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1. U theodolitu určeného pro přesné práce, kterému však konstruktér nedal sázecí libelu, záleží na
tom, aby průmět osy alhidádové libely do roviny
vodorovného kruhu byl rovnoběžný s průmětem otáčecí osy dalekohledu. Při přesném měření vodorovných úhlů béřeme v počet také údaje libely. Mají-li
míti korekce takto získané náležitou platnost, musí
býti zmíněná podmínka splněna. Problém odpovídá
zcela případu mimoběžnosti osy sázecí libely s osou
točnou.
I v případě, kdy nejde o t. zv. měření vysoké přesnosti může se tato podmínka státi důležitou. Někdy
se sÚvá při centrování, že bod, který chceme promítnouti, je tak vysoko, že leží mimo výškovou
oblast dalekohledu, kterou připouští urovnaný theodolit. Je-li tato situace ještě provázena nemožností
odstupu na místo, s něhož by se bod jevil pod menším výškovým úhlem, vypomůžeme si tím, že svislou
osu theodolitu odkloníme od předmětu a libelu urovnáme jen při dalekohledu zacíleném na bod. Promítáme-li takto v obou polohách dalekohledu a pokaždé libelu urovnáme, získáme po rozpůlení případ.
né odchylky stopu ve r t i kál n í roviny proložené
cílem jen tenkrát, jsou-li průměty obou os navzájem
přesně rovnoběžné.
U theodolitu s výškovým kruhem má býti splněna
llodmínka rovnoběžnosti osy indexové libely se svislou rovinou záměrnou. V opačném případě se zcela
nevyužije citlivosti této libely pro výšková měření.
Oba druhy libel nebývají opatřeny rektifikačním
zařízením, kterým by bylo lze řečené podmínky
'Splniti. Formulujeme tedy problém takto: hledáme
methodu k stanovení úhlů mezi průměty osy alhidádové libely, osy indexové libely a otáčecí osy dalekohledu do roviny vodorovného kruhu.
2. Využijeme poznatku, že osa urovnané libely je
rovnoběžná s vrstevnicí skloněné roviny, jestliže jsou
osa i rovina spolu rovnoběžny. Dáme-li osám dvou
takových k rovině upevněných "libel zaujmouti postupně polohu rovnoběžnou s vrstevnicí jedné a téže
roviny tím, že rovinu otáčíme podle osy k ní kolmé,
jest hledaný úhel mezi osami obou libel roven úhlu,
o který jest třeba pootočit rovinou, aby jedna libela
vystřídala druhou v poloze vrstevnicové. Abychom
mohli tento úhel měřiti, potřebujeme odečitadlo spojené s otáčející se rovinou a pevný dělený kruh
s touto rovinou rovnoběžný se středem vose otáčení.
Z toho plyne, že nakloněným theodolitem je možno
-změřit úhel mezi osami obou libel bez jakýchkoliv
dalších pomůcek. Vzhledem k tomu, že nutná podmínka rovnoběžnosti libelových os s rovinou otáčení je
splněna jen u rektifikovaných libel, upravíme methodu tak, abychom nebyli závislí na stavu rektifikace.
To se stane tím, že každou libelu přivedeme do

vrstevnicové polohy dvakrát; při její spodní i vrchní
kulminaci na otáčející se alhidádě. Arithmetický
průměr z takové dvojice pozorování bude pak zbaven
chyby způsobené nerektifikovanou libelou.
Pokud jde o velikost úhlu, o který máme celý
theodolit nakloniti, musí nám být jasno, že tento
úhel a musí býti z fysikálních důvodů malý. Bublina
sleduje totiž při nakloněném theodolitu jiný podélný
profil libelové trubice, než při theodolitu urovnaném.
Záleží nyní na pravidelnosti vnitřního výbrusu libelové trubice, aby pojem libelové osy nakloněním
neutrpěl.
O tom se přesvědčíme zkouškou. Na vodorovnou
rovinu postavíme theodolit, urovnáme jej při téměř
zasunutých stavěcích šroubech a to zvlášť pečlivě
nade dvěma stavěcími šrouby. Pak nakloníme theodolit třetím stavěcím šroubem pokud to mechanismus
dovolí. Pohybem aldihády urovnáme libelu nade dvěma stavěcími šrouby. Až potud šlo o přípravné práce.
Nyní počneme spouštěti theodolit třetím šroubem
zase zpět do obvyklé polohy a při tom sledujeme
bublinu. Jestliže se bublina během spouštění nevychýlí, je osa libely stálá i v boč~ím úseku li~elové
trubice přilehlém k ose theodohtu. Podobne prozkoušíme také úsek odvrácený od osy theodolitu tím,
že libelu urovnáme na protilehlém místě alhidádové
roviny. Aby tato zkouška byla jednoznačná, musí osa
libely vytvořiti pohybem třetího stavěcího šroubu
plochu válce. Proto je nutné, aby první dva stavěcí
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šrouby měly stejnou výšku, což bylo splněno tím,
že jsme theodolit postavili na vodorovnou rovinu.
Na velikosti úhlu a závisí však také přesnost,
s jakou osa libely zaujme rovnoběžnou polohu
s vrstevnicí skloněné roviny. Na obr. 1 jest dána
vodorovná rovina (první průmětna) osami x a y,
rovina skloněná o úhel a pak osou x a bodem a,
jímž prochází osa alhidády. Bod P značí nulový bod
libely, jejíž osa o == x' se kryje s vrstevnicí skloněné
roviny. Jelikož urovnáváme libelu otáčivým pohybem
alhidády, znázorníme si úhel {3 (měřitelný limbem),
kterým bod P přejde v P' a osa o zaujme polohu o'.
Úhel e (představující výchylku bubliny), který svírá
přímka o' s vodorovnou rovinou, je ovšem týž jako
u rovnoběžky o" vedené bodem P. :Řešíme-li pravoúhlý sférický trojúhelník, dostaneme
sin{3=-.-

sin e
.
sma

mění přeostřováním dalekohledu. Aby zaostření zůstalo stálé, musili bychom srovnávati normálu jen
s dvěma mezi sebou dostatečně vzdálenými· body
svislé přímky, které by byly stejně daleko od středu
točné osy. To by vyžadovalo, aby vertikální přímky
sahaly hluboko pod úroveň theodolitu, což v místnosti není možné.
Nahradíme tedy svislost vodorovností. Vodorovná
přímka se může státi tečnou kružnice v jejím nejnižším bodě obecně tehdy, je-li rovnoběžná s vrstevnicí skloněného limbu. Víme, že směr vrstevnice
je udán zhruba spojnicí prvních dvou stavěcích šroubů a podle odst. 2 jej umíme vyznačiti osou libely
velmi přesně. Toho však nemůžeme využít k přesné
instalaci materialisované přímky. Proto ji umístíme
ve vodorovné rovině proložené průsečíkem točné osy
dalekohledu s osou alhidády. Z tohoto bodu se kryjí
centrální průměty všech přímek vodorovné roviny
a tím ustupuje význam požadavku přísné rovnoběž-

Rozbor praví, že nejmenší chyba ({3) ve směru rovnala by se chybě v urovnání libely (e) při theodolitu
nakloněném o úhel a = 90°. V předešlém odstavci
však bylo naznačeno, že a nesmí překročit velikost
několika stupňů. Proto můžeme vzorec zjednodušiti
a chyba v zaměření libelové osy pak bude
ml

=

. rl·f

--1- ----c~·-

~ 6.

Vi.ao '

(2)

kde f je citlivost libely (chybu v urovnání e uvažujeme o hodnotě --1- f/6) a kde (J0 = 57,3; odmocninou
ze 2 je pamatováno na dvojí měření, jímž se čelí
chybě z nerektifikované libely.
3. Nyní určíme způsob, podle kterého bychom
uvedli průmět točné osy dalekohledu v rovině limbu
do rovnoběžnosti s jeho vrstevnicí. Protože točná osa
není uzpůsobena k přímému pozorování, bude ji
zastupovati osa kolimační. Úloha pak bude zníti:
vůči nezměněné poloze limbu hledáme polohu alhidády, při níž průmět osy kolimační bude kolmý
k vrstevnici roviny limbové.
Otáčíme-li alhidádou nakloněného theodolitu, vytváří kolimační osa dalekohledu plášť rotačního kužele, jehož vrcholový úhel závisí na sklonu dalekohledu. Za tohoto pohybu by se pohledem do okuláru
jevil centrální průmět tohoto kužele jako kružnice.
Průmětnou může býti jakákoliv rovina. Je zřejmé,
že ve smyslu vertikálním nejnižší (nejvyšší) bod
této kružnice udává hledanou polohu alhidády. Připomeňme si zároveň, že svislost (vodorovnost) nemůžeme nyní již posuzovati podle libel theodolitu,
jenž je stále nakloněn.
Proto zkusme nejprve vpravit do zorného pole
dalekohledu nějaký vertikální systém. Vzhledem
k tomu bude přiléhavější nazírati na průmětnu jako
na svislou rovinu, tento systém obsahující. Může jím
býti soustava svislých přímek pravidelného rozestupu. Jelikož normálu ke kružnici vytváří pohyb
dalekohledu (zatím máme na mysli theodolit prostý
kolimační chyby a chyby v nekolmosti točné osy
dalekohledu k ose alhidády), vyřešili bychom úlohu
vyhledáním normály, která by se kryla s jednou
z přímek. I když připustíme, že realisace systému
svislých přímek by se obešla bez větších obtíží, přece
tento způsob nezavedeme. Kolimační osa se totiž

nosti vodorovné přímky s vrstevnicí skloněného
limbu. Nicméně - z důvodů, které ještě seznáme nesmíme si této úlevy dopřávati příliš.
Nakloníme-li nyní dalekohled tak, aby kružnice
protínala vodorovnou přímku a odečteme-li polohy
alhidády odpovídající oběma průsečíkům, bude arithmetickým průměrem z obou údajů úloha vyřešena
u rektifikovaného' theodolitu. Avšak vzhledem k tomu, že předpokládáme přítomnost chyby v nekolmosti točné osy dalekohledu k ose alhidády a chybu
kolimační, musíme tento postup opakovati také
ve druh~ poloze dalekohledu. Sklon proloženého dalekohledu upravíme ovšem tak, aby kružnice procházela týmiž průsečíky jako v poloze první.
Na obr. 2 značí bod S průsečík rektifikované
točné osy dalekohledu O S s osou alhidády S Z'
nakloněné od svislice' S Z o úhel a, p vodorovnou
přímku. Ve vodorovné rovině leží body S, D, T, E,.
O; v rovině limbu body S, L, O. Kružnicová dráha k
rektifikovaného nitkového kříže vytvořená pohybem
alhidády prochází body D, N, E, při čemž body D, E
jsou průsečíky kružnice s přímkou. Bod L udává
čtení limbu, při němž jest točná osa dalekohledu
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rovnoběžná S vrstevnicí skloněného limbu a nitkový
kříž jest v nejnižším bodě N kružnice; 8 jest úhel
mezi NJ E (NJ D) měřený na limbu: 'Y je úhel, pod
kterým se protíná kružnice s přímkou; q; je úhel
mezi nejnižším bodem N kružnice a přímkou p. Řešením pravoúhlého sférického trojúhelníka Z' T E
dostaneme vztahy
sin 'Y = sin ()sin a,
sin (a -

q;)

= cotg ()tg 'Y.

