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Hlavním a nejdůležitějším
úkolem nás všech při
budování socialismu je boj za zachování míru. Posílením. průmyslové
výroby
novými
pracovníky,
zhospodárněním administrativy
všech ,tlložek zeměměřické služby a převáděním nadbytečných v admi·
nistrativě
zaměstnávaných
schopných inženýrů
a
techniků k výkonné zeměměřické službě zabezpečujeme trvalý
mír, tak potřebný pro plánovité u
úspěšné vybudování všech pro socialismus potřebných zařízení.
Velké administrativní
aparáty ať v lidosprávě.
ve státní správě, v družstevním i znárodněném sek·
toru způsobují neúměrné prodražování
konečných

jekční
nepřipraveností,
nedostatečnou
organisací
práce, opožděnými narychlo a nakvap dodanými mapovými podklady pro projekty,
nesprávným a neorganisovaným vytyčováním
dílčích projektů, zařízení, stat)eb, tunelů, vodníCh děl, komunikací a pod.
Všechny tyto nedostatky,
které se při našich
stavbách vyskytují.
jsou způsobovány nesprávně
rozmístěnými technickými
a inženýrskými
kádry a
nedokonalým rozplánováním pracovních postupů při
budováni velkých inženýrskýčh
děl, jakým je budování těžkého i lehkého průmyslu,
výstavba so~
cialistickýchsídlišť,
údolních přehrad, silnic, drah
a pod.

výrobků zeměměřické služby. A jsou to právě t. zv.
Dalšími nedostatky
plánujících
jednotek
dosud
režijní přirážky
k platům výkonných zaměstnanců
bylo, že si dostatečně včas neuvědomovaly, že pro
inženýrů, techniků a pomocných dělníků, které nevýstaVb'Ll 'jakéhokoli
podniku nebo zařízení, má-li
úměrně zdražují
ceny výsledných
elaborátů, t. j.
být postupováno hospodárně, je potřebí do podrobzeměměřických
poq,kladů pro veškeré územní plánosU vypracovaný projekt a plán výstavby, které.
nování, výstavbu měst a obcí a konečně pro vÝmu musí předcházet vyhotovení řádného mapového
stavbu průmyslových
závodů a podniků. Tyto redíla, t. j. zaměření a zobrazení skutečného povrchu
žijní přirážky přesahují mzdy, platy, odměny a názemského polohopisně i výškopisně se všemi dosahrady c6stovních výloh mnohde 100 i více procent.
vadními objekty a zařízeními.
Toto jistě není zdravým zjevem, i když uvažujeme, že do této režijní přirážky jsou započítávány
Nedostatkem
plánujidích
jednotek bylo a stále
amortisační částky na stroje, přístroje a pomůcky.
je, že teprve při zadávání projektu přijdou na to,
nájemné z budov a kanceláří, daně a pod. Značnou
že nemají podklad, na kterém by se projektovalo
a
část této režijní přirážky
tvoří náklady. 'na admipožadují řádný mapový podklad v nesmyslně krátké
nistrativní .• t. j. neproduktivní
složky zeměměřické
době
domnění, že, tyto polohopisné a výškopisné
služby, na které musí výkonní inženýři a technici
podklady jsou někde na skladě nebo že se dají povydělat a v pravém smyslu slova dNt.
řídit přes noc.
V současné době probihá na základě usnesení
Aby s takovými nedostatky plánujících jednotek
vlády ze dne 29. 6. 1951 do konce roku 1951 převod' , bylo jednou skoncováno, přistoupil
Státní úřad plá77.500 \administrativních
zaměstnanců
ze, všech
novad k plánování
zeměměřických
a kartograficvýrobních
i nevýrobních
úseků našeho hospodářkých prací a dává všem plánujícím jednotkám možského života včetně státní správy do produkti'lmí
nost opatřiti si plánovitě a včas požadované mapové
práce v celé Československé republice; Vláda deskopolohopisné a výškopisné podklady s jedno- i víceslovenské republiky vědoma si jasně,že technika je
roěním předstihem před projektováním
a prováděhnací silou při budování socialismu a že te9hniků
ním inženýrských
děl a zařízení. Jedině tak bude
II inženýrů
ve výkonné službě všech oborů máme
zajišt~n předpoklad hospodárného a účelného prostálý nedostatek, způsobený okupací a válkou, rozvedeni staveb.
hodlal aby techničtí zaměstnanci s odbornou kvaliS rostoucími úkoly, které jednotný hospodářský
fikací, pokud .isou zaměstnáváni v administrativě,
plán ukládá všem důležitým hospodářským výrobbyli při převodu do produktivní
práce převáděni ve
ním oborům, rostou i úkoly zeměměřické služby.
svém oboru a pomáhali tak na stavbách a v proS rostoucími úkoly nám však zeměměřické inženýrvozu zajišťovat
předpoklady
urychlené
výstavby
ské
technické kádry nenarůstají,
ba naopak za
inženýrských
děl a zařízení nutných k přestavbě
posledních 10 až 15 let (asi tak od r. 1939) nebyli
naší společnosti na společnost socialistickou.
v důsledku okupace a války téměř žádní zeměměPřevedeni inženýrů a techniků z administrativy
řičtí i ostatní inženýři a technici vyškolováni a přina základě jejího zhospodárnění k produktivní
injímáni zvláště ne do veřejných služeb. Organisačženýrské praxi a technické práci, k řízení a organím zapojením státní zeměměřické služby, mající
nisování výroby je příkazem a naším úkolem.
více charakter výrobní než správní, zejména pokud
,Máme všichni velikou odpovědnost,
aby 'tento
jde o úsek služby pracující na základním mapování
úkol splnil očekávání, aby pro převod k výkonné
II výrobě
základní katastrální
mapy 1: 2000, příinženýrské práci v poli a.na stavbách byli získáni
padně 1 : 1000, do národních výborů v r. 1949 stalo
zaměstnanci zdatní' jedinci, kteří ve spolupráci
se mnoho výkonných
zeměměřických
inženýrů a
8 dělníky
pomoho'/;(, ~,vými technickými
znalostm'i
techniku adminis~rativními,
sice vedoucími, ale neodstraiovat
překážky vznikající na stavbách proproduktivními
silami, k nimž byli vybrani pravě
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jedni z nejosvědčenějších
a nejuvědomělejších
budovatelů socialismu.
Z toho vyplývá) že je třeba pro zeměměřickou
službu hledat a najít novou organisační formu a
takové začlenění) aby administrativní
zeměměřičtí
inženýři a. technici mohli být uvolněni a převedeni
k výkonné zeměměřické a technické práci) kde budou také nejhospodárněji
a nejúčelněji
použiti.
V administrativě
je v důsleq,ku toho třeba přistoupit k provedení takových opatření) aby administrativní úkoly byly zvládány včas i s menším počtem
zaměstnanců než dosud.

Užití Gaussova konformního

Je proto třeba) aby zeměměřické
inženýrské a
technické kádry pochopily) že jejich místo je v terénu a na stavbách a aby ti) co z vážných příčin
z4stávají v administrativě
a dozorčí službě přispěli
socialistickým
soutěženýn a zlepšovacími
náměty
k zhospodárnění administrativy
tak) aby byl při
tom zajiš~ěn přesný a spolehlivý chod naší služby)
jako jeden ze základních
předpokladů
úspěšného
vybudováni
socialismu) k němuž opřeni o bohaté
zkušenosti Sovětského svazu) VKS(b)
a nerozlučné
přátelství
národů
Oeskoslovenska a SSSR nepochybně dospějeme.

zobrazení koule do roviny pr? ČSR

V článku jsou krátce uvedeny některé praktické poznámky k možnosti užití pro OSR Gaussova konformního
válcového zobrazeni poledníkových
pásů koule) a to s přihlédnutím
k mezinárodně užívanému
Gauss-Krugerovu
válcovému zobrazení poledníkových
pásů elips'Vidu.

Aktuálním zobrazením současné kartografie u nás zejména pro topografické mapy, větších měřítek - je Gauss~Krligerovo konformní válcové zoo'
brazení poledníkových pásů elipsoidu. Jeho zobrazovací rovnice, psány symbolicky,
X = B + (1) ,1;2 + (2) ).4+ ...
y = (3) ). + (4) ;:3+ (5) ).5+ ... ,

Uvedeme prakticky tento námět, jakož i srovnání
výsledků, jaké poskytují obě zobrazení (G. a GK.).
Nazveme-li zeměpisnou šířku na kouli písmenem U a rozdíl zeměpisných délek libovolného poledníku od středního poledníku pásu znakem V) lze
vyjádřiti element d d geodetické křivky (hlavní
kružnice) na kouli o poloměru R rovnicí
d 02 = R2 . d,JJ2 + R'2 ..cos2 U • d V2

jakoo i ostatní veličiny (skreslení, konvergence meridiánů), jsou' vyjádřeny mocninovými řadami argumentu ). (zeměpisné délky zol1Jrazóvan~ho.bodu.
d d2 = R2 . cos2 U ( d U2 + d.V2) •
,
cos2 U
měřené od středního meridiánu uvažovaného pásu).
Hodnoty B (poledníkovéhooblouku
od rovníku) a
V poslední rovnici jsou veličiny
symbolů v řadách (1), (2) atd. jsou funkcemi zeměpisné šířky 'P zobrazovaného bodu' a obsahují
o
cosU
2
současně kons,tanty elipsoidu a) e2• Pro práce v naší
republice upravil tyto vzorce a tabeloval příslušné
a V tak zvané syÍÍ1etrické souřadnice na kouli a pakoeficienty Ing. Křovák '(viz seznam literat~ry, kde
nuje mezi nimi a rovinnými souřadnicemi X) Y znáčtenář najde též prameny k bližšímu poučení).
'mý vztah - má-li býti zobrazení koule do roviny
Poledníkové pásy elipsoidu je možno zobrazit konkonformní formně na příčné válce také elementárním postupem
X + i Y = f (Q + i V) =
přes kouli, zvláště výhodně tam, kde jsou k dispo(i V)2
= f (Q) + fI (Q) . i V + fIl (Q)
síci tabulky, umožňující snadný přechod s elipsoidu
2 +
konformně na kouli. Při tomto postupu zobrazíme
(i
V)4
+
nejprve elipsoid konformně na kouli (v ČSR na
+ fll1 (Q) (i V)3 + fIT' (Q)
6
24
Gaussovu oskulační kOl,lli pro. (fo = 49°30' po,mocí
převodných tabulek'P na U Ing. Křováka); tam byv
(Q) (i V)5 +
+f
120
... ,
chom mohli přejíti vzorci sférické trigonometrie na
sférické pravoúhlé souřadnice (osa x == střední poledník uvažovaného pásu) a z těch pak podle vzorců
V2
V4
normálního válcového konformního zobrazení do roX=f(Q)-fIl(Q)
2+fIV(Q)U-':'
viny. Zde by ovšem přechod od geografických' souva
V5
řadnic ke kartografickým na kouli velmi' zdržoval.
Y = fI (Q) . V - fIIl (Q) 6 + JV (Q) 120 - ...
Takto získaná mapa (Gaussovo zobrazení) se v.rozmezí našeho státu prakticky neliší od mapy GaussPoložíme-li f (Q) = R. U (oblouk poledníkový měKrligerova zobrazení, jak později ukážeme.
řený od rovníku k šířce U), t. j. podmínkú,aby se
Zmíněnou nesnáz převodu geografických souřadzákladní
poledník nesli:resloval, a provedeme-li
nic na kartografické lze odstraniti tak, že při ře"
všechny derivace, vyjdouce .z první derivace
šení vzorců zobrazení Gaussova s koule (G.) vydU
fI (Q) = df (Q)
jdeme z téhož teorému, z něhož byly odvozeny vzta. dQ = R. cos U);
d.U
hy GauSS-K~gerova zobrazení
elipsoidu (GK.).

Q=fu~=l"tg(~+
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obdržíme
vzorce:

po úpravě,

vhodné

pro

x=~Q

U+

+~24

sin U . cos U (6 cos2 U -1)

~sinU.cosU.
2 q2

V4

+

~4

+ 1)

V6

cos U (2 cos2 U -1)

V3

+

+ 1)

V5 +

4

R

=-

Q

R
+ --120

R
+ --6q3

cos U . V

cos U (24 cos4 U -

U - 60 cos2 U

20 cos2 U

~5

Pro skreslení
rnlíme:

délkové (zavedením

cos U
+--p
2 ~2

cos U
+ -24 ~4

2

m=l

tyto

V2+

+ 72~ ~6sin U . cos U (120 cos
Y

výpočet,

rozvoj-ú v řadu)

2

(9 cos2U-4)

.

