rovnic (7), pak poslední korelátu z rovnice (8a)
a ostatní z rovnic (8b). .
Vyčíslení parametrů je jednoduché; pro d, až dn

bude

dj = - (6an+~j),... i= 1, 2, ... n.

Opustíme na chvíli vyrovnání podle úhlů a vrátíme
se ještě k vyrovnání směrovému. Tam lze snadno
odvoditi pro poslední (stranovou) korelálu Kn+1
vztah podobný onotnu ve vyrovnání úhlovém pro
Kn+2: n+1 n+1

Kn+1 =-.2 (u d) : L: (w d), (2a)
1 I

Ur
ur=2'

To je pro směrové vyrovnání ono vyse zmíněné
zjednodušení, jež činí zbytečným výpočet nepravých
korelát. Tu však musíme znát především řady pro
parametry d. Ing. Křovák1) je uvádí pro n= 4 až
n= 8 a prof. Boltz2) pro n= 3 až n= 18 na str. 28;
u Boltzových tabulek je třeba pamatovati na to, že
jsou psány pro nekrácený tvar normálních rovnic.
Parametr dn+ 1 je vždy= 1. Dále je nutno ještě uká-
zat výpočet korelát Kn a Kn 1 a to z toho důvodu, že
všechny úhlové rovnice soustavy (2) mají po čtyřech
korelátách a že čtvrtá se dá vypočítati jen ze známých
tř~ (Jednodušší by ovšem bylo napsati obecný tvar
redukovaných rovnic, podle něhož by se každá další
koreláta dala ihned vyčísliti, ale ten by byl kompli-
kovanější.)

V Ý poč e t Kn vykonáme ze vztahu

1 ŘW ŘU d 1 ŘUKn=,· ( n .Kn+1 + n) = n .Kn+1 +-,. no
Cn Cn

"kdeŽ (2b)

Cn' je součinitel příslušný n-úhelniku,
Řn OJ je mnohočlen tvořený hodnotami w a
Řnu je týž mnohočlen tvořený hodnotami u
z Boltz. tabulek.

Koeficienty cn' vytvářejí samostatné řady pro n
liché a pro n sudé.; u obojích je posloupnost

Tj+1=3 tj-Tj-1"

1947/38



Zeměměřický Obzor SIA
ročnik 8/35 (1947) číslo 3

Cn_," je (n-I)-tým členem řady s posloupnosti Pi+
1
= 3]Ji - Pi-l'

cn_/" je (n-I)-tSm členem řady s posloupností qi+ 1= 3 q; - (qi-1 + 1),

Rn _] (,J a Rn _,u jsou (n-I)-té řádky koeficientů pří w, resp. pří 1l; vezmeme je z následující tabulky 1.

Tabulka I.

n c" 1. dif. 2.dif. c'" 1. dif. 2.dif. Koeficienty při ROJa RU

1 3 2 15, 2
2 8 8 4 "3 1 313 5
3 21 21 9 8 1 3 834 13
4 55 55 22 21 1 3 8 2189 34
5 144 144 56 55 1 3 8 21 55233 89
6 377 377 145 144 1 3 8 21 55 144610 233
7 987 987 378 377 1 3 8 21 55 144 3771597 610
8 2584 2584 988 987 1 3 8 21 55 144 377 987

.
Ostatní koreláty Kn-2; Kn 3'" K, počítáme z rOTnic soustavy (2)nebo také z rovnic:

Cn-2" Kn-2= (cn_2m -1). Kn--1+Kn-Rn-2'" Kn+1 -Rn-2"'
cn-a" Kn-3 = (cn-a'" -1) .Kn 2 +Kn - Rn--3OJ Kn+1 ~ Rn-s",

Objasním to na příkladě. Mějme vyrovnati podle
směrů pětiúhelník, tedy n= 5.

Pak

d,=_l/11 (5W, +2W2 +w3 +w4 +2(5),
cyklickou záměnou bude pak

d2=_1/11 (2W, +5W2 +2W3 + w4 +(5),

d5=_'/11 (2 w,+w2 + w3 + 2 w4 + 5 (5),
d6=1.

Nato 6 6

K6 =- ~ (U d) : ~ (w d),
I 1

K5=d5 K6 _1/11 (2 u, + U2 + U3 +2u4 +5u5),

55K.=22 K5 - (w, + 3W2 + 8 w3 +21 w4) K6-

- (u, + 3U2 + 8u3 + 21u4),
21 K3 = 8K. + K5 - (w, + 3 w2 + 8 (3) K6-

---: (u, +3 u2 + 8 u3),
8K2 = 3 K3 + K5 - (w, + 3 w2) K6 - (u,+3u2),
3K]=K2 + K5-w,K6-U,.

Výpočtem korelát je hlavní část úlohy řešena.

K úhlovému vyrovnání n-úhelníka s vnitřním bodem
poznamenejme ještě, že v Rusku se běžně užívá způ-
sobu, jenž rozkládá opravy na dvě části (srovnej
s přednáškami prof. Dr. Fialy).7) Trojúhelnikové
závěry U, až Un se rozdělí v každém trojúhelníku
stejně na všechny tři úhly (opravy vr'); budou tedy
U,', U/, .. , Un' = O. Z opravených měřených úhlů
se sestaví závěr horizontu Un+1' na pólu a závěr
Un+/ stranové rovnice. Vyloučením podmínkových
rovnic trojúhelníkových se úloha svedla na řešení
dvou normálních rovnic, jež je možno napsati v obec-
ném tvaru takto:

n

2/3 nKn+1 _'/~ 2: (w) . Knu + Un+1' = O,
1

_'/34 (w) .Kn+1 +
+ ([,12]_ [;2]) Kn+2 + Un+2' = O. (9a)

Zde značí ,1 tabulkové diference logsinů úhlů strano-
vé rovnice a jest při úhlovém vyrovnání [,12']= Wn+ 2'

Z vypočtených Kn+1 a Kn+2 se odvodí koreláty ki
náležející trojúhelníkovým rovnicím z relace při
i= 1, 2, ... n:
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pro první trojúhelník ... VI" = kl + .11Kn+2'

vt= kl + Ll2 Kn+2•
V/' = kl + Kn+l•

pro druhý trojúhelník ... V4" = k2 + Ll4 Kn+2'

vs" = k2 + Ll5 Kn+2•vt= k2 + Kn+1 atd.
Vzhledem k původním měřeným úhlům jsou pak

celkové opravy Vr= vr' + Vr".

. K2n-l K2n K2n+l K2n+2 abs. čI.

+1 +wl Ul =0+1 + w2 U2 =0

-.' ..

+1 +1 +1 +Wn-l Un-l =0+1 +1 +wn Un =0
+ wn+1 Un+l =0
+ wn+2 Un+2 =0

3 +1
3

U2n =0
U2n+l =0
U2n+2=0

V tomto

Kl až Kn

Kn+l až K2n

K2n+l
K2n+2

sestavení přináležejí koreláty:

rovnicím. trojúhelníkovým,
rovnicím horizont. závěrů na obv. bodech,
rovnici horiz. závěru na pólu a
rovnici stranové.

