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V geodesii se osvědčil při vyTOV1lánírůzných problémů poille methody ne)nenšího součtu čtverců algo-
ritmus Gaus8Ův. V poslední dl>bě se však hledx1ly jiné způsoby výpočtu, které v složitějších případech 'fI.Ohra-
zují tuto obvyklou methodu.

Při větším počtu neznámých je 'YIIUtnovýpočet uspořádat do vhodných ,schemat, aby byl přehledný.
V nových methodách se pak zavádí symbolické výrazy., t. zv. mat i c e, které jsou již přímo těmito v ý-
poč e t ním i' s c h e mat y. To umOžňuje lépe vniknout do stavby normáhtích rovnic, případně použít
těchto poznatků pro počtář,sky výhodnější řešení.

V dalším se seznámíme s »k r a k o v j a n y«, jako drUhem matic, který zavedl a pro vyrovnávací počet
použil prof. Dr T. Banachiewicz.

Základní pojmy a definice.
K r a k o v j a n e m nazýváme soustavu čísel -

prvků -, sestavených do obdélníka. Na př.

a = { a11 a21 a31 },
a12 a22 a32

je krakovjan o třech sloupcích a dvou řádkách.")
Obecně nemá k-an číselné hodnoty. Jedině k-anu
o jednom sloupci a jednom řádku přisuzujeme hod-
notu jeho jediného prvku.

Seč í t a t i můžeme k-any, které mají stejný počet
řádků a sloupců. Součtem je k-an, jehož prvky jsou
součtem stejnolehlých čísel ve sčítancích. Na př.

{ a"." a21 a31 } + { blI 021 b31 } =
a12 a22 a32 b12 022 b32

_ { (alI + bll) (a21 + b21) (a3] +h3l) }.

- (a12 + b12) (a22 +b2·2) (a32 +b32)

Symbolicky píšeme rovnici

a+b=c, kde cik=aik+bik. (1)

Podobně určíme rozdíl dvou krakovjanů. Odečteme-li
pak k-any, jejichž číselné obrazy jsou stejné, dosta-
neme k-an, který má všechny prvky nulové, t. zv.
nulo v ýkrakovjan. Na pf.

o={g g g}.
Snadno se přesvědčíme, že pro sečítání a odečítání

krakovjanů platí obvyklé zákony algebry.

S o u čin e m dvou krakovjanů a a b o stejném
počtu řádků n rozumíme krakovjan c, jehož obecný
prvek Cik je součtem součinů čísel téže řádky (t. j.
proti sobě ležících) v í-tém sloupci prvního a k-tém
sloupci druhého krakovjanu. Na př.

") Císla udávající počet sloupců a řádek nazýváme
r o z m ě r y krakovjanu. Znaky krakovjanů jsou z tech-
nických dÍJvodů vesměs tištěny k II r s i v o lI.

kde ClI= alI b11 + a12 b12,
C12 = alI b21 + a12 b22,

••• C32 = a31 b21 +a32 b22, atd.
Jednotlivé členy Cik je možno též považovat za sou-

činy příslušných jednosloupcových krakovjahů, t. j.

c _{all}.{blI}~a b
11- a

1
'
2

b
12

- l' l'

C12 = {alI } • { bb21 } = al • b2,

a12 22

• ~32 = { a3." } • { b21 } = a., . b2 atd.a3'2 b22

Obecně pak píšeme
a.b=c,

= aiI bk1 + ai'2 bk2 + ...+ ain bkn•

Jako v obvyklé algebře platí zde též

(a+b).c=a.c+b.c. (3)

Násobení k-anů ne n Í však obecně z ám ě n ~ é,
t. j. součin závisí na pořadí činitelů, takže a . b =1= b •a.
Jedině v případě ná.<lobeníjednosloupcových k-anů je
možná jejich záměna; je-li tedy na př.

1a
ll

} 1b
lI

}a= ~l2 a b= ~12 .,

a1n b1n

a . b = alI . blI + a12 • h12 + + a1n • b1n =
= bIl' alI +bi2 • a12 + + tb1n • a1n = b. a.

To použijeme pro určení vztahu mezi členy součinů
c == a. b a d = b. a. Uvažujme na př. prVek v třetím
sloupci a čtvrté řádce k-anu c, t. j.

{
a311 {b41

}a32 b'2c•.•= a3 • b4 = : J' : .
S.n b.lI
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Určíme-li podobně člen v čtvrtém sloupci a třetí
řádce k-anu d, je

{bil} {a3J}d - b a - b4'2 aR243 - 4· .1- • • • •. .
b4n a3n

Tyto součiny jsou si - podle předcházejícího -
rovny, takže C34= d43. Napíšeme-li pak obecně člen
v i-tém sloupci a k-tém řádku k-anu e do i-tého řádku
a k-tého sloupce, obdržíme schema k-anu d. Má tudíž
k-an d tytéž řádky, jako c sloupce a obráceně; mlu-
víme o z á měn ě sloupců za řádky a krakovjany na-
zýváme sdru že n ými (t ransponovan Ý mi).
Krakovjany, jejichž počet sloupců a řádek je stejný,

jmenujeme čtv e r eč n é. Součinem dvou stejných
k-anů je vždy čtverečný krakovjan, jenž je totožný
se sdruženým, neboť pro

a . a = e, je Cik= ai . ak = ak . ai = Cki.
Tento krakovjan nazýváme s y m e t r i c kým. Jako
zvláštní případ symetrického k-anu uveďme t. zv.
ú h Iop ř í č n Ý k-an, který má prvky mimo hlavní
úhlopříčku nulové.
Je dno t k o v Ý krakovjan r .pak je úhlopříčný

k-an, jehož prvky hlavní úhlopříčky jsou jedničky.
Na př. třířádkový jednotkový k-an

r={~ ~ ~}.
O O 1

Za předpokladu, že jednotkový k-an má stejný počet.
řádek, jako obecný k-an a, je

a.r=a;
označíme-li totiž a. r = a', platí

takže a' = a. Záměnou součinitelů v rovmCl a. r = a
dostaneme sdružený (transponovaný) k-an k a,
který označíme r a a píšeme

r.a=ra. (5)
Podobně při záměně součinitelů v obecném součinu je

a.b=r(b.a). (6)

Při víc e nás o b n Ý c h součinech závisí konečný
součin na tom, jak sdružíme jednotlivé součinitele.2)
Na př. obecně je

(a.b) .C=Fa. (b.e);
užíváme proto t. zv. i den t i c k Ý c h rovnic, dle kte-
rých činitele sdružujeme. Tyto - pro případ tří sou-
činitelů - jsou .
(a.b) .c=a. (c.rb), a. (b.e) = (a.rc) .b. (7)

Dů:kaz:
Označíme-li d = (a. b) . e, je obecný člen - jak

i se snadno přesvědčíme -
dik = (ai . b) . Ck'

2) Předpokládáme ovšem, že činitelé v POl3tupnětvoře-
ných součinech mají oba vždy stejný počet řádků, čímž
jsou vázány počty řádků resp. sloupců dalších součinitelů.

Provedeme-li toto násobení za předpokladu, že k-an
b má m sloupců a n řádek, obdržíme

CÍik= ail bn Ckl + a'2 bl2 Ckl + + ain b1"Ckl +
+ ail b21Ck2+ aŽ2b22Ck2+ + ain b2nCk2+

+aŽ]bmlCkm+ai2bm2Ckm+ ... +ainbmnCkmo

Podobně pro e = a. (c. rb) je eik = a;(ck' rb), což
po rozvedení dává stejný výraz jako dik, ovšem s ji-
ným pořadem sčítanců, čímž je totožnost dokázána.
Druhá rovnice ze (7) se pak dá převésti na první
vhodnou substitucí.

Rozklad krakovjanů.
Důležitý je r o z k Ia d daného čtverečného krakov-

j~lnU a na součin tak zv. k a n o nic k Ý c h
k-anů 9 a h tak, aby platila rovnice

a=g. h (8)

kde 9 má prvky na hlavní úhlopříčce jednotkové a oba
tvary mají členy pod hlavni úhlopříčkou nulové. Pro
čtverečný krakovjan o čtyřech řádcích je

{

~~ g21 g31 g41} {hlI h21 h31 h;n}
1 g32 g"2 O h22 h32 h42 . (Ba)
O 1 g43 O O h3.3h43
O O 1 O O O h44

Jednotlivé prvky v 9 a h určíme,použijerne-li pra-
vidla pro násobení krakovjanů. Obecný prvek kra-
kovjanua bude

je tedy
an = 1. hll,

a21= g21.'hll,
a31 = g31 ; hn,

a41 = ~. hIl,

a"2= 1.h21,-j
a22= g21.h21+1.h22,
a32= g31. h21+ g32 • h22,

a42= g41. h21+ g'2 . h2z, atd.

~ztěchto rovnic se vypočtou postupně neznámé členy
krakovjanů 9 a h.3)

Je-li krakovjan. a s y m e t r i ck ý, platí aik = aki'
což dává - po dosazení - rovnice mezi členy 9 a h,
z nichž plyne, že prvky krakovjanu h jsou po řádcích
úměrné stejnolehlým členům k-anu g. Konstanty
úměrnosti jsou postupně h,J' hw atd. Je na pf.
h21= hlI' g2J' h3i= h22. g3Z'

- {~- O
O

3) Členy ht.J" h22, atd., kterými při vyčíslení dělíme,
nesmí být nu:1ové,což je u řešení normálních rovnic vždy
splněno.
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čili h = §•hu,
kde hu je úhlopříčný k-an, složený z prVků hlavní
úhlopříčky k-anu h. Tento vztah pou~jeme v dalším
při 'řešení lineárních rovnic.
Pro tento symetrickýk-an, který mů~e vždy po-

važovati za součin dvou stejných k-anů' obecných,
uvedeme ještě rozklad na dva stejné kanonické čini-
tele ppdle rovnice

lan a21 a31 a"l I
a,·2 a22 a32 a42 =
a'3 a23 a33 a43•
a'4 a24 a,14 a441

{

rll :r'21 r31 r41) 1 rll r21. r31
O r22 r32 r42 . O r22 r32
O O r33 r43 O O r33
O O O r44 O O O

a=r.r.

Jednotlivé prvky v r se postupně vypočtou z rovnic

all = r,/, an = r21 . r
"
, a31 = rR1. rll,

a22 = r212+ r222,a32= r31· r21 + r"2' r22,

a33=r312+r3/+r""2, atd.
Krakovjan r pak nazýváme k-anovou od moc n i-
n o u a a píšeme

r= ý'"it. (9a)

Pro srovnáhí rovnice a= g. (g. hu) se vztahem
a = r. r, dosaďme za úhlopříčný k-an hu jeho od-
mocninu y'h". Pak je, použijeme-li rovnic (7)

a=g. {g. (y'hu• ýhu)} =

.= g . {(f/ .Týhu) • ýhu} =

= (g. Týhu) • (g . "':y'hu).

Poněvadž je Týhu = y'h", píšeme

a = (g. ýhu) . (g. y'hu), (10)
takže zřejmě součin

g. y'hu=r, (10a)
t. j.g g" g" g" f {yli;;- -"- O 1...11 g32 g42 . • O y'h22 O

01 g43 O O Vh33
O O 1 O O O

r rll r21 r" r"lIO r22 r32 r42 .
O O r33 r43
O O O r44

Dalšími pojmy, kte~ zavedeme, je děl e ní a
i n v e r s e krakovjanů.,
Krakovjan c, který splňuje rovnici

o. T b = a, (11)
nazýváme pod í lem k-anů a a b; ve tvaru dělení'
píšeme též o = a : b. (11a)

Při tom předpokládáme, že b je čtverečnýni kra-
kovjanem a proto mají o i a stejný počet řádek a

sloupců. Poněvadž obecný člen aik = Cj • (T b) k, je jeď-
noslolipcový krakovjan aj = Oi • T b, t. j.

0i' Tb= aj, čili 0i = ai : b. (12)

To znamená, že z prvků každého sloupce a vypočteme
stejnolehlé členy podílu o nezávisle na ostatních prv-
cích krakovjanu a. Omezíme se tudíž na dělení jedno-
sloupcovýchkrakovjanů.
Pro nu m e r i c k é řešení rozložíme krakovjan b

na součin dvou kanonických tvarů, takže je

O.T (g.h) =0. (h.g) =a.

