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ZEMEMERICIiT

• Plánování je nástrojem socialismu. Jen důsledným plá~váním vší společenské činnosti můžeme trvale

rozvíjet materiální i duchovní blahobyt jednotlivců, nirodů a celé společnosti a vybudovat spravedlivý spole-

čenský řád. Propracování systému, methodiky a techniky hospodářského plánování vyžádá si delší doby. Avšak

již od počátku je každému zřejmé, že hospodářské plánování nemůže se obejít bez:dvou základních a nezbytně

nutných č~nitelů; bez číselné statistiky a bez kartografického obrazu povrchu země.

Zobrazení povrchu země na mapách je úlohou zeměměřiče. Je to úloha veliká, nákladná a obtížná nejen

s hlediska odborně technického, nýbrž' i po stránce organisace celého díla. Krajinné plánování, řešení roz-

manitých 'hospodářských problémů v terénu, výstavba technických zařízení, každý předem plánovaný počin

kdekoliv v krajině vyžadují mapu, která by byla vyhotovena v jednot. systému pro oblast celého státu,

rychlými prostředky, levnými náklady, v úpravě a s přesností, které by vyhovovaly nejrůz~jším potřebám

'rozmanitých uživatelů mapového díla. Různé· tyto požadavky jsou namnoze vzájemně protichůdné a jejich

souladné vyřešení je problémem, který musí být svědomitě prostudován do nejzažších dŮ8ledkJůa rozřešen

dříve, než se přikročí k jeho realisaci; vždyť jde o dílo velmi nákladné časově i finančně, s povahou zá-

kladní funkce 17 plánování.
Náš stát je ve šťas'tné situaci, že niá dva systémy map, jimiž je souvisle pokryta téměř celá jeho plo-

cha. Je to systém map katastrálních a systém map topografických. Praktické zkušenosti však učí, že ani

ten ani d~ý systém zcela potřebám hospodářského plánování nevyhovuje. Katastrální mapy mají příliš

velké a proto nepřehledné měřítko, nemají souvislé kresby a zobrazují jen polohopisné skutečnosti. Topo-

grafické mapy měřítek 1 : 20 000 a 1 : 25 000 jsou vyhotoveny v měřítku pro hospodářské plánování již Příliš ma-

lém, zejména v zastavěných částech krajiny, a nemají vyznačeny hranice hospodářských jednotek. Plánovací

praxe proto hledá mapu vhodného měřítka, která by obsahovala obě složky znázorňující povrch země, to je

po 1o h o p is (sídliště, komunikační a vodní síť, hranice správní a j.) i výš k o P is (znázornění reZiefů terénu

vrstevnicemi a kotováním). Z nedostatku takové mapy zpracované v jednotném systému, vYpomáhá si

praxe různými proviSOrii, jež jsou s hlediska odborného nedokonalá a nákladná.

Zeměměřický obzor věnoval SVOu pozornost problematice takové hospodářské mapy již vícekráte. Při- •••

pomeňme jen anketu o pořízení mapy 1: 10 000, kterOU náš časopis uspořádal v roce 1941 a jejíž pozoru-

hodné výsledky byly uveřejněny v čísle 5., ročníku 1942 ZOo Vzrůstající naléhavost problému v našem

dtůsledně plánovaném hospodářství a dosavadní zkušenosti nám dávají příležitost, abychom se'k problematice
- "llt·

hospodářské mapy' opětovně vrátili. Závažné otázky spojené s vyhotovením celostátní ~ospodářské mapy

vhodného měřítka jsou naší veřejné a vyměřovací službě známy; snaží se proto postupovati při stanovení

kl:>nečnýcl],norem pro hoSpodářskou mapu - ať z ptŮvodního měření nebo odvozením z dosavadního mapo-

vého materiálu - zdrženlivě a uvážlivě, sbirajic všechny názory a poznatky, jež by mohly problém osvětlit

a ucelit. Každá rozprav,a odborníků .zeměměřických i kartografických a každý názor .početných uživatelů

mapového díla je vítaným přínosem k organisaci díla, z něhož budeme těžit nejen my, nýbrž i příští generace.

Současné problémy čs. celostátní hospodářské maPy osvětlujeme dnes dvěma článkYJjejichž obsah autoři

přednesli na členské schůzi odboru zeměměřickJých inženýrů SlA v Praze v únoru t. r. V prvním je podán

theoretický rozbor některých otázek, spojených s vytvořením kartografického systému nové mapy, v dru-

hém jsou kladeny uživatelům mapy konkrétní otázky o věcném vybavení mapového díla. l další dva články

tohoto čísla vhodně zapadají do problematiky vyhotovení a využití mapového díla. Odborným kruhům vyho-

tovítelů a zejména uživatelů hospodcířské mapy ČSR dostává se příležitosti, aby v diskusi projevily svá

stanoviska; ochotně je otiskfneme. bp.
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v
Ceskosloveoský map ••vý systém.

Zákonitost v řadě měřítek tvořících systém mmp. Vlastnosti ČS. systému civilní~h map. Se zřetelem
k budoucí změně v umístění základní trigonometrické sítě na elipsoidu. /80rienty pro magnetickou. orientaci
kilornetrové sítě.

Zobrazovací způsob.
Pro geodetické práce technické povahy je u nás

zavedeno obecné kuželové konformní zobrazení, jed-
notné pro celý stát.') Tuto jednotnost umožÍ1il tvar
státu; délkové zkreslení je při něm' minimální, menší
než 1 : 9100. Rozlehlá území velkých států nemohou
mít jednotný: zobrazovací způsob a musí se proto spo-
kojit zobrazením Gauss-KrligeroVÝffi. Jeho maximál-
ní zkreslení je vyšší než u soustavy československé;
při třístupňových pásech, kterými by byla ČSR roz-
dělena na 4 části, je vyjádřeno poměrem 1 : 6700 a
při šestistupňových 1 : 1700.
Gauss-Krligerovo zobrazení tedy není technicky

opodstatněno pro území ČSR. Je méně věrné a dvojí
výpočty v překrývajících se částech pásů jsou nehos-
podárné.
Značný význam techniky v dnešním světě je dosta-

tečným důvodem pro to, abychom jí dali, co její jest,
totiž přesnou mapu a jednotný číselný operát. Mapo-
váni samo má ovšem také zdroje chyb; jsou to
však chyby nahodílé, kdežto nepřesnost v zobrazení· je
povahy systematické a na dálku převyšuje chyby;mě-
řické. To je nutno rozlišovat.
Československá jednotná sousta va zaručuje vyšší

přesnost a ta má především význam pro mapy nej-
větších měřitek určených pro úkoly technické. Jsou
to mapy tvořící nejobjemnější a nejbohatěji čleriěné
dílo, nejnákladnější základnu pyramidy mapových děl
s postupně se zmenšujícími měřítky.

Zákonitost systému měřítek.
V úplné řadě měřítek 1 :M existuje dosud jinde ne-

vyslovená proporcionální zákonitost, která všéchny
mapy sdružuje v systém

1 : (1, 2,5, 10, 25, 50, 100, 250,500, 1000) .1000,

kde stupeň zmenšení, který přináší určitý člen řady
vzhledem k předcházejícímu, je v celé řadě stálý. Je
to přirozený požadavek, jehož porušení by znamenalo
přebytečnost některé mapy nebo nepříměřenou meze-
ru mezi dvěma mapami sousedními. Po matematické
stránce odpovídá systém měřítek geometrické řadě,
divergentní s hlediska hodnot M. Nutným zaokrouhle-
ním zprvu na jednotky tisíců, pak na pětky, desítky
i stovky je poněkud porušena stálost stupně zmenšenÍ.
Do jaké míry se to stalo, poznáme z konfrontace se
skutečnou' řadou

1000 . 2,175k

(k = O,1, 2, 3 ... 9),

') Ing. K ř o v á k: Volba zobrazení čs. státu.- Zprávy
veř. sllužby technické, r. 1922.

kl:€rá se ve smyslu vyrovnávacího počtu nejlépe při-
myká k řadě jmenovatelů M. :Je to mírněji zaokrouhfe-
ná řada čísel.

(1. .2,2 .. 4,7 : .10,3 .. 22,4 .. 48,7 .. 106 . ,
230 .. 501 .. 1089).1000.

Novým progresivním zaokrouhlováním těchto čísel
dospějeme k dříve zavedeným jmenovatelům M. Čísla

2,2 22,4 I a 230

jsou velice blízká předělu zaokrouhlení

2,25 22,5 a 225.

Z této blízkosti vyplývající libovůle v zaokrouhleni
buďto na čísla

2,5 25 a 250

souvisí s výskytem měřítek

1: 2500 1: 20000 a 1: 200000,
s kterými se setkáváme u kataStrálních a topografic-
kých map. Jedno měřítko z každé dvojice 1 : 2000,
1 : 2500 a 1 : 20 000, 1 : 25 000 i 1 : 200000, 1 : 250 000
je vždy přebytečné. Zvolena z nich byla ta, která
ještě vyhovují dále vysloveným požadavkům.
Zajimavou analogii vidime u soustavy našich drob-

ných minci a státovek, i když jsme si vědomi, že byla
také formována požadavkem jednoduchého sestavování
lLibovolných peněžitých částek, podobně jako je tomu
u soustavy závaži, V řečené soustavě jsou nebo byla pla-
tidla

(1, 2, 5, 10, 20,25,50)h, (1, 2. 5, 10,20,50,100)Kčs.
Je při:mačné, že se obě mince 20 h a 25h dlouho společně
neudržely zřejmě proto, že mezi nimi nebyl ten vztah,
který charakterisuje soustavu jako celek.

Analysujeme-li samostatně soustavu· map vojenské-
ho zeměpisného ústavu, jeví I i ona podobnou zákoni-
tost, již lze vyjádřit geom~trickou řadou

7906. 3,06k = 1000. (24,2 74,0 227 693),

která je s jmenovateli měřítek

1: 25000, 1: 75000, 1: 200000 a 1: 750000
těchto map rovnez ve vztahu minimálního součtu
čtverců oprav.
O velikosti kvocientu řady užitých měřítek rozho-

duje stupeň civilisace právě tak jako o měřitku nej-
větším, které je jejím prahem, ustupujícím v civili-
sačním vývoji k stále menším hodnotám M, Toto
měřítko vyplývá z míry zájmu o krajinný detail.
Tím je ~'ůrazněna jednota systému map co do pro-

porcionality, která znamená ekonomii počtu užitých
měřitek.
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ledootný formát.
K proporcionalitě přistupuje jednotný formát 50X 40

cm pro mapy mnohalistové, který je geometricky po-
. dobný formátu 62,5 X 50 cm listu nové katastrální
mapy. Jednota formátu znamená účelnost a ekonomii
v ukládání mapových listů.

Přehlednost listů co do zobrazené plochy.
Další složkou jednotnosti je vztah listu mapy urči-

tého měřítka k listům mapy nejblíže většího měřítka.
Počet n těchto. listů zobrazujících tutéž plochu jako
/ list onen je, až na dvě výjiinky z jedenácti případů,
číslo celé a je uveden ,,-,poslednímsloupci této tabulky:'

IRozměry I Zobrazená plocha I
Měří~k() lístu I

I
n1. I

rcm km km'2

1000 62,5 X 50 I 0,625 X 0,5 0,3125

62,5 X 50 t
4

2000 1,25 X 1 1,25 ----

X 40\
--,--- 4

5000 50 2,5 X 2 5 -----,
4

10000 50 X 401 5 X 4 20 ~-I

25000 50 X40! 12,5 X 10 1125
-- 25

x401 1500
4

50000 50 25 X 20 -- --

I
4

100000 50 X 40 50 X 40 2.103 --, 25

250000 50 X 40 125 X 100 12,5.103 ~-
" 4

500000 50 X 40 250 X 200 50.103 -

1200 .103
4

1000000 50 X 40 500 X 400

Výjimkou je n = 6,25 vyskytující se u dvojic
1 : 10 000, 1: 25 000 a 1 : 100000, 1: 250 000.
Tento nedostatek je však vyvážen celistvým vztahem
mezi měřítky 1: 10000, 1: 50 000 a 1: 50000,
1 : 250 000. Celistvost čísla n znamená, že při karto-
grafickém odvozování map menších měřítek z origi-
nálů větších měřítek neruší překryty a že mapová díla
jsou pro uživatele přehledná.

Několikeré Původní mapování.

Malá velikost čísla n mezi mapami měřítek 1 : 1000,
1 : 2000 a 1: 5000, 1 : 10 000 má ještě další před-
nost. První mapa' - a kde pro její existenci není
důvod - i druhá maPa systému by měly být s hle-
<fulka hospodárnosti z á k 1a dní map o "ti, t. j. je-
dinou mapou, pořizovanou přímým mapováním v te-
rénu, s kresbOu výškopisnou i polohopisnou. Všechny
ostatní by měly být jen produktem kartografického
odvozování z vybudované a udržované mapy základní.
Podle okolností by mohla být některá mapa jen zvět-
šeninou mapy jiné. Není-li však základní mapa doho-
tovena (anebo chybí-li jí složka výškopisná), nezbývá
než provádět dvojí nebo i několikeré původní mapo-
vání v různých měřítkách, má-li být rychleji uspo-
kojena potřeba nových map. Pak je účelné, aby či-
nitel n, týkající se dvojic majících charakter základní
mapy ,byl malý a umožňoval snadnou diferenciaci
území pro rozdílný způsob mapování, jak ukazuje
hořejší obrázek. ~

-- -I
I

-- -- -- -- -- --

I I

-- --

I

Pak lze měřicky lépe rozlišit oblasti hospodářsky
. rušnější od oblastí klidných.

