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Krakov.iany v geodesil.

. takže v rozepsaném tvaru jePak můžeme první rovnici psáti jako součin dvou
jednosloupcových k-anů

kde druhý k-an .je složen z prvků prvniho řádku a,
čili prvního sloupce sdruženého k-anu xa. Je tudíž
symbolicky x. (xo,)l = 1

1
,

Podobně je levá strana druhé rovnice dána SOUCl-

nem x a druhého sloupce xa, takže x. (xo,)2= 12, atd. Jedná-li se o to, abychom měli neznámé určeny jako
Celou soustavu rovnic možno psáti ve tvaru součinu f k ' h t 4) t . I I I 'unce p r a v y c s . ran, . J. l' 2' 3' vynaso--

IX} Ia11 a12 a13) lIl) -bíme vztah x.xo,=l inversním k-anem r. Poně-
y a a. a I čili x xo, I vadž je (x.xa).ar'l=x.(a,-l.a)=x.x=x, obdr-

• 21 2223 = 2.' • =. žíme
z a31 a32 a33" 13 (21) x = l. 0.-\ čili x = I. (fíl . ~) ; (24)

"Srovnáním s (12) vidíme, že nalézti neznámé členy odpovídající rovnice jsou pak

~~~,u j:' t~téi, ~~:i d~~ X = (h' 11+ g' 12 h' 12 + g' 13 h' 13) 11+ (g' 12 h' 22+ g' 13 h' 23) 12+ (g' 13 h' 33) 13

liti jednosloupcový k-an y = (h' 1.2+ g' 23 h' 13) 11+ (h' 22+ g' 23 h' 23) 12+ (g'23 h' 33) 13
I čtverečným k-anem o,. (h' ) 1 + (h' ) 1 + (h') Iz = 13 1 23 2 33 3'Rozložíme proto a na
S9učin kanonických tvarů g. h a dospějeme k rovnici Je-li krakovjan a s y m e t ri c ký, uvedeme ještě

řešení, v němž užijeme k-anové odm~niny r. Vyjde-
(22) me z rovnice x. x (r. r) = l, kde klademe x (r. r) =

= r . r. Po úpravě je
(x. xr) . r = l; (25)

(22a) další postup je stejný jako v předcházejícím. Jsou
tudíž výsledné vzorce pro tři uvedené způsoby řešení

x = (l : xr) : r, (25a)
x = (I : xr) . r1. (26)
x = l. (.,...-1. ,-J-). (27)

Řešení lineárních rovnic.
Symbolického počtu krakovjany použijeme s výho-

dou pro soustavy I i n e á r n í c hro v nic.
Máme najíti neznámé x, y, z, které vyhovují sou-

stavě
a11 X + a21Y + a31 z = 11
a12X + a22Y + a32z = 12
a13X + a23 Y + a33z = 13,

Označme: x jednosloupcový krakovjan složený z ne-
známých,. a čtverečný k-an složený ze součinitelů
u nich a l jednosloupcový k-an, jehož členy jsOu
pravé strany rovnic, t. j.

což odpovídá dvěma soustavám rovnic

X 1 + Y g21 + z g31 = l' l'
Y 1 + z gá2 = I'2'

Z 1 = 1'3'

l' h11 = IlO1
l' h21 + 1'2 h22 = 12,1
l' h31 + 1'2 h32 + l'3 h33 = 13;1

z těch postupně vypočteme· l' l' 1'2' 1'3 a z, y, x.
Pro t. zv. vzájemně ne z á v i s I é určení nezná-

mých použijeme rovnici x. xg ='1', kterou vynásobí-
me [T1 a upravíme. Obdržíme pak

I:H;JI 1 O

n·g'12 1
g' 13 g'23

což dává soustavu rovnic, v níž jsou neznámé od-
děleny

X = 1'1 + 1'2 g' 12+ l'3 g' 13'

y= l' + 1'3 g'23' ~2
z= l' 3
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Pozn.: Poněvadž pro symetrický krakovjan a je
U. h = h. U, můžeme provésti rozklad ze vzorce
(x. 7: h) . U = l, takže x = (l : 7: U) : h; to odpovídá
- jak se v dalším přes\Tědčíme - Gaussovu algo-
ritmu. '

K o n t r o I u úkonů, používaných pro řešení lineár-
ních rovnic provedeme použitím vztahů, platných pro
součty prvků v krakovjanech.
Mějme součin dvou k-anů" které mají ~

sloupce složeny z prvků, jež jsou součtem členů v pří-
slušných řádcích. Snadno se přesvědčíme, že na př. .

{
all a21: (all + a21)} {bll b.21:(bll + b21)}
a12a22: (a1'2+ a22) . 1>1'2b22: ('b"2+ b22) =

~U:+<\;i(t+~,i)il~:!E~+~,;+~,ii}·
kde

{
all a21} {bll b2l } {Cn C21}
a12a22 . b12b2'2 = C12C22 "

Je tudíž možno prvky v posledním sloupci a řádku
součinu získat buď vynásobením odpovídajících sloup-
clÍ v součinitelích, anebo součtem řádků, resp. sloupců
v součinu. Člen v posledním sloupci a řádku je sou-
čtem všech prvkú součinu.

UžiU krakovjanů V geodesii.
Jako příklad užití krakov~ového počtu uveďme

vyrovnáIllí pozorováiní zprostředku-
jících.
Opravy jednotlivých pozorování pišme ve tvaru

:'~".'+M+o,.'+J'~ gHH
Pak jednosloupcový k-an složený z n oprav je

{
~:}={; }.{ ::.:: : :~ }. čili v ~ X . 7: o, (28)
. z c1 c2 •• cn
Vn 1 li 12 • • ln

kde X je jednosloupcový k-all obsahující neznámé
a jedničku; o pak je k-an složený ze součinitelů a
absolutních členů v rovnicích oprav. Utvořme výraz

[pvv] =P1' V1'
2+ P2' V22+..+Pn .vn2 =

({
V1}lp10 . n }) {VI}

= ~2. ~ ~2 : ~ • ~2 ,t. j.

, vn O O O Pn Vn
• [pvv] = (V. p) . V; (29)

čtvercčný k-an p má prvky na hlavní úhlopříčce rovny
vahám jednotlivých pozorování a ostatní nulové. D0-
sazením a použitím identických rovnic (7) obdržíme
postupně

[pvv] = {(X. 7: o) . p} . (X. 7: o) =
= ({(X. 7:0) .p} .0) .X=
= «X. 7: o) . (o . 7: p» .X =
= (X . {(o. 7: p) . o}) .X.

Poněvadž p je úhlopříčný k-an, platí 7: p = p a

[pvv]=(X.{(o.p).O}).X. čili
[pvv] = (X. A) .X; (30)

v rozepsaném tvaru je

[pvv] = ({;l.{~::l~:'~l
z [pca] [pcb]
1 [pla] [pIb]

[pac]
[pbc]
[pec]
[pic]

[pal]}) {'Xl[pbl] y
[pcl] . z
[pIl] 1

Tento výraz je funkcí krakovjanů X a A, které jsou
dále závislé na svých prvcích. Pro minimum této
funkce je její diferenciál roven nule, t. j.

d [pvv] = (dX .A) .X+ (X .dA) .X+
+ (X.A) .dX=O.

Poněvadž proměnné jsou pouze neznámé X, y, z, jsou
diferenciály k·anů X a A

{

OOOO}O O O O
a dA = O O O O .

0000
Je tudíž - vzhledem k tomu, že A je k-an symetric-
ký; a X .A má jen jeden sloupec -

(dX.A) .X=dX. (X.7:A) =dX. (X.A) =
= (X .A) .dX.

Dále je (X. d A) .X = O, ,takže podmínka minima zní

(X.A) .dX=O; (31),

po vynásobení X .A je

{

([paa] .x+ [pab] .y+ [pac] .z+ [pal])lldxl
([pba] . x + [pbb] . y + [pbc] . z + {phl]) . dy =O.
([pca] .x+ [pcb] .y+ [pec] .z+ [pcl]) dz
([pla].x + [plb] .y+ [pic] .z+ [pIl]) O

Aby tato rovnice byla splněna pro libovolná dx, dy, dz,
musí' býti první tři členy k-anu X .A rovny nule, což
vede k nor m á I ním rovnicím; tyto můžeme psáti
ve tvaru

1;)'I~::l~::l~::l}=I=i:~~),čili
z [pca] [peb] [pcc] - ['pcl]

x.7:a=l. (32)

Po dosazení do výrazu pro [pvv]. obdržíme

{
O} . O

[pvv] = .
([pal] .X + [pbl] .; + [pel] . z + [pIl])

·1 ;1= [pal] .x+ [pbl] .'y+ [pel] .z+ [pIl].
~ . (3oa)

Při výpočtu neznámých ze vztahu x. 7: a= l prove-
deme nejprve rozklad krakovjanu složeného z a a 1
podle rovnice
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která není nic jiného, než postupně rozložené k-any
a = g. h a Z= Z' • h; snadno dokážeme, že

[pal]
- [paa]

[pb!.l}
[pbb .1] ,
[pcl.2]
[pec. 2]

(

[paa] [pab] [pac] )
h= O [pbb.1}[pbc.1].

O O [pec. 2]

Je tudíž soustava rovnic odpovídající provedené-
mu vynásobení x. T g = Z' ve tvaru

X +
[pabr+ [pac} z + [pal}
[paa} . y [paa} '. [paa] = O;

['pbc .1] [pbl.l]
, y + [pbb .1] . z + [pbb .1] = O; (34)

z + [pel. 2] _ O'
[pec. 2] - ,

[pab] [pae]
[paa} [paa]
'1 [pbc .1}

[pbb .1]

jsou to vydělené r e d u k o van é nor m á I n í r o v-
nice.

Pro vzájemně n e z á v i s I éře š e n í určíme po
provedeném rozkladu k-anu {aJ Z} ještě g"'"1 z rovnice
g-I . g = T. Srovnáním rovnic pro jednotlivé členy
k-anu T s rovnicemi pro výpočet činitelů při přímém
řešení redukovaných normálních rovnicI) se přesvěd-
číme, že

(
1 O O)

g"'"l = AI 1 O ;
. A2 B2 1,

ze vztahu x = Z' • g-t pak obdržíme jednotlivé člep.y
k-anu x

'x = _ [pal]:.-.- [pb~l A __ [_pe_I_.2_]. A
2[paa] [pbb.l] 1 [pcc.2]

[pb!.l] [pd.2] B
[pbb .1] [pec. 2]' 2

[pel.2]
[pec. 2]

Poněkud jiný způsob použijeme, chceme-li současně
určit [pvv]. Normální rovnice a výraz pro [pvv]
mů.ženie totiž psát ve tvaru

{;){~::J~:~Ji:~j[:~j)'{ ~)'z . [pac] [pbc] [pec] [pel] = O '
1 . [pal] [pbl] [pel] [pIl] [pvv]

neb X.A =L. (36)
Rozložíme-li A na součin kanonických tvarů G. HJ

je po úpravě (37)
CX.TG).H=L, čili L'.H=L, X.TG=L'.

\

5) Viz prof. Ing. Dr Josef Ryšavý, Vyšší goodesie,
Praha 1947.str. 453. I

Z rovnice X:TG = LJzjisŤíme, že poslední člen jedno-
sloupcového k-anu L' je jednička. Podobně ze vzta-
hu L' . H = L plyne, že první tři členy téhož k-anu'
jsou nuly. Rozkladem A = G. II dále určíme členy
kanonických tvarů jako příslušné redukované sumač-
ní znaky neb jejich poměry, takže rozepsané vztahy
L' . H = L a X. TG = L' jsou

{~}..{[~ali:~~l]i~:\]~:~1'1]...}~{~ I.