Použijeme-li totožnosti (7), dostaneme
(C.Tg) .h=a·; (13)

tuto rovnici řešíme postupně substitucí c. T g = a',
takže

a'.h=a ,
C, Tg=a'

Jinak píšeme

a'=a:Th
o=a' :g

c=(a:1:h):g. (13b)
Skládá se tudíž dělení čtverečnýnl krakovjanem

z jeho rozkladu na kanonické součinitele a z dvojího,
postupně prováděného dělení těmito tvary. Dělení
kanonickým krakovjanem - neb tvarem k němu
sdruženým - provedeme podle definice. Na 'pf. pro
k-an a o jednom sloupci, dělený sdruženým k-anem
k h, t. j. T h, je podíl a' určen rovnicí

a'.T (Th) =a' .h=a,

1::~~)1g" ~~ ::~ ::~)-1::~1a' 13 . O O h33 h43 - a]3 .
a'14 O O O h44 a14

Jednotlivé členy a' 1k vypočteme z rovnic pro prvek
součinu a,k = 'a'1 . hk, t. j. .

all == a'11hn,
~a'2 = a' 11h21+ a' 12h22,
a'3 = a' 11 h31 + .a'12h32+ a' 13hRR,atd.

Podobně pro o . Tg = a', čili

a"4=~

a' 13= C'3 + CM g43'
a' 12= C12+ C'3g32 + c.14g42' atd.,

z nichž vypočteme prvky k-anuc.
Krakovjan 0;'"1, jehož součin se čtverečným krakov-

janem a dává k-an jednotkový T, nazýváme i n v e r s-
ním (převrat n ým). Je tudíž určen rovnicí

a . a4 = T, (15)
kterou řešíme - stejně jako podíl - rozkladem kra-
kovjanu a na kanonické činitele. Zaměníme-li pořadí
činitelů v (15) a použijeme totožnosti (7), můžeme
~ti •

(a-1• Th) . g = TJ čili a,-l = (T : Tg) : h. (16)
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Poněkud jinou úpravu dostaneme, zavedeme-li pře-
vratné hodnoty kanonických tvarů. Poněvadž je

g. g-1 = g-1 • g = '1',

obdržíme srovnáním s rovnicí (16) vztah

Vynásobíme-li obě strany této rovnice k-anem
dostaneme na levé straně

(a-1• 'rh) . h-1 = a-1• (h-1• h) =w\

tr= g-1 . h~l. (18)

Poslední vzorec se obvykle pro výpočet a-1 nepouží-
vá, ježto vyžaduje dvoje dělení a jedno násobení, t. j.

g4.= 'I' : i:g, h~l = r : 'rh a g-l. hJ-<1.

Oba předcházející tvary jsou v podstatě totožné a vy-
žadují pouze dvoje dělení.

Pře v r a t n é krakovjany g-1 a h~ vy,počteme,
použijeme-li jejich určovacích vzorců. Na př.

g . g-1 = '1', neb g-1. g = 'I'

{

1 O O O} { 1g'12 1 O O O
g' 13 g' 23 1 O . O
g'14 g'24 g'34 1 '0

{
1 O O O IO 100
O O 1 O .
O O O 1

z výrazů pro členy prvního sloupce v r, určíme
prvky prvního sloupce v inversním k-anu g-l., t. j.

g'112= - (lg21)

g' 13= - (1g31+ g' 12g32)

g' 14= - (1g41+ g' 12g42+ g' 13g43)'

Podobně z rovnic pro členy druhého a dalších
sloupců v 'I' obdržíme prvky zbylých sloupců v fT\
které psány ve tvaru součinu jednosloupcových kra-
kovjanů jsou

g'23 = -{l } . {g3d·

g'24= - {~'2J . { ~: } .

Můžeme tudíž k-an g-1 předem psáti ve tvaru

f -~21 ~ g g Il g' 13 - g~2 1 O'
g'14 g24 - g43 1

čímž omezíme počet hledaných prvků - v našem pří-
padě-na tři.

Stejně uréíme složky k-anu h-I, který předem roze·
psán. je ve tvaru 1

h'l2 1 O

1
h22

h' 13 h' 23 .~33 O

l h'14 h'u h'34 ~H

Pro případ s y m e t r i c k é h o k-anu a je možno s vý-
hodou použít vztahu h = g . hu, z kterého plyne, že
(g. ku) . h~l = h-l . (g . hu) = '1'. Po úpravě dostaneme
(h-1• rhu) . g = '1'. Poněvadž je též g'"'l. g = T, musí
se součinitelé u g sobě rovnat, t. j.

h-1 • 'I' hu= g-'.
Vynásobíme obě strany této rovnice ku-{1. Pak je
(h"'"l. 'I'hu) • hu-1 = h-1 • [hu-1 • 'I' ('I' hu)] = h-1 • 'I'= h-I,
takže h-1 = g-'1 . hU-

1•

Je tudíž v tomto případě
frl = g-t . (g-t . hu-1). (18a)

Poněvadž je - jak se snadno přesvědčíme -

I ~11 :

O - O O

ku-I = 1 0

0

0oh
22

1 O
h33

O 1
h44

stačí k danému g určit g-1 a tento po řádcích vyná·
.11

soblt hodnotami h h
11 2'2

g-l •hu-1 -a vynásobením g-1 a g-1 •hu-1 pak obdržíme
a:'"'- •
Známe-li kra,kovjanovou odmocninu r k-anu a, do-

kážeme z rovnic a. (r. r),= 'I' a r"'"l. r = 'I' podobným
způsobem vztah ar-1= r"'"1 • r1-, (19)

který zjednoduší vÝpočet i n v e r sní hodnoty s y-
m e t r i c k é h o krakovjanu. Pro srovnání rovnic
(18a) a (19) nahradíme ve vztahu (18a) úhlopříčný
k-an ku-11 jeho odmocninou y'hu-I, takže po úpravě
obdržíme a-ll = (g-'. ,lhu-1) . (g-'I. 'JhU-I), což dává

g-l. y'hu-1 = r-u, (19a)

O 1
II J,n :

O -= O
y'h22

Oj ~m ~ ~ '~1Ig'13 g'23 1
g'14 g'24 g'34

j
r';l O O O ]
r' 1'2 r'22 O O
r' 13 r"23 r' 33 O .

, (Pokračování
r' 14 r"24 r' 34 r 44 příště.)
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o územním plánování ft výstavbě obci.
i

. P? ák>uhý?hv úvahách a přípravách dochází "konečně k vydání celého souboru právních norem kterými
~e tv;>;:eno~e ~. S't?,ve~ 1ťávo. Zeměměřioké dílo tvoří výzMnn:nou součást výstavby krajů i obci a proto
ct~rt r:ase~ ~ ~te s povdékem uvítají přehledné sestavení hlatvních zásad nových 'Předpisů
o uzemmm plánovarn a vystavbě obcí.

I. Staré stavební řády.
Pro území naší republiky platilo dosud pět staveb-

ních řádu a asi 30 stavebních statutů. V bývalých
zemích české a Moravskoslezské měly staré stavební
řády fonnu zemských zákonů. Nejstarší z nich byl
stavební řád pro Slezsko z roku 1883, jenž svým
obsahem se velmi podobal starým stavebním řádům
z let šedesátých. Majitelé dolu v ostravské pánvi, kteří
tehdy politicky rozhodovali na zemském sněmu slez-
ském, ochraňovali i v tomto ohledu svoje soukromo-
kapitalistické zájmy. Podle stáří následoval stavební
řád pro Prahu a jejL předměstské obce z r. 1886. Nej-
mladší a nejlepší byly stavební řády moravské' měst-
ský pro Brno, Olomouc, Jihlavu a Znojmo, venkovský
pak pro ostatní města a obce. Oba byly z roku 1894 a
podstatně byly doplněny novelami z roku 1914. Roz-
sa!tem se tyto všecky stavební řády mnoho od sebe
nelišily; nejrozsáhlejší byl městský stavební řád mo-
ravský se 141 paragrafy; nejmenší pak stavební řád
slezS'kýse 114 paragrafy. Všecky tyto stavební řády
neodpovídaly již dávno dnešním poměrům. Již v době
před první světovou válkou byla proto uznávána po-
třeba jejich novelisace, případně úplného přepraco-
vání. Tato snaha se projevovala zvláště intensivně
v době překotného stavebního ruchu po prvé světové
válce;
Na Slovensku byly ,poměry ještě nepříznivější. Sta-

vební předpisy byly zde vydány ve fonně t. zv. staveb-
ních statutů, jichž bylo více nežli 30. Platily pro jed-
notlivá města: i pro ostatní území býv. uherských žup.
Vydány byly v létech 1872 až 1912 v naprosto nejed-
notné fonně. Některé byly velmi podrobné (město
Levice se 167 paragrafy), jiné opět značně stručné
(statut města Zvoleně měl pouze 41 paragrafů). Ze
statutů župních měl statut bývalé župy nitranské
276, naproti tomu bývalé župy oravské pouze 16, pa-
ragrafů. Tato velká různost stavebních předpisů pří-
mo volala po jednotné úpravě Pro celé· území ČSR.
O novém stavebním řádu, jenž by platil pro celý

stát, se jednalo celých 30 let, od konce prvé světové
války. V roce 1921 byla v tehdejším ministerstvu ve-
řejných prací za účasti zástupců jiných ministerstev,
úřadů i odborných korporací dohodnuta hlavní osno-
va nového jednotného stavebního řádu. Teprve však
v roce 1929 byl konečně po četných jednáních a po-
radách připraven ministerstvem veřejných prací návrh
nového stavebního řádu pod číslem 25 b-20/II/7295
z roku 1929. Stalo se tak fonnou vládního návrhu
nového zákona, jímž se měly staré stavební řády zru-
šit a nový stavební řád uvésti v právní závaznost.
Návrh měl celkem 234 paragrafů rozdělených do de-
seti hlav, z nichž ka~dá měla řadu oddílů. Celý návrh
byl natisknut v objemné publikaci o 183 stranách
fonnátu 21/34 cm.

Přes to, že v sousedním Polsku, Rakousku i jiných
státech byly tehdy nové stavební řády uzákoněny,
k parlamentnímu projednání návrhu tohoto velmi dů-
nežitého zákona nedošlo. Vypracovaná osnova obsaho-
!vala totiž na tehdejší dobu značná omezení práv
Ivlastníků pozemků, v jejichž rukou staré stavební I

řády ponechávaly příliš velkou pravomoc, které pak
bylo občas spekulačně zneužíváno na úkor zájmů ve-
řejných. Nová osnova chtěla zameziti dělení pozemků
k účelům stavebním z duvodů spekulačních; navrho-
vala proto obcím značné právo vyvlastňovací všech
nemovitostí, pokud by jich bylo třeba k odstranění
veřej~ých závad, vzniklých z nevhodného zastavění
pozemků. Její vedoucí myšlenkou bylo tedy zabrá-
nění, případně podstatné omezení dosavadní pozem-
~ov~ spekula~e: Proto nemohla být za tehdejších poli-
tlCkych pomeru schválena. Po podrobném připomín-
kovém řízení byla osnova z roku 1929 znovu přepra-
cována a její nový návrh byl dokončen až v roce 1938.
Tehdejší válečné události oddáIiIy znovu její uzáko-
nění a po druhé světové válce v roce 1945 se ukázal
i tento návrh jako překonaný. .
V průběhu poslední války hledalo se pak výcho-

disko ze situace zaviněné zastaralým stavebním prá-
vem v několika vládních nařízeních, jimiž se zvláště
v bývalé zemí Moravsko-slezské oživila značná čin-
nost v oboru upravovacích (regulačních) pllinů měst
i obcI. V praxi ustálila se při tom účinná spolupráce
zeměměřičů a architektů. Zeměměřiči pracovali pod-
kladní plány, architekti pak navrhovali vlastní řešení
urbanistická.
Ministerstvo techniky, jež v roce 1945 nastoupilo

místo dřívějšího ministerstva veřejných prací, obno-
vilo úsilí o souborný moderní stavební řád; celou roz-
sáhlou látku rozdělilo do dvou dílů, z nichž prvý byl
věnován regulaci. Ta byla ve starých stavebních řá-
dech velmi stroze a neúplně vyjádřena. Již tennino-
logie nebyla jednotná; názvy plánu polohy a plánu
regulačního byly v nich často zaměňovány, ač se jedná
o .pojmy zcela protilehlé. Casto se mluvilo i psalo
o plánech regionálních a krajinných. V době okupace
pak překladem z německého »Raumordnungsplan«
přistoupil k tomu až dosud velmi často užívaný p0-
jem plánu prostorového. Je proto vhodné, abychom
před vlastním r02Jborem nových předpisů stavebního
práva vyjasnili některé pojmy územního plánování
a stanovili jejich funkční pořadí.

