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Význam a důležitost geodetických prací v projekčních složkách
Budování socialismu je uskutečňováno investiční výstavbou,
která je základem státního plánu rozvoje národního hospodářství. Stále rostoucí materiální a kulturní potřeby socialistické společnosti mohou být uskutečňovány jen při dodržování socialistické ekonomie a rozvíjení nejvyšší techniky.
Proto se dnes dostává vysokého poslání všem technikům, inženýrům, architektům, kteří mají možnost a současně i povinnost podílet se v daleko větší míře než dříve na plánovité výstavbě naší vlasti.
Je třeba, aby všichni technici, inženýři a architekti si
uvědomili, že budování nových průmyslových závodů, silnic,
železnic, vodních děl, zdravotních a bytových staveb i celých
sídlišť může být v plánovaném rozsahu zajištěno jen progresivním stupňováním výroby a zvyšováním produktivity
práce. To ovšem závisí na dokonalé plánovací a projektové
přípravě stavebních investic.
Plánovací a projektová příprava tvoří dohromady projektovou a rozpočtovou dokumentaci"pro investiční výstavbu
(vi. nař. č.28/52).

při dostavbě. Rozsah a skladba potřebných podkladů a úkonů
seřídí povahou stavebních investic a stavební technologie.
Pro f#lačnou část projektů vodních staveb a staveb komunikačních bývá dostatečným podkladem pro úvodní projekt
topografická mapa v měřítku 1:5000. S tímto mapovým
podkladem vystačí projektant často i pro úvodní projekty
velkých průmyslových závodů a sídlišť. Měřítko je výhodné,
neboť zobrazuje na jednom listě poměrně rozsáhlé území.
Nově budovaná topografická mapa v měřftku 1:10000 na
celém státnim území a v měřítku 1:5000 pro území národohospodářsky důležitá. zajistí v dohledné době žádoucí předstih pro projektovou přípravu. Zatím však máme po ruce
pouze státní mapu odvozenou a ta je pro mnohé projekty
nedostatečná. Její vrstevnice převzaté ze starých topografických map jsou nespolehlivé a také situace, odvozená z katastrálních map, leta neudržovaných, je mnohdy nevyhovující. Z těchto důvodů často dochází k měření, nebo alespoň
doměřování. A tu je nutno míti na zřeteli vždy účel, pro
který se měření koná, vhodnost měřítka mapy a potřebu
přesnosti konečného díla.
Je nutno konstatovat, že mnohé měřické práce pro úvodní
projekty provádíme nehospodárně a to většinou z toho duvodu, že projekt~nt žádá zaměření území zbytečně rozsáhlého a často i v měřítku zbytečně velikém. A konečně i z toho
důvodu, že v důsledku nesprávného naplánování měřických
prací projektanty žádá projektant zaměření v nejkratší
možné době, při čemž se spokojuje s menší přesností, s dočasnou stabilisací sítě a nezajímá ho mnohdy připojení na
trigonometrickou a nivelační síť. Je proto .povinností všech
geodetu provádějících měření pro projekty být v úzkém styku
s projektantem, přesvědčit ho o nutnosti důkladného založení
geodetické sítě a její stabilisace, o vhodnosti měřítka i o mezích přesnosti vzhledem k účelu měření. Ústřední správa
geodesie a kartografie činí opatření, aby geodetické práce
pro úvodní projekty byly včas naplánovány a aby byl zajištěn nutný časov~ předstih.

Plánovací přípravu zajišťuje zásadně investor tím, že
vypracuje investiční úkol (program stavby), který je dokumentem objasňujícím a vym~zujícím investiční záměr. Náležitosti in.vestičního úkolu stanoví podrobně předpisy vládního výboru pro výstavbu o sestavování projektové a rozpočtové dokumentace pro průmyslovou, bytovou a občanskou
výstavbu z r. 1953. Investor provede též výběr staveniště
a to po ekonomické rozvaze mezi několika alternativami,
které přicházejí v úvahu. Při rozvaze srovnává původní
podmínky (geografická situace, topografie, klima, hydrografie, geologie), technicko-ekonomické podmínky (užitkové
nerosty, průmysl, inženýrské sítě, dopravní cesty, spoje,
sidliště, zemědělství) a podmínky pro provádění výstavby
(stavbební hmoty, doprava, zásobování elektřinou, vodou,
dělnické kádry atd.). Výběr staveniště je podmíněn náleži~ými topografickými a průzkumnými podklady, které se předávají s investičním úkolem projektové organisaci. Tyto
Dullladné vybudování polygonové sítě i sítě výškové a
podklady jsou zpravidla součástí celostátních geodetických
a kartografických děl, která jsou celostátně plánována . jejich dokonalá stabilisace jsou velmi důležité. Účelná volba
v rámci státního plánu rozvoje národního hospodářství. Pro
bodů je mnohdy nesnadná, ale nutná, neboť během stavby
dochází k velikým zemním úpravám. Stabilisaci ohrožují
většinu případů investor vystačí s mapami, které jsou k disposici, a proto k měření dochází jen ojediněle.
i vlastní stavby budov a komunikací, těžké stroje i skládky
materiálu. A má-li být celá práce hospodárně provedena je
Projektová připrava se provádí ve státních projektových
nutno, aby založené sítě sloužily nejen pro úvodní projekt,
ústavech. Má tři stupně: úvodní projekt, technický projekt
ale i pro technický projekt, vytyčování staveb i pro konečné
a prováděcí výkresy. Průzkumné práce projektové připravy
zaměření po dokončení výstavby. I o tom je třeba přesvěd~
se provádějí po vyhledání a určeni kon/?,retního staveniště.
čovat většinu našich projektantů, zatím co v SSSR je
Jejich účelem je opatření plánu staveniště se zobrazením
ochrana měřických bodů a znaků během výstavby úplnou
všech podrobností situačních i terénních, zaměření tras enersamozřejmostí.
getických, vodovodních, kanalisačních, komunikačnich a jinýchsíti, pruzkum půdních a hydrologických podmínek staveniště a často i zjišťování ssedání pudy. ~ této fázi stává se
spolupráce geodeta s projektantem význa1Jlnou. Geodetické
práce se postupně zpřesňují a prohlubují podle stupňu projektové přípravy od podkladů pro úvodní projekt přes technický projekt k prováděcím výkremm, k vytyčování staveb, jejich kontrole během provádění stavby až ke konečné kontrole

Pro rozsáhlé plošné projekty se daleko lépe než vlastní
polygonová síť osvědčila čtvercová síť o straně čtverce
100-400 m. Vrcholy čtvercu jsou přesně vytyčeny a důkladně stabilisovány a jsou určeny s nejvyšší moZnou přesností v souřadnicích i v nadmořských výškách. Vytyčení
čtvercové sítě je někdy (v nerovném terénu) dosti obtížné,
výhody vlak tuto obtížnost plně vyváží. Moderní výstavba,
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která zásadně dodržuje pravoúhlé řazení objektů, umožňuje
stotožnit hlavní osu' čtvercové sítě s hlavní osou výstavby
a přirozeně potom určování jednotlivých rohů objektů
v pravoúhlých souřadnicích a jejich vytyčování do terénu je
velmi madné. V SSSR je způsob čtvercových sítí běžný;
u nás byl s úspěchem použit pro mnohé projekty, na př. pro
projekt Hutního kombinátu u Košic. Čtvercové sítě usnadňují činnost geodeta i projektanta a u projektantů jsou velmi
oblíbeny.
Zatím málo se u nás používá letecké fotogrametrie, ačkoliv
pro úvodní projekty v plochých územích se osvědčují fotoplány doplněné výškovým zaměřením a vrstevnicemi. Je to
způsob hospodárnější, rychlejší a projektant má k disposici
poměrně rychle opatřený polohopisný a výškopisný podklad
zobrazující poslední stav. Má-li k disposici ještě volné letecké mímky a stereoskop, může většinu prací provádět
'lJ kanceláři bez přímého zkoumání
terénu. Potoplánu se
ti nás s úspěchem použilo na př. pro veliký projekt Nových
hutí KI. Gottwalda v KunČicích.
Včel projektu nás nutí k stanovení patřičných kriterií
měření. Je zřejmé, že výsta'vba průmyslového závodu, kde
jiný podnik projektuje a jiný podnik stavbu provádí, kde
stavby se zúčastňují různé závody, které vyrábí prefabrikáty, ocelové konstrukce a jiné součásti přesných dimensí,
které se pak na místě montují na připravené základy, předpodpokládá měření a vytyčování s daleko větší přesností,
než dávají dosud platná kriteria (instrukce A). Nemáme
dosud stanovené řády těchto kriterií pro různé druhy výstavby a záleží na našich geodetech, aby práci, kterou konají, dovedli dobře posoudit, aby se dokonale seznámili se
stavebními plány i se strojařskými výkresy a aby sami odpovědně stanovili nezbytnou přesnost pro své měřické práce.
To platí i o určení nadmořských výšek. Pro tunely, přehrady,
mosty, kanalisace, přemá zařízení jako jeřábové dráhy, je
nutná přemá nivelace a připojení na státní nivelaci v každém případě. U výškových bodů platí ještě ve větší míře
nut1Costdokonalé stabilisace a vhodného umístění bodů, aby
netrpěly ssedáním, otřesy, nebo spodními vodami.
Velmi odpovědné jsou geodetické práce pro rekonstrukce
průmyslových závodů. Zde je práce geodeta ztížena daným
prostředím, neboť výstavba, po případě přestavba provádí se
většinou za plného provozu v obtížném prostředí plném překážek, ruchu a nebezpečí. Při tom asanace i přístavby se
provádějí urychleně, aby nebrzdily provoz a chybné údaje
geodeta mohly by madno zavinit statisícové škody. Je nutno
proto všechny vytyčovací práce kontrolovat nezávislým postupem, i když to bývá velmi nemadné. Práce může provádět'
jen technik s velkými měřickými zkušenostmi, ovládající
pohotově nejen discipliny geodetické, ale musí být dokonale
seznámen i se všemi detaily projektu, musí být v úzké spolupráci s projektantem a musí umět projektantovi vysvětlit,
co z hlediska geodetického je možné a· účelné, doporučit
vhodné měřítko, postup, přesnost atd.
Pro přehlednost nutno uvést aspoň některé výsledky prací
souvisících s projekční přípravou:
a) plán staveniště s přilehlými budovami a pozemky
v měř. 1:200-1:500 s výškovými kótami na každých

5 až 10 m;
b) schemata stavebního systému souřadnic s vyznačením
stavebních souřadnic opěrných bodů i s výškami;
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c) plán fasád vedlejších domů (u stavebních mezer)
s vyznačením výšek podlah, vchodů, parapetů, říms,
oken a střech;
d) náčrty průřezů v charakteristických bodech;
e) plány q profily podzemních zařízení, získané na podkladě průzkumů;
f) vytyčovací stavebně měřické sítě;
g) plán zemních úprav a přesunů;
h) plán úprav vnitřních komunikací a chodníků;
ch) stavební plány stavitelských památek, vyhotovené na
základě polyg. měření uvnitř budovy;
i) všechny podkladové plány v různých měřítkách pro
potřeby územního plánování.
\
Je zřejmé, že zeměměřický inženýr stává sejedním z blízkých spolupracovníků hlavního projektanta jako specialista
svého oboru.
'
Důležitost těchto prací nebyla vždy u nás na všech místech dostatečně chápána. I ve vlastních řadách bylo málo
pozornosti věnováno těmto pracím. Problematika těchto
prací při projektové přípravě i při vytyčování staveb pro
svou odlišnost od měřických prací pro evidenci a registraci
pozemků zůstávala i velmi mnohým našim měř. inženýrům
cizí. Snad to způsobovalo určité podceňování těchto prací.
A přece i tady nám musí být vzorem sovětští geodeti, kteří
jsou na všech stavbách předními budovateli sovětského stavebnictví, založeného na nových pokrokových metodách stavební výroby.
I u nás přistupujeme k zprůmyslnění stavebnictví, vyžadující stále větší a důkladnější zeměměřické spolupráce. Jednou
z příčin neplnění plánu ve stavebnictví byla opožděná projektová příprava na základě nedostatečných a pozdě dodávaných topografických podkladů. Čdsto se stávalo, že měřické
práce byly pozdě naplánovány a potom v chvatu nedokonale
a nepřesně provedeny. Je samozřejmé, že nepřemé podklady
měly za následek třeba i zvýšený finanční náklad nebo
opačně stížnosti stavební výroby do nedostatečného rozpočtového nákladu stavby.
Dosavadní zkušenosti nejen sovětských ale i našich geodetů
z našich staveb nás přesvědčují o nutnosti provádět své
práce stále kvalitněji, neboť na nich závisí nejen hospodárné projektování stavební investice, ale i její produktivnější provádění. Kvalita zeměměřických prací na staveništi je ovšem závislá na důkladné znalosti charakteru projekčních i stavebních praCí. Zde mámE velké nedostatky,
neboť ještě hodně velká část zeměměřičů těchto znalostí
nemt: Po odborné linii je nutna také lepší spolupráce zeměměřiče v projekčních složkách se zeměměřiči oblasttzích
ústavů geodesie a kartografie v zájmu dokonalých podkladů
opatřovaných hospodárněji a rychleji, než se dosud provádělo.
Posláním zeměměřiče v projektových složkách je tedy
jeho spolupráce jako specialisty s projektantem při tvoření
předpokladů pro ekonomické realisování investiční výstavby.
Zeměměřič musí sám být přesvědčen o své spoluodpovědnosti
za včamé dodávání přemých výrobních podkladů našemu
stavebnictví. Jen tak pomůže našemu stavebnictví v lepším
plnění plánu investiční výstavby.
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Směr vývoje zeměměřictví
Ing. Dr techn. Václav Burda
Stručně o methodě a vědecké práci. Simplifikace. vývoj organisace. Cesta ke zvýšení hospodárnosti. Nové myšlenky v konstrukci strojů. O uplatnění fotogrametrie. Pracovní a provozní organisace zeměměřické praxe. Uplatnění vědeckého řízení.
\

Ježto úkolem pojednání je uvésti komplexní nástin vývoje
zeměměřictví ve zhuštěném tvaru, můžeme v podstatě je
rozděliti na dvě části: sledování theoretického a praktic~
kého vývoje.
Theoretický vývoj spočívá na vysvětlování. Vysvětliti něco
znamená převést nové, neznámé na známé, principiálně popsatelné. Jde tedy v podstatě o úkol vědecký, převádění
zvláštního na obecné.
Prvým úkolem je stanovení methody. Nelze se ani v zeměměřictví (jakožto celku) rozhodnouti pouze pro jednu methodu, která je v určitéml'úseku skutečnosti správná a úspěšná,
nýbrž nutno bedlivým studiem a hledáním správné 11lethody
dospěti k závěrům. Tím, že v zeměměřictví byla stanovena
jakožto hlavní experimentální a matematická methoda, nebyl
dán klíč ke všem problémům, které se vyskytují. Je proto
prvou povinností vědecký(jJz pracovníků tohoto oboru, aby
především prozkoumali základní problémy, popsali je, poznali a věděli, co nutno vysvětlovat a theoreticky konstruovat. Na toto konstruování se ale nesmí rozběhnouti příliš
brzo, jinak se stanou doktrináři, kteří si fakta upraví tak,
aby jim neporušila celkový systém.
vývoj půjde jedině tehdy vpřed, jestliže bude především
dost vědeckých; pracovníků, kteří na podkladě zkušeností a
znalostí přistoupí k řešení úkolů vážně a nekompromisně.
Velikou a slibnou pomocí je nepřeberné množství poznatků,
kteréje třeba aplikovat, a to nejen v jednotlivostech, vytržené
z jejich souvislostí, ale úplně v zásadách bibliografické
úplnosti.I)
Vědecká práce se musí promítati do praxe a hlavně do zhospodárňováni ve smyslu všeobecně platného zákona o hospodařeni energií. Zhospodárňování bude v dalším věnována
pozornost, budiž jen předem upozorněno na jednoho z či•.
nitelů zhospodárňování, na simplifikaci.
Simplifikací se
rozumí organisovane užití zdravého rozumu pro zjištění lepšího a snadnějšího pracovního způsobu pro jakékoliv dění.
Postup při simplifikaci je dán takto:
1. Urči práci, která se má zlepšit a zjisti práci, která namáhá.
2. Rozlož práci, zaznamenej všechny podrobnosti.
3. Prozkoumej každou podrobnost otázkami:
a) Jaký je její účel (na př. s použitím filmu), t. j.
vyluč zbytečné podrobnosti.
b) Kde se to má udělat, kdy se to má udělat a kdo-to
má udělat, t. j. kombinuj podrobnosti q. je-li to
praktické, fměň je pro lepší postup.
c) Jak se to má udělat, t.j. zjednoduš všechny nezbytné
podrobnosti.
4. Vypracuj novou methodu.
5. Zaveď novou methodu. Užívej ji, pokud se nenajde
lepši.
I vlastni organisace podléhá vývoji.
Nelze s určitostí předvídati, až kam s hlediska organisace
a řízení prací dospěje lidský duch. Ale sledujeme-li vývoj za
poslední desetileti, .vyplynou tyto poznatky:
1. vývoj osobní funkce.
2. Decentralisace řízení a dění.
1) I. J. Šamurin. Nové sovětské knihovnicko-bibliografické
třidění. Praha 1951.