O O O [pec. 2] [pel. 2}- O
1 O O O [pIl. 3] . [pvv]

(37a)

t:
O

[.,

1
[pab]
[paa]
[pac]
[paa]
[pal]
[paa]

1 O O

[pbc .1]
1 O

[pbb .1]
[pb!.l] [pel.2]

1
[t>bb.1] [pec. 2]

Vynásobením L". H 4 obdržíme [pIl. 3], takže

[pvv] = [pIl.. 3]. (3Th)

Vydělené redukované normální rovnice pak, odpo-
vídají vztahům, platným pro první tři prvky k-anu L',
t. j.

X.(TG)l=O, X. (rG)2=0, X. (rG)3=0; (37c)

Z· nich postupně ur,číme z, y, a x.
Jedná-li se o pří m é určení neznámých a [pvv] ,

vypočteme - po rozkladu A = G . H - krakovjan G-J.
z rovnice

(38)

(39)X=L' .G-l.

Tato rovnice rozepsána dává

{
Xl f °1 f 1 O ° 01~I=~~}·~.~~;2~ ? ·
1 llJlXYZl

jak: dokážeme, dosadíme ~o G v rovnici (38) sumač-
ní znaky. Stačí tudíž určiti G-J. a prvky poslední řád-
ky jsou neznámé X, y, z. Píšeme též symbolicky

Vzhledem k tomu, že krakovjan A je symetrický,
můžeme jej rozložit podle rovnice A = R .RJ t. j. vyp0-
číst jeho k-ovou odmocninu. Pak je R= G. y'Hw

kde y'Hu je úhlopříčný k-an, jehož prvky v hlavní
úhlopříčce jsou \/[paa], y'[pbb.1], y'[pec.2],
y'[pll.3], jak plyne z rovnice (37a). Utvořme nyní
k-an R*J který má stejné prvky jako R až na poslední,
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t. j. y'[pll. 3]; tento nahrad'me jednič.kou. Pak mů-
žeme psát R* = G. y'H*u, kde y'H*u je úhlopříčný
krakovjan; prvkL ifho úhlopříčky jsou stejné jako
v krakovjanu \JHu) až na poslední, který je roven
jedničce. Je tudíž (R*)-l =G-l. (ýH*u)-\ -takže po-
slední řádka k-anu (R*)-l je stejná jako u G-l. Jsou
proto výrazy

r
- [pab]

V [paa] VypaaJ .

O V [phb .1]
R=

[pac] [pal]

V[paa] V[paa]
[pbc .1] [pb1.1]

V[pbb .1] V[pbb .1]'1
[pcl.2]

O V[pcc. 2] V[Pcc. 2]'
O '" "0 ·······....·····0············: ···V [~~~ ':3i'

1

V[paa]
O O O

\
A1 1

V[pbb .1] V[pbb .1]
O O

(R*)-!1.=
A2 B2 1

V[pcc.2] V[pcc.2] V[pcc.2]
O

x y z 1

.i (f . T a-1) .1~ j) .(- pJ . d li= ~ Ci . d lj,
~=J 1=1

Ci

kde Ci jsou konstanty.

Použijeme-li zákona o přenášení chyb, je čtverec
střední ch~y této funkce

mř ~ i,( Cf·, w') .(~: jr~'·mi;
protože je Pt. mt2 = pj .mj2 = ma 2, můžeme psát

~ =i {f. ({ 0;-1. ({ai, hi,Ci}'
Pt i~1

• {Pi . aj, pj. bj, Pi' Cj}) } .a-1)} • f =

.= {f. ({a-1• \l{ai' biJ Ci}·{Pi. aj, Pi. bi, Pi' Ci})}. a-1)}. f.

n

Z {ai, hi, Ci}. {Pi' ai, Pi· bi, Pi. Ci}=
i == 1

(

[paa] [pah] [pac] j
= [pah] [Phb.] [phc] = a,

[pca] [pcb] [pcc]

1- = (f •a-1) • f·
Pt

Ze vztahu a. a-'1 = T snadno zjistíme, že rovnice,
které určují jednotlivé prvky kraikovjanu tri1 jsou
identické s rovnicemi, z nichž určujeme v á h o v é
s o u čin i tel e Qik. Můžeme tudíž k-an a-'1 psáti

(

Qu Q21 Q31 )
0;-1= Q12 Q22 Q3'2 = Q,

Q13 Q23 Q33

takže rozepsaný vzorec (43) je

Po vynásobení obdržíme vzorec shodný s obvykle UŽÍ-
vaným. Jednotlivá Qik určíme numericky ze vztahu
Q = 1""1.r'l = (7'""1:)12, t. j.

1

V [paa]
, A1
Q= V[pbb.1]

A2

V[pcc.2]

r
v[~.~I

1

V [pbb .1]
B2

V[pcc.2]

V případě, že prvky krakovjanu f nejsou čísla celá,
je výhodnější pOčítati l/ptze vzorců, které vzniknou
rozkladem k-MU a"'\ t. j.
1- = (f • T g"'1) . (f • T h-;l) = (f • T ,,--1) • (f • T 'f""1).
Pt (45)
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r :' !.
1 Al. A2 1 2

V[paa] V[p1Jb.1] v [pcc .2]
1 1 H2-

J,:J
O V [p1Jb.1J V[pcc.2JPf

O O
1

V[pcc.2] J
, ,

Snadno se přesvědčíme, že tento vzorec je i formálně
shodný s obvykle užívaným

1 fi2 [f2.1]" [f3.2]2p;= [paa] + [pbb.l] + [pcc.2] .

výrazy, určující převratné hodnoty vah n e z n á-
m Ý c h x, y, z obdržíme postupným dosazením

f1 = 1, f2 = O, f3 = O
f1 = O, f2 = 1, f3 = O do vzorců pro ~,~, ~ .

Px py pz
f1 == O, f2 = O, f3 = 1

111
-p = Qu' - = Q22 a - = Q33'

X py pz

takže ve výrazu stačí mezi sebou vynásobit pouze
stejnojmenné sloupce k-anu r-1•

Uveďme ještě odvození dvou důležitých k o n t r o 1.

Utvoříme-li součin

Q . 7: h = a~l . 7: h = (g""'1 . h~l)/.7: h = r1 .
• (7: h . 7: h-1) = rr"

platí pro prvky na hlavní úhlopříčce g""'1vztahy

1=Q1·(7:h)1=
= [paa] . Qu + [pabJ . Q12+ [pac] . Qu

1=Q2.(7:h)2= (46)
- [pbb.1] .Q22+ [pbc.l] .Q23

1=Q3·(7:h)3=
- [pec. 2] . Q33'

,což jsou známé kontrolní rovnice.

Doplňme krakovjany a a Q = a~l součtovým sloup-
cem. Poněvadž je a. Q = 7:, platí

![paa] [pab] [pac] [pas,]) lQu Q21Q31
[pab] [pbb] [pbc] [pbs'] . Q12Q22Q32
[pac] [pcb] [pcc] [pes'] Q13Q23Q33

~ftUUI~
l111!3

kde [vas'J = [paa] + [pab] + [pac] atd. Poslední
prvek součinu je

3 = [pas'] . [Qi1] + [pbs'] . [Qi2] + [pes'] . [Qi3]'
(47)

Jako příklad uveďme řešení normálních rovnic se
vzájemně nezávislým určením Ileznámých, ý[pvv]
a vahových koeficientů Qik. Viz tabulka na str. 142
a 143.
Při vyčíslení postupujeme takto:
1. Sestavíme k-an A složený ze součinitelů a abso-

lutních členů normálních rovnic a rozšíříme ho
o součtový sloupec a řádku, takže dostaneme syme-
trický k-an, který můžeme psát ve tvaru součinu

Au A21 A31 A41 A51 [Ai1]
A12 A22 A32 A42 A52 [Ai2]
A13 A23 A33 A43 A53 [Ai3]
A14 A24 A34 A44 A54 [Ai4]
A15 A25 A35 A45 A55 [Ai5]

'" ."."" "'j"

[A1k] [A2k] [A3k] [A4d [A5k] [A]

[Ri1]!%
[Ri?l
[Rol ;

[Ri4] J
[Ri:;1

f

Ru R21 R31 ;R41R51
O R22 R32 R'!2 R52

=~O O R33 R43 R53

lo O O R44 R54
O O O O R55

vnitřní část druhého k-anu je k-anová odmocnina R.
Její" výpočet provedeme tak, že určíme Rll = VAu
a pak postupně pn:ky první řádky; kontrolu dává vý-
počet součtového členu [Ri1] =.[Ai1] : Rll (tento je
ve formuláři uveden v závorce nad normálně provede-
ným součtem řádky). Podobně postupujeme v dalších
řádkách, takže na př.

R33= V A33- {' R31}.{ R31},
R3'2 R32

R43 = ( A43 - { ~:~}. { ~:J):RS3' •••

a na kontrolu

[Ritsl = ( [Ai3] - {::~ }.H~:~j}):R33·
Celkovou kontrolou výpočtu R je hodnota součtu
všech prvků v A, kterou dostaneme ze vztahu

[A] = [Ri1P+ [Ri2P + [Ri3F + [Ri4F + [Ri5P.
Poslední prvek v k-anu Rt. j. R55 je roven ý[pvv].

2. Nahrádíme tento člen jedničkou a vypočteme
inversní hodnotu (R* )-1 takto vzniklého krakovjanu
R* z rovnice

R*'u O O O O [R",,] !
R*"12R*'22 O O O [R*'i2]
R*'13 R*'23 R*'S3 O O [R*'i3] .
R*'14 R*'24 R*'34 R*'44 O [R*'i.J J
R*' 15R*'25 R*' 35R*' 45 1 [R*'i5]

fRll R21 R31 R41 R51 [Rh]]
1 O O O O 1
01000 1

O ~22 R32 R42 R52 [Ri2] 00100 1

'l~O R33 R43 R53 [Ri3] = 00010 1 ,
O O R44,R54 [~i4] J 00001 1

O O O 1
1 1 1 1 1 5

kde uvažujeme i součtové sloupce.