II. Územní plánqvání.
Názvosloví v tomto oboru se stále vyvíjí a mění.

Názvy: plán regionálÍ1Í, krajinný a prostorový možno
shrnouti pod společný pojem plánu územního, ačkoliv
každý z předchozích názvU vyjádřoval specificky urči-
tou představu hospodářsko-technického plánu pro urči·
té území.
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Nástrojem naší cesty k socialismu je jednotný plán
hospodářský pro celou republiku. Z ideové koncepce
tohoto plánu jsou odvozeny také plány krajinné a
územní. Každé území, určitým způsobem ohraničené,
se všemi zásahy lidské kultury je buď ve stavu vnitř-
ní rovnováhy - t. j. určité vyrovnanosti, anebo ve
stadiu disharmonie -'- nérovnováhy, vyvolané nejčas-
těji změněnými poměry hos.podářskými, najmě novou
industrialisací. Úkolem plánovan éhohospodářství v so-
cialismu jest zharmonisovati rozrušenou strukturu
určitého prostředí, což se provádí na širokém hospo-
dářském podkladě t. zv. plánem celostátním. Z hospo-
dářsko-sociálních a kulturních složek celpstátního
plánu vyplývají pak jednotlivé plány územní jako
tealisační a investiční programy menších území -
to jest krajů, okresů a konečně měst a obcí. Naopak
9pět hlediska a faktory územní mají velký zpětný
vliv na celkový sociálně-hospodářský i kulturní plán
územní. Je zde jasná dialektická závislost vlivů »sho-
ra« a koncepce plánu ústředního s vlivy »ze spodu«
čili t. zv. vstřícných námětů z nižších složek. Pláno-
\-'ání Ii~podářské i územní jsou tedy spolu v nejužším
vztahu. Podnět ke všem postupným změnám v' pro-
stpru musí vycházet z hospodářských nebo sociál-
hích potřeb i vývojových nezbytností. Naopak opět
forma a podmínky určitého prostoru vymezují mož-
hosti plánu hospodářského. Plán hospodářský - jako
výsledek určitého snažení, omezeného přesnými po-
Znatky průzkumu, jenž je nezbytným předpokladem,
dává podnět k přeměně určitého prostoru tak, aby
dosavadní stav disharmonie se vyrovnal na vyšší úro-
veň socialistickou. Územní plán pak převádí hospo-
dářské náměty do přírody, při č~mž je hledí sladiti
se všemi ostatními faktory předmětného území -
zejména dopravou, pracovními· silami, jakož i faktory
výrdbními, kulturními a jv. Pevné vzájemné vztahy
a závislost mezi výzkumem a plány hospodářskými
i územními jsou z toho zcela zřejmé. .
Generelní plány rozsáhlých území jsou převážně po-

vahy hospodářské. Se zmenšováním měřítka roste pak
převaha technické složky realisační.
V celostátním měřítku je úkolem územních plánů

sledovat s investičního hlediska rozvojové cesty a zla-
ďovat tempo rozvoje v průmyslu, ve stavebnictví a
v dopravě, v zemědělství, v lesnictví i ve veřejné sprá-
vě. Všecko to se musí díti podle politicko-hospodář-
ských směrnic vlády, které formuluje Ú~třední plá-
novací komise a provádí Státní úfud plánovací, jenž
je složkou odbornou, podřízenou ústřední plánovací
složce politické. ./
Základní územní plán státní je resen na

mezinárodním podkladě jako soubor hospodářsko-tech-
nických opatření, jimiž má být hospodářský, sociální
a kulturní život v celém státu řešen buď krátkodobě
(pětiletka), ane!bo dlouhodobě. .
Úze m n í p lán y k r a j o v é sledují úkoly vy-

týčené v plánu celostátním pro rozlohu příslušného
kraje. Tyto plány jsou proto řešeny jak na základě
plánu celostátního shora, tak i na podkladě vstřícné
iniciativy - zdola. Vypracovávají je krajské národní
výbory v součinnosti s krajskými archltektonickými
ateliei'y (KAA) opět buď jako plány krátkodobé
anebo dlouhodobé.

Úze m n í p lán y j e d no t I i v Ý c h o k r e s ů -
případně aglomerací, či shluků obcí - zpracovávají
okresní a místní ~árodní výbory. Odvozeny jsou z'plá-
nů krajových na· základě vstřícné iniciativy jednotli-
vých ONV a MNV. .
Poslední složkou územních plánů tvoří mís t n í

p lán y, jež vypracovávají místní národní výbory
a to nejdříve ve for m ě d I o u hod o b é, j a k o
směrné a podrobné plány územní, nebo
konečně ve for m ě krá t k o ďob é j a k o po-
drobné plány zastavovací.
Na ně navazují již plány s t a v e b ní, jako posled-

ní stupeň realisace záměrů vytčených v plánu útřed-
ním.

m. Nové zákonné předpisy,
A. Zákon ze dne 19. prosince 1949, čís. 280 Sb.

.o územním plánování, a výstavbě obci.
Logickým důsledkem systému hospodářského plá-

nování u nás a výsledkem všech předchozích i nových
snah .0 nové stavební právo bylo vydání zákona
čís. 280 o územním plánování a výstavbě obcí, ze dne
19. prosince 1949 (publikován v částce 88 Sbírky
zákonů a nařízení ČSR). Tento zákon je rámcový, má
29 paragrafů, roZdělených do tří částí a má tyto
hlavní charakteristiky:

Č á Elt I. podává v 5 paragral'eeh hlavní zásady
územního 'plánování. Zavádí pojem směrného územního
plánu a pak podrobného plánu úz·emního. S m ě l' n.ý
1'1. z o milí p lán odpovídá dřívějšímu základnímu plánu
upravovacímu. Stanovi základní směrnice pro uspořá-
tlání celého úze~llí jedne nebo více obcí a navrhuje po-
všeehně potřebné plochy pro jednotlivé úče,ly. Naproti
tomu podrobný plán územní vymezuje již. de~
tailně plochy pro účely komunikační a stavební podle I

druhu a zpúsobu, řeší zásady pro přestavbu a asanaci
jádra obce a zpravidla určuje i stavební obvody, jimiž se
.má zajistiti účelný, hospodárný a ucelený vývoj celého
sídliště. To je velmi dúležité pro zamezení všech staveb
v poloz.e ?dlehlé, jakož i k zajištění systematického roz.-
voje, případně přestavby celé obce podle potřeb dnešní
doby. I

ě á ElIt II. má dva oddily. Prvý oddíl jedná ve třech
paragrafech o provádění· výstavby. obci. § 7 vyme,zuje
povinnosti MNV plynoucí z pořízení i provádění plám1
zastavo'Cacích; § 8 pak jedná o t. zv. ochranných pás-
mech. Oddíl druhý této části zákona pojednává v 6 para-
ln'afech o provádění, staveb pozemních a dozoru na ně.
Vymezuje zvláště přípustnost provádění těchto staveb
tak, že smějí se realisovati jen tehdy, zapadají-li vhod-
ně do jednotného plánu hospodářského. V § 1() se vý-
·slovně stanoví, že všecky stavby, které by byly prove-
deny mimo rámec hog,podář,ského plánu, nutno odstraniti
na náklad vlastníka stavby. Tato podmínka má znemož-
niti veške'ró stavby na černo, které, v minulosti tak roz-
rušily strukturu· četných našich obcí i měst.

Č á fl t III. obsahuje ustanovení společná, přechodná
i závěrečná. Dúležité jsou zde zvláště,: § 17, jednající
o a s a n a c i a § 22 o pop i sn Ý c h map á c h. Zde se
stanoví, ž·e "pro každou obec se opatřú popisné mapy pro
polohové a výškové znázornění skutečného stavu obce,
jež budou udržocvány ve stálé shodě se skutečným stavem.
Vláda má tepl'V'e blíže upravití nařízením zvláště Óbsah
II způsob cvypracování těchto popísných map, 'jakož i ří-
zeni o nich.«
'Dále se v § 28 vypočitávaji všechny zákOnné předpisy,

které cvdllsledkll schválení tohoto zákona pozbýVají plat-
nosti ..• Tsou to cvšecky staré stavební řády v bývalé zemi
(!eské i Moravskoslezské, stavební statuty na Slovensku,
jakož i několi.k vládních nařízení z doby okupace i z doby
poválečné. Poslední z nich je zákon z 11. V. 1949, čís 146
Sb. o poplatkových a dávkových úlevách při postapu
nemovitostí pro stavby v období pětiletého plánu.
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Řekli jsme již, že zákon CIS. 280 Sb. z 19. prosince
1949 o územním ;plánování a výstavbě obcí je záko-
nem rámcovým. Jako celek vstoupil zákon v platnost
1. července t. r. Pokud však jde o podrobnosti, pak
célkem asi 14 jeho paragrafů stanoví, že podrobnosti
budou vydány zvláštními prováděcími předpisy (vlád.
nařízeními a vyhláškami ministra techniky).
Zatím k provedení zákona byly vydány tyto zá-

važné předpisy:

B. Vládní nařízení ze dne 16. května) číS. 51/1950 Sb.
o územním plánování k provedení I. ,části! zákmta.

Osnovu vládního nařízení zpracoval Státní úřad
plánovací; materiál včlenil do 17 paragrafů, rozděle-
ných do čtyř částí:

Č á s t I. jedná podrobně o územních plánech obcí. Sta-
noví, že účelem územního plánováníl má býti zajištění
vývoje všech obcí tak, aby byly v souladu s budováním
socialismu. Má proto zejména:
a) připravovat přeBtavbu ve,snic ve smyslu postupného

převádění zemědělské výroby na vyšši formy tak, aby se
odstranily dnešní rozdíly mezi městem a venkovem.
b) řešit nutné změny ve struktuře městského osídlení,

sloužit plánovitému rozmísťování výrobních l>Iilv kraji
a podrobněji technicky řešit plánované úkoly v obci,
c) zajistit plánovitost v rozvoji obcí tím, že výstavba

nových objektů se sous,tředi na místa pro daný účel nej-
vhodnější při současném hospodárném a účelném využití
pozemků,
d) zabezpečit všechny podmínky pro výstavbu vše-

obecně potřebnÝch zařizení a dbáti toho, aby obce byly
budovány ve shodě Sl veřejnými potřebami a zájmy,
zvláště pak obrany státu. Při tom je nu'tno btáti zřetel
na vztahy nového řešení ke všem složkám hospodářství,
na hLediska výtvarná i na ochranU' kulturních památek
a přírody.
Vládním nařízením se zavádějí dva druhy územních

plánů: t. zv. směrný a dále podrobný plán územní.
O s m ě I' n é m úze m ním p lán u jedná § 2, jenž sta-
noví, že tento plán třeba poříditi pro základníl území
společných zájmů, jimiž joou celá území jedné nebo více
obcí. Krajský NV může k pořízení směrného plánu Eldru-
žít dvě nebo více obcí. K tomu připomínáme, že toto
11f~tanoveniznačí budováni větších sidlišť (shluků obcÍJ)
a v důsledku toho podstatný zásah do sféry hranic ka-
tastrálních území. Systematické řešení této otázky bude
jedním z ožehavých problémů zeměměřických. Obsah
směrného plánu vypočitává podrobně § 3, kde se též vy-
vozují celkové závěry pro plánovaný vývoj celého územÍ,'
pro něž se směrný plán pořizuje. Zvláštní zřetel má při
tom býti kladen na základní neuspokojené potřeby pra-
Clljící1ch.Mimo toho má směrný plán podávati směrnice
pro vypracováni i obsah podrobného územního plánu,
o čemž jednají §§ 4 a 5. '
Podrobný územní plán obce s'e pořizuje na

podkladě plánu směrného pro rozsah území, jejž určí
krajský národní výbor. V plánu třeba graficky vyzna-
čiti: Plochy pro zastavění se schematickým vyznačením
způsobu využití s počtem podlaží, plochy nezastavitelné
a zpravidla též Rtavební' obvody se smě,rnicemi pro' po-
"tup jejich zastavování. Konečně tento plán má udati
i směrnice pro asanaci nebo přestavbu obce, se zřet,e,lem
na hospodárné využití dosavadních komunikací a jiných
veřejných zařízení. Musí dbáti i na to, aby střed obce
se nevylidňoval a aby bytová úroveň v něm nezůstávala
za nově se tvoi'ícími částmi obce.

Č á ~t II. jedná ve čtyřech paragrafech o po-řízeni
plánů územních a jejich schvalování. V § 6 se předpisuje,
žo podkladem pro vypracování plánů územních jsou roz-
bory, podávajíci přehled o tom, jak je územi dotyčné
obce vybaveno, jak je ho využito a jaké jsou v důsledku
toho možnosti a předpoklady jeho rozvoje. Povinnost po-
řízení územního plánu se podle § 7 ukládá MNV podle
směrnic a podkladů, jež dává KNV po předchozím zjiš-
tění stanovisek ústř,edních úřadů.

Návrh podrobného územního plánu třeba po 21 dnů
veřejně vyložiti, což se ohláRi v příslušném úřednim
listě. Po schválení plánu MNV se tento předloži přes
ONV na KNV. Tam se plán projedná s ústřednimi úřady
a po předchozím souhlasu vojenské správy vydá se buď
schvalovací výměr, nebo se plán vrátí k přepracování,
případně k doplnění. Odvolání jest ke Státnímu úřadu
plánovacímu. V § 9 se stanoví, že do konce roku 1951 se
všechny náklady na pořízení územních plánů hradi z roz-
počtu Státního úřadu plánovací\o ..