V4

+...
•

a pro meridiánovou konvergenci (kružnice na kouli
rovnoběžná se základním poledníkem zobrazuje se
na mapě přímo jako rovnoběžka s osou X):
l'

= sin

+

U'. V

+ _1_
15

e4

_1_. -sin
3 e2

sinU.

cientů G. konf. válcového zobrazení poledníkových
pásů velmi výhodné.
Jest ovšem ještě prokázati, že obraz povrchu zemského získaný G. zobrazením přechodem přes kouli
bude pro uvažované území, tedy pro ČSR, prakticky
shodIiý s mezinárodně užívaným GK. zobrazením.
Srovnejme souřadnice X, Y v obou zobrazeních
a délková skreslení m. Ztotožníme u obou map
obrazy průsečíku středního meridiánu pásu se základní rovnoběžkou zobrazení elipsoidu na kouli
(tpo = 49°30'), jakož i osy X (obrazy středního meridiánu);
počátek souřadnic je~ jižně republiky,
osa + X jde k severu. Srovnání provedeme graficky
na podkladě hodnot, vypočtených pro rohy geografické sítě o souřadnicích tp = 47<l, 48°, 49°, 49°30',
50°, 51° a A= 0°, + 1°, + 2°, + 3° (východní polovina pásu). V obrázcích jsou hodnoty, platné v těch. to rozích geograf. sítě, spojeny úsečkami, což pro
žádaný průkaz plně postačuje. Pro plynulé znázornění nebo pro konstrukci ekvideformát
bylo by
nutno propočísti více hodnot.
Obr~ 1. podává rozdíly (XnK-Xo):
v části a)
jejich změnu s rostoucí zeměpisnou šířkou tp pro
jednotlivé
poledníky
(A = 0.0, + 10, + 2°, + 3°),
v části b) změnu s rostoucí zeměp. délkou A pro
jednotlivé rovnoběžky (tp = 47°, ... 51°).
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(~ je převodný modul míry obloukové na úhlovou.*)
Zavedeme i zde, obdobně jako u GK. zobrazení,
symboly pro koeficienty při mocninách V. Počítáme·li jednotlivé členy v X,Y na desetiny milimetru,
m na 7 desetinných míst, l' na7 desetinných míst
stupně, uplatní se pro 3° i 6Q poledníkový pás vzorce
v tomto rozsahu:
X =B

.\::~

"

+ (5)

Vs

Obr. 2.

podává

obdobným

způsobem

rozdíly

(YoK-YO).

(6) V2

= (7) V + (8) V3 +(9) V5.

..~
I

Vzorce jsou jednoduché a přímé vyčíslování jejich
koeficientů je - tak jako vždy u vzorců pro refe·
renční plochu kulovou - snazší než u vzorců s elipsoidu. A sestavené tabulky koeficielltú (pro argument U) bylo by možno velmi jednoduše použít při ;.
ev. ~měně referenčníhQ elipsoidu neb koule, znásobí
se .pouze značky B: a (1) - (5) poměrem nového
lt.~ř~vějšímu poloměru koule. Vzhledem k tomu, že
konformní zobrazení' elipsoidu na kouli nachází
vždy širokého upotřebení, bylo by doplnění převod- '
ných. tabuIe,k eUpsoidu na ltouli tabulkami koefi-
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Obr. 3. posiční odchylky

+ (YaK-Ya)2,

V(XaK-Xo)2

'P
st

III

I,

I
I

50

i

30'

0

i

••

I \.

.) 1\\."\\
\

.

,
...

'7'\..

.,

'I,
~\ ,.~
"'''''0

,-l-:~
'.
Otfch

o

10

20

30

'0'"'"

Obr. 4. rozdíly (mGK - mu) v jednotkách 10-s,
kde ma zahrnuje i skreslení při zobrazení elipsoidu
na kouli. Znázorněné odchylky podávají přímo také
hodnoty (1- maK--G),
kde mOK-O je skreslimí při
zobrazení z GR. do G. zobrazení.
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V obr. 5 pak je náčrt východní části 6° pásu s vyznačenrmi posičními odc,hylkami, z G. do GK. zobrazem.

odchylek:

Vidíme, že posiční odchylky na území CSRpro
3° pásy (l = 1,5°) zpravidla nepřesahují 1 cm a
jsou na většině území (s výjimkou jižního Slovenska) menší než 0,5 cm. Skreslení délková se liší
nejvýše o 2Xl0-7, při čemž G. zobrazení má skres.,lení menší než GK. Tím jest průkaz praktické nahraditelnosti volby GR. zobrazení pro CSR zobrazením G. podán. Grafy podávají i hodnoty pro 61J
pásy, u nichž nároky na přesnost jsou nižší, takže
průkaz platí i zde. (Pozn.: Přesné geodetické vztahy
sítí, zobrazených v GR. a G. zobrazení, jsou jinou
otázkou, jejíž zkoumání není zde úkolem).
Ještě poznámku k ev. tabelaoi hódnot B a
{1) - (9). Vzorem jsou tabulky Ing. Křováka pro
upravené vzorce GK. zobrazení; Zde se omezíme
pouze na původní vzorce, kde všechny veličiny jsou
funkcemi zeměp. souřadnic U} V. Výhodná by býla
tabelace pro výpočty s hodnotami V ve stupních.
Koeficienty pro výpočet X} Y lze pak tabelovat
v jejich skutečných hodnotách. U ostatních koeficientů bylo by nejlépe zavésti tabelaci v jednotkách
téhož řádu, ku př. 10--4. Uvedeme přehled pro 3°
pásy (+ 0,5° překrytu), když vliv chyb koeficientů
(1) •... (5) na jednotlivé členy vzorců pro X) Y má
býti. menší než 0,5Xl0--4 metru, vliv koef. (6) na
m < 0,5Xl0-7 a vliv koef. (7) - (9) na jednotlivé
členy řady pro y < 1,5Xl0-7 stupně. Krok argumentu U je 10" (nejvýhodnější).
.

li

••••••

,.;

••

(1)

. .. , .....

(2)

O ,O •••..

(3)

.. ... , .....

(4)

O, •.••.

(5)

Q,OOO '"

(6)

O, ....

X 10·4

, ....

X 10·4

(8)

O, •...

X 10-4

(9)

0.00 •. X 10·4

(7)

....

interpolace lineární
interpolace line,ární
pro 'krok 10" konstanta (střed.
hodnota) .
interpolace lineární
interpolace lineární
pro rozsalí stránky tabulekkonst.,
lze tabelovat přímo člen (5) • V5
pro argument V
pro krok 10" konst. (střed. hodn.)
interpolace lineární (= sin U)
pro .krok 10" konst. (střed. hodn.)
jako u (5)

I

Pro 6° pásy by bylo nutno při stejné požadované
přesnosti rozšířiti koeficienty (4), (5); (9) o jedno
místo.

Prof. Dr Frant. F i a 1a:· »Kartografické zobrazování.,
Praha 1935. -'- Týž: »Geodetícké počtářBtví UL běh«,
Praha 1938: - Prof. Ing. Dr Jose,f Bij h m: »Gauss-Kl'iigerovo zobrazeni«, Zem. obz. 1943. - Týž: »Matematická kartografíe«. Díl I. Brno 1950. - Ing. Dr Vlastimil
B 1ahá k: »Naše nové vojenské mapy •. Kartografický
přehled 1947. - Prof. F. N. I{ r a s o v s k i j: »Vysšaja
gj)odesiia«, Část iI.Leningrad
1932. J o r d a n- Eg··
gert:
»Handbuch der Vermessungskunde .• IU/2 svazek;. Stuttgart 1941. - Ing. Josef K ř o v á k: »Zobrazovací tabulky« (U na q;». Praha 1928.- Týž: »Tabulky
1li výpočtům Gaus,s-Kriigerových zobrazovacích údajů •.
Praha 1941.
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Zhušťování podrobné trigonometrické sítě pro' topografické
a fotogrametrické mapování
Srovnání požadavku při zhušťování sítě trigonometrických
bodů pro katastrální
vymerování
na
jedné straně a pro topografické
mapování, fotogrametrii
a jiné účely na straně druhé. Hospodárné
a účelné požadavky na hustotu, stabilis~ci, místopis, polohové i výškové zaměření, přesnost měřených
úhlů i délek a měřické methody. Zhušťování sítě trigonometrických
bodů polygonovými
pořady o stranách 500 až 1000 m. Přímé měření těchto polygo"nových stran speciálními 50, 100 až 150 m dlouhými
pásmy. Použití Dan i lov o v y methody paralaktické
polygonometrie.
Úvaha o vlivu chyb v měřené
krátké základně a v paralaktickém
úhlu při vyloučení systematických měřickýchchyb.
Použití methody
postupnJho protínání vpřed bez měření délek stran.
'

Podrobnou trigonometrickou síť o průměrné délce
stran 2 km a hustotě 1 bodu na 2,5 km2 je nutno pro
podrobné měření katastrální, topografické mapování, fotogrametrii,
inženýrskou tachymetrii a jiná
měření doplnit dalšími měřickými body. Ideální' by
bylo, kdyby hnéd po provedení triangulace byla
podrobná trigonometrická
síť zhuštěna dalšími
body, určenými polohově i výškově tak, aby byl
pořízen trvalý podklad pro jakékoliv další měření,
t. j. až do bodů polygonových včetně. Nejvyšší požadavky na množství měřických bodů a jejich přesnost co do polohy má (až na vzácné výjimky) katastrální měření. »Návod A, jak vykonávat katastrální měřické práce pro obnovení pozemkového
katastru novým katastrálním řízením« z r. 1940
rozlišuje v § 17 katastrální měření na:
a) určování, trigonometrických bodů podrobnou
triangulací - podrobná (místní) triangulace,