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[psa]
A11 +2,800
r11
R11 + 1,67332

r'11
R o'11 "+-0,59761

r'l~
RO'l~ + 0,17109

r'13
RO' 13 + 0,03983

r' 14
R"14 + 0,16574

x
ROl

15

. I
[pabJ
AZ1 --0,680
r21
R21 - 0,40638

I
[pbb] 1-+

422 +2,180
rZ2
R22 + 1}J.1946

r'22 '
R"Z2 + 0,70449

r'23
R o,23 + 0,16402

r' 24
RO'24 + 0,09825

y
RO'

25

I Q" L+0.14335
~Z2 + 0,53286

[pac]
A31 0,000
r31
R31 O~OOO

[pbc]
A32 -0,550
r3"2

R32 -0,38747

I
[pec] 1-+
A33 + 2,920
r33
R33 + 1,66429

r' 33
RO'33 + 0,60086

r' 34
RO' 34 + 0,18449

z
ROl 35 + 1,77880

I
Q31 + 0,05451

Q321 + 0,11668

I 1-+

Q33 + 0,39507

[pad]
A41 -0,500'
r41
R41 - 0,29881

[pbd]
A4~ 0,000
r42
R42 -:- 0,08555

[pod]
~3 -0,610
r43
R43 - 0,38644

I
[pdd] L
A44 + 1,830
r44
R« + 1,25859

I r'44
RO'44 + 0,79454

Q43 + 0,14658

I 1-+
Q.•4 + 0,63130

Zeměměřický Obzor" SIA
roěnik 11/38 (1950) .ěislo 9

[pal]
A51 -0,960

[pbl]
A52 + 0,840

[pel]
A53 -5,0~0

R53 -2,92277

I [pdl]
I A54 + 1,110

I . R54 - 0,12262

[pIl]
A55 + 22.930v [pvv]
R55 + 3,72296
R\5 +1

I RO'
55

<+0,74501)
[Qh] +0,74502

<+0,87095)
[Q.2] + 0,87095

<+0,71283)
[Qi3] + 0,71284

<+ 0,98762)
[Qi4] + 0,98763

<+ 3,31639)
[Q] + 3,31644
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[Ail] + 0,660
(+ 0,39443)

[Ril] + 0,39442

[R·'il] + 0,59761

[Ai2] + 1,790
(+ 1,37397)

[R2] + 1,37397

(+ 0,87558)
[R·'i2] + 0,87558

[Ais] - 3,270
(-1,64492)

[Ris] -1,64492

(+ 0,80470)
[R·'is] + 0,80471

[Ai4] + 1,830
(+ 1,13599)

[RiJ + 1,13597

(+ 1,24301)
[R·'i4] + 1,24302

[Ai:,) '1+18,890
(+ 3,72296)

[Ri5] + 3,72296
[R"'i5] + 1

(+ 3,47289)
[R·'i5] + 3,47293

[A] + 19,900
(+ 19,89998)

[r]5 +5
(+ (OO1סס,5

,

[rL +4 I

(+ 4,00003)

4
= ~ [r'i,;]2
n=l

[pbs']
[ai2] +10,950

[pes']
[ais] + 1,760

[pds']
[a4] +0,720

5

=~ [RinP
n= 1

5
= Z [R*;nJ [R*'inJ
n=l

4

= ~ [ain] [Qin]
n=1

Tn. = +V[PVV] __+ 3,72296
--o ~=== = ± 1,520

- n-v -V 10-4

.
Výpočet provádíme po řádkách, takže na př. pro
prvky čtvrté řádky je

R.' = _{R*'22}. { R42} : R
24 R*'2S R4S 44'

R*'S4= - (R*' SS' R43) : R44
R·'44 = 1 : R"", a na kontrolu

(Kontrolní člen je ve formuláři uveden v závorce nad
příslušným součtem řádky.) Poslední řádka invemní-
ho (sdruženého) k-anu dává hodnoty neznámých t. j.
R*'l5 = X, R·'25 = y, R*'S5= Z, R·'45 = t. Celkovou
kontrolou je výpočet posledního členu v rozšířeném
jednotkovém k-anu, t. j.

5= [R*'il] . [Rh] + [R*'i2] . [Ri2] + [R*'is] . [Ris] +
+ [R*'i4] . [RŽ4]+ [R*'Ž5] .1.

3. Po té následuje výpočet k-anu váhových souči-
nitelů Q s kontrolami podle vzorce

Qll Q2l QSl Q4l. [Qh]
Q"2 Q22 QS2 Q4'2 ~ [Qi2]
Q,S Q2S Qss Q4S ~ [Qis] _
Qú ~4 QS4 Q44: [Qi4]

[Q:~'j"'[Q'~~]"['Q~'~i'[Q~~ir' '['Qj""

IR.'ll O O O [R.'i1]}2
R*"2 R*'22 O O [R·'i2] boe R.' ,

= R.' R·' R*' O [R*':] .' ne ik =.r ik·lS 2S ss 's
R·',4 R*'24 R*'S4 R*'u [R·'i4]

Při tom .postupujeme podobně jako v předešlých pří-
vadech v řádkách, takže na př.

{R*' ) {R.' )22 2'2 {R*' } {R*' }Q22= R'*2S . R*'2s , QS2= Q2S= R.,23. R.,33
R*'24 R*'24 24 34

{

R*'22) {[R.'il])
[Qž2] = R·'2S • [R·'i2]

R*'24 [R*'i3]
Celkovou kontrolou je pak výpočet součtu všech prvků
vQ~t .

[Q] = [R*'hJ2 + [R*'ž2J2 + [R*'isP + [R*'i4P.
Tyto hodnoty jsou též uvedeny v závorkách.
Dále můžeme provésti ještě zkoušku Flintovu podle

vzorce (47). K tomu ovšem nutno znáti součty řád-
kové v k-anu aJ, čili' !prvních čtyř prvků v řádkách
k-anu A. Tato pak je

4 = [aŽ,] [Qžl] + [aŽ2] [Qi2] +
+ [als] [Qis] + [ai4] [Qi4]'

(Dokončení příště.)
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Použiti rámcového koordlnatografu
k výpočtu yýměr parcel na katastrálni mapě t: tOOO.

výpočet výměr parcel lze též provádět ze souřadnic odměřených na mapě rámcovým koordinatografem
firmy Haag-8treit. V každém případě jest tento způsob výpočtu značně 'přesnější a většinou i rychlejší než
metody s dosud používanými pomůckami.

Naskytá se též otázka použití tohoto způsobu pro výpočet výměr parcel na mapě 1:5000.

výpočet výměr parcel na katastrální mapě provádí
se většinou nitkovým planimetrem, nebo u jedno-
duchých obrazců z odměřených délek vynášecími troj-
úhelníky. Katastrální návod připouští také planimetr
polární. Tohoto přístroje se přesto, že se s ním nej-
rychleji pracuje, používá hlavně jen při hledání hru-
bých chyb. Výpočet se provádí též z polních měr. Ze.
zkušenosti však možno říci, že jest velmi málo parcel,
jejichž výměry .lze z polních měr určiti. Podle okol-..
ností provádí se různé kombinace uvedených způsobů.
Možnost odečítání souřadnic lomů parcel na mapě

rámcovým koordinatografem Haag-Streit přivedla
mne na myšlenku využíti toho k výpočtu výměr par-
cel. Před časem*) 'použil jsem tohoto způsobu pro vý-
počet výměr parcel nakatastrální mapě k. ú. Březnice.

Provedení. Po zobrazení situace na katastrální mapě
a očíslování parcél přikročí se k výpočtu výměr. Nej-
prve na katastrální mapě, nebo lépe na průsvitce z ce-
Ionu, označí se lomy parcel kroužkem a postupně se
očíslují na př. od 1 do 999. Nestačí-li toto očíslování
pro celý list, čísluje se znovu od 1 do 999, ovšem tak,
aby se stejná čísla nevyskytovala u jedné parcely.
Současně se provádí předpis pro analytický výpočet
a založí se seznam souřadnic.
Teprve ,potom přikročí se k odeč.ítání souřadnic

lomů parcel koordinatografem. Pomocí stavěcích šrou-
bů nastaví se přístroj přesně na' křížky souřadnicové
sítě. Poloha číslovaných pásek se tak upraví, aby sou-
řadnice bodů bylo možno odečítat v jednotné síti. Re-
dukce souřadnic na s. v. roh sekčního rámce nen.í
třeba provádět. Správnou polohu přístroje je dobře
překontrolovat. Nastaví se souřadnice některých po-
lygonových bodů, na podkladě ~ichž byla situace z0-
brazena. Příslušné body musí se objevit uprostřed
kruhové značky mikroskopu. Není"li tomu tak, není
přístroj přesně nastaven a provede se okamžitě ná-
prava. Potom se postupně mikroskop přístroje nasta-
vuje na lomy parcel a příslušné souřadnice se ode-
čítají na pravítkách. Používá-li se. prusvitky, pokládá
se na list v místě, kde se pracuje skleněná destička,
aby průsvitka přilnula k listu a situace byla dobře
a bez paralaxy patrna. Souřadnice se zapisují do se-
znamu souřadnic. Odčítání souřadnic provádí se dva-
krát; v normální poloze přístroje a v poloze otočené
o 180°. Příslušnou úpravou číslovaných pásek docílí
se toho, že u týchž 'bodů při .odčítání v:obou polohách
přístroje dostáváme až na cm stejné hodnoty souřadmc.
Při posuzování obou hodnot nebudou tyto rozdíly větší
než 0,05 m (1 : 1000).

-) Vi:IJZ. O. 1949čís. 4, str. 39: Použití rámcového kQ;"
ordínatografu k zobrazení sítuace na katastrální mapě
1 : 1000- závěr.

Dvojím odečítáním souřadnic je prakticky vyloučena
hrubá chyba a je samozřejmé, že se ještě zvýší přes-
nost, když pro analytický výpočet výměr se použijí
aritmetické průměry odečtených hodnot. Vzhledem
k tomu, že přístroj má pracovní plochu 40X50 cm,
lze celou plochu sekčního listu zpracovat na dvakrát.
U průsečíků hranic parcel se sekčními čarami od-

měřuje se vlastně jenom jedna souřadnice, druhá je
dána sekční čarou. Ta se také nastaví na příslui'lném
pravítku. Objeví-li se určité diference při pohledu do
mikroskopu, je to jen důsledek nepřesného vytaženi
sekční čáry. Souřadnice 'Průsečíků se zjistí též v sou-
sedním listě. Není-li většíchdiferencí, použije se opět
pro výpočet aritmetický průměr hodnot a to z obou
sousedních listů. V případě větších diferencí musí se
jejich původ vyšetřiti a tím se současně provádí p0-
rovnání styků.

Souřadnice bodů katastrální hranice se vypočtou
předem a vYnesou současně' s polygonovou sítí, ještě
před zobrazováním situace.
Analytický výpočet provádí se počítacím strojem

obvyklým způsobem, na čtyři desetinná místa. Součet
mUSiÍdát přesně dvojnásobnou výměru sekčního .listu.
Dělením dvěma a zaokrouhlením, dostanou se konečné
výměry ,parceL Nepatrná diference vyplývající ze
zaokrouhlení se snadno odstran\ Proti dosavadnímu
způsobu odpadá jakékoli rozdělování, resp. yyrovná-
vání odchylek. Skupinový výpočet výměr parcel může
odpadnouti. Jestliže se ve výpočtu stala hrubá chyba,
neuzavře se součet výměr na výměru mapového listu.
Postupně se vylučují skupiny parcel, vypočtou se
skupinové mnohoúhelníky až se na chybu přijde. vý-
počet přírůstků a úbytků odpadá vůbec.

Praktické výsledky. Výpočet výměr na mapovém
listě Č. 11/3 k. Ú. Březnice byl v podstatě proveden,
jak bylo výše naznačeno. Aby však byly zjištěny od-
chylky ve výměrách při odčítání souřadnic ve dvou
polohách přístroje, byly počítány výměry z těchto
dvojích hodnot. U průsečíků hranic se sekčními ča-
rami nebyly zapisovány llanésouřadnice sekční čáry,
ale souřadnice odměřené přístrojem. Chtěl jsem zjistit,
jaký vliv může mít případně nepřesné vyrýsování
sekční čáry na výměry 'Parcel a na celkovou výměru
listu.
List je zobrazen v měřítku 1 : 1000, má celkem 87

. parcel a dHů, z toho asi 20% je nepravidelných
s mnoha lomovými body. Výtah listu je poměrně
silný. Skupinový výpočet byl proveden ze souřadnic
bodů yYpoČtených z polního měření.
V dalším jsou uvedeny některé výsledky: v tab. I.

porovnání výměr parcel ze dvou měření souřadnic ko-
ordinatografem v tab. II. porovnání výměr skupin.