Č á s t III. pojednává v §§ 10 až 12 o istave,bních ob-
vodech i stavbách mimo tyto obvody a konečně o t. zv.
podstatných změnách ve využití pozemků. Stavební, 00-
vc,dy mají zajistit hospodárný a ucelený stavebni vývoj
obcí a zamezit přílišné roztříštěnosti mís,tních tratt
Mimo 1'tavební· obvody jsou přípustné jen stavby k úče-
lům obrany státu, vedení vody, plynu, elektrického prou-
du, kanalisace a stavby komunikační. Tam, kde územní
plán neplatí, třeba vždy předem hlásit KNV vše" co se
týká ploch, na nichž se začíná dolovat, příp. dolování se
zastavuje, všech novostaveb i pře'staveb, silnic, žele'znic
a letišť, staveb vodních, různých vedeni, zřizováni lomů,
cihelen i pískoven, jakož i tankovacích a benzinových
stanic. I vše,cka leRohospodářská opatření pro souvislé
plochy přes 20 ha výměry sem spadají. Povinnosthlá-
šení změn se ukládá všem navrhovatelům za tím úče-
lem, aby každá činnost hlášení podléhajicí, byla zařa-
zena do prováděcích plánů.
Konečně č á s t IV. obsahuje v §§ 14 až 17 ustanoveni

společná, přechodná a závěrečná. Účinnost tohoto vlád-
ního nařízení a části zákona čís. 280 územního plánováni
1'etýkající, sano'Ví se 1. ~ervnem 1950.

c. Vládní nařízení ze dne 11. července 1950)
čís. 93/50 Sb.

Je to prováděcí nařízení ke druhé části zákona
čís. 280/1949 Sb. Osnovu k němu vypracovalo minis-
terstvo techniky. Toto vládní nařízení je značně roz-
sáhlé, neboť má celkem 53 paragrafů, rozdělených
do č,trnácti částí. Obsahuje vlastně nový stavební řád
a vstoupí v právní účinnost dnem 1. října t. r., v ně-
kterých případech 1. ledna 1951.
V nařízeni se zavádí pojem »zastavovacího

p lán u", o jehož obsahu i říz,ení za účelem schválení
jedná ií á s t I. Plán zastavovací pořhmje MNV podle
pokyml KNV, na podkladě podrobného plánu úzmnního,
jehož obsah je zde prohlouben a rozveden. Plán mimo
přesného polohopisu s udáním výše,k terénu má obsa-
hovati i výšky staveb, podmínky jejich vně,jší úpravy,
polohu vodovodu, kanalisace a j. Základy nové výstavby
obci shrnujo§ 3 vlád. nařízení do osmi oddíll'!, kde se
podrobně vypočítávají směrnice, jimiž se má návrh řidit.
Ve zkratce jsou zde obsaženy všechny moderní urbanis-
tické zásady. V § 4 vypočteny jsou součásti zastavo'Va-
cího plánu, z nichž nejdůležitější jest polohopisný a výš-
kopísný plán v měřítku 1: 1000. Ve výjimečných přípa-
dech múže ministerRtvo techniky na návrh KNV povoliti
i použití menšího měřítka nežli 1 : 1000.,
Po zásadním schválenÍ} návrhu zastavovacího plánu

u MNV se plán veřejně 21 dnů vyloží a zašle pak v kopii
ONV i KNV, aby tyto se mohly s jeho obsahem se·zná-
miti. K vyloženi je třeba souhlasu vojenské správy. Bě-
hem vyložení lze podati námitky proti návrhu; mohou
tak však učinit jen orgány veřejné, ostatní zájemci mo-
hou podati k plánu pouze připomínky. V tom je pod-
1'tatný' rO!ldil proti řízení podle starého stavebniho řádu.
Zastavovací. plán potvrzuje KNV, čimž plán nabude
právní závazností. Všech pozemků ve stavebním obvodu
se pak v době určené hospodářským plánem můž,e po-
užíti jen ve shodě se zastavovacím plánem.

Č á s t II. jedná o povinnostech MNV s ohledem k vý-
stavbě obce. Předepísuje 1'e budování uličních vozovek
s vodovodem i kanalisací před započetím pozemnich sta-
veb a jejich dokončení v době začátku užíváni budov.
I chodníky má MNV budovat a žádat za to úhradu po-
třebných nákladů. Každý MNV bude dále podle tohoto
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vládního nařízení povínen sestavítí program všech s,vých
úkolů pro výstavbu obce, jež se seřadí podle naléha-
vosti a uskutečnitelnosti. Podle toho I"epak tyto úkol;t-
budou zařazovat do jednotného plánu hospodářského.
Tímto způsobem má se zajistit řádný stavební rozvoj
i v;\fbavení potřebnýmí veřejnýmí zařízenímí (školy, vo-
dovody, kanalisace a j.) rovnoměrně všem městům i ob-
cím.
V č á stí III. se vymezují aílníční ochranná pál"I!1á

ve vzdálenostech 6 až 25 m od osy vozovky sHnictj,.
V ochranných pásmech se nesmí níc stavět aní vysazo-
vat stromy, nebo zřízovat vjezdy na jednotlivé parcely.
Další ochranná pásma podél vodnílch cest, letíšť, dálko-
vých. vedení a p. I"tanoví KNV v dohodě s vojenskou
správou.
Obsah č á s t i IV. a ž VII. se týká vlastního prová-

dění staveb pozemních, jejich udržování, užívání i úprav.
:t,.;měměříčů se týká hlavně vytyčování stavebních čar
a úrovní chodníků, což provádí ONV, nebo osoby úředně
oprávněné k zeměměříckým pracím. Ostatně tato část
vyžadoy.ala by podrobného rozboru, jenž s,e' vymyká
rámci tohotočlánkli.

V č á s t i VIII. se mluví o s t a v e b n í s Iu ž b ě, jež
se u MNV považuje za řádně vybudovanou jen tehdý,
když se zde z.aměstnávají odborné síly potřebné s ohlé-
dem na význam dotyčné obce í závažnost otáze,k, jež se
při její výstavbě vyskytují. Bližší podmlnky řádného
vybavení MNV odbornými silami určí blíže mínísterstvo
techníky. Budou velmí důležité pro uplatnění zeměmč'-
řického dorol"tu ve službě MNV a ONV.
Další části vlád. nařízeni jednají o úpravách potřeb-

ných v zájmu obrany vlasti, o asanaci, stavební uzávě·ře
a vyvlastnění. Pro zeměměřiče je nejdůležitějšÍ' č á s t
XIII. »Po p i sn é map y", o nichž se podrobněji zmíním
ve lV. oddí,lu článku. Konečně v č á s t i XIV. vlád. naf-.
jsou ustanovení společná, přechodná a účinnost zákoná.

IV. Význam nových předpisů pro zeměměřickou
práci.

Pro zeměměřiče má zvlášť důležitý význam část
xm. vlád. nařízení č. 93 o po pi s n Ý c h map á c h.
Je v ní blíže určen obsah těchto map, jež mají zná-
zorňovat skutečný sta v obcí polohově i výškově na
povrchu i pod povrchem země. Mají je pořizovati
i udržovati ve shodě se skutečným stavem okresní
národní výbory prostřednictvím své zeměměřícké
služby. Dokud nebudou pořízeny nové popisné mapy,
nahrazují je mapy katastrální. Mapy budou uloženy
u okresních stavebních úřadů, nahlédati do nich a
činit si z nich výpisy i náčrty budou moci pouze ve-
řejné orgány. Podrobnější předpisy, zvláště O měřítku
i obsahu těchto map a jejich evidenci, vydá ještě
ministerstvo' techniky.
Jsme toho názoru, že vývoj popisných map měl by

se tak usměrniti, aby tento elaborát mohl v budouc-
nosti sloužiti nejširším potřebám lidové správy, inže-
nýrské praxe, všemu plánování, vědeckému bádání a j.
Sestavení podrobné instrukce o popisných mapách
ministerstvem techniky bude míti pro práci země-
měřičů zásadní důležitost v daJším jejím vývoji.
Elaborát popisných map by měl býti doplněn ještě

všemi údaji a statistikami, jež mají vztah k té které
obci, příp. městu, pro něž popisné mapy budou platit.
Pro práce plánovací, k nímž se údajů z popisných
IIlaJpbude vždy používati, jest velmi důležité zjišťo-
vání daných přírodních i jiných činitelu a konstant.
Těmi teprve vyvstane přesný obraz plánovacího obvo-
.du po stránce geologické,pedologické, klimatické,
vodohospodářské i biologické a j. Z toho se pak
odvozují návrhy na provedení programů krajínných
rekultivací ve formě větrolamů, nových rybníků, úprav

vodohosPOdářských, na zalesňování, meliorace, mpla-
vy a j. Důležité jsou dále i tyto faktory: Stavební
vývoj sídlišť za posledních 100 let, kde pŮvodní stav
je přesně určen zakreslením místních tratí v origi-
nálních mapách katastrálních; vzrůst počtu obyvatel
i domů, hustota osídlení, věkové složení obyvatel,
zdravotní statistiky atd. Pro zemědělství jsou velmi
důležitá data o rozdrobení půdy, velikosti zeměděl-
ských závodů, stupni mechanisace, produktivitě prá-
ce a j. Všecka tato, dnes po různých úřadech a insti-
tucích roztříštěná data a statistiky, měly by býti
řádněsoustředěny a přiřazeny k .popisným mapám.
V rovinném území byly byk tomu dále potř~bné
i fo top lán y, v kopcovitém území 'pak alespoň le-
tecké snímky, jimiž je možno nejrychleji a nejhospo-
dárněji zachytit všechny postupné změny ve struk-
tuře pozemkové držby. K rychlé evidenci těchto roz-
sáhlých změn nestačí dnes naprosto staré klasické
methody měřické. Bude proto nezbytné .pouŽíti zde
moderních method leteckého mapování. Popisné mapy
by proto měly vždy býti tedy doplněny fotoplány,
daty všech průzkumu, statistikami stavebními, by-
tovými, pozemkovými i údaji o možnosti zásobování
pitnou vodou, elektrickou energií, o kanalisaci a j.
Převážná část zeměměřičů byla až dosud zaměst-

nána u pozemkového katastru, jehož oprávněnost
v dřívějším rozsahu a funkci je někdy brána v po-
chybnost. To má nesporný v Ii v nač i n n o s t
zem ě měř i c k ý c hod děl e ní O N V, k t e r o u
n u t no dne s ú p 1n ě pře o r i e n t o vat, Zem ě-
mě ř. s Iu ž b u č e k a jí dne s z cel a n o v é ú k o-
l~ jej se až dosud neprováděl~ jež
však dnešní lidová správa nutně po-
tře b u j e. Velmi mnoho bude proto záležeti na ze-
měměřičích samých - zvláště mladých -, jak se do-
vedou s těmito novými úkoly vypořádati, Jedním
z velkých a odpovědných úkolů zeměměřičů bude
opravdu rychlé vyhotovení nejvhodnějších pokladních
přehledných plánů pro územní plánování. V brněn-
ském kraji se pro tento účel osvědčily jedině plány
v měřítku 1 : 10000, v nichž se nejsnadněji úkoly
tohoto plánování dají účelně zvládnouti. V posled-
ních dnech byl v tomto měřítku dokončen situační
a vrstevnicový plán na ploše skoro 1000 km2 s Brnem
uprostřed. Má proto vydání zákona čís. 280/49 Sb.
s vládními návrhy o územním plánování i výstavbě
obcí pro celý stav zeměměřických inženýrů přimo
životní význam.
Velmi důležité budou ještě další podrobné doplňky

a instrukce, jež bude ještě třeba vydati v celé řadě
případů. S našeho hlediska půjde při tom o to, aby
zeměměřičtí inženýři sečtyřletým studiem na vysoké
škole mohli dáti své znalosti a zkušenosti k disposici
pro územní plánování a výstavbu obcí všude tam, kde
je jich potřeba a kde skutečně podle svého vzdělání
mohou úspěšně působit.
Na závěr bychom chtěli zdůrazniti, že dosúd vy-

dané zákonné předpisy o územníÍn plánování a vý-
stavbě obcí trpí hlavně tím, že předpokládají vydání
celé serie dalších prováděcích nařízení, vyhlášek a
instrukcí. Jejich vydání si vyžádá ještě delší doby
a zdá se, že nakonec učiní celý předpisový elaborát
příliš složitým a nepřehledným, Praxe sama pak uká-
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že i slabiny jednotlivých paragrafů, jak tomu bylo
ve starém stavebním řádě, kde postupně celá řada
výnosů Nejvyššího správhího soudu prohlubovala jed-
notlivá jeho ustanovení a zabraňovala dvojakým vý-
kladům nebo nedostatkům tohoto zákona.