grafická mapování a fotogrametrii
se neurčují
vždycky body tak přesně, aby vyhovovaly na př.
katastrálním předpisům, mnohdy se nestabilisují
vůbec nebo jen dřevěnými koly a výsledků se využije jen pro jedno měření.
Je-li pro včasné provedení mapovacích nebo jiných měřických prací nutné zhuštění podrobné trigonometrické sítě do hustoty na př. 3 bodů na'
1 km2; je z hospodářského
i odborného
hlediska
nutno
konati
měření
situační
a výšková
s takovou
přesností,
aby určené body vyhovovaly
pro všechna
dalš í o b v Yk Iá měř e n í, kromě snad měření speciálních, vyžadujících :avláštní přesnosti. Body je
třeba dobře stabilisovat, pořídit jejich místopisy a
seznamy souřadnic i výšek. Při pozdějším katastrálním měření se v takových prostorech provede jen
polygonisace, neboť všechny význačnější měřické
body již byly určeny protináním nebo polygonisací.
b) určování význačnějších měřických bodu proUrčení bOdu protínáním vpřed je snadné a jednotínáním nebo polygonisací' a polygonisacé,
duché. Je 'však zapotřebí signalisovat bod, jehož
c) podrob;né měření.
souřadnice chceme určit, signálem nebo alespoň výtyčkou a mimo to signalisovat a měřit horizontální
Podle dosud platných předpisů není nutno prl
a vertikální úhly nejméně na 3 bodech, daných soukatastrálním měření - s výjimkou podrobné triangulace - provádět měření výšková, která jsou ne- řadnicemi, aby se získaly prvky pro kontrolní výzbytná, pro ostatní měření. Aby se však zabránilo ' počty. Pokud se měření v poli týká, je ještě ponehospodárnému a neúčelnému opakování země·' hodlnější určení bodu protínáním zpět. Stačí nfl,jít
takové stanovisko, z kterého jsou vidět alespoň
měřických prací, je žádoucí, aby při katastrálním
měření byla vykonána také měření výšková na bo- 4 signalisované body (opět pro kontrolní výpočty.
neboť pro určení bodu zpětným protináním stačí,
dech určených protináním a na bodech polygonojak známo, 3 body) a změřit směry (úhly) na tyto
vých. Tím se získá pro všechna další měření 'nutný
situační a výškový podklad.
•
body. Obtiž při určování bodů protináním spočívá
Topografické mapování, fotogrametrie a také ně- v tom, že velmi často nelze najít body, ze kterých
by směry na nový bod se protínaly pod výhodnými
která jiná měření pokračují však mnohem rychleji
úhly a dále v tom, že všechny dané body nebývají
a nemohou vždycky čekat, až v dotčených prostorech dojde ke katastrálnímu měření. Provádělo se již signalisovány.' To svádí k tomu, že se určují
body z úzkého svazkú paprsků a jejich souřadnice
proto a ještě provádí samostatné zhušťování pro
jsou pak nepřesné. Další častou závadou je, že bod,
tyto měřické práce. Při tom vlastně jde o prvou
část katastrálního měření pod písmeno u b), neboť který lze dobie určit protináním, není zrovna nejvhodnějším stanoviskem pro topografa nebo se nese tu určují
vý~načnějšíměřické
body
hodí za vlícovací bod ve fotogrametrii.
protínáním
nebo
polygon/isací.
Za body
Pro své nesporné výhody zůstane určování bodů
Určené protínáním se v obou měřeních, katastrálním
zhušťovacích protináním, zejména protináním zpět,
i tOPografickém, voli především body s ,přirozenou
nejpoužívanější methodou. Je však nutné, není-li
signalisací; na př. věže kostelů, kaplí, zámků, vrcholy božích muk, křížů a pod. Není-li takových vhod- možno protináním určit výhodné body, použít poných bodů, volí se význačné body terénní, které se 1 Yg o n o v é h o měř e n í nejen v lesnatém terénu
Určí protíll-áníni nebo polygonisací. Nedostatek do- a v údolích, ale i v terénu otevřeném. Nevýhodou •
kvadní praxe je V tom, že při zhušťování pro topo_ polygonových nIěf~n,í je měřl;)ní d,élek polygonovýcn
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stran, které je pracnější a méně pohodlné než mě·
ření úhlů při určování bodů protínáním. Další nevýhodou je, že při přesnějších měřeních je nutno naměřené délky redukovat o opravy ze sklonu, z nesprávné délky pásma, z průhybu pásma, z teploty,
z nadmořské yýšky a po případě také o o pr a v u ze "I
zobrazení
do roviny.
O chybách při měření
délek pásmem a o redukcích naměřených hodnot
pojednává zevrubně prof.x Dr Ryšavý v »Nižší geo~
desii«, Praha 1949, str. 215. Všechny tyto redukce
se však dají snadno a pohodlně odečítat z abaků viz článek Ing. IDr V. Staněk a Ing. C. K. Sindelář:
»Redukce měřených délek«, Zeměměř. obzor, roč.
1945, strana 33.
Hustota bodů pro topografické vyměřování a fotogrametrii je poměrně malá, proto je výhodné
volit - pokud je to možné - dlo.u h é p o I Yg on o v é str a n y. Katastrální
předpisy připouštějí
strany nejvýše 300 m dlouhé, ovšem za předpokladu,
že je užito stroje se čtením na 20". V polygonovém '
měření se přenáší orientace a tedy úhlóváchyba
v krátké straně způsobí větší chyby' v souřadnicích
bodů, počítaných z následujících dlouhých stran.
Je-li však k měření vrcholových úhlů použit na př.
stroj se čtením na 1" a jsou-li strany vhodnou methodou změřeny dostatečně přesně, není důvodů,
proč bychom nemohli volit strany 500 až 1000 m
dlouhé. Krátké strany se v takovém pořadu samona př. tak, že odečitací značka pro měření délkové
zřejmě vyskytovat nesmí.
by byla, dána ryskou na horní ploše válečku v (viz
O zvláštních způsobech měření dlouhých stran
obr. 1). Měření délky by se vykonalo postupně mezi
bude pojednáno v dalším textu.
\ dvěma stojany stejným, ovšem méně přesným způsobem, než při měření geodetických základen invaa.) Měření polygonových stran dlouhými pásmy.
rovými dráty při použití značkových stojanů. Viz
na př. Ryšavý: »Vyšší geodesie«, Praha 1947,
Ve Svédsku propracovali prof. Jaderin a prof.
str; 67.
Rubin methodu, při které se k měření polygonových
Stojany' na počátku a na konci polygonové strany
stran používá dlouhých, ú z k Ý c h ocelových pásem
by
se nechaly stát pro změření vrcholového úhlu
(Hallert: »Eine in Schweden benlitzte Methode bei
polygonu. Jako signál by se nasunul na váleček v
Liingenmessungen1 besonders von Polygonseiten«,
Allgemeine Vermessungsnachrichten,
roč. 1939, delší váleček V, ukončený kuželem a natřený vhodnou barvou. Výhodou kuželového zakončení je snadstr. 436).
Pásma jsou z výborné oceli, asi 4 mm široká a nější zaměřování na různé vzdálenosti, kdy při větM
,vzdálenosti příliš slabý signálek je špatně vidět a
0,3 mm silná. Představují tedy jakýsi plochý drát
1
a jsou dlouhá 50,100 nebo 150 metrů ). Váha 100 m naopak při menší vzdálenosti se špatně měří na
silný signál.
dlouhého pásma je asi 1 kg. Na koncích je pásmo
Měří-li se na př. po silnici, chodníku nebo. po
zesíleno, aby se zabránilo přetrhnutí v těchto místerénu
rovnoměrně· skloněném, potom nejrychlejší
tech. Pásma jsou dělena zpravidla jen na celé metry
a nejpohodlnější je pokládat pásmo přímo na terén.
(po obou stranách protichůdně)
a délky kratší
Odpadne používání značkovýchstojanů
nebo kolů
metru se odměřují pomocným pásmem 1 metr dloua
redukce
z
průhybu
pásma.
.
hým, děleným na milimetry. Stejně dobře je možné
Zajímavé
jsou
výsledky,
kterých
bylo
touto
me·
pásmo dělené na decimetry s pomocným měřítthodou ve Svédsku dosaženo (tabulka 1):
kem 10 cm dlouhým. Pásma' jsou cejchována

1!

pro určitou teplotu a určitou napínací sílu, zpravidla
10 .kg. Napínání se děje zpružinovým siloměrem,
k jehož upevnění v libovolném místě. pásma slouží
speciální konstrukce. Napínání se děje buď ručně
nebo zvláštní holí. Aby se měření usnadnilo, rozdělí
se měřená délka ve vhodné úsekv do země zaraženými koly, mezi kterými se prov~de měření.
Výhodné by bylo použít 3 stojanů. Měřená délka
by se rozdělila na úseky stojany, vhodnými též pro
postavení stroje, se značkami vhodně upravenými,
1) Podobných, dlouhých pásem z i n v a r u používají
Američtí ~eodeti k I:Qěře~í i'eQdetíckýc4 základell.

Měření

<'$
.!<l

A

1.
m

1.
2.
3.
4.
5.
6.

154,091
182,638
149,367
77,074
134,125
166,956

:;
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2.
m
154,086
182,641
149,381
77,073
134.139
166,943

Odchylka
.mm
5
3
14
1
14
13

Dovolená odchylka.
podle instrukce A
v terénu příznivém
mm
80
90
80
60
70

80
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Uber ein Schema der paralaktischen Glieder bei der
genauen Polygonometrie«, MitteiI. d. R. f. L., rot
1936, str. 24. Protože však se žádá, a'by práce při
zhušťování byla jednoduchá a rychlá, lze se spokojit
s úvahou o základně vytyčené kolmo k měřené délce
v jejím koncovém bodě podle obr. 3. Tím ovšem není
řečeno, že by to byl vždycky nejyýhodnější způsob.
Je však nejjednodušší. Základnu z lze měřit buď
přímo ocelovým pásmem nebo nepřímo optickým
dálkoměrem. Při měření pásmem i optickÝm dálkoměrem je opět výhodné použití značkových stojanů.
Na bodě Pl stojí stroj, bod p. a koncový bod základny A jsou signalisovány stojany se signálky.
Změří se paralaktický úhel u, vrcholový úhel polygonového pořadu a výškový úhel nebo přímo převýšení mezi body Pl a P2• Přejdeme na bod P2 a
změříme pásmem délku základny mezi značkovými
stojany. Stejně dobře je možno místo stojanů použít do země zaražených kolů a u méně přesných
měření jen výtyček. V případě optického měření
základny postavíme v bodě A dálkoměrnou lať a
strojem na bodě p. změříme úhel tJ pro výpočet
vzdálenosti z - viz ~br. 4. Délka polygonové strany
" rovna:
Je
D = z. cotg a
(1)

Pro srovnání byly v pósledním sloupci tabulky
zapsány dovolené odchylky podle naší katastrální
instrukce (v milimetrech)..
V tabulce je nápadná shoda dvojice měření při
délce kratší 100 metrů (délka pásma), což je celkem přirozené.
Nevýhodou dlouhých pásem je velké prohnutí a
velký vliv vět:vu. Obojí se, dá zmen,šit tyčí s vidlicí
(podle prof. Rubina), která se zarazí do země v měřeném' směru. Vidlicí je možno pohybovat nahoru
a dolů a urovnat ji do směru mezi zaměřované body
A, B. Tyč podpírá pásmo (obr. 2). úhel sklonu se
nezmění, jen redukce z průhybu pásma se skládá ze
dvo~ částí LI = LIl + Ll2, při čemž LIl se najde pro
délku lp LI'2 pro délku l2' Kdyby nebylo pro povahu
terénu možno vidlici urovnat do spojnice, AB, musela
by se délka rozdělit ve 2 úseky a měřit každý zvlášť.
Je-li vítr mírný, není u úzkých pásem jeho vliv pří-o
liš velký. Reicheneder studoval vliv větru na měření
invarovými dráty a udává příklad: základna 960 m
(40 úseků po 24 metrech), rychlost větru 6,4 m/sec.
(mírnější vítr), při čemž tento vítr působí kolmo
k měřené délce a má tudíž největší účinek. Oprava
z působení větru byla pro celou délku 1,24 mm
Stanovíme vliv chyb v základně a v paralaktic(Reicheneder: »Der Windeinfluss bei Basismessunkém-úhlu na výsledek za předpokladu, že systemagen mit Invardrahten«, Mitteilungen des Reichstické chyby z měření byly vyloučeny měřickou meamt fUr La,pdesaufnahme, roč. 1937, str. 62).
thodou nebo počtem. Diferencováním rovnice (1)
, Při pásmech 100 metrů dlouhých bude vliv větru
dostaneme
větší, ale je možné jej snížit podepřením popsanou
1
tyčí s vidlicí a tak délku rozdělit na kratší úseky.
dD = dz. cotg a - -'-2-' Z .da
(2)
K zJllírnění účinku větru jsou dlouhá pásma vyráSIn a
běna. ve velmi úzkém tvaru.
b) Paralaktické měření polygonových stran

cotg a

Tak jako byla v předcházející kapitole vlastně
aplikována pro měření dlouhých polygonových stran
methoda měření geodetických základen dlouhými
pásmy, může být pro tentýž ,účel použito Danilovovy methody paralaktického měření délek, ovšem
jen s takovou přesností, jak toho účel měření vyžadllje.
;
ByJo by možno použít kterékoli polohy základny,
o nichž uvažuje prof. Danilov v článku: »Zur Frage

D
=!:~,

Z

D

dD =-.

z

dz -

sin a=!: tg u

D2 du"

-.

z

-/-,

e

;

==

z
D

1/' =206265

(4)

Z rovnice (4) plyne pro v li v c h Yb Y d z v m ěř e n é z á k I a dně (za předpokladu, že úhel ,u je
bez chyby):
dDz=

D

-. dz
z

Relativní chyba délky D bude:
dDz
dz
-----v:
= Z-
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čili: Relativní
chyba
V délce
D je rovn~
r'elati
vní chybě
v základně.
Základna musí
být tedy určena nejméně s takovou relativní chybou, jakou žádáme pro výsledek. 2ádáme-li na př.
při straně D = 500 m, aby výsledek měl chybl.l
± 10 cm a můžeme-li základnu změřit s chybou
± 1 cm, vyplývá z rovnice (5) nutná délka základny:

z = ~.

