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i směru tíže a deformace

Potenciál sil slapových. Jimi působené změny veHkosti
Harmonická analyse potenciálu a změn tíže.

Geoid je definován jako hladinová plocha gravitačního pole zemského a síly odstředivé vznikající při
otáčení Země. Avšak působením Měsíce a Slunce mění
se poněkud tíže na povrchu zemském a tím mění se
střídavě podle různé polohy obou těles i tvar hladinových ploch. O těchto změnách zde pojednáme.
Těleso nebeské hmoty M působí ve středu Země
G (obr. 1) podle zákona Newtonova zrychlením
F,
kMlr2,
v bodě B na povrchu Země zrychlením
F = kM I (i, značí-li k gravitační konstantu a je-li

=
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/X (k:)
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a složky zrychlení F 1 jsou tudíž
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M
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Tytéž hodnoty plynou také z potenciálu kMlr
vací podle x,, Yv z" neboť z rovnice
r2= (a-xl)2

+ (b_y,)2 + (C-Zl)2

obdržíme
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(Z-Zl)]

(6)

podle x, y, z. M přitahuje Zemi vzhledem k jejímu
kulovému tvaru tak, jako by celá její hmota byla
soustředěna v jejím středu a proto pohybuje se celá
Země zrychlením F 1*).
Kdyby působila na všechny částice tělesa gravitační síla zrychlením stejným a téhož směru, pohybovalo
by se zrychlením tím celé těleso, jak plyne z obecných
rovnic pohybu, avšak z rovnic vyjadřujících otáčení
tělesa zrychlení to odpadá, nemá tudíž na otáčení
žádného vlivu a nepůsobí ani žádných deformací, jako
by ani neexistovalo. Naopak zase, abstrahujeme-li od
postupného pohybu Země a hledáme účinky té okolnosti, že Měsíc a Slunce působí na různé body hmoty
zemské zrychlením různé velikosti i poněkud různého
směru, ježto nejsou všechny její body ve stejné vzdálenosti od jmenovaných těles, stačí odečísti geometricky oďzrychlení, jímž M v bodě B na Zemi působí,
zrychlení postupného pohybu, jímž se pohybuje těžiště Země.
I budou složj,{ysil**) působících deformace Země.
slapy mořské a změny tíže
X'=X-Xv

M

cos al=k-j""
r

=

jako ve (2). Obdobným způsobem nalezeneme Yl, Zl.
Avšak složky X" Yl, Zl obdržíme také derivací výrazu
M
k----a[(a-xl)

b-y
cos {JI = ----'-,

ploch..

l

Q=BM.

Složky zrychlení X, Y, Z ve směru os souřadnicových, jimiž působí M v kterémkoliv potenciálovém
bodě B (x, y, z), plynou z potenciálu kMIQ jeho derivací podle x, y, z. Spojnice C (xv Yv z,) se středem
M (a, b, c) tvoří s osami X, Y, Z úhly a" {J" 'Yl stanovenévztahy

hladinových

Y'=Y-Yv

Z'=Z-Zl'

(7)

Na Zemi jeví se znatelně těmi složkami pouze působení Měsíce pro jeho blízkost a Slunce pro jeho velikou hmotu. Vzhledem k jejich vzdálenosti a kulovému
tvaru je možno počítati jejich působení tak, jako by
byly jejich hmoty soustředěny v těžištích.
*) V pohybu ,Země kol Slunce ieví se zrychlení tangenciá!ní ve směru ~ečny a zrychlení ve směru hlavní normály a~ = v2/r, je-li v rychlost pohybu a r poloměr křivosti. Yí's'edné zrychlení těrh'o dvou ie současně výs'edn,"m zrvchlením v~ech 7rv('hlení. jimiž působí ve středu
Země Slunce. Měsíc a oběžnice.
**) U sil gravitačních užívá se velmi často slova síla
mís~o zrychlení. jímž síla ta působí. Pravidlem říkáme
složky tíže místo složky zrychlení tíže.
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Ve sférickém trojúhelníku, jehož vrcholy jsou Z
zenit bodu B, pól P a střed M, jsou strany Z M = z~
Z P = 90° - q;, M P = 90°- b, je-li q; zeměpisná
šířka bodu Bab deklinace tělesa M. Úhel Z P M = h
je úhel hodinový. Z uvedeného trojúhelníka plyne

Směrové cosiny poloměru R = C B jsou
Y-Y1
cos f3= --R--

X-Xl

cos a = --R--'
cosr=
i lze výraz v závorkách

,

z-~,
R

cos z = sin q; sin b

(6) psáti ve tvaru

r R (cos a cos a1 + cos f3 cos f31 + cos r cos 'lI) =
=rRcosz,
(8')
kdež je z = B CM zenitová distance středu M, jak
by se jevila ze středu Země, kterou považujeme v následujícím výpočtu za kouli o středním poloměru
R = 6370 km. Vzhledem k (6), (8') lze tedy psáti
potenciál, z něhož plynou derivací složky X', Y', Z',
ve tvaru
M
MR
V
k - - k -cos z.
(9)
Q
rZ

=

Nazývá se potenciálem slapů, neboť působením jmenovaných složek vznikají též mořské slapy.*)
Ježto
r/ = rZ RZ- 2 r R cos z,
(9')
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(10)
Po (z) =1,

P1 (z) = cos

Z

4r

+ sin 2 q; sin 2 b cos h + 3( ~ -

Fs=OV/081=--·,

kMR
r3

P3 (z) = (5cos3z-3cosz)/2
+2

cos 2 q; sin 2

jsou t. zv. zonální sférické funkce. Dosahují číselných
hodnot nejvýše -+ 1, takže konvergence řady (10)
pro R -< r je patrná.
Dosadíme-li tuto hodnotu do (9), podržujíce členy
nejvýše řádu (R/r)3, nabude V (9) tvaru

+ k~

(3TCOS2Z-T 1) +

R3 (~ cos3 Z

_

~

cos z

),

(11)

když byl vypuštěn člen kM /r nezávislý na poloze
bodu B (x, Y, z). V praxi však není třeba hleděti ani
ke druhému členu (11), jehož koeficient se liší od
prvého činitele~ Rlr, rovným paralaxe, jež činí
u Měsíce 1/60, u Slunce 1/23 000.
*) Elementární odvozenípřesnÝch výrazú pro slapové
síly. jak plynou derivací z potenciálu V. je nesnadné. Při
snaze o jednodu"hé vYsvětlení se obievuií nesprávná
tvrzení i v učebnicích mechaniky jinak dokonalých. Viz
AI. M li II e r. Theorie der Gezeitenkrii,fte. SammI. Viewejt
35. Braunschw.

J

oV
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oV
1
oV
oV
Fz=--=-----,
Fv= --,
(14)
o 82 R cos q; o Z
oR
kdež značí indexy 8 severní, z západní, v vertikální a
níže h horizontální. Je-li h' hodinový úhel středu M
na poledníku Greenwichském, je v místě, jehož zeměpisná délka čítaná na západ je Z, hodinový úhel
h = h' - Z. I je patrno, že iJ V / o Z = - o V/o h. Pomocí (14) obdržíme ze (13)

=4"3

(10')

sin2l} )

(13)

FS

P4 (z) = (35 cos4 z - 30 cos2 z + 3) /8

sin2 q; )( ~ -

Jako složky zrychlení ve směru os X, Y, Z určují
derivace o V / o x, o V/o Y, o V / o z, tak ve směru libovolného elementu d 8 je složka zrychlení rovna
o V/o 8. V bodě B na povrchu zemském volme tři
k sobě kolmé osy souřadnicové tak, že dvě leží v tečné
rovině (obzoru), prvá ve směru poledníka k severu.
druhá k západu, třetí vzhůru. Element prvé v bodě B
splývá s elementem zemského poledníka a je roven
d 8, = R d q;, element druhé osy je roven elementu
rovnoběžky d 82 = R cos' q; d Z, čítáme-li zeměpisnou
délku Z na západ, element třetí osy ve směru vzhůru
d 83 = d R. Složky zrychlení v těchto třech směrech
jsou tudíž

Pz (z) = (3cosZz-1)/2

kM RZ
V=-ra-

(12)

+

3 kM R2 [
--3
cosZ q; cos2 b cos 2 h

V = --

.!!:... cos z _
r
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a dosadíme-li tento výraz do (11), obdržíme
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Odvodí-li se Fr, Fz přímo z (11), bude se zřetelem
ke (12)
1
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.
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•
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z čehož plyne po krátké úpravě složka horizontální
Fh=

-
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Špaček: Změny tíže působené

Měsícem a Sluncem.

Její azimut a čítaný od severu k východu je určen
poměrem
Fz

sina=--=-~--.

cos

(j

Fz

sin h

smz

Fh

~

3 M
=- 2
m

neb tg a=-

Fs

+ sin 2 cp sin 2

(j

(R)3{
r

cos h

cos2 cp cos2

-+ 3(~ -

(j

cos 2 h

sin2 cp )( } -

+
sin2

(18)
a tento úhel a je též azimutem tělesa M} neboť táž
hodnota plyne z trojúhelníka Z P M pro sin P Z M.
Horizontální složka FII vychyluje volně visící olovnici z polohy, již zaujímá následkem přitažlivosti Země,
o úhel (j určený vztahem
tg

(j

3 M (R)3
= -Fh = --9

2m

r

.