Na velikosti úhlu 'Y velmi záleží, protože SOUV1S1
s chybou ve stanovení prusečíků DJ E. Nitkový kříž
mějme ve tvaru znázorněném na obr. 3 (silnějšími
čarami). Při hledání jeho prusečíků s vodorovnou
přímkou p odmysleme si jeho kratší rysku, protože
k nastavení na průsečík bude lépe vyhovovatiporovnání délek kolmic spuštěných s konců vodorovné
niti na obraz přímky p. Chyba, které se při tomto
porovnání dopouštíme, jest obvyklou chybou v cílení
ml' vyšetřitelnou při normálním postavení theodolitu - na cíli v horizontu stroje. Z toho chyba
v ustavení nitkového kříže v kružnicové dráze jest

loze PJ jest šikmá v poloze p'. Při rozdílu zenitových vzdáleností
ZE' -

,
mc
m=---

,

. Protože zjišťujeme d v a prusecos (a-q;)
číky DJ EJ a to v o b o u polohách dalekohledu,
bude chyba v zaměření kolimační osy

m'

mc

'(

l z'.

~)

(3) bude s platností pro malé

= ---2.a.8
{J2

mc•

(5)

Aby bylo zamerení os libelových a osy kolimační
stejně přesné, klademe mk=mZ [rovnice (5) a (2)].
Z toho vyplývá optimální velikost úhlu 8 ve stupních
(}O

= 243

mc
T
.

Az.

Tato rovnice je odvozena týmž postupem jako
vztah (5).
Změní-li se přímka v křivku, anebo projeví-li
se tak, neutrpí určení bodu N pomocí prusečíků,
půjde-li o křivku nepatrné křivosti a souměrnou
podle osy N Z'. Podmínkou souměrnosti jest rovnoběžnost roviny proložené křivkou (přímkou) s vrstevnicí skloněného limbu. Takovou křivkou jest řetězovka, užijeme-li struny napjaté přes podpěry Pz,
Pp (viz obr. 5). I ideální přímka se může projeviti
jako funkce y ='= h. cos a, jestliže bod T přímky, který má býti ve vodorovné rovině proložené bodem S
(na obr. 2), je o úhel h z této roviny vychýlen.
Bylo by tedy dokonce vítané, aby se obě křivky vyskytly zároveň a z části se kompensovaly. Jelikož
jde o nepatrné křivosti, nemusí býti podmínka rovnoběžnosti přímky Pz Pp s vrstevnicí limbu chápána
úzkostlivě. Musí však vždy být natolik splněna, aby
zaostření na body D a E bylo totožné.

--=----2 cos (a-q;)
2sin'Ycos (a-q;)

mk

{J2

2ao

m

Vzhledem k vztahu
úhly

N' N = __
Az__
2 sin 'Y

bude

--

Tato chyba je téhož druhu jako chybakolimační
a projevuje se proto v rovině limbu účinněji veli-

mk=-

= Az

Oz== L' L=----

sin 'Y

kostí

ZD

(6)

Tuto velikost můžeme vždy dodržeti patřičným sklonem dalekohledu, pakliže jest vytyčena vodorovná
přímka p v dostatečné délce.
Na obr. 4 je vyznačen případ, kdy přímka není
přesně vytyčena. Místo aby byla ve. vodorovné po-
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4. Příklad.
Na vodorovném pilíři budou zkoušeny
Wildovy theodolity T-3 s alhidádovou libelou o citlivosti f = 5" a s chybou v cílení mc = -+- 0,4".
Zkouškou podle. odst. 2 se ukázalo, že výbrus libelové trubice doposud připouštěl sklon theodolitu
a = 6,5° způsobený maximálním využitím stavěcích
šroubů.
nhel mezi průsečíky D, E bude podle (6)
0,4
2l)° = 2.243. -5- = 38,8°.

Podpěrky pro strunu tedy budou od sebe vzdáleny
o něco více. Střední chyba v určení osy alhidádové
libely a osy kolímační bude podle (5)
2

ml

= mk =

57,3
2.6,5.19,4'

04
,

= -+- 52"
,

•

Strunu zavěsíme na podpěry rovnoběžně se zdí a
zjistíme patu kolmice spuštěné z pilířové značky
na strunu. Tento bod (T) vyznačíme posuvnou značkou na lati spojující oba nosníky. Theodolitem pak
vytyčíme po obou stranách body D, E ve vzdálenosti l) a rovněž je vyznačíme posuvnými značkami.
Po zavěšení struny byl zjištěn rozdíl zenitových
vzdáleností ZE - ZD = Llz = -1,7".
,Korekce pro
směr kolimační osy bude podle (7)

Oz = - ~7,~_2

-.1,7
2.6,5.19,4

=-

5. Při měření vodorovných úhlů se nám obyčejně
nezdaři dokonale urovnati theodolit. Nemáme však
také času, abychom zjíšťovali směr vrstevnice nepatrně skloněného limbu a tak zůstane úhel P (viz
obr. 1) neznám. Tím jsme se připravili o možnost
zavedení korekce k odstranění chyby ve vodorovném
směru zaviněné úhlem LI P mezi osou alhidádové libely a točnou osou dalekohledu. Proto se spokojíme
stanovením meze, kterou tento úhel nemá překročiti.
Diferencováním rovnice (1) dostaneme za obvyklých
výhrad
a. LI P
L1 e === --cos (3.
f)

Korekcím počítaným ze sklonu alhidádové osy podle
vzorce OL = e . tg h, schází ještě do úplnosti člen
LI = LI e . tg h.
(9)
Z rovnic (8) a (9) pak vychází pro P = O, a = 3 f
vztah
Li. Q
Li {J < 3t cotg h
(10)
Chceme-li na příklad, aby člen LI nepřekročil
0,005" u theodolitu s alhidádovou libelou citlivosti
f = 5", musí býti zachovány tyto meze:
h

22".

U každého theodolitu provedeme zkoušku výbrusu
libelové trubice. Nyní orientujeme theodolit jednoduše tak, že celým strojem pootočíme až kružnice k
vycházející z bodu D projde také bodem E. Pak zaměříme osu kolímační podle pátého oddílu odst. 3.
Osy libel alhidádové a indexové zaměříme podle prvních dvou oddílů odst. 2. Produktem měření jest
osnova směrů, a to na příklad
kolimační osa .
0° 00' 00"
otáčecí osa dalekohledu
(90000' 00")
osa alhidá,dové libely.
90° 40' 10"
osa indexové libely .
359° 42' 30".
Úhel a změříme nejlépe nakonec tímto postupem:
Zaměříme dalekohledem na strunu u značky T a
upneme výškovou ustanovku. Alhidádou otočíme
o 90° a urovnáme ji spouštěním třetího stavěcího
šroubu. Pak běžným způsobem změříme v jedné poloze výškový úhel dalekohledu nyní zdvíženého
o úhel a.

d {3max

h

1°
2°
3°
4°
5°
10·
15"

1° 05' 40"
32' 50"
21' 50"
16' 20"
13' 10"
6' 30"
4'20"

20'
25'
30·
35°
40"
45'
50'

I

I

d {3max

I

,I

3' 10"
2'30"
2'00"
l' 40"
l' 20"
l' 10"
l' 00"
j

Při centrování za okolností popsaných v druhém
oddílu odst. 1, počínáme si takto: Theodolit se
orientuje na stativu tak, aby spojnice dvou stavěcích šroubů stála kolmo ke spojnici stativ-signál.
Použitím stavěcích šroubů se theodolit odkloní od
signálu. Nyní provedeme úkony končící zacílením
na vysoko položený cílový bod při urovnané alhidádové libele. Pak pootočíme alhidádou o úhel LI P
(u příkladu z odst. 4 o 40' 10" doleva) a bublinu,
která se tím vychýlila, znovu urovnáme oběma stavěcími šrouby. Pak zacílíme znovu na bod a bez
ohledu na stav libely promítneme. S proloženým
dalekohledem učiníme totéž.
Obr. 1. až 5., SIA, Praha. -

Ing. Karel Kučera.

Gauss-li.rĎ;gerovo zobrazeni.
Ing. Dr. JOSEF BORM.

(Dokončení. )
li) !lešení

geodetických
úloh pomocí rovinných
souřadnic.

tg

1. Řeš e n í p o moc í d e for m a c í d é 1k y
a směrů.
Jako v každém konformním zobrazení můžeme
délky a azimuty na elipsoidu vypočísti z délek a
směrníků rovinných přidánim deformací. V rovině
vypočteme z pravoúhlých souřadnic délku strany
8 = Ý LI x2
LI y2 a její směrník (od osy
X):

+

012

=

Lly
Li

x'

021

=

012

+ 180°. Délku

na elipsoidu

obdržíme podle tabulek Ing. Křováka:

+

+

+

8=8 [l-A
(Y12
Y1Y2
Y?)
5B].
Azimuty a12 a a21 (viz obr. č. 5) obdržíme ze směrníku, meridiánové konvergence a deformací směru:

+
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Je-li geodetická křivka dána délkou a směrem,
určíme napřed přibližné rovinné souřadnice druhého
koncového bodu (s přesností na 10 m) pro potřebný
výpočet délkového a směrového skresleni. Číselný
příklad řešení úlohy pomocí deformací uvedeme později.
2. Pří m éře

š e n í s o u řad
r o zdí I y.

Zvolíme-li na k o u I i základní meridián a k němu
pravoúhlé Soldnerovy souřadnice x', y', platí pro
konformní (Gaussovy) souřadnice:

,

., +

y=y

,3

Y
6~'
.r

r=c .

Tyto s f é r i c k é vztahy mezi souřadnicemi muzeme použíti i na elipsoidu, když za poloměr referenční koule zvolíme rm = V Mm N m, kde hodnoty M, N
se vztahují ke středu trigonometrické strany. Jak
známe z kartografie, je to totéž, jako bychom elipsoid zobrazili konformně na kouli. Základní rovnoběžkou je zde střední šířka strany, vzdálenosti od ní
nepřesáhnou 30 km a v tomto okruhu je elipsoid tak
věrně zobrazen na kouli, že veškeré deformace směrů
a délek můžeme zanedbati.
Uvažujme ještě okolnost, že obraz sferoidické pořadnice nesplývá s rovinnou pořadnicí a zda proto
v mezích přesnosti je splněna podmínka x""':- x'. Znázornili jsme to na obr. č. 5, porovnáním vzorců pro
vztah .mezi zeměpisnými, Soldnerovými a Gaussovými souřadnicemi obdržíme rozdíl:
. 3'N

1']2

LI Je4

x - x' =----8 g4

•
sm

({J

cosa

({J

~Io' 2~1

. 3 y4
= _.~1']2 tg
8ra

1"

004~1

48'
49'
50'
51'

0,0
0,0
0,0
0,0

y=vkmj

24

nic o v Ý m i

aa) Vztah mezi pravoúhlými sferoidickými (Soldnerovými) a rovinnými konformními (Gaussovými)
souřadnicemi.

x=x,

Tabulka rozdílů c - JI v tisícinách vteřiny.
(Znaménko jako u L1;''' nebo y.)

0,2
0,2
0,2
O,~

I

0,7
0,7
0,6
0,6

48

I

72

+

+

a12 = (121 - 'lfJl
c1 = A1
'Y 1
(A1 je sféroidický směrník).
Uvedený vzorec (25) by mohl býti transformačním vzorcem mezi. Soldnerovými a Gaussovými souřadnicemi, kdyby pro obě soustavy platil společný

96

I

5,9
5,5
5,2
4,8

3,4
3,2
3,0
2,8
120

I

lx

144

I

km

5318
5429
5540
5651

I

Ve vyšší geodesii jsou uvedeny vztahy na kouli
mezi polárními souřadnicemi S, A a pravoúhlými

,

({J

Jest sice nepatrný - pro LIJe = 1,50 dosahuje u nás
jen 0,007" - ale přes' to jej nemůžeme zanedbati.
Připojujeme jeho hodnoty v tabulce, ze které se jednoduše dá vyjmouti.
Jak plyne z obr. č. 5, platí pro a z i m u t strany:

1,7
1,6
1,5
1,4

2'

I

bb) Vztah mezi polárními a konformními
souřadnicemi.