D

=

0,01.500
0,10

dDz

= 50 m

Pro vliv chyby v měřeném paralaktickém úhlu a,
za předpokladu bezvadné základny plyne (znaménko
není nutno uvažovat):
D2 da"
dDa= -.-' -,,(6)

z

e

a tedy: Při konstantní chybě d a roste chyba v délce se čtvercem délky, zůstává-li základna stejně
dlouhá. Jestliže tedy chceme při dané přesnosti
úhlového měření, závislé na použitém stroji a na
podmínkách při měření, zvyšit přesnost polygonové
strany, musíme prodloužit základnu.
. Přejdeme-li ke středním chybám, bude z rovni-

ce (2):
mD2 = (mz•

cotg a)2

nebo, použijeme-li vztahů

+ (~.

sm a'

)2

ma
('
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mD2=,~
Vytkneme-li (~

r

bude

po

DV

mD=:!;-Z

odmocnění:

ml+

( D,.me )2
a

na příklad mz = ± 1 cm, ?na = ± 2",
a základna z = 50 mj bude' střední' chyba
v polygonové straně rovna:

Je-li
D

tedy

= 500 m

mD

=

500

±

50

.

V1

+ 0,24 = ± 11 cm.

,Při základn~ kratší než je délka pásma, není příliš
obtížné dosáhnout'přesnosti
± 1 cm, ovšem za předpokladu, že pásmo bylo před,' po případě i po měření přezkol.lšeno a že byly provedeny všechny po"
třebné redukce. Stejně i změření paralaktického
úhlu se střední chybou ± 2" není při použití moderních strojů nijak obtížné. Za uvedených předpokladů o středních chybách mz a mq lze vzorec (7) ještě
,zjednodušit. Položme

Chceme-li vypočítat nutnou délku základny pro
změření délky D, imůžeme ve vzorci (8) zanedbat

r

člen ( ~~~

a pak je
D Iv metr-oh)

Z=-----mn

(v centimetrech)

Příklad: Jest změřit délku D = 500 m, chyba ve
výsled~u nemá překročit ± 20 cm. Délka základny
bude:
500
z= --=25m
20
.
Je-li základna z určena ze základny b (obvykle
2 m dlouhá dálkoměrná lať) měřením paralaktického úhlu tJ, je (viz obr. 4.):
D

= z . cotg a =

b

-

2

. cotg

{J

-

'2

. cotg a.

Mohl by být' zkoušen vliv chyb v' základně b a
v úhlech a, tJ na výsledek. Základnu z lze však měřit libovolnou dálkoměrnou sQupravou dostatečné
přesnosti. Výpočet střední 'chyby' měřené délky provede se podle stejných vzorců jako dříve, při čemž
střední chyba mz je dána přesností použité dálkoměrné soupravy. Podle Wilda (Wild: »PrnzisionsInvar-Basislatte«, Heerbrugg, Th 29) změří'cvičený
pozorovatel Wildovým strojem T 2 paralaktický
úhel s přesností ± 1" při jednom odečtení. Dříve
byla stanovena podmínka, že' mz :-:; ± 1 cm. To odpovídá při bezvadné délce latě 2 m - délce
z = 64 m.Délkazákladny,
měřené Wildovousoupravou, py tedy neměla překročit 64 m. U »Redty«
se udává chyba asi 1/400o-1/500()
měřené délky,
tedy 1 cm pro 50 m.
'
Z toho, co bylo uvedeno, je zřejmo, že při použití
přesného úhloměrného stroje (ma = 1" -;- 2") a delších základen ,musí být věnována největší péče měřenízákl~ny,
aby byla určena s přesnosti asi
± 1cm.
Uvažme ještě, s jakou přesností je nutno vytyčit
pravý úhel v koncovém bodě měřené délky. Ozna~me chybu ve vytyčení pravého úhlu ,1 R. Počítáme-li
ze základny z a z naměřeného para'taktickéhO úhlu a
délku strany, aniž dbáme chyby ve vytyčení ,1 R,
dostaneme chybnou délku
D'

=z. cotg

a

Správnou délku D dostaneme resením trojúhelníka P1 P2 A větou sinovou (viz obr. 5.):
D =

sin [180- (a + 90
sinu

z. -------------

cos (a

2"

=/11.

--;; == 0,00001.
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Vykutil:ZbM$ť~~ání

podrob~~trigonQmetrické

sítě

Rozvineme-li cos (a + LI R) podle Taylorovy věty
a p~ržíme-li jen první dva členy, bude:
cos a - sin a . LI R
D =Z •
•
= Z • cotg a - Z • 'LI R =
Sin a
=D'~LI

D

Chyba ve Vypočtené délce' je tedy:
z. LI R'P
LlD=---

e"

Ze vzorce (9) vidíme, že chyba není závislá na
tom, jak dlouhou délku měříme, ale jen na délce.
základny a na velikosti chyby ve vytyčení pravého
úhlu. Čím je základna delší, tím větší je chyba ve
vypočtené délce, při stejné chybě v pravém úhlu.
Delší základny nutno proto vytyčovat přesněji.
Je-li dána na př. podmínka, že LI D nemá překročit ± 1cm, potom pro LI R vyjde ze vzorce (9) :
LI R" 0= e"
14

(10)
(v centimetrech)

(z'naménko můžeme zanedbat; jde jen o absolutní
velikost chyby, která samozřejmě může být kladná
nebo záporná).
.
Podle vzorce (10) pro Z = 20 m musí LI R -< 1'43"
Z = 50 m
LI R -< 0'41"
Vytyčení pravého úhlu s touto přesností je snadno proveditelné, zvláště strojem.
Je-li nutné volit jinou polohu základny, na příklad uprostřed měřené délky, ~ikmou nebo pod.,
najdeme potřebné vzorce pro výpočet měřené délky
v hojné literatuře, pojednávající ,o paralaktickém
měření délek, jejíž značnou část ,uvádí prof. Dr
Ryšavý ve »Vyšší geodesii«, Praha 1947, str. 199
a Ing. Prokeš v článku: »Užití Wildovy invarové
dálkoměrné . latě pro měření délek polygonových
stran«, Zeměměř. obzor, roč. 1946, str. 70.
Jsou-li. při paralaktickém měření délek základny
redukovány o nutné opravy, odpadají při výpočtu
polygonových stran všechny redukce, což je jistě
výhodou tohoto měření.
.

c) Postupné protínání VPře4 (polygonový pořad'
bez měření délek).
Další upotřebitelnou methodou pro zhuštění trig.
sítě je postupné protínání vpřed, při němž o d pad á
\Í ů b e c měř
e n í d é I e k.
Mějme jednoduchý případ: mezi dané trigonometrické nebo dříve určené body A, B vložme 3 další
body Pl' Pz, Pa, Z nichž je vidět třetí daný bod O,
na př. význačná věž - obr. 6.
Změříme úhly ap P1' az, PZ' ••• Ze souřadnic bodŮ.
A, a a z úhlů a1, ''1 = 1800 - (a1 + P1) můžeme pOčítat souřadnice bodu P 1 protínáním vpřed, na pf.,
podle vzorců:Z)
Y

P1

X P1

LI XAC + LI YA(7.~0~21~lCc

(cotga1+cotg)'D
(cotga1 + cotg)'l)
+ LI YAC + LI XAC .cotg'·l +XC (cotga1+cotg)'1)
----"-----''(cotg a1 + cotg)'~)

=-

2) Stejnou úlohu řeší prof: Di" Potužák jako »složený
~~ípad protínání zpětného« v' »Praktické geometrii«,
cast 1., Praha 1945,J. Č. m. a f., str. 154. \

Vzorce uvádí Ing. Morche v Zeměměř. obzoru
roč. 1943, str. 123. Výpočet počítacím strojem ve
formuláři je Snadný a trvá několik minut. Z bodů
Pl' a a úhlů az' P,z počítáme stejným způsobem souřadnice bodu Pz atd., až nakonec vypočteme takto
souřadnice bodu B, které se budou od daných souřadnic tohoto bodu lišit o LI Y a LI X. Budou-li odchylky malé, rozdělí se stejnoměrně na všechny
body, neboť při poměrně malé přesnosti, která se
ž,ádá pro zhušťovací body, to bude postačující. Větší
odchylky ukazují na chybu v měření nebo ve výpočtech. Měření lze již v poli kontrolovat uzávěrem:
0AC+

[a]

+

[11]-i.180=<J/3C

(11)

Před výpočtem můžeme také opravit úhly (l a 11
tak, aby vyhovovaly rovnici (11),' jako se to provádí při výpočtu normálních polygonových pořadu.
Úloh§: může být řéšena také jako oboustranně
připojený polygonový pořad, ve kterém strany 8 se
počítají postupně ~inovou. větou z dané trigonometrické' strany AO a měřených úhlů(l a p:
AO. sin)'l

3=----"'1
sin P
1

.
32

=

AC.

_ AO. !:lin(a, + 11,)
------sin 111

sin a1 . sin (az + I1z)
. 11
P
Sin l' sin z

atd.

Poslední vypočtená strana B (J je dána ze souřadnic a umožňuje' kontrolu. Vrcholové úhly polygonu
jsou:
w1 = a1, ,w2 = (12 + P1' 'wa= aa + 112 atd.
Další výpočet provedeme způsoby obvyklými pro
oboustranně připojený polygonový pořad.
Jiný příklad řešení podle obr. 7: jsou dány body
A,B,
D, vloženy jsou nové body Pl' Pz, Pa' Vypočteme protínáním vpřed z bodů A, B postupně
body P1, Pz, z bodů a, D body Pa a Pz' Souřadnice
bodu Pz dostaneme dvakrát; za platný považujeme
aritmetický
průměr a souřadnice bodů
PaP
,
.
.
.
1
3
opravlme obdobně jako u uzlového bodu. Můžeme
ovšem také počítat jako dříve postupně souřadnice
bodů Pv PZJ Pa a konečně OJ nebo strany 81 a 8,
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šavý ve »Vyšší g-eodesii« na str. 178 a dalších.
Z rozboru vyplývá, 'Že úhly, které zasahují do výpočtu, nemají být příliš ostré. Ostré úhly je nutno
měřit mnohem přesněji než úhly blízké 90°. V daném případě budou zpravidla ostré úhly r, které
nebuQ.ou n:ěřeny, ale počítány:

r

= 180 -

«(I,

+ (J)

A tedy chyba úhlu r, ~ předpokladu, že úhly (I, a fJ
byly určeny se stejnou střední chybou m ==ma = mP
9l,lde:

z trojúhelníků A B P1 a B P1 P2, strany 83 a 84 z trojúhelníku D O Ps a D Ps P2 sinovou větou. Další
výpočet jako při oboustranně připojeném pořadu.
Při jiných kombinacích spočívá' řešení buď na použití postupného protínání vpřed nebo sinové věty.
O tom, jak se projevují v trojúhelnících chyby
v měřených úhlech, uvažuje podrobně prof. Dr Ry-

my

=

± m y/2

'

Úhly (I, a {J musí tedy být měřeny co nejpřesněji, na'
příklad strojem WiIdovým T 3, nebo alespoň T 2.
O případu, kdy byly měřeny také úhly r na
bodě O, pojednává prof. Dr Fiala v »Geodetickém
počtářství 11.«, Praha 1930, str. 156. Protože veličiny jsou měřeny v nadbytečném počtu, lze provést
vyrovnání sítě a vypočítat vyrovnané souřadnice
bodů PIJ P2' Ps, Při zhušťování pro topografické
vyměřování by to nebylo hospodárné.
Všechna měření uspořádáme tak, abychom měli
výsledky ověřeny. Zároveň určíme trigonometricky
nadmořské výšky zhušťovacích bodů a tak dostaneme situační a výškový podklad pro topografické
nebo fotogrametrické vyměřování.