To se týká ávojice 1 : 1000, 1 : 2000, kde se mapuje
více v měřítku druhém, a stejně i dvojice 1: 5000,
1 : 10 000 s převahou mapování v měřítku prvním.
V obou těchto případech je n = 4.

Důvody pro ohranilení kresby ldlometrovou sítí.

Jednotný formát, přehlednost mapových děl a zře-
tel na druh původního map~)Váníjsou podmíněny jed-
, notným způsobem ohraničení listil v celém mapovém
,sýstému. Ze dvou možností byla k ohraničení zvolena
pravoúhlá souřadnicová rovinná 'síť a nikoli síť z,=mě-
písná. Důvodem k tomu j= i současný stav geodetic-
kých základů.
Těmito základy je dnes jednotná trigonometrická

síť, jejíž lokální přesnost je vysoká a na vzdálenost
kolem 2 km je dána střední chybou vyrovnaných sou-
řadnic trigQIlometrického bodu V. řádu ± 0,010 m.
Jako celek je tato úzká, zhruba 750 km dlouhá síť
závislá ÍJa několika chybách. Co do rozměru je tó
chyba rozvinuté Josefovské základny. Počítáme-li
zde s relativní chybou 1: 500 000, vyjde nejistota
± 1,5m/750 km. Co do tvaru je to střední chyba vy-
rovnaného směru trigonometrické sítě I. řádu se stra-
nami dlouhými průměrně 25 km, která činí asi ± 0,9".
Vyjmeme-li pro naše účely z této sítě smyšlený poly-,
gonový přímý pořad o 30 stranách (30 X 25 km = 750
km) jdoucí podélnou osou státu, je jeho příčná chyba

09" V28.29~. 25 . 103 .--- = ± 2,1m/750 km.
ť 2

Obě doposud uvažované chyby se na vzdálenost
',150 délek listu mapy 1: 5000 (= 750 km) projeví
v kresbě ,chybou menší než je maximální odchylka
bodů polohopisu, zjistitelná měřením navázaným na
mapové body (5 m).i2)
Nivelační základy nemají sporů a s hlediska mapy

jsou bezvadné. Lokálně odvozované trigonometrické
výšky bodů V. řádu mají střední chybu ± 0,04;2m.2)

2) Údaj je z návrhu mapovací ínstrukce. Odvozen je
v přípravované autorově publíkací »Kriteria .pro mapo-
vání v měřítku 1:5000«.
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Z toho plyne, že polohopis i výškopis nových česko-
slovenských map má absolutní platnost již dnes, ještě
před změřením a vyrovnáním nové základní trigono-
metrické sítě.
JSDUvšak ještě další chyby, které působí na orien-

taci jednotné trigonometrické sítě jako celku. Je zná-
mO,3) že celá síť je stočena v azimutu asi o + 10"
(ve směru ručiček hodinových). Tím vzniká příčná
chyba 36 m/750 km. V zeměpisné .délce je síť posu-
nuta o + 14" (na východ), což činí podélnou chybu
285m. Příčina obou chyb je y tížnicové odchylce na zá-
kladním bodě Hermannskogel, jejich definitivní hod-
noty dnes ještě známy nejsou a dozvíme se je po
ukončení výpOčtů nové astronomickogeodetické zá-
kladní sítě. Obě chyby se projeví značnými posuny
mapové kresby (v měřítku 1 : 5000 to činí 7 mm a
57 mm).
Z toho plyne, že geografická síť v dnešních mapách

je jen provisoriem a proto jí nesmí být užito k ohra-
ničování mapové kresby. Může pro ni být určeno jen
misto v rámu. Organisační pojetí čs, mapových děl je
tedy založeI\Ona faktu, že geografická síť na elipsoidu
je buď absolutní ('P) anebo ustálená (A) skutečnost,
kdežto pravoúhlá fOuřadnicová soustava v zobrazovací
rovině je co do polohy počátku i co do orientace jejích
os změnitelná, ovšem jen v tom případě" když bylo
užito obecného zobra:wvacího způsobu jako u nás.
Proto· je nutné, aby pro geografickou síť dnešních
technických map bylo určeno jen místo v rámu listu·
a aby tato síť netvořila okraje kresby.
Po skončení výpočtu budoucí základní ástronomic-

kogeodetické sítě by nastala nutnost tam, kde by,
okraje kresby tvořila geografická síť, přepočítati sou-
iiadnice všech bodů číselného operátu (a ty se změní
až o 287 m) a posunout kresbu natolik, že u mapy
1 : 1000 z poloviny přejde do listu sousedního. Na-
proti tomu u map čs. systému, "kde okraje kresby
tvoří souřadnicová síť, bude po vypočtení základní

3) Dr Emil B uch a r: Tížnicové odchylky a tvar
geoidu v ČSR; i'yjdev tomto roce v Praze.

sítě zmenena definice počátku a směru souřadnico-
vých os. Souřadnice se ovšem rovněž' přepočtou, ale
změní se jen o několtk cm. Nově se však překonstruuje
je~ geografické dělení v rámů. Kresba i s kilometro-
vou sítí tedy zůstane nezměněna v tom stavu, jak je
dnes vyhotovována.

Magnetická orientace kilometrové sítě.

Pro uživatele-technika je do mapy vpravený sou-
řadnicový rovinný systém základním předpokladem
jeho práce. U mnohalistové mapy jest jen matema-
tickým důs'edkem smyslu pro pořádek, když okraje
'kresby do tohoto systému zapadají. Geografická síť
má pro něho jen druhotný význam. Pro potřeby bu-
solního měření je na okraji každého listu státní mapy
ČSR 1 : 50 000 uveden přehled isorient,4) z něhož lze
vyčíst orientační údaj pro každé místo v mapě v' libo-
volné epose. U větších měřítek je tento údaj uveden
pro celý list. Pro laika je tam jednodušší návod
k orientaci kompa-sem.

Závěr.

Mezinárodnost Gauss-Krligerova zobrazení tkví jen
v matematické definici a ne v geodetické náplni. Geo-
detickou souvislost se státy okolními lze získat jen
transformací založenou na společných identických bo-
dech, tedy obdobně jako kdyby území států byla
zobrazena různě. Naše civilní mapování by tedy
Gauss-Kriigerovým zobrazením nezískalo, o mnoho
dnešních předností by však přišlo. Na využití kresby
'map menších měřítek, rámovaných kilometrovou sítí,
pro mapy ohraničené geografickou sítí, lze pamato-
vati tím, že značky a přÍtpadně i písmo bude oriento-
váno podle sítě zeměpisné.

4) Isorienta je čára stejných údajů pro magnetickou
orientaci listu mapy podle jednoho ze směrů pravoúhlé
kilometrové sitě. V údajích je sdružena magnetrická
deklinace a meridiánová konvergence. (Termin isorienta
je novotvar vytvořený autorem v dohodě se zeměpisnými
a jazykovými znalcL)

Hospodářskou mapu mužeme vyhotovit dvojím způsobem; na základě nového měření či odvozením z do-
savadního mapového díla. Oba způsoby mají· své opodstatnrmí. Oba mají však své technické a organisační
problémy, na které autor poukazuje,

Rozbor vývoje a problémů hospodářské mapy ČSR
nelze začít jinak než -otázkou měřítka této mapy.
Prvotní úvahy o mapě, jež měla sloužit za vhodný
podklad krajinného plánování (byla původně zvána
mapou technickOU) doporučovaly mapu v měřítku
;t : 10.000, poukazujíce na to, že jde o měřítko, které
se účelně zapojuje mezi měřítko map katastrálních
1 : 2880 a 1: 2000 a měřítko map topografických
1 :25000 a 1 : 20000.1)
Praktické zkušenosti, nabyté po roce 1945 však
1) Srov. výsledky ankety o technické mapě 1:10.000,

otištěné v č. 5/42 Z. O.

ukázaly a ukazují, že většina zájemců se kloní,k mě-
řítku 1 : 5000, ač i měřítko 1 : 10 000 má stále dosti
obhájců, které nelze jen tak lehce odmítnouti, uvažu-
jeme-li dobu, v níž by mohla být celostátní mapa
tohoto měřítka vyhotovena původním měřením. Ve-
řejná zeměměřická a mapovací služba vyhovuje přá-
ním různých plánovacích míst a pořizuje zatím mapu
v měřítku 1 : 5000. Považujeme proto za vhodné, aby-
chom čtenáře především seznámili s dosavadním po-
stupem výroby mapy tohoto měřítka, ponechávajíce
otázku volby nejvhodnějšího měřítka státní hospo-
dářské mapy dalším úvahám.
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státní (hospodář~ká) mapa ČSR.1: 5000.
Mapu Republiky ůeskoslovenské ~ měřítku 1 : 5000

mú:žeD}eZa dnešního stavu vyhotovit dvojím způso-
bem: '
1. Původním měřením na podkladě polohopisných a

výškopisnýclÍ základů jako mapu defiriitivní; nazve-
meji ,státní (hospodáfskou) mapou ČSR 1:5000,
2. využitím dosavadních mapových děl jako mapu

prozatímní; nazveme ji odvozenou mapou 1:5000.
Státní zeměměřický a kartografický ~stav v Praze

(SZKÚ) se až dosud věnov:al-a věnuje vyhotovování
o'cou druhů map 1:5000. Státní mapě čSR proto,
že postupně vzniká mapové dílo trvalé hodnoty, které
!bude základem veškeré hospodářské činnosti .pláno-
vací a~ákladem realisacehospodářského plánu a kte-
ré v nejširším rozsahu vyhoví i potřebám vědy, tech-
niky a veřejné správy. Odvozené mapě 1 : 5000 pak
proto, že mnohé sektory plánovací činnosti nemohou
čekat až vznikne státní mapa a prozatím se spokojují
s mapou odvozenou.
Pojednejme nejprve o odvozené mapě 1:5000.
Pro p o Io h o p i s n o u složku máme podklady' vel-

mi vyhovující v katastrálních mapách. V aktualitách
ze SZKÚ v zoč;~, roč. 1950 bylo již popsáno, kterými
způsoby můžeme zmenšovat kresbu katastrální mapy.
V SZKú se až' dosud postupovalo _způsobem foto-
reprodukčním, který je. sice nejpomalejší, ale nej-
přesnější. V přítomné Idobě se připravuje způsob dru"
hý a třetí. Při druhém způsobu ~ kresba mapy zmen-
šuje pantografickým rytím do emulse skleněné desky;
při třetím způsobu, který j~ zvláště výhodný, se vy-
hotoví matrice kresby katastrální mapy a fotogra-
ficky se zmenší do měřítka 1 :5000: Tento třetí způ-
sob nevyžaduje žádných zvláštních přístrojů a mUže
být ihned zaveden v co největším rozsahu. tedy i u ze-
měměřických oddělení KNV a ONV.
Pro výš k o p is n o u složku odvozené mapy 1 :5000

máme pOdklady různé hodnoty, Zcela vyhovující bu-
dou vrstevnice, zmenšené z měřítek větších (1: 500
až 1': 2880) ; jejich rozsah bude však, vzhledem k cel-
kovému rozsahu odvo~né mapy, jen nepatrný. Ve
všech. ostatních případech musíme. vrstevnice zvětšo-
vat, především z map nového měření v měříťku
1 : 10000 (vrstevnice metrové, částečně interpolova-
~é) nebo v měřítku 1: 20000 a 1: 25000 (vrstev-.
nice pětimetrové, rovněž '<:ástečně interpolované), a
, kde tyto nové mapy neexistují, zvětšovat je z původní
topografické mapy 1 : 25000 (převážně interpolované
vrstevnice 10 m). Překreslení zvětšéných vrstevnic
do listů odvozené mapy nebude obtížné, ne!boťpoloho:.
PÍS "všech uvedených map' vznikl zmen~ním kresby
kata~trální mapy a bude tedy dosti vlíco"ttcích Podů
a. Čar. Přesnost vrstevnic,. zejména při-aplikaci mapy
původní, bude oVšem vélmi problematické, takže
vrstevnicím v mapě /1 : 5000 budeme moci přikládat
jen význam hrubě orientační. Tento nedostatek je
důsledkem nouzového řešení, jaké odvozená mapa
znamená. Nicméně je to řešení, kterého je opětovně
a různými místy uZíváno. Uveďme 2 případy z po-
slední doby, jeden ze spřátelené ciziny, druhý od nás.·
V Polsku2) v rámci šestiletého plánu vyhotoví mapu

v měř'Hku 1:10000, ve speciálních úsecích - zejména
2) Viz článek. Prof. Ing. Y. No w a ka, Mapa užití

zemského pO'Vrchu, Przegl,ad goodezyjny 1949,č. 5-6.

v zastavěných nebo. pro zastavění určených 'částech
v měřítku 1: 5000. P o 10 ho p i sn á g~ožka'se získá v úze-
mí rovlinatém z fotoPlám'i vyhotovených z leteckých sním-
ků 1: 15OOJ{ve speciálních \úseCÍch pro měřítko 1: 5000
z fotop.lánU podle leteckých snímků 1:7500-1:8000). Vte-
\rénu sklonitéIll, který již nedovoluje zpracování foto-
plánu, získá se polohopis v dŮJliežitýchúsecích a v měst-
ských oblastech na stereoautografú, v ostatních úse-
cích reambulacíkatastrální mapy a' jen zcela výji-
mečně zvětšením z ipapy 1:25000 nebo 1:10J000.VÝš k 0-

P i s n á složka ve tvaru .vrllltevnic se získá zvětšením
z mapy 1:25000 (ná ploše 234000 km2) nebo dokonce
z mapy 1:10.0000(na ploše.-'i'8000km2).