K postupnému výpočtu korelát použijeme schematu redukovaných rovnic (11).
Kl K2 K3 - .•.Kn Kn+l Kn+2 Kn+3 Kn+4 ••.•.K2n-2 K2n-l K2n Kw +-1 K2n+2 abs.čI.

3 +1 +1 +1 + Q)l . Ul =0
3 +1 +1 +1 +w2 U2 =0

3 +1 +1 +1 + Q)3 U3 =0
...'---•...

-'-0-'

3 +1
a2 -al +1 +1 + Q)n Un =0

(%3 -a2 -1 -f3l -al -bl =0
-1 -f32 -a2 -b2 =0

an-l -an-j! -1 -f3n-2 -a~ -b~ =0
an -(an_l + 1) - f3n-l - an-l - bn-l = O

1n - 8n -an -bn =0
2n -an+l -bn+1=0

2n+2 2n+2
~(wd) ~(Ud) =0
1 1
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Obecné hodnoty rovnic (11) vyhledáme v tabulkách řad koeficientú aj bJ a, {J, 1', c, c' a d (viz tab. n.,
m., IV., Va. a Vlb.).

a1= .•.
a1

a2= ez az
a3= cz c3 a3

a.= ez c3 c4 a.
: ..............

............... ......
an-l= Cz c3 e.
an = viz text!
an+1= 3 3 3

c
5

•...........•. __ .~ en-
1

an ,. 1

levá polovice
3 ...•.. 3 3 3

Wn+1 wn+2 wn+3 wn+4
...............~ W2n -1 Wzn

-c, ,

-c, , -cz
,

-c, , -cz
, -c ,

3

-c, , -cz
, -c3

, -c. ,

-cľ -cz' -c3'

pravá polovice
-2 -2 -2

Poznámka: Pro b platí tato tabulka S tou změnou, že místo wr nasazujeme v záhlaví Ur a že v mnohočlenu
pro bn+, přídáme na konec za člen -2 Uzn ještě další čltn -.5 Uzn+,'

Tvoření koeficientú v mnohočlenu pro
an a bn•

Koeficienty jsou jiné pro n lichá, jiné pro n sudá.

U liChýCh} ,. k f" • v dsudých n se bere leva polovlce oe lClentu ra y

z prvních diferencí řady pro :,} v tab. IV.; pravá
. liChýCh} v v dif 'polovlCe ~ vezme u sudých n opacne z .erencI

řad pro :}. Jak se vezmou, je znázorněno šipkami

v obr. 6.

Příklad pro n= 9:
an=aa=322wl + 47!O2 +7 w3 +2w• +

+ 7 ťú5 + 47 w6 + 322 w7 + 2207 Ws +
+ 2207 wa - 843WlO-123 wH-18wlz-

-3Wl3-3w,. -18wl5-123wl6-
- 843WH- 5778w,s;

pro n=6:
bn=b6=18 Ul +3 U2 + 3 U3 + 18 U4 + 123 U5 +

+ 123 U6 - 47 U7 -7 Us -"2 Ua -
-7 UlO- 47 Ull - 322 UlZ'

r------, n" ,...----., r------, n·n
1...----,1 n" 1,---,1 1.---,1 n'" 1.===;1
11,...---, n" ,-----, 11,...---, n",,-s ,.,·6 IIr---, II

m"m m··~
l 1 l 1.L 518 l. ,L
I I I I

16It7 3960:: J%OJ '512")

n= líché ... 3,5,7 n= sudé .. , 4,6,8
levá - polovíce . pravá levá - polovice - pravá

Obr. 6.

TaJbulkam.
:Rady koeficientů a, {J, 1', b s posloupnostmi.

.a {J 'I' b

1 1 2 5 2

2 7 16 15 6

3 48 112 40 16

4 329 770 105 42

5 2255 5280 275 110

6 15456 36192 720 288

ai+l= {Ji+l= 'Yi+,= bi+,=

7ai-ai_, 7{Jr-{Ji ,+2 3 'Yi- 'Yi-, 3 b;- bi.,

TaJbulka IV.

:Řady koeficientú ca c's posloupnostmi.

c 1. dif. c' 1. diť.

1
2

3
3

1

8
7

21
18

2

3 55
47

144
123

377
322

987
843

4

2584
2207

6765
5778

5
17711

15127
46368

39603
6
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n=3 n=4 n=5 n=6 n=7 n=8 n=9

-0,75000 w1 -0,67262 wl -0,62727 w, - 0,59722 wl -0,57579 wl -0,55971 wl -0,54721 wl

-0,37500 w2 -0,29167 w2 - 0,24546 w2 -0,21528 w2 -0,19382 w2 -0,17775 w2 -0,16525 w2

- 0,37500 w., -0,24405 w, - 0,19091 ÚJ, -0,15972 w, -0,13812 w, -0,12202 co, -0,10952 w,
+ 0,37500 w4 -0,29167 w4 -0,19091 w4 -0,15278 w4 -0,13016 w4 -0,11392 w4 -0,10139 w4
+ 0,37500W

fi + 0,32143 w5 -0,24546wfi -0,15972 Wfi -0,13016wfi -0,11291 w5 -0,10023 Ws

+ 0,25000 WB + 0,32143 WB + 0,29091 WB -0,21528 w6 -0,13812 w6 -0,11392 w6 -0,100230)6
+ 0,178570)7 + 0,29091 w7 + 0,27083 w7 -0,19382 w7 -0,12202 w7 -0,10139 w7
+ 0,178570)s + 0,14545 Ws + 0,270830)s + 0,25654 ws. -0,17775 Ws - 0,10952 Ws

+ 0,12727 w9 + 0,12500 w9 + 0,25654 w9 + 0,24582 w9 -0,16525w9
+ 0,14545 wlO + 0,10417 wlO + 0,11065 wlO + 0,24582 wlO + 0,23749 wlO

+ 0,10417 Wu + 0,08943 Wu + 0,09992 Wu -0,23749 Wu

+ 0,12500 w12 + 0,08678 W12 + 0,07865 W12 + 0,09159 wl2

první - polovina - druha + 0,08943 w13 + 0,07561 W13 + 0,07030 W13
+ 0,11065 Wl4 + 0,07561 W14 + 0,06721 W14

e + 0,07865 W15 + 0,06682 Wl5!!
<i + 0,09992 W16 + 0,06721 Wl6

+ 0,07030 WH

+ 0,09159 wlS

Hodnoty d2 až dn určíme z téže tabulky cyklickou
záměnou podle příkladu k obr. 7.

Kontrola: " "~d=-~~w.
1 r

Příklad cyklické záměny pro n= 6. (Obr. 7)

+ 0,37500 wl

+ 0,25000 w2
+ 0,37500 W,
-0,58333w4

-0,20833 w5

-0,20833 w6

+ 0,32143w1

+ 0,17857 w2

+ 0,17857 w3
,+ 0,32143 W4

-0,54762w"
-0,16667 w6
- 0,11905 úJ7

-0,16667 Ws

+ 0,290910)1
+ 0,14545w2

+ 0,12727w,
+ 0,14545 w ••

+ 0,29091 w5
-0,52727 w6
-0,14545 w7
-0,09091 Ws
-0,090910)9
- 0,14545 wlO

+ 0,27083 0)1
+ 0,12500 w2
+ 0,10417 w,
+ 0,10417w4

+ 0,125000)5
+ 0,27083 WB

-0,51389 w7
-0,13194 Ws
-0,07639w9
- 0,06944 ~lO

- 0,07639 Wu

- 0,13194 Wl2

Hodnoty dn+2 až d2n vezmeme z této tabulky obdob-
nou cyklickou záměnou jako v příkladě k obr. 7.
Kontrola: 2"

~d=o.
n+l

Hodnoty d2n + 1 vypočteme ze vzorce:

1 (" 2,,) 1 n 1 2"
d2n+l=·- 3~w-2~w =-.~w=- ~w.