SIn

m
neboť 9 = k Rt'

2 z)

(19)
je-li m hmota Země. Maximum této výchylky je při
z
45°) při z = O mizí. Klademe-li ještě

=

tg

(j

=

tg 1" = 0,0000048

(j"

e

= 0,0123,
= 333 400)

= 0,055,

e=0,017,

R/r

r/ R
r/ R

(24)
Největší kladné hodnoty dos\lhuje při z = 90°} největší záporné při z = O a při z = 180°} mizí při
cos~ z = 1/3} t. j. při z = 54° 44' a z = 125° 16'} kde
mění své znamení.
Rozdíl mezi největší a nejmenší hodnotou zrychlení
M ( P,)3
tíže 9 při z = 90° a při z = O je tedy 3 m --; .
Vzhledem k uvedeným číselným hodnotám je koeficient ve (24) roven pro Měsíc 0,0842.10-6, pro Slunce 0,0386 . 10-,; a rozdlly ve zrychlení 9 vznikající působením obou těles činí

(20)

(j"

a dosadíme-li číselné hodnoty hmot, výstřednosti
a střední vzdálenosti r
pro Měsíc M /m
pro Slunce li!/ m

(j )}

e

u Měsíce 25,2 . 10-5 (1 -+- 0,164) cm/sek2 (galu) (25)
u Slunce 11,6.10-5 (1 -+- 0,051) cm/sek2 (galu)
t. j. váha 100 kg (= 105 g) se mění o 14,0 až 19,4
dyny (přibližně miligramů) působením Měsíce a 7,3
až 8,1 dyny působením Slunce.
Srovnáme-li hodnoty zrychlení 9 = km/R2 na povrchu Země a g'=km/(R
h)2 ve výši h nad povrchem, bude

= 60,3,
= 23 400,

= 0,0166,

+

R/r=4,26.10-5,

plyne pro maximum výchylky způsobené
Měsícem
Sluncem

(j
(j

:'=(R~hr=l-~R~

= 0,"018 (1 -+- 0,164),
= 0,"008 (1 -+- 0,051).

Působením F II koná konec volně visící olovnice během dne složitý pohyb, jejž lze rozložiti v jednoduché sinusové kyvy. Podle (15) je výchylka k severu (j = F / 9 vyjádřena třemi členy obsaženými
v hranaté závorce, před níž je společný koeficient (15).
Pro kratší dobu lze považovati deklinaci za stálou
a proměnným je pak v prvém členu činitel cos 2 h)
ve druhém cos h._ Prvý je polodenní, neboť 2 h probíhá již za půl dne 360°} druhý má periodu denní.
Obdobné dva členy obsahuje(jz = Fz/ 9 podle (15).
Tato (j značí odchylky tížnice (vertikály) od její
střední nerušené polohy. Lze je zřetelně pozorovati
horizontálním kyvadlem zařízeným obdobně jako kyvadlo Machovo. Je-li i úhel, jejž tvoří jeho osa se
směrem tížnice, vychýlí se ze střední polohy o úhel
f- = (j / sin i. Ježto lze horizontální
kyvadlo zaříditi
tak, že i je menší než 3', jsou jeho výchylky takové,
že je lze pozorovati a registrovati.
Vertikální složka zrychlení, jíž M v bodě B působí
ve směru rostoucího R) je a V/aR (14) a ve směru
opačném ke středu Země*)
av
F ---=~-caR

kMR
r3·

(1-3cos2z)=---.

2V
R

t.

(23)

F
M (R)3
~=9
m r

(1-3cos2z)

h
2 R g.

°

aw'
+ h-----an

=Wo-gh}

*) Složky F,., F" odvodil nejprve Pe t e r s, Bulletin de
l'Acad. des Se. de St. PétersbourU,t. III. 1844. Astron.
Nachr. 1845. N. 507.

neboť---

aw
an

=g.

(27)
Na deformované hladinové ploše jdoucí bodem B
je potenciál mající původ v hmotě zemské i v M
roven
W
V = konst. = V
Wo - 9 h}
(28)

+

=

(26)

Pro výšku 1 m ubude 9 podle toho o 0,00031 cm/sek2,
změna je dvojnásobná než změna (25) působená Měsícem.
Bude-li možno vertikální změny tíže působené Měsícem a Sluncem pozorovati a je-li Země pevná, budou
změny ty odpovídati výrazu (24). Ve skutečnosti
však nesouhlasí s touto formulí, což je důkazem, že
i pevná Země koná slapové pohyby obdobně jako hladina mořská. A velikost těchto pohybů bude možno
stanoviti z rozdílů mezi výpočtem změn tíže podle
(24) a pozorováním. Toto se koná Schmidtovým bifilárním gravimetrem, o němž promluvíme později.
VýPaz V / 9 značí vertikální vzdálenost hladinové
plochy blízké povrchu zemskému deformované pt·sobením tělesa M od kulové hladinové plochy odpovídající potenciálu Země a mající týž objem jako plocha
deformovaná. Je-li totiž v A na povrchu Země, již považujeme přibližně za kouli, potenciál mající púvod
v hmotě zemské a síle odstředivé roven WO) je v bodě
B na normále n ve výši h nad A roven
W=W

Jí bude se měniti poněkud tíže na Zemi. V poměru
ke zrychlení tíže 9 = km / R2

g' = 9 -

j.

+

h=V/g+K}
značí-li K novou konstantu.
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Hladinovou plochu jdoucí bodem A, na níž W = Wo'
považujme za kouli poloměru R. Její povrchový element d a je omezen obloučky poledníků délky (jako
nahoře) d 81 = R d cp a obloučky rovnoběžek délky
d 82 = R C08 cp d I a je tedy d (J = R2 cos cp d cp d Z.
Násobíme-li (29) d o, bude
J hda

=

I~-

da

+ K Jda

(29')

f

a integrujeme-li přes povrch celé koule, značí h d a
objem mezi koulí a deformovanou hladinovou plochou.
V místech, kde je tato pod povrchem hladinové koule, jsou h negativní a při rovném objemu obou ploch
je Jhda=O.
Vzhledem k malým hodnotám h není třeba hleděti
k tomu, že g není na povrchu zemském zcela konstantní, i bude napravo také V d a = O, jak patrno
z významu V v (13). Při této integraci jsou proměnné zem. šířka cp a zem. délka Z = h' - h, takže v mezích od Z=O do 2:n (=360°) a od cp=-n/2
do
n/2 (= 90°) jsou všechny tři integrály

f

f cos 2 (h'

-Z)

J(}

f cos (h'

d Z,

-Z)

pro Měsíc ho = 35,8 cm, pro Slunce ho = 16,4 cm,
maximální klesnutí činí polovici těchto hodnot, jež
se vzhledem k výstřednosti drah mohou měniti jako
výchylky o ve (22) u Měsíce o -+ 0,164, u Slunce
o -+ 0,051. Při úplňku a novém měsíci, kde Měsíc
i Slunce jsou se Zemí přibližně v jedné přímce, bude
ho rovno téměř součtu účinků obou těles 52 cm, jsou-li
v kvadratuře, jejich rozdílu 21 cm.
Kdyby byla celá Země pokryta vodou a kdyby tato
zaujala tvar hladinové plochy dané výrazem (30),
značílo by h výšku slapů nad nerušenou střední hladinou mořskou. Tímto způsobem počítá výšku slapů
theorie statická, výraz V (13) je jejím základem. Masy
vodní se však působením Měsíce a Slunce lpohybují,
proto vychází dynamická theorie slapů od obecných
rovnic pohybu kapaliny, avšak nepravidelnost tvaru
břehů a nestejná hloubka moří jsou příčinou, že skutečný průběh slapů nesouhlasí ani s výškami plynoucími z theorie dynamické, jež musí činiti o tvaru a
hloubce moří zjednodušující předpoklady. Výška slapů závisí též na pružnosti Země. I kůra zemská koná
pohyby obdobné slapům s amplitudou ovšem značně
menší, avšak naopak během přílivu následkem zvýšeného tlaku zvednutých vod jsou povrchové vrstvy
stlačovány, jak ukazují horizontální kyvadla v místech i sta km od břehů vzdálených.
Výsledky, jež plynou z theorie statické, stačí však
pro praxi úplně. Skutečné amplitudy a fase jednotlivých vln, z nichž se slapy skládají, nesouhlasí sice
s theoretickými, avšak stanoví se měřením změn výšky
hladiny mořské zvlášť pro jednotlivé přístavy. A pak
je možno počítati správně výšku slapů předem pro
kterýkoliv čas.
I

d Z,

- sin2 cp) cos cp d cp

rovny nule. Na kouli platí pro každé P"
d a = O. Z (29') plyne tudíž

obecně

fp"

K=O,

načež h=AB=V/g.