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Výměra
Odchylka I Nejvělšl

Parcela I
ptlpU8tná

Poznámkačíslo I. měření II. měření ndchylka

ha I a I m' I ha I a I m' m2 I--~
I ,

I536 4

I
04,9 4 04,9 0,0 4,4

538 13 50,9 13 50,6 0,3

I
8,7

948 díl 5 29 82,6 5 29 84,0 1,4 99,0
966 3 56,9 3 56,7 0,2 4,1
973 8 30,8 8 31,4 0,6 6,6 odchylky se pohy-

bovaly v mezích od974 díl 28 31,8 28 31,1 0,7 13,5 0,0 m' do 1,8 m'.982 92 44,2 92 43,9 0,3 28,4
984 1 28,4 , 1 28,5 0,1 2,4
1013 26,4 26,5 0,1 1,0
1018 3 61 71,9 3 61 70,2 1,7 74,2

2212 46 10,7 46 08,1 2,6 18,2 _dlouhé, úzké par-
2215 díl 41 98,2 42 00,7 2,5 17,9 cely (cesty, ulice),
2252 díl 28 49,6 28 47,2 2,4 13,5 největší odchylky.

Výměra I Odchylka Největší

Skupina
--

I I
ptipu8tná ndchylka

·z vypočtených souřadnic z odměřených souřadnic
• , ---
ha I . I m' ha I I m' I m' m'a a

I 8
I

36 76 I 8 36 98 -22
I

127
II 9 59 21 9 59 37 -16 158
III 3 I 32 01 I 3 31 99 + 2 I 70
IV 9 58 81 9 57 99 + 31 158
P. P. 38 71 38 75 - 4 16

- 1--
-0~1Výměra map. listu 31 25 00 31 I 25 - 8

I

Výpočet výměr parcel nitkovým planimetrem pro-
vedl Ing. Poppe. Při porovnání byly všecRy výsledky
v dopustných mezích. výpočet nitkovým planimetrem
včetně výpočtu souřadnic bodů potřebných ke skupi-
novému výpočtu a analytický výpočet skupin trval
asi 90 hodin, zatím co úplný výpočet navrhovaným
způsobem trval 35 hodin. U 50ti bodů byly porovnány
souřadnice odměřené s vypočtenými. Střední chyba
v ,polozebodu ze dvou měření (v normální poloze pří-
stroje a v poloze přístroje o 180° otočené) činila
± 0,02 m, střední chyba v poloze bodu při porovnání
aritmetického průměru obou měření a vypoětených
souřadnic vrcholů skupinových mnohoúhelníků byla
!± 0,10 m. Tato chyba je z větší části zatížena kartí-
rovací odchylkQu z nepřesného zobrazení vynášecími
trojúhelníky. Při sled6vání prŮ!běhu sekční čáry byly
v důsledku nepřesného výtahu zjištěny odchylky
+ 0,08 m až - 0,06 m. Tyto však byly proměnlivé,
náhodou se vyrovnávaly, UÍkže neměly velkého vlivu
na celkovou výměru mapového listu. Některé dHy
parcel byly však touto chybou zatíženy v Plné hod-
notě. '

Porovnání 8 dosavadním způsobem určování výměr.
Nejpouiívanějšípomůckou je nitkový planimetr Alde-
rův. Jím se vlastně zjišťuje výměra vymezená nakres-
lenými čarami, nikoliv body realisovanými lomy par-
cel a jich přesnými spojnicemi. Je důležité, aby tyto
spojnice byly skutečně přímé, aby u omezníkovaných
hranic bylo docíleno správného nasazení spojnice na
piku a. nedošlo případně k ~jimu příčnéinu posunu.

Mimo to má na přesnost vliv tlouštka vytažených
čar, individuelní schopnost k planimetrování (slabě,
silně), jakož i dobrý zrak planimetrujíeího. Konečně
záleží i na 'tvaru a velikosti parceL U velkých parcel
je třeba provéSti ro~cIelenína řadu obrazců, vyloučení
celých hektarů apod. Jde tedy o určení výměry ne
jedné, ale dvou i více parcel, což má pochopitelně vliv
na konečný výsledek. Přesnost vytažení sekčního rám-
ce má vliv na výměru· dílů. Výpočet výměr z odmě-
řených rozměrů parcel, rozdělených I!a trojúhelníky,
přichází v úvahu jen u obrazců jzdnoduchých.
Výpočet výměr z hodnot odměřených koordinato-

grafem vede k přesnějším výsledkům než všemi dO-
posud používanými pomůckami. Blíží se nejvíce vý-
počtu ze souřadnic vypočtenýchz polních měr. Je to
odůvodněno dokonalou konstrukcí přístroje, oko je
vyzbrojeno mikroskopem a souřadnice od<;ítámepřes-
ným zaříz,ením. S přístrojem se pracuje vehÍů rychle,
jedna osoba zaměří a zapíše průměrně 60 bodů za
hodinu. Pracují-li osoby dvě (jedna obsluhuje přístroj,
druhá zapisuje) jest hodinový výkon až 150 bodů.
Práci by bylo možno ještě více urychlit, kdyby pří-
stroj byl vybaven pro hrubé nastavení míkroskopu
hledáčkem. U parcel s velikým počtem. lomů a malou
výměrou je někdy výpočet pomalejší, u parcel velkých
je však vý:počet nesrovnatelně rychlejší a pružnější.
Při hrubé chytbě,která při dvojím odečítání souřadnic
je skoro vyloučena, projeví se jen ve výměrách dvou
nebo tří parceL Naopak je tomu při výpočtu plani-
metrem. Uvažujme 'konkretní případ: ve výměře jedné
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parcely je chyba + 200 m2 (1 rozevření kružítka).
Při porovnání s výměrou skupiny byl součet parcel
o 100 m2 větší. Největší přípustná odchylka byla
150 m2• Ve skutečnosti měl však být součet výměr
O 100 m2 menší, protože bylo planimetrováno slabě.
Odchylka se rozloží úměrně na všecky parcely ve sku-
pině. Přijde-li se později na takovou chybu, není opra-
va snadná, protože se musí opravit po novém roz-
vr~ní odchyij{a výměry všech parcel ve skupině.
Způsob výpočtu s koordinatografem má však ještě

jiné výhody. Mám na mysli další vedení obnovené
katastrální mapy. Vzhledem k tomu, že je na původ-
ních listech mapy, nalepených na kovových deskách,
prakticky vyloučena srážka mapy, je možno po za-
kreslení změn odměřiti přístrojem souřadnice nových
hraničních bodů, v seznamu souřadnic bodů vyhledat
souřadnice již vypočtených bodů a vypočíst výměry
změněných parcel. Dobrou pomůckou je průsvitka,
které bylo použito při .původním výpočtu. Odměře-
ných souřadnic, pokud byla mapa přesně zobrazena
koordinatografem, lze také použít k zahrazení situace
ve značně větším měřítku (na př. pro stavební účely
a pod.), aniž by bylo nutno znovu provádět podrobné
zobrazení podle polních náčrtů.
Ještě výpočet výměr sk:upin. Jak již bylo řečeno,

normálně není třeba skupinový výpočet provádět. Ně-
kdy však by bylo lépe výpočet kombinovat. V tom-
to případě vyloučíme skupiny parcel drobných,
s mnoha lomy, zastavěných, jejichž výměry se určí
z;ychleji planimetreml, nebo\ které lze určit z pol-
ních měl' a pod. Pak se výpočet :podobá dosa-
vadnímu způsobu, jenomže výměra skupiny se vy-
počte jako skupinový mnohoúhelník ze souřadnic od-
měřených koordinatografem. Touto otázkou zabýval
se již Ing. J.etocha (viz Z. O. 1949, č. 10) v článku:
»Urychlený.výpočet výměr skupIn«. V celku plně sou-
hlasím s uvedenými důvody a metodou. Měl bych
jenom určitou poznámku k postupu. Autor provádí
výpočet z vypočtených souřadnic (pokud byly vy-
počteny) a ze souřadnic odměřených. Vzhledem k t0-
mu, že se mapový list nastavuje pod velký koordi-
natograf jenom rukou, může dojít k určitému ovliv-
nění výměry skupiny v důsledku nehomogenosti bodů.
Dosti značný vliv mohou mít dané souřadnice rohů
sekčního rámce, jestliže se nepodaří provést přesně
nastavení mapového listu pod přístroj. Tato závada je

ov~m vyloučena u rámcového koord.inatografu, ltterý
lze nastavit specielním zařízením přesně na zobraze-
nou situaci. Odměřování souřadnic za účelem výpočtu
výměr skupin není myšlenkou zcela novou. Podobnou
otázkou zabýval se již Ing. Pejchota (viz Z. V. 1933,
Č. 10) v článku: »Sestrojení plánů polárními koordi-
natografy a jejich vliv na další práce ..« Dosažené
výsledky uveřejňuje ve dvou tabulkách. Při porovná-
ní souřadnic bodů vypočtených s odměřenými je pa-
trný vliv systematické chyby v důsledku nesprávné
polohy mapového listu pod koordinatografem, což se
právě projevuje v rozdílech konstantním znaménkem
plus nebo minus. Autor navrhuje zařízení, jímž by
bylo možné pomocí ustanovek mapový list přesně
orientovati.

Způsob výpočltu výměr koordinatografem lze cha-
rakterisovat jako čistě grafický. Lze jej použít vždy-
cky. Nezáleží na tom byla-li mapa vyhotovena meto-
dou číselnou nebo stolovou či fotogrametrickou. Ve
venkovské trati, kde jde zpravidla <> větší parcely, je
použití zvláště výhodné. Ale i v místní trati, při vy-
loučení 'Úsekůpodrobné sItuace, lze vhodnou kombina-
cí s dosavadními způsoby dosíci velmi pěkných úspě-
chů. Dobrou pracovní organisací při využití uvažo-
vaného přístroje i polárního koordinatografu také při
zohrazení, lze při značné časové úspoře vytvořit ope-
ráJt po všech stránkách dokonalý. Tolik, pokud se
týká velkých měřítek.. Otázkou je, jak se bude pro-
vádět výpočet výměr na mapě 1 : 5000.
Jest zřejmé, že v socialistické společnosti budou

kladeny požadavky zjišťování výměr nejen k zajištění
držby, ale i za účelem hospodá.tného plánování prů-
myslového i zemědělského. Jsou vedle sebe pozemky
státních a národních ,podniků, lidové správy a sou-
kromého sektoru. Bude tak i nadále třeba zjišťovat
výměru i když většinou půjde o pozemky scelené,
zpravidla většího rozsahu. Jsem přesvědčen, že p0-
užitím popsané metody by se dospělo rychie k ,p0-
měrně přesným výsledkům i při použití měřítka
1 : 5000. Koordinatograf, s nímž jsem pracoval, je
švýcarského původu. Věřím však, že i 'naše národní
výroba by se zhostila svého úkolu s úspěchem, kdyby
přistoupila k výrobě přístroje. Bylo by možné pokra-
čovati na konstrukci Fričova rámcového i polárního
koordinatografu z roku 1933.

ŠirOké vrstvy našeho pracujícího lidu zachvátl10 hnutí zl~acích a racionalisačních návrhů, Jimiž má
být zvýšena produktivita práce na všech úsecích našeho života. Také ve veřejné zeměměřické službě, jež
je poznamenána svým dlouhým historickým vývojem, je mnoho příležitostí zlepšovat, zdokonailovat dosa-
vadní zařízení. Otisk:ujeme proto příspěvek zkušeného a známého s'audruha, v něm& je podán celý soo,bor
zlepšOvacích a racionalisačních námětů. Článek bude nepochybně hojně čten a diskutován; rednkce ráita uve-
řejní další náměty, připomínky a názory v pře8'Vědčení, že časopis právě tímto živým kontaktem 8 čtenáři
rk>břeslouží 8'Vémuposlání.