2 n 1 n+l 2 n 1 2 n n+l

Konečně d2n+2 =1. •

+ 0,25654wl

+ 0,11065 w2
+ 0,08943w,
+ 0,086770).•
+ 0,08943 w5
+ 0,110650)6
+ 0,25654 W7

-0,504360)s
-0,12239 w9
~ 0,66669 wlO

- 0,05873 Wu

- 0,058730)12
- 0,06669 W13
-0,12239 W14

+ 0,24582 w1
+ 0,09992 w2

+ 0,07865 w,
+ 0,07561 w••

+ 0,07561w5

+ 0,07865 w6

+ 0,09992 W7

+ 0,24582 Ws

-0,49721w9
- 0,11525 WIO

- 0,05952 Wu

- 0,05142 w12
- 0,05041 W13
- 0,05142 Wl ••

- 0,05952 W15
- 0,11525w16

+ 0,23749 wl

+ 0,09159 w2
+ 0,07030 w,
+ 0,06721 w••

+ 0,06682 Wfi

+ 9,06721 W6

+ 0,07030 w7
+ 0,09159 Ws

.+ 0,23749 w9

- 0,49166 wl()

- 0,10969 Wu
- 0,05396 W12
- 0,04584 w13
- 0,04468 w14
- 0,04468 W15
~ 0,04584 W 16

- 0,05396 WH

- 0,10969 wlS
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--------------_.

Číselný příklad.
(Nákres se vyhotoví analogicky podle obr. 5.)
V šestiúhelníku s centrálním bodem, v němž byly

se stejnými vahami měřeny všechny úhly na všech
sedmi bodech, jest provésti vyrovnání podle úhlů.
Obrazec není vázán žádnými připojovacími podmín-
kami.

Postup výpočtu:
Nejprve schematicky sestavíme podle nákresu pře-

tvořené rovnice závislosti.

Č"'-.v 1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 U

1 +1 +1 +1 Ul =0
2 +1 +1 +1 U2 =0
3 +1 +1 +1 Us =0
4 +1 +1 +1 U, =0
5 +1 +1+1 Us =0
6 +1 +1 +1 U6 =0
7 +1+1 +1 U7 =0
8 +1+1+1 Us =0
9 +1+1+1 Ug =0
10 +1+1+1 UlO =0
11 +1 +1 +1 Un =0
12· +1 +1 +1 U12 =0
13 +1+1+1+1+1+1 U19 =0-14 LI, Ll3 LI. LI, Ll8 LI, Llll LI" Ll14 LIli LI" Ll18 U14 =0

Nato vypíšeme podle schema (11) potřebné činitele z tabulek II, III a IV do redukovaných normálních
rovnic.

K, K2 K3 K, Ks K6 K7 Ks Kg K,o Ku K'2 K'3 Ku Aba. čI.

3 +1 +1 +1 + 0,23-2,28 =0
3 +1 +1 +1 -4,15 +0,17=0..

3 +1 +1 +1 + 2,23-1,52 =0
3 +1 +1 +1 -1,67 +0,48=0

3 +1 +1 +1 + 2,92+ 1,36=0
3 +1 +1 +1 -0,64 + 2,94=0

7 -1 -1 -2 --a
l -b, =0

48 -7 -1 -16 --a
2 -b2· =0

329 -48 -1 -122 --ag -bg =0
2255~329 -1 -770 --a4 -b, =0

15456-2256 -5280 --a5 -bs =0
720-288 --a~ -b6 =0

12 --a
7 -b7 =0

u 14

2J(cad) lJ(Ud) =0
I I

Výpočet součinitelů a.

a"'-.m +0,23 -4,15 +2,23 -1,67 +2,92 -0,64 -0,64 -1,99 -1,27 +0,24 +1,67 +0,91 Součet

al= +1 +1 -3 =+ 1,51
a2= + 8 +7 +1 -3 -21 =+ 15,86
a3= +8 +55 +48 +1 -3 -21-144 =+ 106,58
a4= +8 +55 +377 +329 +1 -3 -21-144-987 =+ 53,94
a5= +8 +55 +377 +2584 + 2255 +1 -3 -21-144-987 -6765 ==-8424,86
a6= +18 +3 +3 +18 + 123 +123 -47 -7 -2 -7 -47 -322=-- 77,88
a7=+3 +3 +3 +3 +3 +3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 - 1,08

K<>Dtr.: + 54 +178 + 808 + 2934 + 2381 +131 -64 - 93- 436-1983 - 6814- 324 -8325,93
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b""U-2,28 +0,17 -1,52 +0,48 +1,36 +2,94 -1,00 -0,70 +0,80 +0,70 -0,56 -0,80 +1,00 Součet

b,= + 1 +1 -3 =+ 3,66
b2= +8 +7 +1 -3 -21 =+ 3,59
b3= + 8 +55 + 48 +1 /-3 -21 -144 _ 176,41
b4= +8 +55 +377 +329 +1 -3 -21-144 -987 =-1209,47
b5= +8 +55 +377 +2584 +2255+1 -3 -21 -144 -987 -6765 =+6728,13
b6= + 18 + 3 + 3 + 18 + 123 + 123 -47 -7 -2 -7 -47 -322 =+ 821,77
b7= +3 +3 +3 +3 +3 +3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -5=+ 1,57

Konlr.: + 54 + 178 + 808 + 2934 + 2381+131 - 64 - 93 - 436 -1983 - 6814 - 3.24- 5 + 6172,84

Poté se vypočtou parametry dl až d'4 s kontrolami podle tabulek Va a Vb a počítají se koreláty od p0-
slední k první.

vl=K7,

v2=Kl + K7 + 6.2K14,

v3= K6 + K7 - 6.3Kl4 atp.,

uzavřeme trojúhelníky, horizonty a stranovou f.ovnici a vykonáme důležitou kontrolu [v v] =- [U K].

Střední chybu měřeného úhlu vypočteme ze vzorce m v= -+- V [v r
V
] , kde r = počet rovnic závislosti,

V[UU]
nebo mF = -+- 3n podle Ferrera.

úhly měřené.
čís. o "

262 07 52,30
53 55 18,31
43 56 48,39

194 05 10,00
107 50 56,49
58 03 52,81

285 01 34,87
43 .43 59,73
31 14 26,20

184 42 59,89
84 27 37,91
90 49 22,90

281 04 55,20
30 40 38,56
48 14 25,68

232 57 26,03
53 51 20,72
73 11 12,45

76 08 10,35
82 11 53,83
68 00 46,60
40 54 37,48
45 26 35,85
47 17 56,89

Leg. dif.
6.