3. Zvýšené ocenění a užití všeobecných zásad organisačních.
4. Vytvoření nového způsobu organisace se zřetelem ke
zvýšené hospodářské a sociální odpovědnosti.
5. Zlepšení techniky formulace politiky a provedení.
Pro další vývoj je zřejmé, že bez znalostí zásad politické
ekonomie a zavádění vědeckého řízení do veškerých činností
nelze postupovati vpřed.

Ke zvýšení hospodárnosti zeměměřických prací mohou
být nastoupeny dvě cesty:
1. Na podkladě vzdělání a zkušeností, se zřetelem na
dané úkoly vymezit až dosud obvyklé pracovní postupy,
urychlit je zlepšením používaných přístrojů a postupy samy
dále vylepšovat.
2. Studovat moderní technický vývoj a hledat, jak jej
využít pro zeměměřické práce, abychom všeobecně šli
novou cestou, vyvolali konstmování nových přístrojů a tím
dospěli k novým pracovním postupům.
. Nelze totiž naráz zúčtovat se starými; zacvičenými m~
řickými postupy a zavést nové, a to tak dlouho, pokud
pro tyto novodobé postupy nebude předpokladů, především dostatečný počet přístrojů, pomůcek a pracovníků
(a úkolů). Musíme proto nyní jíti oběma naznačenými
cestami, aby současně prováděné zeměměřické práce nebyly namšovány.
I při současném pracovním vypětí je ovšem nutno
studovat zeměměřický pokrok hlavně posledního desetiletí a z něho se učit, abychom mohli naši práci zhospodárňovat. Průmysl výroby měřických přístrojů nesmí při své
produkci setrvávat jen na konstruktivním zlepšování dnešních přístrojů, nýbrž musí zhodnocovat nové myšlenky.
Bylo by dobře podívat se za hranice našeho státu a ze studia výsledků geodetických bádání na celé zemi znát
myšlenkové pochody moderního vývoje.
Je známo, že velkých pokroků bylo dosaženo hlavně
v obom vyšší geodesie. Mnoho těchto zhospodárňujících
poznatků lze přenést do odvětví geodesie' nižší, což je
zvláště nutné, ježto v oboru geodesie nižší jsou
hlavní naše úkoly.
Předpokladem pro posouzení, měřické methody je
přesné vymezení mezi přesností měření a jeho hospodárností. Naše práce nesmějí být prováděny
tak
přesně, jak je možno, nýbrž jen tak, jak je potřebné.2)
Není úkolem pojednání ještě více zdůrazňovat tuto
zásadu. Budiž jen doplněno, že každé snížení přesnosti je
doprovázeno téměř kvadrátním zvýšením hospodárnosti.
Často žádáme měření délek na pásmu na půlcentimetry,
což představuje jenom pomyslnou přesnost, která ztrácí
na významu při bližším prozkoumání věci. Dnešní fotogrametrie skýtá dostačující přesnost i pro značný díl projekčních prací. Příkladů dalších by bylo lze uvésti mnoho.
Hospodárnost našich měřickýchprací závisí hlavně na
užitých přístrojích. Zvláště menší průmyslové země při
zakládání výroby přístrojů nesmějí upadnouti do staré
2) Viz též J. A. KomenskÝ. - Je pozoruhodné, že Komenský
v četných spisech hlásal zásady vědeckého řízen~ před klasickými
představiteli této nauky.
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chyby, aby totiž vyráběly mnoho druhů přístrojů. Je zapotřebí vyrábět přístroje universální, ježto při. polních
měřických pracích mohou býti v činnosti po celou dobu
jejich trvání. Výroba může být seriová, tedy levnější. Přístroje nutno konstruovat tak, aby jich bylo lze užít
i v důlním měřietví, pracích tunelových a pod.

tvaru (centrování jako u stroje, automatické kartirování)
opět k platnosti měřický stůl a stolová methoda, jako důležitý činitel zhospodárnění a zrychlení topografických
prací podkladových. (Dahlta s kartirovacím stolem) nový
měřický stůl pro katastrální měření konstruovaným Bjerhammarem.4)

Jeví se tedy úkol, provést zkoumání hranice nutné přesPro urychlené provedení velkých projekčních prací,
nosti a uplatnit získané poznatky v konstrukci přístrojů. vázaných na terén, je zapotřebí dokonalých podkladů,
Všeobecně lze uvést, že ve stavbě geodetických přístrojů které zpravidla chybí. K jejich· získání je zapotřebí rozpo stránce mechanické nebylo u nás dosaženo ještě možné ličných měřických prací, které však nutno provést ještě
hranice přesnosti, avšak i tato přesnost předčí mnohdy urychleněji. Je proto jasné, že tyto úkoly lze uskutečnit
přesnost měřické methody. Na př. optické měření je me- včas jen s použitím těch method, které zajistí přiměřenou
chanicko-technicky vyřešeno. Přesnost závisí od stavu . přesnost, při tom jsou však dostatečně výkonné a hospoatmosféry a užité methody.
. dárné. Jednou z těchto method je fotogrametrie, jejíž
V cizích konstrukcích byly nastoupeny několikeré cesty. další předností je, že nákladná a dlouhotrvající měření se
Především je záváděn vysoce světelný dalekohled (zrcad- téměř neprovádějí v terénu, ale na jeho perspektivním
lový), silně zvětšující, jsou konstruovány malé theodolity obraze. Základní snímky mohou být velice rychle pořía tacheometry s pevným dalekohledem (Diagramtachy- zeny. Vlastní polní práce zabírají též velmi málo času
metr Hammererův se samostatnou redukcí délek i výšek). oproti požadavkům klasických method. Podobně kanceSnaha po zkrácení doby potřebné k ustavení přístroje lářské práce při užití moderních, více méně automaticky
vedla ke konstrukci naklonitelných kloubových stativů ve pracujících vyhodnocovacích a kartirovacích přístrojů
spojení s pevnou centrační tyčí, pro zkrácení doby v ode- určují fotogrametrii za mimořádně výkonnou methodu.
čítání pak k využití fotografické registrace naměřených Prof. Dr Buchholtz (Drážďany) uvádí, že další závažnou
údajů, což má význam nejen ve zrychlení prací, ale také předností fotogrametrie je možnost záznamu velmi rychle
v jejich zpřesnění. Fotoregistrační methoda dovoluje ode- probíhajících změn území. Tyto mohou býti v pravý čas
čtení kruhů za stejných atmosférických podmínek, což zachyceny a měřicky vyjádřeny (na př. měření vodních
má význam též v důlních pracích. Je doporučováno toků, jezer, přehrad a pod.). Rychle uskutečňované práce
(Topfer), aby této methody se použilo při optickém měření jsou účinné. Druhým neméně závažným hlediskem je
k záznamu základnové latě, což by vedlo jednak k velkému hospodárnost. Vyhodnocovací přístroje, které zaručují vyzrychlení a vůbec k možnosti provedení měření na př. sokou přesnost a současně mají velikou výkonnost, jsou
v silně frekventovaných železničních stanicích, městech a nutně složité a tím velmi drahé. Hospodárnosti lze dopod. Snaha po zvýšení přesnosti při úhlových měř<;ních sáhnouti při rozsáhlých pracích přísným plánováním, jak
v sítích I. řádu vedla k využití infračervené části spektra se možno přesvědčiti z cizí fotogrametrické praxe. Mnozí
(Gigas), čímž cílová chyba klesla o 20 %' Vývoj vede theoretici se rádi ohánějí otázkou přesnosti fotogrametrie.
k zcela automatickému nastavení.
Přesnost
fotogrametrie
závisí na pracovních
Při výškových měřeních nejvíce času zabere ustavování postupech a použitých přístrojích.6)
nivelační libely. Byl proto konstruován kompensátor, který
Samozřejmě nemůže býti fotogrametrie užita k takovým
automaticky přivádí osu dalekohledu do vodorovné po- úkolům, pro které se nehodí svou podstatou. Můžeme
lohy. Takto doplněným přístrojem (Zeiss-Opton, konstr. všeobecně doplnit, že fotogrametricky lze zpracovat jen
Forstner-Drodofsky) dosáhl prof. Hermann (Essling) za to, co se nám podaří zobrazit na příslušném snímku.6)
8 hodin 250 přestav. (Střední chyba ± I mm na I km
dvojité nivelace). Rušivými činiteli jsou únava kompenBudiž dále zdůrazněno, že fotogrametrie není dokonale
sátoru a prach. Pro přímé měření azimutů byl konstruován sama sobě postačující methoda, nýbrž vyžaduje spoluprototyp přístroje, který se vlivem rychlé rotace setrvač- působení klasické měřické methody. U pozemní fotograníku 20.000 obr.(min. přesně postaví do směru meridiánu. metrie jsou stanoviska, strany, jakož i kontrolní body
Význam v důlním měřietví. Je však doposud příliš těžký. určovány klasickým způsobem. Podobně letecká fotograI drobnější měřické pomůcky docházejí pozornosti. metrie· potřebuje pro vnější orientaci svých snímků vlicoByla konstruována pásma, v jejichž rukojeti je dynamo- vací body aneb některé okrajové bodYl pokud potřebné
metr, udávající současně korekci z porovnání, teploty, re- hodnoty nebylo lze získat plošnou radiální triangulací nebo
dukci na hladinu moře a dal. I když vývoj jde f:estou prostorovou aerotriangulací. Dále zvláštností nejsou t. zv.
zlepšení dosavadních přístrojů pro přesná měření délek bílá místa, která nelze fotogrametricky vyhodnotit, která
(žádána konstrukce dálkoměru se svislou latí-diferenciální musí být zobrazena z pozemního zaměření (tacheometrie).
refrakce), jde vývoj jiným směrem, k měření délek pomocí
Po válečných zkušenostech a zkušenostech zemí, v nichž
vlnové délky světelných paprsků, elektrickým proudem se hojně používá fotogrametrie, lze kalkulovat, že foto(Bergstrand, Švédsko), elektromagnetickými vlnami a pod. grametrie je nejen nepoměrně levnější než klasické meZ těchto úryvků je zřejmé, že největšího pokroku v kon- thody, ale především znamená velkou úsporu pracovních
strukci geodetických přístrojů a pomůcek dosáhly země, sil. Proto se dnes nejen v SSSR, ale i v mnoha evropkteré byly ušetřeny válkou. V konstrukci lze pozorovat,
4) Acta Polytechnica: A contribution to the Methods of
že směr vývoje jde od klasických method geometrických
k methodám fysikálním (hlavně vysokofrekventnítechnice). OPtica1Distance Measuring specially with regard to the Problems
of Automatic P1otting.
Stejně důležitý je na př. i tvar sítí.S)
5) Dr Buchholtz: Die Problemstellung der Photogrammetrie
Budiž ještě uvedeno, že přichází ve svém zdokonaleném im Hinblick auf die Planungsaufgaben der nahen Zukunft.
3) Michael, K. - Slawik, K.: Was heisst Wirtschaftlichkeit
im Vermessungswesen. Wichmann, sv. 6 (1936).

Předneseno na geodet. ko1okviu v Jeně (16. list. 1951).
6) Drobyšev, F. V.: Fotogrammetria. Moskva 1945.
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ských i mimoevropských zemích používá fotogrametrie co
nejvíce k řešení daných úkolů.7)
V· jižním Německu byl konstruován nový stereoplanígraf, ve Švýcarsku vyhodnocovací přístroj Wildův pro
velikost 24 cm X 24 cm, v Italii podobný přístroj Santoniho. Hospodárnost postupu, pracovní pochody a výkonnost fotogrametrie jsou předmětem četných pojednání.S)
Fotogrametrické přístroje, mají-li být nově konstruovány, yyžadují velmi dlouhé doby vývoje, nejméně 3 roků.
Proto je nutno sledovat pokrok v cizině, vychovat odborníky i dorost.9)
Podkladem hospodárnosti zeměměřických prací je dokonalé plánování,l°), spočívající na zavedení nových method, hospodárných výpočtech a normování prací, jakožto
prvořadého činitele plánované produkce, organisování
práce a stanovení mzdy za práci. Předpokladem jsou systematické studie výrobního procesu, které nadto mohou
zlepšovat vlastní pracovní methody.u) Tito technickohospodářští činitelé (ukazatelé) jsou předpokladem technických plánů, srovnávání mezi jednotlivými služebnami a
v podstatě důležitou směrnicí provozního hospodaření.
7) Prof. Dr Klobouček: S určitostí lze očekávat, že již v roce
1955 bude fotogrametrie používána pro státní mapování v mnohem větší míře než dosud a že se postupně stane hlavní a nejpoužívaněj~í mapovací methodou, podobně jako v Sovětském
svazu, kde se pro tyto účely každoročně ofotografuje asi 1 000000
km2 území (GaKO 1955, č. 2, str. 35).

8) Manek: Erdbildmessung (Terrestrische Photogrammetrie).
1952. Na !ipském veletrhu 1952 byl vystavován nový fotogrametrický školní přístroj VEB (Freiburg) podle myšlenky Prof.
Hugershoffa. Od roku 1945 první přístroj v NDR.
9) Jsou ohlášeny opět prázdninové kursy fou Carl Zeiss
a společností Zeiss-Aerotopograph. (Podle Článku Prof. Buchholtze je fotogrametrie v NDR opět ve vývoji.)
10) A. Ljapin: Organisace práce v SSSR. Praha 1949. Viz
též 1. P. Trojnin. Lidová správa v SSSR. Praha 1949.
11) V. Kontorovič: Základní plánování a rozpočetnictví průmyslového podniku. V překladu VI. Krotila. Tisk. podniky průmysl. služba ústř. svazu čs. průmyslu, Praha 1949.

Triangulace

S

S plánováním výkonů úzce souvisí podniková statistika.
Racionalisace zeměměřických prací je dána pak asi těmito požadavky:
1. Jednotné matematické základy všech měřických děl.
2. Průběžné udržování mapového díla v souhlase se
stavem.
3. Zaměřování pokud možno všech topografických předmětů při všech měřeních.
4. Využití fotogrametrie.
5. Účelné využití přístrojů a zařízení.
6. Motorisace.
7. Uvědomělá výměna zkušeností12).
I když značnou úlohu v celkové optimalisaci zeměměřického oboru mají vědy geodetické, dá se předpokládat
větší rozvoj vlastní praxe. Otázkám praxe však bohužel
(jak v geodesíi, tak i kartografii jakožto hlavních oborech)
nebyla dosud věnována dostatečně hluboká a soustavná.
pozornost.
Bylo by však stejnou chybou, kdyby se v těchto pracovních oborech prostě zavedly způsoby technické racionalisace, obvyklé v průmyslové výrobě.
Lze naprosto souhlasit s Dr Brožem,13) který v pojednání o výzkumných úkolech v oboru geodesie a kartografie uvádí, že takovéto mechanické napodobování ekonomických (racionalisačních) zásad průmyslové výroby by
mohlo zeměměřictví zavést na scestí.
Závěrem proto nutno zdůraznit, že sice všechny obory
lidské činnosti podléhají stejným zákonům ekonomickým,
avšak vlastní vnitřní strukturu organisační nutno vytvářeti v duchu vědy organisační, vědeckého řízení práce,
jehož hlavní methodou je výzkum.
12) Viz též Schilling: Arbeits- und Betriebsorganisation im
Vermessungswesen. Přednáška na zasedání IK v Gorlitz, list.
1952.
13) Brož, Fr.: Výzkumné úkoly v oboru geodesie a kartografie.
GaKO, č. 1, str. 9,- odst. 6.