(30)

Změní-li se poloměry koule R (obr. 3) oh vyjádřené tímto výrazem, nabude plocha ta tvaru rotačního
elipsoidu až na zcela nepatrné odchylky. Vzhledem
k (11) je totiž
MRz

pro z=O

h-h
-

pro z = 90

h = hl = -

a

h

= h 022
(~

° -k-gr3

cos2

Z -

ho/2
Výška jejich h podle (30) a změny tíže ve směru
vertikálním F,. (23) jsou vyjádřeny výrazy

.~)

Pro totéž z plyne totéž h, takže plocha Bl B Bo je
plocha rotační, jejíž osu tvoří přímka O 111. Označíme-li zde oe = x, C B = y, bude pro bod B (x, y)

x=

(R

+ h) cos z,

y=

(R

+ h)

sin z,

načež

x2

-[R +1,,0)2

y2

+ (R -~h(~;W= 1,

vypustíme-li členy řádu (h/R)Z vedle 1. Deformovaná hladinová plocha je tedy rotační elipsoid o poloosách R
ho, R - ho/2. MaxiI!1ální h =ho a vzhledem k uvedeným číselným hodnotám činí

+

V
h=--,
g

2V

F"'=--R:'

jež se od sebe liší jen koeficientem. Rozboru potenciálu V, jak jej podává statická theorie slapů, lze tudíž
použíti přímo k vyjádření změn tíže, jejichž průběh
bude vyjádřen řadou vln týchž period jako výška
slapů.
Podle (13) obsahuje potenciál V tři členy vyjadřující působení Měsíce a tři obdobné členy vyjadřující
působení Slunce. Sluneční den trvá 24 hodiny, hodinový úhel Slunce h mění se za hodinu o 15° a za 24
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hodiny nabývá hodnot od 0° do 360°. Člen obsahující
cos h je tedy člen denní, vyjadřuje denní vlnu slapů
a denní změny tíže opakující se periodicky po 24 hodinách. Člen obsahující cos 2 h je pol()denní, neboť
[2h nabývá již za 12 hodin všech hodnot od 0° do 360°.
Amplituda obou členů závisí též na zem. šířce cp, denní
obsahuje činitele sin 2 cp, mizí na rovníku a pólech
a maxima dosahuje v zem. šířce 45°, jižně od rovníka
je záporného znamení. Člen polodenní s činitelem
cos2 cp je naopak na rovníku největší a miZÍ na pólech. Během dne dosahuje denní člen maxima při horní kulminaci Slunce a minima při dolní kulminaci,
kdežto člen polodenní dosahuje maxima při obou kulminacích, po nichž za 6 hodin následují minima. Uzlové čáry na hladinové' ploše, jež oddělují kladné a záporné výšky vody h (případně kladné a záporné změny tíže), tvoří u vlny denní rovník a poledníky vzdálené 90° od poledníka, v němž Slunce kulminuje,
u vlny polodenní poledníkové kruhy vzdálené -+- 45°
od tohoto poledníka. Oba uvedené krátkodobé členy
V (13) závisí také na deklinaci Slunce, obsahujíce
činitele sin 28 a cos2 8. Deklinace se mění během tropického roku, nabývajíc největších hodnot -+- 23r27'
v dobách slunovratu. Při přechodu Slunce rovníkem
je denní člen roven O a mění své znamení. Amplitudy
denní i polodenní vlny budou se proto i v sousedních
měsících lišiti.
Třetí člen ve (13) neobsahuje hodinový úhel h, nemění se proto během dne a vyjadřuje změny střední
hladiny vodní, resp. změny střední hodnoty g. Na rovnoběžkách cp = -+- 35°16', kde sin2 cp = 1/3, člen ten
mizí, v pásu mezi nimi je kladný, k pólům záporný.
Ježto sin2 8 nabývá vždy za 1J2 roku hodnoty O a mezi

nimi jen hodnot kladných, značí třetí člen ve (13)
vlnu pololetní, jež dává k výšce h přírůstek stále
téhož znamení.
Obdobné tři členy jako uvedené členy sluneční vyjadřují ve (13) působení Měsíce a platí o nich, co
bylo řečeno o členech slunečních, od nichž se však liší
periodami. Střední den měsíční trvá 1,03505 dní =
= 24 h 50,47 min. stř. času a hodinový úhel Měsíce
mění se za hodinu o 14°,4920521. Rovina dráhy měsíční tvoří s ekliptikou úhel 5°8'43" a průsečnice obou
rovin (uzlová čára) otáčí se zpětným pohybem tak,
že uzly proběhnou celou ekliptikou za 18 r. 7 měs.
(6793,5 dne). Padne-li výstupný uzel do jarního bodu,
tvoří rovina dráhy s rovníkem úhel o 5°8'43" větší
než je sklon ekliptiky, padne-li do bodu podzimního,
tvoří s rovníkem úhel o 5°8'43" menší. Mění se tedy
úhel, jejž tvoří rovina dráhy Měsíce s rovníkem a
jenž udává také, jak daleko se Měsíc vzdálí při svém
oběhu od rovníka - t. j. jeho největší deklinaci od 18°19' do 28°35'. Doba oběhu Měsíce kol Země,
t. j. perioda, v níž se deklinace opakuje, činí 27 dní
7 h. 43 min., třetí (dlouh()dobá) lunární vlna je tedy
čtrnáctidenní, obdoba sluneční vlny pololetní.
V amplitudách uvedených šesti členů budou vznikati změny další tím, že vzdálenosti r, r' Měsíce a
Slunce od Země se mění následkem jejich pohybu
v drahách eliptických. Proto je průběh potenciálu V
velmi složitý podobně jako průběh h, jejž ukazuje
křivka maregrafu registrujícího výšku vody na břehu mořském. A ježto periody pohybů Měsíce a Slunce
jsou nesouměřitelné,
nebude se nikdy opakovati
v témž tvaru, jen ve tvarech podobných.
(Pokračování. )

Jedině tento oddíl byl na výstavě označen nápadným nápisem. Nápis »Stabilní katastr« mezi obrazy
dvou mohutných kvádrů s letopočty 1817, 1869 měl
symbolicky naznačovat předpokládanou stabilnost nového katastru, který byl zaveden patentem cí:;aře
Františka I. z 23. prosince 1817. Půdu pro vydání patentu připravila dvorská komise pro úpravu daně pozemkové, zřízená již v roce 1810.
Trigonometrická síť katastrální jako pevný jednotný základ veškerého vyměřování katastru stabilního
byla vystavena pro celé území Protektorátu na prvním místě. Pro lepší přehlednost vyznačeny v přehledu sítě toliko trojúhelníky, spojující body prvního
řádu. Další rozvinutí sítě až do 3 bodů na jednu čtvereční míli bylo naznačeno jen pro čtvereční míli, do
níž patří obec Tautoňovice
(mezi Benešovem a
Ceským Šternb~rkem), jejíž čtvereční míle byla vybarvena. Tato obec byla určena pro svou malou rozlohu a vhodnou polohu mezi jinými malými obcemi
k dalším účelům výstavním. Do trigonometrické sítě
1. řádu byly vyznačeny souřadnicové soustavy guster-