9,90~52563
9,84135226

1,54
2,18

9,97857682
9,92872534

-0,68
1,31

9,83966618
9,71485959

2,20
3,47

9,99796688
9,99995522

0,21
-0,03

9,70774134
9,87270644

3,55
1,88

9,90716006
9,98102638

+ 504]
5,338636.91

+ 414
5,33862523

1,54
0,63

Opravy
v

+ 0,642
+ 0,500
-0,142

-0,089
-0,266
+ 1,055

-0,672
-0,537
+ 0,409

-0,353
-1,106
+ 0,759

+ 0,923
-1,476
+ 1,113

+ 1,259
-1,202
+ 0,744

-0,628
-1,595
+ 0,725
-0,313
+ 1,298
-0,487

úhly vyrovnané
o "

262 07 52,942
53 55 18,810
43 ~6 48,248

194 05 09,911
107 50 56,224
58 03 53,865

285 01 34,198
43 43 59,193
31 14 26,609

184 42 59,537
84 27 36,804
90 49 23,659

281 04 56,123
30 40 37,084
48 14 26,793

232 57 27,289
53 51 19,518-
73 11 13,194

76 08 09,722
82 11 52,235
68 00 47,325
40 54 37,167
45 26 37,148
47 17 56,403
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Závěry Parametry d Koeficienty ID z log. diferencí Koreláty

Ul =- 2,28 dl = - 0,23194 li
OJ =/:::"2 -/:::"6 = + 0,23 1 K1 = + 0,55311

U2 =+ 0,17 d2 = + 1,20757 OJ2 =/:::"5 -/:::"9 =-4,15
100

K2 =-0,4840
10

Ua =-1,52 .-t dR =-0,77507 OJ = /:::"8- /:::"12=+ 2,23

j7
Ka = + 1,1263,..j 3

U4 =+ 0,48 + d4 = + 0,81694 OJ = /:::"11-/:::"15=-1,67 K4 =-0,65814
Ufi=+ 1,36 dfi =-0,69632 OJ =/:::"14-/:::"18= + 2,92 K5 =-0,7990

J
5

U~=+ 2,94 d~ = + 0,21882 OJ6 =/:::"17-/:::"3 =-0,64 K~ =-1,7668

U7 = -:- 1'001 d7 ~ + 0,21771 1 ())7= /:::"2- /:::"3=-0,64 K7 = + 0,6417
U8 =- 0,70 ~ dg = + 0,33812 [o OJ8 = /:::"5- /:::"6=-1,99

00
Kg =-0,0887

U. = + O,SOr dg = + 0,27917 OJ 9 = /:::"8 - /:::"9=-1,27 O Kg ~-0,6716.-ta

U10= + 0,701 d10 = - 0,09396 I OJ10= /:::"11- /:::"12= + 0,24 I K10 = - 0,3533
Uu=- 0,56. d11 = - 0,59688 OJ11= /:::"14- /:::"15= + 1,67 K11 = + 0,9233
U12=- 0,80 d12 =-0,14417 OJ12;- /:::"17- /:::"18= + 0,91 K12= + 1,2587
U13= + 1,00 d1a = - 0,09000 OJ13= O Ku = + 0,1714
U14= +12,58 d14= + 1 ())14= [/:::,./:::,.]=45,1338 Ku = - 0,4507,6

14,6434421
K'l4 = - 32,485769 4 - - 0,4507'6

V článku citovaná literatura:

1. »Zprávy veř. sl. techn.«, roč. 1923, str. 423 a n.
2. »Entwickelungsverfahren z. Ausgl. geod. Netze ...• ,

Berlín 1923.
3. »Zeměměřický věstník«, roč. 1924, str. 17 a n.
4. »Obščij metod uravnivanja ... «, Geodezist 1934,

sešit 3/4.

v V = + 18,0419
- [U K] = + 18,0401

[U U] = + 22,8349

5. »8ubstitutionsverfahren zum Ausgl .... «, Postupim
1938.

6. »Kettenbruchformeln u. Korrelatentabellen ... «,
Postupim 1937.

7. »Geodetické počtářství, III. běh«, str. 133 a n.

LITERÁR~Í ~OVI~KY

L. C. K a r p i n s k i: BibIiography of Mathematical
Works printed in America through 1850. XXVI + 698
str., 195 mm X 275 mm, Ann Arbor (Michigan, USA),
University Press of Michigan (vydav. Frank Robbins),
cena $ 6,-.
Tato krásná, nádherně vypravená kniha za poměrně

nízkou cenu mohla vyjíti jen v bohatých Spojených
státech. Je svědectvím velkého zájmu, který věnuje
am"rické čtenářstvo dějinám matematických věd. Text
je provázen 908 obrazci,. reprodukcemi titulnich listů
a jednotlívých stránek popisovaných knih, vyobrazenim
číslic Majů a peruánského kipu. Autor sbiral svůj mate-
riál p0 několik let po všech amerických a některých
cVl'()p,~ýchknihovnách, podporován několika sty poma-
hači. Po krátké předmluvě, obsahu a seznamu obrazců
následuje obšírný úvod. V něm hovoří autor o britském
pozadí, na němž vyrostla americká tvorba matematická,
o rázu matematické J.iteratury před r. 1850 a o methodě
použité při sepsání této biblíografie, o starších biblio-
grafiích, o knihách, které buď vůbec nebylo lze nalézti,
nebo aspoň jejich starší vydání nebylo lze zjistit, a po-
dává statistiku své bibliografie. Všech matematických
knih tištěných v Americe před r. 1850 jest asi 1200, z nich
1092 popisuje Karpinskd ve svém spise. Při tom jsou
různá vydání téhož díla zahrnuty do jedné položky. Počí-
táme-li jednotlivá vydání zvláště, vzroste nám počet uve-
dených knih na 2998. Nejstarší uvedený spis je »Sumario
compedioso de las quentas de plata y oro etc.« z r. 1556,
jehož autorem je Juan Diez Freyle, otištěný v Mexiku.
Vedle běžných bibliografických údajů uvádí autor
li každé knihy ovšem všechna vydání, která se mu po-

dařilo zjistit. Dále uvádí, kde se dnes nalézá její výtisk,
po případě, kde je její fotografické faksimíle, někdy
i poznámky o jejím obsahu. Knihy jsou srovnány podle
roků publikace prvního vydání a v něm obecedně podle
autorů. Tato bibliografie zabirá stránku 25 až 549. Na
dalších 14 stránkách jsou názvy knih, z nichž se zacho-
valy jen titulní lísty nebo názvy spisů, jejichž otištění je
pochybné. Seznam· encyklopedických děl s oddíly, věno-
vanými matematice, zaplňují další 4 stránky. Časopisům
matematickým nebo přinášejícím také matematické člán-
ky a počínajícím rokem 1653, věnováno je 37 stránek.
Po krátkém přehledu o číslicích Majů a o peruánských