Literatura:
Ministerstvo veřejných prací: NáJvrh nového staveb-

ního řádu, 1929.
Ing. arch. Dr E. H r li Š k a: Skloubení hospodářských

a územních pláni'l, 1949.
Citované právni 'předpisy z r. 1949 a 195Q.

Transformace souřadnic nestejnorodtcb.

Helmertův způsob transformace nestejnorodych sou-
řadnic, o němž jsme pojednali v minulém čisle Z. O.
doložíme dále uvedeným početním příkladem trasfor-

Bod I x y x. y. I X - x I' y - y I
P1 I O O! - 4 000 - 4 000
p. I 8000 O I + 4000 - 4 000
Pa O 8 000 - 4 000 + 4 000
p. 8000 8 000 + 4000 + 4000

I-~- 16 000 I' 16 000I--~---~I
Po 4000" 000

[(X -x) XI'] = A == -1200,

[(,y - y) Yr] = B = -1600,

[(Y -y) XI'] = c = + 800,

mace čtvercové sítě, použité již při dřívějších způso-
bech. Výsledek: je patrný z obrázku čís. 13 na strán-
ce 112.

I =i.:x' I· r;.:y' I d=VVx' + Vy'

- 0,075 .- 0,0751· 0,107
O + 0,100 '. 0,100+ 0,050 O 0,050+ 0.025 - 0,025 0,035

[(X -x) Yr] = D = + 400,

[xr2 + Yr'] = E = 128.106,

a'-l = (A + B) : E = -0,000 0219

b = (C,-- D) : E = + 0,000 0031

kx = + 0,175, ky = + 1,000

Transformační rovnice:
x' = x - 0,000 0219 XI' - 0,000 0031 Yr + 0,175 m
y' == Y + 0,000 0031 x,. - 0,000 0219 Yr + 1,000 m
Síť (X, Y) vykazuje vůči síti (x, y) zmenšení

q = 1- 0,000 0219 a stočení o = + 0,000 0031 . rt' =
=+0,6".

Střední rozestupy po transformaci: mx = ± 47 mm,
my = ± 64 mm, D = ± 79 mm, Do = ± 15 mm/km.

Helmertova transformace ztrácí význam, když
každá triangulace je v jiném zobrazení. Pak působí na
zvětšování rozestupů d nepodobnost trojúhelníků vi-
nou růzností zobrazení. V kapitole o transformaci
stejnorodých souřadnic jsou uvedeny vzorce (24),
ukazující ještě použitelnou velikost území. Na elipsoi-
du se stává Helmertova transfolVlace dosti složitou.
Jednak platí zde diferenciální vzorce (16), jednak ro-
zestupy d2= (M. V'I')2+ (N cos rp VA)2, protože jed-
notky souřadnic rp a ? znamenají různý lineární po-
sun. Pro velké území se vyplatí zobraziti si obě sítě
do téže roviny a tam provésti transformaci. Není-li
území větší než 100 X 100 km, lze použíti zjednodu-
šených vzorců a podmínky

[V 'I' V'I'] + [~:: cos2 rpoVAVA] = min.,

kde rpo bude patřiti přibližně těžišti území.
Postup Helmertovy transformace na elipsoidu bude

tento: označíme si souřadnice staré sítě B, L, souřad-
nice nové sítě rp, ?. Hodnoty B, L zmenšíme co nejvíce
o konstanty (na př. šířky o stupně a minuty nejjiž-
nějšího bodu a délky o stupně a minuty nejzápadněj-
šího bodu), zmenšené hodnoty bal proměníme na vte-
řiny a zaokrouhlíme na desetiny vteřiny. Vytvoříme
u každého bodu přesné rozdíly rp - B = d rp a posun

ks = [d rp] : n. Ten potřebujeme znáti pro korekci
délkových rozdílů plynoucí ze sbíhavosti merldiánů:

Mo
dL = --. tg rpo. Z. kn = T. Z. ks.

No (1"
No

Označme si ještě další konstantu jI cos rpo = C a
o

pokračujeme: d?' = C (? - L - dL), kteréžto rozdí-
ly případně zmenšíme o zaokrouhlenou konstantu
Ferro-Greenwiche = 17040', bude-li zde tento dvojí
systém zeměpisných délek. Poslední předběžná úprava
je u všech Z. C = l' a ku = [d ?"] : n. Další postup je
jako u rovinných souřadnic. Určíme redukované sou-
řadnice

Br = b - rb] : n, L: = Z' - [l'] : n,
A~[d?'.L:], D=[drp.Br],
E= [drp.L/], F= [d?' .Br],
G = [Bl] + [L,'2],

Koeficienty rovnic budou

01 = (A +D) : G, 02 = (F - E) : G.

Transformační rovnice:

E" = 01 • Br - O2 L,' + ks +B,
VB = rp-B"

(47)L" = (o~ L,.'+02 Br + kL') : C + L + dL,

VL = ? 7" L" resp. -17040'.
Kontrola výpočtu: [VB] = O, [Yd = 0, stočení

transformované sítě w" = (1" • 02' úprava jejího mě-
řítka q ='= 01+1, střední chyby

mn = V[VnnVs] • mL = V[VLnVd
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Bod
I

I
A

I I I
1=

I
dL=

\

dk= . \ I' =c .zlqJ I B L L-15° T·. kB.Z J.-L-dLI

P1 49° 56' 35,9889 32° 51' 26,1512 1 4911 56' 37,2077
I

15° 11' 25,9268 685,9 - 0,0049 I + 0,2293 440,8
P2 50° 25' 03,3223 32° 59' 00,2787 500 25' 04,5507 15° 18' 59,9700 1140,0 - 82 + 0,3169 732,6
Ps 500 04' 50,4408 33° 28' 55,1127 500 04' 51,6981 15° 48' 54,8817 2934,9 - 210 + 0,2520 1886,0

1:: 29,7520 21,5426 3° 26' 33,4565 79' 20,7785 4760,8 -0,0341 + 0,7981 3059,4
ZIn 1019,8

l
b - ! d cp= I d J.' = I
B-4911 I cp-B C. dJ. .

Br= I
b-[b]:n

3397,2
5104,6
3891,7

-1,2188 + 0,1473
- 1,2284 + 0,2036
- 1,2573 + 0,1619

-734,0
+ 973,4
-239,5

12393,5

4131,2

- 3,7045 + 0,5128

- 1,2348 + 0,1709

Výpočet konstant:
N i

M n =i 1,0028, CPo = 50° 09',
o

Nn
-jf cos CP" = C = 0,6426,

o

1- = 4848 . 10-9
(lil ,

Mo tg CPo = T = 5793. 10~9
No (2"

1
(j = 1,5562, kB = [d cp] : n == -1,2348,

kL' = [dJ.'] : tJ. = + 0,1709,

[d J.': Lr'] = A = - 3,5239,
[d cp. Br] = D = - 0,1257,

[d cp. Lr'] = E = - 30,5912, [B,.2] + [L,'2] =
[d J.'. Br] = F = + 51,3062, = G = 2 711510,

01 = (A + D) : G = -0,00000135
02= (F-E) :G= +0,00000302

Transformační rovnice:
B" = 01 • B r- °2, L,' + kB + B

L" = (°1, L,' + 02 Br + kL') ~ -I- L +d L

Poměr měřítka: zmenšení - 1,3 mm/km.
Stočení: (2". °2= + 6,23" ..

VVB Vn
mB = -3- = ± 0,0025" = ± 0,077 m,

mL = VVL3V L = ± 0,0034:' = ± 0,070 m,

D = VmB2 + mL2 = ± 0,104 m.

9. 'POměr Helmertovy a afinní transformace. Chce-
me·li dokončiti Helmertovu transformaci, přidáme
k transformovaným souřadnicím identických bodů
zbývající posuny:

X =x'+ Vx, y =y' + Vy,
takže se ztotožní s body nové sítě. Ostatní detailní
body př~dběžně transformované padle rovnic (46)

L'r= I
1'- [Z']:n I Ln I=.:~~"I=i~=L"

26,1547 I - 0,0025 \1 - 0,0035
60,2741 - 0,0010 + 0,0046
55,1136 I + 0,0033 I - 0,0009

21,5424 I - 21 + 2
= [L] + [dL] +1
+ ~ [Kr,'] I

-579,0
-287,2
+ 866,2

35,9914
3,3233
50,4375

29,7522

= [B] + [dcp]

budou tyto posuny sledovati padle své polohy vůči
identickým bodům:

X=x+ (a-1) (x-xo)-b (y-yo) +kx+vx=

=x+ (a-1) x-b y +c1 +vx
Y=y+b (x-xo) + (a-1) (Y-Yo) +ky+vy=

=y-l-,bx+ (a':-l) y+c2+Vy (48)

Při větším' počtu bodů si zavedeme nové konstanty
cp c2, abychom si ušetřili redukce souřadnic. Posu-
ny v_, Vy se budou říditi padle Vx, Vy klíčových bodů
a můžeme je určiti všemi dosud vyjmenovanými způ-
soby, na př. padle Jungova vzorce (42) nebo graficky
kotováním, jež vede k afinní transformaci. 'Poslední
způsob byl zaveden v Triangulační kanceláři min.
financí: napřed Helmertovou transformací se ověřila
identita bodů nové jednotné sítě a starší triangulace
(na př. stabilního katastru) a pak se provedla afinní
transformace grafickým rozdělením posunů Vx, Vy na
detailní transformované body.
Samotná afinní transformace rovnicemi (7) zto-

tožňuje' ihned klíčové body a nepadává nám číselné
hodnoty zbývajících rozestupů způsobených nepodob-
ností trojúhelníka v obou sítích. Pozorujeme ji pouze
v rozporu koeficientů LI a = az - a1 LI b = b2 - b1 ;

tím totiž interpoluje hned tyto posuny na' detailní
body. U podobnostní transformace je totiž LI a = O,
LI b = O. Tyto rozdíly mají původ v rozdílných úhlech
a poměrech stran při nepodobnosti trojúheiníka v obou
sítích. Připustíme-li tyto rozdíly až 2,5 násobek
kvadratického součtu všech čtyř elips chyb, mohou
rozpory činiti 5-50 jednotek šestého místa podle kle-
sajícího řádu triangulace (25 cm na 50 km, 5 cm na
1 km) v případě dvou dobrých triangulací. Už tak
bychom poznali neidentitu jednoho bodu. Kdyby šlo
oafinní transformaci téže triangulace z jednoho
zobrazení do druhého, nutno žádati vždy přesnost
1 cm bez ohledu na délku stran (1. 10-5 pro 8= 1 km,
1 . 1()--'6pro 8 = 10 km atd.; zde ale máme jiná krite-
ria, na př. vzorec (24), pro přípustnost afinní trans-
formace).
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Jde-li jen o tři identické (kHčové) body, můžeme
užitím koeficientů [rovnice (8) J afinní transfórmace
určiti i číselné přesné hodnoty V x, Vy plynoucí z ne-
podobnosti trojúhelníka v obou sítích. Použijeme rov-
nic Vx = X -x', Vy = y - y', kde za x', y' dosadíme
z rovnic (46), při čemž souřadnice bodu rotace xc, Yo
nahradíme opět původními souřadnicemi klíčových
bodů. Dospějeme ke koeficientu: [xl + y/J = % K',
K'=x, (Xl-X2) +x2 (x2-x;) + x3 (x3-x) +

+Yl (Yl-Y2) +Y2 (Y2-Y) +Yg (Yg-Yl)·
Rozvedení a uspořádání ostatních koeficientů rov-

nic (46) vede po dosti pracném výpočtu k již užitým
koeficientům rovnice (8). Zavedeme-li označení

a, -a? KA-~---
- 2 K"

b,-bo K
B- -----,- 2 K'

dostaneme pro jednotlivé posuny:

VXl =A (Y2-Y3) +B (X2-X3),

VYl =A (x2 -x3) -B (Y2-Yg)

Vx2=A (Y3-Yl) +B (X3-X1),

VY2=A (X3-Xl) -B (y3-y)
Vxg = A (Yl - Y2) + B (Xl - x2),
VY3 =A (Xl -x) -B (Yl -Y2).