bergská (modře) a svatoštěpánská (červeně) počátky, a osami. V těchto soustavách byly ještě vyznačeny
všechny čtvereční míle (utvořené
rovnoběžkami
s osami souřadnicovými ve vzdálenosti 4000°). Zde
k úplnosti scházel model, znázorňující polohu příčného vilce při transversální válcové projekci Cassiniho, jež. byla užita pro mapování stabilního katastru
v úpravě Soldnerově. Zejména pro laiky byl tento
nedostatek citelný. To byl přehled číselné triangulace, která byla vykonána v letech 1821-1840. Její
výsledky jsou obsaženy v 123 v kůži vázaných svazcích díla »Cís. král. katastrální
triangulace«. Na
prvních svazcích je pro každou zemi uvedeno, že
triangulační práce byly řízeny plukovníkem von FalIon a pak následují jako předmluvy relace tríangulártorů.
Grafická triangulace je znázorněna na fundamentálním listu, v němž leží obec Tautoňovice. V něm je
vyznačeno 20 listů sekčních rozdělením čtvereční míle
na obdélníky po 5 vrstvách vysokých 800 sáhů a 4
sloupcích širokých 1000 sáhů. V tomto fundamentálním listu, zobrazeném v měřítku 14.400 (pětinásobném zmenšení měřítka katastrálního)
bylo graficky
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všech mapových listů a zní: »netoliko pro ukládání
pozemkové daně, nýbrž pro všechna důležitější odvětví
veřejné správy .... «. I pro všechna důležitější odvětví veřejné správy měl sloužit již stabilní katastr.
Jakého zadostiučinění se dostává oněm prozíravým
mužům dvorní komise, uvážíme-li, že ještě dnes po
sto letech slouží katastrální mapy všem odvětvím veřejné správy a celé veřejnosti skoro tak, jako jí slouží žárovka anebo svíčka. Jak mohl tento katastr posloužit, kdyby byl vždy Í'Ízen tak prozíravými a velkorysými muži jako byli členové dvorské komise
z r. 1817 a jak dlouho bude ještě sloužit, jakmile
dohoní, co promeškal a začne se vyvíjet a zdokonaObr. 3. Porovnání v1Íšky sloupu katastrálních map,
lovat podle potřeb veřejnosti a budoucnosti, která
'Doloženi/ch na sebe.
bude především technická!
Vlastním základem nového katastru je mapa, jež
měřickým stolem určeno dalších 57 trigonometricvzniká zmenšením obrazu přírody. Svazkem paprsků
kých bodů k daným 3 tak, aby na každý sekční list
naznačeno zmenšování 1 jitra pozemku s podrobnostpřipadly 3 body. Hranice katastrální obce byly na
mi až na velikost 1 čtverečního palce. Stav v přírodě
vystaveném fundamentálním listu vyznačeny barevje tu vyznačen perspektivním pohledem na výsek
ným papírovým proužkem.
čtverce krajiny o stranách 40 sáhů, čtvereční palec
Rozdělení vĚech fundamentálních listů s vyznačepak vyznačen v obrazu části mapového listu. Z ponými sekčními listy pro celý Protektorát bylo vystaměru strany čtverce v přírodě (40 sáhů) ke straně
veno na dalším přehledu. Na něm je zajímavým, jak
čtverečního palce na mapě (1 palec) dochází se k měse křižují sekční čáry mapových listů soustavy
řítku 1 : 2880 tímto vyvozením:
gusterberské a svatoštěpánské na styku bývalé česko40 sáhů v přírodě .
1 palec na mapě
moravské hranice a na první pohled nápadným 1 sáh = 6 stop, 1 stopa = 12 palců,
pro odborníka nepříjemně nápadným - že Morava
1 sáh = 6 X 12 = 72 palců
po poslední změně zemských hranic je zobrazena
40 sáhů = 40 X 72 = 2880 palců
ve dvou souřadnicových soustavách. Divák by ne2880 palců v přírodě .
1 palec na mapě
věřil, že na. tak malé ploše je vyznačeno 17.230 tedy zmenšení 1 : 2880. Je to nejzřetelnější odpověď
sekčních listů. Ještě více jej však udiví, ře při ka-. na otázku napsanou nad obrazem postupu zmenšotastrálním
mapování při způsobu ostrůvkovitého
vání: »Proč 1 : 2880?« Rozdělení listu na palce ukazobrazování jen v hranicích katastrálních obcí bylof,
zuje plochu jednoho listu 25 X 20 palců = 500 čtvevyhotoveno celkem 31.226 sekčních listů, tedy~ rečních palců na mapě, čili 500 jiter v přírodě. Rozo 13.996 více, než by jich bylo 'zapotřebí při souměry listu jsou pak (25 X 40) X (20 X 40)
vislém zobrazování.
1000 X 800 sáhů, v metrech 1896,48 m X 1517,19
Nevýhoda vyhotovování map stabilního katastru
metru.
samostatně po katastrálních
obcích byla názorně
Pod tímto odvozením byl vystl:J,vennormální sáh,
ukázána na mapách katastrální obce Tautoňovice a
který
sloužil za vzor měřidlům, používaným při zaklávšech s ní sousedících obcí. Mapy byly rozloženy na
dání
stabilního
katastru v zemích koruny české. Je to
stěně a význačné totožné body dvou sousedních obcí'
kovov,é měřítko čárkové s teploměrem a lupami, jež
byly spojeny barevnými šipkami. Cervený zákres nové
udávalo správnou délku při teplotě 13° R. Pro kontrosilnice, zakreslené na mapovém listu Tautoňovic a
lu dřevěných měřidel sáhových je připojena dřevěná
přecházející do sousední obce, upozornil nejlépe na
tyč s posuvnými hroty, kolmo na ni připojenými.
potíže v zakreslování ve styku a v užívání katastrální
SouPravu dostala finanční správa za spisové rozluky
mapy na styku hranic katastrálních území.
při dělení společných zařízení katastru stabilního po
Snaha zobrazit vždy co největší část obce na jeroce 1918.
diném mapovém listu a vyhnout se rozkouskování na
Jako vzor úplného katastrálního operátu stabilního
malé okrajky vedla k posunování sekčních listů. Tím
katastru byl zvolen operát katastrální obce Horní
ovšem byl do soustavy kladu mapových listů zaváděn
Hbity. To proto, aby vzniklo porovnání s mapou
chaos, ale ušetřil se tak značný počet listů a usnadBretschneidrovou, která byla podkladem pro vystanilo se měření měřickým stolem. Zmenšení počtu mavený operát katastru josefinského. Indikační skizzy,
pových listů a tím i styků všechny práce urychlilo.
pro místní trať v měřítku dvojnásobném, originální
Klad normálních a posunutých listů obce Tautoňovice
katastrální mapa, výpočetní protokoly a četné elaboa sousedních obcí byl znázorněn na zvláštním barevráty vceňovací se hlásí odborníkovi jako staří známí.
ném přehledu.
Neodborníkovi odkrývají důkladnost, s jakou byl staNeodborníkům se zdála nevysvětlitelnou a zbytečbilní katastr zakládán a mravenčí píli, které bylo
nou přílišná přesnost a nákladnost mapy stabilního
k tomu zapotřebí.
katastru, když daň pozemková nepatří k největším
Při zakládání stabilního katastru byla většina popříjmům. A tu jim dala vysvětlení důležitá slova ze
zemků zaměřena měřickým stolem. Tento způsob mězprávy dvorské komise pro úpravu daně pozemkové,
ření byl na konci oddílu výstavy stabilního katastru
přednesené císaři Františkovi 27. března 1817. Slova
znázorněn na plastickém stole výsekem vhodného úzeta byla napsána velikými písmenami pod přehledem
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mí. Dva drobné modely měřických stolů stály na
plastickém stole na vyvýšených stanoviskách a přes
údolí, jež bylo oživeno pasáčkem se stádem husí
a dívkou vezoucí trakař trávy, byly spojeny nitkami
se čtyřmi trasírkami vytyčujícími pozemek. Niti tu
znázorňují rayony, které byly na vedlejším skutečném měřickém stole vyznačeny tužkou (rayony a řezy).
Ve 4 bodech na rýsovce stolu byly zapíchnuty miniaturní trasírky, aby byla na první pohled patrna sou-

vislost obrazu s přírodou. Byly tu i všechny pomůcky
a pod stolem znak trigonometrického bodu, takže
všechny úkony bylo lze ukázat přesně jako v přírodě.
Nedostatek místa v tomto koutu výstavy byl zvlášť
patrný. Snižoval dojem přirozenosti a volnosti, který
by na volném prostoru činily zdařilá napodobenina
částí území a možnost volných pohybů kolem měřického stolu tak jako v přírodě. Neodborníkům byl
na modelu a měřickém stolu předveden postup při
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eentraci, horizontaci a orientaci měřického stolu a
vlastní měření grafickou methodou.
Stěna vedle měřického stolu byla ozdobena originální mapou místní trati katastrálního území Soběslavě, kde se po stu letech op§t nově měří. Fotografie
krajiny s různými pozemky a červeně vepsaná čísla
do obrazu těchto pozemků měla naznačit, jak vidí
inženýr procházející krajinu s indikační skizzou, jednotlivé pozemky.
Oddíl výstavy určený pro stabilní katastr byl zakončen statistickými údaji, názorně vyznačenými
částečně porovnáním, částečně vkusnými nápisy na
rozměrném obraze. Obraz pomníku sv. Václava byl
porovnán se stejně vysokým dvanáctimetrovým sloupcem, který by utvořily listy katastrálních map celého
Protektorátu, kdyby byly složeny na sebe. Dala by se
jimi vydláždit pěšinka 22,5 km dlouhá, která byla
vyznačena na obraze silnice z Prahy do Staré Boleslavě. Konce silnice byly ozdobeny obrysy svatovítského a staroboleslavského kostela. Obrazy 2 nákladních aut znázorňovaly objem a váhu 4 tun katastrálních map a obrazy 5 nákladních aut váhu a objem
10 tun písemného operátu. Šik postav u měřického sto-

lu představoval 69 geometrů, kteří se svými pomocníky na stabilním katastru pracovali, obraz přesýpacích hodin čas 18 let práce v poli a 36 let v kanceláři,
a obraz žoku rozsypaných zlaťáků náklad 4,241.007
zlatých. Pro názor o zmenšení v katastrálním měřítku
bylo na obrazu zeměkoule vyznačeno, že průměr její
by v měřítku 1 : 2880 měřil jen 4.423 m. Pro porovnání je vyznačena do této zmenšené koule hora Javorník výškou 1065 m, takže nesahá ani do čtvrtiny
obrazu zeměkoule.