I

,

J:I

i 900

?!.._.Ih
2 r

(26)

=

20' 11' 40'

hlavní meridián. Při různých hlavních meridiánech
jsou již vztahy složitější a dají se řešiti různými
způsoby. V oblasti Čech a Moravy máme sice staré
katastrální souřadnice ve dvou Soldnerových soustavách, ale nepoužijeme zde nikdy exaktních vztahů. Tyto souřadnice byly vytvořeny nikoliv bezvadným matematickým způsobem a mimo to máme dnes
i jiné geodetické základy. Proto můžeme užívati jen
transformačních klíčů vytvořených pro malé území
z obojích souřadnic identických bodů.

x-x·
% "

Pro vzdálenost y
120 km dosahuje v našich šířkách jen 2 mm. Ježto při našich transformacích vždy
okolní body vztáhneme k blízkým pomocným bodům
(na př. ke středu strany), můžeme tuto diferenci zanedbati a položiti x = x'.
Vedeme-li na elipsoidu rovnoběžku k hlavnímu
meridiánu, pak její rovinný obraz rovněž nesplývá
s rovinnou rovnoběžkou k ose x (viz obr. C;.5). Proto
také meridiánová konvergence na elipsoidu y =
= a21 - a12 -1800 . liší se nepatrně od meridiánové
konvergence v rovině c. Rozdíl obou konvergencí je
dán výrazem:
2
.
c -y = 3 g2 LIJea r/ sm ({J cos2 ({J.
(27)

11'

souřadnicemi LIx, Yl' Y2' Vznikly užitím cosinové,
. sinové a tangentové sférické věty a rozvinutím goniometrických funkcí v řady. V rozsahu našich
zobrazovacích pásů (y -< 120 km) a trigonometrických stran
(S
60-km)
můžeme při volbě
r = VM li pro střední šířku strany psáti:

<

8

sin A1

"

= V,

cos A1

8

2

Y2 -Yl

=v-

x/-x/=u+

u

y/

-2r2

-

uy'2
--2:Z
-

LI A=A2-A1

=U
u2 v

6r2-

uv2
6r2

y/

+ y/

=u-····_--

g"

---.,

rPoslední výraz je t. zv. P o řad nic o v á k o n v e rgen c e způsobená sbíhavostí pořadnic y/ a y/. Za
y' dosadíme konformní souřadnice y podle rovnice
(25) a vzorce ještě upravené nám slouží k přímému
řešení geodetické úlohy ve dvou případech:
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cc) První úloha: Jest dán bod v rovině Pl (Xl' Yl)
konformními souřadnicemi, délka 8 a směrník A12
na elipsoidu. Jest určiti rovinné souřadnice bodu
P2 (x2, Y2) a směrník A2l:
Úlohu budeme řešiti podle vzorců:
8

sin A12 =

V,

L1Y =v
12

1

--(u2
6T12

2

1

TI

VlIJ.

=

L1x =u ( 1
12

N k arg.

+-2Y~- ---6

L1A = - O"
Tm

Xl

k arg.

A2l = A12 -180°

+

+2

= ~(Y +

Ym

l

=arc
8 =56

920,482 m,

Ze známých souřadnic Xl' Y1, X2' Y2 utvoříme souřadnicové rozdíly L1 X a L1 y. Platí pak:

x-=--_

__

L1
12 Tm2

Tm2

Tm2

Ym

-

a12 =A12
a21

L1:-,

Délka strany:

8

=A

CI -

21

2 -

= +17.297",

= 1,000 186 690.

012

+

CI -

'lfJ1

=

19° 09' 24,221"

021

+ c2 -

'lfJ2

= 199° 21' 25,411"

1
m

= - 8 = 56 909,857 m.

1

+ x2 = 11 076 km,

= 245 592 . 10-19,

Tt

)

Ym = + 123 196 m

(28)

2
Ym. _)
Tm2

8.

sin A = + 17533,679 (1-

'Y1);

(c2

'Y2)·

8.

0,000186369-

0,000006003 -

+ 17530,3005

+ 1800 + L1 A,
2

(CI -

'lfJ2

2. :Ře š e n í d r u h é pod I e v z o r c e č. 28:

2

24 Tm2

A21 =A

+
+c

a12 =

=

L1 y )
24 Tm2

(1 __ 3

L1 X

Tm2

A12 =A

+ _L1 y

8

=-16,495",

2

J.rrL
2

L1 A = _ O"

=-

a2l

Xl

A = L1 X (1-

'lfJ1

8

m

L1A

(1__ 2Ym2

=

56' 27,741",

L1x

X2)

Azimuty:

8 • cos

tg~~=17°

Y2)'

dd) Opačná úloha: Z rovinných souřadnic dvou bodů
jest vypočísti délku a azimut geodetické křivky.

". sin A = L1 Y

012

(27)

Xl

3 T2

(Xl

1. :Ře š e n í p r v n í [podle vzorce (24)]: z triangulačního operátu vyjmeme (nebo vypočteme podle
vzorců č. 23, 18 nebo 19) hodnoty směrového a délkového skreslení, délku v rovině
82 = L1x2 + L1 y2 a rovinný směrník

2
_Ym .);

~~_Ym(l
Tm2

+

T 2
1

1

k arg. ~

+ v)

(3Yl

--;-V2)

U V2

2 )

T 2

Tl=VMN

cos A12 =u

8

y2) ( 1 +_1_
2T

Pro číselné příklady uváděných vzorců si zvolíme 2
body dané rovinnými souřadnicemi a z nich určenou
meridiánovou konvergencí: P 1: Xl = 5 510 910,511 m,
Yl = + 114428,764 m, CI = 1° 12' 39,985", P2: x2 =
= 5 565 063,178 m, Y2 =
131962,443 m, c2 =
= 1° 25' 14,967". Pomocí těchto rovinných údajů
chceme stanoviti délku strany P 1 P 2 a její azimuty
na elipsoidu.

0,000 000314)

cos A = + 54 152,667 (1-

0,000 186369 +

= + 54 142,5916 m

L1A = - 206256.0,00016385
L1A

=-

+

m

+ 0,000000314)

Dělením prvních dvou vztahů dostaneme výraz pro
tg A, sečtením jejich čtverců a odmocněním pak
stranu 8. Funkci T2 = M N hledáme k argumentu
~ (Xl + X2)
a Ym = ~ (Y1 + y2). Výpočet je dosti
rychlý - jde zde jen o řadu malých korektivních
členů, při jejichž výpočtu zaokrouhlujeme všechny
potřebné hodnoty na celé metry.

=

(1-

0,000124),

33,7923"

tg A = + 0,323780225,2,
L1A

a12=A--2-

+c

1-

A = 17° 56' 27,3397"
(C1-'Y1)

=

= 19° 09' 24,218"
,

ee) Císelné příklady řešení geodetických úloh
pomocí rovinných souřadnic.
Tabulka

I X, +x,
48° 30'
49 00
49 30
50 00
50 ::l0
51 00

1

funkce -,

r

10717
10858
10969
11 081
11192
11303

I

r,
245676
648
620
591
56'l
535

I dif. I dif.1 kmpr6
(x,+x.)
-28
-28
-- 29
-28
-28

+. A

+ -.2 +

C2 -

(c 2 -

'Y2 ) =

= 199° 09' 25;406"

(v metrech):

..!:...10+19
km

L1 A

a-180°
21-

-2,5
-2,5
_. 2,6
-2,5
-2,5

8

= 56 909,856 m.

Výsledek se liší od předešlého řešeni o 1 mm a
0,005". Zvolili jsme stranu velmi dlouhou a již za
hraničním meridiánem. Zde se již uplatňují zane4

dbané členy 4. řádu (na př. J!4)' což nám způsobilo
T

uvedené rozdíly. :Řešení první je přesnější a rychlejší. Jsme-li vyzbrojeni zobrazovacími tabulkami, užijeme raději prvního postupu. Druhé řešení by také
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bylo přesné, pro strany kratší anebo blíže osy $;
je však pracnější. Přes to je velmi zajímavé a dobře
nám osvětluje podstatu Gaussových souřadnic.

v.

Převod Gauss-Kriigerových souřadnic
z jednoho pásu do sousedního.

Jest několik řešení této úlohy, o kterých se pro ne,dostatek místa nebudeme zmiňovati. Uvedeme nejlepší a oficielně zavedený způsob, ke kterému sou~asně došli geodetové Dr. H i r w o n e n (Helsinki)
a Dr. H r i s t o w (Sofia); teorie jejich jsou uvedeny v »Zeitschrift flir Vermessungswesen«, roč. 1938,
str. 321 a 534.
Díky své naprosté symetričnosti obou pásů vůči
hraničnímu meridiánu lze s úspěchem použíti pomocných bodů, ležících na hraničním meridiánu obou
'soustav C1 A
-+- 1030'). Zvolíme-li takový pomocný bod Po (viz obr. č. 7), má tento souřadnice v sou'stavě I. pásu: xo' Yo' v soustavě II. pak xo' -Yo.
Libovolný bod P má v soustavě I. souřadnice Xl' Yl,
v soustavě II.: X2' Y2• Označme si: Xl - Xo = A Xl'
Yl - Yo = A Yl,
X2 - Xo = A Xi'
Y2 - Yo = A Y2•
Naši úlohou nyní jest nalézti vztah mezi pomocnými
souřadnicemi A Xl' A Yl a A X2' A Y2.

=

+

zení (c,
ClI). Tyto změny působí, že veškeré vzorce podobných transformací obsahují členy kvadratické a vyšší, čili jsou vyjádřeny mocninovými řadami, jejichž konvergence (a tím počet členů) závisí
na hustotě volených pomocných bodů a vzdálenostech A y.
V našem případě tvoří souřadnice jak první tak
i'druhé soustavy isothermickou (čtvercovou) síť a můžeme proto jejich vzájemný vztah najíti pomocí všeobecně platné teorie konformního zobrazení, kterou
jsme již na začátku II. kapitoly uvedli. Jinak řečeno
můžeme zde z obr a z i t i z r o v i n y d o r o v iny podle vztahu A Xl
i A Y1 =/ (A X2
i A Y2).
Označíme si písmeny z
q
i A (symetrické souřadnice na elipsoidu), Zl
A X,
i A Yl (souřadnice západního pásu vztažené k bodu Po), Z2
= A X2 i A Y2 (souřadnice v II. pásu). Použijeme
Maclaurinova rozvoje v řadu:

+

+

= +
=
+

=

+

- / (Zl )-- /o' • Zl + 2'1/o" • Zl + ~.
+
6 /o"' •
2

Z2 -

ť _
-

/

,,_
-

=

dz1
dZ2

d2 Zl
dz 2 2

Zl 3

••• ,

dZ1.~,
dz dZ2

Zl. (~)2 + Zl.