jiného hlediska než geodetického
Ing. Karel Rosenbaum

Kvantitativní

rozbor ukončené triangulace v jednom základním triangulačním listu.
Úvod

O rozvinutí trigonometrických sítí a určení jejich bodů
je po geodetické stránce již dostatek pojednání. Jako pro
každou lidskou práci, je nutno i pro triangplaci získat
podklady jejího plánování. Pro tento účel je třeba zhodnotit množství vykonané práce na území určité rozlohy.
Cs. jednotná trigonometrická síť je v mnohých částechi
státu doplněna podrobnou trigonometrickou sítí a pokrývá
uceleně již větší oblasti. Pro naši úvahu odhaduji, že by
bylo třeba provést rozbor na území o rozloze nejméně
100 X 100 km (10 000 km2). Operát sítě je uspořádán podle
základních triangulačních listů, které mají rozlohu 50 X 50
km (2500 km2). Pro navrhovanou rozlohu by bylo zapotřebí
úplného výpočetního operátu a ostatních záznamů, které
dohi'Omady vytvářejí triangulační operát čtyř základních
tr~angulačních listů. Je to velmi obsáhlý písemný materiál,
neboť operát jednoho základního triangulačního listu obsahuje nejméně 30 000 stran záznamů a výpočtů, počítáme-li
minimálně s 28 stranami na jeden trigonometrický bod,

z nichž je celkem 13 stran záznamů (kniha výsledků
triangulačních prací, místopis, snímek katastrální mapy,
ověření názvu bodu, zápisník měřených vodorovných
směrů a výškových úhlů) a 15 stran výpočetních protokolů (výpočet předběžných souřadnic, jižníkůa vzdáleností, výpočet centračních změn, změn směrů na přímou
spojnici, orientace směrů, souřadnicové vyrovnání, výpočet
zeměpisných souřadnic, azimutů a délkového zkreslení).
Operát jednoho základního triangulačního listu je dílo
o 30 svazcích, každý po 1000 stranách, které v archivu
tvoří řadu 1,50 m dlouhou.
Zpracoval jsem zatím operát jen jednoho základního
triangulačního listu (Brno), jehož území poskytuje s hlediska členitosti terénu přibližně normální pracovní podmínky pro triangulační práce. Z operátu bylo zapotřebí
vypsat na 30 000 údajů, jež pro vlastní zpracování poskytly
na 11 000 položek jednak z. operátu přímo převzatých,
jednak z vypsaných údajů odvozených.
Již z těchto několika dat je patrno, kolik mravenčí píle
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je zapotřebí na zpracování všech výsledků měření, abychom o tak malém kousku své vlasti mohli říci, že trigonometrická síť vyšších řádů i podrobná trigonometrická síť
byly na něm vybudovány. Údaje, které odvodíme ze shromážděného statistického materiálu lze považovat za obecně
platné pro větší část území republiky a máme za to, že
vyhoví pro přibližný odhad pracovní úlohy při dobudování čs. jednotné trigonometrické sítě a sítě podrobné.
Hustota

trigonometrických
jednotlivých

bodů
řádů

v sítích

Prvou otázku, kterou máme zodpovědět, bude, jakou
hustotu bodů mají ve skutečnosti jednotlivé řády sítě.
Trigonometrická síť I. řádu je vybudována na celém území
republiky a lze proto spolehlivě stanovit, na jak velkou
oblast připadá jeden její bod. Pro naše srovnání, jak rychle
houstnou sítě jednotlivých řádů, postačí hodnota platná
pro zkoumaný list Brno. V tomto listu je celkem 7 bodů
.prvého řádu, t. j. jednomu bodu přísluší oblast 357 km2•
Trigonometrická,síť II. řádu má již bezmála dvojnásobek,
totiž 13 bodů, a je tedy oblast jednoho jejího bodu 192 km2
veliká. Síť III. řádu má již skoro .čtyřnásobek počtu
bodů II. řádu, a to 51. Ovládá tedy jeden bod 49 km2•
Poněvadž rozdíl v délkách stran mezi III. a IV. řádem je
již podstatně nižší, je počet bodů IV. řádu již jen o něco
vyšší než trojnásobek, totiž 167, při čemž každý bod
ovládá 15 km2• Podrobná trigonometrická síť změněná
rušivým zásahem okupantů v jižní oblasti základního \
triangulačního listu (délka strany byla zkrácena ze 2 km
na 1 km), neodpovídá vcelku plně československému normálu. Těchto bodů by mělo být asi čtyřikrát více než
bodů IV. řádu, je jich však pětkrát tolik, totiž 842 bodů.
Tim se stalo, že na 100 km2 připadá asi 33 bodů, místo
25 -;-. 28. Tato okolnost nezkresluje však síť tolik, aby se
nedalo s touto hustotou kalkulovat jako s nejvyšší mezí.
Ještě za této hustoty je průměrná délka trigonometrické
strany V. řádu 1875 01 a je to devět desetin průměrné
délky udávané na 2 km. Lze proto říci, že v příznivém
terénu bude 25 a v nepříznívém terénu maximálně 30-:--33
bodů na 100 km2• Připadá tedy jeden bod V. řádu na 3-:--4
km2• Poněvadž pak i body vyšších řádů jsou započteny
mezi body podrobné trigonometrické sítě, bude jeden
. trigonometrický bod připadat minimálně na 2,3 km2 a maximálně na 2,9 km2•
Stabilisační

materiál

pro

trigonometrické

body

Jediným znakem trigonometrických bodů v přírodě jsou
jejich stabilisační značky. Každý trigonometrický bod je
zajištěn jednou povrchovou značkou a zpravidla dvěma
značkami podzemními. Těmito značkami jsou křížek na
horní ploše opracovaného kamenného sloupku, křížek na
horní ploše kamenné desky nebo skleněné dlaždice.. křížek
na horní ploše 5 cm skleněného kotoučku anebo hrdlo
lahve. V řídkých případech se použije k trvalému označení
bodu i jiného materiálu na př. slitiny kovů a pod. Z hornín
je na výrobu sloupků a desek nejčastěji použito žuly.
Podle údajů uvedených v místopisech mají sloupky a
desky celkový objem 70,9 013 horniny, která váží asi
190 tun. Kdybychom z této hmoty chtěli míti monolit
o základně 1m2, byl by bezmála 71 01 vysoký a přesahoval
by rozhlednu na Petříně. Kdyby z tohoto množství byl
zhotoven obrubník 30 cm široký a 20 cm vysoký, byl by
94501 dlouhý a vystačil by na 4/3 chodníku v délce Václavského náměstí. Z téhož množství vznikla by krychle
o hraně 4,14 m.
Ostatní stabilisační materiál nelze stanovit spolehlivě pro

nedostatek údajů. Lze ho však odhadnout. Na všech
trigonometrických bodech bylo použito za druhou podzemní značku značky skleněné a na 398 bodech je i první
značka skleněná, v betonu utěsněná. Bylo proto spotřebováno okrouhle 900 kg skla, 220 pytlů cementu a 10 013
písku.
Volba

bodů

a rozhled

na nich

Volba místa trigonometrických bodů se řídila známými
zásadami. Body V. řádu byly voleny tak, jak to místní
poměry vyžadovaly bez zřetele na to, trpí-li tím konfigurace sítě nebo vzniknou-li v řídkých případech i mnohoúhelníky v síti. Zato sítě vyšších řádů řídily by se zásadou,
aby nově určovaná síť byla stejnorodá s pravidelným rozložením určovacích směrů na trigonometrické
body.
I když se nejvíce zachovávala zásada, aby se i v budoucnosti dal trigonometrický bod jednoduše signalisovat, překonatelné překážky místního rázu nebyly závadou při
volbě místa nového trigonome,.trického bodu. Jsou proto
v základním triangulačnJm listu Brno trigonometrické body
na místech s rozhledem volným, s rozhledem částečně
volným a částečně cIoněným stromovím nebo lesem a na
místech uvnitř lesních porostů a v zastavěných oblastech
(obcích) ..
V tomto základním triangulačním listu je toliko se dvou
bodů I. řádu volný rozhled (28,5 %), kdežto ostatních
5 bodů je v lese (71,5 %). Příznivější poměr je na bodech
II. řádu. Na 7 bodech je totiž rozhled volný (53,8 %) a
zbývajících 6 bodů je v lese (46,2 %). Pestřejší je to již
ve III., IV. a v V. řádu. V síti III. řádu je volný rozhled
Ul 24 bodech
(47,0 %) částečně je lesem zabraňován
výhled na 4 bodech (7,9 %), v lese je 22 bodů (43,1 %)
a v zastavěné části je jeden bod (2 %). V síti IV. řádu
je 86 bodů s volným výhledem (51,5 %), na 24 bodech
je výhled částečně omezen lesem, stromovím nebo budovami (14,4%), v lesních porostech je 54 bodů (32,3 %)
a v zastavěných částech jsou 3 body (1,8 %). Z uvedených
dat je patrno, že u sítí nižších řádů ubývá bodů v lesních
porostech. Poněvadž poloha trigonometrických
bodů je
přece jen podmíněna zvláštními vlastnostmi voleného
místa, dá se podle rozhledu na nich soudit na ráz triangulované krajiny,. Porovnáme-li rozhled se všech 238 bodů
čs. jednotné trigonometrické sítě do délek stran 4 km,
jeví se stav takto. Volný rozhled je na 119 bodech
(50 %). Stromovím, budovami nebo lesem je částečně
rozhled omezen na 28 bodech (11,9 %), v lese je 87 bodů
(36,8 %) a v zastavěných částech jsou 3 body (1,3 %).
Terénní poměry v základním triangulačním listu Brno,
umožňující z 50 % volný rozhled, odpovídají poměrům
na převážné části našeho území a lze je proto považovat
za normální.
Zcela jinak se jeví poměry u trigonometrických bodů
V. řádu. Můžeme tvrdit, že poměry v této síti nám již
plně vystihují povahu triangulované krajiny, neboť v ní
mohou přijít v úvahu jen místní překážky při volbě místa
trigonometrického bodu. Do okruhu 2 km, který je minimální, má 533 bodů volný rozhled (63,3 %), s rozhledem
částečně omezeným je 36 bodů (4,3 %), v lesích byly
vytyčeny 204 body (24,2 %) a v zastavěných částech bylo.
určeno 69 bodů. (8,2 %). V podrobné trigonometrické síti
je účelné, aby do ní bylo pojato pokud lze nejvíce kostelů
nebo jiných význačných staveb, které zeměměřiči vždy
skýtají dobrou orientaci. Poněvadž takovéto body v základním triangulačním listu Brno tvoří toliko 1/12 všech
bodů, nelze tento poměr označit za příznivý. Rozsah
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lesních porostů byl příčinou, že v nich byla volena plná
1/4 všech bodů V. řádu.
Pro úplnost ještě uvedu, jqk se jeví rozhled v této
oblasti bez zřetele na řád sítě. Rozložení všech 1080 bodů
je takovéto. Volný rozhled je na 652 bodech (60,4 %),
s částečným rozhledem je 64 bodů (5,9 %), v lesích bylo
zvoleno 291 bodů (26,9 %) a v zastavěných částech je
72 bodů (6,8%).
Signalisace

trigonometrických
pro ni

bodů

a materiál

Poměry viditelnosti mají přirozeně vliv na způsob signalisace trigonometrických bodů. Ona nám udává kolik observačních sloupů pro theodolity je nutno zbudovat. Podle
předchozího odstavce jsou poměry viditelnosti dosti
příznívé (volný rozhled 60,4 %); nelze však na všech
bodech použít při observaci stativu. Ojedinělé překážky
jako vzrostlé osení, koruna ovocného stromu, značná
místní refrakce i jiné nahodilé překážky vyžadují, aby i na
bodech s volným rozhledem byl zbudován observační
sloup pro theodolit.
V našem základním triangulačním listu mají všechny
body I. řádu observační sloup (100 %), z 13 bodů II. řádu
má observační sloup 11 bodů (84,6 %) a z 51 bodů III.
řádu je sloup na 36 bodech (70,6 %). I v síti IV. řádu je
. ze 167 bodů na 118 bodech observační sloup (70,7 %).
Celkově je z 238 trigonometrických bodů sítě s délkami
stran do 4 km observační sloup na 172 bodech (72,3 %),
to je bezmála na třech čtvrtinách všech bodů. I v podrobné
trigonometrické síti má z 842 bodů observační sloup 141
bodů (16,7 %). Je to poměrně vysoké procento, uvážíme-li, že podrobné body mají býti určeny co nejjednoduššími prostředky. Zde se uplatníl onen zásah, že
v jižní části listu bylo nutno zhustit síť do délek stran
1 km. Proto bylo IUltno na mnohých bodech detailních
postavit dodatečně měřické rozhledny. Vezmeme-li v úvahu
tuto okolnost, lze 1/6 bodů s měřickými rozhlednami při
budování podropné sítě považovat za maximum, s nímž
je nutno počítat při vyty~vání.
Práce spojená s vytyčením je dost značná. Často je ji
nutno vykonat za podmínek velmi obtížných. Abychom si
mohli učinit aspoň nějakou představu o této práci, bude
vhodné uvést některé podrobnosti. Kdybychom všechny
signály mohli postavit na sebe jeden na druhý, pak by
vrchol této stavby čněl 4398 m vysoko a mohl by soutěžit
s nejvyššími vrcholy alpskými. Observační stolek by byl
ve výši 2565 m a s něho bychom snadno přehlédli štíty
Vysokých Tater. Všechny měřické signály podrobné trigonometrické sítě dávají po složení již závratnou výši 11 809
metrů, přidáme-li k nim i kostelní věže, které jsou trigonometrickými body a které také vznijdy z lidské práce
a námahy. Tento vrchol by se tyčil vysoko nad nejvyššími horami světa a ani největší mořská hloubka by jej
nepohltila. I když jen 1/6 podrobných trigonometrických
bodů má signály s observačními sloupy, jejich měřický
stolek by byl přece ještě 2159 m vysoko, takže vrcholky
Nízkých Tater, Liptovských holí i Karpat by zůstaly
pod ním. Všechny body listu Brno mají observační sloupy
o celkovévýšce 4724 m a signály o celkové výšce 16207 m.
Byla by to výška, jíž bychom mohli přirovnat toliko k převýšení, jež dostaneme sloučením nejnižší kóty mořského
dna Tichého oceánu a nejvyšší hory světa, t. j. 20,9 km.
Odvodíme-li z této celkové výšky průměrnou výšku observačního stolku na trigonometrických bodech do IV. řádu,
dostáváme ještě 10,8 m, s kteréžto výšky lze přehlédnout

překážky do výše hřebenů střech přízemních budov a
vrcholků ovocných stromů. Průměrná výška signálu je
18, 5 m. Na trigonometrické body V. řádu připadá průměrná výška 2,6 m pro měřický stolek a 14 m pro signál.
Z úhrnné výšky observačních sloupů všech trigonometrických bodů připadá na jeden trigonometrický bod průměrná výška 4,4 m a z úhrnné výšky měřických signálů průměrná výška 15,0 m. Jak patrno, lze těchto průměrných
výšek dobře použít k předběžným kalkulacím při budování čs. jednotné trigonometrické sítě.
Představu o vybudování sítě bude vhodné doplnit také
některými údaji o materiálu, jehož bylo pro tuto práci
zapotřebí. Hlavní jeho složkou je stavební dřevo, a z něho
zejména tyčkovina, krovovina a kmenovina. Z řeziva jsou
to hlavně prkna 13 mm, 20 mm a 26 mm silná. Pak je
zapotřebí hřebíků délky od 50 mm do 250 mm nebo někdy
i šroubů.
Pro všech 1080 trigonometrických bodů spotřebuje se
celkem 2883 m3 tyčkoviny a krovoviny, jež se vytěží probírkou z porostů 20-;.-60 let starých. Kdyby byly jednotlivé
kusy 10 m dlouhé a průměrně 10 cm silné, bylo by jich
zapotřebí okrouhle 37 000 kusů,. Při rozestupu stromů
4,5 m, tvořily by les o rozloze 16 ha 65 a. Toto množství
každého na prvý pohled překvapí. Je třeba však znovu
připomenout, že jde o kmeny z probírek, tedy o takové
stromy, které v lesním hospodářství stejně musí být odstraněny (souše, stromy se zdvojeným vrchem a pod.).
Toto číslo bude nám přijatelnější, uvědomíme-li si, že
je to l/lrooo plochy triangulované oblasti nebo také méně
než 0,007 % této plochy. Kdyby tohoto značného množství
stromů bylo použito k vysazení živého· plotu po obvodě
území základního triangulačního listu, který je 200 km
dlouhý, byl by plot dosti řídký, neboť stromy by byly
rozsazeny na vzdálenost 5,40 m od sebe. Kmenoviny, již
je nutno vytěžit v porostech 60-;.-80 let starých, je zapotřebí
celkem 1100 m3• Budou-li tyto kmeny 15 m dlouhé a 17 cm
silné, bude jich okrouhle 3250 kusů. Při rozestupu 6 m
tvořily by les s rozlohou 1 ha 95 a. Kdybychom chtěli
napnout po obvodu základního listu telefonní nebo elektrické vedení, nevystačili bychom s tímto množstvím,
neboť sloupy by byly od sebe vzdáleny 61,5 m.
Prken je zapotřebí 196 m3• Bude-li jedno prkno 5 m
dlouhé, 20 cm široké a 2 cm silné, bude jich celkem
9800 kusů. Položeny vedle sebe ohraničily by ani jednu
stranu triangulované oblasti 50 km dlouhou, neboť celková délka je jen 49 km. Na plochu zakryly by o něco méně
než 1 ha, totiž 98 a. Vzhledem k účelům, pro něž tato prkna
slouží, vystačíme s jakostí II. třídy, jež se k pracím truhlářským nebo stavebním nehodí a neodebíráme materiál
jinému naléhavému podnikání nebo budování.
Stavební materiál můžeme vyjádřit krychlemi, obdobně
jako jsme to vyjádřili u horniny potřebné pro stabilisaci
trigonometrických bodů. Ze spotřebované tyčkoviny a
krovoviny můžeme složit krychli o hraně 14,23 m. Kmenovina vytvoří krychli o hraně 10,33 m. Prkna vytvoří
již jen krychli o hraně 5,81 m. Hřebíky a šrouby vydaly
by hmotu na nejmenší krychli, která by měla hranu asi
1,25 m a vážila by asi 15450 kg, t. j. tolik, kolik by uvezl
jeden velký vagon na uhlí.
Má-li býti trigonometrický bod vytyčen a stabilisován,
je nutno vykopat řadu jam (minimálně 5, maximálně 13)
pro měřický signál a stabilisační značky. Kolik zemin a
kamene je celkově nutno vykopat, dá se jen odhadnout,
neboť hloubení jam je vázáno místníIni poměry v uložení
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půdních vrstev. Snažili jsme se odhadnout minimální
množství vykopaného a nejméně dvakrát lopatou přehoného materiálu. Při stavbě měřických signálů na bodech
vyšších řádů (do délek stran 4 km) je nutno vykopat
1345 m3 a při stabilisaci bodů 183 m3 materiálu. Pro
signály na trigonometrických bodech V. řádu je nutno
vykopat 2594 m3 kamene a zemin a při jejich stabilisaci
pak 674 m3 materiálu. Pro všechny trigonometrické body
je třeba vykopat 3940 m3 při signalisaci a 857 m3 při stabilisaci. Úhrnný výkop je okrouhle 4800 m3• Toto množství
by bylo nutno odstranit při ražení tunelu 6 m širokého
a 5 m vysokého v délce 183,5 m. Kdybychom proráželi
štolu 1,5 m širokou a 2,25 m vysokou, byla by tato štola
1530 m dlouhá. Vyvezený materiál vytvořil by krychli
o hraně 16,86 m nebo mohylu v základně průměru 30 m
a přibližně 20,4 m vysokou.
Trigonometrické