Katastr reambulovaný, revidovaný a pozemkový;
jeho vedení.
Měření stabilního katastru bylo ukončeno teprve
v roce 1869. Mezitím nastalo dosti změn, které odchý..:
lily skutečný stav od původního zobrazení v katastrálních mapách, zejména v těch, které byly vyhotoveny
na počátku zakládání stabilního katastru. Také nízký
a hlavně nestejnoměrný odhad pozemků zavdávaly
podnět k stížnostem. Zároveň se konaly přípravy pro
založení pozemkových knih, pro něž bylo zapotřebí
řádných map se stavem, který by se co nejpřesněji
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shodoval se skutečností. Proto došlo k reambulaci
pozemkového katastru v roku 1869, ačkoli se již tenkrát uvažovalo o opětném novém zaměření. Reambulaci bylo zapotřebí vykonat »rychle«. Stalo se tak
a důsledky příliš rychlé a často povrchní práce nesou
mnohé katastrální mapy ještě unes. Po reambulaci
bylo zapotřebí postarat se o to, aby mapy nezestárly
a neztrácely na ceně nesouhlasem se skutečným stavem. Byla proto zavedena zákonem z 23. května 1883
evidence katastru daně pozemkové.
Co se může stát s mapou a celým katastrálním
operátem za sto let, ukázal další oddíl výstavy, uspořádaný na celé jedné straně hlavní uličky. Tento
úsek výstavy má 3 pásy nad sebou. V nejhořejším
na svislé stěně v pozadí jsou znázorněny hesla a zásady, ve středním pod ním opět na svislé stěně mapy
a diagramy a v třetím nejspodnějším jako na pultu
jsou uloženy ostatní operáty a listiny. První rozměrná
tabule vyznačovala soukolí, složené ze 6 kol. Největší
ozubené kolo, z něhož se vešla na obraz jen část,
neslo nápis »Život« a zapadalo do největšího ozubeného kola s nápisem »Operát měřický«. Jako v hodinkovém stroji připojovalo se dalších 5 ozubených kol
s nápisy »Operát písemný«, »Sbírka listin«, »Úhrnné
výkazy«, »Vedlejší části« a »Pomocné části«. V každém kolečku byly vepsány všechny části pozemkového katastru, jak jsou citovány ve vládním nařízení
.č. 64/1930. Pozemkový katastr je opravdu obrazem
života. Kde kolo života se rychle otáčí, kde obyvatelstvo rychle přibývá nebo. se střídá, roztočí se prudčeji
i kolečka jednotlívých částí katastrálního operátu,
změn rychleji přibývá a mapa i zápisy se mění téměř
pod rukama. Jsou však kraje, kde život se ani nehlásí,
kde je skoro mrtvo, a tam i kolečka katastrálního
stroje sotva se pohnou.

Pro znázornění růstu změn a proměny tvářnosti
kraje bylo zvoleno katastrální území Radotín, ležící
blízko Prahy a reagující tudíž i na rozvoj velkého
města. V tomto území byly sledovány změny na mapovém listě, obsahujícím obraz místní trati. Na listě
pak byly·sledovány ještě proměny jedné větší parcely.
V roce 1840 při založení stabilního katastru v Radotíně připadalo na náš mapový list 366 parcel, 34 domů a 28 obyvatel. Zvolená parcela byla rolí a na
map3 byla olemována zeleným terčem, aby upoutávala
na první pohled pozornost divákovu. Ještě pro větší
názornost byl na nepokreslené části mapového listu
připojen obrázek ze života, jaký v určitých dobách
byl na tomto pozemku předpokládán. V roku 1840
byla tato rozsáhlá parcela rolí uprostřed vesnice obrázek dole představoval klidně orajícího oráče.
V dalším vývoji jsou vystavovány mapy podle stavu před každou reprodukcí až do roku 1939. Je tu
postupně vidět, jak na každém listu přibývá množství
domků, miZÍ role a zahrady bývalé vesnice. Z nepatrné vesničky se stává za sto let městečko. Parcely
na zvoleném listu mapovém vzrostly z 336 na 1500,
domy z 34 na 450 a držitelé z 28 na 5137.
Každá změna na parcele byla označena v zeleném
terči praporkem určité barvy a letopočtem, kdy změna vznikla. V některém období vzniklo tolik změn, že
se objevil na terči celý vějíř barevných praporků .
Papírovou páskou stejné barvy byly pak změny podškrtávány ve všech částech písemného operátu, kde
se vyskytl zápis. Připojeny byly listiny související
se zápisem, polní náčrty, plány civilního geometra,
usnesení soudní z různých dob. Naše zvolená role se
dělí, vzniká na ní domek, přetíná ji železnice, přibývá
továrnička, roste vlečka, parcela se rozšiřuje přikoupením sousední parcely, roste postupně veliká továr-
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na s mnoha budovami. Podle toho se mění i obrázek,
naznačující život na naší parcele. Objevují se tu koleje, starobylý vláček, nízké budovy, stromořadí, kus
zahrady, ruch stále větší a větší, až na konec jsou
na obrázku vysoké tovární komíny a moderní budovy.
Také na všech částech písemného operátu je vidět
vývoj. Náčrty zprvu hodně primitivní se zlepšují,
listiny se zdokonalují, dokladů přibývá.
Zato mapa se stává stále přeplněnější, méně přehlednou. Už ani reprodukce nepomáhá. List je kresbou přesycen. Na výstavě to znázorňuje grafikon tím,
že v rámci sekčního listu začínají po roce 1910 prudce
stoupat křivky vyznačující počet parcel, držitelů a
domů. Po roce 1940 hrozilo by již nebezpečí, že křivka
vyskočí z rámce mapového listu. To má naznačit, žedosavadní rámec, dosavadní mapa již nestačí rozvoji,
je příliš malá na zobrazení tolika parcel. Další dělení
se již do ní nevejde, vyskočilo by z rámce. Je zapotřebí podkladu širšího, více místa. V roce 1940 dochází k novému měření, právě po 100 letech od měření
původního. V dalším rámu se již objevuje mapa
1 : 1000, vyhotovená číselnou methodou. Parcely jsou
opět zřetelné - i naše parcela je mnohem větší a
zřetelnější.
Hlavní prvky nového měření číselnými methodami
byly vyznačeny nad novou mapou. Je to měření úhlů
(inženýr u stroje), stabilisované polygonové body,
měření délek (napjaté pásmo) a určování bodů po-

drobného měření krátkými kolmičkami (hranol a
malé pásmo).
Novým zaměřením však neskončila úloha vedeni.
Bylo to jen vystřídání operátů jako u stráží a služba
se koná nezměněně dál. A opět běží změny stejně
rychlým tempem jako dříve. Za 2 roky objevuje se
na listu mapy, na němž je zobrazena pozorovaná parcela, dalších 30 změn.
Také písemný operát prodělal obrovskou změnu.
Jeho vzrůst dokazuje výška svazku v jednotlivých letech. Začíná balíčkem asi třícentimetrovým a konči
sloupcem skoro metr vysokým. Je to snadno vysvětlitelné i pohledem na údaje našeho mapového listu.
Se vzrůstem držitelů z 28 na 567 pHbylo přec 539
pozemnostních archů. S novou mapou katastrální objevuje se také nová příruční mapa a stará, bývalá
indikační skizza, umouněná, odřená, s opotřebovanými rohy jako staré hrací karty, odchází na zasloužený
odpočinek.
Sto roků sloužily v~'sledky měření stabilního katastru veřejnosti v místě, kde se život změnil od základů k nepoznání. Aby mapa katastrální mohla
splnit takový úkol, potřebuje strážce, kteří se řídí
heslem, jež bylo ozdobně napsáno nad oddílemvýstavy vedení pozemkového katastru: »Přesnost, svědomitost, trpělbost«. Sebe menší nedostatek 'některé
z těchto vlastností projeví se okamžitě na vedeném
operátu a »vede« jej - ale ke zkáze.
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Obnovování katastru revidovaného
a pozemkového.
Vedení pozemkového katastru, který má základy
v katastru stabilním, vyhotoveném grafickou methodou, narazí jednou všude na potíže, jež se nedají odstranit jinak než vyhotovením nové mapy číselnými
methodami. Případ v Radotíně je příkladem volby
nejvhodnějšího okamžiku pro obnovení. Nebylo předčasné - měřický operát by byl ještě několik let snesl
vedení, ovšem s určitými obtížemi - a nebylo ještě
pozdě.
Na protější stěně hlavní uličky byl znázorněn ve
čtyřech pásech pod sebou průběh prací nového měření. Každému byl nápadným zašpiněný, polámaný a
potrhaný list katastrální mapy Kolína. Byl příkladem
promeškané příležitosti k obnqvení a obžalobou těch,
kteří měli o mapu pečovat. Kolín byl již před první
světovouválkou zralý k obnovení. Znemožnila je·světová válka a pak snaha měřit v bývalém státě především tam, kde vůbec nebylo map. Zoufalý stav
map a potřeby veřejnosti si však vynutily nové měření v Kolíně právě v době, kdy to bylo katastrální
správě zrovna nejméně vhodné.
Výstava oddílu nového měření začínala nákresy
různých polygonových sítí. Byla tu polygonová síť
Radotína, vedle sestavené obrovské mapy celého území z příručních map. Na ní právě bylo lze nejlépe
posoudit, proč v některých místech byla polygonová

Elíťzaložena řídce a v některých opět hodně hustě.
Vzorem pravidelné a husté sítě městské byla část
sítě Velké Prahy pro katastrální území Strašnice,
vzorem řídké sítě v území nepříznivém pro stabilisaci
polygonových bodů (rozsáhlé pozemky) síť katastrálního území Trpoměch.
Nejhořejší ze čtyř zmíněných pásů byl vyhražen
znázornění zásad polních prací. Ve výsečích několika
soustředných kruhů bylo znázorněno přibližné rozdělení času potřebného na polní a kancelářské práce.
Na polní práce připadá podle tohoto diagramu asi
40 % a na kancelářské asi 60 %. Vedle byla ozdobně
provedena hesla nového měření: »Z velkého do malého, měřením k číslům, od čísel k zobrazení.«
Základní geodetické heslo o postupu z velkého do
malého bylo pak názorně dokázáno na velkém obraze,
předvádějícím polní práce. V obraze krajiny byly
dány na několika místech trigonometrické body, spojené černými nitmi, které vyznačovaly dané směry.
Jejich síť byla zhuštěna dalšími několika body protínáním, při čemž určovací paprsky byly označeny
napjatými červenými nitmi se šipkami. Jedním z určovaných bodů byla věž kostela na kraji vesnice. Mezi
takto doplněnou síť vloženy polygonové pořady, vyznačené nápadnými čerchanými čarami. Na kraji
vesnice pak byla rozvržena měřická síť a vyznačen
měřický oddíl při podrobném měření. Rovněž skupinka měřící v polygonové síti byla na obraze. Do obrazu
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byl panoramaticky včleněn skutečný theodolit a model dálkoměrné latě. Stálé zhušťování sítě od bodů
trigonometrických až k bodům podrobného měření
postupem přes body protínáním, hlavní, vedlejší polygonové pořady a měřické přímky, předvedlo názorně stále zúžování sítě od velmi vzdálených bodů až
k posledním přímkám, které se téměř dotýkaly předmětu, určeného k zaměření.