=d

2

d Z2 2

dz

d
dz

2

2

d Z , atd.
dz 2 2

Při derivování zprostředkuje nám vztah mezi oběma
soustavami společná referenční plocha (elipsoid).
První derivaci ť můžeme také přímo určit z geometrického vztahu podle obr. č. 7: ť = cos 2 Co
i sin 2 Co Dosazením za meridianovou konvergenci a diferenciální vztahy a oddělením racionálních a ímaginárních členů dostaneme tyto mocninové řady:

+

+

A X2

= A Xl -a2

al A Yl - bl A Xl - 2 b2 A Xl A
(AX12-AY12)
+a3{3Ax12.Ayl-

-Ay13)

+b

+ členy

4. řádu

+.....

A

bl A

A Y2 = A

Yl

+ al

-Ay12)

3

Xl -

-a2(2 A Xl

Na první pohled vidíme, že zde nevystačíme
vzorcem rovinné transformace:

A x2 = a
A Y2 = b

se

+ q c~s OJo A Xl - q sin OJo • A Yl
+ q sin OJo A Xl + q cos OJo• A Yl

Rovinná transformace předpokládá konstantní poměr
délek q v obou soustavách a konstantní odklon os
OJo• V bodě Po je a = O, b = O, q = 1 (skreslení
m
je pro obě soustavy stejné velikosti) a OJo = 2 c~
(součet absolutních hodnot meridiánových konvergencí vůči oběma osám XI; XII). Jakmile se ale vzdalujeme od bodu Po a hraničního meridiánu, mění se
poměr q (skreslení m v jedné soustavě klesá a
., druhé stoupá) a mění se i odklon obou os zobra-

(29)

+b

AYl)

2

(A X12-

-a3 C1 X13-

+ b (3 AX12 -A
4. řádu + .....

-3 A xlA y12)

+ členy

+

(AX13_3AxlAY12)

Yl

3

Yl -

y13)

+

Koeficienty a, b ... jsou funkcemi zeměpisných souřadnic qJo, A Ao pomocného bodu Po. Překryt obou
pásů nepřesahuje 10, nebude tedy v našich šířkách
A Y větší 36 km. Důležitá je volba xo; kdybychom
připustili velké hodnoty A X, řada by málo konvergovala a nestačilý by ani členy 4. řádu. Nutno tedy
na hraničním meridiánu umístiti řadu pomocných
bodů a k nim tabulkovati Yo a příslušné koeficienty
a, b. Půjdeme ještě dále: tyto tabulky sestavíme
v pravidelném intervalu, takže interpolací určíme
koeficienty přímo pro x,, t. j. položíme Xl = Xo a tím
Xl - Xo = A Xl = O. Odpadnou tím členy s A Xl a
třebaže počet koeficientu a, b se nezmenší, zjednoduší se tím výpočetní vzorce. Máme-li bod dán sou-
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řadnicemi V západním systému Xl' Y1 a hledají-li se
jeho souřadnice ve východním pásu x2' Y2' platí:

X 10-10• Výpočet se provádí (i zapisování
ných koeficientů) na vhodném tiskopise.

+ a2 (Yl -YO)2-

x2 = Xl -a (Yl -Yo)
-aa (Y -Yo)a
1

Yo+ (Y1

+

- b2 (y -

Yo)-

-

Yo)2 -

b1 (Y1

ba (Y1

-

Yo)-

-

x2 = + 5434293,893 m

Yo)a

-

-Yo

Při transformaci z východního pásu do západního
změní se znaménko u Yo a koeficientu a1, aa, b2
(změní se znaménko LI 2 v následujících vzorcích).

-

Koeficienty mají hodnoty:
a1 = sin 2 Co = 2 sin

2

3sin qJo

LI20 +

qJo

2

cos

qJo

1[
a2 = jI
3 sin qJo

cos qJo LI 202 +

(1-

Y2 = + 3418481,911

13 tg2 qJo)LI 20·]

1 [1 .

qJo

LI

o

-

b2 =

26 tg2

1 [

Mo

qJo)

20

2

qJo)

qJo

LI 203]

cos qJo LI "'o-

+ 31 tg

+ 9"1 sm.

LI

1
'6
cosa qJo (1 +

20S]

1
ba = -3--3 cos2 qJo (4 tg2
Mo

qJo -

3) LI 202

Reichsamt flir Landesaufnahme používá tabulek
sestavených K. Jordanem, kde k argumentu Xo v intervalu po 1 km jsou sestaveny hodnoty Yo, ap a2,
b1, b2• Interval 1 km je dostatečně malý,. takže není
třeba používat druhé diference. Členy 3. řádu jsou
již velmi malé (dosahují pro x2 nejvýše 11 mm a
pro Y2 nejvýše 1 mm) a jsou proto přímo jejich hodnoty sestaveny v samostatných dvou malých tabulkách. K tabulkám, jest připojen i koeficient c1 pro
výpočet meridiánové konvergence libovolného bodu
(přesnost výpočtu 0,1"). Jiné takové tabulky sestavil Dr. Schallhorn (Verlag Wittwer, Stuttgart 1942).
Jako číselný příklad (k posouzení velikosti jednotlivých členů) uvedeme příklad z tabulek Reichsamtu. Bod P, daný souřadnicemi v západním pásu:
Xl =
5435406,575 m, Y1 = 2 637 783,682 m, máme
převésti do východního pásu. Napřed stanovíme, že
úsečce Xl přísluší na hraničním meridiánu Yo=
=+(109638,817
m+2 500 000 m), Lly=y1-yo=
0,28144865.105,
LI y2 = 0,079 213 .1010• Z tabulek
vyjmeme:
a1 • 105= + 3953,840,
b1 =
= - 78,195 . 10-5, a2 = 1,596 . 10-10, b2
26,877 X

+

m_

VI. Převod české jednotné sítě do GaussKriigerova zobrazení.

1sin
2
qJo coss qJo(1-

o

as = M 2 3sm

+ LI Y 81493,952 m
b1 • LI y
22,008
b2 • LI y2
~,129
ba' LI ya (př. z tab.) O
Y2 = 81 518,089 m
+ 3500000

tg2qJo+3'Y}02).Ll20s

-2

= + 5435406,575 m
1112,804
0,126
aa LI ya (př. z tab.) - 0,004
Xl

- a1 LI Y =a2 LI y2 = +

1

Y2 = -

uvede-

Naše jednotná síť souřadnicová vznikla konformním zobrazením kuželovým a našla by se celá řada
řešení transformací mezi oběma soustavami. Ani
přechod přes elipsoid (výpočet napřed zeměpisných
a z nich pak Gaussových souřadnic) by nebyl bez
výhod: jako vedlejší produkt získali bychom cenné
zeměpisné souřadnice trigonometrických bodů. Použitím propracovaných pomůcek (na př. rohů sekčních listů) by nebyl způsob příliš delší než ostatní.
Přes to nedojde k žádnému podobnému řešení, ba
dnes není tento převod vůbec aktuelní. Buduje se síť
I. řádu, která bude zapojena s okolními rovněž současně budovanými sítěmi lííše. Úchylky budou po
vyrovnání veliké, vždyť obě sítě--měly až dosud různé
rozměry, uložení na elipsoidu i orientaci. Změní se
tudíž geodetické základy sítě a to nepravidelně, podle toho, jak se nové výsledky měření budou lišiti
od dřívějších, často ze starších d()b převzatých výsledků. Měření sítě ještě dnes není ukončeno a k vyrovnání dojde až v pozdějí době. Převod české sítě
do Gauss-Krligerova zobrazení vyžádá si pak určitého specielního řešení, o kterém dnes ještě nemůže
býti rozhodnuto.
Doslov: V tomto článku, který má především ráz
informativní, jsme nastínili podstatu Gauss-Krligerova zobrazení a užití jím vzniklých souřadnic
v praksi. Omezili jsme se většinou na podávání výsledků a pouhým naznačením jejich vzniku. Předvedli jsme prostředky, které nám usnadňují veškeré
výpočty, z nichž tabulková výzbroj v Praze vytvořená pro užití počítacích strojů dává nám nejsnadnější a nejrychlejší jejich provedení. Těm, kdo potřebné tabulky nemají, jsme ukázali jiné, zdlouhavější sice, ale velmi zajímavá řešení výpočtu souřadnic pomocí mocninových řad i přímé řešení geodetických úloh pomocí rovinných souřadnic. Znovu však
podotýkáme, že veškeré převody souřadnic v území
Čech a Moravy mají zatím prozatímní ráz, ježtO'
dojde k novému vyrovnání sítě I, řádu a tím k změně geodetických základů. O všech problémech, jaké,
nám budoucnost v tomto směru přinese, budeme včas
'naši technickou veřejnost informovati.

=
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Příspěvek k výpočtu a zákresu vetknutých pořadů
do katastrální mapy.
Při doplňování katastrálních map vyhotovených
metodou měřického stolu rozsáhlejšími změnami používáme z polygonových pořadů nejčastěji pořady
vetknuté, to je pořady, u kterých neměříme orientaci ani na počátečním ani na koncovém bodu pořadu. Takový pořad vkládáme mezi dva pevné body,
to je mezi body, jejichž poloha se v přírodě nezměnila od doby jejich zaměření a jež jsou v mapě
správně zakresleny.
Výpočet vetknutého pořadu popsán je podrobně
v Návodu B v příloze Č. 15. Zopakujme si postup
výpočtu a zákresu do katastrální mapy.
Jsou dány dva pevné body A a B, mezi nez Je
pořad vetknouti. Pořad lze vypočítati a vynésti do
mapy dvojím způsobem, a to:
I. buď v soustavě, za jejíž počátek zvolíme bod A
a jejíž osa X ztotožňuje se se spojnicí počátečního
a koncového bodu pořadu AB,
II. nebo v soustavě katastrální, v níž některý
vhodný roh sekčního rámce zvolíme za počátek a jím
procházející sekční čáry za osy X a Y.
Způsobu prvního užijeme tehdy, jsou-li všechny
body pořadu od spojnice AB ve vzdálenosti přibližně menší než 200 m. V opačném případě použijeme
způsobu druhého.
výpočtu v obou soustavách předchází pomocný
výpočet pořadu v soustavě O == A, X == A 1 pro odvození úhlu cp, který svírá první strana pořadu se
spojnicí A B. Před výpočtem pořadu v soustavě katastrální nutno ještě zpravidla na katastrální mapě
odsunouti souřadnice počátečního a koncového bodu
pořadu a vypočítávati směrník jakož i vzdálenost
těchto bodů.
Z obou těchto soustav v katastrální praxi používáme častěji soustavy, kde O == A, X == A B, takže
pořad vypočítáme a vyneseme na spojnici počátečního a koncového bodu.
V této soustavě je nejen výpočet, ale zejména zákres bodů pořadu rychlejší a snadnější než v soustavě katastrální. Rovněž zákres změněných předmětů měření v této soustavě připojuje se se zřením
na nepravidelnost ve srážce mapy a se zřením na
často nepřesný půvoďní zákres sekčních čar, případně na jejich chybnou reprodukci, s větší pravděpodobností na dosavadní zákres okolních nezměněných předmětů než zákres v soustavě katastrální.
Použití této soustavy je však odvislé od polohy
spojnice A B ku pořadu. Při vyhledávání pevných
bodů A a B a při stanovení průběhu pořadu nemůžeme však často bráti zřetel na polohu spojnice A B
ku pořadu.
Následující příklady podávají řešení vetknutých
pořadů, jejichž jeden nebo více bodů je od spojnice
počátečního a koncového pořadu v kolmé vzdálenl>sti větší než 200 m, a to v soustavě jiné než
katastrální. Tato řešení jsou vázána podmínkou, že
všechny body pořadu musí býti na jednom listě ka-

tastrální mapy. Tento případ je však v katastrální
praxi velmi běžný.
Výhodou řešení je, že výpočet i zákres pořadu je
podstatně zjednodušen. Každý pořad je počítán vždy
jen jednou a body pořadu vynášeny jsou do mapy
obdobně jako na spojnici počátečního a koncového
bodu pořadu.
Řešení A.