strany, jejich délky a rozložení

S každého trigonometrického bodu jsou vedeny směry
určovací a připojovací. Spojnice jejich vytvoří pak svazek
trigonometrických stran. I když trigonometrická síť československá je budována podle zásady, aby každý bod měl
dostatečný počet určova(;ích směrů (minimálně 4 směry),
aby však síť neQyla přeplňována nadbytečnými směry
(nikoli "měř co vidíš"), dochází přesto k značné hustotě
stran. Svazek směrů na bodech jednotlivých řádů bude tím
řidčí, čím nižší je řád trigonometrického bodu. V našem
základním triangulačním listu bylo celkem zaměřeno na
7 bodech I. řádu 193 směrů a je tedy průměrně 27 --:-28
směrů na jednom bodě. Trigonometrické strany spojující
tyto body s body okolními všech řádů do 4 km měří celkem 1078,6 km. Na 13 bodech II. řádu bylo naměřeno
celkem 260 směrů a je proto průměrně 20 směrů měřeno
s jednoho bodu tohoto řádu. Celková délka všech stran
měří 1044 km. Na 51 bodech III. řádu bylo zaměřeno
celkem 674 směrů, průměrně tedy 13 směrů s jednoho
bodu. Strany měří 1850,8 km. Na 167 bodech IV. řádu
je celkem 1129 směrů a je proto 6--:-7 směrů na jednom
trigonometrickém bodu. Strany měří dohromady 2151,3
km. Na 238 trigonometrických bodech do IV. řádu je
celkem 2256 směrů, t. j. průměrně 9--:-10směrů na jeden
bod a délka všech stran měří dohromady 6124,7 km.
Kromě těchto směrů je nutno změřiť pro určení trigonometrických bodů V. řádu na 238 bodech vyšších řádů
dalších 2128 směrů, t. j. průměrně 9 směrů na jednom
bodě. Na 842 trigonometrických bodech V. řádu je ještě
5820 směrů. Připadá tedy průměrně 7 směrů na 1 bod
tohoto řádu. Na všech 1080 bodech je celkem 7948 směrů
a jimi vytvořené strany měří celkem 7718,5 km.
Strany sítí všech řádů jsou vytvořeny z 10 204 směrů,
je jich tedy celkem 5102 a jejich celková délka měří
13 843 km. Je to délka o něco větší než je délka 1/3 rovníku.
Na každý trigonometrický bod připadá průměrně 9-;-10
směrů, k nimž tedy patří 4,5--:-5trigonomlCtrickýchstran.
Při vytyčení a zaměření trigonometrických bodů je nutno
kalkulovat s tím, že během práce je nutno každý bod
navštívit 4 --:-5krát. Cesta na bod není nejkratší spojnicí vzdušnou čarou - a lze proto bez nadsázky tvrdit, že
měřické čety tuto trať při práci také ujdou pěšky. Bylo-li
by nutno tuto trať projít jen po rovině (a při triangulaci
není zpravidla cesty bez stoupání), pak při rychlosti 5 km
za hodinu bylo by to okrouhle 2800 hodin nebo 280 dní
desetihodinového pochodu.

Doba

potřebná

k vybudování
sítě

trigonometrické

Jestliže již tolik času bylo třeba k vykonání cesty pěšky,
vyskytne se jistě právem i otázka, jak asi dlouho trvá vybudování všech sítí v oblasti jednoho základního triangulačního listu. Stanovit tuto dobu jsme se pokusili srovnáváním pracovních výkonů 1 zeměměřického inženýra
a jeho pomocníků za dobu 11 let.
Při svém rozboru uvažujeme skutečnost, že trigonometrická síť I. řádu je již vybudována. Pro vytyčení
a zaměření bodů II. --:-IV. řádu podle průměru za 11 let
je zapotřebí průměrně 9,35 dne (čítajíc v to neděle a památné dny). Na jedno pracovní období v poli dlouhé
184 dní (květen--:-říjen)a na jednoho inženýra a jeho pomocníky lze počítat s úvazkem 19,25 bodu. Pro 238 trigonometrických bodů základního triangulačního listu
Brno vychází nám, podle průměru odvozeného z výkazů
polních triangulačních prací, týkajících se mnoha základních listů, celková pracovní doba 12 roků 17 dnů. Vytyčujeme-li však zároveň body V. řádu, lze podle výkazů prací
počítat s průměrným výkonem 27,7 bodu (u motorisovaných čet je průměr- vyšší). Bylo by pak na vytyčení
1073 trigonometrických bodů (bez 7 bodů 1. řádu) zapotřebí celkem 38,7 let. Uvedená čísla jsou jen theoretická, neboť na výkon mají vliv nové pracovní methody
i mnohé jiné okolnosti jako přehlednost terénu, snadnější
přístup na bod, hlinitý nebo kamenitý povrch, viditelnost
ztížená místními meteorologickými podmínkami (vodní
páry, neustálý kouř). Na délku pracovní doby při budování sítí má také vliv poměr mezi body vyšších řádů a
body V. řádu. Čím četnější jsou body podrobné sítě, tím
kratší bude celková pracovní doba na vytyčení sítě. Je nesporné, že budování podrobné sítě zároveň s jednotnou
trigonometrickou sítí je nejhospodárnějším způsobem,
neboť ušetří nejen novou signalisaci bodů vyšších řádů,
ale zlevní také observaci určovacích směrů s těchto bodů
na body podrobné. Provedeme ji totiž zároveň se zaměřením ostatních směrů vyššího řádu potřebných pro určení
bodů čs. jednotné trigonometri<Ěé sítě.
Nakonec"je ještě nutno se stručně zmínit o finančních
nákladech na budování sítě. Pro srovnávání bylo počítáno
jen s náklady věcnými a to jen pro případy, kdy zároveň
se sítí vyššího řádu je budována síť podrobná. Po pět let
před válkou činily náklady u jednoho trigonometrického
bodu na cestovné a stravné 379,35 Kčs, na dělníky, povozy,
materiál a ostatní výdaje 1160,94 Kčs. Za okupace vyžadovalo si cestovné a stravné nákladu 435,88 K, ostatní
věcné náklady 3927,52 K, po osvobození jeví se vzestup
cestovného na 448,24 Kčs a ostatních nákladů na 1215,86
Kčs. Byl tedy před válkou poměr 1 : 3, za války 1 : 9
a po osvobození 1 : 2,7 mezi náklady na cestovné a stravné
a ostatními věcnými náklady. Jak patrno poměr nákladů
před válkou a po ní se k sobě velmi blíží. Za války byly pak
věcné náklady devětkrát větší než náklady na cestovné
a stravné. To lze vysvětlit tím, že pracovní poměr stálých figurantů nebyl zajištěn služební smlouvou a přitom
byly jejich náklady za cestovné a stravné ílapočteny do
ostatních věcných nákladů. Z uvedených nákladů je patrno, že před válkou bylo nutno na jeden trigonometrický
bod počítat s částkou 1540,29 Kčs za války s částkou
4363,40 K a po válce s částkou 1664,10 Kčs (v dnešní
měně).
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Ekonomie zeměměřické práce
526.91:331 024.3

Ing. František Hromádka

Srovnání Coradiho pojízdného planimetru s planimetrem nitkovým a grafickým způsobem určování ploch po stránce přesnosti a výkonnosti.

Úvod
Stále stoupající rozvoj stavebnictví - stavba hydroelektráren, přehrad, průplavů, zavodňování rozsáhlých
území, stavba průmyslových závodů, stavba železnic, silnic
atd. - klade též zvýšené požadavky na práci zeměměřičů,
neboť žádné technické dílo, směřující k přetváření přírody
v socialistickém státě se neobejde bez geodetických prací.
Vidíme tedy, že úkoly zeměměřičů v socialistickém státě
jsou nejen velké a čestné, nýbrž i odpovědné a obtížné.
Aby mohli zeměměřiči zvládnout všechny tyto úkoly, je
nutné, aby zvýšili pr~uktivitu své práce zdokonalováním
pracovních method, zaváděním a opatřováním výkonnějších strojů a pomůcek a pod., neboť každé urychlení
úkolů, které souvisí s prováděním důležité stavby, má
velký význam. Toto zvýšení produktivity práce nesmí se
ovšem díti na úkor její kvality. Veden touto myšlenkou
sledoval jsem po stránce přesnosti a výkonnosti různé
pracovní methody v plochoměřictví a výsledky svých
četných pokusů zde uvádím.
Srovnání Coradiho pojízdného
planimetru '
s planimetrem
nitkovým a grafickým způsobem
určování ploch po stránce přesnosti a výkonnosti
Určování ploch parcel na katastrální mapě je práce
velmi namáhavá. Hlavně planimetrování nitkovým planimetrem klade velké požadavky na zrak a u velkých ploch
vyžaduje značného času. Ve snaze zpříjemniti a urychliti
práce plochoměrné, provedl jsem četné pokusy s planimetrem nitkovým a pojízdným s kruhovou deskou značky
"G. Coradi Ziirich, Schwitzerland, přezkoušeným a se
středním opotřebením, abych zjistil, který planimetr a za
jakých okolností lépe vyhovuje po stránce přesnosti, rychlosti a pohodlnosti. Pro srovnání byly též plochy určovány
početně z graficky odměřených souřadnic. Abychom se
při grafickém způsobu více přiblížili skutečnosti byly zkušební plochy příčně rozděleny na více částí, neboť v praxi
se obyčejně setkáváme s parcelami o větším počtu lomových bodů. Spojnici nejvzdálenějších bodů zvolíme za
osu X. Pak odměříme v plánu úsečky a pořadnice jednotlivých lomů a plocha parcely se vypočte z těchto graficky
odměřených souřadnic. Aby výsledky pokusů byly pokud
možno zaručené, byla provedena velká řada měření ploch.
V katastrální mapě v měřítku 1 : 1000 byly určovány
uvedenými třemi způsoby výměry parcel jednak tvaru
čtvercového a dále parcel, u nichž převládá jeden rozměr.
Poté bylo provedeno srovnání těchto tří způsobů výpočtu
ploch po stránce přesnosti a výkonnosti. Za srovnávací
míru po stránce přesnosti mezi planillletrem nitkovým,
pojízdným a grafickým způsobem byla použita střední
chyba jednotlivých měření ploch.
m

=

±

V

[vv]
n-I

(1)

Tato střední chyba m byla vypočtena na základě nahodilých
chyb (odchylek). Všechny chyby nebo odchylky větší než
2 m byly považovány za hrubé chyby a byly z výpočtů
vyloučeny. Šlo asi o 2,3 % p~ípadů. Dále byla též zjišťována přítomnost chyb systematických podle F. R. Hel-

merta zkouškou znamének, při čemž součet znamének
nevybočil z dovolených mezí daných rovnicí:

V;

Omax =

(2)

Byl tedy vliv systematických chyb minimální, takže není
třeba k němu přihlížeti. Poté byla vypočtena maximální
dovolená odchylka při dvojím měření výměr podle vzorce:
Llmax =

± m' 2V2.

(3)

Pro lepší přehlednost byly sestrojeny grafy středních chyb
m a maximálních dovolených odchylek Llmax, kt~ré podávají jasný obraz o přesnosti těchto tří způsobů určování
vý'měr. Srovnání po stránce výkonnosti mezi planimetrem
nitkovým, pojízdným a grafickým způsobem bylo provedeno v grafech časovými křivkami.
A. Parcely čtvercové

Nejprve. byly prováděny pokusy s parcelami tvaru
čtvercového. V katastrální mapě v měřítku 1 : 1000 byly
určovány výměry parcel o velikosti 1, 5, 10, 20, 40, 80
a 160 arů všelll-i třemi uvedenými způsoby. Srovnání
výkonů docílených planimetrem nitkovým, pojízdným a
gráfickým způsobem je znázorněno na obr. 1 časovými
křivkami, kde
Cn je časová křivka u nitkového planimetru.
Cg je časovákřivka u grafickéhozpůsobu určování ploch.
Cp je časová křivka u pojízdného planimetru.
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Jak je vidět z průběhu časových křivek je methoda planimetru pojízdného nejrychlejším způsobem při určování
výměr parcel. Pouze u malých parcel''O výměře kolem
1 aru je planimetr nitkový rychlejší. U velkých ploch je
naopak použití planimetru nitkového velmi nehospodárné.
Grafický způsob je též methoda poměrně zdlouhavá.
Jenom u ploch asi od 30 arů výše je grafický způsob
rychlejší než způsob planimetrem nitkovým. Planimetru
pojízdnému se grafický způsob nevyrovná svojí výkonností
ani u velkých ploch.
Průběh středních chyb m a maximálních dovolených
odchylek Llmax u planimetru nitkového, pojídzného a grafického způsobu v závislosti na velikosti ploch je číselně
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Obr. 2•. Graf středních chyb a maximálních dovolených odchylek při dvojím měření ploch u parcelltvercových.
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Planimetr nitkový

pl

mn

I

Llnmaxl

LIP

I

Planimetr pojízdný

Cn

IJO

pI

mp

I Llpmaxj

LIP

I

Grafický způsob určování ploch

Cp

IJO

P

I

mg

I Llgmax I

LIP

1

Cg

[JO

Tabulka I.

1
5
10
20
40
80
160

0,4
1,2
1,9
3,7
6,2
11,6
19,1

1,1
3,4
5,4
10,0
17,5
32,8
54,0

2,1
5,0
7,3
10,9
16,6
25,9
41,3

Om58s
2m54s
4mOO'
5m38'
8m44s
12m23s
15mOOs

1
1
1
1
1
1
1

1
5
10
20
40
80
160

3,9
4,0
4,2
4,5
5,1
5,6
5,8

11,0
11,3
11,9
12,7
14,4
15,8
16,4

2,1
5,0
7,3
10,9
16,6
25,9
41,3

1m19s
lm20s
1m2!'
lm25s
lm27s
lm33'
lm45s

1
1
1
1
1
1
1

1
5
10
20
40
80
160

0,4
0,8
1,1
1,7
2,8
5,0
9,4

1,1
2,3
3,1
4,8
7,9
14,1
26,6

2,1
5,0
7,3
10,9
16,6
25,9
41,3

7m30s
7m31s
7m32s
7m34s
7m38s
7m46s
8mOOs

1
1
1
1
1
1
1

lm19'
lm20s
lm25s
lm55s
2m40s

1·
2
3
4
5

i'
5
10
20
40

0,4
3,1
5,8
11,0
20,8

1,1
8,8
16,4
31,1
58,8

2,1
5,0
7,3
10,9
16,6

7m30s
7m35s
7m50s
8m25s
9m25s

1
2
3
4
5

1,7
3,0
4,2
7,0
9,8
11,9

4,8
8,5
11,9
19,8
27,7
33,7

10,9
10,9
10,9
10,9
10,9
10,9

-

Tabulka II.

1
5
10
20
40

0,4
1,1
2,0
5,6
3,5
9,9
6,5
18,4
11,3 . 32,0

2,1
5,0
7,3
10,9
1'6,6

Om58.
3m36s
6m30s
12m15s
20m48s

1
2
3
4
5

1
5
10
20
40

3,9
8,5
13,3
23,0
38,0

11,0
24,0
37,6
65,1
107,5

2,1
5,0
7,3
10,9
16,6

,
Tabulka III.

