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ZEMEMERICSIiT

Měření da\,lkoměrnýmistroJi·
a jeho využití v pozemkovém katastru.
Úvod. Postup při vyšetřování držby a pří zakládání polygonální sítě. Měření vodorovných úhlů a vzdáleností v polygonální síti. Rozvržení a zaměřování měřické sítě. Zaměřování bodů podrobného měření. Vyhotovování zápisníku měřených úhlů a vzdáleností. Příprava a vyhotovování polních náčrtů. Výhody a nevýhody
měření dálkoměrnými stroji.
Měření s přesným optickým určováním délek neni
u nás již dávno novinkou. Polární methoda ve spojení
a novodobými dálkoměrnými stroji pomalu ale jistě
zatlačuje starý, sice osvědčený, ale pomalý způsob
polygonální, zvláště jde-li o měření v kopcovitém, nepřehledném terénu a o rozdrobenou držbu.
Spolehlivost a přesnost měření s optickými dálkoměry, hlavně dvojobrazovými, byla již dostatečně prokázána a potvrzena v nesčetných článcích a úvahách.
úkolem tohoto článku nebude také probírat theoretickou stránku dálkoměrných zařízení a seznamovati
čtenáře s dálkoměrnými stroji, jejich příslušenstvím
a zásadami optického měření délek, nýbrž budeme se
zabývat jen jejich praktickým použitím v poli při
pracích většího rozsahu, jaké se na příklad naskýtají
při obnovování pozemkového katastru novým katastrálním řízením a pod.; výklad předpokládá, že
vlastní měření strojem jest dostatečně známo.
Před zaháJením polních prací určí vedoucí polní
skupiny, která část území se bude měřit methodou·
polygonální a která methodou polární (v některých
obcích, mimo místní tratě, celé území). Tímto rozdělením jest podmíněn další postup prací jak při vyšetřování držby, tak i při zakládání polygonové sítě.
Vyšetření držby se provede v zásadě stejně jako
pro měření polygonální, s tím jediným rozdílem, že
pro usnadnění optického měření se všechny lomy
držebnostních hranic označí vedle osazených mezníků
číslovanými kolíky a jejich čísla se zapíší do náčrtku
o průběhu držebnostních hranic (příloha k protokolu
o vyšetřené držbě). Číslovanými kolíky se též označí
- na dobu měření - hranice vzdělávání uvnitř jedné
a téže držby. Body se očíslují arabskými číslicemi
od 1do 999, aby se předešlo opakování stejných čísel
u bodů příliš sobě blízkých. Po vyčerpání těchto čísel
se začne znovu číslem 1; čísel čtyřmístných se· nepoužívá, aby se zbytečně nepřeplňovaly polní náčrty
a zápisník měřených úhlů a vzdáleností. V zájmu
rychlejšího postupu polních měřických prací a v zájmu
měřického úředníka, který tyto práce provádí, jest,
aby ten, kdo bude měřit, provedl také vyšetření držby.
Při vyšetřování držby seznámí se úředník podrobně
s držebnostními a terénními poměry, získá si úplný
přehled o zaměřovaném území, což mu velice usnadní
práci při podrobném měření. Naproti tomu v území,
v němž vyšetření držby provedl jiný úředník, musí
ten, kdo provádí podrobné měření, vynaložiti zbytečně

mnoho námahy a ztratí mnoho času, než se seznámí
9 terénními a držebnostními poměry.
Provádí-li v jednom katastrálním
území optické
měření několik měřických úředníků, přidělí skupinář
každému větší část území - nejlépe úsek, který bude
moci asi během letní sezony zpracovat - aby si každý
mohl ve svém úseku rozvrhnouti měřickou síť a plně
rozvinout měření a aby nemusel se sousedem stále
projednávat styková měření.