hranic tuší a popis. U každého listu byla fotografie
přístroje, kterým se práce koná a rukou zacházejících
s přístrojem. Na polních náčrtech byly některé polygonové body označeny drobnými trasírkami a tytéž
body na mapách papírovými barevnými šipkami, aby
byla zřejmá souvislost a divák ji nemusel hledat. Nad
vystavovanými mapami a polními náčrty se týčil stylisovaný strom s velkými lipovým1.listy, na nichž byla
znázorněna různá zařízení, pro jejichž budování nebo
udržování se pozemkový katastr využívá (zříceniny,
kaple - památky, železnice, silnice, vysoká napětí,
bloky domů, lesy atd.). Kořeny stromu se proplétaly
po celém výstavním pultu a vycházely z polních náčrtů. Tím mělo být naznačeno, že základem a kořenem všeho při novém měření je polní náčrt.

V nejspodnějším pásu byl vystaven postup vyhotovení polních zápisů a náčrtů, ve středním postup výpočtu a v horním, na stěně, postup zobrazení. Polní
elaboráty začínaly nákresem k popisu hranic, poslední
stránkou popisu hranic s mnoha podpisy a pokračovaly postupem při vyhotovení polního náčrtu. Na
prvním náčrtu byly jen polygonové body apolygonové strany s vyznačením styku ze zaměřeného sousedního bloku podle již hotového náčrtu. Na následujících náčrtech bylo zaměření ulic, pak rozšíření měření do některých dvorů s vyznačením měřické sítě
a na posledním úplné dohotovení téhož náčrtu.
Dále byly vystaveny náčrty z měřicky zajímavých
částí Prahy: Malostranské náměstí, drobné a do sebe
zaklíněné malostranské domy, hrad s kostelem sv.
Víta, těžko přístupné části z Nového Města. Byly tu
vystaveny výsledky normálního měření, měření pomocí rayonů a konečně složitého a obtížného měření
trigonometrického na střechách. U výpočtů byl gra~
ficky vyznačen postup a souvislost s polními náčrty
a s mapami.
Postup vyhotovení mapy byl znázorněn podobně
jako postup vyhotovení polního náčrtu. Nanesení
bodů polygonových, zobrazení ulic celých bloků
různými'přístroji
nanášecími a konečně vyrýsování

n.

Oddíl nového měření byl zakončen statistickými
přehledy. Na mapce bylo naznačeno zelenými skvrnami, kde již byl pozemkový katastr
obnoven.
V Čechách bylo takových skvrn žalostně málo, jen
u několika měst. Za to Morava vykazuje místy značné
plochy, kde jsou již nové mapy. Vznikly většinou po
komasaci, při níž starý stav byl úplně změněn, takže
dosavadní mapa pozbyla ceny. Mapy ty však nemají
hodnoty map, vzešlých z normálního obnovení. Morava byla vůbec vždy v opatřování nových map před
Čechami a tento náskok si zachovává trvale. Na
následujících tabulkách je nejlépe vidět stav a postup
obnovování.

Stav obnoveného pozemkového katastru, vyjádřený v procentech počtu parcel a výměry celého Protektorátu,
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Jako poslední úkon bylo vystaveno planimetrování
planimetrem nitkovým. Byly vyloženy přístroje nanášecí (Demmer, Frič), trojúhelníky odsuvné, počítací stroje značky Haman-manus, dvojitý počítací
stroj Brunswiga a polární koordinatograf Corradiho.
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Počet všech parcel v Protektorátu 11,522000 (100 %
Celková výměra Protektorátu
4,957 449 ha (100 %
1 % = 115 220 parc. a 49 574 ha.

)
)

Novou mapou budoucnosti' bude asi katastrální
mapa s vrstevnicemi jako podklad veškerého měření
a mapování. Vystavené vrstevnicové katastrální mapy
ze zemí, jež měly s námi katastr společný nebo podobný, to prokazují právě tak jako výrok Eckertův,
napsaný nad nimi: »Pro moderní hospodářství a kulturní techniku má katastrální mapa bez výškového
znázornění omezenou hodnotu.«
Dokud tyto mapy nebudeme mít aspoň v hospodářsky důležitých místech, budou mnozí technikové
odkázáni na měřické fušování křížením různých nestejnorodých podkladů měřických. I z toho byl vystaven příklad.
Malé zákoutí výstavní síně mezi oddílem nového
měření a reprodukce map bylo vyplněno theodolity,
dálkoměrnými latěmi, náčrtovým stolkem a různými
pomůckami, používanými při novém měření.

Různá měřítka a různé soustavy, k nimž přibude
nyní ještě Gauss KrUgerova, ukazují, že pozemkový
katastr prodělává právě nejnebezpečnější úsek svého
vývoje. Je na přelomu, kde může sletět do propasti
nebo v.ystoupit do závratné výše; stačí chybný nebo
šťastný krok vpřed.
Na výstavě znázorněný vývoj obnovování pozemkového katastru svádí k závěru pro budoucnost. Ten
je také naznačen vystavením pokusu s doplněním katastrální mapy Stránčic vrstevnicemi na podkladě
pokusného výškopisného měření, provedeného současně s měřením situačním za výhodného použití
přesných dálkoměrů. Pokus se skvěle zdařil a dočteme se o něm ještě v tomto časopisu.

(Dokončení.)
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PRAKSE

k řešení zpětn~ho proHnání jednoducb;'m
počítacím strojem.

Dodatek

Ve svém jednoduchém řešení zpětného protínáni
počítacím strojem (Zeměměř. Obzor 1943, 11. seš.,
str. 165) jsem udal početní vzorník, o němž jsem se
však zmínil, že je poněkud obšírný. Obsahuje totiž
celkem 56 zápisů, ovšem se všemi početními kontrolami. Naproti tomu vzorník v Návodu A jich má
pouze 46. Proto jsem se snažil ono vysoké číslo také
snížiti.

· 490,48

889,78

· 488,85

171,09

· 979,33

1060,87

Do zápisníku se vepíše toliko poslední desetinné
místo (4), v němž pouze je možný rozdíl (zde 1 cm).

Snížení se dosáhlo daleko lepším využitím počítacíPodobně se kontrolují vypočtené souřadnice boho stroje, kterým lze vyčíslovati najednou nejen . du B.
prosté početní úk<?ny, nýbrž i složitější výrazy. Tak
~
oddílu b) možno vyčíslovati najednou vzorec pro
možno vypočítávati na př. souřadnice bodů A, B A B2 a vzorec pro pomocnou veličinu III, což je opět
n a j e dno u podle vzorců, udaných v oddílu a). Při
vyznačeno jen předtiskem dotčených vzorců.
tom se však ztrácí souřadnicové rozdíly L1 YAQ, L1 XAQ,
Konečně v oddílu c) §e vypočítávají souřadnice urLi Ynp, L1 xBP, potřebné na kontrolu oněch souřadnic.
čovan~ho bodu také najednou, což je zase naznačeno
Avšak nutné součty L1 YAQ
L1 XAQ a L1 YBP
L1 xBP
předtiskem dotčených vzorců. Souřadnice bodu N vyse dají vyjádřiti přímo s o u řad nic e m i b o ď ů
cházejí dvakrát úplně stejně, ale vpisují se toliko
C a s s i n i o v Ý c h a daných bodů P, Q, tedy výhodjedenkrát.
něji než po prvé, protože vlastně spr á v n o s t s o uVšecka zde probraná zjednodušení snižují původní
řad nic bodů A, B chceme kontrolovati. Potřebné
číslo
zápisů z 56 na 44; viz tabulku.
vzorce plynou ze vzorců, předtištěných v oddílu a)
V důsledku všech zjednodušení bylo však ve vzornía zní:
ku
také pozměniti předtisk základních vzorců.
L1 YAQ
L1 XAQ = Y A
XA - Y Q - XQ,
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Yp-Xp.

[Z Výzkumné

stanice lesnické geodésie a fotogrametrie

v Brně.l

Nutno zdůrazniti, že stačí vzíti ze všech souřadnic
toliko č á s ti do třetího. místa. Na př.:
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Předběžné souřadnice.
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YB=YP+.dYBP=YP+.dXPM.ctgP

XA = XQ+.dXAQ = XQ-.dYMQ. ctga
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!
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a) Souřadnice Cassiniho bodů A, B.