Na Moravě3) byla na podkladě rozhodnutí četných od-
borníků na něko~'ika místech vyhotovena mapa· v 'mě-
řitku 1:10000 a to buď zvětšením nové mapy 1:25000
nebo zmenšením mapy katastrální a zvětšením vrstevnic
mapy 1:25000. Podle mínění vedoucích sil v plánování
neni tak důležitá její přesnost, jako láce a rychlOlSt,
s jakoú byla vyhotovena. .
Tolik O odvozené ma,pě 1 : 5000. PrOblémem není

její vyhotovení; Způ,:obů je několik a je jen věcí
dobré organisace, aby byla vyhotovena v čase co nej-
kratším. Problémem zůstává jen zásadní otázka mě- .
řrtka a rozhodnutí, má-li být v celém prosforu Cech
a Moravy vyhotovena mapa v jednotném. měřítku
1:5000, či postačí-li v některých prostorech- i mri-
řítko 1 : 10000. výše uvedený názor moravských od~
horníků by měl být snad pozorněji uvážen, zejména
připomeneme-li si prozatímn68t odvozéné mapy, p0-
chybnost zvětšené výškopisné kresby v. ní a v ne-
poslední řadě' i poměr produkční.
Státní (hospodLí,řská) mapa ČSR 1:5000 se vyho-

tovuje .postupně z polohopisných a výškopisnýchpoo-
1c)adů, získanych původním měřením.' Jde o dílo roz-
měrné, .nákladné a v mnohém směru nové. Proto je
vhodné, abychom podali stručný výkiad o postupu
při jetto vyhotovení.
Po 1oh op i s n Ý podklad je číselný a grafi<lký. Čiselným

polohopisným podkladem jsou rovinné pravoúhlé souřad-
nice bodů jednotné trigonometrické sítě a z nich odvo-
zených zhušťovacích bodů průměrně 1 km' me,zi sebou
vzdálených. Grafickým polohopisným podkladem je
zmenšená kresba katastrální mapy; kresba mapy 1: 2 880
jest jen pomocným "grafickým podklade!fi.
VÝš k o p i s n Ým podkladem jsou výšky bodů jed-

notné nivelační sítě, bodů tr:igonometrických a zhušťo,
vacích, .
Pro vyhotovení státní mapy čSR 1:5000 je nutné vy-

konati prácepřípravné a lUěřické práce polní .a kaI;lcelář-
ské.P ř i při p r a v n Ýc h p r a ci c h se na k1adívko-
věm papiře napnutém na hlinikové desce sestrojuje rá-
mec mapového listu (50X 40 cm) se ětvercovou 8ouřad-
nicovou sítí- po 200 m, do které se vynesou rohy listů
katastrálni mapy, body- trigonometrrické, zhušťovací a
převzaté stabilisované b6d,ypolygonové .. Kresba ka-
tastrální mapy se zmenšuje fotomechanicky nebo panto-
graficky. V poslední době se zkouší konstrukc.e mapo-
vých listů na skleněné desky opatřené emulsí a zmenšo-
vání kresby. katastrá:~:ní mapy pantografickým rytím.
P o 1n í ID ě ři c k é p r á c e záleží v měření polohopis-

ném a vÝškopisném, v zakreslení jeho výsledků, ve vy-
šetření a výběrumístopísných názvů a ve vyhoto.vení
předepsaných příloh. Měření polohopisné a vÝškopisné
se až dosud provádělo stolovou tacheometrii a to .proto,
že SZKÚ je převážně vybaven měřickými soupravami
pro stolovou tacheometrii a že mapéři 1photo ústavu byli
prO tento POlStupspeci;ílnij vyškolleni.. V r. 1949 po za-
koupení nejnovějších autoredukčnich tacheometrů f1.rmy
Kern byla s úspěchem vyzkoušena tacheometrié číselná.

3) Viz Ing. J. Peň á z, Moravskoslezské plánování a
.spolupráce zeměměřických inženýri't při plánO'Vacích pra-
cích, přednáška na celostátním sjezdu civ. inženýrů
zeměměřických v Brně 1948.
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Polohopisné' a výškopisné merení se u oboú method [
koná se stanovisek, která se volí především na vhodných)
bodech, daných číselným polohopisným podkladem. Poně-r
vadž počet těchto stanovísek je neaostačující, určují se.
další stanoviska buď výběrem mapových bodů v grafic~'
kém polohopisném podkladě,.t. j. ve zmenšené kresbě'
katastrální mapy, vyhotovené číselnou methodou, n~bo -,
protínáním vpřed, anebo tache'ometrickými pořady; vklác,
danými mezi body tl'igonometrické nebo zhušťovací, vý-,
jimečně i mezi stanoviska určená protínáním. Při stolo~l
vé tacheometrii se pořady.,provádí graficky buď bez bu~'
soly nebo s busolou, má-li pořad krátké strany a pro-!
chází-li územím magneticky nerušeným. Při číselné ta-}
cheometrii se poloha stanovisek pořadu buď určí vý-
počtem (ve výjimd~ných případech u dlouhých pořadů)'
nebo přenesením s průsvitky, na které byl pořad mezF
danými body, vynesen transportérem. Výšky stanovisekf
se určují buď nivelačním pořadem (nivelací, postupnou)
nebo trigonometricky, anebo výškovými pořady (tacheo,:
metricky). - .
Měření polohopisné se při grafickém polohopisném

podkladu (zmenšená kresba katastrální mapy vyhotovené
číselnou' methodou) omezí na zaměření nově 'zjištěných
předmětů měření. Je-li dán pomocný grafický podklad
(zmenšená kresba katastrální mapy 1:2SBO),zaměří se'
jednak nově zjištěné předměty měření a jednak dosta-
te,čný počet bodů zmenšené kresby. aby mohl být odstra-
něn případný posun, vzniklý nepřesným pantografová-
ním,
Zároveň s měřením polohopisným se provede ,i měření

výŠkopÍSné.Výškově se zaměří body, které budou v po-
lohopisu mapového listu kotovány nadmořskou vÝškon,
body, )(teré mají význam nejen pro polohopis nýbrž i pro
znázornění terénní plochy vrstevnicemi" a body terénní
plochy, t. j. body a čáry terénní kostry (kupy, sedla;
spočinky, hřbetnice, údolnice, hrany) a dále místa, která
jsou nezbytně nutná k správnému znázornění průběhu
ter~nní plochy mezi uvedenými bodovými a čárovými
prvky terénní kostrF. Výšky se určují tacheometricky
do vzdálenosti 200m,_v zastavěném' území i plošnou nive~
~ací (postupnou).
Vyhotovení polohopisu a výškopisu je odlišné podle

toho, které methody bylo použito. Při stolové tacheometrii
po zaměření čá;stimapového listu s jednoho nébo s někoU-
ka stanovisek provede mapér obchůzku terénu, při které
zakreslí polohopis a vyřeši vrstevnice. Při číselné tacheo-
metI'\iiprovádí mapér obchůzku terénu současně při měře.
ní a do kopie inapového listuzakres1uje polohu a čisla
zaměřených bodů a průběh terénní plochy. Zobrazovaci
práce pak vykoná v zimním období.
Ke každémlimapovému listu se vyhotoví prusvitka

popisu, která obsahuje úřední místni názvy obcí, osad-
a jejich částí, druhová oznaoeni (jako mlýn, myslivna,
chata, jeskyně), případné, pojmenováni, význačné J?omíst-
ní názvy horopisné, vodopisné a územní, spolehlivě vy-
šetřené a převzaté v rozsahu, který připouští měřítko
map~·.
Po vyhotovení polohop,i,sua výškopisu se v zimním ob-

dobí provede k a r t o gril. f i c k é z p r a c o v á n í mapo-
vých listů. Podle originálu se vyhotoví buď dva negativy
opatřené průsvitnou po:1evou(na jednom z nich se vyryje
polohopis a na druhém vrstevtfice), nebo dva modré tisky
napnuté na hliníkové desce (na jednom z nich se sytQu
černou tuší vytáhne kresba polohopisu a na druhém
vrstevnice). Tím vzniknou originály pro tiskové desky
polohopisu a výškopisu. Originál pro tiskovou desku
popisu se vyhotOví na modrý oti.skmapového listu.

Vyhotovení státní mapy 1 : 5000 na celém státním
území je dílo nákladné. Jen v českomoravském prosto-
ru by bylo třeba vyhotovit 16000 mapových listů; je
tedy z~ejmé, že muSímeposťupovat co nejhoSpodár-
něji. Stane se tá:k tehdy, stanovíme-li nejlepší postup
a vyhotovíme-li dílo jen takové hodnoty, které život
opravdu potřebuje, jin0pi slovy, vyřešíme-li řadu
problémů, 'které s budováním tohoto díla jsou spO-
jeny. Nejzávažnější z nich jsme seřadili do 'dále uve-
dených samostatných odstavců.'

Měřítko mapy.
Jak již bylo naznačeno, je problém měřítka svrdho-

vaně důležitý a to nejen s hlediska přesnosti, ale pře-
devším s hlediska hospodárnosti a výkonnosti. Prvá
část problému může být vyřešena vyjádřením uživate-
lů mapy o přesnosti, j~ou od nového díla budou poža-
dovat. Pro dnešní další naše úvahy předpokládejme,
že požadavek vyhovující přesnosti lze splniti jak v mě-
řítku 1 :5000 tak i v měřítku 1 : 10 000. Toto roz-
hodnutí, které ovšem může být zpřesněno pozdějším
rozhodnutím plánovatelů, nám však umožní abychom
se v dalším mohli zabývati druhou a nejdůležitějši
stránkou problému, t. j. otázkou hospodárnosti a vý-
konnosti.
Dosavadní zkušenosti ukazují, že poměr nákladů

při zhotovení mapy 1: 10000 a 1: 5000 činí 1: 2
až 1: 3. Spočívá-li náš úkol jen v zemích čes-
kých ve vyhotovení asi 16 000 listů a počítáme-li ve
velmi příznivém. případě,' že by veřejná zeměměřická
a mapovací služba mohla pro tuto práci uvolnit
s využitím kapacity všech zeměměřických složek 100
odborných sil, B: konečně že průměrný roční výkon
jedné síly v měřítku 1 : 5000 je 12 kIIl2, bylo by třeba
k pořízení nové mapy měřítka 1 : 5000 doby asi 60 let.
Kdybychom se ovšem spokojili s měřítkem 1-: 10 000,
trvalo by vyhotoveni nového mapového díla pouze asi
25 let. Tato .úváha má ovšem cenu 'více méně theore-
tickou, neboť mnohem důležitější je způsobilost země-
měřické služby splňovat včas naléhavé požadavky zá-
jemců bez ohledu na sOustavný územní růst mapo- .
vého díla. Poloviční měřítko by umožnilo vycházet
těmto požadavkům vstříc v daleko větší míře a v krat-
ším čase než se děje doposud. Proto si musí zájmové
kruhy položit především otázku, zda n a Ié h a vos t
potřeby .převažuje nad požadavky přes-

'n o s t i, k t e r é p a k by m u s i Iy u s t o u pit. do
pozadí.
Je samozřejmé, že generelním stanovením měřítka

1 : 10000 pro oblast celého státu by nebyla uzavřena
možnost použíti dvojnásobného měřítka 1 :5000 v těch
případech, kde by jeho potřeba pro plánování byla
nepochybně prokázána, a kde by přírůstek' výloh byl
úměrný důležitosti účelu. výše uvedené rozhodnutí
polské zeměměřické služQYstojí za úvahu i v našich
pOqlěrech. Ostatně obdobné rozčlenění jednotné mapy
na oblasti různých měřítek nacházíme i v jiných stá-
tech (na př. Švýcarsko) a naše mapa katastrální
dvou měřítek 1 : 1000 a 1 : 2000, užitých podle důle-
žitosti území, je dokladem, že směrodatným činitelem
pro stanovení měřítka je účel a hospodářský význam.