Tento postup propracoval a navrhl úředník Z. Ú:
Pšenička v tiskopise pro afinní transformaci, kde při-
pojuje i provedení celé Helmertovy transformace uži-
tím koeficientů afinní t,ransformace. Uspořádání
vzorcu (49) je výhodné pro počítací stroj s přetáče-
ním cifer; součet [VxJ = O, [VyJ = O je dobře patrný.
Pro nepatrné hodnoty rozestupů Vn Vy lze rozdíly pro
jejich výpočet i určení koeficientu K' zaokrouhliti
i na hektometry.
Vzorce (49) jsou doplňkem k afinní transformaci

s použitím počítacího stroje. Zdokonalují ji možností
určiti i' přesně ,nepodobnost resp. neidentitu bodu
v obou sítích. Značná nevýhoda je však v tom, že jde
vždy jen o tři body. Číselná methoda afinní je také
dosti pra,cná určováním velkého množství často ma-
lých klíču a při tom pro své vlastnosti nikoliv bez-
vadná. Lepšího výsledku docílíme rychleji a pohodl-
něji vrstevnico~ým plánem. Buď jsou rozdíly d x, d Y
malé, nebo je zmenšíme předběžnou podobností trans-
formací se zaokrouhlenými koeficienty [zejména
(a -1) lze položiti rovno OJ.K ní se pak přidají do-
datečné malé posuny VX, V.ll odečtené z vrs4evnicového
plánu pro libovolně velké území. Z plánu je hned
zřejma každá chybná souřadnice nebo neidentita bodu
náhlým zlomem směru vrstevnic. Vyneseme-li posuny
Vx, Vy identických bodu v přehnaném měřítku na
kopii dané sítě na pruhledném papíře, mUžeme posu-
nem do těžiště a natočením. provésti graficky Helmer-
tovu transformaci; podmínku [d dJ = min. lze dosti
dobře odhadnouti' a transformaci lze opět provésti
i pro velký počet bodu současně.

10. Interpolační způsob. Je to jednoduchý a theore-
ticky zcela oprávněný zpusob, na jakém spočívá tabul-
kování funkcí. Ta muže býti sebesložitější - jakmile
se tabulkuje v nějakém intervalu argumentu, změní
se její výpočet na pouhou interpolaci. Při naší nepra-
videlnosti hodnot d x = X - x, d y = y,-- y, jež při-
píšeme v přehledném plánu k jednotlivým bodum, po-

užijeme vždy interpolace grafické. Podržíme výhody
grafic;ké afinní transformace - snadné sestrojení
vrstevnic a plynulost mezi klíči - a odstraníme její
nedostatky tím, že vezmeme v počet posuny všech
okolních bodu (nikoliv jen tří) a větší měrou uplatní-
me posuny blízkých bodu, než tak činila afinní trans-
formace.
Tuto vrstevnicovou »indikační plochu transforma-

ce«, jak jsme ji poznali u všech transformací, sestro-
jíme tímto zpusobem: identické body tvoří s napsa-
nými d x (černě) a d Y (červeně) jakési »výškové«
kóty. Tuto základní síť zhustíme podle vzorce (4:2)
- s váhami 1 : 82 - podle potřeby, a sice určíme
nové d x, d y pro některé detailní body nebo pro úhlo-
příčny čtyrúhelníku, nebo víceúhelníku, na které úze-
mí rozložíme (na rozdíl od afinní transformace).
Zhuštění provedeme zejména v místecl;l, kdy by ruzná
volba trojúhelníku dávala při afinní transformaci
dvojí výsledky.
Kresbu vrstevnic provedeme po zpusobu topografU:

ostré hrany zaoblíme, čímž uplatníme posuny i okol-
ních bodů. Nebudeme interpolovati lineárně, ale tak,
aby i profily »terénu« byly zaoblené. Bude to jakási
interpolace kvadratická, jež zvýší uplatnění posunu
blízkých klíčových bodu. Výsledek bude přibližně ta-
kový, jako bychom stále transformovali vzorcem (42)
a místo dřívějšího .polyedru afinní transformace bude
to topografická plocha se zaobleným terénem, kde
.zákon hromadění chyb bude dán proměnlivým spádem
terénu a proměnlivým jeho směrem. Neidentita klíčo-
vého bodu by se ukázala nápadným a ostrým vyvý-
šením nebo snížením terénu. Pro posuny Vx bude sa-
mostatná indikační plocha (černá) a pro posuny Vy
také (červená). Není třeba úzkostlivé přesnosti v in-
terpolaci a kresbě vzhledem k povaze transformace
vubec, která je zde kompensační; nesmíme jen poru-
šiti výšky klíčových (identických) bodu.
Kdyby vznikala síť vrstevnic (po 10 cm) přiliš

hustá, šlo by o dvě sítě navzájem příliš stočené, takže
se rozdíly d x, d Y rychle mění. Pak provedeme pro
celou starou síť předběžnou podobnostní transformaci
s přibližnými a zaokrouhlenými koeficienty a trans-
formace se dokončí podle rovnic (48) s rychlostí i ně-
,kolika set bodu za hodinu, protože dodatečné posuny
se rychle diktují pouhým pohledem na vrstevnicový
plán. Předběžná transformace s příliš přesnými koefi- -
cienty ani není žádoucí; vrstevnice jsou sice řídké,
ale mají nepravidelný pruběh, tvoří se ?samělé kupy
a pod., takže se i vícekráte změní znaménko posunu
Vx či Vy, jdeme-li jistým smě~em. Při přibližných
koeficientech dostanou vrstevnice určitý směr, kolem
kterého vlnovitě oscilují. Nahradíme-li vrstevnici vy-
rovnávací přímkou, dávají vybočení rozpory obou
triangulací v tomto místě, přfpadně neidentitu někte-
rého bodu.
První návrhy tohoto zpusobu interpolace podal

Wenner (Z. f. V. 1920) a propracoval jej Strinz
(Allg. V. N. 1925, 1929, 1938). Ukážeme názorný pří-
klad na obr. 14, kde je síť identických bodů zhuštěna
dodatečně podle vzorce (42).

11. Volba nejvhodnějšího způsobu. Při rekapitulaci
předchozích rozborů poznáváme, že každý druh trans-
formace splňuje určité předem známé podmínky:
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Obr. 14. Interpolai'mí vrstevnicový plán a), b) dvojí afinní transformace při rťtzné volbě trojúhelníkťt, c) kompen-
sační vrstevnícový plán a jeho sestrojení, d) vliv nesprávné polohy bodu B' posunem d na polohy určovaných bodťt
I, II, III. Poloha a při protínání vpřed, poloha b při protínání zpět a poloha c při protínání kombinovaném. Účí-

,nek transformaCe pří opravě polohy boduB' -do polohy B. Posuny bodťt c afinní transformací s klíči A B C a AC D
do polohy (1), afinní transformací II klíčí A B n a BC D do polohy (2), obecným prťtměrem posunťt klíčových bodii

s váhami 1 : S2 do polohy (3), konformní transformací do polohy (4).

konformní úhly a pod. Z geodetického stanoviska bu-
deme od transformace žádati:

a) Ztotožnění identických (klíčových) bodů. Proto
nepovažujeme Helmertovu transformaci za dokonče-
nu.
b) Plynulý přechod mezi jednotlivými klíči, t. j.

jednoznačné výsledky na hranici dvou klíčových úze-
mí. To splňují vážené průměry posunů d x, d y, vrstev-
nicový plán kompensační a z plošných transformací
jen afinní.

c) Souřadnicové posuny transformovaného bodu
mají býti ovlivněny předchozími posuny všech bodů,
ze kterých byla poloha bodu ať přímo nebo nepřímo
odvozována. Podmínku dokonale splňuje Jungův vzo-
rec (42) a kompensační vrstevnicový plán; nesplňuje
ji afinní transformace, kde i blízký klíčový bod může
zůstati bez vlivu na celé skupiny bodů ležící v jiném
trojúhelníku.

d) Klíčový bod blízký má mnohem více ovlivňovati
transformační posuny než vzdálený. Znamená to větší
konformitu a plynulé profily v indikační ploše trans-
formace. Tomuto požadavku vyhovuje nejslaběji opět
afinní transformace, nejlépe konformní, vzorce (42)
a kompensační vrstevnicový plán, který je v podstatě
zhuštěním kompensačních vzorců (42).

e) Síť identických Ibodů určených v obou triangu-
lacích má býti dosti hustá. To vede i k zmenšení roz~
dílů posunů d x, d y mezi sousedními body a snazší
interpolaci. I u afinní transformace se pak zmenší
rozpory mezi dvojími výsledky; při malé proměnli-
vosti posunů d x, d y dá každá transformace uspoko-
jivé výsledky.
Po těchto zásadách označíme jako nejvýhodnější

vzorce (42) pro transformaci ojedinělých bodů nebo
pro zhuštění klíčových bodů. Nebude to splnění pod-
mínky [p v v] = min., ale řešení kompensační, jež dbá
i poměrného zachování ploch a délek. Výsledky mohou
konečně býti i správnější, než kdybychom při pře-
vyrovnání použili pouhého protínání zpět. Pro po-
lygonální pořady již postačí transformace podob-
nostní, jsou-li dosti přímé, a transformace afínní,

jsou-li silně lomené, aby se tak při této plošné trans-
formaci uplatnily i okolní' body.
Pro hromadné převody velkého počtu bodů použi-

jeme graficky sestrojených vrstevnicových plánů.
Podstata transformace nabádá nepoužívati složitých
počtářských řešení, zejména tvoření rovnic pro afinní
transformaci, když snazší grafický způsob dá i lepší
výsledky.
Vlastnosti některých transformací jsme ukázali na

čtvercové síti. K zakončení kapitoly přidáme ještě
příklad schematic~ého obrazce na obr. 14d. V přírodě
tvoří body A (0,-1), B (1,0), C (0,1), D (-1,0)
dokonalý čtverec. Z nich byly směrovým protínáním
určeny body I, II, III, mající přesnou polohu (O, O),
(0,5, O), (O, -0,5). Při observaci byly naměřeny bez-
vadné určující směry, vnější i vnitřní. Pří dřívější
triangulaci vyššího řádu nebyl určen základní obra-
zec A B CD správně, ale bod B obdržel chybnou po-
lohu B' (1, d) posunutou o délku d ve směru osy Y.
Dané směrníky A B', C B', DB' poruší nyní orientaci
vnějších směrů určovacích a přibližné jižníky lB',
II B', III B' orientaci vnitřních směrů. Tím se stane,
že souřadnicové vyrovnání umístí body I, II, III mimo
jejich přesné polohy; zajímavé je, že protínání vpřed
dá jinou polohu než protínání zpět~ Podmínka [p v v]
= min. tu dává různé výsledky, i při bezvadném mě-
ření, vlivem nepřesnosti dané sítě vyššího řádu.
Předpokládejme, že po čase byla triangulace vyšší-

ho řádu znovu provedena nebo opravena a bod B' byl
umístěn do své správné polohy B (1, O). Transfor-
mace souřadnic má převésti do nového základního
obrazce všechny detailní body uvnitř ležící, mezi nimi
i body I, II, III. Jak se to podaří? Ukážeme výsledky
v přehledném sestavení a na obr. 14d.
Jedině nové vyrovnání s původn'ě naměřenými smě-

ry by posunulo Ibody I, II, III do jejich přesné polohy.
Konformní transformace jediná posunuje bod III
i ve směru osy X; celkem však její výsledky nejdOU
lepší než u jiných transformací, protože se snaží
'fXJdržetipůvodní vyrovnané, byť i chybné úhly. Tako-
vých schematických i jiných řešení si můžeme vy-
tvořiti více a poznávati na nich rozdílnost funkce
jednotlivých druhů transformace.
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I Souřadnice bodů

1 11 111
__ o

I I Ix y x y x y

Správná poloha bodů.