Souřadnicovou soustavu zvolme tak, že počátek
soustavy bude v počátečním bodě pořadu a osa X
bude svírat s první stranou pořadu vhodně volený
úhel a. Tento úhel zvolíme přibližně tak, aby osa X
probíhala asi středem pořadu, to je, aby největší
pořadnice kladná a záporná měly přibližně stejnou
hodnotu.
Úhel < a stačí odhadnouti zhruba úhloměrem, a to
z pravděpodobného průběhu pořadu. Pořad si buď
vykreslíme v příruční mapě nebo na snímku mapy,
nebo jedná-li se o pořad s více body, vyneseme si jej
úhloměrem a transversálním měřítkem s průměrnou
srážkou mapy na průsvitný papír a vetkneme jej
mezi body A a B.
Předpokládejme nejprve pro zjednodušení výpočtu
a zákresu pořadu v této soustavě, že délková odchylka pořadu Os = O a že mapa, do níž je pořad
zakresliti, je beze srážky.
Postup výpočtu a zákresu pořadu je tento: Pořad
vypočítáme obvyklým způsobem. Směrník první strany pořadu bude a nebo 3600 - a. Úlohou je sestrojiti na mapě osu X, to je spojnici počátku soustavy
s bodem C. Konstrukce bodu C je patrna z obr. 1.

Vztyčme v bodě B kolmici k ku spojnici A B.
Úhel cp, který svírá tato kolmice se spojnicí B C
je rovný úhlu, který svírá osa X se spojnicí A B.
Vzdálenost B C je pořadnice YB bodu B.
Bod C sestrojíme na mapě takto:
Z rovnice
[,1 Y]
tg cp

= [,1 x]

vypočítáme nejprve počítacím strojem pro grafické
vynesení úhlu cp hodnotu tg cp. Poté od bodu B vyneseme na kolmici k vhodnou vzdálenost B D, na př.
200 m. V bodě D veďme rovnoběžku se spojnicí A B
a nanesme na ni od bodu D vzdálenost DE, to je
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hodnotu 200. tg fP V metrech. Vyneseme-li na spojnici B E od bodu B vzdálenost YB, dostaneme hledaný bod C.
Tímto způsobem lze bod C velmi rychle a s dostačující přesností sestrojiti s použitím vynášecích
trojúhelníků.
Souřadnicovou soustavu můžeme zvoliti ještě tak,
že koncový bod pořadu bude počátkem soustavy a
osa X bude svírati s poslední stranou pořadu vhodně volený úhel a. Máme tedy dvě variace.

Z úměr
S : S-

S' = [LI x] : Ox;

S-S'
Ox = [LI x]--S

;

Olf

=

S-S'

[LI y] -S--·

(3)

Opravy d x a d Y můžeme počítati dvojím způsobem:
a) buď úměrně k délkám stran s:
Oy
dyn=sn[s]

Řešení B.
Casto lze pořad vypočítati a vynésti v soustavě,
kde osa X splývá s první nebo poslední stranou
pořadu a kde počátek soustavy je v počátečním nebo
koncovém bodu pořadu.
Tento případ znázorněn je v obr. 2. Je to vlastně řešení A, kde úhel a = 0°. Směrník první (poslední) strany pořadu bude pak 0°. Konstrukce bodu
C a tím osy X jest stejná jako u řešení A.

b) nebo úměrně k absolutním
nicových rozdílů LI x a LI y:
dxn=Llxn

Olf
dYn=LlYnTIy]

S-S'
S

;

kde S je vzdálenost bodů A a B oĎSunutá na katastrální mapě a zvětšená o příslušnou srážku mapy
nebo lépe podle úvahy prof. Dr. P. Potužáka v Z. O.
č. 3 z r. 1942 o opravu ze srážky a kde S' jest vzdálenost bodů A a B vypočítaná podle Pythagorovy
poučky
Výpočet vzdálenosti S' z rovnice (2) počítacím
strojem je mnohem rychlejší než obvyklý výpočet
ze vzorců
S' = [~J;]= [LI x] ,
sm fP
cos fP
kde úhel fP třeba nejdříve vypočítati z rovnice (1).
Rozložme si délkovou odchylku Os v souřadnicové
odchylky Ox a Oy zvolené soustavy, a to podle obrazu 2, kde AB=S,
AB'=S',
AC=[Llx]
a
B C=

[LI y].

(4)

S-S'

S--

dYn=LlYn

Nyní máme rozhodnouti, kterého z těchto dvou
způsobů vyrovnání délkové odchylky použijeme při
výpočtu vetknutého pořadu v soustavách popsaných
v řešení A a B.
Zopakujme si nejprve, jak má býti podle předpisů
katastrálních vyrovnána délková odchylka u vetknutých pořadů vypočítaných v soustavě, kde O == A
a X == A B. Textová část Návodů A a B nepojednává
však přímo o tom. V příkladě v příloze č. 15 Návodu B a ve vysvětlivkách k této příloze popsáno je
rozdělení délkové odchylky následujícími dvěma způsoby.
Způsob
A.
Pomocný výpočet provede se v· soustavě O ==AJ
X ==A1. Poté vypočítá se pořad v soustavě O == A,
X == A B. Je-li délková odchylka pořadu Os mají
souřadnicové odchylky Ox a Oy tyto hodnoty:
Ox=Os;

Správnost a přesnost měření u vetknutých pořadů
kontrolujeme výpočtem délkové odchylky Os z rovnice

hodnotám souřad-

Dosadíme-li do vzorců (4) odchylky Ox a Oy ze
vzorců (3), zjednoduší se tyto vzorce takto:
dxn=L1xn

Při zaměřování změn bývá však často možno první
nebo poslední stranu pořadu zvoliti směrově tak,
aby mohla tvořiti osu XJ to je probíhati asi středem
pořadu. Tím tento zdánlivě výjímečný případ bývá
v praxi dosti častý.

Ox
[LI x]

,

Oy=~.

Odchylka Ox rozdělí se úměrně k délkám stran pořadu.
Způsob
B.
Pomocný výpočet provede se rovněž v soustavě
O == AJ X == Ai. Pak vypočítá se pořad v soustavě
O == AJ X == A BJ avšak místo polygonových stran s
použijeme stran s', které vypočítáme ze vzorce

,
S

sn
=s

S"

kde S" je vzdálenost bodů A a B odsunutá z mapy
(bez zvětšení o srážku mapy) a S' je vzdálenost
těchto bodů vypočítaná ze součtu souřadnicových
rozdílů pomocného výpočtu pořadu.
Tímto způsobem vyrovná se nejen délková odchylka pořadu, ale souřadnice jsou redukovány
i o srážku mapy ve směru spojnice A B.
Porovnáme-li oba tyto způsoby vyrovnání délkové
odchylky pořadu vidíme, že u způsobu A je délková
odchylka vyrovnána úměrně k délkám stran pořadu·,
u způsobu B opět k absolutním hodnotám souřadnicových rozdílu LI x a LI y.
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Sestrojení bodu C a tím osy X jako spojnice bodů
Poznamenáváme ještě, že v Návodu A je v § 249
A a C na mapě je stejné jak bylo popsáno v řešení A
vyrovnání délkové odchylky vetknutého pořadu daa jak je vyznačeno v obraze 1. Úhel qJ se nezmění,
ného souřadnicemi počátečního a koncového bodu
hodnotu tg (Ji ku grafickému vynesení úhlu (Ji vypopořadu provedeno v soustavě těchto souřadnic úměrčítáme z rovnice (1). Vzdálenost BC na mapě je
ně k absolutním hodnotám souřadnicových rozdílů.
redukovaná pořadnice YB'.
Poněvadž tedy předpisy katastrální,
ač zásadně
ustanovují, že délkovou odchylku pořadu jest vy2. S r á ž k a map y jej i n á ves m ě r u ú s erovnati úměrně k délkám stran pořadu, uvádí i vyč e k a j i n á ves m ě r u p o řad nic.
Předporovnání této odchylky úměrně k absolutním hodnokládejme, ž~ máme na katastrální mapě bez čtvertám souřadnicových rozdílů, použijme při výpočtu
cové sítě určenu v procentech délkovou"l5i'ážkti mapy
vetknutého pořadu ve výše uvedených soustavách
ve směru délky, výšky a úhlopříček sekčního rámce.
tohoto vyrovnání. Jeho výhodou je, že netřeba počíVynášeti úsečky a pořadnice vetknutého pořadu
tati ani souřadnicové odchylky Oz a Oy, ani opravy . se srážkou mapy podle ustanovení § 19, odst. 7 Nád x a dy} souřadnice x a Y redukujeme přímo při
vodu B, to je s onou srážkou hlavního rozměru
vynášení polygonových bodů do mapy, a to zároveň
sekčního rámce,_ se kterým směr úseček a pořadnic
se srážkou ;mapy, jak bude dále uvedeno. Další
se nejméně rozchází, nemůžeme z tohoto důvodu:
výhodou tohoto výrovnání je, že se po vyrovnání
Při stanovení délkové odchylky pořadu Os uvažopořadu nezmění úhly, které bývají zejména při do- vali jsme již srážku mapy ve směru spojnice A B.
plňování katastrálních map změnami měřeny vždy
Poněvadž tato srážka mapy a srážky mapy ve směru
mnohem přesněji než strany pořadu.
souřadnic mají různou hodnotu, a protože poloha
bodů A a B na mapě je neměnitelná, změnil by se
Vynesení vetknutého pořadu do mapy se zřením
pravoúhlý trojúhelník A B C v obraze 1 v trojúhelna srážku mapy.
ník nepravoúhlý. Tím by byl porušen základní předpoklad pro vynášení bodů.
Vetknutý pořad, vypočítaný ve zvolené soustavě
Lze proto při vynášení bodů pořadu vynésti s přípodle fešení A a B, máme zakresliti do katastrální
slušnou
srážkou mapy buď úsečky nebo pořadnice.
mapy bez čtvercové sítě.
Poněvadž
pořadnice svírají se spojnicí A B vždy
Označme si úsečky a pořadnice opravené podle
větší úhel než úsečky, vyneseme pořadnice s mapopředchozího oddílu o opravy d x a d Y a zmenšené
vou srážkou v jejich směru. Srážku mapy úseček
o příslušnou srážku mapy čárkovaně (:xl, y').
stanovíme - jak bude dále ukázáno -graficky.
Všimněme si nejprve, jak má býti vetknutý pořad
V Ý poč e t r e d u k o van Ý c h p o řad nic. Povypočítaný v soustavě O == A} X == A B podle Návořadnice y' vypočítáme, redukujeme-li pořadnice y
du B případně A zakreslen do katastrální mapy se
o příslušné opravy d Y a takto vyrovnané pořadnice
zřením na srážku mapy. V těchto návodech není
zmenšíme o srážku mapy toho hlavního rozměru
však o tom přímého ustanovení.
sekčního rámce, se kterým směr pořadnic se nejméně
Takový pořad lze do mapy vynésti těmito dvěma
rozchází.
způsoby.
;Vyjádřeme si ještě délkovou odchylku pořadu Os
Úsečky a pořadnice vyneseme zmenšené:
v
procentech
vzorcem
1. o stejnou srážku mapy, a to o srážku mapy ve
směru spojnice A B}
p%=-S-(100 S - S' ).
2. o různou srážku mapy. Stanovení těchto srážek
bude popsáno níže.
.
Je-li příslušná srážka mapy na př. q%} platí
Způsob 1. uveden je ve vysvětlivkách k příloze
obecně
Č. 15 Návodu B v řešení, které jsme popsali v předchozím oddílu jako způsob B. Způsob 2. vyplývá
Yn'=Yn+Yn'P%(Yn+Yn'P%)
.q%,
z ustanovení § 22, odst. 3 Návodu B, podle něhož
a po upravení
při zakreslování změn má býti brán n á lež i t Ý zřeYn'=Yn' (1
p% -q%)
-Yn .p% .q%,
tel na srážku mapy.
Popišme nyní vynesení vetknutého pořadu vypočíkde poslední člen pro nepatrnou hodnotu můžeme
taného v soustavách podle řešení A a B podle obou
vynechati, neboť je-li Yn maxm. (200 m), p% rovněž
těchto způsobů.
maxm. (0,5%) a q% na př. 1%, má tento člen hod1. Srážka
mapy
úseček
a pořadnic
notu 0,01 m.
j e s t e j n á. Redukované souřadnice x' a y', to je
Upravíme-li výraz v závorce a položíme-li jej
souřadnice opravené o opra.vy d x a d y úměrně k abrovný kYJ bude
solutním hodnotám souřadnicových rozdílů a zmenšené o srážku mapy ve směru spojnice A B} vypočítáme přímo ze souřadnic x a y z těchto jednoduk _ 100+p-q
y100
.
chých vzorců:

+

S"
xn' = Xn -8';

S"

Yn' = Yn S'

(5)

kde S" je na mapě odsunutá vzdálenost bodů A a B
a S' je vzdálenost těchto bodů vypočítaná z rovnice (2).