Zlepšovací návrhy, problémy' a stanoviska
526.911.3.09

Chyba z nepřesné rektifikace záměrného kříže
dalekohledu.
Jednou ze systematických
chyb při pozorování
úhlů jak horizontálních tak: vertikálních jest chyba
v cílení na nestejném místě záměrného kříže. Dokonalou rektifikaci nelze pochopitelně provésti a proto
nejistota bude vždy. Pokud jest záměrný kříž rekti-'
fikován a svislé. rameno leží přibližně v záměrné
rovině, má tato chyba celkem malé hodnoty. Tyto
unikají pozornosti observátoťa a mají zdánlivě ráz
chyb nahodilých. Teprve při náhodné větší derektifikaci a současné pointaGi na místech kříže, vzdálenějších od.optické osy dalekohledu se chyba stane
nápadnou svým silným vzrůstem. Z observace vylučujeme přístroje nerektifikované. Nastane-li však
derektifikace náhodně a nelze-li závadu odstraniti
z různých příčin, může se přece provésti ob~ervace;
m.usí se ovšem
zvoliti
jen jediné
místo
z á mě r n é ho k ř í ž e, na které se ten den pointuje.
Pak se ihned závada odstraní. Stává se však, že se
derektifikace ihned nepostřehne; pak se chybě vždy
zabrání, jestliže se za každých okolností, tedy
i u přístrojů .řádně rektifikovaných, bude, zásadně
pointovati na totéž předem zvolené místo záměrného
kříže. Tím se v y 10 učí tato systematická chyba.
Při přesných triangulacích je tedy, nutno v zápisnících směrů poznamenávati i pointační místo záměrného kříže pro eventuelní pátrání po nepřesnostech
a pro pozdější určení, hodnot v laboratoři.
Při jedné triangulaci bylo zjištěno, že chyba z nestejného pointačního místa na záměrném kříži může

míti značnou hodnotu. Při výpočtu rovinných souřadnic bylo nápadné, že předběžné orientace na některých bodech měly odchylky velice dobré a že na
jip.ých bodech byly nepříznivé, ač byla observace
provedena tímtéž P9zorovatelem a přístrojem. Rovriěž vyrovnané směry na makovice kostelních věží
měly velkou opravu. Studium zápisníků o směrec,h
nepřineslo výsledku: průměry jednotlivých skupin
byly více než dobré. Jelikož byla chyba zjištěna
v jednostranných směrech na body určované protínáním vpřed, zůstala v sestavení trojúhelníku utajena. S přibývajícím počtem kostelních věží se tento zjev častěji opakoval a tím se dospělo k závěru,
že směry pozorované na makovice jsou znehodnoceny systematickou chybou. Po detailním rozboru
postupu pozorovatele při observaci, od urovnání
stroje až po vyčíslení zápisníků, byla, zjištěna systematická chyba, která spočívala v pointování ma}tovic věží kostelů na zcela jiném místě záměrného
kříže než byly pointovány ostatní trigonometrické
body. Dotyčný pozorovatel ve snaze o nejpřesnější
výsledky v jednotlivých skupinách a řadách pointoval ve všech případech pravidelně :wšak nesprávně
takto:
1. v místě »a«, když pointoval
metrických bodů (viz obr. 1).

signály trigono-

2. v místě »b«, když pointoval na makovice kostelních věží (viz' obr. 2).
Observace' této triangulace byla provedena přístrojem Wild T 3 čís. 125, jedním z prvých teodolitů tohoto typu. Jeho závadou jest způsob vyrytí'
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záměrného kříže. Tento jest ryt souvisle a jeho kolmé rameno je značně dlouhé. Průsečík ramen zakrývá nejcennější místo pointační. Snaha o přesnější výsledky observace svedla pozorovatele; takže
pointoval V jiném místě záměrného kříže než v jeho
středu, a to na svislém rameni v místech »a« a »b«,
čímž se vzdálil od optické osy. Přístroj byl vzat do
laboratoře ústavu a celý přezkoušen.
Byla zjištěna derektifikace záměrného kříže, vodorovné rameno kříže bylo skloněno. Tím i svislé

Kolmá větev kříže byla zkrácena na minimulI! a
vodorovná větev byla přerušena. Nebezpečí popisované chyby bylo tím stlačeno na malé hodnoty,
ale jen u observace horizontálních úhlů. Avšak nastala zde potíž v pointaci při měření výškových

6hlů V důsledku přerušení vodorovného ramene
kříže. Správně se má pointace prováděti takto: .
1. při I. poloze dalekohledu (viz obr. 5).
2. při II. p0loze dalekohledu (viz obr. 6).
Opět jedině pointováním na určitém místě záměrného kříže se vyloučí systematická chyba, vy·
plývající z náhodné jeho derektifikace. Ovšem při

rameno neleželo v zlíměrné rovině a pozorovatel se
dopouštěl systematické chyby »C«, která je patrna
z obrázku 3.
Císelná hodnota byla stanovena laboratorním
měřením ve 2 skupinách a 2 řadách na přesné cíle
Ve vzdálenosti 10 ID a 5 m dvěma pozorovateli.
Jako cíle sloužila elektricky osvětlená skleněná měřítka, na jejichž decimetry bylo cíleno. Při prvém
pozorování bylo pointováno bodem »a« záměrného
kříže, při druhém bodem »b«. Rozdíl průměrů skupin prvního a druhého pozorování poskytl diference,
výškovém měření není vliv této systematické chyby
tak značný. Refrakce o neznámé hodnotě a její proměnlivost při měření výšek zakrývá vliv této chyby.
I když je tato chyba celkem malá, přece se jí nemáme vědomě dopouštěti. V zájmu ulehčení správného ro~poznání místa na záměrném kříži by bylo
vhodné označiti vodorovnou rysku, na př.: jedním
přetržením, bodem a p.:
/

tvořící jednotlivé hodnoty chyby »c«. Aritmetickým
průměrem byla pak získána průměrná hodnota
chyby
Když se pak o tuto hodnotu opravily pozorované
směry na kostely, byly odchylky v orientacích též
ve1.midobré a po vyrovnání souřadnic kostelů opra~
vy »v« byly v dopustných mezích ostatních trigonometrických bodů. Tím byl vliv systematické chyby
z pointace. na nestejném místě derektifikovaného
záměrného kříže prokázán a zároveň proveden dúkaz, že měření i v jednotné tri~onometrické síti je
možno vylepšovati zavedením příslušných oprav ..
Pozorovatel byl v observaci dúsledný a naprosto
dodržoval určitý systém v pointaci. Kdyby tak ne·
činil a střídal pointační místa na kříži, na př. libovolně na místo »a«, »b« anebo střed záměrného
kříže, nemohla by býti chyba určena a eliminována.
Provedení rytiny záměrného kříže bylo firmou
Wild na teodolitechT 3 novějších typú zlepšeno na
způsob, který je vyznačen v obrázku 4.

/

V předcházejícím byly uváděny záměrné kříže
na teodolitech Wild T 3. Samozřejmě, že popsaná
chyba platí pro všechny konstrukce a záměrné kříže
i ostatních firem. Pro triangulaci nejsou vhodné
kříže s delšími rameny, tím méně s rámeny svislými přes celé zorné pole dalekohledu, eventuelně
s několika vodorovnými i svislými> rameny. Observuje-li se však takovým přístrojem, musí se
stále pozorovatel kontrolovati, pointuje-li na jedno
místo záměrného kříže.
Tento článek je psán našim technikúm, ale dou·
fám, žei inženýři jej přijmou příznivě a snad pomůže při pátrání po dalších systematických chybách
a jejich odstraňování v měřické praxi.
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S b í l' k a z á k on •••.
Vládní nařízení ze dne 10. července 1951, Č. 55, o rozší.
řeni plochy orné p"'dy a 'zajištěni 'p"'dy pro zemědělskou
výrobu.
(Částka 32/1951)
Vládním nařízením se zajišťuje v zaJmu zvysení Zlvotní úrovně pracujícího lidu dosavadní plocha země4dělské půdy, zejména orné, po případě se ustanovuja-,
jakým způsobem má být plocha orné půdy plánovitě
rozšiřována.
Okresní národní výbory mají za spolupů-sobení místnic/l nároních výborů povinnost určit, která zemědělská
.půda má být měněna na ornou. Přeměnu 'provedou drží"
telé pozemků ve lhůtě, kterou určí okl'e8ní národn!
·v;f-bor.
.
Orná půda nesmí být zmenšována ani při h08podářsko-technických úpravách půdy, naopak krajské národní
výbory musí dbát, aby plocha orné půdy byla při těchto akcích rozšiřována. Byla-li výměra orné půdy snížena při hospodářsko-technických úpravách pŮ:dy'ještě
před účinno,stí vládního nařízeni, postará se krajský národni - výbor v součinnosti s příslušným jednotnÝm
(~ružstvem o potřebnou nápravu.
Napřiště je třtba k přeměně orné půdy souhlalHl
okresního národního výboru. Povolení je třeba, i 'když
jde o přeměnu zemědělské půdy, která sice není orná.
kterou však lze jako ornou obdělávat. Rovněž nelze bez
povolení ONV přeměnit zemědělskou půdu, která se nehodí za ornou, na půdu používanou k jiným účelům než
zemědělským.
Souhlasu není třeba k přeměně orné půdy na dočasně
louky a pastviny při travopolním postupu nebo při (j.]j.
nově luk a pastvin na poz.emcích, které jsou z důvodu
rekultivace dočasně používány jáko orné.
Vládní nařízení dále ustanovuje, že na orné půťlě
mimo stavební obvod nelze povolovat stavby...·
Plány územní, zastavovací, plány ochranných lesních
pásů (větrolamů), plány zalc,sňovací, jakož-i ,plány na
zakládání rybníků nemají navrhovat
přeměnu, orně
půdy k jiným účelům. Je-li přeměna nezbytně nutna,
tedy jen orné půdy s nízkým výnoBem.
"
V jednom z posledních ustanovení se uvádí, že ok"esní národní výbor přešetří' přeměnu veškeré orné půdy,
která byla provedena po 24. dubnu 1947 bez úředního
souhlasu. JHstliže se přeměnou narušuje výrobní plán
nebo byla-li provedena změna z důvodů spekulační(jh,
nařídí ONV držiteli, aby půdu navrátil
původnímu
účelu.
Vládní nařízení se netýká orné půdy, která je ve správě nebo užívání vojenské správy nebo slouží obran!:nebo bezpečnosti státu.
ZM
Zákon ze dne 11. července 1951, Č. 61, jímž s~ zrušují
oprávnění civilních technikA a inženýrské komory.
(Částka 33/1951)
Zákonem se zrušuje dnem 31. prosince 1951 oprávnell1
civilních techniků (civ. inženýrů, civilních, geometrů a
úředně autorisovaných horních ínženýrů). Týmž dneil1
zani.oká půsopnost inženýrské komory v Praze a inženýrské komory v Bratislavě a jejich práva a povinnosti
přecházej i na stát. Civilní technikové smějí příjímllt
nové práce jen do 31. října 1951.
Zákon dále ukládá civilním technikům povínnost odevzdat do 31. ledna 1952 úřední pečetě a věcně roztřiděné
archivy. Stroje, příBtroje a pomůcky, kterých p'oužívalí
při výkonu povolání, ode'vzdaji orgám'l.m, podnikům nebo
družstvům, vyzve-li je k tomu do 29.. února 1952 ústře.dní
úřad nadřízený těmto orgánům, podnikům a družstvům.
Převody archívů, po,případě přístrojů, které jsou v rozporu se zákonem a byly učiněny. po 1. lednu 1951, jsou
neplatné.
,
Civilní technikové obdrží za odevzdané přístroje a
pomlicky náhradu, která Be určí podle cenových předpisů, nebo není-li jích, na základě úředního odhadu.