Při zakládání polygonové sítě pro optické měření
není vytyčovatel vázán natolik terénními překážkami,
jako jsou potoky, rokle a pod., jelikož vzdálenosti se budou měřit opticky. Vzdálenosti polygonových bodů se řídí členitostí terénu a dosahovou vzdáleností používaného stroje; při tom třeba uvážit, zda
chceme míti na území hustou síť stabilisovaných (pevných) bodů, anebo záleží-li nám spíše na úspoře
času, jak v poli, tak v kanceláři. V prvém případě
volí se délky polygonových stran kolem 100 m, v druhém případě kolem 150 m. Při delších polygonových
stranách se ušetří ča~u v poli, protože jednak se stabilisuje menší počet polygonových bodů, jednak se
zkrátí při menším počtu stanovisek měření vodorovných úhlů; v kanceláři se pak uspoří na výpočtu souřadnic menšího množství polygonových bodů a také
při pracích zobrazovacích bude menší počet přestav
vynášecího přístroje. Delší délky umožňují konečně
l€pší využití dálkoměrného stroje při pod rob n é m
měření, protože se plně zužitkuje dosahová vzdálenost
stroje; s obou sousedních stanovisek stroje se totiž
zaměří vždy body podrobné ležící asi uprostřed polygonové strany, t. j. do vzdáleností asi 80-90 m od
stroje. Naopak při krátkých polygonových stranách
se využije stroje jen do vzdáleností asi 50---60 m.
Jedinou nevýhodou dlouhých délek stran jest, že se
vzdálenosti musí měřit na dvakrát, což nepatrně zpomalí pracovní postup.
Posuzuje-li se výkon úředníka podle počtu vytyčených a zaměřených polygonových bodů, jest ovšem
jeho denní výkon poněkud menší, ale ve skutečnosti
celkově zaměřené území jest větší, než při stranách
krátkých.
Měření vodorovných úhlů a vzdáleností v polygonové síti (observace) se provádí současně s I\1ěřením
bodů podrobného měření. S měřením se započnezpravidla na trigonometrickém bodu nebo bodu určeném
protínáním. Nejdříve se zaměří všechny vodorovné
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úhly na Iltanovisku a pak teprve délky polygonových
stran a příslušné výškové úhly. Vodorovné úhly se
měří v pbou polohách dalekohledu při odklopeném
(n. sňat4m) dálkoměrném klínu, který se odklápí (sejímá) proto, aby se získal jasnější obraz latě a umožnilo přelilnější nastavení nitkového kříže.
Při m~ření vzdáleností mohou nastati dva případy:
1. Délka polygonové strany jest v dosahové vzdálenosti sb;,oje;
2. déllfa polygonové strany jest větší než dosahová
vzdáleno~t stroje, anebo jest sice v dosahové vzdálenosti stroje, ale jejímu přímému změření vadí terénní
překážky.
V prvém případě se zaměří najednou celá délka
polygonQvé strany a odečtou příslušné výškové úhly
v obou polohách dalekohledu. Aritmetickým středem
měření v obou polohách dalekohledu jest určena první
hodnota polygonové strany a příslušný výškový úhel.
Podruhé se určí délka této strany obdobným zaměřením z následujícího stanoviska. Při měření výškového
úhlu v druhé poloze dalekohledu jest výhodnější odečítati II. vernier výškového kruhu; měřič nemusí obcházeti liltroj, aby mohl odečísti I. vernier, který po
proloženf dalekohledu jest vpředu u objektivu, a mimo
to získá snadnou kontrolu naměřených výškových
úhlů, pr~tože součet I. a II. polohy musí dáti 400gr ++- 2' -+- '$' (u Fričových strojů se setinným dělením).
Po změřfní délek všech polygonových stran na stanovisku přpjde se ihned k zaměřování bodů podrobných.
Poněkud odlišně se utváří postup na stanovisku,
když náflledujíci polygonová strana má větší délku odpovídají<:í případu 2. V takovém případu se nejdříve
ztněří vqdorovné úhly na stanovisku a délka na předcházející (bližší) polygonový bod, potom se však zaměří bOQYpodrobného měření a teprve nakonec délka
následujicí polygonové strany. Tato délka se rozdělí
na dva úseky, a to tak, že přibližně asi v jejím středu
- nebo vůbec tak, aby bylo vidět na oba koncové polygonov4 body - se vytyčí dva pomocné body ve
vzdálen~sti 2 až 3 m od sebe, jichž polohu není třeba
zajišťovll-t a na něž se postaví obě měřické latě. Jedna
se postaví níže a druhé výše tak, aby obě byly viditelné a mohly se současně zaměřit. Potom se odměří
vzdálenosti a výškové úhly obou latí, a to v první
i v druhé poloze dalekohledu.
Vzdálenost obou latí se pro kontrolu může odměřit
pásmem i má se rovnat rozdílu aritmetických průměrů
měřenýcp. vzdáleností obou latí. Tuto kontrolu lze
však provádět přímo v poli jen u záměr ne příliš šikmých. U šikmých záměr (kolem 20gr) má na redukci
délky již vliv i rozdíl 5'-10' ve výškovém úhlu, takže
rozdíl obou aritmetických průměrů se liší od vzdálenosti změřené pásmem, zatím co rozdíl r e d u k o v an Ý c h délek se této vzdálenosti rovná.