I ._~
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+
..1xBP
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+

(Odčítá se vždy menší souřadnice od větší, tedy beze zření na znaménka.)
v+u = A B = K v-u
2
2
u
2

+

= (.dy,+ .dY1) (..ly, -.dY1)
(.dx,+.dX1)
2.AB

2.AB
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+
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I
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A.1
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1+1
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K,

=

Y N = YB + A., • ..1YAB

XN = XA - A., • .d XAB
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~OVI~RY

Posudky.

snadno rozhodne přijmout nové dimense zemského tělesa,
tezko se však odnodiává zavésti do argumentů nových
tabulek zemépisné souřadnice v nové m.ře. 1:'0 té stránce
tedy zůstane asi praktická geometrie dlouho osamocena.
1:'roto nezbude našemu výkonnému zeměměřiči, kteL'Ýse
už dobrovolné nevzdá pohodlí práce s grady, než aby si
pomohl, jak se dá. Učiní to tak, že si daný úhlový základ
staréno ra:<.enl (na pí'. triangulační údaje.; lehko převede
do dělení gradového. K tomu použije zdařilých tabulek
Prokesových a ie pak v další práci zcela soběstačný, neboť má již také v novém dělení kvadrantu sestave:1Y tabulky goniometrických funkcí, kontrolní funkci složenou,
smerové i váhové součinitele a j.
Nová Prokešova práce (v pořadí jeho tabulek šestá) je
přehledně a pečlivě vysázena na papíře dooréTá1<ostT;'má
tisk dvojbarevný: všechny údaje sexagesimálné jsou vytištěny černě, centesimálné červeně. Uspořádání je vesměs
šťastné. Tabulkami lze převáděti hodnoty v tom i onom
směru velmi rychle: z gradového na stupňové d:ílení se
použije tabulek I, IIa a lIla, naopak tabu:ek I, lIb a IIlb.
Výsledek se dostává součtem tří hodnot s pi'esností tisíciny
vteřiny.
Doporučuji Prokešovy převodní tabulky všude tam, kde
jich je nebo bude zapotřebí.
Štván.

A n t. P I' o k e š: »Převod starého dělení úhlového do
nového a naopak«, 1944, stran 16, rozměr B/5; tisk a náklad Národlll knihtiskárny v Dol. Kounicích, v komisi má
Jednota českých matem. a fys. v Praze II, Žitná 25. Cena
brož. výt. v kart. obalu K 30,-.
Grad či stupeň? Nechci klásti rovnítko mezi ta dvě
slova; uvažuji jen, proč ta rozthštěnost. Jsem v rozpac.ch,
zda grad či grád (Prof. Dr. Ryšavý - Prof. Dr. Trávníček). Také ve zkratkách pro grad a jeho dělení není shody
(G, g, gr, c; cg, c, '; dmg, cc, "f. Jednotnost by byla žádoucí, kdo ji přivodí? Gradové dělení kruhu, které v naší
praktické geometrii dobře zakotvilo, nemá u nás všude
zat:m dostatek přízně. Matematická vyučování, stejně jako
vyšši geodesie, astronomická služba a zeměpis, stále ještě
pracuji se stupňovým delenim sexagesimálným, \ýjimeěně
s délen:m kompromisním, jež je nazýváno nonagesimálné.
Patrně se to děje tam z důvodů metodických (úhly rovnostranného trojúhelníka, gonimertické hodnoty a mn. j.),
zde, aby zůstal zachován snadný vztah k míře času.
Čtvrtý způsob, děliti kruh na t. zv. dílce, se omezuje jen
na vojsko. Ovládá tedy dosud sexagesimálný stupeň staletími vypěstovanou posici dokonale. Svět se poměrně
o

R'lJZ~E

,

,

ZPRAVY

Zeměměřičský úřad Cechy a Morava. V referátu o činnosti Zeměměřičského úřadu pokračujeme zprávou o činnosti trigonometrického
oddělení.
R e f e I' á t p I' o z á k I a dní síť. Cinnost tohoto referátu byla v podstatě určena výnosem o řlšské soustavě
pevných bodů, který stanoví vybudování jednotného měřického díla na celém říšském území spojením všech trigonometrických bodů dosud určených a zachovaných v jedinou, geodeticky jednotně usměrněnou a vyrovnanou
soustavu. Rámec této soustavy tvoří pak říšská trojúhelníková síť, jejíž základ je již na celém území říše téměř
vybudován.
v,youdování jednotného měřického díla v prostoru Cech
a Moravy, t. j. zapojení jednotné trigonometrické
sítě
katastrální do říšské soustavy pevných bodů tedy předpokládalo vyhotovení nové základní sítě na našem území
a její včlenění do okolního, již existujícího základu říšské
trojúhelníkové s:tě.
Nová základní síť byla zaměřena v letech 1940":"-43.
Tvoří ji v prostoru Čech 51 a v prostoru Moravy 24 trigonometrických bodů. Pět bodů na styku obou zemí je
společných. V podstatě se kryje se základem jednotné trigonometrické sítě katastrální, .s výjimkou jednoho bodu
v Čechách (Kunětická hora) a tří bodů na Moravě (Rády,
Slunečná a Hamerská). Signalisace některých bodů byla
před observací odstraněna a znovu provedena podle ř'šských předpisů (signál čtyřboký, observační kozel osmiboký). Úhly byly měřeny teodO"lity's průměrem horizontáln:ho kruhu 27 cm (Askania, Chasselon), a také Wildovým teodolitem T 3. Měřeno bylo na světelné sigonály, zásadně na světlo reflektoru, jen málokdv na světlo heliotropu. Měření úhlů bylo provedeno Schreiberovou metodou,
t. j. měřením úhlů ve všech kombinac'ch o váze 24. Oboervace na jednom vrcholu trvala necelé dva měsíce. Nejdelší
záměra byla 64 km.
Vyrovnání a zapojení nové základní sítě takto vzniklé
bylo provedeno zvlášť pro český a zvlášť pro moravský
prostor pod vedením min. rady Ing. Křováka, Po obecném
směrovém vyrovnání na elipsoidu a po stanovení prozat:mního rozměru a směru sítě podle trigonometrické strany Ladví-Bezděz
(podle údajů ze základu jednotné trigonometrické sítě katastrální) byly souřadnice společných
obvodových bodů (u české sítě devatenáct. u moravské
sítě patnáct bodů) vzájemně porovnány jednak na elipsoidu a jednak po promitnutí Ďó zobrazovací roviny jednotné katastrální soustavy. U české sítě byly shledány přijatelné lineární odchylky a jejich půlením získány konečné

souřadnice společných bodů. Polovina odchylek byla pak
transformací a deformací v devatenácti trojúheln:cích rozdělena na vnitřní vrcholy základní sítě. U moravské sítě
byly zjištěny také přijatelné odchylky, ale menší, takže
byly ponechány celé v moravské síti.
Uvedeným způsobem byly získány závazné zeměpisné
souřadnice v říšské trojúhelníkové síti a tím i základ pro
transformaci
trigonometrických
bodů jednotné sítě katastrální a sítě podrobné do Gauss-Kriigerových
pásů.
Transformace je nyní jedním z úkolů čtvrtého referátu
trigonometrického oddělení pro zpracování trigonometrických výsledků a provádí se po trojúhelnících I. řádu v zeměpisných souřadnicích. Měsíčně se transformuje asi tisíc
bodů. jednotné sítě.
Vybudováním základní sítě není činnost referátu pro
základní síť ukončena. Nejbližšl úkoly jsou definitivní výpočet základny u Nymburka, dlouhé 12.400 m, a zaměření
dalš( základny u Kroměř:že. dlouhé 9,300 m. Tím se získají další nutné prvkv k budouc(mu vYrovnání celé základní říšské sítě, případně i sítě celoevropské.
Referát
pro astronomIcká
měření
a pro
měř e n í tíž e. Účelem astronomických měření !e zjištění zeměpisných souřadnic a azimutů předevš(m ke kontrole, jak byla základní síť na zemském elipsoidu umrstě--a
a orientována, dále k budoucímu vyrovnání ř:šské základní
sítě jako celku, a konečně i k případnému vvrovná:tí sítě
celoevropské. Mimo to se astronomickými měřeními získávají údfl!e, nutné pro studium p'eoidu na našem území
Zeměpisné souřadnice se z.iiiiťují jednak cirkumzenitálem podle metodv steiných výšek a od r. 194:1 nro kOJltrolu i papá7n(kem jinými neodvislými metodami. Azimutv se určují jednak teodoHtem podle metody střídwého
zaměřování na sÍf:mál a na Polárku (s ohledem na zHte"l1.nění i3envní zaměřu!e na Polárku ve dne) a pro kontrolu
pa~ii,žníkem pozorováním prťlchodll rozličných nvězd .•..
e;vpt~ím kruhem. prolo~eným sigonálF'.n1.g nadhlavníkem
stanoviska. Až domd bvlo určeno v základní s(ti 20 Lanlareových bodů. Určení !ednoho bodu trvá dva až tří
rně~~ce.
Podle předběžného zhodnocení souřadnic určených astronomickým měřen(m a azimutů hvla již nos"'u~e'1'" noloha
a orientace základu iedT'otné trirro'1ometrické sítě katast,.';l'1( na zemskpm ~linso;rlll *) P,.,lmd ide o 7p.měpio"ou
šířku, je síť v prostoru Cech a MoravÝ umístěna dobře.
*) Dr. E .. B uch a r: Měření azimutů na území býv.
Československa v letech 1924-1938. Ceská akademie technická.
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geodetické zeměpisné délky jsou však příliš veliké, pnbližně o 14", a geodetické azimuty jsou asi o 8" větší než
směry astronomické. Celá síť je stočena ve směru hodinových ručiček. Příčina spočívá hlavně ve značné odchylce
t:žnice na trigonometrickém bodu Hermannskogelu, který
byl základním bodem pro orientaci jednotné trigonometrické s.tě katastrální. umístění a orientace nové základní
sítě, která spojením a vyrovnáním s říšskou trojúhelníkovou &ti je vybudována na základním trigonometrickém
bodu Rauenberg u Berlina, dosavadním výsledkům astronomických měřf;)ní m.ístně lépe vyhovuje.
Druhá složka referátu, měření tíže, má za úkol získávati údaje pro studium geoidu, pro dynamické výšky v nivelačních pož'adech a pro geofysikální mapování našeho
území. Až dosud byla na našem území měřena tíže na
iad" stanic geodetem Sterneckem, v letech 1936-38 na
osmi stanicích brněnskou vysokou školou technickou za
spolupráce býv. voj, zeměpisného ústavu a v r. 1943
Postupimským geodetickým ústavem. Systematická měřeni bže statickým přístrojem, zapůjčeným ř_šským úřadem pro měření země, započne letos při vyměřovacích
pracích.
S. (Pokračování.)
Op; ava. V článku A. Ž dím a I a: »V iiisiiliiho metoda
vyměřování
délek pomocí interference
světla« vyskytla
se tato drobná nedopatření:
1. v poznámce 17, řád. 6. zdola má býti by místo bby;
2. v poznámce 31, řád. 4. a 7. má býti řecké" (kappa)
místo k (viz nahoře rovnici 19) ;
_3_. na str. 26, levý sloupec, 9. řád. zdola má býti
A3A2-A3A,
místo A3A2-A3A,;
~
na téže str., pravý sloupec. 6. řád. shora má býti
A3 S, = A2 S2 místo A3 S, = A2 S2;
5. na str. 27, pravý sloupec, 14. řád. zdola, v závorce
má býti III. E. místo VII. E.
Prosíme čtenáře, aby si je lask. opravili.
Drobné vynálezy.
Soutěž odboru zeměměřičských inženýrů
inzenyrů SIA.