Č. 10

Mínísterstvo stavebního průmyslu určí vyhláškou po
dohodě s příslušnými číniteli, jakým způsobem a za
jakých podmínek budou dokončeny práce převzaté cív.
techniky v rámci splnění jednotného hospodářského
plánu, popřípadě
za jakých podmínek mohou takové
práce dále přijímat.
Mi.nisterstva, do jejichž působnosti náleží práce vykonávané dosud civilní mí techniky ve funkcí orgánú
veřejné správy, stanoví vyhláškou po dohodě s ministerstvem stavebního průmyslu, po případě s ústředím
výzkumu a technického rozvoje, kdo tyto úkony převezme; pověří jími veřejnou správu, národní nebo komunální podníky nebo lidová družstva.
.
Tímto zákonem Be přenáší na ministerstvo stavebního
průmyslu působno.st, kterou až dosud vykonávalo mi• niste,rstvo' spravedlnosti ve věcí udělování oprávnění
úřadům (podníkům) vyhotovovat geometrícké (polohopisné) plány pro účely vlastního služebního oboru.
Zákon na])ýváúčinnosti
dnem vyhlášení;
ZM
Sbírka

oběžníkA

pro

KNV

Směruicó k vládnímu' nařízeni o rozšířeni plochy orné
pAdy a zajištění pAdy pro zemědělskou výrobu.
(Sešit č. 52/1951, poř. č. 702)
Mi.n~Bterstvo zemědělství vydalo k vládnímu nařízení
č. 55/1951 podrobné pokyny, které jsou rozděleny ďo
čtyř oddilu.
.
V prvním .oddilu .s'e pojednává o povinnostech národních výborů pří rozšířování orné půdy a pří vyřizování
žádostí o přeměnu orné půdy na půdu jinak obhospodařovanou anebo na půdu používanou k jíným než zemědělským účelům.
Okresní národní výbory mají především za úkol účínit patřičná opatření, aby co možná největší plochy
zemědělské půdy byly přeměněny na půdu oruou. Pro
rok 1952 musí být alespoň dosaženo výměry orné půdy
uložené hospodářBkÝm plánem. Okresní národní výbory
proto určí do 15. září 1951 zemědělskou plochu, která
bude ještě letos obdělána jako orná a zároveň stanoví
držitelům pl'l.dy nejen dobu, do které musí přeměnu provést, nýbrž i způsob ;jejího obdělávání. Opatření se prQvádí v úzké spoluprácís
místními národními výbory
a na jejich návrhy. Zejm(ma se přeměni na půdu ornou
taková zemědělská půda, která byla odňata orbě z dúvodú spekulačních. Jestliže do návrhu na přeměnu zemědělské půdy na půdu ornou je pojata půda ve správě
Dárodního nebo komunálního podniku, je třeba si vyžádat stanovísko příslušného podníku.
Do téže doby si zjistí okresní národní výbory prostřednictvím místních národních výboru plochy veškeré
neobdělané orné půdy a rovněž Be postarají, aby byla
zjištěna utajená plocha vesnických boháčů. Dále učiní
všechna opatření, aby orná půda byla obdělána buď
vlastníky nebo pachtýři, anebo aby její obhospodařování
převzali ve smyslu zák. č. 55/1947 Sb. drobní a střední
zemědělci, jednotná zemědělská družstva nebo československé státní statky.
V následujících 161techstanoví okresní národní výbor vždy do 31. března další plochy zemědělské půdf,
které budou v běžném roce přeměněny na ornou půdu.
Vodítkem mu přitom bude plocha orné půdy stanovená
hospodářským plánem.
Krajské národní výbory dbají, aby při provádění
hospodářsko-technických
úprav půdy nedocházelo ke
zmenše,ní orné, půdy,,
.' SouhlaB k přeměně orné. půdy na půdu jinak obhospodařovanou nebo užívanou může okresní národní výbor vyslovit jen v záva~ných případech. Tak ..n.a př.
pří přeměně 'orné půdy na lesy, zahrady, louky, pastviny nebo prutníky jen tenkráte, jde-li o ochranu léči·
vých zdrojů a pramenů pitné a užítkové vody. S přeměnou na zahradu lze souhlasit jen ve stavebním obvodu; na půdu le,sní, je-li změna nojata do zalesÁovacího plánu nebo plánu ochranných lesních pásA (větro-
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-Iamu.). K zalesnění se má použít pudy, .která skýtá· neúměrně nízký výnos. Hřiště, plovárny, parky, cvičiště,
sklady a stavby je třeba plánovat na půdě jiné než
orné. Zejména to platí při povolování staveb mimo stavební obvod obce (§ 11 vI. nař. č. 51/1950 Sb.).
Druhý oddíl výnosu pojednává o přeměně jiné zemědělské půdy než ·orné. K přeměně jiné zemědělské půdy
na půdu jinak obhospodařovanou nebo užívanou je rovněž třeba souhlasu okresního národního výboru.
ONV zejména dbá, aby půda zemědělská, které lze
použít jako orné, nebyla odňata svému účelu.
Třetí oddíl výnosu určuje postup národních výboru.
při povolování přeměn.
Na úkolech, jež vyplývají z tohoto výnosu se pod,ílejí
referent zemědělský s plánovacím a technickým za spolupráce mi,stních 'národních výborů, krajských (okresních) komisí pro zemědělskou výrobu, joonotných zemědělských družstev, sdružení Jedrtotnél1o svazu zemědělců, újezdních tajemníků, po případě konservátoru.
státní péče o ochranu přírody a krajiny.
Byla-li při, ,hospodářsko-technických úpravách půdy,
kte·ré byly provedeny před účinností vI. nař. Č. 55/1951,
zm,enšena. orná půda, je třeba za součinnosti jednotných
zemědělských družstev provést potřebnou nápravu.
Skutečná výměra orné pudy má být kontrolována se
statistickými údaji a zápísy v pozemkovém katastru.
Nesrovnalosti mají být vyšetřeny, po případě má být,
jak doslovně praví výnos, proevedeno přeměřeni dotyčného katastru. Jakým způsobem bude měření a šetření
provedeno, výnos neuevádí. Protože lze předpokládat, lle
ministerstvo stavebního průmyslu spolupůsobílo na výnose ministerstva zeměděletvi, je pravděpodobné, že ministeretvo stavebniho průmyslu vydá samostatné pokyny o postupu při shora uevedeném měřeni.
V závěrečných uetanoveních se stanoví mimo jiné, že
okresni národní výbory provedou instruktáže místních
národnich evýborů o úkolech,' které pro ně vyplývají,
z citovaného nařízeni.
ZM
Změny knihovního práva.
(Sešit č. 53/1951,poř. Č, 705)
, Ministerstvo vnitra a stavebního průmyslu upozorňují ve společném výnose na, důležitá llstanovení ob~
čanského zákoníka v oboru knihovniho práva' a na
úkolY vyplývajicí z nich pro knihovnisoudy
a národní
výbory.
Podle občanského zákoníka se vlastnictví k nemovitostem zásadně převádí smlouvou, nikoliv jako doposud
zápisem převodu do pozemkové knihy. Totéž platí i pří
vzniku, zániku nebo změně věcných práv, zejména věcných břemen. Zásady nového knihovního práva ovšem
nevylučuji zápis vlastnického práva nebo věcných práv'
do pozemkové knihy. Naopak občanskÝ zákoník přimo
stanoví, že takové zápisy je třeba provád.ět, nebot pozemková kniha přejímá význam evidenční a kontrolni.
Z toho vyplývá; že knihovní .soudy' provedou z podnětunárodníchvýborů
při příležitoeti nejbližšího převodu správy majetku zm-ěnu dosavadních zápisů. Jako
vlastníka, národního. majetku
zapíši' "če,skosloevenský
stát«.V zápisu zlÍfl'oveň uvedou, kte1'Ý orgán v,ykonává
správ.u. Na př',.československý etát -;- KNV Pardubice«
nebo »československýstát
- ministerstv!) stavebního
průmyslu«.
'
Veřejný statek etává se rovněž podle občanského zákoníka národním majetkem, a proto se, napřiště nezapisuje do seznamu veřejll.ého statku, nýbrž do vložek
'pozemkové knihy. Od hromadného přepisování veřejného
statku ze seznamů má být upuštěno. Zl1pisy veřejného
statku ve vložkách se provedou jen v souvislosti s novÝmi zápisy v pozemkové knize.
Protože' spJ'.áva pozemkových parcel ve,řejného statku,
spravovaných týmž národnim výborem, náleží do právomoci různýéh referátů, doporučuje se, aby národni yý:
bory navrhovaly utvoření několika vložek pozemkpvé
knihy podle různýéh oborů správy. Na př. zvláštní
"ložku pro vodu, zvláštní pro silnice atd;
ZM '

Pokyny o spolupráci zem'ěměřické služby při hospodář·
sko-technických úpravách pozemki't pro JZD.
(Poř. č. 30/P-1951)
Ministerstvo stavebního průmysl~ v dohodě s miníHterstvem zemědělstvi vydalo tyto pokyny pod č. j.
5/44-Tech. IV /4-1951 ze dne 31. května 1951pro technické
a -Zemědělské referáty národnich výborů v zájmu zjednoduŠeni a sjednoceni technických praci na HTÚP, které
až dosud byly prováděny velmi různorodě - zvláště pak
pokud se týče pisemných eIaborátů.
Vzhled~m k tomu, že k oběžuíku jsou připojeny nákladné vzory úpravy výsledného elaborátu t. zv. »Bílance držby úča,stniků« na tiskopisech pozemnostních
archů, byly na návrh oběžnikové koordinačni komise
mi,nisteretva vnitra pokyny vydány ministerstvem eta,vebniho průmyslu sice mimo tiš1ěnou Sbirku oběžníkú
pro KNV, avšak jsou do ni zařaděny pořadovým číslem
30/P-1951 a jsou ,závazné pro všechny technické skupiny
provádějicí HTúP,' tedy i pro. skupiny združstevněného
sektoru a národních podniků.
Mimo směrnice pro vlastní práce měřické služby národnich výborů (jako je opatřováni mapových podkladů,
navrhování změn hranic katastrálních
území, uložení
výsledných operátů a směrnice o dohlédaci činnosti)
obsahují pokyny zvláštní statě o revisi přídělovych
operátů z pozemkových reforem a osidlování, o prozatímních výkonových normách na měřické zajištování
trigonometrických a pevných bodů pří HTúP a podrobný popis vypracováni' výsledných statistických a písemných eIaborátů se 3 vzory na formulářich pozemnostnich archů, a to:
A. P 1o š n é s e s t a ven í u p r a v o van é h o ú z em í, které se sestaví po provedení E"měnpozemků přespolnich držitelů. Jeho účelem je získání výměry celého
území dotčeného pozemkovou úpravou včetně místní
trati a z úpravy vyloučených části s přihlédnutím ke
všem přírů,stkům a úbytkům vzhledem k sousedním
katastrálním územím. K této výměře se dospěje z půY9dnich úhrnných katastrálních hodnpt přičtením přirl1stků a odečtením úbytků vzniklých úpravami přespolní držby (směnami pozemků). Jednotlivé
kultury
nově upravených úhrnných hodnot budou též opraveny
podle vyšetřených trvalých změn vzděláváni. Tyto trvalé změny mohou být, uznány zatím jen v dohodě s agro"nomickou ,službou národnich výborů za přísného dO"držení zásady zvětšováni ploch orné půdY.
B. Sestaven'í
pohybu
držby
účastniků
bude obsalIovati sumárni hodnoty jednotlivých pozemnostnich archů, opravené o zisky a úbytky vzniklé
směnami, přídělem z pozemkových reforem, přespolními
pozemky a pozemky patř.icími zemědělskému závódu
(čp.). Pod tyto údaje se zapiší u každého účastníka veškeré přeeuny půdy vzniklé úpravou (na př. plochy
i úpravy vyloučené, plochy pojaté dó objektů JZD, nároky v honech roze,psané podle honů, ponechané záhumenky a pod.).
V jednotlivých skupinách budou účastníci řazeni podle abecedy. Veškeré plošné údaje možno psáti pouze
černě, s poznámkami v příslušném sloupci. Na jednu
stranu »Pozemnostniho archu« lze zapsati 3-5 účastníků.
Na konci »Sestavení pohybu držby účastniků« provedou
se příslušné plošné uzávěry.
O. S ,es t a ven i ce 1k o v ý c h hod not p o úp r av ě. V sestavení bude na prvním místě uvedena sumární
hodnota získaná podle oddílu A. (nové úhrnné hodnoty)
a. pod ní budou následovati veškeré sumární hodnoty
ziskané při plošném uzávěru podle oddilu B., asi v tomto pořadí:
a) JZD(kmenová
půda v honech),
. b) ,členové v honech,
c) JZD (pachtovaná půda v honech),
d) nečlenové v honech,
e) půda J~m mimo hony, kde se vylítsli vždy na samostatný řádek podle kultur: sady, louky, lesy, reserva
nazáhumenky,
půda na aady, zalučněni, zalesněni,