I

O O I 0,50 O O -0,50

Její chybné urěení při chybné poloze bodu B'
protíná ním vpted o O + O,alt d O + O,6Sd -0,06 d + O,29d
protínáním zpět o - O + 0,50 d O + O,SOd -0,09 d + O,50d. protínáním kombinovaným o O + 0,42 d O + 0,74 d -O,OSd + 0,40 d

-------- .. _·~··I--I
Při posunu bodu B' do správné polohy B

Io LI y = - d budou body I, H, 111 sledovati tento I

I
posun
při afinní transformaci s kliěi A B C a A CD o O O O -0,50 d O O
při afinní transformaci s kliěi A B D a B CD o O I -0,50 d O -O,75d O -0,25 d
při obecném průměru posunů všech kliěových

I I

-O,25'd -0,66 d O -O,13dbodů s váhami p=l :82 o. O O
konformní transformácí o . O -0,25 d O -0,47 d + O,16d -O,l9d

11. Transformace S(YUřadnic růeného původu .
i zobrazení.

V tomto případě uplatní se ~ákony a zásady nale-
zené v obóu předchozích kapitolách B i a. Různost
zobrazení zvýší proměnlivost stočení a poměru měří- .
tek obou sítí a dá takto vrstevnicové indikační ploše
stále prudší spád v každém směru. A naopak : různost
dvou triangulací poruší nepravidelně exaktní mate-
matický vztah mezi oběma soustavami souřadnic a
dříve plynulé křivky tvaru kuželoseček na indikační
ploše vzájemné transformace se nyní zprohýbají, srazí
a zase rozejdou vlivem chyb obojí triangulace.
Porušení dělicího poměru a zakřivení dříve přímých

řad bodových znemožní velké plošné klíče afinní
transformace; konformní transformace bude zase
příliš složitá. Opět se nejlépe uplatní předběžná po-
dobnostní transformace s koeficienty podle těžiště
sítě a grafický vrstevnicový plán po způsobu obrazu
10e, který zde ovšem bude nepravidelně porušen
a sestrojen nikoli podle přesných vzorců, ale podle
husté sítě klíčových bodů daných v obou soustavách
nebo zhuštěných podle vzorce (42). Zde je obzvláště
nutno sestrojiti topografickou plochu s plynule za-
křivenými profily; možno jíti tak daleko od těžiště
klíče, dokud se vrstevnice nestanou příliš husté.
Potížím ze silně proměnlivého stočení a měřítka se

vyhneme, provedeme-li transformaci obou sítí na
elipsoidu. Pak se úloha redukuje na transformaci ne-
stejnorodých souřadnic a klíčové území resp. vrstev-
nicové plány mohou býti různě veliké, aniž by dochá-
zelo na okrajích ke stále Ihustějším vrstevnicím. Na
elipsoidu budou platit vzorce všech transformací -
s výjimkou Helmertovy - s pouhou záměnou pravo-
úhlých sOuřadnic za zeměpisné bez jakýchkoliv úprav,
protože posuny způsobené dvojí triangulací, jejími
orientacemi atd. budou poměrně malé. Není třeba ná-
sobiti rozdíly délkové kosinem zeměpisné šířky či při-
dati opravu ze sbíhavosti poledníků. Afinní transfor-
mace, vzorce (42) i vrstevnicový plán ztotožní vždy
identické body včetně takové opravy či poměru a
povlovně je rozdělí na ostatní body na vzdálenosti ne-
přesahující stranu I. řádu (LI), = 1°). Diferenciální
vzorce (16) ukazují, že i lineární interpolace pro tak:o-

vé vzdálenosti může způsobiti vybočení z přímé řady
bodové nebo porušení dělicího poměru uprostřed maxi-
málně o

sec <P LI ),2 'sec <p LI ),2 W

--.--(q-l) nebo --.--.-
4 4(2" 4 4(2" 12"

t. j. prakticky nejvýše o 0,0001" v některé zeměpisné
souřadnicÍ.' Jedině co nebude platiti, jsou vzorce (49)
pro určení rozestupů V LI VB Helmertovy transforma-
ce pomocí symbolů početní afinní transformace. Pouhá
záměna souřadnic x, y na <P, ), !bezpředchozích úprav
udaných ve vzorci (47) by vedla k úplně nesprávným
hodnotám.
Helmertovu transformaci pro kontrolu indentity

bodů obou sítí můžeme provésti i přímo se souřadni-
cemi rovinnými obojího zobrazení. Je-li území větší,
než připouští vzorec (24) či (28), provedeme některé
úpravy. Příkladem budiž síť v soustavě Cassiniho
a Křovákově (konformního kuželového zobrazení), při
čemž každá vznikla jinou triangulací. Transformaci
souřadnic provedeme předběžnou podobnostní trans-
formací s dodatečnými posuny podle vrstevnicového
plánu současně při libovolném počtu identických bodů
a v rozsahu takovém, dokud vrstevnice nebudou příliš
husté. To se .bude říditi podle vzdálenosti místa od
obou os zobrazení (podobně jako na obr. 8). Pro
Helmertovu transformaci přidáme Cassiniho pořadni-
cím y tabulkovaný aditament y3 : 6 M N, čímž je pro-
měníme na konformní. Pak zvolíme nejbližší rohy
desetikilometrové sítě v Křovákově soustavě, u nichž
známe i zeměpisné souřadnice <P, ), a z nich určíme
Gauss-Krligerovy souřadnice k meridiánu na př. svato-
štěpánskému. Pak třebas ve čtverci 20 X 20 km bu-
deme znáti pro 9 rohů co 10 km od sebe souřadnice
Křovákovy i Gauss-Kriigerovy pro svatoštěpánský
meridián. Zhlížíme je co nejvíce lineární podobností
transformací podle rozdílu směrníků a1Joměru délek
je~né libovolné trig. strany a zbylé posuny nalezené
pro rohy kvadraticky interpolujeme, protože na spoj-
nici tří bodů utvoříme vždy druhou diferenci.*) Se-

.) Tyto posuny dostaneme i přímo z vrstevnicového
plánu podle obr. S ze vzorců (21) a (23) a z nllBtejných
změn délek stran ětvercevůěi změně délky zvolené střed-
ní příěky čtverce.
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afinní zachování přímky a dělicí poměr délek a ploch,
strojíme z nich vrstevnicový plán obdobný obr. 10e,
kde jsme se ale vyhnuli zde příliš složitým rovnicím
a použili diferenčního počtu. Tento nomogram
bude platiti i pro ztotožněný identický bod blízko
středu čtverce a dá dodatečné posuny Cassiniho
souřadnicím zvětšeným o aditamenty, aby se triangu-
lace .převedla do zobrazovací soustavy kuželového
zobrazení Křovákova. Následující Helmertova trans-
formace pak dokončí její posun, stočeni a úpravu mě-
řítka, aby ze 7Jbylých rozestupů d se dala posuzovati
identita bodů, geologické změny a pod. Tento úkol
byl na př. řešen ústavem vyšší geodesie Benešovy
techniky pro převod polygonální sítě založené pro nové
měřeni Brna ze soustavy svatoštěpánské do Křová-
kovy v oblasti geodetických cvičení vysoké školy.

Závěr.
Vevšech třech uveřejněných článcích byl učiněn pokus

podati stručný ale ucelený přehled o transformaci sou-
řadnic v geodesii, která budou vždy živým problémem
při spojování, sjednocování nebo obnovení geodetických
základů anebo bude vynucena povlovnými geologický-
mi změnami. U nás již nalezla hojné použití při budo-
vání jednotné trigonometrické sítě. V zahraniční lite-

ratuře ruské nalezneme řešení transformace stejno-
rodých souřadnic mezi Gauss-Kriigerovými pásy, ve
francouzské zase mezi třemi pásy konformního kuželo-
vého zobrazení užitého ve-Francii. Transformace stej-
norodých i nestejnorodých souřadnic byly až dosud
nejvíce provedeny v Německu, kde poměrně přesné
triangulace 19. století, roztříštěné asi v 50 různých
souřadnicových soustavách byly v nové' době sjedno-
covány novou celostátní triangulací I. řádu. To se
obráží i v německé geodetické literatuře, kde od r.
1920 vyšlo asi 60 pojednání o transformacích s 1000
stranami textu. Protože každý autor zpravidla vy-
zdvihuje a doporučuje jiný způsob, je soubor této lite-
ratury pro nezasvěceného dosti spletitý. Různé pra-
meny byly uváděny již v textu, souhrnné podání látky
snaží se ještě podati Miiller a Kaestner (Z. f. V. 1940),
a Pinkwart (Allg. V. N. 1938 a 1942). Ale i ti řeší
problém jen S úzkého hlediska a:ktuelních německých
potřeb zejména u transformace souřadnic stejnoro-
dých. Tyto okolnosti vedly k napsání tohoto pojed-
nání, jež nepřináší žádných nových řešení, nýbrž celý
problém transformace jen staví na širší a jednotný
matematický základ pro správnou orientaci při tech-
nicképotřebě i pro studium posluchačů zeměměřického
inženýrství.

-V)'hotovováDi mapový~b děl základním nebo no"ým měřením.
52ll.89:336.211,1

Návrh na reformu vyhotovování mapových děl základním nebo novým měřením} uveřejněný Ing. Dr
Jar. štěpánmn v čísle 5/50 Z. O. vyvolal zaslouženou pozornost v kruzích čtenářů. K diskusi o thematu}
kterou si reifukce přála} došly zatím 2 příspěvky. Oba otiskujeme v přesvědčení} že nejsou posledními.

Vliv hospodářsko-technických úprav pozemků
na nové měření.

Dva momenty budování socialismu mají rozhodu-
jící význam pro změny pozemkovéhokatastru. Jsou
to:
1. Přechod k vyšším formám zemědělského podni-

kání,
2. budování průmyslu a nových čtvrtí obytných

domů, společenských kulturních a rekreačních ob-
jektů. ,
Zatím co první moment týká se převážně celého

extravilánu, druhý moment mění extravilán v blíz- .
kosti místní tratě - zasahuje tedy pozemky k zasta-
vění určené. Zde jsme u bodu ~statně důležitého.
Jet ř e b a pe vně s t a n o v it s t a v e b n í ob-
vod. V tomto obvodě bude třeba provést původní
nebo nové měření podle § § 100 a 101 zák. č. 177/27
(k. z.) a podle vládního nařízení, které upraví § 22
zák. Č. 280 Sb. ze dne 19. prosince 1949 o územním
plánování a výstavbě obcí. Za tímto obvodem prová-
dět nové měření nelze, bylo by to neúčelné a nehos-
podárné. To dodatečně zdůvodním.
V současné době v celé řadě pokrokových obcí pro-

vádějí se hospodářsko-technické úpravy pozemků pro
jednotné osevní postupy u JZD (JRD). Jak známo,
tyto úpravy provádějí pod politickým vedením země-.
měřiči ve spolupráci s agronomem. Tito technici jsou
pověřeni vyšetřit a stanovit stavební obvod. To je
úkol velmi odpovědný. Stanovením stavebního ohvo-.
du je rozděleno území na část z úprav vyloučenou a·

na část, která bude rozdělena v honovou cirkulaci ve
Viljamsově travopolním systému, kde hony jsou velmi
přibližně stejné velikosti.
kby nedošlo k národohospodářským škodám, nelze

narušit hony v cirkulaci rozšířením stavebního obvo-
du, protože toto rozšíření bylo by na úkor jen ně-
kterého honu, rotace byla by narušena a tím byl na-
rušen i celý systém travopolního hospodaření. To
v případě, že stavební obvod by byl stanoven příliš
těsný. V případě určení širšího stavebního obvodu
než je předpokládaný stavební rozvoj, zůstanou mimo
cirkulaci travopolního systému rozsáhlé zemědělské
plochy a to po delší dobu, nebo i trvale. Přesto ne-
dojde ke škodám, neboť tyto pozemky jistě budou
zemědělsky obdělávané, případně lze pro takový hon
zavésti podružnou, vlastní cirkulaci. Též lze těchto
ploch využít pro náhrady nezemědělcům.
Z toho co řečeno vyplývá: Stavební obvod je třeba

volit po důkladném vyšetření předpokládaného sta-
vebního rozvoje raději širší než užší, A k tomu po-
známka z praktického provádění: Obce průmyslové
se snaží stavební obvod nadměrně rozšířit, obce čistě
zemědělské naopak zúžit.
Zdůvodnění, proč v současné době není hospodárné

a účelné ,provádět nové měření v extravilánu, je zá-
roveň připomínkou k návrhu Dr Ing. Jar. Štěpána
uveřejněnému v Z, O. č. 5 z května 1950.
Vývoj přechodu zemědělství k vyšším formám hos-

podaření neděje se oblastně a není ukončen. Není
ukončen ani u JZD (JRD), kdehospodářsko-technické
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úpravy půdy S rotací travopolního systému jsou pro-
vedeny. Vyjmenuji hlavní důvody:
1. Cleny JZD nejsou dosud všichni držitelé a ma-

jitelé půdy,
2. státní statky někde ještě půdu získají, jinde pro-

pustí ve prospěch JZD,
3. kde bude vybudován, nebo rozšířen průmysl, ne-

bude hladu po půdě,
4. dojde k vyrovnání a ke změnam hranic kata-

strálních,
5. po zdolání nejbliŽŠích úkolů budou IJZD budovat

nové cesty, větrolamy, vodní nádrže a jiná společhá
zařízení,
6. hranice kultur se změní,
7. podružné polní cesty se zruší.
Zemědělská p4da je v pohybu, na vesnici se rodí

socialismus. Není možno měřit oblastně, není možno
měřit sous~vně vůbec. Až dojde ke krystalisaci, na-
stane čas situačních mapovacích prací v extravilánu.
Nevěřím, že se budou pro polní tratě vyhotovovat
mapy měř. 1 : 2000. Věřím, že se provede reambulace
státní a odvozené mapy 1 : 5000. Tolik k bodu 1 a 2
zrp.íněného návrhu Dr Ing. J. Štěpána.
V 1:loqě4 návrhu, doporučuje autor stabiIisovat

toliko polygonové body, které by byly vrcholy při-
bližněčtvercové sítě o rozměrech 200 až 500 m.
Vzhledem k měř. mapy 1 : 2000 nebývá hustota

polygonálních bodá větší. Doporučuje se volit délky
stran až 200 m. Vzdálenost jednotlivých pořadů bývá
podmíněna hloubkou honu a to jest asi 500 m. Na-
opak v místních tratích je důležité, aby každý pevný
bod určený souřadnicemi byl zachován. Je proto nut-
né souřadnicemi určené ,body stabilisovat trvaleji a
se zvýšenou péčí. Bylo by akceptovati návrh Ing.
Vlad. Veise, uveřejněný svého času v Z. O.
Hospodárnost stabilisace každého souřadnicemi ur-

čeného bodu dokáži podle zkušebních norem, vyda-
ných V. odborem ministerstva techniky.
Norma. minut
21a rekogn. daných bodů 60 (pro 1 starý bod)
21b volba nových bodů 300 (pro 10 nových bodů)
22 nákres sítě 48 (pro 10 nových bodů)
25 místopis 436 (pro 10 nových bodů)
26 předpis zápisníku 21 pro 11 stran
28 měř. délek pásmem 480 pro '2 X 1000 m
29 výp. zápis. délek 21 pro 11 délek
31 měření úhlů Wildem 293 pro 11 stanov.
34 výpočet úhlového z. 61 pro 22 směrů
37 předpis výp. souř. 60 pro 10 nových bodů
87 výp. souř. rozd. 240
90 zápis do sez. souř. 48 s redukcí
92 výpis měř. bodů 34 pro vynášení
93 vynášení na koord. 29
105 po~is polyg. bodů 60

celkem polygonisace pro
10 bodů délky pořadu
1000 m 2191 minut

K 1:<)mutosoučtu nutno při'poěíst čas potřebný ke
stabilisaci. Pro to je norma č. 23 v polní a č. 24
v místní trati. Potřebný čas je 400 příp. 800 minut.
Je-li 2591 minut 100%, pak 400 minut je 15,4%.
Je-li 2991 minut 100%, pak 800 minut je 26,7%.