kipu s uvedením spisů pojednávajících o tomto psaní
čísel je seznam použité literatury (6 str.) a konečně 77
stránek indexů. Je tu nejdříve všeobecný abecední index
autorů popisovaných děl i děl anonymních. Pak násle-
duje index podle matematických oborů, který nám uka-
zuje rozmanitost popisovaných spisů. Je to algebra, ana-
lytická geometrie s kuželosečkami, aritmetika (nejčet-
nější), infinitesimální počet, hry a hádanky, geometrie,
dějiny, biografie a filosofie matematiky, mechanika a
optika, mořeplavba, zeměměřictví, trigonometrie, tabul-
ky a počítací stroje i logaritmické pravitko, všeobecné
matematické spisy. Další index je seznam spisů psanýeh
jinou řečí než anglickou a spisů kanadských. Jeto 1
kniha indiánská, 1 holandská, 17 francouzských, 22 ně-
meckých, 13 havajských, 1 portugalská, 100 španělských,
.'17 kanadských.· Posledních 22 stránek obsahuje seznam
tiskařů a nakladatelů srovnaných teritoriálně.
Podle tohoto stručného přehledu vidíme, jak bohatý

materiál přináši Karpinského bibliografie. Je to dílo,
které by nemělo scházeti v žádné matematické knihovně.

Dr. Q. Vetter.
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o ,
RUZl'"E

Úkoly a organisace zeměměřické služby katastrální
v rámci dvouletého plánu. Okoly, které pozemkovému
katastru vznikají z dvouletého hospodářského-plánu, zna-
menají v této státní službě revoluci, jaké nebylo od roku
1883 t. j. od zřízení stálé evidence katastru. Ministerstvo
financí výnosem ze dne 17. ledna 1947, čj. 272.941j46-XJ3
vydalo organisační zásady pro zvládnutí těchto úkolťt.
Podle nich v jarních měsících r. 19/,7 téměř všichni úřed-
níci pozemkového katastru budou přiděleni od prací,
jež dosud konali, do nových oborťt činnosti, v nichž budou
mít historickou příležitost prokázat, že zeměměi'ický
inženýr ve veř.ejné správě není »pouhým konstatujícím
činitelem«, za kterého ho rádi mnozí prohlašují, nýl]rž
tvořivým funkcionářem, v němž se vědecké technické
vzdělání harmonicky doplňuje se vzděláním všeobec"
ným, právním a hospodářským v celek vysokoškolsky
vzdělaného správního inženýra, který dané úkoly teš!
promyšleně, věcně a rozhodně k prospěchu národního
celku. To by si měl na počátku dvouletky uvědomit každ}í
příslušník našeho stavu. Splníme-lí své úkoly, pak urču-
jeme v kruzích laické i technické veřejnosti nový směr
v nazírání na zeměměřické inženýry, pak si dobýváme
natrvalo posici, o niž již dlouho bojujeme.

K informaci našich čtenářťt otiskujeme cit. výnos mi,
nisterstva financí v plném znění:
Budovatelský program třetí vlády Národní fronty

Čechů a Slováků ze dne 8. července 1946,v dalším jen
»vládní program«, ani přípravná opatření vládní (usne-
sení vlády ze dne 16. července 1946),v dalším jen »vládni
usnesení«, ani zákon ze dne 25. října 1946,o dvouletém
hospodářském plánu Č. 192/1946Sb., v dalším jen »zákon
o dvouletce«, neobsahují výslovných ustanovení o úko~
lech pro zeměměřictví nebo katastrální službu, avšak
u mnohých úkolů dvouletého plánu zeměměřické práce
katastrální budou jejich východiskem ba i závěrem.
Součinnost katastrální služby bude zpravidla trojího
druhu:
a) obstarání pomůcek a podkladfl z pozl'mkového ka-

tastru pře d s p Ině ním jednotlivých úkolů dvouleté-
ho plánu (zaměření určité části území, vyhotoveni vý-
pisů, opisů, snímků, otisků a pod,. katastrálních operátťí,
jejich částí nebo odvozenin, různé využití katastrálnich
údajů),
b) zavedení pořádku podle platného právního stavu

p o s p In ě n í li k o Iů d vou let é Ji o p Iá nu (dodateč-
né zaměření, vyhotovení nového nebo úprava dosavad-
niho operátu katastrálního, uvedení zápisů ve veřejných
knihách v Soulád se skutečným stavem a pod.),
c) přímá výpomoc zaměstnancu pozemkového katastru

jiným resortum při p I n ě n í ú k o I u, uložených jim
dvouletým plánem (zvláštní dohody ministerstva financí
s příslušnými resorty).
Zákonné podklady k vykonávání úkonů požadovaných

na pozemkovém katastru při plnění úkolu dvouletého
plánu lze čerpat jak z ustanovení § 3 katastrálního zá-
kona č. 177/1927Sb. tak í z ustanovení § 15 zákona
o dvouletce č. 192/1946Sb.

A.
Měřická služba finanční správy zúčastní se zejména

těchto hlavních úkolů dvouletého plánu:
I. O s i d lov á n í p o hra nič í - dokončení velkého

osidlovaciho dila asi na 1,300.000ha půdy se 100.000no·
vými českými selskými usedlostmi (vládní program -
str. 7, 8 a 12, vládní usnesení oddíl ITl, odst. I, str. 8.-)
1. Dosavadní dohoda s ministerstvem zemědělství

o přímé pomocí zaměstnancu katastrální služby při osid-
lování pohraničí, jejíž platnost vypršela koncem roku
1946, bude nahražena dohodou novou tak, aby vlastní'
osidlovací práce byly dokončeny v letošním roce a
v příštích letech nebylo již třeba přímé výpomoci osid-
lovacím komisím a zaměstnanci pozemkového katastru
se mohli věnovat jen pracím spojeným s dokončením

-) Strany jsou citovány podle vydání vládního progra-
mu a vládního usnesení tiskem v publikacích mínister-
stva ínformací.

knihování přídělu a definítivním zamerovamm změn.
Až do sjednání nové dohody a sdělení jejího -obsahu
všem zúčastněným úřadům platí pro katastrální službu
dosavadní předpisy a zvyklosti.
2. Přípravné práce pro osidlování jsou zpravidla již

ukončeny a kde by tomu tak snad dosud nebylo, při-
znává se pokud by toho bylo třeba přednostní pořadí
pro vyhotovování všech objednávek a vyřizování všech
podání v této věci.
3. Mimořádné úkoly vzniknou pozemkovému katastru

z osidlovacích prací teprve po jejich ukončení, částečně
jíž v dvouletém plánu, převážně však v dalších více-
letých plánech. Proto je zapotřebí, aby všichni zaměst-
nanci pozemkového kat astru, kteří se zúčastní jakým-
koli způsobem osidlovacích prací, měli stále na paměti
pozdější práce katastrální jak při knihování tak při
úpravě katastrálního operáťu a všemožně již nyní při-
spívali k jejich pozdějšímu usnadnění a urychlení. Lze
k tomu příspět zejména vzorným pořádkem ve všech
elaborátech a úzkostlivou snahou po naprosté zřetelnosti
všech zápisu a kreseb.
lI. U r y c h len í z a k n i h o v á n í pří děl ů v p o-