1951/157

Zem hn liti e t vil
roč. 1/39 (1951) č. 10
větrolamy, zastavění, hřiště,· výběhy,- rybníky, drllbe-žárny, společné stáje, ·nové cesty atd.,
f) půda členů JZD mimo hony (záhumenky),
g) půda nečlenů mimo hony, t. j. záhumenky, drobnÍí
držba, na zalučrtěn,í, zalesnění, pllda přespolních drží~
telů a pod.,
h) ČSSS, ČSSL, n. P,. národní a komunální podníky,
ch) pozemky z úpravy vyloučené, na př. lesy, místní
traf a pod.
. Ve větších obcích, kde je mnoho pozemnostnícharchú
jen se zastavěnou plochou a zahradou, je možno získati
plochu vyloučené púdy odečtením součtu půdy uvedené
pod písmenQU a) až h) od nových úhrnných hodnot celého upravovaného území, zjištěnÝGh podle oddílu A.
Pro kontrolu je však třeba přezkoušet, zda výměra zemědělských kultur odpovídá skutečnosti. Tuto kontrolu
lze prováděti jen podle údajů z parcelního protokolu.
Při zpracováni těchto příloh (A. B, O), možno se odchýliti od uvedeného postupu podle vlastní praxe a
zkušenosti skupináře, avšak se zachováním těchto zásad:
a) Písemný operát bude poskytovati zřetelný a správný obraz provedené úpravy,
b) musi obsahovati veškeré úd,de, potřebné pro plánováni zemědělské výroby,
c) plošné uzávěry budou provedeny na nové katastrální hodnoty ve všech sloupcích tiskopisu "Pozemnostního archu«.
Uvedné pokyny' jsou výsledkem podrobného průZktlmu dosavadní praxe mnoha skupin a řeší tři základní
požadavky na písemný operát HTúp:
a) Zjištění vše-ch dat potřebných pro plánování zemědělské výroby a provoz JZD,
b) zjednodušení a sjednocení úpravy operátů,
c) získání spolehlivých podkladů pro vyhotovení náhradníh@ katastrálního operátu.
V zájmu služebního využití pro potřeby veřejnosti
převezmou a soustředí originály operátů HTúP technické referáty ONV. Proto směrnice jsou závazné pro
všechny technické skupíny provádějící HTúP.
P oz n li m Ir are d a k c ·e:
Pokyny - podle dosavadních zkušeností ~ se pln~
osvědčují a vyhovují všem požadavkům na ně klade·
ným zemědělskými referáty národních výborů. Přes to
však některé zemědělské referáty KNV vyžadují mimo
vypracování těchto písemných operátů ještě sestaveb.í
»Celkových bilancí« půdy na tiskopisech dříve vydanýeh
mini.sterstvem zemědělství (46' sloupců' na zadní straně
"Průvodní zprávy«).
Máme za to, že tato duplicita písemných prací, kfu'
rau provádí některé KNV, "není opodstatněna se zřetelem k tomu, že oddíl O. (Sestavení celkových hodnot
po úpravě) obsahuje veškeré výsledné hodnoty potřebné

pro plánováni zemědělské výroby; Proto redakce vybízí
skupináře zeměměřické služby národních výborů ke
sdělování zkušenosti a stanovisek k požadavkům zemědělských referátů KNV na vyhotovováni .písemných
elaborátů pro HTÚP.
Směrnice pro vypracování plántJ. zeměměřických
a kartografických prací.
Státní úřad plánovací· vydal směrníce č. 18 pro vypracování plánů zeměměřických 8, kartografických prací
na rok 1952, které směřují k podchycení a hospodárnému
využítí všech zeměměřických a kartografických sil, přístrojů a jiných pomůcek. K těmto směrnicím vydalo
ministerstvo stavebního průmyslu pokyny' č. j. 6/81Tech. IV /1-1951 ze dne 12. července 1951.
Podlo těchto směrnic a pokynů oznamují investoři a
zadavatelé zeměměřickým oddělením národních výborů
případně přírnp. ministerstvu stavebního prnmyslu své
požadavky na'izeměměřickou službu. Z'a účelem :z;ískání
přehledu o protáděných pracích oznamují též práce prováděné vlastními silami.
Z těchto po:1;.adavkua z prací vlastních sf'stavují ONV
dílčí plány B a KNV krajské plány B. Plány jsou sestaveny podle výrobní kapacity.
Úkoly, které nemůže ONV pojmouti do plánu, restavují
se do soupisu výkonů B a kraj sestavuje sumář soupisu
výkonů B. Tento je sestavován za účelem přehledu o zeměměřickýoh úkolech, pro plán pracovních síl, pro Hventuelní zařazení prací do plánu podle důležitosti a pod.
Stejně tak sestavují zeměměřická oddělení KNV krajský plán A a soupiS výkonů A.
.
Ministerstvo stavebního průmyslu sestavuje pak návrh plánu A a B, který po připojení plánu Státního
zeměměřického a kartografického ústavu a po meziministerském projednání předloží Státnímu úřadu plánovpcímu ke .schválení.
Zeměměřická služba plánovala své práce již dříve.
Plímování však neustále zlepšovala. Od nového způsobu
lze očekávati dosažení lepšího postupu při provádění
prací a uspokojení požadavků kladených na zeměměřic-.
kou službu.
Získává se tím též přehled o schopnosti socialistického zeměměřického sektoru k zapojení se do provádění
zerněměřických prací a budováni zeměměřických děl.
Velkým kladem tohoto postupu je projednání plánů
s plánovacími odděleními národních výborů a hlavně
projednání a schválení plánů" radami národních výborů.
Projednáním a schválením plánu Státním úřadem plánovacím pak nabývá plán závažnosti a ve velké míře
neměni telnosti.
Do jaké míry bude závažný a jak bude naň pohliženo,
zejména radami národních výborů, nám ukáže jeho
plnění.
Br

které se v praxi vyskytují. Zlepšovatel se zabýVá totiž
jen těmi proplémy, na které jeho síly stačí. Obtíže, pro
Ministrško1<;tví, věd a umění jmenoval podle § 27 které zlepšov:'lttel řešení nenalezne, pak nejen že zů.stáodst. 2 zákona ze dne 18. května 1950, č. 58 Sb. o vysovají nerozřešeny, ale dokonce se () nich jiní ani nedokých školáchsoukr. docenta Ing. Dr Josefa K I o b o u' čvědí. A přece jsou pracovnící, kteří by k řešení problék a docentem pro obor geodesie a fotogrametrie na vymu mohli přispěti, a v knihovně je mnoho literatury
sokó škole speciálních nauk při Českém vyso,kém učeni
právě k těmto problémům se vztahující, o níž odborníci
technickém v Praze, Ing. Dr Bedřicha O h I' a s t i lil,
mají přehled.
docentem pro obor nižší geodesie a Ing. Dr Adolfa
Je tedy jasné, že nám chybí činnost, která hy ústředF i k e I' a docentem pro obor fotogrametrie a nižší geoní úřad na ner()zřešené obtíže upozorňovala; je nám zadesie. na vysoké škole technické Dr E. Beneše V Brně.
potřebí činnosti průzkmnné. Materiál průzkumem zísšt
kaný bude podáván stejnou Mstou a ve stejné formě,
Za rozvinutí priJ.zkumného hnutí v zeměměřieké
jako se děje v případě zlepšovacich nÍivrhů. Bude vedím
službě.
centrálně v evidenci; Bude zkoumáno, jak pro.blém rozNaše výkonná praxe má mnoho problémů, mnoh<~ řešiti, kdO' by jej mohl řešiti a dotyčný jedinec či kolektiv bude PodIlořen vhodnou literaturou a radami.
obtíží a jistě, že ještě mnoho a mnoho by bylo potřebí
zlepšiti. Je sice pravda, že naši zlepšovaftelé vyVinují
Zajisté, že naši pracovníci, nejen z řad techniků, ale
veliké úsilí - jak o tom svědčí řada zlepš()vacích nái z řad kaneelářské služby, rozvinou tuto činnost a Zavrhů ·ústřednímu úřadu docházejících - avšak ani jepojí se do řad spolupracovníků průzkum,u a tak se stajich sebevětší práce nemůže zdolati všechny problémy,
ne naše průzkumnické hnut~ hnutím všeobecným: AP
První státní dooenti z řad zeměměřických intenýrt.
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Dodávka úplných

roěníkA ěa80pisu ZelMQlěřický obzor.

Při likvidaci ediční čínnosti Spolku inž·envrů a archi,tektů převzalo Průmyslové vydavateIství úplné ročníky
některých časopisů, které byly dříve SIA vydávány.
Tyto roi!níky jsou určeny především pro nově zřizované. odborné závodní knihovny
národních
podniků
průmyslových a mohou být objednány v Průmyslovém
vydavatelství.
'
Na skladě vedle jiných je i Zeměměřický obzor
ročnik prodejní cena
ročník prodejní cena
1942
100,1947
250,1943
120,1948
250,1944
150,1949
250,- ,
1945
150,1950
250,Objednávky řiďte na P r ů mys lov é vyd a vat e 1e tví, Panská 2, Práha II. Tel. 266-51,240-46.
Prof. Dr Alvill B uch hol t z 7Óllitý.
Koncem minulého roku, t. j. 5. XI. 1950, slavil prof.
Buchholtz, vynikající geodet a fotogrametr 70. výročí
svých narozenin v plném zdraví těl€,snéUl. iduševniJ).L
2e vzpomínáme jeho významného jubilea i na tómto
niístě, má přičinu v tom, že jubilant publikoval část
svých prací také u nás a mimo to je osvědčený přítel
našeho národa. Uveřejnil ve sborníku tehdejši M. A. P.
r. 1927: .Sur la mécanisation de la technique de la mensuration«, seš. 6., r. 1929 "Sur la compensation des triangulatíons aériennes«, seš. 20., r. 1933 »Etude SUr la polygonation aérienne«, seš. 2.
V tehdejším Zeměměřickém věsmíku publikoval česky
r. 1925 "Zeměměřické studium v Loty'šsku«, seš. 5 a
"AerofotogramC'trická
revise map a plánů«, seš. W.
R. 1927'"První valný sjezd Severské se,kce Mezinárodní
společnosti pro fotpgrafíi v Rize«, r. 1936 .Routové tahy
s reorj,entovanými pomocnými základnami«, seš. 3. a 4.
.Tubilant byl profesorem geodesie na technické fakultě
university v Ri:lle a nyní je profesorem na technice
v Drážďanech v Německé demokratické republice. Přej,ama mu trvalé zdraví i do budoucnosti.
Prof. Tichý
c'

Kontrola plnění plIánu prací Bvykonávanýeh
země;,
měřick()U službou pro udržování pQzemkového katastru
u ONV,JNV a ÚNV za II. čtvrtletí 1951.
Na rozdil od zhodnocení činnosti u ONV, JNV a ÚNY
za I. čtvrtletí 1951, které bylo provedeno podle zjištěného průměrného výkonu, připadajícího na 1 pracovníka za 1 pracovní den, provedlo ministerstvo stavebního. průmyslu kontrolu plnění plánu prací B za II.
čtvrtletí 1951 odlišným způsobem a to vypočítáním procenta plnění plánu prací .B z vykázaného
celkového
počtu bodů podle výkonových norem veřejného vyměřování a mapování včetně prací nenormovaných.
Podle tohoto způsobu kontroly bylo zjištěno, že nejlepšíhop!nění
plánu prací B za II. čtvrtletí 1951 dosáhly kraje: Liberec (133,9.%),Jihlava (130,2%), Ostrava
(126,8%). Pořadí ostatních kraiů je toto: Olomouc, HradilO Králové, Ústí n. L., Oottwaldov, Plzeň, České Buc
dějovice, Brno, Karlovy Vary, Praha, Pardubice, Banstá Bystrica, Bratislava, Nitra, ÚNV Praha, Košice;
Celkový průměr plnění plánu prací B činil 116,3%.
Z vykázaného celkového počtu bodů podle výkonových
norem včetně prací nenormovaných byla též vypočítána
produktivíta práce, vyčíslena průměrným počtem bodů
připadajícím na 1 pracovníka.
Na podkladě tohoto výpočtu jeví se nám produktivita
práce v jednotlivýeh krajích takto: Liberec (9.579bodů),.
Jihlava (8.178),České Budějovice (8.035),Hradec Králové,
Ostrava, Olomouc, Praha, Banská Bystrica, Plze,ň, Ústí
n. L., Oottwaldov, Karlovy Vary, Brno, 'Pardubice, Bratislava, Košiee, Nitra,. ÚNV Praha. Celkový průměrný
počet bodů činil 7.245.
.
Tyto výsledky kontroly plnění plánu prací B nejsou
takové, jaké by si bylo přáti. Přesnější kontroly"1mde
dosaženo, bude-Jí pečlivěji sestavován celoroční plán a
,jeho rozpis na čtvrtletí a zejména, bude-Ji umožněno
zeměměřické službě u ONV,JNV a ÚNV pracovati přcs ..
ně podle prováděcího plánu. Za těchto předpokladů bylo
~ pak možno provésti kontrolu plnění plánu prací B-