Po zaměření obou latí se přenese stroj na stanovisko
další; figuranti - aniž pohnou stojany - otočí latě
a nařídí je znovu na stroj. Vzdálenosti obou latí se
změří s tohoto stanoviska obdobně, jako se stanoviska
llředcházejícího. Po tomto měřickém výkonu se figuranti rozejdou a postaví latě na polygonové body; měřič pak změří vodorovné úhly. Přesahuje-li následující polygonová strana opět dosahovou vzdálenost stroje, zaměří se nejprve body podrobného měře-
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ní a pak teprve se zařídí obě latě do středu další polygonové strany a dřívější postup se opakuje.
Pro takto zaměřenou délku strany obdržíme čtyři
délkové úseky, každý změřený dvakráte. Složením
úseků, jak jest znázorněno na obrázku 1, obdržíme
dvojnásobně určenou délku polygonové strany.
Odbočuje-li s polygonového pořadu další pořad,
jehož prvá (připojovací) strana je delší než dosahová
vzdálenost stroje, vytyčí se na ní obdobně dva pomocné body, jejichž poloha se však zajistí kolíky. Vzdáler_osti obou těchto bodů se opticky odměří, při čemž
se buď postaví obě latě současně, nebo se postaví
jedna lať postupně na oba kolíky. Při měření na
prvém stanovisku odbočujícího pořadu se po zaměření
vodorovných úhlů postaví na oba kolíky znovu latě
a změří se zbývající dva délkové úseky. Nejsou-li po
ruce potřebné kolíky - anebo i z jiných důvodů vynechá se prozatím toto délkové měření a teprve
před měřením odbočujícího pořadu se postaví ještě
jednou stroj na toto stanovisko jen pro optické určení
o.élky polygonové strany. Hodnoty takto získané se
ovšem zapíší do zápisníku ke stanovisku, na němž
byly před tím již změřeny vodorovné úhly a délky
ostatních polygonových stran.
Vyskytnou-li se ojedinělé případy, že observace některých bodů polygonových, na nichž se má provésti
také podrobné měření, byla provedena předem (na př.
jde li o uzavřený obrazec polygonových pořadů pro
měření místní tratě), neměří se při podrobném měření
ještě jednou vodorovné úhly a délky na stanovisku.
V tomto případě stačí zaměřiti v jedné poloze dalekohledu počáteční směr (čte se I. a II. vernier) a pro
případnou kontrolu směr na daJší polygonový bod
v tom pořadí, v jakém byly měřeny vodorovné úhly
při observaci, a poté se ihned přikročí k zaměřování
bodů podrobných.
Síť polygonových pořadů nestačí pro zaměření
všech podrobných bodů a musí se zhustit další sítí
pomocných (vedlejších) polygonových pořadů a sítí
měřických přímek. Měřický úředník si musí před započetím podrobného měření rozvrhnout měřickou síť
(hlavně síť pomocných pořadů), aby současně s observací na polygonových bodech mohl změřiti také připojovací délky a směry pomocných (vedlejších) pořadů a nemusel opakovat observaci téhož stanoviska
pro vložení připojovacího směru. Má-li měřický úředník možnost sám stále používat dálkoměrného stroje,
provádí všechny přípravné práce - vytyčování pomocných (vedlejších) pořadů, prosekávání a pod. :"Oučasněs měřením. Tento postup však měřiče značně
fysicky i duševně unavuje. úředník musí míti dokonalý přehled o zaměřovaném území a měřické síti potřebné k jeho zaměření. Při vytyčování měřické sítě
se musí úředník často vzdalovat od stroje, aby vyhledal místa příštích stanovisek stroje, s nichž by nejlepe ovládal strojem zaměřované území, dále musí
?jišťovat možnost obtížných záměr na některé body
podrobného měření a pak se zase musí vracet ke stroji
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a pokračovat v měření, čímž se značně fysicky vyčerpává.