Neprovede-li se stabilisace bodu určeného souřad-
nicemi, je 84,6% případně 73,3% práce ztraceno.
Stárnutípolygonálních sítí je vlastní problém. Je

mu možno zabránit stálým udržováním sítě. Není ob-
tížné obnovit jeden bod, ale je prakticky nemožné a
drahé obnovit celé sítě. I to mluví pro dobrou stabi-
lisaci všech souřadnicemi určených bodů.

Ing. Antonín T r p k a.

Náplň nového měiíického díla.
Otázky, jichž řešení chce autor článku svým ná-

vrhem přivoditi jsou jednak s t a r š íh o data a jed-
nání o nich se může opříti o určité zkušenosti (jako
na př, stanovení pořadí obci pro záltladní nebo nové
měření, nebo důsledky »stárnutí« měřické sítě, či
souvislé zobrazování v nových mapách a j.) nebo se
n o v ě vynořily tím, že se mění hospodářská struk-
tura našeho státu nastoupením cesty k socialismu
(jako na. př; zaměřování a zobrazování držebnostních
hranic soukromé pozemkové držby v katastrálních
mapách).
Redakce vyzvala k diskusi o nadhozených otázkách

a tak zasílám k některým z nich také své poznámky.
Přidržím se při tom pořadí, jež ve svém článku sle-
duje autor. Úvodem chtěl bych jen připomenout obec-
ně známou skútečnost, že v důsledku odlišného histo-
rického vývoje -se pozemkový katastr na Slovensku
dá srovnávat s katastrem českým jen s určitými vý-
hradami. A nyní k vlastnímu pojednání.
Bod 1. n á vrh u zní: »Vyhotovovanie máp zá-

kladným .alebo novým meraním ... nech je pravádza-
né oblastne, t. j .. súčasne v niekofko spolusúvisiacich
katastrálnych územiach.«
Toto je dávný, úplně správný, technický, admi-

nistrativně i finančně odůvodněný požadavek, který
byl již dříve odborníky vyslovován, ale neprošel asi
z důvodů fiskálních. Pokud jde o pořadí obcí urče-
ných k novému měření nebyl dodržován nikdy dříve
určitý dlouhodobý plán, čímž nechci tvrditi, že by byl
býval neexistoval. Zájemci se o nové měření zpra-
vidla hlásívali sami a byli uspokojováni podle toho,
v jaké míře se uvolovali přispět na náklady řízení
(obyčejně placením figurantů). - Myslím, že by bylo
měřicky i administrativně účelným, úsporným a vý-
hodným i spravedlivým, aby bylo budoucně postupo-
váno v novém měření, jak navrhuje autor článku,
podle plánu předem stanoveného a přísně dodržova-
ného a to současně ve všech správních ktajich, poě-
nouc v každém z nich (nebo navazujíc v nich) od nej-
důležitějších míst a to v územní souvislosti. Výhody
takového postupu jsou jistě všeobecně známé; při-
pomenu z nich jen ty hlavní: možnost' účelného roz-
ložení.měřické sítě, využití signalisace, účelná stabi-
lisace a meznikování (zejména .pozemků průběžných,
komunikací všeho druhu, vodstev aj.); jednotný p0-
stup při řízení; mstruování obyvatelstva, lidových
správ, figurantů; využití bytů a k"lnceláří, materiálu;
urychlení řízení denním rozvozem (motorickým) pra-
covních oddílů k pracovištím atd. Za největší výhodu
bych při tom však považoval to, že by rozlehlé sou-
vislé oblasti dostaly najednou, nebo aspoň rychle .za
sebou měřický elaborát jednotné přesnosti pro účely
plánovací i pro administrativu.
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Bod 4. n á V rh U zní: »Polygonálná sieť a sieť .me-
račských bodov ". Z bodov polygonových stabilizujú
sa ~batie body, ktoré by boly vrcholmi rpribliŽlleštvor-
oovej mete ... Nakofko siete ... časom. stáfnu ... ne-
bude nutné stabilizoyať ~aždý bod ... «
S tímto návrhem bych nesouhlasil; naopak. Právě

proto, že síť měřických bodů se časem trhá, neboť
z ní vypadnou body, jež se staly pro měřické účely
nevhodnými, bude užitečné, aby zůstalo z původní sítě
. co nejvíce bodů, jichž značka sice »zestárla«, ale ne-
zestárla jejich rpočtářská hodnota v homogenní pů-
vodní síti, již bude moŽllo snadno vyspravit. - D0:-
poručoval bych. za to něco jiného, něco, čím by také
bylo docíleno regtrikce při stabilisaci měřických bodů,
ale jinou úspornou cestou. - Myslím totiž, že při no-
vém měření se stabilisuje zbytečně mnoho bodů mě-·
řických n o v ě a nevyužívají se dostatečnou měrou
- jak to instrukce doporučuje - vhodné znaky v při-
rodě již existující. Tím se stává, že neustále přibý-
vají nové a nové kamenné, kovové i jiné' znaky, jež
osadily kromě měřických úřadů, pro svou potřebu
i jiné obory veřejné správy, železniční, silniční, te-
legrafní, telefonní, regulační a jiné úřady, takovou
měrou, že se v I}ich konec konců nebude lze snadno
vyznat ani odborníkům. Pamatuji se na př. ještě z.e
Slovenska, že se tam někdy na docela malé ploše
našly i tři triangulační znaky, ovšem z různých dob
a různých operací. - Při volbě a zejména stabilisaci
pevných bodů (měřických i jiných) bylo by žádoucí
více součinnosti těch resortů, které takové znaky
potřebují osazovat. - Navrhuji tedy: Budiž dbá-
no toho, jak návody připouštějí, aby k novému
osazení měřického znaku bylo přistoupeno teprve
tehdy, nedá-li se znak umístiti na vhodném, už stá-
vajícím podkladě a to i za cenu mírného zlomení poly-
gonálního pořadu nebo mírného porušení rovnosti
v délce sousedících stran pořadu. Nemyslím tím, aby
byly opomíjeny matematicky podložené zásady správ-
ného měření, nýbrž to, aby přestala honba za neúčel-
ným stupňováním dferní přesnosti nad nutnou míru.
Dále navrhuji, aby dohodou zúčastněných oborů ve-

řejné správy byl pořízen pro každé katastrální území

seznam pevných bodů, jež mají význam pro různé
druhy měřeni ať je to z kteréhokoli oboru (katastrál-
ního, výškopisného, komunikačního, vodohospodářské-
ho, lesního a j.) a jež jsou tedy jakýmisi universál-
ními pevnými body. Jejich stabilisační značka by
ovšem musela být umístěna tak, aby vyhovovala všem
předpokládaným požadavkům. Ten seznam budiž ulo-
žen u měřických Oddělení okresních národních výborů
a budiž soustavně doplňován, aby mohl sloužiti všem,
kdož mají oprávněný zájem na ex'ístenci a poloze ta-
kového bodu. Považoval bych za účelné, aby hospo-
daření universálními pevnými body bylo vzájemnou
dohodou soustředěno.
Bod 9. n á vrh u zní: »Pri prácach zobrazovacích

buď zásadně použité súvislého zobrazovania.«
Toto je požadavek, který by mohLbýti tak katego-

ricky vysloven teprve po podrobném a důkladném
vysvětlení pojmů (o tom, která mapa bude vedena,
jaká mapa bude mapou příruční atp.) a zvážení výhod..
a příw.dně i nevýhod tohoto zobrazovacího způsobu.
Takové šetření by ovšem muselo být vykonáno, p0-
kud o věci není ještě právoplatně rozhodnuto, co nej-
dříve, protože dosavadní zkušenosti nejsou zvlášť bo-
haté a poněvadž jde o základní katastrální pojem
odchylný od dosavadní stoleté tradice. - Souvislé
zobrazování nečiní potíží při novém měření po strán-
ce měřické, neboť zde tkví zřejmě jeho výhody, ale
bude činiti asi potíže při vedení, t. j. udržování p0-
zemkového katastru ve shodě se skutečným stavem
a při uložení katastrálních map, poněvadž na pozem-
ky zobrazené na styčných mapových lístech 'bude se
vztahovati pravomoc dvou nebo více úřadů s různými
sídly a dvou nebo vícerých katastrálních komisí. Po-
užívání map oprávněnými orgány by se asi zkom-
plikovalo a častá přeprava by neposloužila ani ope-
rátům, ani jich doplňování. V katastrální službě ne-
stačí posuzovati otázky věci se týkajíéí jen s hlediska
založení nebo obnovení pozemkového katastru - při
nichž převládá zpracování měřick~etní - nýbrž
je nutno bráti v úvahu i administrativně~právní otáz-
ky, jež bude nutno řešiti při vedení a užívání operátu.

Ing. Karel R yk r.

Posudky a referáty. Druhý díl obsahuje 6 kapitol: Fotolaboratorní práce,
Jedinyje normy vyrabotki na topografičeskije i goo- letecká triangulace a fotogrametrické práce, počtářské

dezičeskije raooty. (Jednotné normy pro provádění tOp(j~ práce, zhotovování map a práce kresličské, kancelářské
grafických a geodetických prací). 255 str., 290 tab., v~l. práce spojené s vytyčovacími pracemi.
15,~X22,8cm, 1949,Moskva, Geodezizdat, váz., 19 rub. - To by ·byl velmi stručný přehled o velmi obsáhlé a
SZKú 9449. velmi de,tailně propracované látce vydané GUGK (Úst!'.
Kniha jest rozdělena na 2 díly - polní měřické práce úřad geodesie a kartografie) při radě ministrů SSSR na

a práce kancelářské. základě nařízení vlády SSSR ze dne 7. I. 1949 Č. 378-p.
První díl obsahuje 12 kapitol: Triangulace (včetně S platností od 1. V. 1949byly tyto normy zavedeny jako

astronomických prací), gravimetrie, geometrická nivelll;- povinné pro veškerá ministerstva a státní úřady, které
ce, polygonové sítě, theodolitové pořady, topograficJW provádějí topografické a.geodetické práce.
mapování (měřítka 1:500,1:1000,1:2000,1:10000, 1:25000, Obsáhlost, zajímavost a aktuálnost látky přesahují rá-
1:100000,1:200000),topografické práce prováděné na poo- mee obvyklé recense; bude proto obsahu této knihy věno-
kladě letecké fotogrametrie (kreslení vrstevnic na .doda- vána zasloužená pozornost v obsáhlejším pojednání v ně-
ných fotopláneeh, letecká stereofotogrametrie), geodetie- kterém z dalších čísel časopisu. Dnes jen poznamenává-
ký podklad pro leteckou fotogrametrii, vytyčovací práce, me; že tyto 8

1
0větské zeměměřické normy (systematicky

různé práce (pr()Sekávání lesních průseků, zemní prác~, zpracované a tiskem vydané) jsou prvními normami ze-
časové ztráty zaviněné stěhováním během polních mě:\'. měměřické práce na území Evropy.
prací) a použití různých dopravních prostředků. 'Ing. NěmčenkQ.

Hlavní a odpovědný správce: Ing. Dr BoliumilPour. -' Majetník a vydavatel Spolek česk()Slov.inženýrlJ. a techniků.
- Středočeské tiskárny n. p., závod 20. Praha XVI. Telefon 410-62.- Redakční korespodend'ence budiž řízena na

adresu hlavního redaktora Praha XVI, Nábř~í LegU 3. Tel. 493-79. \
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