20
20
20
20
20
20

3,7

10,0

10,9

-

-

-

4,0
4,5
5,5
7,2

. 11,3
12,7
15,6
20,4

10,9
10,9
10,9
'10,9

-

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

20
20
20
20
20
20

4,5
8,5
11,4
17,5
22,5
26,5

12,7
24,0
32,3
49,5
63,7
75,0

10,9
10,9
10,9
10,9
10,9
10,9

-

-

-

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

20
20
20
20
20
20

-

-

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

Poznámka: P = plocha v arech, m= střední chyba v m2, Llmax = max. dovolená odchylka v m2, LIP = Nejvyšší přípustná odchylka
podle Návodu A v m2, C = Čas potřebný k určení výměry parcely v min., JO = jednotkový obvod parcely.

uveden v tabulce I a znázorněn křivkami chyb na obr. 2,
kde
mn
je střední chyba u planimetru nitkového.
mp
je střední chyba u planimetru pojízdného.
mg
je střední chyba u grafického způsobu určování
ploch.
Lln max je maximální dovolená odchylka při dvojím měření
plochy u planimetru nitkového.
LIp mu je maximální dovolená odchylka při dvojím měření
plochy u planimetru pojízdného.
LIt max je maximální dovolená odchylka při dvojím měření
plochy u grafického způsobu.
LI p
je nejvyšší přípustná odchylka při určování výměr
podle "Návodu A".
Tyto křivky chyb byly sestrojeny na základě velkého
počtu měření a to tím způsobem, že na osu X byla odměřována velikost ploch v arech a na osu Y střední chyba
ma Llmax v m2• Celkem bylo provedeno přes tisíc měření
ploch. Z toho více než 500 měření ploch čtvercových a
přibližně stejný počet měření ploch, u nichž převládal
jeden rozměr. Na obr. 2 je pro srovnání"nakreslena též
křivka nejvyšších přípustných odchylek Llp při výpočtu
výměr podle tabulky XXIV Návodu A.
Z průběhu křivek středních chyb m je patrno, že
u ploch asi do 80 arů je grafický způsob určování ploch
nejpřesnější. U velkých ploch od 80 arů výše je již určování ploch planimetrem pojízdným přesnější. Planimetr
nitkový je u velkých ploch methodou nejméně přesnou.
Pouze u malých ploch asi do 30 arů je výhodnější použít
planimetru nitkového než pojízdného, avšak svou přes-

ností se ani zde planimetr nitkový nevyrovná grafickému
způsobu. Sledujeme-li křivky maximálních dovolených
odchylek při dvojím měření plochy Llmax a porovnáme
je s křivkou nejvyššíchpřípustných odchylek Llp, tu vidíme,
že u grafického způsobu určování ploch není při pečlivém
měření nebezpečí, že bychom mohli při dvojím měření
plochy vybočit z dovolených mezí stanovených NávodemA.
U planimetru nitkového se nemusíme též obávat u parcel
asi do 30 arů, že bychom překročili Q.ovolené meze,
kdežto u větších parcel od 30 arů výše je toto nebezpečí
velmi vážné. U planimetru pojízdného je situace opačná.
Všechny tyto úvahy platí jen u parcel čtvercových
a nebo velmi širokých a u měřítek I : 1000.
Na základě úvah uvedených v kapitole o čtvercových
parcelách, přihlédneme-li nejen k přesnosti, nýbrž i hospodárnosti, můžeme vysloviti tento poznatek: "S hle-'
diska přesnosti
a hospodárnosti
není výhodné
čtvercové
parcely nebo parcely velmi široké
o veliké výměře planimetrovati
planimetrem
nitkovým.
Planimetr
pojízdný
nebo grafický
způsob je zde vhodnější.
Naopak u malých
výměr asi do 30 arů je lépe použíti planimetru
nitkového.
B. Parcely, u nichž převládá jeden rozměr

U parcel s převládajícím jedním rozměrem nastávají
docela jiné poměry než u parcel čtvercových. Velikost
střední chyby m je zde nejen závislá na velikosti plochy,
nýbrž též na poměru délky parcely k její šířce. Tento
poměr je nejlépe vyjádřen jednotkovým
obvodem
parcely, neboť čím se tento poměr liší více od jedničky,
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tím větší je jednotkový obvod. Jednotkový obvod podává
nám tedy jasný obraz o tom zda jde o parcely velmi široké,
úzké nebo velmi úzké. Jednotkovým obvodem je obvod
parcely daný násobkem obvodu základního čtverce o stejné
ploše. Označíme-li
O skutečný obvod úzké parcely.
JO jednotkový obvod úzké parcely.
Oz skutečný obvod základního čtverce dané plochy.
JOz jedničkový obvod základního čtverce.
P daná plocha parcely,
JO

= JOz . n

(4)

Obvodu základního čtverce JOz, tak zvanému jedničkovému základnímu obvodu, byla přisouzena hodnota rovna
jedničce:
JOz = 1

diska výkonnosti a přesnosti časovými křivkami a křivkami
chyb.
Na obr. 3 jsou silnými čarami vyznačeny časové křivky
u parcel s převládajícím jedním rozměrem a slabými čarami časové křivky u parcel čtvercových. Z průběhu
těchto křivek je patrno, že zásady vyslovené u parcel čtvercových platí i zde, kdežto pro planimetr nitkový jsou okolnosti ještě méně příznivé. Srovnáme-li tedy časové křivky
parcel čtvercových s časovými křivkami parcel, u nichž
převládá jeden rozměr, vidíme, že velikost obvodu parcely má vliv na dobu potřebnou k určení výměry parcely
Nejvíce se to projevuje u nitkového planimetru. Avšak
i u planimetru pojízdného a u grafického způsobu rostoucí velikost obvodu parcely má za následek prodloužení
doby potřebné k určení výměry parcely.

O
Oz

JO=n=-

Délky parcel s převládajícím jedním rozměrem o předem
daném jednotkovém obvodě (JO = 1, 2, 3, 4, 5) byly
určovány podle. vzorce vyvozeného za předpokladu obdélníkové parcely:
p
d=2:+

V

P2

T-P

O

P=-2
O=JO·Oz.
c;<

Podle výše uvedených zásad byla sestavena řada parcel
o různé ploše a různém jednotkovém obvodě (JO = 1 až 5).
Dále řada parcel o konstantní ploše CP;= 20a), avšak
rozličném jednotkovém obvodě.
a) Parcely o riJzné ploše a různém jednotkovém obvodě.
Nejprve byla sestavena řada parcel o různé výměře P
a různém jednotkovém obvodě. Výměry těchto parcel
s převládajícím jedním rozměrem byly určovány na plánu
v měř. 1: 1000 planimetrem nitkovým a pojízdným,.
posléze grafickým způsobem a provedeno srovnání s We-

Obr. 3, Casové křivky u parcel s převládajícím jedním rozměrem
a parcel čtvercových.

Obr. 5.[Srovnávací
graf středních chyb u čtvercových parcel
a parcel s převládajícím jedním rozměrem.

Srovnání přesností těchto jednotlivých method je znázorněno křivkami chyb na obr. 4 a dále v tabulce II.
Na první poWed je patrno, že zde nastávají jiné poměry
než u parcel čtvercových. Nejpřesnější výsledky dává
nitkový planimetr, potom grafický způsob a nejméně
přesný je planimetr pojízdný. Totéž je znázorněno pro
lepší objasnění na obr. 5, kde byly sestrojeny křivky
středních chyb u parcel s převládajícím jedním rozměrem
(silné čáry) a středních chyb u parcel čtvercových (slabé
čáry) na jednom společném grafu. Parcely s převládajícím
jedním rozměrem měly různé plochy a proměnný jednotkový obvod.
Tu nastává opačný zjev než u parcel čtvercových, přestože byly měřeny parcely o stejných výměrách. Tento
zajímavý úkaz se dá vysvětliti jen tím, že se zde uplatňuje
velmi podstatně vliv velikosti jednotkového obvodu. Je
tedy možno říci, že při určování výměr parcel, u nichž
převládá jeden rozměr, má na velikost chyb vliv nejen
velikost plochy parcely, nýbrž také velikost jejího j ednotkového
obvodu. Sledujeme-li křivky maximálně přípustných odchylek při dvojím měření plochy L1max u všech
tří způsobů, viz obr. 4, a porovnáme je s křivkou nejvyšších přípustných odchylek L1p, je zřejmé, že u parcel
s převládajícím jedním rozměrem vzniká jak u velkých,
tak u menších ploch nebezpečí, že překročíme dovolené
meze L1p stanovené Návodem A. Z výše uvedeného vy-
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Obr. 4. Graf středních chyb a maximálně přípustných odchylek při dvojím výpočtu výměr parcel s převládajícím jedním rozměrem.
Parcely o různé ploše a různém jednotkovém obvodě.
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plývá, že se zvětšujícím se jednotkovým obvodem roste
velmi rychle nejistota v určení výměry parcel a to u všech
tří plochoměrných způsobů.

Výměry takových
ních měr."

parcel

je lépe počítati
.

z pol-

Praktické závěry o měření ploch
Hodnotíme-li všechny tři plochoměrné způsoby nejen
po stránce přesnosti, nýbrž též po stránce hospodárnosti,
můžeme závěrem říci, že planimetr nitkový je výhodnější
u malých výměr parcel asi do 30 arů. U větších ploch od
30 arů nahoru je lépe použíti planímetru pojízdného nebo
grafického způsobu výpočtu výměr z grafických souřadnic. Tyto poznatky platí jen u parcel čtvercových nebo
velmi širokých a pro měřítko 1 : 1000. U parcel s převládajícím jedním. rozměrem se nejlépe osvědčuje planimetr
nitkový, pak grafický způsob a nejméně planimetr pojízdný,
který se nehodí k určování výměr úzkých parcel. Dále
všechny vy1íčenépokusy vedou k závěru, že při posuzování zda naše výsledky při měření ploch nepřekročily
t. zv. nejvyšší přípustnou odchylku Ltp, je nutno přihlížeti
nejen k velikosti plochy parcely, nýbrž též k jejímu jednotkovému obvodu. Tabulky nejvyšších přípustných odchylek Lt p při určování výměr parcel však sledují jen velikost ploch. Bylo by tedy zapotřebí, aby u každé výměry
v tabulkách byla stanovena nejvyšší přípustná odchylka
nejen pro příslušnou velikost plochy, nýbrž tež s přihlédnutím k velikosti jednotkového obvodu parcely, ovšem
jenom až po určitou hranici. V tomto smyslu měly by býti
tabulky nejvyšších přípustných odchylek doplněny.
Závěrem je ještě nutno zdůrazniti následující poznatek:
Z výsledků našich pokusů, s parcelami čtvercovými a s par'::':-':-P-0;--r'- _._-_._": .
celami, u nichž převládá jeden rozměr, je patrno, že gra,O
fický způsob vykazoval ve srovnání s ostatními plocho,
měrnými methodami po stránce přesnosti nejmenšívý-.- '.'V
kyvy. Hlavně u čtvercových parcel nebI? parcel velmi ši_.5
rokých se výborně osvědčil. Tento grafický způsob má
však tu vadu, že u menších ploch není ekonomický. UrčoObr. 6. Graf středních chyb m a maximálně přípustných odchylek
vání ploch se tu skládá ze dvou úkonů:
Llmax. u parcel s převládajícím jedním rozměrem. Parcely o stejné
ploše, avšak o různém jednotkovém obvodě.
1. Odměřování grafických souřadnic.
2. Výpočet výměr z těchto grafických souřadnic.
Nejcitlivěji reaguje ila velikost jednotkového obvodu
Tím se nám určování ploch časově prodlouží. Přesto
parcely planimetr pojízdný, takže ho nelze doporučit však můžeme tvrditi, že tento grafický způsob určováni
k určování Výměr úzkých parcel. V pořadí následuje ploch z grafických souřadnic nám skýtá velké možností
grafický způsob určování ploch a nejméně je citlivý na a naznačuje novou cestu v plochoměrství. Zvláště podařilo-li
velikost obvodu planímetr nitkový. Křivky Ltmax, při by se sestrojit přístroj, který by oba úkony spojil v jeden,
srovnání s křivkou Lt p, nám potvrzují naše vývody, že dosáhli bychom skvělých výsledků po stránce přesnosti
veliký jednotkový obvod má velmi nepříznivý vliv na i hospodárnosti. Pokusíme se proto zde o návrh nového
přesnost v určení výměry parcely. S rostoucím jednot- plochoměrného přístroje, který by v hrubých rysech
kovým obvodem rychle přibývá nebezpečí, že překročíme vypadal asi takto:
dovolené meze stanovené Návodem A. Uvážíme-li vše- '
Přístroj se skládá z mikroskopu, opatřeného nastavovací
chna výše uvedená tvrzení, můžeme vyslovit tento poznačkou k přesnému nastavení na jednotlivé body lomu
znatek: "Střední chyba při určování výměr parcel
parcely. Mikroskop je upevněn na křížové podložce, která
čtvercových je ovlivněna velikostí plochy. U parvykonává jemný pohyb x-ový a y-ový, takže je možno
cel s převládajícím
jedním rozměrem, je tato
přístrojem odměřovati grafické souřadnice jednotlivých
chyba závislá nejen na velikosti plochy, nýbrž
bodů .lomu parcely. Dále má přístroj páku k vyrážení
též na velikosti jednotkového
obvodu parcely."
souřadnic na dírkovací pásce a počítací stroj, který po
S tím souvisí další poznatek: "Z uvedených plocho- přeměření všech bodů lomu parcely, automaticky vyhodměrných způsobů reaguje nejcitlivěji na velikost plochy notí zdírkovací pásky konečnou výměru.
nitkpvý planimetr, takže se vzrůstající plochou rychle
Konstrukce takového plochoměrného přístroje je sice
rosfe chyba v určení plochy. Na velikost jednotkového dosti obtížná, avšak proveditelná. Práce s tímto přístrojem
obvodu je zase nejvíce citlivý planimetr pojízdný. Grafický by byla méně namáhavá pro oči, avšak přesnější a daleko
způsob výpočtu výměr z grafických souřadnic tvoří pře- hospodárnější než je tomu na příklad s nitkovým planichod mezi planimetrem nitkovým a pojízdným."
metrem.
Úvahy v tomto článku vedou poslézě'k tomuto závěru:
"Plochy parcel úzkých o velikém jednotkovém
Prof Ing. Dr Josef Ryšavý: Praktická geometrie.
obvodě není radno určovati planimetrem
nitProf. Dr Boh. Kladivo: Měřické chyby a jejich vyrovnáni.
kovým, pojízdným
nebo grafickým způsobem.
Prof. Ing. Dr R. Hugerschoff: Ausgleichsrechnung.
b) Parcely se stejnou výměrou, avšak o různém jednotkovém
obvodě
Abychom dokázali, že jednotkový obvod parcely má
významný podíl na přesnosti určení plochy, byly ještě
měřeny parcely o stejné ploše, avšak s různým jednotkovým obvodem. Tu je vliv velikosti plochy na střední
chybu konstantní a uplatňuje se tu hlavně vliv velikosti
obvodu parcely. Graf středních chyb m a maximálně přípustných odchylek Ltmax na obr. 6 a tabulka III. nám
potvrzují naše úvahy v předešlé kapitole.
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Vybrané normativní kapitoly
Prof. dr Adolf Stafi.
b) Staveniště.
a) Stavební pozemek.
Stavebním
pozemkem je plocha, která je zastavěna
nebo určena k zastavění jednou stavbou nebo skupinou staveb s příslušným dvorem, přiměřenou zahradou, po případě
s vedlejšími stavbami a jinými zařízeními nebo plochami, které
tvoří se stavbou účelový celek.
I
Z této definíce, jak nám ji podávají prováděcí předpisy k zákonu o územním plánování a výstavbě obcí, je zřejmé, že pro
pojem stavebního pozemku se nevyžaduje zastavění jedinou stavbou, nýbrž takového zastavění, které je plánováno, byť by šlo
o více staveb na jediném stavebním pozemku, pokud tyto stavby
tvoří účelový celek. Tak tomu je na př. při stavbě továrny, která
se skládá z několika výrobních objektů, několika skladištních objektů a správní budovy a pod. Všechny tyto objekty tvoří dohromady jednotný účelový celek a jsou umístěny na jediném stavebním pozemku.
Stavebním pozemkem sluší tedy rozumět netoliko plochu,
která má být stavbou nebo skupinou staveb bezprostředně zastavěna, nýbrž i. onu plochu, které je potřebí, aby stavba mohla
být zřízena ve shodě se zastavovacím plánem. Za součást stavebního pozemku se pokládají í plochy, které podle zastavovacích
předpisů nebo všeobecně platných stavebně-právních předpisů
musí zůstat nezastavitelné, na př. dvory, předzahrádky a pod.
U isolovaných staveb je část plochy určena jako nezastavitelná
zahrada. To ovšem neznamená, že by k isolované stavbě příslušela nezastavitelná zahrada v rozsahu podle vůle stavebníka.
Součástí stavebního pozemku je v takovém případě jen "přiměřená" zahrada. Kdy rozsah zahrady bude přiměřený, záleží na
posouzení konkrétního případu. Zpravidla budeme mít oporu
přímo v zastavovacím plánu, ve kterém budou vyznačeny jednotlivé hranice každého stavebního pozemku.
Nezbytnou podmínkou je, že zastavění s~avebního pozemku je
ve shodě se zastavovacím plánem nebo s upravovacím plánem
z dřívější doby anebo s podmínkami stanovenými krajským národním výborem při stavbách přípustných mímo stavební obvod. V případě, že by takových plánů nebylo, je stavebním pozemkem plocha zastavěná se souhlasem příslušného stavebního
úřadu. To znamená, že stavebním pozemkem nemůže být nikdy
plocha, která byla zastavěna nějakou stavbou bez povolení stavebního úřadu. To se týká na př. t. zv. nouzových kolonií, které
byly postaveny vesměs bez povolen! a jsou jen trpěny, nebo jiných
nouzových staveb rovněž nepovolených. Jinými slovy: skutečnost,
že pozemek je zastavěn, nedává mu ještě kvalifikaci stavebního
pozemku. Tuto nabude jen za podmínky, že zastavění je buď ve
shodě se zastavovacími podmínkami, anebo že bylo provedeno
v konkretním případě se souhlasem příslušného stavebního
úřadu.
Podle dřívějšího právního stavu stavebním pozemlem se stala
jen plocha, která platným aktem stavebního úřadu za takovou
byla uznána, a to buď prohlášením pozemku za jediné místo
stavební, anebo parcelací, t. j. rozdělením pozemku na místa
stavební. Oba dva způsoby dnes již odpadají, poněvadž jejich
funkci převzal zastavovací plán.
Hranice
stavebního pozemku jsou určeny zastavovacím
plánem, jde-li o stavební pozemek, který má být teprve zastaven
nebo byly již určeny a vytyčeny při stavbě, která byla na pozemku
již vybudována.
Od pojmu "stavební pozemek" podle předpisů stavebněprávních, platných pro stavby pozemní, je nutné lišit pojem
"pozemek" podle katastrálního zákona. Oba pojmy jsou rúznorodé a nelze je proto ztotožňovat.
Pozemkem
podle katastrálního zákona se rozumí část přirozeného povrchu zemského, která je oddělena od sousedních
části trvale viditelným rozhraničením, hranicí správní nebo držebnostní nebo se od nich liší vzděláváním neb užíváním. Každý
pozemek je v pozemkovém katastru geometricky zobrazen. Takto
zobrazený pozemek se nazývá parcelou.
Srovnáme-li nyní definici stavebního pozemku s definicí pozemku podle katastrálního zákona, zjistíme, že obsahová náplň
každého z obou pojmů je jiná a to i tehdy, jestliže se konkretní
stavební pozemek podle stavebně-právních předpisů plošně
shoduje s pozemkem podle katastrálního zákona. Proto nelze oba
dva pojmy ztotožňovat.
-