Nemá-li měřický úředník sám pro sebe vyhrazen
dálkoměrný stroj, a používá-li při nedostatku strojú
téhož stroje několik úředníků, jest nutno provésti
všechny přípravné práce předem, aby se při měření
nemusel úředník ničím zdržovat a mohl plně stroje
využíti. Tento postup jest pro měřiče pohodlnější, protože se může při měření věnovat jen stroji a nemusí se
rozptylovat jinými pracemi. První postup je však hospodárnější; úředník nemusí chodit dvakráte na jedno
a totéž místo a mimo to často při měření, vhodným
posunem latě, se ušetří mnoho času, který se jinak
ztrácí prosekáváním, když se přípravy pro měření
provádějí předem.
Měří-li strojem stále jen jeden měřický úředník,
musí, aby se plně využilo stroje - úředník pomocné
služby technické provádět současně doplňovací práce
měřické (zjišťovat oměrné míry a pod.) ; měří-li tímže
strojem několik úředníků, může doplňovací práce provádět každý sám.
Body pomocných (vedlejších) polygonových pořadů
a měřických přímek se nestabilisují jako body polygonové, nýbrž volí se pokud možno na držebnostních
meznících; není-li to možné, zajistí se jejich poloha
kolíky, zaraženými do úrovně země, aby se předešlo
jejich poškození nebo i zničení. Aby je bylo možno
později snáze nalézti, označí se ještě druhým vedle
zaraženým kolíkem, na němž se po případě napíše
číslo pomocného polygonu. Střed kamene se označí
křížkem (důlkem), střed kolíku hřebíčkem (dírkou);
toto opatření umožní správné postavení měřických
latí a bezvadnou centraci stroje nad bodem. Měření
vodorovných úhlů a délek stran pomocných polygorlových pořadů se provádí obdobně a s toutéž přesností
jako pořadů hlavních. Počátečný i koncový bod pomocného (vedlejšího) pořadu musí býti připojen na
body polygonové sítě, po případě na body jiného pomocného pořadu. V ojedinělých případech může býti
použito též pořadu volného o jedné straně (rayon).
Při měření podrobných bodů na koncovém bodě takového rayonu se zaměří počáteční směr (orientace)
v jedné poloze dalekohledu na polygonový bod, z.něhož tento pomocný polygon odbočuje a pro kontrolu
se zaměří alespoň vodorovný úhel, nelze-li měřiti též
vzdálenost, na kterýkoli další polygonový bod.
Pro zaměření hranic vzdělávání uvnitř téže držby
může se výjimečně vésti pomocný pořad volný, nejvýše o třech bodech. Měření takovéhoto pořadu se pak
věnuje zvláštní pozornost.
Pomocný (vedlejší) pořad se může často v přehledném terénu .nahradit měřickou přímkou. Při tom
mohou nastati dva případy.
1, S polygonového nebo měřického bodu jednoho
pořadu jest viděti na polygonový nebo měřický bod
pořadu jiného. Mezi těmito dvěma body se vytyčí strojem měřická přímka a na ní se zvolí tolik stanovisek
stroje, kolik jich jest zapotřebí pro zaměření všech
okolních bodů podrobného měření.
2. S polygonového (měřického) bodu jednoho pořadu není vidět - pro zvlněný terén - na polygonový
(měřický) bod pořadu sousedního;V tomto případě se

vede z polygonového (měřického) bodu vhodn)'1Jl, ale
jinak libovolným směrem měřická přímka, která nejlépe vyhovuje pro zaměření bodů podrobných. Na této
měřické přímce se zvolí první stanovisko stroje tak,
aby bylo viděti zpět na bod výchozí a ten se dalekohledem zacílí; poté proložením dalekohledu se vytyčí
stanovisko další, načež ihned - aniž se celá přímka
vytyčuje - se zaměří toto první stanovisko. Počáteční směr (orientace) se určí v jedné poloze dalekohledu
(čte se 1. a II. vernier) záměrou zpět na bod výchozí
a pro kontrolu správného vytyčení dalšího stanoviska
se zaměří vrcholový úhel, který se musí rovnati 200gr•
Potom se opticky změří v obou polohách dalekohledu
vzdálenosti od stanoviska stroje zpět k výchozímu
bodu a vpřed ke stanovisku dalšímu a nakonec se
zaměří všechny body podrobné. Po skončeném měřickém výkonu na tomto stanovisku se přenese stroj na
další stanovisko, před tím vytyčené, a celý postup se
opakuje. Tak se pokračuje za současného vytyčování
měřické přímky a zaměřování bodů podrobných, až
se dospěje k druhému polygonovému pořadu. Konečný
bod měřické přímky se připojí na polygonovou stranu
v bodu, v němž se obě přímky protnou. Součet všech
úseků takto vytyčené měřické přímky dá její celkovou
délku. Připojovací bod na polygonové straně se zaměří
vzdálenostmi od obou jejích konců.