h ran í č í, o němž se zmiňuje vládní program v oddílu
II. na str. 12 a vládni usnesení v oddílu C na str. 26,
odst. 1, nesmí býti vubec zdržováno prutahy v projedná-
vání podkladu u katastrálních měříckých úřadu před
jejich předložením knihovním soudum.
1. Všichni zaměstnanci pozemkového katastru, kteří

vypomáhají při osidlováni v pohraničí, jsou povinni
všude přispívat radou a pomocí při vyhotovování pomů-
cek pro urychlené knihování pokud jim to jejich hlavni
osidlovací úkoly. dovolí.
2. Zjištění a šetření (i na mistě v obci), potřebná před

potvrzením nebo porovnánim podkladů pro urychlené
knihování mají přednost ni pořadí i před pracemi, patří-
cími k vlastním povinnostem katastrálních měřických
úřadu při osidlování (odst. A/I/2).
3. Značné ulehčení a urychlení může přinést katastrál-

nímu měřickému M'adu při pracich v předcházejícim
odstavci uvedených vhodné využití zkušeností vlastních
zaměstnanců, kteří pracova)i na osidlováni, předcháze-
jícím projednávanému knihováni.
4. Urychlené knihování a úkoly, které z něho kata-

strálnim měřickým úřadům vzejdou budou ještě podrob-
ně stanoveny později zvláštním zákonem. jehož osnovu
připravilo ministerstvo spravedlnosti (oddile, str. 26
vládního usneseni) a předpisy jej provádějícími.
III. R e g u Ia čni p lán y a v Ý s t a v b a. Pro zdra-

vý a organický rozvoj obcí je zapotřebi určovacích nebo
upravovacích plánů, jejichž potřeba zvlášť vynikne při
zvýšené potřebě nových bytu, jichž má být jen v dvou-
letém plánu opatřeno na 125.000(vládní program odd. TI..
str. 9, vládni usnesení odd. II, odst. 3a, str. 7, odd. III,
úkoly ministra techniky, odst. 3, zákon o dvouletce § 4).
Mistní národní výbory, narážející na nepřekonatelné
překážky v rozvoji a výstavbě měst pro nedostatek re-
gulačních plánu, domáhají se nyni ve zvýšené míře
u finanční správy (ve smyslu § 3 katastrálniho zákona)
obnovení nevyhovujících katastrálních map novým mě-
l'ením (§ 28 kat. zák,l, aby těchto map nemohly použít
jako spolehlivých podkladů pro regulačni plány.
1. Předevšim je zapotřebi urychleně dokončit obnovo-

vací práce již rozdělané, aby jejich výsledky přišly co
nejdřive k dobru dvouletému plánlf. Kde nelze vyhotovit
celý nový katastrální operát, postačí pro regulačni účely
urychlit aspoň zobrazovací práce pro zastavěnou část a
k zastavění určenou část katastrálniho územi. Jakmile
budou aspoň tyto práce vykonány, je povinnosti přisluš-
ného odděleni pro nové měřeni, aby upozornilo obec na
možnost získat ihned prozatímní' otisky neúplných map,
pro práce na regulačnim plánu však postačujicích. O po-
volení výjimečného tisku muže pak město požádat mi-
nisterstvo financí přimo.'

2. Mimořádnou péči je třeba věnovat co nejrychlej-
šímu vyhotoveni nového operátu katastrálnich území
Velké Prahy, aby výstavba podle dvouletého plánu ne-
zachytila finanční správu na těchto územích právě při
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výměně starého operátu za nový. Zkomplikování mě·
říckých a katastrálních prací tím, že by se používal
dvojí operát, mohlo' by škodlívě ovlívňovat dvouletý
plán anebo zcela zbytečně hromadit nedodělky.
3. Naléhavost co nejrychlejšího vyhotovení aspoil

»upravovacích náčrtů« pro výstavbu obcí, kde není na-
děje na včasné liohotovení regulačního plánu pro defíní-
tivní výstavbu, zaplaví pravděpodobnč některé kata-
strální měřické úřady objednávkami snímků katastrál-
ních map zastavěných a k zastavění určených částí obcí.
Vyhotovování snímků má přednostní pořadí před všemí
vlastnimi pracemi katastrálními a často bude účelným
k němu použít času mimoúředního nebo úkolníků. Úřed-
ní doba se lépe hodí a je vyhrazena předevŠím pro práce
spojené s osídlováním (odst. A/I/2), a pro styk se stra-
nami.
IV. S celo v á n í p o zem k ů, o němž se zmíň11je

vládní program v oddílu II, na str. 8 a vládní usnesení
v oddílu III, úkoly mínístra zemědělství v odst. 3 na
str. 13, bude prováděno s největším urychlením za plné-
ho využítí katastrální mapy a písemného katastrálního
operátu.
1. Povínností katastrální služby, která se v prvém

roce dvouletky omezí pří těchto ptacích tolíko na dodá-
vání a snad úpravu pomůcek podle objednávek scelova-
cích úřadů, budou upraveny zákonem a předpísy jej pro-
vádějícímí.
2. S větším vlívem scelování na činnost pozemkového

katastru bude nutno počítat teprve v druhém roce dvou-
letky. Přípravy pro tyto práce, uloooné nebo požadované
odúřadů pozemkového katastru řadí naléhavosti teprve za
pracemí uvedenými v oddílech A{[ až NIII tohoto výnosu.
3. Poněvadž vlastní katastrální práce budou po dobu

trvání dvouletky podstatně omezeny a scelovací úřady
budou vyhledávat každé usnadnění scelovacích prací, je
zapotřebí v zájmu co největší podpory prací dvouletého
plánu benevolentně postupovat při zapůjčování písem-
ných katastrálních operátů podle ustanovení § 8, odst. 2
katastrálního zákona.
4. Zvýšenou pozornost hude zapotřebí věnovat zapůj-

čování, vedení v patrnosti a vrácení vypůjč.ených pí-
semných katastrálních operátů, poni,vadž zapůjčování
může nabýt dosud neobvyklého rozsahu.
V. R ev i s e p l' V n í p o zem k o v é l' e f o l' my a

konfiskace půdy zrádců ve vnitrozemí
(oddíl II, str. 8 vládního programu a oddíl III, str. 13,
odst. 1 a 2 vládního usnesení) nemohou prozatím zaměst-
nat katastrální měřické úřady více než kterákolí za-
mýšlená neb;) úředně oprávněnými techniky prováděná
rozsáhlejší dělba pozemků.
1. Při těchto pracích se počítá především s co neivět-