Prováděcí předpisy k zákonu o územním plánování a výstavbě
obcí stanovily pro svůj obor rozdílné pojmy: stavební pozemek
a staveniště. Podle dřívějšího právního stavu nebylo mezi těmito
dvěma pojmy v právu stavebním podstatného rozdílu. Rovněž
i v obecném významu slov nebylo činěno rozdílu. Podle dnešního
právního stavu musíme lišit pojem stavebního pozemku od pojmu
staveniště, neboť výše cit. prováděcími předpisy dostaly oba dva
pojmy rúznou obsahovou náplň.
Staveništěm
je pracovní místo, na němž se provádí
stavba, a jeho okolí v rozsahu potřebném
pro přípravu
a provádění
stavebních
prací a po případě místo pro
uskladnění
stavebnin.
Podle této definice, kterou podávají prováděcí předpisy, vídíme podstatný rozdíl od pojmu stavebního pozemku, jak byl
definován v předcházející kapitole. Je-li stavebním pozemkem
zastavěná plocha, pak staveništěm je pracovni místo. Jínými
slovy pojem staveÍliště se ani v rozsahu nekryje s plochou, která
je stavebním pozemkem.
Je samozřejmé, že rozsah pracovního místa pro přípravu a provádění stavebních prací je značně rozdílný a záleží na tom, ~ jakou
stavbu nebo skupinu staveb v konkretním případě jde. Staveniště
musí být tak upraveno a zařízeno, aby bylo úměrné rozsahu prací
nutných k provádění stavby. Připouští-li prováděcí předpisy
takovouto formu staveniště, je tim jen zdůrazněna snaha, aby
provádění vlastních stavebních prací bylo co nejvíce urychleno
a aby přitom byla zajištěna jejich hospodárnost. Mnohdy bude
třeba, aby staveniště přesáhlo hraníce stavebního pozemku, zejména půjde-li o stavby značného objemu, které budou vyžadovat
značné plochy pro umístění pomocných zařízení provozu, případně i podle potřeby plochy pro ubikace dělniků na stavbě
zaměstnaných, zařízení sociální a pod. Jsou to tak zv. "zařízení
staveniště" .
Nestačí-li vlastní prostor stavebního pozemku pro místo
pracovní, t. j. pro staveniště, je nutné, aby stavebník, resp. jeho
jménem stavbu provádějící podnik, požádal stavební úřad, aby
pro přípravu a provádění stavebních prací a pro uskladnění
stavebnin stanovil potřebný rozsah jiných ploch než činí plochy
vlastního stavebního pozemku. Zpravidla v takovém případě
přijde v úvahu propůjčení veřejného statku, t. j. příslušné části
komunikace, která přiléhá k stavebnímu pozemku. Poněvadž
však vlastní účel komunikace nesmí být porušen, musí stavební
úřad zvlášť dbát toho, aby vykázáním místa pro staveniště nebyla
ohrožena bezpečnost dopravy. Mimo plochu vykázanou stavebním úřadem nesmějí být na veřejném statku deponovány stavební
hmoty, rekvisity ani jiné stavební potřeby. Zásadně má být na
chodníku ponechán volný průchod pro pěší. To se týká zejména
provádění nástavby na místech značně frekventovaných, kde by
znemožnění komunikace na chodníku ohrozilo bezpečnost dopravy v jízdní dráze.
Vykazuje-li stavební úřad část veřejného statku pro skládku
stavebního materíálu, po případě pro lešení a pod., stanoví i podmínky řádného užívání. Při stanovení takových podmínek musí
být veden snahou zabránit zbytečnému poškozování veřejného
zařízení a ohrožování bezpečnosti. Tak se na př. stanoví, že
sloupy troleyového vedení, stojící poblíže skládky, musí být
opatřeny prkennými ochrannými truhliky. Pro ochranu uličního
stromoví je zpravidla stanoveno, že kmeny stromů musí býti
obedněny až do výše spodních větví, při čemž o pravidelné proudění vzduchu je postaráno otvory v bednění. Ale i 'koruny stromů
chrání se před poškozením střechovitým zákrytem, krytým lepenkou. Stavební materiál nesmí být zpravidla ukládán kolem
kmene stromu v mezeře menší jednoho metru. Skládkou stavebního materiálu nesmí být zamezen přístup k uličním svítilnám,
hydrantům, kana1isačním vpustím a jiným veřejným zařízením.
V době večerní a noční musí být skládka na veřejném statku
řádně osvětlena, aby nedošlo k úrazu.
Jakmile je stavba nebo skupina staveb ukončena, je nutné
vyklidít staveniště a uvést plochu celého stavebního pozemku
do řádného stavu. Byla-li pro staveniště propůjčena i plocha mimo
stavební pozemek, zejména plocha veřejného statku, je nutné,
aby i tato plocha byla vyklizena a uvedena do předcházejícího'
stavu. Veškerá poškození musí, být nahražena.
Závěrem je nutné zdúraznit, že pojmy "stavební pozemek"
a "staveniště" byly stanoveny prováděcími předpisy k zákonu
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o územním plánování a výstavbě obcí a platí jen pro stavby
pozemní.
Pro inženýrské stavby stavebně právní předpisy nepodávají
definici stavebního pozemku ani staveniŠtě. Přesto však oba dva
pojmy jsou i zde značné důležitosti. Používá se analogie. U pojmu
stavebního pozemku u inženýrských
staveb nebude při použití analogie zvláštních obtíží. Jinak je tomu u pojmu staveníště.
'Ale i tu se komise pro soustředěnou poradenskou činnost při
Ústavu stavební ekonomiky rozhodla na výkladu pojmu "staveníště" u inženýrských staveb tak, aby navazoval na pojem staveniště u staveb pozemních. (č. 616/1953 I. S.)
Staveništěm
u inženýrských
staveb se rozumí pracovd
prostor pro stavbu jednoho či vícd objektů s přilehlými deponíemi, po případě materiálovými jámami, skládkami sloužícími přímo
provádění stavby (v těsném sousedství), které jsou určeny pro
hlavní účel výstavby. Provádí-li se inženýrská stavba (železnice,
silníce a pod.) na několika úsecích od sebe vzdálených, pak každý
jednotlivý úsek má své vlastní staveníště. Některá zařízení pro
stavbu, jako výrobny polotovarů a různé objekty sociální, mohou
být i mimo staveníště. Jakmile se však na dislokovaném pozemku
provádí část stavebního díla (na př. dislokovaný objekt budoucího
stavebního celku) je tento dislokovaný pozemek částí staveníště.
Pozemky, na kterých jsou umístěny dislokované objekty pro
výrobu polotovarů a sociální objekty, patří ke staveništi jen v té
době, dokud se tyto objekty budují. Jakmile jsou odevzdány
svému účelu, přestávají být staveništěm, třebaže stavbě na původním staveníšti slouží.
Z toho je zřejmé, že kriterium pro pojem "staveníště" je jiné
u staveb pozemních a jiné u staveb inženýrských, byť by základní
předpoklady tohoto pojmu byly tvořeny cestou analogie.

S institucí výměnku se zeměměřič setkává velmi často v českých krajích, zejména při provádění HTÚP nebo při zakládání
jednotných zemědělských družstev. Výměnkáři se zpravidla dotazují, zda provádění HTÚP nebo založení JZD či pozdější
přístup za člena JZD nebude mít vliv na existenci výměnku. Nebude tedy bez praktické odezvy, podáme-li zde charakteristiku
této právní instituce.
Jak bylo již uvedeno, setkáváme se s výměnkem jen v českých
zemích. Zde bylo pradávným zVykem, zajistit hospodáře, který
předával zemědělskou usedlost zpravidla synovi, výměnkem.
Bylo to v dobách, kdy jinak o hospodáře nebylo postaráno.
Na Slovensku je výměnek skutečnou výjimkou. To souvisí
s pradávným zvykem, že hospodář hospodařil na zemědělské
usedlosti až do své smrti, zatím co ženatí synové zůstávali všichni
na usedlosti, společně pracovali na ní, ale nebyli samostatnými
hospodáři. Mnohdy i několík rodin bylo tak na jedné usedlosti
a hospodařilo společně až do smrti hospodáře. Po jeho smrti si
dědicové rozdělili vše rovným dílem, tedy i pozemkový majetek.
Tímto způsobem vznikala stále větší a větší roztříštěnost zemědělské půdy na Slovensku.
Třebaže výměnek v českých krajích byl pradávnou institucí
právní, byla úprava výměnku ponechána smluvní volnosti a nebyla speciálně řešena občanským zákoníkem. Teprve nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. ledna 1951, upravil v rámci
věcných břemen i výměnek, stanově jednak předpisy kogentní,
t; j. takové, které nelze dohodou změnit nebo vyloučit, jednak
předpisy dispositivní, t. j. takové, které platí potud, pokud nebyla
smluvena jiná právní úprava.
Instituce výměnku je zatím, jak zdůrazníla důvodová zpráva
k občanskému zákoníku, ještě v zemědělských poměrech v českých krajích aktuální, i když se uskutečněním národního pojištění
význam této právní instituce zmenšil a stále zmenšuje. Nepočítá
se s výměnkem'jako s institucí trvalou. Jde o instituci přechodnou,
odumírající, která vývojem národního pojištění'se stane postupem
doby zbytečnou. Dosud však - po dobu dohlednou - je ještě
aktuální.
Výměnek
můžeme definovat jako souhrn
oprávnění,
která se vyskytují
pravideloě
pospolu
a která také
v sociálním
a hospodářském
životě na venkově jsou
pojímána jako celek.
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Zpravidla tento soubor různých oprávnění zahrnuje
a) právo užívat bytu,
b) právo na plnění naturálních dávek, po případě i peněžitého
důchodu,
c) právo na užívání zahrady, po případě části zahrady k vlastní
potřebě,
d) právo na požívání určítého pozemku menší výměry,
e) právo na různé osobní úkony, jako je na př. praní prádla
apod.
Vždy však výměnek musí obsahovat právo výměnkářovo na
nezbytné pomocné úkony a to i tehdy, když to nebylo ujednáno. To se tedy týká i výměnků již existujících. Osoba k plnění
výměnku zavázaná je totiž již ze zákona samého povinna přispět
výměnkáři pomocnými úkony, kterých nezbytně
potřebuje,
zejména v nemoci nebo při úrazu, neboť - jak zjišťuje důvodová zpráva k občanskému zákoníku - podle dosavadních
zkušeností, zejména ze soudních sporů, docházelo často k odpírání takové nutné pomoci ba dokonce i k přímému šikanování
výměnkáře.
Pokud jde o další právní úpravu musíme rozeznávat
1. výměnky, které mají být zřízeny,
2. výměnky již existující.
Ad 1. Možnost zřízení nového výměnku je napříště omezena
takto:
'
a) Výměnek může být zřízen jen na zemědělské
nemovitosti a jen při jejím postoupení.
Výraz "postoupení" (postupní
smlouva) je na našem venkově běžný a vžitý. Zahrnuje nejen zcizení za úplatu (smlouvu kupní) nebo odevzdání bez úplaty
(smlouvu darovací), ale zejména i přenechání za cenu nižší než
jakou nemovitost má, jak tomu obvykle bývá při odevzdáni
hospodářství synovi a jeho nevěstě. Nevyžaduje se však, aby výměnek byl zřízen přímo v listině o převodu nemovitostí.
b) Výměnek může být zřízen v zásadě jen ve prospěch dosavadního vlastníka. Výjimečně může 1?ýtzřízen ve prospěch někoho jiného, pokud je se svou výživou odkázán na dosavadního
vlastníka a nejdéle na dobu této jeho potřeby.
c) Z výše uvedených podmínek zřízení výměnku plyne i jeho
nezcizitelnost a nedělitelnost.
Ad. 2. U výměnků již existujících
dává občanský zákoník
soudům možnost nově upravit rozsah a způsob výměnku, je-li
neúnosný se zřetelem k jednotnému hospodářskému plánu nebo
pro změnu poměrů.
K soudní úpravě dojde tedy
1. jestliže plnění výměnku znemožňuje nebo značně ztěžuje
splnění úkolů vyplývajících z jednotného hospodářského plánu;
tomto případě může soud upravit nově rozsah a způsob plnění
výměnku.
2. Změní-li se poměry tak, že nelze spravedlivě trvat na plnění
věcném, může je soud na dobu změněných poměrů nahradit
zcela nebo zčásti peněžítým důchodem. Do ujednání o výměnku
je tedy přímo ze zákona pojata doložka "rebus sic stantibus"
("dokud se poměry nezmění").

v

Občanský zákoník pamatuje na případy, kdy výměnkář je zaopatřen ve veřejném ústavu, takže nemá zájem na plnění naturálních dávek výměnkových. V takovém případě (nejde-li ovšem
o ústavní zaopatření podle předpisů o národním pojištění) je
osoba k plnění výměnku zavázaná povinna platit ústavu peněžité
částky odpovídající výměnkovým dávkám, a to až do výše zaopatřovacích nákladů. Co zbude, náleží výměnkáři.
Provedením HTÚP ani přistoupením zemědělce do JZD výměnek nezaníká. Povinnost plnit výměnek (výměnkářské dávky)
se nemění a váže stále vlastníka nemovitosti, ne však JZD.
Přistoupení rolníka za člena JZD může být jen důvodem pro
povolení změny naturálních dávek v peněžitý důchod zcela n.ebo
z části ("změní-li se poměry tak, že nelze spravedlivě trvat na
plnění věcném"), po případě pro úpravu výměnku soudem, jak
bylo již výše uvedeno.
O výměnkáře starší 65 let je ještě zvlášť postaráno ustanovenim
§ 23 vI. nař. č. 46/1952 Sb., podle něhož osobám, které jsou starší