Katastrální měřické úřady byly tedy zrušeny a je-
jich agenda přešla na okresní národní výbory, které
ji budou dále vykonávati prostřednictvím svých ze-
měměřických oddělení (v dalším krátce z. o. ONV).

V praxi to bylo provedeno tak, že dosavadní úřady
dostaly prozatím novou firmu a jinak zůstaly vcelku
nezměněny ve svém složení a. zařízení, budou ale p0-
kračovati ve své činnosti v rámci značně ro?Šířeném.
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- Po rozšíření svépúsobnosti zeměměřičtí inženýři
volali již dávno a nyní se jím tedy' stalo po vůli a /
právu a bude na dále na nich, aby širšímu rámci, do
něhož byli zasazeni, dali i širší náplň. Náplň, pro niž
bylo zeměměřické studium svého času rozšířeno ze
dvou nejprve na tři, potom na čtyři roky, když se
ukázalo; že od bývalých geometrů bude moderní tech-
nika žádati plnění úkolů, k nímž je tehdejší školské
vzdělání, časově příliš tísněné, nemělo času náležitě
připraviti.
Nyní tedy jde o to, aby zeměměřičtí inženýři a

hlavně katastralisté - neboť katastr dosud je přímo
nebo nepřímo stále hlavním jejich chlebodárcem -
pustili se do plnění tohoto úkolu s patřičnou průboj-
ností a plnili jej se ctí. Mají-li to konat s úspěchem,
bude dobré, připomenou-li si především co v jejich
oboru bylo, co je aco by mělo býti a zkoumali' při
tom, zda prostředky, jež jim dosud byly k disposici,
budou dostačující i pro splnění širších úkolů. Myslím
nyní jenom na prostředky, jichž je zapotřebí ke kaž-
dodenní práci, aby mohla býti vykonána úspěšně a
shledávám, že nebude na škodu, wdyž bude o takových
věcech zase jednou pojednáno právě proto, že jsou to
věci všední, na které se rádo zapomíná. Doba, kdy
katastrální úřady přecházejí z jednoho oboru veřejné
správy do druhého, zdá se mně pro takové, pojednán~
docela příhodnou. To proto, že výkonné síly v kata-
strální službě jsou zpravidla tak zaujaty svojí prací
doma i mimo domov, že jim ani nepřipadne, že :by
bylo žwdoucím, aby· služba byla stále dokonalejší a
k tomu, že je zpravidla zapotřebí také dokonalejších
prostředků a vhodnějšího zařízení.

Pokusím se tedy, bez nároků na uznání úplnosti,
nastíniti budovatelský plán pro příštích asi deset let,
jejž by mohly podle svých poměrů realisovat k zdo-
konalení zařízení a provozu své práce. V plánu se
budu obírati:
1. Místnostmi,
2. nábytkem,
3. měřickou výzbrojí,
4. kancelářskou agendou,
5. uložením operátů a
6. archiváliemi.
Před tím však ještě něco všeobecného. - Při vel-

kých katastrálních pracích (novém měření Velké
Prahy, Velké Plzně a jiných měst, při revisi pozem-
kové reformy, při osidlování a j.), na nichž se vy-
střídal skoro všechen personál dřívějších katastál-
ních měřických úřadů a mnoho civilních inženýrů,
.přešla všem pracovníkům takřka do krve naprostá
jednota jejich provádění, jednota, bez níž technická
prvovýroba není myslitelna. Jde nyní o to, aby tato
jednota se v katastrální službě udržela i na dále, po
provedené centralisaci a to jak v produktu práce
(operátu), tak ve výcviku sil, ve vedení Íířadů i v je-
jich zařízení, zkrátka ve všem a všude v pozemkovém
katastru. Při nynějším rozdělení kontroly z dřívějšího
jediného centra v ústřední správě pozemkového ka-
tastru při ministerstvu financí do devatenácti oddě-
lení krajských národních výborů se samostatnou pra-
vomocí, bude nutno o tuto jednotu samozřejmě zvlášť
pečovat a to všemomými prostředky, z nichž hlavním
asi bude dlouhodobý ústřední pracovní plán, kombi-

novaný s krajovými plány vstřícnými. Dřívější cen-
trální správa měla při řízení prací snadnější úkol,
neboť měla ve .svých vlastních rukou možnost takřka
denně sledovat praktické používání návodů, vydaných
pro výkon služby a činit skoro okamžitě v případu
potřeby kroky tam, kde bylo nebezpečí, že dojde k po-
rušení normalisované jednoty. Tím však byla někdy
sváděna ke zbytečnému hromadění takových podřad-
ných úkonů ve svých rukou, na něž potřebovala
v ústředí další sny, které potom se nedostávaly vy-
konné službě. O zachování jednoty v katastrální služb§
bude tedy nutno zvlášť pečovat a jsem přesvědčen, že
tato péče bude muset jit do podrobností a bude muset
být podporována výkonnými úřady. K tomu budoú tyto
úřady potřebovati rozvrh práce na etapy, plán, o němž
jsem se zmínil na začátku této úvahy a který v dal-
ším podrobněji rozvíjím.

1. Místnosti. Někde se bude muset s plánováním
začít hned při úředních místnostech. Při panující by-
tové tísni nemohou si ovšem ani úřady příliš vybí-
rati a požadovati najednou zázraky. Přece však je
nutno uvážiti, je-li dosaV3ldníubytování z. o. ONV.
- zejména .kdyŽ je to v místnostech uI1Čenýchpů-
vodně za rQdinný byt - vhodné pro úřad vůbec a pro
zeměměřickou službu zvláště,. Při tom by nemělo být
opomíjeno s jedné strany to, že některé nemoci z po-
volání při měřické službě (předčasné slábnutí zraku)
mají SN'Ojipříčinu v trvalém nevhodném osvětlení pra-
coviště - as druhé strany zase okolnost, že kance-
lář, má-li býti umístěna účelně a úsporně, nebude mít
použití pro koupelny, spíže a komory. Můžeme tedy
vcelku k věd říci tolik, že by mělo býti snahou ve-
doucích z. o. ONV, 3Iby se snažíli, není-li tomu už od
idřívějška tak, dostati svůj úřad do budov, jež byly
pro úřady záměrně postaveny a zvnějšku i vnitřku za-
řízeny. Snad někdo namítne, že taková věc nemusí
býti předmětem dlouhodobého plánu, přijde-li však
sám do takové situace, možná, že se po dlouhé době
přesvědčí o opaku svého tvrzení.

2. Nábytek. Nábytek z. o. ONV měl by být přizpů-
soben pracovním potřebám, měl by být pro katastrál-
ní úřady normalisován a vyráběn pokud možno touže
výrobnou. Úprava nábytku a jeho uspořádání v míst-
nostech může službu ulehčiti nebo ji ztižiti, urychliti
nebo brzditi, zejména při hromadných návštěvách,
k nímž v katastrální službě občas docházívá (jako na
př. v době odvolacího řízení, o tržních dnech, v době
různých soupisů a j.). Katastrální úřady měly v mi·
nulosti mnohdy potíže s tím, jak si dopomoci ke vhod-
nému nábytku. Stávaly tomu v cestě někdy úsPorné
ohledy hospodářských úřadů, které mívaly za to, že
pro geometra je každá jinde vyřazená almara dosti
dobrou; jindy zase místní řemeslníci nebyli zařízeni
na to, aby mohli vyhověti zvláštním potřebám odbor-
ného úřadu. Proto ani mnohá z. o. ONV nebudou do-
sud zařízena dosti účelně, s výjimkou snad Slovenska,
kde bylo svého času tomuto účelu věnováno hodně
péče a slušný náklad. Jsem si vědom toho, že není
možné ani nutné horempádem zařizovati všechny úřa-
dy novým nábytkem, ale doporučoval bych právě
proto, aby se vedoucí z. o. ONV plánovitě starali o to,
aby postupně doStali do úřadu nábytek normaliso-'
vaný pro potřeby měřické služby.
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3. Zeměměřická výzbroj má být účelná a v rámci
účele, jemuž má sloužiti, úplná. Takovou ovšem
vždycky nebývala a velmi mnozí úředníci, u vědomí
této neúplnosti,' si ji obětavě doplňovali za vlastní
ijrostředky od drobností, jakou je na př. rýsovací
-pero, až po vlastní měřické 'stroje a dopravní pro-
středky. O tom, co patří k zeměměřické výzbroji n~:ní
třeba se ze široka rozepisovat. Bude však účelným si
připomenouti, že od zeměměřické služby při národních
výborech budou požadovány asi rozmanitější úkony
(nivelace, tachymetrie, trasování) než jaké byly své-
ho času žádány od katastrálních úřadů starého typu.
Proto nebude škodit, bude~li při plánování nové mě-
řioké výzbroje postupováno velkoryseji než tomu ně-
kde bývalo dříve, kdy i měřický stroj byl považován
za luxus. - A ještě něco, nad čím se snad i někdo
usměje. V archivech zahálejí někdy měřické stoly.
Je k nim určitá nechuť. Myslím, že ne docela prá-
vem. Vím, že stůl nemůže nahraditi polygonálku nebo
jinou početní methodu, ale bývalý slovenský měřický
personál vykonal měřickým stolem mnohou měřickou
operaci, s níž se podnes vystačilo. Tam, kde se na
dlouho ještě nedá počítati s možností přesnějšího
(a zdlouhavějšího) ~měřování, vykonal by urychleně
svůj přechodný úkol.
V zeměměřické praxi se musí mnoho kopíroyati, ale

skoro nikde není vidět, že bychom si to kopírování
chtěli aspoň usnadniti. úřady nemají zpravidla pro
kopírování z map a pro rozmnožování kopií žádných
zvláštních zařízení. - Na Slovensku konal při kopí-
rování celých mapových listů určených k nápravě ka-
tastru dobré služby stůl s výřezem a v něm zasazenou
skleněnou rÝsoyací deskou, při čemž byla kresba pro-
světlována silným zdrojem světla ze spodu. Papíry
tlumily světlo, jež se neodráželo tak tvrdě do oka ~
neunavovalo je tolik. - Také u civilních geometrů
bývalo všude vidět při kopírování z mapy řadu osob-
ních »patentů«, konstruovaných pro oči svého vyná-
lezce; jen úřady neměly ničeho.
Na rozmnožování kreseb jiným než ručním způd

bem nebyly katastrální měřické úřady zpravidla vů-
bec zařízeny a 1'0 ani tak jednoduchými přístroji, ja-
kých se užívalo v menších stavebních kancelářích,
třeba by tím - když nezáleží na srážce papíru -
mohlo býti uspořeno mnoho mechanické práce, na-
máhající zrak. Považoval bych za účelné, aby z. o.
ONV byla vybavena vhodným takovým rozmnožova,-
cím zařízením. Snad by mohl reprodukční odbor
SZKU navrhnouti vhodný přístroj, Přístroj mohl by
býti využit případně i k pořizování snímků k ohla-
šovacím listům tam, kde by se matrice pořízená
z InaPy dala rozmnožiti pro vkreslení změn na vzá-
jemně blízko ležících parcelách (na př. na stavebních
skupinách).

4. Kancelářská agenda. Péče o to, aby katastr byl
v neustálé shodě se skutečným stavem spočívá :prak-
ticky skoro výlučně na z. o. ONV. Přes zákonná usta-
novení o povinném hlášení nastalých změn· držiteli
pozemků a některými úřady, byla tato povinnost plně-
na stranami jen liknavě. Myslím, že kdyby se poda-
řilo povzbuditi v této věci jejich aktivitu, mělo by
to příznivý vliv na v:edení pozemkového katastru.