ším využítím civilních techniků a pro katastrální mě-
řické úřady by tyto práce mohly přijít v úvahu zcela
výjimečně a jen jako práce na žádost a náklad stran.
2. Pomůcky pro knihování změn, spojených s výše

uvedenými úkony, mají při projednávání u katastrál-
ních měřických úřadů přednostní pořadí před projedná-
váním pomůcek pro obyčejná knihování a úkony vlastní
katastrální služby.
3. Objednávky snímků katastrálních map a výpiilů

z pozemkového katastru pro práce spojené s revísí a kon-
fiskací musí katastrální měřícké úřady vyhotovovat bez
průtahů anebo neprodleně zařídit potřebné pro jejich
vyhotovení archívem map katastrálních, nemohou-lí tak
včas učínit samy.
VI. Různá technícká díla dvouletého

p 1á n u a provádění změn se zřízením těchto děl spoje-
ných (vládní program str. 9, 11, 13 a 14, vládní usnesení
oddíl III, úkoly ministra průmyslu, odst. 3 a 5, úkoly
ministra dopravy, odst. 3, úkoly mínístra techniky, odst.
4, oddíl IV. úkoly mínístra dopravy, odst. 6 a 7, úkoly
mínistra techniky, odst. 3 až 6 a 8, zákon o dvouletce,
§ 1, odst. c, § 4, § 5, odst. 2b a 4b, § 8, odst: 1, a 3) při-
nesou zvýšené požadavky na využití pozemkového ka-
tastru zejména ve smyslu § katastrálního zákona.
1. Aby bylo lze vyhovět í v tomto oboru všem opráv-

něným požadavkům jiných odvětví veřejné správy může
katastrální měřický úřad vyhovovat žádostem i na úkor
vlastních prací, které bude v omezené míře vykonávat
personál, který z.ůstane u úřadů.

2. Hrozily-li by návalem objednávek nebo pro npdo-
statek způsobílých sil průtahy ve vyřizování objedná-
vek nebo v jiném způsobu využití pozemkového katastru
pro výše vyjmenované úkoly dvouletého plánu, oznámí
to včas katastrální měřický úřad zemskému finančnímu
ředitelství.
3. Archivy map katastrálních a reprodukční ústav

ministerstva financí, kde lze zejména očekávat největší
nápor na VYUžÚípozemkového katastru v souvislosti
s budováním mnohých techníckých děl dvouletého plánu,
jsou povínny vČ.as sí připravit plán na nejúčelnější
úpravu služby a nutná opatření, jež by zaručila včasné
provedení požadovaných prací.

B.
V 1a s t n í k a t a s t l' á 1n í p l' á c e, které vyplynoU'

z úkolů dvouletého plánu, budou obsMráváp.y v omeze-
ném rozsahu, jak na ně stačí čas po ruce jsoucích sít
katastrální služby po splnění všech výpomocí pří úko--
lech dvouletky. Většina jich bude odsunuta: na pozdější
dobu a u některých bude nutné řešení prozatímními
Úpravamí. Právě se projednává v souvislosti s úkoly
Qvouletého plánu omezení vlastních katastrálních prací,
~si v tomto rozsahu:
. I. Vedení pozemkového katastru:
1. Zastavení polních měřických prací až na nepatrné-

vyjímky, prokázané potřebou pro určitý, naprosto ne-
odkladný úkol dvouletého plánu. V takovém případě
rozhodne o potřebě vykonání polní měřické práce nebo-
šetření úřadující přednosta katastrálního měřického
úřadu a oznámí to ihned zemskému fínančnimu ředi-
telství.
2. Zastavení úředních dnů u soudů.
3. Urychlené postupné omezování kancelářských prací

a uvolilování měřických, pomocných technických a vy-
br'aných kancelářských sil pro osidlovací práce v po-
hraničí.
4. Zajištění jen nezbytně nutného chodu katastrál-

ních měřických úřadů podle nejnaléhavějších potřeb·
dvouletého plánu.
II. Ob n o v o v á n í p o zem k o v é h o k a t a s t l' u:
1. Urychlené dokončení všech prací na vyhotQveni'

nového katastrálního operátu katastrálních území Velké-
Prahy.
2. Dokončení všech prací na katastrálních územích,

kde lze nový operát odevzdat pro využití v dvoul~tém
plánu ještě v roce 1947.
3. Dokončení polních měřických prací na katastrál-

ních územích, kde si dokončení vyžádá jen poměrně málo
času a personálu a přinese značný zisk pl~Osplnění dvml-
ldého plánu.
4. Postupné začlenění většiny síl do osidlování, poČí-·

najícím dubnem 1947.
III. Autentifikační práce:
1. Omezení měřických prací zadávaných civilním

technikům .na nejmenší míru, omluvitelnou zájmy dvou-
letého plánu ve výstavbě.
2. Poskytování jen nejnutnější autentifíkační služby

pl"acím civilních techniků, zadaných místními národními
výbory, bez újmy na jakosti přejímaných prací.
3. Zastavení většiny doplňovacích prací a přerušování

kancelářských měřických prací v okamžiku, kdy lze vy-
hotovít, byt i neúplný, avšak pro regulační práce po-
stačující prozatímní otisk zobrazené zastavěné a k za-
stavení určené části katastrálního území.
4. Začleňování co největšího počtu sil do osidlování.
IV. V ceň o v a cíp l' á c e byly již téměř zastaveny

v uplynulém roce a nelze získat jejich zastavením pod-
statné výpomoci. Bude proto pokračováno v přeruše-
ných pracích loňského roku a zjištování vztahů, potřeb-
ných pro přípravu reformy daňové. Po dobu kancelář-
ských prací se počítá s výpomocí sil vceňovacích 09dě-
lení při líkvidací prací pro obnovování.
V. A l' C h i v n í p r á c e,musí počítat s větším náva-

lcm objednávek a podle toho starat se o dostatečný po-
čet úkolníků, aby mohly převzít v některých naléhavých
případech i objednávky, učiněné u katastrálních měřic-
kých úřadů. .
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VI. R e pro d u k ční úst a v min i s tel' st v a f i-
n a n c í omezuje již nyní normální reprodukci katastrál-
ních map jen na případy nevyhnutelně potřebné. Mezi
ně patří mapy, kde byla řádně vykonána jednorázová
přehlídka pozemkového kat astru nebo mapy, u nichž to
ministerstvo financí výslovně povolí na odůvodně.né
návrhy zemských finančních ředitelství. Většinu své
výkonnosti musí reprodukční ústav vyhradit opatřová-
ním podkladů pro různé úkoly dvouletky a hlavně co
nejrychlejšímu vyřizování objednávek. Mezi naléhavé
úkoly dvouletky patří též tisk map, vzešlých z nového
měření a autentifikace, jakož i prozatímní snimky dosud
neúplných nových map místních tratí, naléhavě potřeb-
né pro rychlé dohotovení regulačních plánů definitivni
výstavby a všechny přípravy pro urychlené scelování
pozemků.