Měřické methOdy.
Měřické práce pro měřítko 1 : 5000 můžeme provést

těmito methodami: tacheometrií stolovou, tacheo-
metrií číselnou a leteckou fotogrametrií. Každá
z těchto method m~ svoje přednosti a va(jy, které
uvádíme jen pro informaci stručně, neboť nejvíce nás
zajímá výkonnost jednotlivých method.
Při s t o Ió v é m e t hod ě získáváme hotovou

mapu jig v poli, ušetříme na pOčtu podrobných bodů,
terénní relief při kreslení mapy na místě vystihu-
jeme v podrobnostech co nejvěrněji, jakékoliv chyby
a ,nedostatky odstraňujeme ihned na místě. Naproti
tomu je dlužno u této methody počítat s menším vý-
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konem jak v ploše tak v počtu bodů a ta'ké přílišná
závislost na počasí a zvýšená námaha zraku i celého
těla jsou činiteli nepříznivými.
Při čís e I n é m e t hod ě je polní výkon pod-

statně _vyšší, pr,áce je, pohodlnější, méně závislá na
počasí; pracovní úkol v zimním dbdobí, do kterého se
přenesou Všechny práce zobrazovl!cí, však- naproti
tomu vzrUstá. Methoda vyžaduje vždy Zkušeného ma-
péra k vedení polního náčrtu, jehož zřetelnost, názor-
nost a úplnost musí plně nahradit výhodu přímé kon-
strukcekresby na stole v poli. Pokud jde o rovno-
měrnost ve využití pracovních sil, přináší tato me-
thoda nevýhodu v tom, -že při plném využití letního
období pro polní prác~ musí být počet pracovních sil
v zimě zvýšen, mají-Ii být zobrazovací práce ukon-
čeny do jara.
S leteckou fotogrametrií nemáme u nás'

ještě dostatek zkušeností jak je -tcvnu v prvních dvou
methodách; několik pokusných případů však jasně
prokázalo, že v terénu bez porostu a svažitém se foto-
grametrie snadno vyrovná výkonností kterékoli jiné
methodě a přesností ji dokonce v členitém území
předči. Naproti tomu nelze tuto methodu apliltOvat
v porostlém území; na rovinatých plochách nutně vy-
žaduje doplnění tacheome'trií.
Pro porovnání hospodárnosti jednotlivých method

je děležité zabývat se především methodami. tacheo-
metrickými, které nesou vždy hlavní tíži úkolu, neboť
fotogrametrie bude účelným doplňujícím činitelem jen
v terénech pro ni vhodných.
Číselná methoda v poli při poměru d~nního ná-

kladu prací methodyčíselné ku stolové 11 : 8 vyka-
zuje téměř dvojnásobný časový výkon, takže je asi
o % levnější než methoda stolová. Z této třetiny nutno
odečísti opět asi %, t. j. zhruba ~/10denního nákladu
stolové methody na zobrazovací práce v kanceláři.
Úspora v náJkladech číselné methody proti stolové
činí tedy asi 20% a dozajista svědčí pro zavedení
methody číselné.
Aplikace obou method (číselné i stQ!.ové) se řídí

měřítkem mapy. V maJpách malých měřítek se vy-
plácí stolová methoda, neboť mapér zaměřuje s vý-
_hodou tvary terénu jen na význačných bodech a zby-
tek plechy prokresluje na místě; to je ovšem daleko
levnější než tacheometriéké měření s číselným vyhod-
nocováním. Při/zvětšování měřítka roste potřeba stále
hustšího a hustšího počtu bodů, má-li být výstižně
znázorněn terénní relief, neboť morfologické záko-
nitosti se postupně prgjevují stále' v menším roz-
sahu. NabY'váním převahy měřické složky nad slož-
kou přímého kreslení terénních tvarů hospodárnost
číselné tacheometrie vzrUstá a měřítko 1: 5000 je
právě blízko rozhraní hospodárnosti obou method;
Tento závěr je velmi dobřé potvrzen statistickými
údaji o bodových výkonech obou method. Při číselné
tacheometrii se zaměří průměrně ttikrát tolik bodů
než při taeheometrii stolové za stejných podmínek.

Problémy výš1«Ypisného Zobrazení.
Výškopis státní (hospodářské) mapy 1: 5000, p0-

zůstává z k o t o v á n í, t. j. z vyznačení nadmořské
výšky dUležitých bodů polohopisu a terénu, dále
z m et rov ýc h vrs t evni c, které znázorňují
průběh terénní plochy a umožňují zjišťovat jak ve-

likost sklonu v kterémkoli místě mapy, tak· i výšku
k~eréhokoli bodu S přesností interpolace, z tec h-
nického šrafování {dlouhá krátká) pro umělé
svahy výkopů, násypů, térénnícli stupňů, hrází ap.,
a konečně' z top o g r a f i c k é h o š-ra f o v á n í
(klínového) pro přirozené svahy terénnícl,t vln, dolin,
závrtů atd. Z těchto způsobů znázornění terénu jsou
nejdůležitější vrstevnice . ..Jakou funkci v mapě zastá-
vají? Podle dosavadní praxe vrstevnice map měřítek
1 : 1000, -1 : 2000 mají funkci k o n str u k t i v n i.
To znamená, že jakýkoli projekt umístěný do těchto
map s přesným polohopisem může být v terénu Spo-
lehlivě vy-tyčen a že· je možné z vrsfevnic uvedených
měřítek zjistit všechna data potřebná pro výpočet ku-
batury výkopů a násypů a tedy i podklad pro p0-
drobný rozpočet $tavby. Vrste~nice map měřítek
1 : 2880, 1 : 5000 a1:10 000 mají -naproti tomu jen
funkci i n for mat i v n í. Informují o průběhu te-
rénní plochy a o sklonitosti terénu s takovou přes-
ností, že lze sice dostatečně spolehlivě navrhovati
umístění plánovaných projektů, ale jen přibližně zjiš-
ťovat rozsah zemních úprav. Vrstevnice na těchto ma-
pách menších měřítek nejsou však spojeny s .přesným
polohopisem a proto zakreslený projekt nelze podle
nich zpravidla buď vůbec nebo jen se zbytečnými hos-
podářskými ztrátami vytýčit v terénu. Podává se pak
otázka; s jakou přesností mají být vrstevnice, které
mají jen funkci informativní, zakreslovány do mapy.
Je jisté, že při velmi peělivém, ale ovšém také velmi
nákladném postupu bychom v mapě měřít!ta 1 : 5000
dovedli zkonstruovat vrstevnice, jejichž přesnost by
dosahovala až zobrazovacích mezí, daných měřítkem'
mapy. Přesnost, S níž by se tak mělo stát, nemůže
však stanovit zeměměřič sám, nýbrž v dohodě s tím,
kdo mapu užívá, tedy v dohodě s plánovatelem-archi-
tektem, s urbanistou, vůbec s projektantem.
Míra přesnosti v zákresu vrstevnic do mapy není

zcela jasná. Nejasnost má příčiny v nejrůznějších p0-
žadavcích přesnosti, kladených na mapu v měřítku
1 : 5000. Míra přesnosti je stanovena střední výšlm-
vou chybou metrových vrstevnic v různých zemích
různě. VNě m e c k u na př. je udána střední výšková
chyba metrových vrstevnic pro základní mapu 1 : 5000
výrazem ± (0,4+5 tg a) m; ve Švýcarsku platí
pro přehledné plány 1 : 5000 a 1 : 10 000 ve sklonu
menŠÍm než 5° dopustnápolohová odchylka vrstevnic
± 30 m, ve sklonech větších je kriteriem střední výš-
ková chyba ± (1 + 3 tg a) m, která se zdvojnásobuje
ve strmých neschůdných lesích (interVal vrstévnic je
však 10 nebo v plochém území 5 m). Zajímavá je do-
pustná výšková odchylka pro metrové vrstevnice
v mapách 1: 5000, stanovená v s o v_ět sk é i n·
str u k c i z r. 1948; ve sklonu do 5° 0,25m, od 5°
do 10° 0,50 m, ve vyšších sklonech celý interval
vrstevnic; obsahuje-li mapa vrstevnice s dvquinetro-
vým intervalem, pak se uvedené meze zdvojnáaobuji.
U nás ukazují dosavadní zkoušky přesnosti zhruba
na střední výškovou chybu vrstevnic ± (0,3 + 3 tg
a) m. Tab;> střední výšková chY,ba jako optimální
byla ta·ké doporučena Inženýrské kOmoře pro zadá-
vací podmínky měřických prací v měřítku 1 : 5000.
Tato hodnota výškové chyby znamená, 'že maxi-
mlÍIní výšková chyba vrstevnic v plochém území se
blíží in.terva.Iuvrstevnic. A tu se podává další otázka,
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zda ta to přesnost není zbytečně úzkostlivá, zda· by ne-
postačilo kriterium dvojnásobnéhodnoťy, které by
umožnilo podstatné zvýšení výkonu. ·Rovněž v zodp!N'
vědění této otázky mohou mít hlavní slovo nikoliv
zeměměřiči, nýbrž uživatelé hospodářské I~apy.
Leč vyřešením otázky přesnosti vrstevnicv .mapě

1 :5000' není problematika výšk6pisu vyčerpána. Je
třeba dále rozhodnout, má-li' být jednou určená pře§.
nost v zákresu vrstevnic závazná pro všechny druhy
terénu, či mají-li být stanoveny výjimky a kdy. zě
zkušenosti je známo, že se v přírodě vyskytují teréntlí
útvary zcela ne~ravidelné na př. strmé, velmi členité
stráně, plochy s nesčetJ,lými drobnými doliďcuni '(i ně\-
kolik metrů hlubokými) a vyvýšenin~mi,pozÍfstatky
to bývalých hlinišť,. pískovišť nebo rýžoviš.ť, vápenc~
vé úseky s velmi nepravidelnými dolinami a závrtý,
navážky materiálu atd. V těchto terénních nepravi-
delnostech je měření a vrstevnicové znázornění krajně
obtížné a přes všechnu pečlivost nepřesné. A tu se
nám podává hned celý soubor závažných otázek, je-
jichž vyřešení by odstranilo mnohé pochybnosti těch,
kdož mapy zhotovují. Neměla by být pro oblasti s te-
rénními nepravidelnostmi zvolena jiná, podstatně
menší přesnost a neměla by být v těchto úsecích
kresleny vrstevnice čárkovaně, a;l}y'uživatel ihned roz-
poznal, že vrstevnice jsou zakresleny s menší přes-
ností? Ci nestačilo by v takových částech terénu zná-
zornit povšechný sklon jen tečkovanými vrstevnicemi,
aby bylo zdůrazněno, že tyto části nebyly výškově
přesně proměřeny? A jak postupovat v trvale zales- .
něných částech? Jakou přesnost požaduje lesní hos-
podářství? Nebylo by vhodné pro zalesněné úseky sta-
novit jinou přesn03t, která by' vyžadovala podstatně
menší úsilí a snižovala ná~lady na měření? Švýcarský
příklad tolerance přesnosti při měření lesů na strmých
stráních, o němž jsme mluvili dříve, je v tom směru
velmi. poučný. Ostatně zkoušky přesnosti provedené
i v jiných zemích svědčí o tom, že v nepřehledném
lesním terénu nemůžeme ani dosáhnout stejné přes-
nosti jako v území přehledném, leda za cenu neúměr-
ných výloh.
Některé prostory by neměly být výškově znázor- ,

něny vrstevnicemi vůbec. Studujeme-li až dosud vy- .
hotovené mapy velkých měřítek 1 : 1000,. 1 : 2000, a
1 : 2880, zjišťujeme, že vrstevnice jsou na nich téměř
vždy vyřešeny v celém,k zaměření určeném prostoru.
Nalézáme je nejen v prostorech určených k zastavění
ne~o k jiné úpravě, nýbrž i v blocích domů, v za-
hrádkách, ve vilovýcli čtvrtích, v parcích, na hřištích,
na náměstích a pod. 'Existuje určitý počet upravova-
cích plánů obcí,- ve kterých se znaGnými finančními
náklady jsou podrobně vyřešeny vrstevnice v částech
již zastavěných nebo definitivně upravených bez zřete-
le na ito, že zde již nedojde k žádným stavebním či
jiným úpravám. Kolik en~rgie a nákladů se věnovalo
tomuto zaměření jen Pl'Oto, že zde nebylo jednotného
technického názoru a normy, která by jasně stanovila,
kdy se vrstevnice mají zakreslit a kdy ne. Platí-li toto
zjištění o mapách velkých měřítek, platí tím spíše
<> hospodářské mapě 1 : 5000. V ní postačí, aby v za-
stavěných a definHivně upravených prostorech se
výškově zaměřily jen komunikace; jejich ,podélné pro-
fily se znázorní kolování';' křižo~atek á míst, kde se
mění sklon. TatJ) zásada je od letošního roku v SZKú

již praktikována. A zde ji uvádíme jen proto, aby
v technické praxi byla rozšířena i na mapy měřítek
větších.
V německé záKladní mapě měřítka 1 : 5000 můžeme

zjistit, že vrstevnice jsou v ní řešeny jen v těch
úsecích, ve kterých je jakékoliv plánování proveditel-
né a že jejich kresba· ihned končí na okraji prostorů,
které jsou již upraveny nebo jsou nepřípustny (na
př. na okraji zastavěných částí, u náspů nebo výkopů
komunikací, "u okrajů pískoven, hlinišť, lomů, na bře-
zích řek a pod,). Ne.poehybně, že i zde by měli naši
projektanti a jiní uživatelé hospodářské mapy jasně
vyslovit svůj názor, zda požadují vrstevnice všude a
v plynulé kresbě, či zda jim stačí znázornit náspy a
výkopy silnic a železnic, břehy, hráze, pískovny, hli-
niště, lomy, strže a pod., toliko technickým šrafová-
.ním a kotováním.