přesnějším způsobem, při němž by se porovnal skutečný
výkon s výkonem plánovaným a z toho se vypočítal
celkový' průměr plnění plánu.
V. H.
Zavedení návštěvních dnů.
Ministerstvo stavebního průmyslu zavedlo k prohloubení styku s národními výbory, jejich referenty a zaměstnanci, jakož i se všemi pracovníky státního i hospodářského aparátu a všemi občany, pravidelné návštěv.ní dny ves tře d u a v e čtv rte k o d 9 d o 13 hod.,
aby bylo všem umožněno obrátit ,se přímo na přednosty
odborů se žádostmi, stížnostmi a kritickými připomínkami nebo upozorněními. V tyto návštěvní dny nebudou
konány žádné porady, aby návštěvníci zastihli vždy buď
vedoucího odboru nebo jeho zástupce a mohli' si své
záležitosti vyřídit.
Zeměměřický odbor ministerstva stavebního průmyslu
upozorňuje zejména technické referenty a zaměstnance
technických referátů mimopražských národních výborů,
aby k prohloubení styků využili každé vhodné příležitosti při případné návštěvě Prahy a neopomenuli obrátit
se se 'svými těžkostmi, starostmi a stížnostmi ve věcech
vfJI'ejného vyměřování a mapováni přímo na vedoucího
zeměměřické služby a dosáhli tak co nejlépe a nejrychleji od.stranění všech překážek, které se jim při plnění
plánovaných
úkolů zeměměřických a kartografických
prací stavi v cestu. Takto prohloubený styk národních
výborů, zaměstnanců
zeměměřické služby i občanů
s ústředním úřadem pomůže nám nepochybně odstraňovat problémy, které jinak zůstávají neroz.řešeny, nenHi
o nich jednáno na příslušných místech.
St.
Nesmytelnost třené tUše.
Často se stává, že tekutá tuš se rozpíjí na některých
rýsovacích papírech, zvláště však na vyradýrovaných
místech, i když s,e tato místa dobře uhladí. Na opravu
porušené kresby nutno vždy použíti třené tuše, a.by rozpíjení nenastalo.
Ale za.se se objeví jiná nevýhoda třené tuše, že se
totiž rozplývá, když se vytažené obrazce pokládají barvami. To je velmi nepříjemné, neboť s'ebe lépe v~tažené
obrazce mohou býti takto zase zkaženy.
Otázka nesmytelnoSti tuše má tedy veliký význam pro
technika a je z.ajímavo, že byla rozřešena již před
\ 71 léty! Nacházíme příslušné sdělení v referátě Oe r- .
. k e - ho v Zeitschrift fiir Vermessungswesen r. 1882,str.
245, na který upozorňujéme.
Oerke tam uvádí, že v té době Dr B rec h t ve Stassfurtě podrobil důkladnému studiu činské tuše co do
možnosti jejich nesmytelnosti a doporučil je natříti ve
slabém, t. j. asi 2% r'ozt o k u dvoj ch rom an u
d r'a sel n é h o (K2Cr207). Tedy nikoliv jen přidávati
několik kapek slabého roztoku, aby se dosáhlo větší
krycí schopnosti .. Krycí schopnosti s'e může dosáhnouti
bez oné přimíseniny, prostě důkladnějším třením.
Vytažené obrazce takto natřenou tuší nutno ponechati
na volném vzduchu 1-2 hodiny. Po této době jsou vytažené obrazce bezpečně již vodovzdorné a mohou se
be~ obav pokládati barvami.
Podle pokusů Oerke-ho lze však udanou dobu zkrátit
i jen na několik minut, pokud jsou vytažené linie
slabé, jak bývají na plánech vůbec. Stejně to však platí
i pro silně vytažené linie, jenže se objevuje po této
krátké době na jejich okrajích slabý nažloutlý nádech.
Když se však splní recept Dra Brechta co do doby, pak
se takový nádech nevyskytuje.
I já jsem provedl zkoušky Brechtova receptu, a to
s pravou třecí čínskou tuší, kteréžto zkoušky potvrdily
plně pokusy Dra Brechta.' Pokusy jsem rozšířil i na
třecí tuše Oiinther-Wagnerovy a také na nich se osvědčily:
Na konec zbývá ještě dodati, že zmíněný roztok dvojchromanu je prudce jedovatý a proto třeba při tření
opatrnosti.
Prof. Tichý.
Zeitschrift fiir Vermessungswesen - Stuttgart
vychází letos již v 76. ročníku. Časopis vydává z pověření Německého spolku pro zeměměřictví .(DVW) nakladatelství K. Witwer v Stuttgartě
(N. Schloss-Str. 14) _
za redakce Dra R. Finstěrwaldera
(Miinchen 2, W. v.
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Dyck Platz 1). V redakčním úvodníku se sděluje, že činnost odborných zeměměřiekých spolků byla nyní v jednotlivých spolkových zemích zkonsolidována, a že pracovní společenství zeměměřické správy se vztahuje na
celé spolkové území. V oboru geodetické vědecké práce
došlo k založení Německé geodetické komise v Mnichově
a připravuje se zřízení Spolkové zeměměřícké rady.
RyZalOžení Německé geodetické komise
pn Bavorské akademii věd v Mnichově doprovází Dr
M. Kneíssl (Mnichov) článkem uveřejněným v lednovém
číslo Zeitschrift fiir VermesRungswesen - Stuttgart (Z.
f. V.). V článku pojednává o rozšířeném úkolu geodesíe
a volá po mezinárodní vědecké součinnosti pro bádání
o tvaru Země a problémech s tím ,souvísících'. Mimo
jiné so táže: Je tvar zeměkoule neměnný, je zeměkoule
tuhá nebo tvárlivá (teig;g, ziihfliis'~;p,')f Roztahuie se
nebo se smršťuje~ Zdvihají se zemědíly nebo seposouvají1 Dochází k takovým změnám v dlouhých nebo
krátkých periodách ~ Žij·e Země, dýchá ~ Vznikají změny
v zemském těleso. z něho samot.ného, nebo jsou vyvolávány vlivy z ostatniho vesmiru1 Autor shledává, že
řešení těchto a jiných podobných otázek vyžaduje společného úsilí příbuzných vědeckých odvětví, zejména
pak spolupráce geodesie, fysi}l:y, geofysiky, geologie a
astronomie. Tato bádání musí bÝti o desítky let před
praktickým zeměměřictvím. Od něho však badatelé potřebují pro své účely výsledky zeměměřických pozorování, zvláště pak astronomického určování místa, měření základen, měřeni tíhová atd. Nově založená Německá geodetická komise má za úkol; aby pěstovala tato

geodetická bádání a zastupovala· v mezinárodních sdruženích, která se jimi t.aké zabývají německou geodetickou vědu. K prohloubení vědeckých prací v tomto
obor11 bude zřizen v .Mnichově výzkumný ústav,který
so bude opírat o Bavorskou Akademii věd. ÚEltav bude
mít pod společným vedením dvě oddělení: 1. Oddělení
teoretické geode8ie a 2. oddělení praktické geodesie.
Ad 1. Úkoly oddělení teoretické goodesie mají být
a) pozorováni pro mezinárodní měření země (goodetlcká, astronomická, gravimetrická)
k určení jejího
tvaru. isostatické pozorování a pozorování o pohybech
v zemském tělese;
.
b)vědecké
vyhodnocení výsledků. pozorování uvedených pod bodem a) a převzetí výsledků triangulačních
praLÍ prvních řádů, jakož i výsledků n;velaci vysoké
přesnosti a k tomu archivní a knihovnická služba.
2: Oddělení praktické geodesíe· má prováděti 'tyto
práce:
a) sledování vÝ<'ikumnictví a používání nových měřický{lh strojů, nástrojů a nářadí;
b) bádání v oboru mapování (fotometrie, kartografie
a reprodukč~í techniky).
.
Nově se tvoříci výzkumný ústav - jak autor článku
uvádí - má spolupracovat se stávajícím už podobným
ústavem v Pot,sdamu.
.
RyProf. Dr Jimari Bonnsdorf,
býv. dlouhole,týředitel
Finského geodetíckého ústavu
a generálni tajemník Baltické geodetické komi.se, známý
v mezinárodních geodetických vědeckých kruzích, zemřel 17. října 1950 Ve své domovině, Finsku.
Ry-·

Dopisy čtenářů
Ze zkušeností při provádění HTOP pro JZD:
Po provedených .technicko-hospodářských
úpravách
pozemků jest třeba věnovati se všem JZD se všemi
svýmí zkušenostmi a odbornýmí znalostmi a .pomáhati
jim zejména v odstraňování
drobných nedostatků a
v řešení různých komplikací.
Chci uvésti několik případů, které jsme na okrese
Týn n.. VIt. řešili, a bylo by pro naši práci výhodné,
kdybychom si mohli navzájem vyměňovati zkušenosti
se soudruhy z jiných krajů.
Loňského roku na podzim byla v obci Sedlci provedena HTÚP; celá obec byla zapojena. Byly rozorány
meze, společně byly zasety ozimy i letošni jarní práce
byly provedeny společně. Většina družstevníků chtěla
přejíti do III. tyPU a hned od jara: bylo započato s adaptovárnm stodol na společné stáje. To se však nelíbilo
několika větším z,emědělcům, kteří s~rhli sebou dva
drobné zemědělce a v obci nastal neklid. Většina družstevníků udělala rázný konec; vyškrtla ze seznamu
družstevníků
Y. nespokojených .členů (5 většich a
,2 malé zemědělce) a provedla společné ustájenídobytka.
Předo žněmi byl jsem tam volán k provedení této zm~ny. Zde bylo nu~no udělati dvě řešení. Jedno řešení jen
na -sklizeň žní a druhé řešení, jak to bude trvale vypadat po žních, Vyloučeným členům kromě 1 drobného
zemědělce byla oznámena a' vyznačena .jejich celková
výměra; o kterou se musi sami mezi sebou rozdělit. Jen
tomu drobnénlU zemědělci byly jeho náhradní pozemky
zvláště vyznačeny. Zajímavé jest, že z řad družstevniků,
vyšel návrh, aby vyloučeným. členům byly předepsány
k náhradě výlohy spojené s pořízením celoročních. výrobníoh plánů, jakož i výlohy spojené s přepracovánim
HTúP, poněvadž svým nerozvážným postupem a jednáním ~vinili přepracování plánů.
.

V jiné obci vltavotýnského okresu oznamoval prl
provádění HTúP loňského roku jeden větší zemědělec,
že předal ze svého majetku 19 ha zeťovi a 6 ha, že· si
ponechal. Vykazoval se při tom usnesením knih. soudu
n žádal, aby jemu a zetocvi jako středním zemědělcům
byly vykázány ·jejich náhradní pozemky při úpravě
každému zvláště" Po poradě s družstevníky· byla jeho
žádost zamítnuta s odůvodněním, že hospodaří dále se
zetěm společně jako dříve. Když však letos roztrašoval
zprávy, že při HTúP přišel o svých 6 ha pozemků, byl
upozorněn na následky vědomého rozšiřování nepravdivých zpráv o JZD a vysvětleno mu, že i když se snad
se zetěm chce rozejití, aby si na rozděleni pozemku.
případně sklizně, nebo práce povolal nějakého odborníka na -svůj náklad.
Konečně bych se chtěl zmínit o rozorávánímezí
po
HTúP. Zastávám názor, že jest nutno, pokud je to
možné, rozorat meze u orné půdy všude i mimo honu.
Samozřejmě nelze rozorat meze, kde jsou· ještě nesklizené podzímní plodiny (brambory, řepa, jetel a p.), nebo
kde jsou vodoteče, příkopy, stráně. atd. Při instruktážích ve zdejším výcvikovém středisku pro přední traktoristy měl jsem s traktoristy o rozorá vání mezí časté
diskuse. Rozorat meze' pokud to lze všude, á nechat
jako držebnostni hranici, pouze brázdu, má velký význam.a ulehčení v další práci traktoristů, jako je setí
nebo sečení obílí samovazem, atd. Konečně je třeba,
aby lidé na vesnici mezím odvykli a přesvědčit je, že
to bez mezí jde lépe, že se zvětšuje .:výměra osevní
plochy, že se tím ruší přehrady mezi velkým a drobným zemědělcem, a že nejcennější je zde práce a láska
k půdě.
Ing. Krákora, ONV, Týn n. VU:
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