Podle předpisů o hlášení změn připomíná se. držite-

lům pozemků nejméně jednou za tři ~ěsíce jejich p0-
vinnost vyhláškami a její plnění se jím usnadňuje
úředními dny u okresních soudů. Takováto ustanoveni
měla svůj význam v dobách, kdy jen málokdo dovedl
napsati podání na úřad nebo v době, kdy úřad byl
z dopravních důvodů nesnadno dosažitelný a konečně
i t~dy, když byl úřad v době cestování měřického
úředníka takměř půl roku uzavřen. Tyto důvody dnes
pominuly. Dnes by k ohlášení změny snad l'l~ačilo,aby
zájemce měl možnost dostati na místním národním
vý:boru dopisnici s te1ctem hlášení a adresou přísluš-
ného z. o. ONV, již by podle předtisku vyplnil a ode-
slal. Dnes už skoro každý držitel zná data o svých
pozemcích, ipotřebná k vyplnění hlášení a nezná-li je,
bude úřad jeho lístkem aspoň upozorněn na změnu
a opatří si další :potřebná data dodatečně sám. Ta-
ková součinnost by zrychlila katastrovací provoz,
usnadnila by plánování místních šetření a uvolnila
by úřadu čas pro intensivnější odbornou činnost.
Hledání dat ve starých parcelních

pro t o k o Iech - s mnohými dodatky v jediné
knize - zdržuje :práci a je zdrojem častých početních
chyb, jež se musí potom dlouho hledati. Doporučoval
bych, aby do obnovených parcelních protokolů se do-
datky už nezapisovaly přímo, nýbrž,a:by pro ně byl
veden samostatný sešit (kniha), v němž by každý
ročník začínal na nové stránce. Protokol by se stal
přehlednějším, manipulace s dodatky by se zrychlila
a případné chyby by se snadněji hledaly.
Doporučovalo by se také zavedeni tuhých obalů

s klapkami na ochranu příručních map, jež se - při
venkovské službě nechráněné - předčasně opotřebo-
vávají; :podobně i na polní náčrty i na pozemnostní
archy (seřazené po stovkách). - U úřadů a jejich
polních skutpin se často potřebují firemní a směrové
ná:pisy, jejichž natištění pro všechny úřady by jím
ušetřilo nákladné malování a zavedlo žádoucí jed-
notu.
Některé z těchto návrhů - myslím, že zlepšova-

cích - jsou sice drobnosti, z nichž někde snad už
dokonce něco bylo zavedeno, jde však o to, aby l:yly
uskutečněny všeobecně a prováděny jednotně; při-
neslo by to vcelku slušnou úsporu na pracovní síle a
bránilo by předčasnému opotřebení nákladného díla.

5. Ulož«ní operáM. Pro hladký služební provoz má
význam také způsob uložení operátu, jeho uspořádání
a knihařská úprava. Uspořádání bude úsporným a
vhodným jenom tehdy, budou-li sva:zky seřaděny ve
skříních vedle sebe a nikoli na sobě, s výjimkou ce-
lých mapových. listů (a to i takových, jež jsou na-
pnuty na kovových deskách),. které nutno ukládati
v obalech na vytahovacích lištách v nizounkých vrst-
vách na sobě. - Pro úřad počítejme jenom se skří-
něIni a 2lbavme se brzy polic se záclonaIni nebo bez
nich, jež udržují v místnostech prach. Ten škodí ne-
jen ~draví, ale ničí také předčasně i mapy (rozmazá-
vání sazí) ; proto by v žádném úřadě neměl chybět
také vyssavač prachu.
Se šetrností při práci v úřadě souvisí také o b n o-

v o v á n í starších, dlouhým užíváním zestárlých ope-
rátů. ~íním se tu jen o parcelních protokolech, rej-
střících držitelů a o :pozemostních arších. Myslím, že
je neúsporným, užívá-li se při vedení katastruparcel-
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ních protokolů s mnoha dodatky, jako je neúspornou
práce s rejstříky Jdržitelů, v nichž změny značně už
porušily abecední uspořádání zápisů, i práce' s pyzem-
nostními archy plnými škrtů a doplňků, jež jsou zdro-
jem častých početních chyb. Na katastru přicházely
občasně mimořádné úkoly, jež bylo nutno zvládnout na-
víc :při neztenčené běžné práci, jež sama o sobě se ne-
ustále rozrůstala (na př. pozemkové reformy, opětov-
né soupisy držby, osidlování a jiné mimořádné práce)
a zbylo tudíž jen velmi málo příležitosti k tomu, aby
katastr mohl býti obnovován .periodicky při normál-
ním vedení. Během let neubývalo samozřejmě tako-
vých st.árnoucích operátů, nýbrž jen přibývalo a tak
asi nezbude než počítati pro jich obnovení s mimo-
řádnými opatřeními. Obnovení parcelního protokolu
jedné obce střední velikosti úkolovou cestou stojí při
nynějších sa~bách' asi 800-1000 Kčs. Myslím, že by
se vyplatilo vynaložit takovouto částku na obnovení
zestárlých operátů; odpadla by tím nutnost vléci .se
dále s řadou dodatků, jež provoz pravidelně neúměrně
zatěžují. Podobně je tomu při zastaralých rejstřících
držitelů a při pozemnostních arších velkých držitelů
(obcí, veřejného statku, národních podniků atd.).
A zase se nemůže chtít všechno najednou, je však
třeba as:po:'ízačít a postupovat podle plánu. Takový-
mi investicemi by se dala produktivita katastrální
práce citelně pozvednouti.

6. Archiválie. Nebude snad nevhodným, upozor-
ním-li při této příležitosti na katastrální spisy v archi-
vech a museích. Katastrální činnosti v různých do-
bách starších i novějších bylo sneseno mnoho mate-
riálu, týkajícího se nejen držby, ale i vlastností po-
zemků zemědělské produktivity. část tohoto mate-
riálu je uložena v různých archivech a museích a zů-
stává tam asi jen málo VyUŽita.Myslím, že by se do-
poručovalo, aby pro dbčasnoupotřebu úřadů a odbor-

né veřejnosti byl vydán souborný inventář takového
katastrálního materiálu s vyznačením míst, kde je
uložen a za jakých podmínek je přístupný. Vydání
takového inventáře (který byl asi také pomůckou při
pořádání výstavy vývoje pozemkového katastru; viz
pojednání Ing. Dr J. Císaře v Zeměměřickém Obzoru
roč. 5/32, čís. 2) by se měl ujmouti SZKU (ústředIií
archiv). Takový inventář by měl býti v příruční
knihovně každého úřadu, jenž má co činiti s pozem-
kovým lratastrem.
.Nastínil jsem v článku aspoi\. něco z toho, Co reali-

eováno, mohlo by podpořit zintertsivnění provozu v ka-
tastrální službě. Připojí-li se k tomu náměty další,
zejména z výkonné praxe, mohla by se státi tato
katastrální desítiletka dosti vydatnou.

Napsáno v květntU 1950.

Poznámka redakce: Některá aut9rem navrhovaná
opatření minísterstvo techniky z vlastní iniciativy již
provádí. Tak na př. připravilo dlohodobý plán potře-
by měřicích strojů a zařízení pro každé zeměměřické
oddělení ONV. Podle tohoto plánu již některé úřady
obdržely nivelační stroje. Postupně budou vybavena
všechna oddělení stejným zařízením. Rovněž zařadilo
do plánu dodání světlotiskovýc\J. rámů a zařídilo u re-
produkčního odboru Státního zeměměřického a karto-
grafického ústavu, aby při reprodukci katastrálních
map a map 1 : 5000 byly vyhotovovány matrice, které
jsou dodávány zeměměřickým oddělením ONV. Tato
oddělení budou proto moci rychle a spolehlivě vyhO-
toviti pro běžnou potřebu snímky na ozalidovém pa-
píře.
Ministerstvo techniky, V. odbor, by uvítalo kon-

kretní návrhy na normalisovaný nábytek u zeměmě-
řických oddělení ONV s' ohlede]ll na normalisované
tiskopisy v budoucnu.

Nový studijní. a zkušební plán zeměměřického
inženýrství.

Podle vysokoškolského zákona z 18. května 19.j0Č. 58
Sb. má ministr školství, věd a umění určit v dohodě
se zúčastněnými členy vlády studijni osnovy, plány a
zkušebni řády. Podle tohoto zmocnění vyhlásilo minis-
terstvo školství, věd a umění výnosem z 29.července 1950
Č. j. 126.500/50-III/1studijní a zkušební plán pro I. až
III. ročník oboru zeměměřického inženÝl'ství. Studijn.í, a
zkušební plán IV. ročníku bude vyhlášen později; vynos
z 29. července t. r. však naznačuje ales'poň schematíeky
rozvrh předmětů pro IV. ročník.
VÝnoso studijním a zkušebním plánu má tyto 4 čá&ti:

I. Všeobecn.á ustanovení, II. Studijní plán povinných
předmětů, III. Zkušební plán povínných předmětů, IV.
Rámcové osnovy povinných předmětů.
V částí 1. se praví, že v oboru z.eměměřickéhoinž,enýr-

stV] poskytuje vzdělání České vysoké ručení technické
v Praze, vysoká škola speciálních nauk, dále vysoká šk<Jo-
la technická Dr E. Beneše v Brně, odbor inženýrského
stavitelství a oddělení zeměměřického inž,enýrství a k<Jo-
nečné Slovenská vysoká škola technická v Bratislavě,
odbor speciálních nauk. Studium zeměmě,řického inže,-
nýrství trvá 4 roky (8 semestrů).
Studijní plán vychází ze zásady, že celková studijní

povinnost studentova nemá přesahovat 32 hodiny týdně;
výjimky hlOhou být ovšem povoleny.

Společenské nauky .
Matematika I. .
Deskríptívní geometríe
Fysika
Optika

Geologie

Půdoznalství
Meteorologie a klimatologie .
Právní nauky
Úvod do studia zeměměřictví .
Kartografické kreslení .
Nauka o obraně státu.
Branná výchova
Studijni kroužky

Celkem. '.
Celkový p~et hodin .

Semestr
zimnL letní
týden. hodin
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Semestr
zimní letní
týden. hodin

Společenské nauky. 2
Matematika II. . 4
Geodesie . 4
Polní cv:ičeni z geodesie
Vyrovnávací pooet .
Numerické a grafické počtářství 2
Základy pozemního stavitelství 2
Zemědělství a lesnictví
Měření podzemních prostor
'Branná výchova
Studijní krou~ky

Celkem.
Celkový počet hodin •

1
1
2
5

15 16
31

III. ročník.

Společenské nauky". 2
Vyšší geodesie I. 2
Geodetické počtářství 2
Sférická astronomie
}'otogrametrie 2
Polní a laboratorní cvičení
z fotogrametrie .' .

Kartografické zobrazování
Základy dopravního stavítelství. 3
Trasovací cvičení
Základy hydrotechniky 2
Branná výchova
Studijní krou~ky

Oelkem .
Celkový počet hodin.

IV. ročn í k
má prozatím schematicky stanovenou náplň ba-z udání
počtu hodin takto: Společenské nauky. Geodetická astro-
nomie. Vyšší geodesie JI. Geofysika. Katastrální a topo~
grafické mapování. Polní cvičeni: z vyšší geodesie,.Polní
cvičení z kat3l5trálního a topog:r:afickéhomapování. Užitá
kartografie včetně reprodukce map. Hospodá,řsko~tech-
nické úpravy pozemků. Stavba sídlišť. Základy meliorrací.
Branná, výchova. Studíjní kroužky.