Důležitá je i otár:ka znázornění rovin vrstevnicemi.
Podél větších vodníCh tokú se mnohdy rozprostírají
i několik km široké roviny o malém sklonu, v nichž
vrstevnice vyřešené na podkladě velkého množství
výškově zaměřených bodů, probíhají v' problematic-
kých zákrutech a v odlehlostech několika set metrů.
Nebylo by výhodnější a teqhnicky přesnější namíst(}
vrstevnic vyznačit jen koty na hustěji rozmístěných
bodech polohopisné situace (na rozcestích, nakřižo-
vatkách, na rozích kultur a pod.)?
Konečně naskýtá se otázka, zda je .třeba dodržo-

vatjednoťný metrový interval vrstevnic. V někte-
rých zemích jsou vrstevnícové intervaly odstupňovány
podle hospodářské důležitosti území; v krajích hospo-
dářsky hodnotných užívá se intervalu metrového,
v méně hodnotných 2-5metrového. I u nás máme
oblasti (na př. r'Ozsáhlé lesy), v nichž by 2.:........fimetrový
interval mohl dostatečně nahradit nákladný interval
metrový. Také zde by měli uživatelé mapy říci své
stanovísko.

Závěr.,
Naznačili jsme některé hlavní .problémy, s nimiž se

Eetkává zeměměřická a mapovací praxe ve svých theo-
retických úvahách i praktických zkušenostech při !p0-

řizování hospodářské mapy ČSR. Je vhodné, abychom
připomněli, že nejde však o mapu 1: 5000, nýbrž
i o mapy větších měřítek, ,u níchžpožadavky přes-
nosti stoupají a kde ka~d§zbytečný a předem ne-
uváženÝ·měřický úkon znamená zvýšení nákladů, které
při tisícerém opakování rostou do finančních částek
velmi vysokých.
Veřejná země~ěřická a mapovací služba stojí před

významným úkolem vyřešit všechny tyto závažné
problémy v dohodě s. nejrůznějšími místy, které map'
užívají, a normativně je upravit. Naše úvahy chtějí
být přinosem k vyřešení problematiky, z níž by~om
chtěli závěrem vyzvednout 2 otázky, které považu-
jeme za nejdůležitější. Je to otázka' nejvhodnějšího
měřítka hospodářské mapy a otázka přesnosti a 2lpŮ-
sobu znázornění výškopisu v této mapě'i v mapách
jiných. Při řešení mohou říci závažné slovo nejen ze-
měměřiči, nýbrž především všichni ti, kdož používají
zeměměřické práce jako podkladu k4alší své činnosti.
Jim jsou Určeny tyto řádky a od nich očékáváme'
jasná stanovíska, neboť geodetická a kartografická
věda a technika jsou na takové výši že mohou splnit
každý Ú1kol,který je spol~ensky opodstatněn.
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Návrh na reformo vybotovovani map••vS'chdlel základným
alebo novtOlmeranim.

í

V úvodním článlcu prvého čísla tohoto ročníku Zt O. »Na přelomu vývoje« byly naznačeny problémy,
které bude nut'!!9 soul:asné· zeměměřic700generaci řeáit. Mezi nimi byl uveden i problém .nynější katastrální
ma'fY!J,jejíž· náplň odr{lovíiúila jiným společenským PQměrům a která proto v, socialistickém společenství
zastarává. Na Slovenslcu přistupuje k tomu ješt§ ta okolnost, že _mnoho katastrálních území nemá
d/)sud mapu vůbec. Problém je úhelným kamenem vývoje celé zeměměřic700čínn08ti v našem státě a,měl by
být proto svěd!Jmitě a důkladně dislcutován.

Autor tohoto článku podnl ministerstvu a pověf:enectvu techniky počátkem letošního roku návrh, ja-
kým ZPŮSobem na Slooenslcu řešít .otázku katastráln.ích rYU1Ip vzhledem k novým poměrům a potřebám.
N.éleferé části návrhu by se daly aplikovat i v krajíc4českých·a proto návrh uveřejňujeme v plném znění,
očekávajíce, že vzbudí pozornost a vyvolá driskusi, k nJž ochotně dáváme stránky našeho časopisu k disposici.

'.. (vYročítaná) tiež výškove. Zbodov polygonových sta-
l bilizujú sa iha body, ktoré by boly vrcholmi približne

1. Vyhotovovanie máp základným alebo novým me- štvorcovej siete o rozmeroch 200 až 500 metrov (po_
ranímpodl'a ustanovenia §§ 100 a 101 zák. Č. 177/27 dYapovahy terénu). Stabilizácii buď venovaná zvý-
(k. z.) nech je prevádzané o b Ia s tne, to je súčasne šenápečlivosť (podYa potreby a dóležitosti bodu aj
v niekoYko spolusúviSiacichkatastrálnych územiach. spodná značka).

2. P r e dme tom m e ran i a pri týchto práeach ~oznámka: NakoYko siete polygonových bodov ča-
bude: '. som stárnú, to je stávajú sa menej vhodnými pre. ich
a) Hranice katastrálnych území a hranice správne.' ~potrebeni:, ,nebude z uvedené~o ?óvodu nutné

y
s~~i-

b) Hranice honov, podhonov, v prírode znateYné: hzovať ~dy bod a upotrebeme Slete bude pruzne]šie
čiary podl'a ktorých sa mení konfigurácia pooemkov; a trvale]Sle. . . _ . ,.
a napo~on ako celky jednotlivé skupiny pozemkov.. B~de ~ teda ,~~hotovovame.~apovyc~ dlel 1,: 20~
Hranice uvedených skupín buďte v prírode jednoznač- c. padla navrhu )lSlť od doteraJsleho sposobu tym, ze
ne a trvale označené (omedzníkované). - mera;nie d;žebnostnych hraníc nahradíme me~ním
c) Hranice d:tžebnostné v intravilánu a najbližšom; hr~mc celych S.kUpI~pozem~ov. Pod~a do!e:aJsleho

jeho okolí (záhumenky) pre potrebu vyhotovenia upra-' Eposobu,.merame drze.bnostnych hram~ k~eh,o po-
vovacích a regulačných plánov. ' zemku, Je~o zakresle!ue do ma~y a vypocet. vyme'!'
d) Hranice obrábani (kultúr) alebo užívania v hru- zabralo, az 60% .prac potrebnych pre vyhotoveme

bých rysoch. a m~py. Z ~óvodov, ďa.lej. uv:edenýc~ zameri,avanie
e) Budovy a stavebné miesta podfa ustanoveni a . drzebnostnych hramc me Je nutne aDI potrebne a so-

§ 14 k. z.· s!aveni~ ~ísomneho ~atastrálneho operátu podYa par-
f) Držebnostné hranice ~tátny~h a iných verejných clel mozne ta~er vsade.

nehnutefností, držébnostné hranice ~lezníc, štátnych 5. P r e dme t y š e t r e n i a buďte vyšetrené po-
ciest, lesných a poYnohospodárskych komplexov. dfa ustanovenia §§ 16--26'k. z. s týmito odchylkami:
g) Hranice iných ciest, ako pofných ciest, lesných a) Výmera parciel v miere metrickej ako vyjadre-

ciest, výhonov, pešníkov a pod. ný plošný obsah priemetu pozemku na zobrazovacej.
h) Vodné toky, jazerá, močiare, rybníky, potoky, ,ploche podl'a § 17 k. Z., sa ústí, vyšetrí a zapíše do

jarky a pod.' písomneho operátu ako podiel (číslom) držitefa na
i) Iné stavby a pevné predmety podl'a ustanoveni a držbe v každom jednotlivom hone, podhone alebo sku-

§ 15 k. z. pine pozemkov, ktorýchhranice boly v prírode jedno-
j) Po.drobné výškové meranie pre vyhotovenie značne vyznačené [odst. 2, písmo b)] a zamerané. Po-

vrstovnicového plánu. -'" diel vyšetrí ea v pomere (v tej ktorej skupine pozem-
Držebnostné hranice podl'a ustanovenia § 12 k. Z. kov) pcdfa gruntovej, osminovej alebo jej podobnej

sB. d o č a sne z m e ran i a v y Iu č u j ú. Ich zame- držby, na Slovensku stálé ešte užívanej, 'alebo podYa
ranie može byť vykonané iba vo vynimočných prípa- práve platných zápisov v písomnom operáte, pričom
doch a s 'Povolením Ministerstva alebo Povereníctva pripadné vzniklé diferencie odstránime vyrovnaním
techniky. na· plochu skupiny. Každý zistený a vyšetrený podjel

tvorí samostatnú parcelu. Parcela zapíše Ba do pisom-
neho operátu a oznáčí lomeným číslom, v ktorého či-
tateli l::!udeporadové parcelné číslo príslušnej (zame-
ranej) skupiny pozemkov a v menovateli poradové
číslo podielu (na pr. 245í32). Najvyššie číslo v meno-
vateli bude teda pri založení operátu udávať počet
podielov v tej ktorej skupine pooemkov.
Zariadenie pozemkových kníh sa týmto opatrením

niako nemení.

3. Met ódy m e ran i a. Metóda polygonová, po-
lárná, pretínania napred, stolová, fotpgrametrická
najma pre vyhotovenie vrstovnicového plánu'. Polárná
metódanech sa uplatňuje aj pri zameriavaní infra- .
vilánov.

4. Po 1y g o n o v á s i e ť a s i e ť m e rač s k Ý c h
b od o V. Polygonová sieť, založená podl'a zásad uve-
dených v. §§ 80 a 81 Inštr. A buď zameraná a určená
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Poznámka 1. Osminová, alebo jej podobná držba na
Slovens~m je vžítá. a stál~ éšte ,Používaná ako právne-
držébnostný podklad. Používa saaj při komasáciach.,
Po istej stránke jej použitím lepšie sa vystíhne práv-
na kontinuita medzi knihou pozemkovou a pozemků- .
vým katastrom,

Poznámka 2. Pre potrebu vyhotovenia vyvlastňo- 8. Vo veci In š t r u k ci e A, ktorá na Slovensku
vacích, 'výkupných a inýchplánov nebude na prekáž- nep:atí ešte stále ako právna norma, ale iba ako
ku, že parcely nie sú v mapé zobrazené; ich zameranie návrh normy, n~ch je učiněné také opatrenie, aby
pre tento účel do blokov v prírode omedzníkovaných sa normou stala.
a v mape zakreslených, nebude vážnou technickou Poznótmka: V dósledku toho, že Inštr. A nie je na
prekážkou .. To isté pÍatí aj prepotrebu technických Slovensku právnounormou, nie sú súdy viazané' uzná-
úprav r.ozemkov, ktoré pracujú s plochami, lebo tieto vať mapy vyhotovéné podl'a ustanovenia § 100 k. z.
sú zapísané v písomnom operáte. . za mapy vyhotovené vo smysPe zákona Č. 177/27 _

Poznámky 3. Navrhovaný spósob oznaěovania par- vI. nar. Č. 64/30. Platí preto pre tieto mapy v obore
ciel a udávanie ich výmerpodielom k celku, nájdeme dovolených odchylok odchylky inštrukcií uhorských.
ešte doteraz vkatastrálnych operátoch na Slovensku Z dóvodov unifikácie predpisov a z dóvodov že ve-
vyhotovených pred rokom 1918 býv. uhorskou finanč- rejné vymeriavanie malo by sa prevádzať v celom
nou správou a této okolnosť nečiní ani teraz v prak-, štáte jednotne, je dóležité, aby Inštr. A platila na
tickom živote žiadnych ťažkostí. Slovensku ako právna norma, čím by sa súčasne pod-
b) Aby· mohol byť vyšetrený katastrálny výťažok ložil právny podklad máp vyhotovených už skoršie

podPa ustanovenia § 17 k. Z., zistí sa, vyšetrí a do poP- podl'a ustanovenia § 100 k. z.
ného .náčr~u, ~torý je '~~laJdom v

pre vyšet,renie držby.. Aj keď vecne návrh Inštrukcie A neliší sa od defi-
v poli podIa ~st~noveDl~ § 75 Instr ..pre nap~avu ~ .. nítivnehq návodu, z dóvoďovprávnych je nútne zjed-
katastra (pnI. c. 27 Instr.) zakreslila hramce bomt- nať v tejto veci nápravu.
ných tried. Pritom pri pozemkocl1.patriacich do róz-
nych akostnych triedpoužije sa pomerného (alikvot-. 9. P r i p r á cs c h z obr a z o v a c í c h buď zá-
ného) delenia. Údajov' na náčrtku vyšetrených .použi- \ sadne použité súvislého zobrazenia.
je sa pri vtrieďovaní a oceňovaní .pozemkov.
PoYný náčrt uloží sa do sbierky listín pozemkového

katastra.
Poznámka: VyhotoveniepoPného náčrtku je potreb-

né teda melen pre sostavenie písOmnehooperátu, ale
aj pre vyznačovanie hraníc akostných (bonitných)
. tried, ktoré takto móžu byť približne zaznačené podPa
skutočného priet>ehu a polohy na to~ ktorom po-
zemku.

.6. Maximálne do vo len é m e rač s k é od c h Ý 1-
ky podl'a prílohY}r Inštr. A diferencujú.sa takto:
I. Pre· územia hospodársky cenné, rovinnou polohu.

a mestá platia doterajšie odchylky podfa prílohy
k IDŠtr. A ako základné.
II. Pre územia hornaté a kopcovité a hospodársky

menej cenné áko aj pre meDŠie obce a dediny odchýl-
ky zvýšené o X.
III. Pre územia horské ahospodársky málo význam-

né základné odchýlky zvýšené o %; v plochách potom
.odchylky pre merít. 1 ; 4000 podl'a tab. XXIV Inštr. A.