Konstrukce
osy
X na katastrální
map ě. Sestrojení bodu C a osy X na katastrální
mapě je stejné jako v obrazu 1. V bodě B vztyčíme
ku spojnici A B kolmici k a od ní vyneseme graficky
úhel q/, to je úhel, který bude svírati na katastrální
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mapě osa X se spojnicí A B. Vzdálenost
řadnice YB', kterou vypočítáme ze vzorce
Ku grafickému vynesení úhlu qi třeba
notu tg q/. Protože však neznáme srážku
ček, vyjádřeme si úhel cp' rovnicí

B O je po(7).

znáti hodmapy úse-

.
,
YB'
smcp = S,i,

(8)

kde S" je na mapě odsunutá vzdálenost bodů A a B.
Vypočítáme-li hodnotu sin cp' z rovnice (8), nalezneme hodnotu tg cp' v tabulkách přirozených hodnot
goniometrických funkcí na stejném řádku a ve
sloupci pro funkci tangens.
V Ý poč e t r e d u k o van Ý c h ú seč e k. Máme-li na katastrální mapě sestrojen bod OJ redukované úsečky x' vypočítáme si z úměry
Xn :

xn'

= XB

: XB',

kde XB' je na mapě odsunutá vzdálenost bodů A a O.
Upravíme-li tuto rovnici a položíme-li
_
k x-

XB-XB'

Před vynášením polygonových bodů oběma výše
uvedenými způsoby vynesme z redukovaných souřadnic XB' a YB' bod B. ztotožní-li se na mapě takto,
vynesený bod B s pevným bodem B, je to kontrola
správného sestrojení osy X.
Z á věr. Osvojením si popsaného způsobu výpočtu
a zákresu vetknutých pořadů urychlíme tyto práce
tak, že nebude při doplňování katastrálních
map
námitek proti častějšímu použití vetknutých pořadů.
Neboť .právě zdlouhavé výpočty a nesnadný zákres
odrazuje mnohé kolegy před častějším použitím
vetknutých pořadů. A máme-li vyhověti zvýšeným
požadavkům, které klade nynější doba na katastrální mapu, musíme tuto mapu doplniti všemi nově
zřízenými nebo přeloženými komunikacemi všech
řádů, vodotoky, změnami vzdělávání a užívání a pod.
tak, aby byla věrným obrazem dnešního stavu v přírodě. Je jisto, že při těchto pracích budeme většinou
odkázáni na použití vetknutých pořadů vložených
mezi takové pevné body, jež nejsou zpravidla určeny souřadnicemi.
Po znám ka reda k c e. Osu X (viz obraz č. 1)
lze sestrojiti jednodušeji takto: V bodě B vztyčíme
kolmici na spojnici A B a na ní naneseme délku

XB

výpočty redukovaných souřadnic x' a y' provádíme počítacím strojem a zapisujeme je tužkou nad
souřadnice x a y.

v

=- L1 Y

cos cp

. Spojením takto získaného bodu

8

počát-

kem A získáme osu X.
Obr. 1. a 2. SIA, Praha -
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Ing. Hubert Svábík.
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Dělení' budov a jejich vyznačování v pozemkovém katastru
.
a v pozemkové knize.

Při vedení pozemkového katastru i při jeho obno"
vování novým katastrálním řízením, jde často o zaměření a vyznačení v pozemkovém katastru v pozemkové knize dosud neprovedeného rozdělení budovy
na dvě nebo více samostatných částí. Takovéto rozdělení může býti jak v pozemkovém katastru, tak
i v pozemkové knize provedeno jen za předpokladu,
že nově povstalé části budov tvoří samostatné, t. j.
na sobě nezávislé budovy.
úkolem této úvahy je vysvětliti na podkladě zákonných ustanovení pojem samostatnosti budovy a
stanoviti,. kdy tato, jako taková, je předmětem měření a zápisu v pozemkovém katastru a v pozemkové
knize.
Podle § 70 kat. zákona mohou býti změněné nebo
nově ,povstalé budovy zaměřeny teprve tehdy, když
byly dohotoveny a věnovány svému účelu.
Bližší vysvětlení, Co se rozumí pojmem "dohotovení budovy", katastrální zákon nepodává. Ani v zákoně o přímých daních není podána definice budovy.
Teprve v komentáři k § 117 zákona o přímých daních jest uvedeno, že podle judikatury býv. rak.
správ. dvora jest "budovami" rozuměti stavby, jejichž prostory jsou podle předpisů stavitelství uza-

vřeny stěnami, podlahou a střechou a které jsou
způsobilé sloužit lidskému bydlení, účelům hospodářským 'nebo pracovním. Podobně definuje "pojem
stavby" nález ze dne 10. prosince 1924, č. 21.815
(Boh. č. 4.218/1924): "Stavbou jest rozuměti pouze
prostor podle umění stavitelského zděmi obklíčený."
Tento pojem, že stavbou jest prostor ohraničený
stěnami, podlahou a střechou, doplňují požární předpisy § 61 moravského stavebního řádu tím, že každá
budova musí býti od budovy sousední oddělena
v podkrovní části ochrannou zdí (štíty) proti ohni;
vynikající alespoň 14 cm nad střechou. Tato zed'
nesmí míti otvorů na straně k sousední budově a
musí býti po obou stranách zomítána vápennou maltou.
Má-li budova býti samostatným předmětem šetření, měření a zápisu v pozemkovém katastru a v pozemkové knize, musí tvořiti samostatnou, na jiné
budově stavebně nezávislou budovu. Samostatnou
jest budova podle vládního nařízení k § 120 zákona
o přímých daních tehdy, má-li vlastní vchod a vlastnl krov. Vlastním krovem se rozumí oddělení jedné
budovy od druhé stěnou sahající od země až ku hře7
benu střechy. Označení několika budov souvislého
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zastavení jedním popisným číslem, nemění nic na
samostatnosti jednotlivých budov.
Budovy vzniklé rozdělením jiné budovy na několik
částí, které nevyhovují uvedeným předpisům, nejsou předmětem měření, nemohou býti vyznačeny
v pozemkovém katastru jako samostatné parcely
a též nemůže k nim býti nabyto knihovního vlastnictví jako k samostatným knihovním tělesům. Takovéto domy mohou býti vyznačeny jen jako spoluvlastnictví a označeny jedním popisným číslem. Děliti budovy podle jejich hmotných částí, jež nejsou
stavebně uzavřeny a tím tvořiti "dílčí domy" bylo
zakázáno již nařízením min. vn. a spr. č. 1/1857
ř. z.*) Budovy vzniklé před tímto zákazem rozdělením
budovy jiné dle jejich hmotných částí a k nimž bylo
také před zákazem dělení nabyto vlastnictví zápisem
do pozemkových knih, jsou i nadále předmětem zápisu v pozemkových knihách, jako samostatná
knihovní tělesa (a tedy i předmětem měření) a
může býti s nimi volně nakládáno (lze je zciziti, zabřemeniti a pod.), nesmí se však dále děliti na menší
'Části. Spojí-li se takovéto části budovy v rukou
jednoho vlastníka, nesmí se opět rozděliti ani zvláště
zabřemeniti.
Nesprávné chápání pojmu samostatnosti budovy
a nedodržování uvedených zákonných ustanovení
vede i v dnešní době ojediněle k opakování starých
'Chyb dělením budov dle jejich jednotlivých částí
a tvoření dílčích domů.
Stává se to nejčastěji, žádá-li strana o rozdělení
budovy hospodářské nebo obytné, když kupuje část
stávající již budovy anebo když sourozenci si mezi
sebou dělí po rodičích zděděnou usedlost.
V městech, kde každá nově povstalá budova, ať již
novostavbou nebo rozdělením budovy jiné, musí býti
schválena kolaudační komisí, se takovéto případy
:zpravidla již nevyskytnou, jelikož kolaudační komise
I. Nařízení min. vnitra a práv ze dne 27. XII. 1856,
,č. 1 ř. z. z roku 1857:
§ 1. Zapovídá se děliti budoucně domy v království
'Českém podle zvláštních hmotných částí.
§ 2. Jestliže by se části téhož domu, nyní již rozděleného, budoucně spojily v rukou téhož vla.stníka, není dovoleno je zase rozděliti nebo některé z nich zvlášť o sobě
zavázati. Že přišly takové části v držení jedné osoby, bu«:ližpoznamenáno ve veřejných knihách.
II. Zákon z 30. března 1879, č. 50 ř. z.:
§ 1. K hmotným částem nějakého stavení které nejsou takové, že mohou býti pokládány za samostatné hmotné věci, na př. k jednotlivÝm poschodim anebo prostorám
téhož stavení, nelze nabýti samostatného vlastnického
práva a k tomu konci vymoci si zápisu do pozemkových
knih.
§ 2. Právní poměry, které byly založeny před účinností tohoto zákona dělením, jež se nesrovnává s ustanovením ~ 1, nejsou tímto ustanovením dotčena a mohou býti
i nadále předmětem zápisu do pozemkové knihy a dalších
knihovních převodů, pokud nejsou již postiženy dřívějším
zapovězením dělení, vydanými pro jednotlivé obvody.Dále
děliti části takto vzešlé není dovoleno.
§ 3. Spojí-li se části označené v ~ 2, nemohou se již
odděliti ani zvláště zatížiti.
II!. Zákon ze dne 2. června 1874, č. 97 ř. z., ozakládánl
nových pozemkových knih:
§ 5. Každá nemovitost, která jest celkem fysicky sa.mostatným, může tvořiti samostatné knihovní těleso. Jde-li
o dům, který jest fysicky rozdělen po zákonu, buď s jednotlivými fysickými díly naloženo jako se zvláštním
knihovním tělesem, pokud tyto díly nebudou spojeny.
*)

neudělí povolení k používání budovy, dokud tato
nevyhovuje stavebním předpisům. Avšak na venkově,
kde členové obecní rady zhusta neznají příslušná
zákonná ustanovení, udělují se povolení k obývání
(k používání) budova označují se popisnými čísly
bez zření na to, tvoří-li tato budova samostatný,
stavebně uzavřený celek nebo ne (dlouhá budova
rozdělená na dvě části hlavní zdí v přízemí, štítová
zeď chybí a pod.).
V těchto případech musí měřičský úředník pozemkového katastru, dříve než přikročí k měření,
pečlivě vyšetřiti, jsou-li splněny všechny předpoklady samostatnosti budovy. Není-li tak, nesmí zaříditi
provedení změny v pozemkovém katastru a poučí
současně strany, které nedostatky musí býti odstraněny, aby byl dosažen charakter samostatné budovy,
t. j. vlastní vchod, vlastní krov, štítová zeď sahající
od země až nad střechu a pod.