Z á k I a dní s měl' nic e pro n e j b I i ž š í dob u, .
"které mají umožnit hladký přechod do připrav pro plné
zapojení katastrální služby a hlavně jejich zaměstnancu
do nejdůležitějších úkolů dvouletého plánu, je třeba ne-
prodleně a co nejpečlívěji plnit. Proto zve ministerstvo
financí všechny zaměstnance katastrální služby, kata-
strální měřické úřady, archivy map katastrálních, zem-
ská finanční ředitelství a ústavy, přičleněné svému od-
boru X. (zeměměřickému), aby
I. při vedení pozemkového katastru
1. ukončili co nejdříve zakreslování změn u katastrál-

ních měřických úřadů, u nichž se tak dosud nestalo,
2. urychlíli co nejdříve výpočet výměr změněných

parcel, .
3. odstranili v pohraničních okresích co nejrychleji

nesrovnalosti v katastrálních operátech z doby nesvo-
body a předložili - pokud se tak nestalo - VÝPISY
z úhrnných katastrálních hodnot za rok 1945,
4. zařídili potřebné pro urychlené provedení změn

v písemném operátu a pro práce spojené s uzávěrkou
katastrálních operátů za rok 1946.
5. vyřídili urychleně všechny dosud nevyřízené ob-

jednávky, pokud lze úkolovou cestou,
6. nekonali příprav pro sestavení rozvrhů polních mě-

řických prací,
II. při o b n o v o v á n í a a u ten t i f i k a c i
1. ukončili co nejdříve všechny práce s vyhotovením

nového katastrálního operátu, všech katastrálních území
Velké Prahy, kteréžto práce považuje mínisterstvo fi-
nancí za nejnaléhavější z prací kancelářských a očekává,
že budou při součinností všech oddělení pro' nová měření
.a autentifikačních ukončeny do konce dubna 1947,s vý-
jimkou vyhotovení písemného operátu,
2. přerušovali u ostatních katastrálních území kance-

lářské měřické práce, jakmile je zobrazena zastavěná a
k zastavění určená část území a jsou tak opatřeny nej·
nutnější, byt i jen prozatímní podklady pro regulační
plány definitivní výstavby, při čemž lze připustiti vý-
jimky jen u katastrálních území, kde zbývá Iilálo k do·
končení celého nového měřického elaborátu a je naděje,
že nového měřického operátu bude lze využít ještě
v dvouletém plánu,
3. nezahajovali kancelářské měřické práce na kata-

strálních územích, kde nebyly dosud zahájeny a přerušili
je všude, kde nelze do konce dubna zobrazít ani zasta-
věnou a k zastavění určenou část území,
III. při archivních pracích
1. se snažili zvýšit počet úkolníků a vyřídit urychleně

všechny objednávky,
2. připravili sí plán, které práce by bylo lze postupně

,omezovat a zastavovat, jakmile se dostaví nával objed-
návek, pří čemž lze předpokládat, že objednávky se hu-
dou hromadit jen na počátku dvouletky, poněvadž půjde
ponejvíce o podklady plánů a projektů, které musí být
velmi brzy hotovy, mají-li být ještě v době trvání dvou-
letky ukončeny, .
IV. pří r e pro d u k ční c h p r a c í c h
1. urychlili přípravu pro tisk a vlastní vytisknuti

map, vzešlých z nového nebo autentifíkačního katastrál-
lliho řízeni, aby bylo lze plně využít otisků těchto map

pro pořízení regulačních plánů definitivní výstavby,
pokud lze ještě v prvním roce dvouletky,
2. omezovali soustavně normální reprodukci katastrál-

nich map a přesunovali způsobilé síly do jiných odvětví
provozu, kde je nával práce v souvíslostí s úkoly dvou-
letky, .
3. snažili se zpracovat co nejdřív ned~dělky, prI cemž

u spěšných objednávek lze si po dohodnutí obvyklých
podminek s objednavatelem vyžádat předepsaný souhlas
ministerstva financí telefonicky a spisy předkládat k do-
datečnému projednání s poukazem na udělený telefo-
llický souhlas,
4. prozatímní otísky nových katastrálních map (také

modrotisky) vyhotovovali bez revisí a nejrychlejším způ-
sobem přednostně před jinými pra{lemi, aby výjimečnost
tohoto postupu byla oprávněna také podstatnými časo-
vými úsporami,
5. urychlili výrobu přehledných map a jiných odvo-

zenin prospěšných pro zdolání úkolů dvouletky.

D.
Vše ob e c n á u s t a n o ven í:

1. Každý zaměstnanec pozemkového katastru, í když
je přidělen k osidlovacím pracím je povinen vést si
spolehlivý a zcela stručný záznam o pracích, vykonaných
od 1. ledna 1947po celé období dvouletého plánu llt sesta-
vovat si podle něho měsíčně stručný přehled výkonu.
2. Katastrální měřické úřady sestaví podle měsíčních

přehledů výkonů svých zaměstnanců celkové stručné
přehledy výkonu celého úřadu za každý měsíc po 1. lednu
1947a sledují podle těchto přehledů postup prací. Pohra-
niční katastrální měřické úřady (úřady, pověřené vy-
pomocí při osidlování v pohraniční) vyhotoví výkaz pro
vlastní katastrální práce odděleně od výkazu pro osidlo-
vací práce, vykonané zaměstnanci pozemkového katastrn.
3. Ministerstvo fínancí upozorňuje v souvislosti s tím,

že si vyžádá zpravidla každého čtvrt roku anebo kdy
toho bude zapotřebí zprávy o výkonech, dosažených od
počátku dvouletky, aby mohlo připravit přesné infor-
mace pro vládu (§ 14, zákona o dvouletce) a plnit usta-
novení poslední věty § 9, odst. 1, zákona o dvouletce.
4. Zemská finanční ředitelství urychleně dají zjistit

dohlídkami u katastrálních měřických úřadů se znač-
ným úkolem v kancelářských pracích, ktéré práce by
bylo lze odložit na příští rok a které nelze zahajovat
l•.tos vůbec.
5. Vodítkem při všech rozhodováních budiž zásada,

aby nejnaléhavější měřické a pomocné technické práce
pro vedení pozemkového katastru mohly být ukončeny
nebo přerušeny nejpozději koncem února a měřické a
pomocné technické práce pro obnovení pozemkového ka-
tastru' nebo práce autentifikační nejpozději koncem břez-
na 1947,s výjimkou prací na Velké Praze.
6. Katastrální měřické úřady oznámí nejpozději do

konce ledna 1947přímo ministerstvu financí (opisem též
zemskému finančnímu ředitelství), které síly z jejich
stavu nejsou pro zdravotní stav a stáří způsobílé pro
polní měřické práce a uvedou ve zprávě jména i hodnost
takových sil.

Zkušební komise pro zeměměřické inženýrství v Praze.
Ministr školství a osvěty jmenoval na období stud. let
1945až 1949/50zkušební komísi pro II. státní zkoušku ze-
měměřickéh9 inženýrství na vysoké škole speciálních
nauk při českém vysokém učení technickém v Praze, a to
předsedou komise Dr. techn. Josefa Ryli a v é h o, ř ..pro-
fesora vysoké školy speciálních nauk; prvním místopřed-
sedou: Dr. techn. Františka F i a I u, ř. profesora téže vy-
soké školy; druhým místopředsedou: Ing. Václ. H I a v-
s n, min. radu ministerstva financí v Praze; členy: soukr.
doc. Dr. Emila B uch a r a, v. měř. komisaře Zeměměřic-
kého úřadu v Praze, Ing. Josefa Dí tě, úř. aut. civ. geo-
metra v Praze, Ing. Ondřeje Kr č m á ř e, v. měř. radu
Zeměměřického úřadu v Praze, Ing. Dr. techn. Pavla
P o tu žák a, ř. profesora vysoké školy speciálních nauk
v Praze, Ing. Františka Pro k ů p k a, úř. aut. civ. geo-
metra v Nymburce a JUDr. Františka V á ž n é h o, řád-
ného profesora speciálních nauk v Praze.
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