65 let nebo invalidní, sociálně potřebné a beze své viny nemají
nárok na důchod z národního pojištění, zejména výměnkářům
z hospodářství, jejichž majitelé se stanou členy JZD III. a IV.
typu, může být přiznán mimořádný
důchod.
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s otázkou deformací souvisí. Je to především disciplina zakládáni
330.1 'staveb, geologie, pedologie a mechanika zemin, dále hydrologie,
.
.
.
...
.v ,
jejichž neznalost by mohla zeměměřiče, který měření vyhodno~nalost. z~omt?stI soclalIs~c~ého .hospodár.st':l, p~ds.taty a
cuje, vést k nesprávným závěrům. O stabilitě hráze můžeme si
poza~a,:,kuv~~~}~dmho
ek~nomlcke~o z,akon~,soc~aIIsmuJe),~d~ou udělat představu až po několikaletém pozorováni, zejména po
~. neJdulezl~eJslcp.. ~odrnmek spravneho nzem hospodárskeho
velkých a katastrofálních vodách. PřehradnI zeď proto musí být
Zlvota,v ~asv~m~tate..
"v
"
.v ,
každoročně pozorována měřickými specialisty v tomto oboru.
~prayne nzem a planov~m naseh~. narod~llho hosp~darstvl
Kniha je vytištěna na dobrém papíře, četné obrazy, grafy a
:'Y~duJ~ te~~, a.by vvedou~l prac~vmcl ~avvs~ch st~pmch, ~~
reprodukce jsou ostré, tisk bezvadný. Po přečteni knihy má
us~redmch uradu az ,?O Jedn~tna zemedelska. ~ru~~tva, ~el~
čtenář uspokojivý dojem a radost z toho, že naše zeměměřictví
?,eJen d,okonalé odb?rn; znalostI, ale aby v~ stejne mlre ,ovladalI
jde správným směrem a že proniká do oborů, které byly ještě
1 pr~blemy ~kononncke.. J?kos~ ekonoml.~kych.a odb,ornych z,:apřed nedávným časem pomíjeny.
Ledabyl
10stI vedouclch pracovmku ma rozhoduJlCl vlIv a vyznam nejen
.
pro řízení jejich podniků, ale i pro řízení celých hospodářských
odvětví.
526.9 :725.4
Glotov, G. F.
Měřické práce na staveništi průmyslového
závodu, přeProto je nutno vřele uvitat významnou a neocenitelnou pomoc
ložil Ing. VI. Veis, SNTL Praha 1954, str. '80, obr. 115, tab.
pro prohloubení našich ekonomických znalosti a tim pro zvýšení
12, 1. vyd., brož., fonnát A5, cena 12,90 Kčs.
naší pracovní kvalifikace, kterou nám přináší učebnice politické
ekonomie sepsaná kolektivem sovětských ekonomů s akademikem
Kniha má tyto kapitoly: I. Celkový přehled. Pojednává o orgaK. V. Ostroviťanovem včele.
nisaci měřické služby na staveništi, o projektech a o podkladech
První polovina učebnice (celý rozsah učebnice má 650 stran)
polohopisných i výškopisných. II. Příprava' k vytyčování staveb.
probírá otázky předkapitalistického a kapitalistického výrobního
Podává všeobecné zásady vytyčování, pojednává o přesnosti grazpůsobu zejména imperialismu, a současné problémy kapitalisfických podkladů a popisuje metody měřické přípravy. III. Polní
tického hospodářství.
měřickt práce pro přenesení projektu do terénu. V této stati jsou poPro nás nejdůležitější druhá polovina rozsahu učebnice je věpisovány a rozebírány jednotlivé vytyčovací postupy. IV. Ponována podrobnému výkladu ekonomiky socialismu. Podrobně
drobné vytyčení staveb. Zde jsou popisovány pracovnI postupy
se učebnice zabývá i socialistickou soustavou zemědělství. Závěpro fysické vyznačení podrobného vytyčení staveb pro vlastní
rečné kapitoly osvětlují ekonomický řád evropských lidově destavebni výrobu. Je zde podrobně uveden způsob lavičkováni,
mokratických zemi a Čínské lidové republiky. Učebnice i na
které není v naší stavebni praxi vždy takto obvyklé. Dále jsou zde
přikladech z praxe vysvětluje řadu otázek, které činily potiže
uvedeny způsoby zajišťováni vytyčeného obrysu stavby a výškové
mnohým ekonomům a odpovídá na sta otázek, s kterými jsme se
úrovně, zejména jejich předáváni stavebníku. V. Měřická služba
potýkali a potýkáme při řešení svých denních úkolů.
při stavbě budov. Zde projednávané otázky nejsou v našich poměrech běžnou prací měřické stavebnI služby, ale více méně činPoctivé a hluboké studium této velmi přehledně a organicky
ností stavebních dílovedoucích, nebo přímo předáků. VI. ~ešení
rozdělené učebnice nám zcela bezpečně přinese nejen zvýšení
některých úloh při vytyčování staveb. V této stati jsou probrány
a prohloubení našich ekonomických vědomostí, ale projeví se ve
některé jednoduché vytyčovací úlohy a potom i některé složizkvalitněni plánování a řízení na všech úsecích našeho hospodářtější, jejichž základy jsou většinou u nás obsaženy ve všech předského života.
náškách z geodesie. Pro úplnost názoru na rozsah měřických prací
V závěru předmluvy učebnice oznamují autoři, že hodlají pona staveništi jsou zde odůvodněné. VII. Vytyčování při montáži
kračovat v práci na dalším zlepšování textu podle kritických
ocelových konstrukcí na průmyslových stavbách. Zde je poukázáno
připominek a přání čtenářů prvniho. vydání učebnice a žádají
na vysokou požadovanou přesnost vytyčeni a na vlivy přístrojočtenáře, aby své připomínky a přání, týkající se učebnice posílali
vých chyb, které se při nich mohou značně projevit. VIII. Základy
na adresu: Moskva, Volchonka 14, Ekonomický institut Akademie
průzkumu a projektování železnic na staveništi průmyslového závěd SSSR.
Ing. Fr. Vlk
vodu. Některé zde popisované práce nejsou ryze měřickými, ale
více projekčnimi. Při komplexnfm projektování mnohde jsou
526.99:627
Cach, F.
tyto práce svěřovány měřickým odborníkům, v SSSR je tomu
Měřeni deformaci údolnich přehrad geodetickými mezřejmě zpravidla. Kapitola dobře popisuje celý postup při prothodami.
Vydalo Státní nakladatelství technické literatury
jektováni. Čtenář musí být ovšem pamětliv některých odlišných
v únoru 1955, stran 74, formát A5, cena brož. 4,62 Kčs.
poměrů v SSSR, zejména jiného rozchodu železnic. Potom i typy
Malá publikace, ale zato bohatá obsahem. Autor v ní vyčerpávýhybek jsou u nás nejen jiných rozměrů, ale i značení výhybek,
vajícím způsobem a dokonalou formou kriticky zhodnotil a objiné jsou minimálni poloměry oblouků a pod. IX. Vytyčování
jasnil všechny geodetické metody, jimiž možno zachytit horizonoblouků. Zde jsou popisovány výpočty základních bodů oblouků
tální a vertikální změny přehradních zdí.
a mimo to základní druhy vytyčeni oblouku a příčného profilu.
Látka je, kromě všeobecného úvodu rOZvržena do dvou kapiX. Trasování a vytyčování podzemních sítí na staveništi průmyslotol. První je věnována měření ve vodorovném směru pomocí
vého závodu. Obsahuje stručné informace o pracích při přípravě
trigonometrického určení a měření po přímce (alignement meprojektu i vytyčovací způsoby. XI. Základy sestavení provozního
thoda), druhá kapitola se zabývá trigonometrickým měřenIm
generálního plánu průmyslového závodu. Poslední kapitola je velmi
výškových změn a měřením změn přesnou nivelací. Odstavce
důležitá pro naše poměry, jelikož tyto práce jsou na našich stavejsou dobře a logicky členěny. Kniha pojednává o přípravných
ništích velmi zanedbávány a podceňovány. Zde se vlastně jedná
pracích, zejména podrobně o zřizování pozorovacích piliřů,
o dokumentaci provedené výstavby, která má značnou důležitost
o volbě a založení pevných orientačních a zajišťovacích bodů a
pro další zdárný provoz průmyslového závodu po celou dobu jeho
jejich možných posunech a o zjištění posunu pozorovacích piliřů.
trvání.
Dále o měřických strojích, o postupu měření, jakož i o zpracoPřekladatel neměl lehkou úlohu, zejména když sovětští autoři
vání výsledků měřeni. Autor' pojednává též o grafickém určování
používají pro tentýž předmět větší množství výrazů. Mimo to
příčných posunů a zobrazuje dráhy pohybu kontrolních bodů
mnohé věci, které nejsou u nás v měřické stavební i projekční
s příslušným datem a výškou vzduté vody.
technice zcela vžity vyžadovaly by konfrontace našich techniků
Pisatel čerpal látku z dostupné literatury, zejména ze zkušepřímo v SSSR, k čemuž nebylo dosud příležitosti. Jinak překlad
nosti geodetii švýcarských, neboť se osobně zúčastnil měřeni na
splnI vcelku dobře svůj úkol. Některé otázky nejsou ani v origišvýcarských přehradách a pak z vlastních zkušenosti, jež získal
nálu podány zcela srozumitelně, což vyniká zejména při srovnáni
na našich stavbách.
s pracemi jiných sovětských autorů. Jeto zejména v kapitole 4
na str. 15. Zde by byl věci prospěl úplně volný překlad s použitím
V brožurce jsou uvedena některá konstruktivní zlepšení oproti
na př. práce Gedulovy. Název i překlad "GenerálnI plán" není
používaným pomůckám ve Švýcarsku, jako pokud jde o přesné
vhodný, zejména ne proto, že mate s dosud u nás vžitým názvem
dostředěni stroje na pozorovacím piliři a pokud se týče cilových
"Generálni projekt" čili nyní úvodni projekt. Správný výraz pro
značek. V knize jsou cenrté zejména rozbory přesnosti, které
tento pojem je "Souborný či souhrnný plán", kterým skutečně
nám dávají nahlédnout, co se děje s přehradnIm tělesem. Z roztak~ je, neboť nejde jen o jeden plán a jak se také již i na př. pouborů je zřejmé, že se jedná o speciální, velmi jemné měřické
žívá v terminologii Vládniho výboru pro výstavbu v publikacích
práce, k jejichž dokonalému zvládnuti a porozumění je třeba
mít nejen dokonalé znalosti z oboru geodesie, ale že je nutno
posledni doby. "Strojgenplán" je vlastně plánem zařízeni stave-niště. Obdobně je tomu v hlavě XI. na str. 168 a dále. "Pracovní
encyklopedicky ovládat i jiné vědnI obory, které bezprostředně
i
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generální plán" je vlastně evidenčním plánem prováděné výstavby. Pro tuto činnost se razí v praxi nejnověji název "Koordinační plán". Naproti tomu název provozní generálni plán neni
správným překladem originálu. ;,Ispolnitel'nyj" značí "po provedení" a podle naší terminologie vhodněji nové zaměření provedené výstavby, nebo jak již je většinou vžitý název "Základní
plán průmyslového závodu".
Překlad odborného dila je zvlášť odpovědný, zejména v pracovnich oborech, které nejsou u nás obvyklé. Nevhodný překlad
může vnášet nová nadbytečná slova do českého, celkem ustáleného
a výrazově bohatého názvosloví. V tomto směru nutno odmítat
některé doslovné překlady. Na př. "opornyje punkty" nejsou
"opěrné body", protože se o ně nic neopírá. Možno použít zcela
běžné výrazy "základní body, výchozí body, připojovací body
a pod." Rovněž "opornaja seť" není "opěrná síť", nýbrž "základni
síť". Na str. 22 ř. 4 shora je výraz azimut, zatím co na str. 27 ř. 2
zdola a-jinde je správně směrník. Dále nadbytečně je používán
často název fix, používaný některými kategoriemi techniků. Jinde
je správně použito názvu výškový bod, nivelačni značka a p.
"Perenesenije v naturu" nelze překládat přenesením do terénu,
ale krátce vytyčením, nebo jinde v širším významu "uskutečněním projektu, nebo výstavby". Na str. 26 ř. 15 zdola je nesprávně
přeloženo slovo "projezd" na průjezd. Projezd je vlastně širší
ulice, v originálu jde o synonymum slov cesta, ulice, třída a p.
Přes jistý spěch, kterým je SNTL zajisté tlačeno za účelem
plněni plánu, dalo by se v podobných případech najít řešeni, aby
překlad moHl ještě přečíst lektor, který v příslušném oboru skutečně pracuje. Překlad by zajisté velmi získal.
Po věcné stránce je kniha značným přínosem praxi. Látka
v knize pojednávaná je téměř denní potřebou techniků, pracujících na velkém dile naší průmyslové výstavby. Přechodem na
vyzkoušené sovětské projekčni postupy i na obdobné cesty ve
stavebni výrobě je nutné zavedení zcela nových řešení jak při
měřických pracích pro podklady, tak při vytyčování během stavby.
Nejen to, ale tak rozsáhlá a složitá výstavba, dříve u nás nevídaná,
vyžaduje i zcela jiný pořádek v evidenci provedené výstavby a zařízení staveniště. V tom směru je kniha značným přínosem jak
praxi tak i studující mládeži. Originál Glotovovy knihy je u nás
sice velmi rozšířen, ale nemůže sloužit tak dobře jako právě vydaný překlad. Důvody jsou stejné jak vpředu uvedeno. Je to
právě v různosti u nás neznámých postupů a hlavně ve spleti souznačných ruských názvů.
.
Kniha je určena jak inženýrům tak i technikům,. činným při
výstavbě závodů. Lze ji také doporučit posluchačům zeměměřického a stavebniho inženýrství a studujícím průmyslových škol
'obou směrů, jako vhodný doplněk pro studium speciální či užité
geodesie, pro níž není zatím učebnice.
Některé postupy v knize popsané nelze při Hmat mechanicky,
jelikož poměry u nás jsou značně odlišné a přístrojové vybavení
je jiné. Mimo to kniha naznačuje celou rozsáhlou problematiku
speciální geodesie, kterou vyvolala nynější doba mohutné výstavby a která skýtá velké pole možností zdokonalování pracovních postupů i organisace práce.
Krumphanzl

Fotoelektrická pozorováni v letech 1950- 1953 včetně poskytují následující číselné hodnoty středních chyb cn určených
z pozorováni během jednoho večera'

± 0,026~

± 0,023;

± 0,016~

= E (/l •. - /l) za -dobu jednoho roku, bude zbývající část
n
odchylek charakterisovati nahodilé kolísání oprav, na jejichž
podkladě dostáváme střední chyby Cu každého pozorovatele.

(J

Ovšem taková kontrola přesnosti určeni času je možná jen
díky rozsáhlým materiálům, které poskytuje časová služpa a díky
použití racionální methodiky odvození definitivnich časů rytmických signálů, kterou zavedl prof. N. N. Pavlovo Kriterium
ve tvaru střední chyby určení času z 19ozorovániza dobu jednoho
večera na podkladě vnitřního souhlasu jednotlivých oprav hodin
není možno pokládati za spolehlivé, poněvadž zde v podstatě provádíme zhodnocení homogenity pozorování během daného večera.
Jak už bylo poznamenáno v mé knize na str. 38E, byly údaje
v tabulkách získány bez přihlížení ke vlivu kolísáni pólů, které
v roce 1951 v Irkutsku byly dost značné. Zjištění vlivu pohybu
pólů způsobilo pokles střední chyby Cu ná př. u pozorovatele
Nadějeva z hodnoty ± 0,0522' na hodnotu ± 0,0352'.
Bylo by zajímavé se dověděti jakým způsobem se v Československu provádí zhodnocení přesnosti astronomicky určených
zeměpisných délek.
V jednom bodě recense poukazujete na přesnost otáčení kotoučů kontaktního mikrometru jednou rukou. V našich středních
zeměpisných šířkách a na severu tento způsob není vhodný. Při
pozorováni cirkumpolárních hvězd a hvězd ležících k severu od
zenitu není tento způsob docela možný.
Závěrem Vám sděluji seznam oprav v mé knize.
Str. 115. Připsati poznámku k 6. řádce shora: Na obr. 79. a 80.
odpovídají polohy kotev re1ais uzavřenému stavu obvodu.
Str. 131., 16 řádka zdola. Přeškrtnouti "no v obratnom napravlenii".
Str. 159. Ve vzorci 12.15 a předcházejícím druhý člen zlomku
má být
152
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V čísle 4 časopisu Zeměměřictví z roku 1954 byla uveřejněna
recense knihy profesora Dolgova "Opredelenije vremeni pasažnym
instrumentom v meridiane". Již tehdy autor recense pochopil velký
význam této publikace pro další rozvoj astronomicko-geodetických prací na území ČSR, který od té doby ještě vzrostl, neboť
otázka zřízeni časové, šířkové a astrometrické služby i základního
geodetického, gravimetrického a nivelačního bodu vstoupila do
stadia svého konečného řešeni. Z tohoto důvodu nebudou bez
zajímavosti některé další zásadni připomínky k problému měřeni
času, které prof. Dolgov v následujícím dopise adresoval redakci
časopisu Zeměměřictví a recensentovi.
"S velkým zájmem a potěšením jsem přečetl Vaši recensi
o mé knize "Opredelenije vremeni pasažnym intrumemom
v meridiane", recensi, která byla otištěná v časopise Zeměměřictví číslo 4/1954. Jsem Vám velmi vděčen za·pozornost, kterou
. jste věnoval této knize a zároveň za posudek, který je částečnou
odměnou za mou všeobecně řečeno nemalou práci.
V souvislosti s tím chci vysloviti některé své názory.
Jedním z nejdůležitějších závěrů mé knihy je ten (str. 388),
podle něhož these N. Ch. Prejpiče o mezi přesnosti určování
času pasážníkeI\l (0,02' - 0,025') se vyvrací výsledky našich
sovětských badáni, li1,0něvadž
pro hodnotu Co (vzorec 23.11) máme
na základě pozorovaní, získaných nejlepšími našimi astronomy
(tab. 57) v roce 1950 a 1951 hodnotu co = ± 0,0]6'.