.
obyt.

>:1

obyt.

místn.

'rl
Ul

místn.

--d

Q)

'8-

-

dvor ek.

•.
Charakteristickým
příkladem nesprávného rozdě·
lení v pozemkovém katastru a v pozemkové knize
na základě vadného geometrického (polohopisného)
plánu je rozdělení rodinného domku mezi dva sourozence (srovn. obrázek); dělící majetková
čára
(hranice) prochází ideálním středem předsíně od
frontových dveří ke dveřím vedoucím na dvůr a pokračuje dále středem dvorku bez jakéhokoli viditelného rozhraní. Sourozenci samozřejmě musí i nadále
užívati společně vchod z ulice, předsíň, půdu i dvorek, neboť žádný ze sourozenců nemůže užívati samostatně svoji polovinu původního domku bez pod·
statných dalších stavebních úprav. Takové rozdělení
domku se nemělo vůbec uskutečnit. Domek musí
zůstati ve spoluvlastnictví obou sourozenců dotud,
dokud každá polovina nebude upravena tak, aby vyhovovala podmínkám samostatnosti budovy. V tomto
případě by se to mohlo stát jedině tak, že by k jednomu domku patřila celá předsíň i se vchodem a do
druhého domku by se proboural vchod nový a na
půdě by se vystavěla štítová zeď nad dělicí majetkovou zdí v přízemí.
Jako měřičtí úředníci pozemkového katastru, jsou
t a k é úředně oprávnění c i v i I n í g e o m e tři
povinni dříve, než přikročí k zaměření rozděleného
domu, se přesvědčiti o přípustnosti vyznačení nových domů v pozemkovém katastru a pozemkových
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knihách. Katastrální měřický úřad musí před potvrzením geometrického (polohopisného) plánu zkoumati každé rozdělení domu, nejedná-li se snad o tvoření dílčích domů. Zjistí-li to, musí odmítnouti potvrzení a vrátiti geometrický (polohopisný) plán
knihovnímu soudu se sdělením, že navržené rozdělení
není přípustné. Ovšem měřičský úředník pozemkového katastru, který přezkoumává plán před jeho
potvrzením, nemůže zpravidla, není-li mu věc již
známa, zjistiti, jsou-li splněny podmínky pro rozdě-

lení domu, a proto, potvrdí-li civilní geometr na geometrickém (polohopisném) plánu, že majetkové hranice mezi domy byly vyznačeny zdí, nepřezkoumává
už úřad věrohodnost těchto údajů a omezí se pouze
na přezkoumání formálních a věcných náležitostí
plánu. Plnou zodpovědnost za správnost rozdělení
domu a správné zaknihování jeho jednotlivých částí,
jako samostatná knihovní tělesa, nese tedy v takovém případě civilní geometr.

PosudkV.

vání uzavřeli opět pozorováními na stanici výchozí. Měření
bylo provedeno g'T'avimetrem Holweck-Lejayovým
(v pojednání jsou uvedeny příslušné korekce přístroje) a hodnoty přehledně sestaveny v tabulkách. Pro zajímavost
uvádím jednu přílohu pojednání, zohrazující anomalie
Bouguerovy pro zaměřovanou oblast (obr. 1).

Obr. 1. SIA, Praha.

L e j a y, R. P. P i e r r e: Exploration ~ravimétrique de
l'Extreme-Orient. Comité national fram;ais de Géodésie
et Géophysique. Paris 1936. Stran 75 s tab., 5 příloh.
P. L e j a y popisuje v pojednání cestu a její výsledky,
kterou vykonal v roce 1933-35 v Orientě, společně s H o 1w e c k e m. Proměřeny byly stanice na cestě MarseilleShangai (19), Indočína (9), severní Čína (33), nížina
Yank Tse Kiangu (2), podél jižního pobřeží Číny (44),
Filipiny, Malesie a Holandská Indie (34), Cambodge (34)
a střední Čína. (67). Dále zaměřili území jihovýchodní
Číny (21), Tonkin, Laos, Annam (64) a několik stanic při
zpáteční cestě na trati Sai:gon-Paříž
(5). Celkem 323
stanic.
V pojednání uvádí autor způsob, podle kterého byly
získány hodnoty a jak proveden rozbor výsledků. Hodnoty jsou sestaveny v řadě tabulek (obdobně jako v dalším pojednání). Předpokladem bylo srovnávání vlastní
theorie s theoriemi a výsledky jiných prací, což ovšem by
bylo snadné v Evropě, kde je dostatek stanic, ale setkalo
se s potížemi v Orientě, kde stanic o známé hodnotě g
je poskrovnu a kde tíhové hodnoty, které byly k disposici,
jsou dosti rozdílné. Pečlivě, podle popisu, byla provedena
etalonáž přístrojů tím, že se provedlo měření mezí stani·
cemi prvého řádu Uccle-Řím (během cesty použito ~avimetrických stanic Port Said, Colombo, Singapore, Hong
Kong a Zi Ka Wei). Jak byly hodnoty rozdílné, lze pozorovati na př. z údajů pro stanici Zi Ka Wei:
Pozorovatel

I

Rok

Ing.

Ant. Pikrt.

Rozvrh stanic
Isanomafy

Bouquerov)
trhavÝ vzorec

j)ro m'uinárodnl

g

I

Lernet

1895

Herrmann

1897

979,418

Von

1898

979,310
979,437

Perglas

-

979,442

Shinjo

1903

Hecker

1904

979,443

Lejay.

1935

979,432 .
Lit e r a t u r a citovaná v pojednání:

Pozorovatelé prováděli měření na jednotlivých bodech,
srovnávali své výsledky a porovnávali je s výsledky již
dříve získanými, ponechávajíce v některých případech již
dříve určené hodnoty za platné a správné. Okruh pozoro-

Zeměp.
šlřka

Zeměp.
délka

r:p

Atheny ..
Cařihrad.
Alexandrie
Beyrouth.
Ka.ra ..

37'58' ,3 23043'
41 I
28 56
36 35
36 II
33 58
35 30
33 50
3552
I

g
Doba

g

P. 42 bi.

1. Journal des Observateurs, Ř. 17, č. 8-9, roč. 1934
(str. 109), a další ročníky.
2. P. L e j a y-G. C o s t es: Sur l'emploi du granimetre
grande distance des stations de référence: applications
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g
g.
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Vzorec He1mertův
(1901)
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a

ľ établissement de bases de gravité en lndochine. Comptes rendus hebdomadaires des séances de ľ Académie des
Sciences, 196, 1933 (str. 1964).
3. Bulletin géodésique, 1935 str., 295).
4. Ven (n g Me i nes z: Gravity Expeditionsat
Sea.
1923-30, R. I, 1932 (str. 29) - 1923-30, I, 1932 (str.
251).
Ing. Burda.
L e j a y, R. P. P i e r r e: Exploration ltravimétriQue des
États du Levant sous Mandat franc;ais. Comité national
fram;ais de Géodésie et Géophysique. Paris 1938. Stran
54. Příloha 1.
Autor, dopisující člen Akademie věd a ředitel observatoře v Zi Ka Wei, rozdělil pojednání na tyto části: Historický úvod. I. Etalonáž kyvadla. Zjištění základnová II
Popis stanic. Podrobnosti pozorování. III. Tabulky p~zo~
rování. IV. Rozbor výsledků.
V roce 1923 G o v i naD
e I i e n neurčili
v Orientě
dvě hodnoty tíže, sice v Ksara a v blízkosti Alep. Měření
byla Provedena kyvadlovým relativním přístrojem Defforgesovým, který mohl býti kontrolován při měření u Ksara
(pravděpodobná chyba ± 5 miligalů), ale při měření základny u Bab nedaleko Alep střední chyba ± 11 mgal
byla příliš veliká, než aby mohla sloužiti pro kontrolu
prací budoucích. Ve vztahu k observatoři
v Paříži
(U = 981,000 gal)
byla jimi určena pro Ksara tíže
U = 979,481. Poněvadž pozdějšími pracemi byla hodnota
pro observatoř v Paříži opravena na 980,943, odpovídala
by pro Ksara hodnota 979,424 (rozdílná o 57 mg-al). Jiná
měření nebyla v Levantských státech provedena.
Autor L e j a y v rámci pracovního rozvrhu národního
komitétu geodetického a geofysikálního provedl v roce
1936 za účinné pomoci vojenských a civilních úřadů
v oněch státech pod mandátem francouzským nová měření.
V pojednání popisuje podrobně všechna jednání a obtíže.
které byly spojeny s cestou samotnou a s dopravou přístrojů v obtížném a klimaticky dosti nevhodném kraji.
V části prvé (I.) popisuje přístroje a jejich etalonáž, jichž
užil k pozorování (a sice 622, po opravě 622 bis a 42 bis)
a zmiňuje se o vyrovnání rozdílných naměřenÝch hodnot
s vyloučením vlivu teploty.
V části druhé (II.) popisuje každou stanici, její výšku.
stupeň přesnosti a způsob určení; pro každé kyvadlo pozorovanou periodu T v sec a jí odpovídající g s korekcemi
z teploty a seculárními; vyplývající hodnotu tíže v galech
(1 gall = 1 cm. sec-2).
Část třetí (III.) obsahuje výsledné i pozorované hodnoty, sestavené podle vzoru v tabulce A, při čemž užito
těchto označení a vzorců:
V sloupci 10: hodnota Un je redukována na geoid redukcí Fayeovou, U = Un
H, při čemž H = 3086 . h . 10-7
(h v metrech).
V sloupci 11: U" n je hodnota tíže redukovaná na geoid
korekcemi Fayeovou a Bouguerovou, podle vzorce
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při čemž Ll je střední hustota země (5,52).
V sloupci 12: Y n je normální tíže daná vzorcem Helmertovým z roku 1901.
V sloupci 13-14: anomalie na volném vzduchu a Bouguerova.
V sloupci 15: Yn' je normální tíže určená mezinárodním
vzorcem z r. 1930, v dalších sloupcích anomalie vzhledem
k této hodnotě a rozdíly mezi hodnotami kyvadly určenými a zvolenými.
Výsledky jsou znázorněny na mapě anomalií Bouguerových, z nichž vyplývá, že na příklad pohoří Taurus a
Amanus jsou isostaticky kompensovány, při čemž vliv byl
pociťován do vzdálenosti 100 km; kompensováno však
není pohoří Libanonu a s ním rovnoběžná pohoří. Podobně
se neověřila isostase v těch oblastech, kde byla pociťována
činnost vulkanická (obr. 2).
Lit
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2. P. L e j a y: Exploration granimétrique de l'Extreme-Orient. 1936, str. 10 (viz prvou recensi).
3. P. L e j a y: Comptes rendus hebdomadaires de l'Académie des Sciences. 205, č. 3, 1937, str. 193-196.
Ing. Burda.
Ing. Dr. K are I Mat ě j ů: Nové měření lesů obnovou
pozemkového katastru autentifikačním řízením katastrálním. Separátní otisk z čas. Lesnická práce, roč. 1942.
Str. 48.
Lesnické měřické práce šly dříve svou vlastní cestou
nezávisle a odděleně od měření katastrálních, neboť mapy
katastrální
svým velkým měřítkem a svou, pro lesnické
účely nadbytečnou přesností se pro lesníky nehodily. Dnes
se však i tyto měřické. práce musí podrobiti jednotnému
měření polohopisnému, které obstarává pozemkový kata str. Důvody pro to jsou mnohé; nejzákladnější z nich
je, že při všem úředním řízení jsou za správné považovány jen údaje o pozemkové držbě (především výměry)
z pozemkového katastru.
l?r. Matějů, studiem zeměměřičský a lesní inženýr, povazoval proto za potřebné v odborném lesnickém časopise
podati přehled předpisů a souhrn vlastních zkušeností
z nového měření lesních komplexů obnovou pozemkového
. katastru autentifikačním
řízením katastrálním.
V práci,
systematicky důkladně rozvržené, se vypořádává se všemi
problémy technickými, organisačními a správními a na
základě vlastních poznatků, nabytých při měření na lesním statku brněnské Vysoké školy zemědělské v Adamově, podává některé náměty na úpravu platných měřických předpisů. jejichž uskutečnění bv přisl)ělo k častější spolupráci lesních správ s pozemkovým katastrem
aniž by zájmy katastru byly ohroženy. Tak na př, auto;
navrhuje, aby poblíž každého trigonometrického bodu, byly
osazeny 3 polygonové body ve vhodných směrech a vzdál~n?stech tak, aby byly s pozemní značky trigonometrické
vldltelny. Tímto opatřením by byly umožněny doplňovací
měřické práce i později, když již signalisační stavba je
odstraněna.
Dalším návrhem autorovým je doplnění instrukce A
pátou metodou podrobného měření a to polygonování busolním strojem; autor považuje tuto metodu ve spojení
s optickým měřením délek dvojobrazovými dálkoměry za
nejvhodnější a dostatečně přesnou pro zákres lesního de.tailu uvnitř vlastní držby. Pro zákres potoků a pod. považuje i pro účely katastrální za dodatečné zaměření nttkovými a kontaktovými dálkoměrv se svislou latí. Pozoruhodný je návrh, aby byly vypočteny katastrální
souřadnice všech hraničníků a všech zajišťovacích kamenů
rozdělovací sítě. K tomu cíli navrhůje autor ve spise
vhodnou úpravu zápisníku měřených úhlů a vzdáleností.
- Za zvláštní pozornost stojí autorův návrh na vyhodnocení výšek oři použití dálkoměrů. U většiny dálkoměrů
se musí odečítati výškové úhly pro redukci délek; jednoduchým výpočtem by se získala pro všechna nově ~ěřená
území hustá síť výškových bodů se slušnou přesností vyhovující téměř všem technickým pracím.
'
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Pojednání je doplněno úvahami o nákladech na měření
lesů autentifikačním katastrálním
řízením. Využije-li se
všech možností pokroku a organisace práce, můžeme snížiti výlohy na nové měření lesů tak, že nebudou vyšší než
výlohy dosavadních metod měření lesů a pořízení hraničních dokladů. To stojí již za to, aby plány lesních celků
byly pořízeny způsobem, z něhož by měla užitek i veřejná
správa. První cestou k tomu je dobrá informace vlastníků
lesů a jejich odborného personálu o výhodách a možnostech
této akce. Takovou obsáhlou informaci lesníkům dává
studie Dr. Matějů. Nepochybujeme, že svým odborným pojetím vzbudí též pozornost zeměměřiě.ských inženýrů.