Zkušební plán stanoví, že řádní studenti vykonají ze

všech předmětů dílčí' či potsupové zkoušky s výjimko}l
meteorologie a klimatologie, úvodu do studía zeměmě-
rlctví a kartografického kres,lení, z ních~ musí prolní,zati
zápočet (t. j. závěrečný test).
Výnos z 29. července 1950 pak ve srvéIV. části uvádí

pro kaMý předmět podrobný ro'zvrh studijní a zkušebn,í
látky.
S přednáškami, cvičenímía zkouškami podle, aovč vy,-

hlášených studijních a zkušebních plánů se počne začát-
kem studijního roku 1950/51. bp

Zřízení zeměměřických škol m. stupně.
V rámci zřizování většího počtu odborných škol všeho

druhu ve školním roce 1950/51 došlo i k zřízení dvouleté
zcměměřické školy v Praze a v Brně a čtyřleté vyšší
zeměměřické školy v Praze. K tomu uvádím v dalším
několik poznámek a podrobností.
Při budování soci:ilismu v naší vlasti, ve kterém nej-

přednější úloha náleží hospodářství, je nutno', aby i škol-
8kál výchova byla zaměřena k sl,edování potřeb hospo-
dářského ~ivota, k plánovitému souJ>třeďovánípo,w'rnosti
(]orostu a jeho náležité přípravě pro úkoly, které ve svém
pracovním úseku bude Í1ašiti,až školu orpustí.
Potřeba takové školské výchorvy je nezbytná i v oboru

vei'cjného vyměřování a mapování, kte,rému z,vláštěv ny-
nějším období výstavby a přestavby našeho hospodář8tví
náleží důležitá úloha budovatelská. Tato úloha přináše-
jiqí přirozeně prohloubent a rozšíření úkolů kladených

na zeměměřickou službu nejen v SiOUoosnédobě, ale i ve
výhledu do budoucna, vyžaduje na všech zeměměřických
kádrech k;omě náležitého politického uvědomění, také
prohloubení znalostí odborných.
V oboru veřejného vyměřování a mapování, podobně

jako u jiných toohnických oborů j,e možno práce ro.zli-
šovati jednak na vysoce odborné a technicko~vědeckého
chara\teru a jednak na práce s charakte,rem bě,~néhood-
borného .výkonu. Pro ·výchovu zeměměřičů, kteři jsou
pověřování řídícími a kontrolními p,racemi, obtížnými
úkoly inženýrskými a vědeckými, máme vysoké školy
technické světorvéúrovně. Neměli jsme však dosud, k sou-
stavnému školení ostatních zeměměřických kádrů pro
běžné zeměměřické práce, zřízeno zeměměřické studium
nižšího typu.
Ministerstvo techniky, do jehoo oboru působnosti po-

dle zeměměřického zákona Č. 82/1948 Sb., ve znění zákona
Č. 250/1949 Sb., náleží veřejné vyměřování a mapování
a jemuž přísluší vrchní řízení a dohled ve věcech veřej-
ného vyměřování a mapování, dospě,lo po bedlivém roz-
boru politic)rém, odborném a kádrovém k závěru, že
k plnění dosavadních i budoucích úkolů j,e, při p,lánování
pracovních sil, nezbytně zapotÍ1ebízajistiti také i odbor-
né školení kádrů pro běžné zeměmě,řické práce. všeho
druhu V'evšech odvětvích civilní, státní a veřejné SlPrá-
vy, národní'ch podniků a druž,st,ev,pokud provádějí práce
:vyměřovací a mapovací. Navrhlo proto ministe,r8tvu škol-
ství, věd a umění, zřízení odborných zeniěměřických škol
III. stupně a to dvouleté a čtyřle,tév Pra,ze a dvowleté
v Brně. ' ,
Od počátku školního roku 1950/51 byla pak podle to-

hoto návrhu zřízena jako oddělení na vyšší prumyslorvé
škole stavební zeměměřická škola (dvoule,tá) v Praze
a v Brně a vyšší zeměměřická škola (čtyřIe,tá) v Praze
a současně otevřeny I. ročniky.
Navrhované uč>ebníplány zeměměřické školy i vyšší

zeměměřické škOll.ypři týdenním počtu 36 hodin budou,
kromě 4 hodin pro zájmové kroužky, věnova,ti průměrně
týdně 12 hodin pÍ1edmětůmvšeobecně vzdě,lávacím, 8 ho-
rUn přípravným pi\edmětům odborným a 16 hodin před-
mětům odborným. Pře.dmětŮIDodborným budoUJvyučo-
vati z·(;měměřičtíodborníc,iz řad zaměstnanců jako exter-
ní učitelé. Po ustálení učebních plánů bude však jiSltě
nutno přikročiti k,ezří:z.eníistálých učit,e,lskýchmíst i pro
některé předměty odborné.

Učební plán.
Zeměměřická škola.

1. Jazyk ěe,ský.
2. Jazyk ruský.
3. Nauka o státě
4. Politická ekonomie.
5. Filosofie .
6. Hygiena práce .
7. Matematika.
8. Deskríptivní· geometrie
9. Fysika
10. Chemie
11. Stavitelství
12. Polní a lesni hoSpodářství
13. Praktická geometrie /.
14. Geodetické počtářstv~ ::
15. Pozemkový katastr
16. Pozemkové úpravy
17. Topografie.
18. Kartografle a reprodukce map a

plánů.
19. Podnikové hospodářs,tví
20..Polní cvičení
21. Tělesná výchova

Ročník
I
3
2
3/-
-/3 2/-

-/2
2/-

2
5 3
2 3
2 4

3
3 4

4/6
2

2 týdny
2 2

Mezi prvním a· druhým ročníkem vyžaduje, se pěti-
nedělní praxe'.

36/36
4

36/36
4
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u č e b n í p lán.
Vyšší z,eměměřícká škola.

Ročník
II III
3 3
2 2
2
2

1. Jazyk český
2. Jazyk ruský
3. Děj.epís .,
4. Zeměpis
5. Nauka Q státě
6. Politická ekonomie.
7. Filosofie .
8. Hygiena práce
9. Matematika
10. Deskriptivní goome,trie . /
11. Fysika
12.Chemie
13.Stavitelství
14.Polní a lesní hospodářství
15. Pedologie
16. Praktická geometrie
17.Goode,tické počtá.řství
18.Pozemkový katastr
19.Pozemkové úpravy
20. Topografie
-21.-Kartografie
22. Reprodukce map a plánti .
23.Fotogrametrie . . .
24. Podniko,vé hospodářsty{,
25. Polní cvii'íeni
26.Tělesná výchova

2 týdny -
2 2
36 36
4 4

2
36/36
4

Zájmové kroužky (po 2 Rodi-
náčh)

2
2/-

Mezi prvním a druhým, druhým a třetím, třetim a
čtvrtým ročníkem vyžaduje se pětinedělni praxe.
Vzhledem k tomu, ž,eučební plány věnudi značnou po>-

zornost vzdělání odbornému a ž·eučitelé z řad odborniků
zaručí souvislost školy se životem, je nesporné, že absol-
venti zeměměřických škol budou řádně připraveni pro své
odborné úkoly.
Zřízením ze{llěměříckých škol bude při plánování pra-

covních sil podchycován a trvale pro plnění úkolů veřej-
llého vyměřová.ní a mapování zajišťován nezbytný dorost
a zajišťováno doplňování kádrů zaměstnanců pro běžné
zeměměřické práce všeho druhu, ve kterých se stával
generační problém v posledních letech ot~kou velmi
vážnou.
Otevření zeměměřícké školy III. stupně je důležitým

mezníkem ve vývoji zeměměřického školství. Potvrzu(je
význam a neustálou vzestupnou linii našeho zeměměříctvi
a dává předpo-klady, aby zeměměřictví splnilo důležitou
úlohu při výstavbě a pře1stavběnašeho hosPodářství a na:
naší ce&těk socialísmu s úspěchem zahájené pětiletým
plánem.
Jde o typ zeměměřické školy, který jsme až dosud ne-

měli a musíme si proto býti vědomi, ž,e teprve, průběh a
výsledky prvých období nově zřízených škol dvouletých
a iítyřleté nám pří nesou takové zkušenosti, abychom
mohli, bude-li třeba, dopo'ručití zle,pšení a úpravl1l učeb-
ních plánů nejen co se týče obsahové náplně, přednáše~
ných discíplin, ale též pokud jde o poče-t a druh těchto
discíplin, po případě navrhnouti í změny co do počtu
a vzájemn~o poměru škol dvouletých a ětyřletých.

Ing. František Vlk.

:L I T ti ft JÍ. ft~ j ~O V I·~ K Y
Posudky a referáty.

Vremennaja instrukcija po planirovke izastrojke sel-
skich naselonnych mest. (Prozatímní instrukce p'ro plá-
nování a zastavování venkovských obcí.) 43 str., 11 tab.,
14,2X21,3 cm, 1946, Moskva, Gosudarstvemíoje architěk-
turnoje izdatélstvo, brož., 5 rub. - SZKÚ 9147.
Obsah je rozdělen na 7 kápitol obsahujicích 121 para-

grafů. I. Všeobecná část. II. Postup provádění plánova-
cích prací. III. Volba území pro stavbu obce. IV. Výcho-
diskové údaje pro vypracování projektu V.Vypracování
projektu - detailní pokyny. VI. Vytyčovací práce. VII.
Úpr~va grafické a písemné části projektu. .
Publikace může být velmí užitečná (nemluvě o obsahu

7 kapitol) obsahem svých příloh, ve kterých jsou uvedeny
rozměry různých staveb (na př. hospodářských, zdravot-
ních, kulturních, sportovních a pod.) jakož i řada jiných
údajů, které často potřebuje i náš inženýr-zeměměřič ve
své praxi. Ing. Němčenko.
Instrukcija po topografo-geodezičeskoj sjemke selskich

naselonnych mest. (Instrukce p-ro- mapo,váni venkov-
ských obeL) 111 str., 9 obr., 18 tab., 14,8><2,22 cm, 1948.
Moskva, Gosudarstvennoje architěkturnoje izdatělstvo,
brož., 5 rub. 60 kop. - SZKú 9146.
Instrukce jest rozdělena na 15 kapitol, obsahujících

560 paragrafů. Názvy kapitol a stručný jejich obsah jsou:
I. Všeobecná část - účel prováděných měřických prací,

měřítka mapovací práce a způsoby jejich provádění, si-
tuační a vÝškový podklad a kategorie území venkovských
obcí, připojení a orientace geodetického podkladu, ozna-
čení a rozměry mapovÝch listů, org'anisace měříckých
prací.

II. Poly{jpnové sítě - vše-obecnésměrnice, návrh a re-
kognoskace sítě, stabilisace bodů, měření úhlů a délek,
kancelářské práce.

III. Podrobná triangulace náhradQU za polygonisaci
II. a III. řádu. •

IV. Nivelační sítě III. a IV. řádu - všeobecné směrni-
ce, nivelační značky a jejich stabílisace, nivelační stroje
a jejich rektifikace, niveloyání, kancelářské práce.

V. Měřický podklad pro mapování zastavených a neza-
stavených území - polní práce, hustota podkladu, poly-

gonální pořady, měřeni úhlů a délek v pořadech, geo-
metrická a trigonometrická nivelace, počtářské práce-.

VI. Podrobná triangulace jako náhrada za theodolitové
-pořady.

VII. Mapovací práce - měřické methody a přípustné
odc~y~kY,objekty mapování, všeobecná praviqla pro ma-
povam. I

VIII. Polohopisné a výškopisné mapování nezastave·
ných území a výškopisné mapování území zastavených -
mapování měřickým stolem, všeobecné směrnice, stolové
pořady a vedlejší stanice, polohopisné a výškopisné ma-
pování měřickým stolem, průsvitka polohopisná a výško-
pisná. Tacheometrické měření. Plošná nivelace.