± 0,014;

Je třeba míti na zřeteli, že rozsáhlý materiál časové služby
Sovětského svazu poskytuje možnost zhodnotit velmi přesně
a přísně chyby v určeni času zaviněné jak jednotlivými pozorovateli, tak i způsobem výpočtu definitivních časů rytmických signálů časové služby, poněvadž každá qprava základních hodin (fiktivních hodin, které se rovnají čtyřem křemenným hodinám)
se určuje na základě pozorováni všech časových služeb. Průměrný
počet oprav, které určují polohu opěrného bodu na křivce oprav
se v roce 1953 rovnal 54. Konec konců chyba v opěrné opravě hodin v každém případě nepřesahuje ± 0,003s• Proto vyloučíme-li
z odchylek individuálních oprav osobní chyby na přístroji
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Na území SSSR působí nyní celkem 10 časových služeb, které
se zabývají měřením a udržováním přesného času. Z tohoto počtu
sedm časových služeb vysílá přesný čas ve tvaru časových radíotelegrafických signálů sovětského typu a přesný rytmícký signál
několikrát denně. Jednu časovou službu v Moskvě má také Centrální vědecko-výzkumný ústav geodesie, fotogrametrie a kartografie. (CNIIGAiK).
Z poznámky prof. Dolgova o přesnosti měření času vyplývá,
že všechny úvahy o přesností a středních chybách přesnost vyjadřujících jsou vždy založeny na pečlivém rozboru rozsáhlého
pozorovacího materíálu. Takto získané údaje o přesnosti je pak
možno pokládat za reálné. Zdá se, že nyní přichází období, kdy
budeme moci zhodnotit výsledky astronomicko-geodetických
prací a v této etapě nám bude Dolgovova kníha dobrým rádcem.
Dr Lukeš
522

Erhart, V.
Erhart, J.
Praktická astronomická optika. Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1955. Cena Kčs 8,50.
V řadě theoretické líteratury Státního nakladatelství technické
literatury vyšla v červnu 1955 uvedená kniha, která podává
stručný přehled základních pouček geometrické optiky s přihlédnutím ke konstrukci astronomíckých přístrojů. Sleduje vývoj dalekohledů, zejména zrcadlových, od jejich vynálezu až po
nejmodernější soustavy. Uvádí návod ke zhotovení příslušných
optických součástí a zkušenosti autorů s výrobou těchto součástí.
Kniha je určena v první řadě pracovníkům lidových hvězdáren a amatérským kroužkům astronomů optiků.
'
Mnoho poučného přináši však i těm, kteří pracují a přicházejí
do styku s dalekohledy a optikou vůbec. Pro svou populární
formu bude tato kniha zajisté velmi vyhledávanou příručkou
ke studiu optiky, zvláště pak ve vztahu k jejímu užití v astronomii.
Bylo by žádoucí, aby další aplikací výsledků prací a zkušeností
osvědčených praktiků - bratří Erhartů - bylo dosaženo dalšího pokroku v. oboru užité optiky. V oboru konstrukcí geodetických strojů, přístrojů a pomůcek je optika theoretickým základem. A protože je žádoucí, aby i v oboru konstrukcí geodetických a fotogrametrických strojů šel vývoj rychleji vpřed, je
třeba, aby i inženýři geodeti byli obeznámeni s dosaženými výsledky na poli astronomické optiky a mohli lépe přispívat svými
zkušenostmi, po případě i požadavky k dalšímu zdokonalení
geodetických strojů.
Doporučujeme proto recensovanou knihu k prosnuiování a
doplnění znalostí z geometrické optiky.'
St.
621.396.96:526 (73)
Mackenzie, C.
The Geodimeter Measurement of the Ridgeway and
Caithness Bases, 1953. (Měření základen Ridgeway a Caithness v roce 1953.) Ordonance Survey Professional Papers. New
Series, No. 19. Str. 46 se 2 obr. v textu a 14 náčrty. Her Maj.
Stat. Off., London, cena 5 šilingů.
Kniha obsahuje krátký popis přístroje, polních prací, výsledky
a závěry z měření dvou geodetických základen a jedné strany
základní sítě. Přístroj zapůjčíla U. S. Map Service, která si chtěla
ověřit jeho přesnost.
Část o měříckém postupu v poli dává přesné instrukce o zacházení s přístrojem při měření. Spolu s popisem výpočetních prací
je dobrou pomůckou pro zapracování nových skupin.
Původni rovinné zrcadlo'přístroje v cílové stanici o průměru
30 cm bylo příliš citlivé na zařazení do směru, a proto jej Američané nahradili kubickým reflektorem. Přístroj měl dva křemenné
krystaly pro kontrolu oscilografů s frekvencí 9,999,944c/.
a 10,099.854 ci•.
Výsledky měření včetně porovnání s hodnotami určenými
jinak jsou uvedeny v tabulce 1.

Trigonometrická strana je určena s nejístotou řádově rovnou
decimetrům a prochází většinou nad mořem.
Ing. Rambousek
Nová instrukce pro nové měření v NDR.
S platností od 1. ledna1954 zavedla vláda Německé demokratické republiky (ministerstvo vnitra, státní sekretariát pro vnitřní
věci, Hlavní odděleni vyměřování a mapování) návod k provádění
nových měření1), který se svým pojetím a uspořádáním podstatně
liší od instrukcí dřívějších (jako na př. německý posledni návod
Anweisung IX.) a i od dosud platného našeho "Návodu A..."
(vydání z r. 1940). Nové pojetí návodu nejlépe vyplývá z těchto
slov předmluvy:
"K zlepšení práce ve vyměřování a, mapování je nutné, aby
staré a překonané pracovní instrukce2) byly nahrazeny novými
pracovními návody.3)
Dosud platné, překonané instrukce pro nová měření mají svůj
původ v raném kapitalismu. V těchto starých instrukcích byly
pevně stanoveny všechny pracovni pochody až do nejmenších
detailů a odborným silám nebyla ponechána možnost k rozvinutí
vlastní iniciativy nebo tvůrčí práce. Kapitalismus neměl zájem,
aby reakčnost těchto instrukcí byla změněna.
Je cílem a účelem tohoto nového návodu, aby všem spolupracovníkům byly sděleny směrnice o základních ustanoveních, avšak
aby jim při provádění prací, zejména při podrobném měření, byly
dány všechny možnosti k projevu nejširší vlastní iniciativy.
Jen tvůrčí spoluprací všech je možné, abychom svou práci všestranně zlepšovali, abychom rozvíjeli nové a lepší pracovní
technické postupy a methody a abychom tím vedli vpřed hospodářský vývoj NDR. V rámci tohoto novoměřického návodu mají
všichni spoÍlijJracovníci s přihlédnutím k okamžitým předpokladům a poměrům použíti nejhospodárnějšího a nejúčelnějšího
postupu."
Vidíme tedy základní změnu proti dřívější praxi: odborník
není bezmyšlenkovítě nucen dodržovat někdy až příliš striktní
předpisy pro svou práci, ale je povinen pracovat nejhospodárněji
a nejúčelněji v rámci širších zásad. Znamená to, že vlastně vypracovává samostatný projekt. Zavedení nové rámcové instrukce
však přirozeně vyžaduje, že vedením takových prací budou pověřeni jen nejschopnější pracovníci jak po stránce odborné, tak
i organisační a politické, neboť méně zdatný pracovnik by se
brzo dostal do nesnází.
Podívejme se nyní na některé z 87 článků, které nový návod
má na 20 str. textu a které ještě podrobněji charakterisují nové
pojetí pracovního návodu. ČI. 5 až 7 ustariovuje základní organisaci nových katastrálních map: závazný jednotný způsob projekce
je Gauss-Kriigerovo konformní zobrazení; nařízená měřítka map
jsou: 1: 1000, 1: 2000 a 1: 5000 (lesy), výjimečně pro hustou
zástavbu 1: 500; mapám sestaveným do sekcí podle kilometrové
sítě se má dát přednost před isolovaným zobrazením jednoho
katastrálního území nebo jedné tratě. Mapové listy jsou čtvercové
o straně 50 cm (s výjimkou listu 1: 5000, který má rozměr
40 X 40 cm).
Pokud se týče polygonisace, povoluje odst. 19 zhuštění dané
trigonometrické sítě přesnou polygonometrií. ČI. 20 na konci
stanoví doslova: "Existující použitelné (podtrhl O. E. K.) polygonisace je nutno zapojit do nové sítě". ČI. 26 ukládá povinné
vyhotovování místopisů. Měření délek (čI. 27) se musí provádět
stále komparovanými měřidly; je-li zaručena přesnost a pečlivost,
je dovoleno měřit d,élky polygonových stran jen jednou, je-li
možné provést kontrolu z měření detailu. Dopustné odchylky
mezi dvojím' měřením délek jsou:
d

=

0,004Vs

+ 0,00030 s + 0,02 (v metrech),

jsou tedy poněkud větší než odchylky povolené naším Návodem A.
Při měření délek konstantní latí nesmí střední chyba paralakticTab. 1.

Strana

I

Počet observaci
geodimettem

Délka geodimetrem,
invarovými dráty nebo. trigonometricky

l

Přesnost jednoho měření

Základna
Ridgeway

14

11 260,704 m
11 260,677 m

±

0,002 m

+

1/420.000

Základna
Caithness

16

24 828,698 m
24828,626 m

±

0,005 m

+

1/340.000

10

23 128,167 m
23128,264 m

±

0,002 m

+

1/240.000

Strana trig.
Saxavord-Feltar

.-
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Geodetický
obzor
sv. 1/43 (1955) Č. 9
kého úhlu přestoupit ± 3ee = ± 1",8. Pro měření úhlů (čI. 28)
jsou přípustné i theodolity s noníckou díferencí le nebo 30",
při čemž je třeba největší pozornost věnovat centrování stroje
i cílů, nejlépe s pomocí trojpodstavcové soupravy. Měří se ve
dvou polovičních skupinách, při čemž po proložení dalekohledu
se kruh posune přibližně o pravý úhel. Uhly měřené v šedesátinné
soustavě je nutno převést před výpočty na míru setinnou
(čI. 30.). Dopustná úhlová odchylka je

Vn:

f(J3) = 2e

.dL

=

délková odchylka je

dA = O,008Vs-+
dB

(1YO,2

0,0003' s + 0,05 v místních tratich,

O,OlOVS- + 0,0004 . s + 0,05 v polních tratích a

de = O012Y.0+ 0,0005 . s + 0,05 v lesích, pustinách

atd.

Polní náčrty se mají vyhotovovat na počasí vzdorujícím a světlotisk umožňujícím papíru formátu A 3 (t. j. 42,0 x 29,7 cm), pod
nějž se podloží uhlový papír vrstvou nahoru (čI. 58). Rozdíl dvou
výpočtů nebo měření ploch na mapě 1: 1000 nesmí překročit
mez
d

O,002V(s]+ O,0003Ó[s] + 0,05 [v metrech]

a t. zv. příčná chyba (nahra:lující naši směrovou odchylku) je stanovenamezí
.dW = w' [s] + 0,05 (v metrech), při
2e
čemf
W =
+ 0,08 n .

=

=

O,4V:P" +

0,0003 P

(čI. 74)

Mapy mohou také být obnoveny bez nového měření, a to buď
kresličsky (překreslením staré mapy předepsaným způsobem do
nového měřítka) nebo měřicko-technicky (novým vynesením
měřických podkladů nově zapojených do triangulační sítě) čI. 78. Zvětšeniny se mají dělat fotomechanicky (čI. 79).
K návodu jsou připojeny v přílohách podrobné tabulky dopustných odchylek, vzory formulářů, polních náčrtů a map a
smluvené značky pro polní náčrty a mapy v měřítku 1: 1. Značky
j,sou vesměs dobře promyšleny, i když všech nelze u nás užít.

Dopustné odchylky jsou tedy v podstatě stejné jako u nás; ovšem
v cit. článku se zcela správně výslovně praví, že při dobrém polygonovém měření nemá převážná část odchylek překročit třetinu
dovolených hodnot, jinak je třeba revidovat měření nebo projekt
sítě.
Pro zachycení detailu se povoluje způsob pravoúhlý, polárrií
nebo kombinovaný; volba závisí na hospodárnosti a účelnosti.
Měření má být provedeno co nejjednodušším způsobem, bez
složitých umělých obratů, které ztěžují vynášení. Důležité míry
(k ostře ohraničeným předmětům měření) se měří s přesnosti
na centimetry, ostatní míry se zaokrouhlují na decímetry.

Bylo už mnohokrát poukazováno na to, že naše měřické návody
jsou společenským vývojem překonané a v některých případech
se projevují jako brzda hospodárného a rychlého budování projekčních podkladů. Není sporu o tom, že musí být nahrazeny předpisy
moderními. A návod pro novoměřické práce platný nyní v NDR
ukazuje správnou cestu. S vydáním československého návodu
nelze už otálet.
Otakar E. Kádner

Právoplatné uznání hranice pozemků je dáno podpisy držitelů
při komisi (čI. 45). Při zaměřování situace vod. toků, hranic vzdělávání atd. pravoúhlým i polár. způsobem, je možno použít Reichenbachova nitkového dálkoměru (čI. 47). Rozdíl mezi vypočtenou a měřenou délkou měřických přímek nesmí překročit:

1) "Anleitung fiir die Ausfiihrung
Berlin 1953.
2) V orig.: Arbeitsanweisung.
3) V orig.: Arbeitsanleitung.

von Neumessungen",

Normativní hlídka
Ú'ední
Pově'ení

list

Ceskoslovenské

republiky

zeměmě'ickými

úkony podle § 3 zákona č. 61/
1951 Sb.
(Úřední list 1955, částka 64 ze dne 25. 6. 1955, str. 460)
I.

Ústřední správa geodesie a kartografie pověřila podle § 3
zákona č. 61/1951 Sb.
1. Ceskoslovenské naftové doly, geologický průzkum,
národní podnik, Brno
a) vyhotovováním geometrických (polohopisných) plánů pro
účely pozemkového katastru a veřejných knih,
b) obnovováním a vytyčováním hranic podle katastrální mapy
a vytyčováním podle plánů všeho druhu,
c) zeměměřickými pracemi vykonávanými pro opatření nebo
doplnění měřických podkladů pro technické projekty a plány.
, Pověřeni platí jen pro vlastní obor působnosti národního podniku Ceskoslovenské naftové doly, geologický průzkum, v Brně
pro kraje Jihlava, Brno, Olomouc, Gottwaldov, Ostrava a všechny
kraje slovenské. - Osobou oprávněnou ověřovat výsledky zeměměřických prací za pověřený národní podnik je Ing. Vladímír
StratiI.
'
2.. Ceskoslovenské státní silnice - Brno, národní podnik,
stejnými úkony, jak je uvedeno pod 1 a) až c).
Pověření platí jen pro vlastní obor působnosti nárlldního podnikuCeskoslovenské státni silnice - Brno a jen pro území kraje
Brněnského a Jihlavského. - Osobou oprávněnou ověřovat výsledky zeměměřických I1rací za pověřený národní podnik je
\ Ing. Jaroslav Slavíček.
3. Státní ústav dopravního projektováni, pobočka Praha,
stejnými úkony, jak ,je uvedeno pod 1 a) až c).
Pověření platí jen pro vlastní obor působnosti Státního ústavu
dopravního projektování, pobočka Praha, pro celé státní území. Osobou oprávněnou ověřovat výsledky zemměěřických prací za
pověřený ústav je Ing. Karel Hložánek.
4. Státní ústav pro projektování závodd zdravotnického
prnmyslu, Praha, stejnými úkony, jak je uvedeno pod 1 a) až
c).

Pověření platí jen pro vlastní obor působnosti Státního ústavu
pro projektování závodů zdravotnického průmyslu, Praha, pro
celé státní území. - Osobou oprávněnou ověřovat výsledky zeměměřickýcli prací za pověřený ústav je Dr techn. Ing. Josef Bureš.
5. Státní ústav pro projektování
dářských staveb VODOPROJEKT,
jak je uvedeno pod 1 a) až c).

zdravotně-vodohospoPraha, stejnýmí úkony,

Pověření platí jen pro vlastní obor působnosti Státního ústavu
pro projektování zdravotně-vodohospodářských staveb VODOPROJEKT, Praha, pro celé státní území. - Osobou oprávněnou
ověřovat výsledky zeměměřických prací za pověřený ústav jsou
Ing. Bohumil Hrdina a Ing. Josef Skořepa.
6. Státní ústav pro projektování zdravotně-vodohospodářských staveb VODOPROJEKT v Praze, pobočka Brno,
stejnými úkony, jak je uvedeno pod 1 a) až c).
Pověření platí jen pro vlastní obor působnosti Státního ústavu
pro projektování zdravotně-vodohospodářských staveb VODOPROJEKT v Praze, pobočka Brno, pro celé státní území. Osobami oprávněnými ověřovat výsledky zeměměřických prací
za pověřený ústav jsou Ing. Alois Říhák a Ing. Miloslav Kodar.
7. Státní ústav pro projektování rudných dolů "Rudný
projekt", pobočka 22 - Brno, stejnými úkony, jak je uvedeno
pod 1 a) až c).
Pověření platí jen pro vlastní obor působnosti Státního ústavu
pro projektování rudných dolů "Rudný projekt", pobočka 22 Brno, pro kraje Jihlavský, Brněnský, Olomoucký, Gottwaldovský, Ostravský a všechny kraje na Slovensku. - Osobami oprávněnými ověřovat výsledky zeměměřických prací za pověřený
ústav jsou Ing. Miloš Dvořák a Ing. Jan Strnad.
II.
Zrušuje se oprávnění ověřovat výsledky zeměměřických prací
přiznané Ing. Bohumilu Vltavskému za Ner:udný průzkum, národní podnik, Brno, tř. kpt. Jaroše 28.
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