Pour.
V á c I a v G u t w i r t h: Znásobené smysly. Vydalo
Ústřední dělnické nakladatelství v Praze. 1943. Stran 284,
105 vyobrazení. Cena K 75,-, váz. K 95,-.
Dr. Gutwirth, který před krátkým časem vydal 2 životopisná díla o českých technicích a to o Ing. Dr. h. c. F. Křižíkovi a J. Resslovi, napsal nyní pozoruhodnou knihu, kterou bychom mohli nazvati knihou o nedokonalosti vnějšího lidského já a o tom, jak moderní technické vynálezy
tuto nedokonalost zlepšily. Schopnost lidských smyslů je
omezena; teprve využitím výsledků přemýšlivého lidského
ducha se rozšiřuje naše poznání. S pomocí různých přístrojů, často velIni složitých, více vidíme, lépe slyšíme,
orientujeme se a cítíme, můžeme přesně změřit čas, můo

žeme však i jeho pomíjejícnost zachytit pro budoucno na
citlivé desce fotografické, můžeme změřit co potřebujeme
s přesností, o níž se předchozím generacím ani neslnilo.
A to vše způsobila úsilovná práce vědců různých oborů
a inženýrů, kteří dovedli výsledky bádání - často více
než theoretického - ztělesnit v zařízení sloužící člověku.
Gutwirth ve své knize předvádí právě pásmo těchto objevů. Namnoze ani nevysvětluje ten či onen zjev; zjišťuje
pouze, že existuje a říká, jaké je jeho praktické použití.
Také zeměměřičský inženýr najde v knize mnoho pro
sebe. Vždyť i jemu současná technika rozšířila schopnost vidět (optika je podstatnou součástí soudobých měřických metod) slyšet (zvukoměřiěství) atd. Na víc shledá
se tam s mnoha věcmi, o jejichž jsoucnosti ví z denního
života, u nichž však neví základy a důsledky. A přece
jsou to věci, které obohacují náš život hmotný i duševní.
Jako zvláštní přínos této původní české novinky v technické literatuře je to, že autor si důsledně všímá, jak
český vědecký a technický svět přispěl k všeobecnému
technickému pokroku. Není to málo!
Pěknou knížku mělo by si přečísti co nejvíce inženýrů.
Poučí se o mnohém, najdou v ní uspokojení nad přínosem
techniky pro lepší a bohatší život a - dík pěknému slohu - se i příjemně pobaví. Ostatně pro přístupný způsob
podání i laikové mohou po knížce s prospěchem sáhnouti.
Doporučujeme ji vřele.
Pour.
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RUZl'fE
Cyklus urbanistických
přednášek skupiny architektů
v Praze. V poslední době vyvíjí skupina architektů SIA
značnou aktivitu v urbanistických problemech a snaží se
co nejlépe připravit své členstyo na tyto práce. Jeví sé
to předně soustavnými články v »Architektu SIA« a posléze cyklem přednášek. Prvou přednášku proslovil zeměměřič Ing. B. P o u r na tema: Mapa a plán jako podklady
urbanistických akcÍ«. Přednáška obsahovala tyto statě:
Nadřaděné plánování, vojenské m~DY,nová technická mapa~ místní plánování, katastrální mapy, výškopisná měření.
Je nám všem známo, jak obtížné je podati tak specielní
látku našeho oboru, aby byla naprosto srozumitelnou technikům jiných směrů a nebyla příliš populární. Možno říci,
že početní posluchači, kteří vyslechli přednášku se zájmem
a uspokojením, přišli na své. Nutno vítati, že kolegové
architekti pozvali k této přednášce kolegu z našich řad.
Přednášející podal soubornou zprávu o jednotlivých mapových dílech, zhodnotil jejich přednosti i vady a podrobně vypočetl, ke kterým pracím je lze použít. Kromě
technických úvah uvedl též seznam zákonných ustanovení,
jež dnes jsou v plánování platná. Pokud jde o novou technickou mapu poukázal na soutěž, uspořádanou svého času
odborem zeměměř. inž. SIA. Přednášejícímu se zejména
podařilo objasnit hodnotu a použitelnost topografické
mapy, jež je dosud mnohdy pro účely plánovací přeceňována. Posouzení přesnosti této mapy bylo názorně provázeno promítanými obrázky.
Kromě uvedeného bylo poukázáno v přednášce na možnosti obstarání přesných podkladů v měřítku 1: 1000 a
1: 5000 obcemi, a to jak ve spolupráci s finanční správou
tak i použitím služeb civilních geometrů.
Na přednášce byly vystaveny dva vrstevnicové plány,
zhotovené civilními geometry, a to plán 1: 2880 a 1: 5000.
Druhý z těchto byl vyhotoven spoluprací reprodukčního
ústavu ministerstva financí a civilního geometra. Výborným doplňkem přednášky byla exkurse na výstavu ústředního archivu katastrálních map.
Ing. Krumphanzl.
Malá iubilea. Dne 23. května t. r. mohli jsme vzpomínati, že tomu je 60 let, co byl vydán zákon čís. 83 ř; z.
o evidenci katastru daně pozemkové a současně s ním
zákon čís. 82 o knihovní dělbě parcel a zákon čís. 84 o or-

ganisaci evidenční služby. Těmito předpisy byl dán základ
k dnešní měřícké službě katastrální, neboť katastrámí
zákon z r. 1927 a prováděcí předpisy k němu v zásadě
přijaly myšlenky zákonodárců z r. 1883, přizpůsobíce je
jen době. Svědčí o vynikající prozíravosti tehdejších tvůrců evidenčního zákona, že zásady tehdy vytyčené, zůstávají upotřebitelny ještě dnes. To však ostatně můžeme
pozorovat i u jiných základních norem z tehdejší doby
na př. u zákona horního, lesního, o pozemkových knihách,
o scelování pozemků a pod. Naše doba v těchto oborech
přinesla jen dílčí zlepšení a přizpůsobení, myšlenka zůstává táž. Cítíme ovšem již závany nových proudů, jež
dříve či později pohnou i některými zásadami těchto právních norem. Není vyloučeno, že evidence katastrálních
map k účelům pozemkového katastru a knihy bude doplněna organisací, jež by zaručila jednotnou a trvalou
péči o mapové dílo, sloužící všem potřebám, tedy na př.
regulačním a pod. Tento vývoj může být označen zkratkou úřadů, pečujících o tuto agendu: evidence katastru
daně pozemkové - katastrální měřické úřady - měřické
úřady. Jako ve všem, ani zde dnešní vývojové stadium
není konečné. Taková malá jubilea, jako je letošní jubileum organisace katastrální služby, dávají vhodnou příležitost k tomu, abychom, sledujíce dosavadní vývojovou
křivku, zamyslili se nad možným a snad i pravděpodobným jejím vývojem dalším.
A ještě jedno jubileum si můžeme připomenouti. Letos
je tomu 75 let od zřízení instituce okresních soudů. Zákon, jímž se zaváděla organisace okresních soudů v celém
Předlitavsku byl datován 11. června 1868 a vyšel v tisku
20. června téhož roku. Také na něm, až na drobné změny,
nebylo mnoho měněno.
Pour.
Změna vládního nařízení ke katastrálnímu zákonu. Nařízením ministerstva financí ze dne 3. února 1943 Č. 63
Sb. byla pozměněna dosavadní ustanovení vI. nařízení
čís. 64/1940 Sb. (prováděcího nařízení ke katastrálnímu
zákonu) o stanovení jmen katastrálních území (~ 7, odst.
1), o číslování parcel při rozdělení katastrálních území
(~ 35, odst. 10') a při vydávání průkazu pro vstup na cizí
pozemky protektorátním
měřickÝm úředníkům (~ 59,
odst. 2, lit. b). Ve všech případech jde o přenesení působ.
nosti z vyšších na nižší instance (z ministerstva financí
na zemská finanční ředitelství),
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