IX. Mapování zastavených území -venkovských obcí
v měřítku 1:1000 a 1:2000 - způsoby mapování. Měření
theodolitem - všeobecné směrnice, měření theodolitem,
podrobné měření. Pravidla pro zhotovování polního ná-
črtu. Mapování ulic a bloků domů. Kancelářské práce
(zhotovování plánů a map).
X. Zhotovování plánťt a jejich rozmnožování.
XI. Uprava odevzdávaného měřického operátu.
XII. Letecko-fotogrametrické práce - všeobecné údaje,

opatřování geodetického podkladu (vlícovací body), čtení
leteckých snímků a kresle-ní situace a vrstevnic.

XIII. Mapování pomocí měřického pásma, 1J,hloměrné
hlavice, hranolu a jiných jednoduďhých pomťtcek - vše-
obecné údaje, měření, kartirovací práce.

XIV. Vytyčovací práce - všeobecné směrnice, příprav-
né práce, vytyčovací methody, revisní a přijímací práce.

Přílohy. Zde jsou uvedeny vzory grafického, počtářsk~
ho a písemného zpracován~ operátu a směrnice pro stabi-
lisaci polygonových bodů a nívelač~ích značek.
Instrukce vznikla •jako důsledek vládního nařízení

z roku 1943o ne-odkladných opatřeních, nutných k znovu-
vybudování poválečného hospodářství v území, které bylo
okupo-vánoNěmci. Je určena pro provádění mapovacích
prací, spojenÝch se znovuvýstavbou obcí venkovských.
Jeto první (po roce 1945) sovětská měřická instrukce,

která se dostává do rukou naší toohnické veřejnosti.
Publikace podává velmi zajímavý přehled o způs-obech

provádění měřických prací a o míře přesnosti, kladené
na tyto'práce v SSSR.
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Instrukci můž.eme vřele doporučiti našim ětenáiíl\m,
zvláště těm, kteři pltóvádějí práce na různých úpravách
pozemkové držby. Ing. Němčenko.

»Kartogrll-fieký přehled«, sešit 7-12, měník IV, lZ r.
1949,který 'vyšel v červenci leto'šního roku, přináší ně-
kolik zajímavých článků, na jejichž obsah upozorňuji
čtenáře Z. O.

V prvé řadě je v uvedeném čísle K.P. uveřejněn
prOlSlovprof. Dr J. Ry š a v é h o, který byl předne-seJl
při otevření výstavky, uspořádané N. T. M. na Letné
u příležitosti 125. narozenin prvého rektora pražs,kých
vysokých škol technických prof. Karla Františka Eduar-
da Kořistký. V obsáhlém článku promlouvá prof. Ryšavý
o bohatém vědeckém životě a díle prof. Kořistky. Ke
článku je připojena zdařilá jednobarevná reprodukce
obrazu prof. Kořistky, podle málo známého originálu
akad. malířky Heleny Emingerové z r. 1894.
Další článek, na který nutno upozorniti, je zajímavý

článek Dr Ivana Hon I a o mapových náčrtech Indianů,
doprovázený několika obrazovými ukázkami. Dr Honl
již v jiných článcích uveřejněných v K. P. z r. 1947psal
o mapách primitivních národů, z nichž vysvítá, že scho'p-
nost tlumočit zeměpisné vědomOlSti jednoduchými 'ná-
črty je u primitivnich národů a kmenů rOQl·šífenav po~
n~rně značné míře a to zvláště u Eskymáků. ' .
/ Třetí článek v tomto sešitě, který bude rovněž zajímati
zeměměřiče, je článek Ondřeje R o u b í k a o zemslkém

RŮZ~É

měřiči Ondřeji Bernardu Klauserovi. Celý článek obsa-
huje 16 tiskových stran. V prvé části článku vypisuje
autor životopisná data O. B. Klause,ra. V pokračování
článku pak rozděluje známé Klauserovy mapy na několik
8kupin, o kterých se zvlášť rozepisuje. V prvé skupině
zmiňuje se o pražských pláne.ch dodnes, zachova-
ných, v další části článku popisuje Klauserovy h r a-
nič ním a p y, které jsou nejpoče,tnějŠi. Tato skupina
ohsahuje 18 rukopisných, Klauserem bezpečně, zhotove-
ných map česko-bavorské hranice. Mapy tyto až na jed-
nu jsou všechny uloženy ve sbírce map a plánů v archivu
ministerstva vnitra. Další zmínku činí autor o s i I n i č-
nic h map á c h voj e n s k Ý c h po c hod Ů. Autor se
zmiňuje o dvou do~ovaných mapách, které jsou dat~
vány rokem 1713. Jsou to dva pásy; jeden je 3% m a
druhý 2,2 m dlouhý. Na prvni mapě je z.akre~leILadál-
ková silnice z Bavor přes Prahu na Moravu; druhá mapa
znázorňuje důležitou silnici z Bavor přes Čechy do Ra-
kous k Vídni. JsoU' to pochodové mapy, sloužici jako
pomůcky pro zjištění ubytovacich možností. V závěru
článku pak autor uveřejňuj,e s e z n a m z ach o van Ý c h
map o celkovém počtu 32.
Vedle těchto delšich článků,. upowrňuji čtenáře Z. O.,

a to zvláště milovníky starých map na článek Olgy
K u drn o v s k é "Obraz Chebska na starých mapách.
a na krátký přispěvek Dra Hon I a ,,0 rozmanitém vý-
znamu slova mapa« (příspěvek ~masiologický).

Ing.Pudr.

Odvozená státní mli-pa 1: 5000.Ministerstvo techniky
jako 1Ístřední úřad veřejného vyměřování .a maporání
rozhodlo výnosem z 15. srpna 1950,Č. j. 69OO/50-V-5pq..do-
hodě se státním úřadem plánovacím, že p,ro potřeby;hos.-
podářských resortů bude postupně vypracována o (fv 0,-

ze nás tát ním a p a v měřítku 1 : 5000pro celou O'Qlast
éSR. Tím je rozhodnut problém mě,řítka mapy pro ho;spo-
dářské účele, jemuž také náš časopis (napw.l<edv čí~ 5.
z května t. r.) věnoval mnoho pozornosti a zájmu, ..
Naše čtenáře budou nepochybně zajímat směrnice, podle

nichž má být odvozená státní mapa 1 : 5000vyhotov~na;
otiskujeme proto podstatný výtah z výnosu ministe~tva
techniky z 15. VIII. 1950. ' ;
Odvo:liená státní mapa bude provedena v jednotné

zobrazovací soustavě (obecném konformním kuželo'yém
zobrazení). .Jeden list státní mapy 1: 5000 zobra,zuje
plochu 5 kni2 souvisle, bez přerušování hranicemi sWáv•.
ních j,ednotek. Výškopisné poměry budou vyjádfeny
vrstevnicemi a kotováním výšek. :

V prOlStorech,kde se projevuje naléhavý stavebnL zá-
jem, jsou mapovací práce na. vyhotovení takové mapy
zahájeny. ;
Vzhledem k naléhavos,ti hospodářského života a

z důvodu hospodárnosti vypracovalo ministerstvo ijech-
niky plán, podle něhož bude vydávat .Státní mapu 1:,5000
- odvozenou«. Polohopis její bude odvooen z katasÍTál-
ních map a výškopis z dOlSudprovedených výškoYých
měření. ';
Přesnost této mapy uspokojí nejnaléhavě,jší VOŽllriIav-

ky, jež na ni budou kladeny. :
Státní mapa 1 : 5000bude vydávána jen pro služební

potřebu veřejné správy, národních a komunálních pod-
niků, družstev, v,ei\ejných ústavů a institucí. Ná.rórlní
výbory započnou EI kresličskými pracemi na této mapě
dnem 1. října 1950buď svými zaměstnanci nebo j~jich
zadáním krajským kancelářím zeměměříckého dru~tva
.Geoplán«. C

.Pro zajištění jednotnosti díla vydalo ministerstvo t,ech-
niky »Návod k vyhotovení Státní mapy 1 : 5000~ Qdvo-
zené. . ,
Tento .Návod« s dalšími pomůckami maji technické

referáty národních výborrů pro služební potřebu. '
Další potřebné výtisky dodá .Státní zeměměřicltý a

kartografický ústav« v Praze VII, Veletržní 21, za~enu
30 Kčs, "Přehledné mapy krajů« s natištěnou sítí Íistli

Státní mapy 1: 5000ze cenu 30 Kčs a konstrukčni list
(čtvercovou síť) na kladívkovém papíře za 20 Kčs.
Národní výbory nebudou zadávat objednávky mapo-

vých podkladů pro hospodářské plánovací úě.ely v jiných
měřítkách než 1 : 5000.Bude tím splněna zásada hO'Spo-
dárnosti veřejné správy.
Bude-li určitý projekt potřebovat pro svá zobrazení

menšího měřítka, může být mapa v tomto měřítku vy-
hotovena ze Státní mapy 1: 5000 fotografickou repr~
dukcí (na př. mapa v měřítku 1 : 10000).
Pokud jsou v jednotlivých krajích zajištěny finanční

pl'ostředky z ro'zpočtů KNV, určených pro pořízení ma-
pových podkladů, mohou národní výbory zadávat vyh~
tovení snímků podle zminěného »Návodu« zeměměřícké-
mu družstvu »Geoplán«.
Výkonové normy jsou uvedeny v .Návodu« a tím jsou

dány i maximální zadávací sazby e tím rOlZdilem,že pro
»Geoplán« určuje ministe,rstvo techniky za výkonový bod
sazbu 5 Kčs.
Stanovená sazba není závislá na žádné z pol<nek sa-

zebníku Inženýrské komory a proto nepřipadá v úvahu
ani očištění od daně z obratu, ani jakákoliv sleva.
Při zadávkách prací »Gooplánu« povoluje ministe,rstvo

techniky, aby ONV v sídle členů družstva »Gooplán« si
samy vyžádaly na dobu nezbytně nutnou katastrální
mapy, potřebné pro vyhotoveni matrice, od onoho ONV,
který je vede. Matrice lw vyhotovovat jen v úředních
místnostech ONV. Vedoucí úředník zeměměřické .služby
potvrdí vně se,kčního rámu, že matrice (snímky) vyho~
vují ustanovením "Návodu«. Po přezkoušení zašle matri-
cí Státnímu zeměměřickému a kartografickému ústavu
v Praz·e, repyodukční odbor, Praha VII, ul. senátorky
Plamínkové č. 1. KNV podá zprávu o odeslání snímku
a potvrzení o jejím řádném vypraenváni.
O stavu pYací, prováděných vlastními zaměstnanci

i prací zadaných, bude KNV podávat v7.dy konc.emmě-
sice zprávu ministerstvu techniky (V. odbor) Praha II,
Na poříčním právu Č. 1, které zjednává předpoklady pro
plánování prací reprodu:kčIÍích a tiskorvých ve Státním
zeměměřickém a kartografickém ústavu v Praze,.
Na závěr poqotýkáme, že tento výnos byl zlLslánkraj-

ským, okresním, ústřednim a jednotným národním vý-
horům v Českých zemích a ú,,,tiiednímu a obvodním ná-
rodním výborům hlavního mě,sta Prahy.

Hlavní a odpovědný správce: Ing. Dr Bohumil Pour:' - Majetníka vydavatel Spolek českoslov. inženýrů a techniků.
- Středočeské tiskárny n. p.• závod 20, Praha xvI: Telefon 410-62.- Redakční korespodendence budiž řízena na

adresu hlavního redaktora Praha XVI, Nábřeží Le&'ií 3. Tel. 493-79.
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