Spolku českých

K zjištění měřických skutečností, k jejich zhodnocení
a zobrazení na plány používalo se v zeměměřičské praxi
odedávna množství různých přístrojů a pomůcek. Mnoh§
z nich - upraveny a zdokonaleny - užívají se dosud,
jiné jsou uchovány v museich jako hmatatelné důkazy
kulturního a technického vývoje lidstva.
Postupem doby vyvinuly se některé přístroje a pomůcky
v dokonalé stroje a přístroje, bez nichž by dnešní zeměměřičský inženýr nemohl vůbec pracovat. Konstrukce těchto strojů a přístrojů jsou neustále zlepšovány vynikajícími
konstruktéry
v četných továrnách na geodetické stroje
za vydatné pomoci prakticky činných zeměměřičských
inženýrů. Pro ně dobrý stroj znamená nejen zvýšení přesnosti, nýbrž i usnadnění a zrychlení práce, tedy moment
hospodárnosti, který hraje při nákladnosti měřických prací
důležitou roli.
Avšak krom těchto obecně známých přístrojů a strojů
všeho druhu (měřících, vynášec:ch, počítac:ch a pod,).
o nichž se zájemce dozvídá podrobnosti v odborné literatuře knižní i časopisecké, existuje řada drobných pomůcek zeměměřické praxe, o nichž se obecně ví jen málo.
Jen příkladmo uveďme různá praktická zdokonalení polních skizzovacích stolků, praktické rozděleni brašen na
spisy a měřické pomůcky, různé přístroje na interpolováni
vrftevnic, různá zlepšení vynášecích pravítek, mechanických pomůcek plochoměrných, počtářských atd, - Zpravidla nepřičítá vynálezce takového zlepšení nebo praktické
pomůcky vynálezu takového významu, aby se o něm zmíllil v odborném časopise, či aby jiným vhodným způsobem
pomohl k obecnému rozšíření praktické novinkv, jež pak
zapadne. aníž by byla šířeji využita nebo i zlepšena. Mnohé z těchto drobných pomůcek jsou výsledkem dlouhodobých praktických zkušeností a je škoda, zůstanou-li jen
v kanceláři svých vynálezců. B'yť samy Q sobě znamenají

jen drobná zdokonalení nebo zhospodárnění měřických
prací kancelářských i polních, mohou ve svém souhrnu
pl'edstavovat podstatný přínos pro zlepšení, ulehčení a
zhospodárnění práce v měi'ických úřadech i civilně-technických kancelářích. Zaslouží proto, aby byly vyhledány,
zhodnoceny a známost o nich v odborných kruzích co nejvíce rozšířena.
Odbor zeměměřičských inženýrů SIA vědom si praktické ceny těchto drobných vynálezů mechanických pomůcek, vypisuje proto mezi svými členy
SOUTĚŽ,
kterou mají býti drobné vynálezy soustředěny, zhodnoceny
a sděleny zeměměřičské veřejnosti, případně konstruktivně
a funkčně zdokonaleny v zájmu vynálezce a k prospěchu
našeho zememěřičstvi.
Soutěž vypisuje se za těchto podmínek:
1. K soutěži přihlášeny buďtež drobné vynálezy a zlepšení měí'Íckých pomůcek všeho druhu a ze všeho materiálu (z kovu, papíru atd.), pokud mohou míti vliv na
zlepšení, zrychlení a zhospodárnění
výsledků měřické
práce polní a kancelářské a jež dosud nebyly publikovány
v odborné literatuře domácí nebo cizí. Vynálezem se tu
rozumí každá původní konstrukce, ale i vhodná aplikace
a zlepšení na dosavadních strojích a pomůckách.
2. Jednotlivé vynálezy buďtež podrobně popsány na listech papíru velikosti AI 4 psacím strojem po jedné straně.
Podle potřeby buďtež popisy doprovozeny výkresy celku
nebo detailů (složenými rovněž do formátu A/4), případně jinými přllohami nutnými k objasnění konstrukce
n funkce drobného vynálezu (modely atd,).
3. U vynálezů, jež nehodlá autor patentovati ani vyráběti a prodávati, získává odbor zeměměřičských inženýrů
SIA udělením ceny právo publikace v časopise Zeměměřičský Obzor, aby se tak odměněný drobný vynález stal
majetkem celé naší zeměměřičské obce.
4. U vynálezů, jejichž myšlenka by mohla být patentována, nebo které by mohly být alespoň hromadně vyráběny a prodávány, je odbor zeměměřičských inženýrů SIA
po udělení ceny ochoten spolupracovati k uskutečnění patentu či výroby (radou, doporučením, sjednáním s výtobcem či podobně), aby se vynález touto cestou co nejdříve
dostal do rukou odborné veřejnosti. Naproti tomu odměněný vynálezce je zav:ftzán nepodnikati samostatné kroky,
směřující k odbornému a finančnímu zhodnocení odměněného vynálezu, bez vědomí a souhlasu odboru zeměměřičských inženýrů SIA.
5. Soutěže mohou se zúčastniti nejen inženýři, nýbrž
i jejich techničtí zaměstnanci, příp. osoby jiné. Jejich návrhy musí však býti doprovozeny potvrzením některého
zeměměřičského inženýra, že podavatel návrhu je mu
osobně znám.
Pop i s y d rob n Ý c h v y n á I e z ů z a s lán y b u d'te ž k s ou těži
nejp o z ději
do 30. zá ří 1944 na
adresu jednatele odboru Ing. Dr. Josefa Kloboučka Praha
XII., Korunní 46.
Návrhy buďtež podány anonymně, pod heslem. Na obálce budiž udáno »Drobné vynálezy«, heslo »
«. Dovnitř
obálky budiž vložena zalepená obálka druhá s uvedením
hesla, jména a plné adresy autora.
6. O udělení cen rozhodne porota tohoto složení:
Ing. Jaroslav Pudr, předseda odboru,
Ing. Dr. Václav Elznic,
Ing. Karel Kučera,
Ing. Bohumil Pour,
Prof. Ing. Dr. Josef Ryšavý,
Ing. Antonín Stván.
7. Ceny' stanoví se takto:
I. cena 3 500 K,
II cena 2.500 K,
III. cena 1.500 K.
Další obnos je věnován na zakoupení návrhů drobných
vynálezů.
8. Vý~lpdp'k:sr'11těže burle uveřejněn v čísle 12 časopisu
Zeměměřičský Obzor z 25. prosince 1944.

Hlavní a odpovědný redaktor: Ing. Bohumil Pour. - Majetník a vydavatel Spolek českých inženýrů. - Tiskem
knih tiskárny »Typus« v Praze XVI. Telefon 410-62. - Redakční korespondence budiž řízena na adresu hlavního
redaktora Praha XIV., Krušinova 42.
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