Podrobnosti o užívaní dovolených odchýlok stanoví
Ministerstvo, resp. Povereníctvo techniky. .

Poznámka: Prípustné meračské odchýlky pOdfa
Inštr. A nateraz platnésú stanovenépaušálne, len
s ohfadom na vnútornú presnosť merania. Načim ich
upraviť tak, aby boly úmerné hospodárskemu význa-
mu a terenýmpomerom zameriavaného územia.
Švajčiarský kataster pouŽÍva v .tóm smeretiež

trpjakých hO<lnótmaximálnych odchýlok. .
Z ekol)omického, ako ajzememeraěského stanoviska

nemá významu striktne uplatňovať dovolené odchýl.
ky v terajšej forme a užívania a to rovnako v krajoch
hodnotných a mestách ako v krajoch menej hospo-
dársky významných a hornatých a horských.

7. Všetky ostatné práce potrebné pre~-
hotovenie mapového diela 1:2000 apísomného op€-
rátu preyedú sa pod1'apríslušných, nateraz práve
platných zákonov,predpisov a návodov, pokiaf tieto
nie sú v rozpore s horeuvedeným návrhom. -

1. Zavedením jednotnej rofníc~ej dane a zrušením
danepozemkovej strácapryý odsek §3 k: z. takmer
<?podstatnenie, aby zobrazovanieparciel v mape ka-
tastrá1nej bolů nútne.
Zobrazovanie súkromeho vIastníctva v mape kata-

strálnej absorbovalo takmer celú doterajšiu zememe-
račskú činnosť pri vyhotovovaní týchto máp. V do-
sledku toho zaostával odsek druhý spomenutého pa-
ragrafu, ktorého realizácm nadobúda stále vačšieho
technického upotrebenia a národohospodárskeho a
štátneho výZDaIIU1.
Reformou vzniklé mapy yyhovujú požiadavkám ak

hospodárskym tak aj technickým a plánovacím.

2. Na Slovensku vefké procento katastrálnych úze-
mí nemá máp vóbec alebo má mapy l'1esprávne. Ak
prihliadneme k tomu; že poradie naliehavosti vo vy-
hotovovaní máp je približne u všetkých kat. území
rovnaké, nemóžeme V· produkcii máp pokračovať ·do-
terajším spósobom a vyhotovovať mapy podfamo-
mentálnej potreby a celkom nahodile. Rovnako je
jasné, že nie je možné na jednej strane vyhotovovať
mapy do všech súkromovlastníckych detailov spOso-
bom. priamo luxuSným, a na stráne druhej rovnakú
potrebu máp pomíňať a to už z tohodóvodu, že ma-
povanie je dotované z prostriedkov verejných. Je pre-
to žiadúce, aby obsah mapy se. zredukoval aspoň do-
časným pominutím zobrazovania súkromej držby, čím
by sa uvofnily prostriedky (materiálne a personálne)
pre vačšiu produkciu mapovanúi. To by sa stalo za-
vedením reformovanej katastrálnej mapy, vyhotovů-
vanej podfa horeuvedeného návrhu.
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3. Pozemkóvá držba v mape katastrálnej detailne
zobrazená má veYmi malý rozsah užitočnosti a upo-
trebiteYnosti. Je' powstatkom ešte tereziánskym a
~kom dnes už zašlých zásad fyziokratických, kedy
približne po~kový kata.ster SR začal rodiť.

4. Rok 1950 je podYa ustanovenia §§ 81, 82 vI. nar.
Č. 64/30 termínom, kedy na Slovensku malo mať
každé katastrálne územie správnu katastrálnu mapu.
Vidíme však, že termín úkolu nebol S1plnenýanizd'a-
leka. Tento fakt )'luH nás revidovať doterajší spósob
a postup prác a vedie nás k zá'veru, že ak nechceme
mapovať Slovensko ešte jedno storočie, načim vy-
mýtiť z katastrálnych máp ich doterajší, dnes už za-
staralý špeciálny obsah; tento obsah všák treba re·
formovaťa normovať tak, aby sa stala obra:lJOmtech-
nického a spoločenského pokroku.

5. Reformou vo vyhotovovaní máp značne sa zvýši
produktivita zememeračskej činnosti a práce.

6. V novom pojatí mapovania načím.sa riadiť po-
trebou reginálneho a štátneho plánovania a nadriade-
ností potrieb celku nad momentálnym záujmom 10-
kálnyni. Bolo by potrebné, vyhotoviť na Slovensku
dlhodobý .a dielčí plán v obore mapovacej činnosti a
dósledne - s ohYadomna veYkosťúlohy - ho splňo-
vať a tak postupnepreklenovať stagnáciu v mapování,
ktorá započala v roku 1939 a nepoklesla ani po roku
1945.

7. Navrhovaným spósobom dalo by SR mapovanie
prevádzať rýchlejším tempom; malo by preto nema1ý
význam. pre rýchlejšie vyhotovovanie štátnych máp
1:5000, Jebo navrhovaný obsah mapy by dobre tým·
to štátnym mapám vyhovoval. .

8. Morálne a psychologicky by zememeračská čin-
nosť zaznamenala len vzOstup, lebo zememerač vo ve-
domí, že je tvorčou jednotkou vyšších záujmov celku,
by sa oprostil doterajšieho slúžobníctva súkrQmému
vlastníctvu a držbe.

v
Geonomlcká mapa ft pozemkovt katastr USD.

V poslední době se projednává nové uspořádání bonitních tříd a využití různých prací spojených
s geonomickým šetřením Půdy a s oceňováním pozem1cUpři jejich scelování a pod. Bonitní třídYJ stanovené
FO obvody jednotlivých vtřiďovacích okrs1cUJ mají býti nahrazeny čísly jedné mselné řady pro celé, 'ÚZemí
(f8RJ a to ťYPětsestupně oproto vzestupné výnosnosti pozem1cUa mají tak poslcytovati základnu pro pkínované
zemědělské hospodářstvíJ zejména pro rozpisy dávek. Provisorium toto by platilO do doby nového vceněrÍ.í
a vtřídění pozem1cůJjejichž jednou Ze zá1éůl.drltWhpomůcek budou ge<momické mapy; těm je věnována tato
úvaha.

Dnešní. přestavba našeho hospodRřství a veřejného
života vůbec je charakterisována řádným plánováním
a řízením. Jednou ze základních pomůcek pro celo-
státní zemědělsko-hospodářské plánování má býti
. g e o n o m i c k á map a. Přehlednou geonomickou
mapu pro území CSR vydal v r. 1948 Svaz výzkum-
ných ústavů zemědělských v Praze. Na mapě jsou
barevně vyznačeny čtyři základní zemědělské výrobní
typy a dvanáct podtwů, a to: typ kukuřičný s třemi
podtypy, řepařský s třemípodtypy, bramborářský
se čtyřmi pOdtypy a pastvinářský se dvěma podtypy.
Pro každý výrobní podtyp jsou na mapě vyznačeny
půdní drúhy, jako na příklad: půdy lehké, středně
těžké, těžší, těžké, .různých fysikálních a různých
půdních vlastností, jako na příklad: černozem, hně-
dozem, slínovatky (pravé, borovatky, smíšené), ske-
letové půdy, podzolované půdy (mírn~,středně, silně)
a nívní půdy (náplavy).
Kromě výrobních typů, půdních druhů a typů obsa-

huje mapa také vyznačení plodin a osevních postupů.
Z mapy dá se tudíž vyčísti nejen agroped.ologické roz-
dělení půd, na př. půdy jílovité, hlínité, písčité, vápe-
nité, slínité. a humusové, ale také rozdělení půd s hle-
diska hospodářsko-výrobníbo, na př. :půdy pšeničné,
ječné, žitné, ovesné, řepné, bralJlborové, zelařské, je-
telorodé a pod., které jsou v mapách označeny, jako
podtypy: řepařsko-žitný, -ječný, -pšeničný, brambo-
rářsko-žitný, -ječný, -pšeničný, -ovesný a horská hos-

podařství na lehčích a těžších půdách s produkty:
oves, žito, brambory, krmná řepa, tuřín, obilní směs-
ky, přadný len a jetelótravní porosty. Kromě druhů
a typů půd a zemědělských i zahradnických produktů
obsahují mapy· i procento zastoupení obilovin, okopa-
nin a pícnin s 8 ročními postupy.
Skoda jen, že nejSou podobné podrobnější pomůcky

pro kraje, okresy a obce, doplněné výměrami jednot-
livých typů a podtypů pUd, které se v tom kterém
území nacházejí; takové ,podrobné ma:py by mohly
pak plně sloužiti účelům plánovacím, zejména ~ě-
dělsko-hospod!ářským.
Srovnáme-li přehlednou geonomickou mapu CSR

s přehledem hektarových výtěžků zem ě děl s k é
půdy [viz obr. 1)], vidíme pozoruhOdný souhlas:
žlutě a červeně naznačená místa typu kukuřičného
a řepařského na geonomické mapě jSou v našem pře-
hledu hektarových katastrálních výtěžkůvyznačěna
sytým šrafováním a označují místa s vyšším prů·
měrem katastrálního výtěžku. Zřejmě vynikají okre-
sy labského pruhu, táhnoucího se až skoro ke Krušno-
hoří, okresy Rané a jižní, Moravy a také i Okresy
jižního Slovenska. Je tO také samozřejmé á potvrzuje
to správnost map, neboť nadmořská výška i klima
zůstávají stejné a také složení půd je většinou totéž,

1) Obr. 1 je z publikace: Ing. Dr F. Mašek, »Pozelpkovt
katastr«, Praha 1948,str. 113,'obr. 23a.
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jaké bylo V době všeobecného katastrálního vceňo-:
vání.
Pro přehled průměru katastrálních výtěžků byla

zemědělská půda brána z rolí, luk, zahrad, vinic a
pastvin. Sestavíme-li pruměrykatastrálního výtěžku.
pouze pro role (ornou půdu), dospíváme k obdob-'
nému srovnání s typy a podtypy půd vyznačen~ch.
v geonomiciké mapě (viz obr. 2). Více bychom se,
přiblížili k hranicím jednotlivých půdních typů a
pod~ypů, kdybychom tyto průměry propočtli pro ob-,
vody menších území, na př. obcí.
Vidíme tedy, že geonomický průzkum, jenž spočívá

ve zjišťování přirozených~ínek půdních a pod-
nebných s hlediska pěstování rostlin, je m o ž n o.
pro ú čel y p lán o v á n í a ř í z e n é h o h os p o-
d á ř sl v i pro území niŽŠích správních jednotek
(kraj, okres, dbec) nahraditi daty zapsanými v po-
zemkovémkatastru, třebaže tato data byla šetřena
před více než 50 lety. A to také proto, že katastrální
bonitou (jakostí půdy) rozuměla se přirozená pro-
duktivita pů.ďyvzhledem k vývoji plodů (produktů)
při normálně obhospodařovacím způsobu. •
Podle datkatastru .usuzujeme proto také na pro-

dukční schopnost půdy a se zřetelem k dalším vy-
šetřovaným podmínkám pro zjištění katastrálního
výtěžku usuzujeme také na výnosovou hodlnotupůdy;
říkáme, že v pozemkovém katastru zapsaná bonita
nám vyjadřuje nejen poměrnou hodnotu výnosovou,
ale také produkční. Toto p~tvrzujesám prof. K 0-

pec k Ý ve své práci z r. 1931 »Bodové stanovení bo-
nity půd orn~ch«, kde praví, že »bonita pozemků za-
psaná v pozemkovém katastru a založená na ocenění
půdy podle čistého katastrálního výnosu vyj a d ř u-
je, resp. vyjadřovala přirozenou úrod-
n o s t, poněvadž nebylo přihlíženo k zásahům urně-
'lým, jež způsobovaly zvýšení produkť.e, ani k jiným
takovým okolnostem zvláštním a že proto data ho-

nitních tříd jsou dosti srolehlivým indikátorem i ve
směru pédologickém«.
Prof. Kopecký snažil se vyjádřiti čistý katastrální

výnos body, jichž urěitýmpOČtem. poznačil tu kterou
okolnost, mající vliv na produktivnost, na př. složení
ornice, spodina, hloubka a vlhkost, svaživost, výška
nadmořská, poloha a j. Největším počtem bodů (91)
vyjadřoval nejlepší půdy na Rané - I. bonitní třídy,
které v pozemkovémkatastru mají také dosti velký
katastrální výtěžek 118,17 Kčs pro 1 ha. Koeficient
pro výpo~et katastrálního výtěžku z po~tu bodů sta-
novil hodnotou 1,3, takže 1,3 X 91 = 11830 Kčs. Po-
dobně velmi lehké půdy okrsku 'b'randýského, jež jsou
v bonitní třídě VIII. ohodnotil 4. body, což dává
4 X 1,3= 5,20 Kčs a odpovídá katastrálnímu výtěžku
pro osmou třídu tohoto okrsku. .
Bodovým systémem srovnal prof. Kopecký hodnoty

katastrálního výtěžku v některých místech, použiv při
tom odborných prací agropedologických; na př. v ji-
stém okrsku na Hané !byl katastrální výtěžek pro
1. třídu zjištěn částkou 111,21 K,čs a vypočtených
86 bod~ násobených koeficientem 1,3 dalo 111,80 Kčs.
Tímto :z;působem zjistil, že mnohé pozemky jsou
pfeceněny, pravděpodobně vzhledem k příznivějším
cenám za zeleninu, případně, že mohla býti i chyba.
v tisku sazby, na př. na Kutnohorsku. V okolí obce
Dřínova na Velvarsku zjistil u těžkých tmavých srno-
livek (renzín) celkem 38 bodů X 1,3 = 49 Kčs, což
by odpovídalo IV. třídě bonitní. Pozemky však jsou
zařazeny v V. třídě. K tomu pozna.menává, že pra.vdě-
podobně tyto pozemky byly vyreklamovány a vtřídě-
ny o jednu třídu níže vzhledem k zamokření. U Ne-
toHc jsou prý půdy katastrálně vysoko vceněny a to
snad jen některé; není však zjJštěno kolik. ~
Prof. Kopecký potvrzuje, že se vyskytuje dosti

dobrý souhlas bodové bonitace podle agropedologic-
kých průzkumů s bonitací katastrální; rozdíly se
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Výměry pitd orných ČSR percentuálněvyjádřené
pro stupně katastrálniho výtěžku.

\

jeví pouze V mezích jednoho stupně bonity třídy ,ka-
tastrální a možno je vysvětliti různou dobou prová-
děných šetření, ve které půdy mohly změniti své
fysikální vlastnosti hlubším oráním, melioracemi a
jinÝmi ..záBahy.
Methodou prof. Kopeckého byla. finanční správou

bodově vyjádřena bonita půd 31 katastrálních území
okresu Ústí n. Lab. v r. 1937, když parlamentní a jiní
záStupcové obcí (hospodářské a lesnické spolky) se
domáhali snížení vceňovacích sazeb a tím i snížení
katastrálního výtěžku a tím' daňové a přirážkové zá-
kladny. Bylo přezkoušerlo celkem 177 vzorkových po-
zemků, z nichž .45 (25% )stalo se během doby ne-
vhodnými bud' trvalou změnou vzdělávání, zastavě-
ním a pod.; 19 vzorkových pozemků (11%) bylo re-
klamací sníženo o 1 až 2 třídy vzhledem k jejich
zamokření a 113 vzorkových pozemků (t. j. 64%)
bylo zjištěno dosud vhodnými. Sondováním na těchto
dosud vhodných vzorkových pozemcích. bylo zjištěno,
že nyn~jší složení půdy a půdní vlastnosti vzorkových
pozemků zcela souhlasí s jejich původním popisem.
Půdiní vzorky byly za líčelem přezkoušeni odebrány
z více než 100 sond k provedení rozboru půd. Vzorky
z patnácti různých sond byly dány ke kontrole a
k srovnání prací vceňovacího oddělení býv. katastrál-
ního měřického úřadu v Praze ,pedologickému ústavu
vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství
v Praze prof. Ing. Dr Vládimíru K o s i lov i (dř.
GOssl).
Rozdíly katastrálního výtěžku, propůČteného jako

Součin koeficientu 1,3 a poč~bodů (Kopeckého bo-
dové klasifikační stupnice) po ):;rovnání s katastrál-
ním výtěžkem, zapsaným: v katastrálním operátě, byly
většinou neP!ltrné a tudíž zcela zanedbatelné. Větší
rozdíly byly zjištěny pouze u půd, jichž vlastnosti se
změnily pozdějšími umělými zásahy, např. poddolo-
váním, regulací, meliol'ací, slínováním a pod. Bodový

způsob stanovení bonity půd orných podle prof. Ko-
peckého byl pro užití v pozemkovém katastru d0-
poručován.
Katastrální zákon Č. 177/19~7 Sb. z. a n., v předpo-

kladu ponechání dosavadních bonitních tříd, jevísna-
hu odstraniti mnóhé rozdily ve vceňováni, jež vzni-
kají umělými Záslihy do produktivnosti půd; § 36
umotř\ujezměniti bonitní třídu k horšímu neb·k lepší-
mu v případech, je-li' pozemek p:Jddolovan, anebo me-
liorován drenováním, regulací, slínováním, kultivací
a rekultivací.
I když toto zákonné opatření nebylo dostačující pro

řádné vedení změn v jakostních třídách, můžeme říci,
že roztřídění pozemků v ČSR podle katastrální bonity

, je dosud ddbré a zvláště, že je podrobné a jednotné;
vyja.dřujepoměrnou výnosnost a i produktivnost p0-
zemků všech krajů ČSR. Agropedologické třídění
půdy ani její rozdělení hospodářsko-výrobní nerozli-
šuje půdy ČSR tak podrobně jako je rozlišována ka-
tastrálními bonitními třídami, vyjádřenými v sazbách
katastrálních výtěžků.
Podle katastru máme druhy pozemků v ČSR rozdě-

leny takto:

role na 126 stupňů, vinice na, 104· stupně,

louky na 134 stupně, pastviny na 97 stupňů,

zahrady na 154 stupně, lesy na 79 stupňů

a rybníky, jezera a močály na 86 stupňů.

Veškeré plodné půdy (hospodářsky obdělávatelné,
t. j. s katastrálním výtěžkem) v ČSR jsqjJ. pak roz~
děleny do 177 stupňů a mťižeme tudíž podle jakostní
třídy, resp. sazby kteréhokoliv pozemku na území
ČSR usuzovati nejen na výnosnost, ale také na jeho
poměrnou hospodářskou produktivitu se zřetelem k ji-
ným pozemkům kdekoliv v republice ležícím; můžeme
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tedy na př. pozemek na Sušicku srovnávat s pozem-
kem na Košicku nebo na Rané.
Při klasifikaci půd pro účely katastrálního vceňd-

vání byly kromě ped~logických a hospodářsko-pro-
·dukčních poměrů uvažovány i jiné mnohé okolnosti,
jež měly vliv na produktivitu a tím' také na renta-
bilitu· pozemků, na př. poloha, výška nad mořem,
klimatické poměry, povaha a' složení půdy, poměry
terénní, vodní, porostové, způsoby vzdělávání a uží-
vání půdy, p~tředky sloužící k udrženíprodukti-
vity půdy a j. pod. Rozdílnost půd (pozemků) byla
vyjádřena bonitním!i třídami každého jednotlivého
vtřiďoyacího okrsku (klasífikačního distriktu), resp.
·sazbamí, katastrálníh~ výtěžku. Katastrální výtěžek
spočívá tudíž také na zjištění přirozených místních
podmínek půdních a meteorologických, .j~ož' i na
druzíchpěstovaného obilí, okopanin a pícnin a mnohá
data, potřebDá k stanovení katastrálního výtěžku,
byla stejně pečlivě, ne-li pečlivěji vyšetřována jako
data pro sestavení g-eonomickémapy samé; krom toho
třeba říci, že stanovení .katastrálního výtěžku bylo.
jednotné. •
Nepřekvapuje proto, že v základních oblastech výše

průměrů katastrálních výtěžků se shoduje nebo se
blíží k oblastem s poměrnou vyšší úrodností půd a že
tato nejsietailnějš~ klasifikace půd pro svoji jednot-
nost a" úplnost ještě dnes tvoří důležitou pomůcku,
nejen při posUzování p()měrůpooemkových mezi sebou ,
s hlediska hospodářského ale také při'mnohých jiných
· účelech, např. daňových, dávkových, cenových, po-
zemkových reforem a j.pod. celostátních problémů.
Je samozřejmé, že i v díle pozemkového katastru,

jako v každém lidském díle, jsou různé nedostatky a
zejména pak odstupem času a hospodářskými opatře-

ními novější doby vzniklé změny limožno říci i chyby;
přesto však je těc~ katastrálních výtěžků tak, jak
je stanovila revise ,pozemkového katastru z let 1897
a jak byly upraveny v některých případech při ka-
tastrálních změnách katastrálními komisemi, použí-
váno do dnešní doby. Jejich platnost uznal také zákon
o přimých daních a katastr.ální zákon z r. 1927f.!) li
byly proto také v r. 1929 vyhlášeny jako platné
sazby jakostních tříd pro výpočet katastrálního vý-
těžkuvyhláškou ~inisterstva financj ze dne 7. VI.
1929, clo131/1929 Sb. z. a n.
V poslední době ponžívá katastrálního výtěžku'

také zákon o zemědělské dani č. 49/1948 Sb. pro sta-
novení daňové sazby.
Pro dnešní pláD()vací práce a řízené hospodářství

bylo by sestavení půd podle katastrální výnosnosti,
případně podle hektarového hrubého výnoSu čtyř hlav-
ních obilovin (pšenice, žita, ječmene, ovsa) a brambo-
rů velmi žádoucí. Eleboráty pozemkového katastru
taková data mají a stačilo by j~ pouze sestaviti; byl
.b.ytím získán jednotný podklad pró celé územi ČSR,
zejména při jednoduchém sestavení dosavadních ho-
nitních tříd v jednu stupnici celostátní.
$rovnání geonomických map s přehle'dem hektaro-

vých katastrálních výtěžků ČSR přesvědčuje dále
o tom, že výsledných katastrálních dat dalo by se
s výhodou. použíti jako podkladů pro mnohé práce
plánovací v zemědělském hospodářství. Výhodou je,
že data jSou hned k disposici a není třeba vyčkávati
5 i více let, než !budou provedeny geonomické mapy
krajů, okresů a obcí (místní), obdobné p.řehledné
geonomické mapě ČSR, o níž se výše pojednává.

LITERÁ:RNÍ NOVINKY

P08udky a referáty.

Pantoflíček Jaroslav, prof. Ing. Dr:
Vyrovnávací poěet statickou methodou, Praha, 1949,

Česká akademie věd a umění, 19. svazek rozprav, roě-
ník LVIII, stran 1(10, cena Kčs 70,-.
Prof. Pan to f:l í č e k nahradil po prvé v literatuře,

a to již r. 1908,pozorované neznámé veličíny, které mají '
splniti buď podmínky závislosti nebo podmínky geo-
metrické, pružnou soustavou staticky neurčitou. V tako-
véto soustavě nezatížené a nesprávných I"O'llměrůnáhrad-
ních článků je [pv2] minimum jako v principu vyrov-
nání podle methody nejmenších čtverců. On také, odvodil
první z průměrné d e for m a ční p r li c e plmměrné
,kvadratické chyby (střední chyby) a elipsu chyb v PQlo-
ze hledanéhó bodu.
Tím, objevil migiJiální způsob vyrovnávacího pootu

statickou methodou a nastoup1}nové směry v úseku geo-
detických vyrovnání, lderé nebyly v 'Literatuře překo-
nány.
1. Jaká je podstata jeho methody vyrovnávací, vy.

světluje názQrně na příkladu geódetického čtyřúhelníku
s ,'Oběma úhlopříčnami, obr. 1, v němž úhlopříčna 6
(;== AB') je následkem chyb v j~ stranách batší o B'B
a proto není pbrazec UZavřen. '
Strany i úhlopřičny si mysllime nahraženy pružnými

pruty ve stavu bez jakéhok{jl-ivnapětí. Délky jejich jsou
stejné jako délky přímo naměřené. Tuhost prutů se rovná
vahám pozorQvání. .
Mějení obrazce je jednou přeurčene (jedna úhlopříčna

je nadbytečná), prQto je náhradná soustava prutová jea-

nou staticky neurčitá. Nadbytečný' prut budiž v úhlo-
příčně 6. Vyjme-li se tento prut, stává se prutová sou-
stava staticky určitou.
, Do této soustavy dá se prut 6 vpočítati z obvodových
stran a úhlopříčny 5. Ale výpočtem stanovená' délka je
větší nežli přimo naměřená. Když se tedy zase v:,oží do.
soustavy staticky určité přebytečný prut 6 v téže délce
jako hodnota naměřená a připojí se k vrchQlům A, B.
vznikne ve všech prutech obrazce napětí vnitřními oprav-
nými silami S, jež způsobí opravné deformace v (t,éžpo-
suny).Obě úhlopříčny budou taženy (posuny + v), obvo-
dové strany tlačeny posuny - v).
Opravy v jsou dány VZQrcemHookQvým

v = .§.. , . (1)
p

v němž váha p je tuhost prutů a tudíž deformující
síla S= p . v. Deformační práce je Sv = p • V'2 pro každý
jednotlivý prut a [pv2] pro celou soustavu. Ale statická
soustava, měřicky přeurčená, vnějšimi silami nezatížená,
má deformační práci [pv2] min i m á 1n í. Jeto stejná
podmínka jako ve vyrQvnávacíIÍ1počtu. Statická soustava
v rovnováze zaujme ne j p r a v d ě pod ob n ěj šít va r. '
Můžeme tedy počítati geodetické sítě. a jiná přeurěená
měření methodou statickou; stejně jako statické kon-
strukce by se daly počítati počtem pravděpodobnosti.
II. Pantoflíčkův vyrovnávací počet statickou methooúu

se zakládá na čtyřech základních poučkách stavebné
mechaniky, a to: na t. zv. v ir t u á 1n íp r á c i, na větě
Cla p e y r o n o v ě. na větě Ma x w e lIJ lov ě a na větě
o opravné deformaění práci.
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, a) V i rtu á 1n!.. (myšlená) práce je práce myšle-
ných sil vnějšichQ, které působi ve :!!cholech náhradné
soustavy a vn~ř~ch myšlených sil' S. Podstatné je, že
myšlené sily Q, S jsou nezávislé na skutečných posu-
nech v skutooných vnitřnich sil.

Je-li Qm (obr. 2) vn e JSI myšlená sila, působici ve
vrcholu m prutové soustaVY a jestliže se působiště t~o,
sily posune z m do m', neboli posune ve směru sily Qm
do m" o ~m" je virtuálná práce

Qm~m'

Zde je ~m p~mět !Jcsty vrcholu m' při deformaci do
paprsku sily Qm'

V'n i t ř n i myšLená sila Sm v bodě m vykoná v'irtuál-
nou práci

Sm .vm;

Úhrnné virtuálné jlrácevšech sil náhradné soustavy jsou

[Q~] = [Sv]

b)' Vět a .0 Ia p e y r ()n o v a. Předešlá rovnice
platící pro myšlené sily, platí také pro skutečné
vněJši a vnitřni Q, S. Proto je

[Q~] = [Sv]

Při skutečném zatíženi hmotné soustavy nepůsobí však
sily Q, S najednou v plné své velikosti, nýbrž znenáhla,
od O do konečných velikostt V určitém okamžiku je
jejich velikost Qx' Sx 'a ve velmi krátkém intervalllu je
změna posunů d~ a dv. Pro krátk,ou dobu deformaěního
pochodu plati obdobně rovnici (2a)

[Qx' d~] = [Sx' dv],
nebo dosadí-li se podle rovnice (1) na pravé .straně

[Qx .~] = [Sx' d ~]

Pro celý deformační pochod

t [Q~] =i [ ~J,

i [Q~] =i [Sv],
ooz Je věta Olapeyronova~ Práce vnějších .a vnitřních
sil ne z á v i s í na zákonu, podle kterého se vně-jší Bily
zvětšují, také nezávisí na pořadí, pOlllJe ktereho vnější
Bily začínají působiti na soustavu, a je rovna polQvině
práce, kterou by vykonaly vnější sily, kdyby působNy
v plné své velikostí a po celou dobu deformaěního po--
chodu.
c) V ě ta Ma x w ell o v a. Předpokládejme, že ve

vrcholru m prutové soustavy působí vnější sila Qm=1
a ve vrcholu n vnější silla Qn= 1.

Sila Qn=i posune vrclio~em.m ve směru sily Q",
o ~mn a sila Qm = posune vrcholem n ve směru sily Qn

., olJnm- Věta Maxwellova zní:

S lov y: SílIa Qn = 1 posune uZlovým bodem m ve
, směru tam Působ\cí sily Qm o stejně veliký posun jako
sila Qm=1 bodem n ve směru sily Qn'
Věta Maxwellova je ještě tím důležitá, že z ní plynou

některé další věty, /kterých lze používati při řešení ná-
hradných soustav statícky neurčitých a při výpočtu
,.středních chyb.

d) Op r a v n á d ef o r m a ční p r á c e statiCKY ne-
určité soustavy při nesprávnÝch rozměrech přebytečných
· prutů je minimálni/, když není soustava zatížena vněj-
~šímí silami; a rovná se [pv2]. .
!

· nI. P o u žit í pře des Ia n Ýc h vět n a v y r ov-
· n á n í g e ode t i c k ý c h měř e n t Methodou nejmen-
t ších čtverců se vyrovnávají Si~ožitápřebytečná měření
._buď jako pozorování závíslá nebo zprostředkující,' static-
kou methodou bud methodou' virtuální práce nebo práce
deformačnt
Autor nadepsaného spisu odvozuje obecný postup vy-

rovnání závislých a zprostředkujících veličín, jakož i vy·
rovnání přímých měření délek různé váhy.
Zvláště tento poslední jedn6duchýpřípad může velmi

dobře posloužiti 'na názornou demonstraci jeho methody.
Délka AB = s byla měřena n-krát v hodnotách 81,

R'2 ••• sn a s vahami P1, P2 ••• vn' Pozorování se nahradí .
pružnými pruty o délkách Si a tuhostech Pi' i ,= 1, 2 ... n.
Všechny pruty se spojí na koncích p~vně v celek.
Následkem nesprávné jej[ch délky nastane v každém

prutu napěti, jež deformuje pruty o opravy vi' i= 1,
2 ... n. Když pruty zaujmou vyrovnanou polohu, nabu-
dou stejné vyrovnané délky

q=Sl+Vl

q= S2 + V2

(2)

(2),
síliy

q.::i= Sn+ Vn

J eUkožobecně podle zákona H o ok o v a v = ~, tak jsou
vnitřní sily P

i =1,2 ... n.
Rovnice (b) dává pro jednotlivé pruty tyto hodnoty:

8!=,P1V1

82= P2V2

Sn=PnVn

POvyrovnáni nastane v prutech rovnováha, pro kterou
je souěet vnitřních s11= O.

[S] = 0,
což dává po dosazení podle rovnice (b) známou kontrolní
rovnici [pv] =O.
Násobme rovnice a) tuhostmi P1, P2 ••• Pn (vahami

'v methodě nejmenších ětvm~ců).

P1q ,= Pl;;~ + P1V!,

P2q= P2S2 + P2V2,

Pnq=PnSn + PriV~,

Po sečtení dostáváme
q fp] = [ps] + [pv],

q= [ps] (c)
fp] ,

coz Je všeobecný aritmetický průměr jako při methodií
nejmenších čtverců.
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Abychom určili váhu všeobecného aritmetického stře-
du, dáine působiti na prtlU;Jvýsvazek sílu Q= 1ve směru
,podélné 'osy svazku prutového. Jeho tuhost je [p] a
posun ~ ve směru si!:iyQ je dán vzorcem

d=_l_. (d)
[p]

Tuhost vyrovnané délky, q prutů (její váha) je

.1:... = [p],

"takže váha vyrovnaného prutu je
p= [p]

jako v methodě nejmenších čtverců.
Autor odvozuje dále vzorec pro střední chyby a do-

chází k výsledlm, že střední chyba jednotky vážné se
rovná p r ů Itt ě r n é j e dno t k o v é o p r a v n é p r á c i,
tedy výrazu

~ [pv2]k2= ,
11

kdež v j~ou přebytečná pozorování v počtu n - l.

k!= ± V [p1JV] = ± V [p'vv]
v n-1

Vzorce pro střední chyby jednotlivých pozorování a
všeobecného aritmetického průměru vycházejí rovněž
stejně, jako v methodě nejmenších čtvérců.
Zároveň je zřejmé, že odvozování vyrovnávacího po-

stupu je jednodušší nežli v methodě nejmenšfuh' čtverců.

Ze soustavné učebnice profesora Pantoflička jsem vy-
bral podstatné ukázky, z nichž by byl zřejmý princip
jeho vyrovnávací statické methody a předpokilady, na
nichž j,i vybudoval. -Ostatní je nutno uvésti z nedostatku
místa již jen přehÍedně. .
V příkladech na vyrovnání odvozuje dále elipsu posu-

nů a elipsu. chyb. Další část »Ró zm ě r y a t va r n á-
hra dní s o u s t a v y s t a t fc ké« je tím důležitá, že

RŮZNÉ

podává v še ob ec n á pravidla, jak nahrazovati; nejvý-
hodněji jednotlivá měření a pak spOOiálně délková \a
úh'l'ováměřeni, jak se výskytúji v ·polygonech.· .
V následující části řeší vyrovnání stranového čtyřúhel-

níku, protínání postupného, a to methodou virtuální prá-
ceamethodou deformační. Pro první druh vyrovnání při-
pojuje číselný příkilad, ve druhém způsobu odvozuje
elipsu chyb.
V dalším odstavci následuje vyrovnání průseku délek,

zase s číselným příkladem.
Následuje vyrovnání zpětného protínání a protíná1lí

kombinovaného s jednoduchou grafickou kontrolou.
Další odstavec je věnován řešení polygonů. Pojednává

o polygonu. vsuliutém, o vyrovnání úplného polygonu
methodóu pružn'Ých ki:oubů a soustavou příhradovou.
Ke každému druhu vyrovnání připojuje ihned také čísel-
ný příklad. '
O vyrovnánípolygonů bude ještě referováno zvlášť.
Práce je zakončena obecnýmJi rovnicemi pozorování

zprostředkujících.

Karakteristika Pantoflíčkova vyrovnávacího pootu sta-
ticlmu methodQu je j e d li o d l.j. c h o s t a s nad n o s t
vyrovnání. Veškerá odvozováni' jsou celkem krátká a
jasná" nevyžadující rozsáhlých matematických vědo-
'mostí. Je tedy jednodušší nežli methodá nejmenších
čtverců a výsledk;y:dává stejné. .
Ale autor sám určuje upotřebitelnost své methody

takto: .»8ítě, v nichž by:;y měřeny jen strany, řeší se
statickou methodousnadnějí nežli methodou nejmenších
čtverců. Také místní trigonometrické sítě a sítě póly-
gonové se vy.rovnávají staticky dosti snidno, ale rozsáhlé
sítě trigonometrické se vyrovnávají methodou nejmenších
čtverců snadněji, Zato zvlášt výhodný výpočet statickou
methodou je výpočet průměrných kvadratických chyb
různÝch vYI>očitanýchveličin'ť. \.
Tato originální práce prof. Pantoflíčka zasluhuje ve-

Uké J;lozornostia bylo by si přátJi, aby ml!1Jezlai v řadách
goodetů, zvláště mladých, hojného praktíckého upotřebe-
ní. Doporučujeme ji vřele ke studiu pro její veliké před-
nosti: pro bohatý obsah a pro jasnost i srozumitelnost
podání. Tichý.

Vládní nařízení o organisaci ~ pt'tsobnosti Státního
zeměměři~kého a kartografického ústavu a o technickém
poradnim sboru ve věcech veřejného vyměřování a ma-
. pování - dallší organisaění, zpevnění .IlOUistředěnézemě-
měřické služby. Podle osnovy uvedeného vládního naří-
zeni, schválené ve schůzí vlády dne 25. dubna 1950, zří-
zuje se při ministerstvu techniky pro veřejné vyměřo-
vací a mapovací prá<!e celostátního významu a práce
zvláštní povahy, Státní zeměměřícký a karto-
g r a f i c k ý úst a v !;lesídlem v Praze. Jako oblastní
orgán na Slovensku zřizuje s'e při pověřenectvu tech-
niky S loven s k Ý zem ě měř í c k Ý a k a r t o g r a-
f i c k ý úst a v se sídlem v Bratislavě.
Státní zeI1lěměřický a kartografický ústav vykonává

činnost, kterou obstarávalyZeměměřický úřad, Repro-
dukční ústava Ústřední archiv pozemkO'Vého'katastru;
Slovenský zeměměřický a kártografický ústav pak čin-
nost, kterou až-dosud obstarávaly Triarigulační kancelář,
Reprodukční ústav, Fotogrametrický ústav pro Sloven-
sko, hraniční a zeměměřické oddělení pověřenectva tech-
niky. Taková roztříštěnost nevyhovÓ'Valaani po stránce
organisační, ani pracůvní, ani hospodářské. Vládnim na-
. řízením prováděné soustředěni celostátních prací v je-
'di.ném ústavu osvědčilo .se v SSSR, Polsku a Maďarsku.

Ústavu přísluší zejménaplánO'Vání vlastních. prací
vyměřovacích a mapovacích, geodetické základy polohů~
pisné a výškopisné, měřicko-technillké práce na státních
hranicích, ústřední archivní a dokumentační služba, ze-
měměřický výzkum a zkušebnictví, vybudování základů

pro katastrální vceňov'ání a vtřiďování,vyhotovování
veřejných mapových děl použitím všech měřických me-
thod včetně pozemní a letecké fotogrametrie, vyhoto-
vování, rozmnožování, vydávání a' rozšiřování mapo-
vých děl veřejných a jiných, jejich odvozenin zejména
pro potřeby plnění jednotného hospodářského plánu a
územního plánováni a výstavby obcí, zjíšťování pomíst-
ných názvů atd.
Vnitřní organisace ústavu, i slovenského, bude upra-

vena podrobně organisačním řádem vydaným ministrem,'
techniky. '
Vládním nařízením se dále zřizuje technický poradní

sbor se sídlem v Praze, jako pomocný orgán minister-
stva techniky ve věcech veřejného vyměřování a mapO'-
vání. Úkolem sboru je zejména podávati vyjádření a
dobrozdání při řešení celostátních zásadních problémů
v oboru veřejného vyměřování a mapování. Technický
poradní: sbor má nejvýše 25 členů -odborníků, thooreti-
ků i praktiků, jmenovaných miniskem techniky na dva
roky. Člénstvíve sboru je funkcí čestnou. Zpracování
dílčích úkolů pro jejích projednáni v plenu sboru bude
svěřeno zvláštním komisím, do kterých mohou býti při~
zváni 1 další odborníci, kteří nejsou členy sboru. Pro
jednání ~chnického poradniho sboru i zvláštních kOl:p.isí
vydá ministr techniky jednací řád. V jednacímřádě ..
bude pamatO'Vánona zřízení zvláštní komise pro řešení
oblastních otázek slovenských, kterou budou tvořit slo-
venští členové techníckého poradního sboru.

Ing. Vlk.
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