Pomocné (vedlejší) polygonové body a stanoviska
stroje na měřických přímkách se označují čísly měi"ických bodů s tím rozdílem, že k číslu pomocného
polygonového bodu se připíše zkratka v. p. (vedlejší
polygon).
Body podrobného měření se zaměřují vždy ve skutečném místě lomu (ve středu kamene, na rohu zdí
a pod.), jež se označí miniem. Při tomto zaměřování
se obvykle postupuje tak, že se měřická lať postaví
I;římo na zaměřovaný bod a poloha latě se určí polárr.ými souřadnicemi, směrem a vzdáleností. Tohoto
jednoduchého zaměřovacího způsobu nelze však vždy
použíti a potom mohou nastati různé případy.
Případ 1. Z a měř o van Ý bod lež í pod v ysokou
mezí
nebo
za vysokým
obilím
a pod., t a k žen e n í o d str o jev i d ě t I a ť,
n a ř í z e n o u n a nor m á I n í výš k u.
V tomto případě vyzdvihne figurant lať do vhodné
výše, aby překážka nevadila záměře. Protože však
nemůže sám naříditi laťový dioptr na stroj, musí mu
vypomoci figurant, který pomáhá u stroje, a to tak,
že ho vyzdvihne na ramenou (vezme ho »na koně«) až
do výše, z níž je vidět dioptrem na stroj.
Někdy však nestačí ani výška laťového stojanu,
aby se lať dostala nad překážku. V takovém případě
St zaměřovaný bod signalisuje 3-4metrovou
výtyčkou nebo jiným způsobem (spustí se na př. olovnice na
dlouhém provazci s blízkého stromu). Na takto signal:sovaný bod se zacílí dalekohled a odečte vodorovný
úhel; poté se lať zařídí do tohoto směru bud' před
zaměřovaným bodem nebo za ním - podle druhu
terénu a překážky - ovšem tak, aby jí bylo vidět od
stroje. Její vzdálenost a příslušný výškový úhel se
změří opticky. Vzdálenost latě od vlastního podrobného bodu se změří malým pásmem a s příslušným
znaménkem + neb - se zapíše nad hodnotu měřenou
strojem.
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Podobný případ může nastat, když podrobný bod je
zakryt :překážkou v podobě hustého, vysokého křoví.
Vysekat všechno křoví není v krátké době dobře možné a proto se křovím prorazí jen malý otvor, aby se
mohl změřiti vodorovný úhel a aby se dalo protáhnout
malé p~smo k doměření vzdálenosti mezi zaměřovaným bodem a latí, postavenou do směru před křovím.
Obdobně se zaměřují lomové body, na něž nelze přímo postaviti lať, jako na př. rohy budov, zdí, ploty
& pod.

zaměření nečiní valných potíží; potom na spojníci takových dvou bodů se zaměří ostatní lomové body kolmicovým způsobem.
Obdobně se zaměřují skupiny domů nebo jednotlivé
domy v území zaměřovaném opticky. V okolí domu
(n. skupiny domů) se opticky zaměří vhodně položené
body - zpravidla lomy držebnostních hranic - a ty
pak tvoří počáteční a koncové body měřických přímek, na něž se - po případném zhuštění - zaměří
domy metodou polygonální.
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Způsobu »doměřování pásmem« se také použije ve
výjimečných případech, když jeden nebo několik bodů
leží již mimo dosahovou vzdálenost stroje; měřická
lať se zařadí do směru na dosah stroje a její vzdálenost od stanoviska se změří opticky; zbytek se doměří p~smem.
Případ 2. Pře d z a měř o van Ý m bod e m
jest
překážka
(silný
strom
a pod.),
která
se nedá
odstranit
a pro kterou
není možno
změřit
ani vodorovný
úhel.
Takový bod se zaměří takto:
a) Na spojnici lomových bodů - nebo v jejím prodloužení (obr. 2a) - se zvolí pomocný, od stroje
dobře viditelný bod, který se může zajistit kolíkem,
a opticky se zaměří. Poloha skutečného lomovélio
bodu se určí odměřením zbytkové délky pásmem.
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b) Na libovolnou přímku vedenou vhodným směl'em od stroje se spustí kolmice ze zaměřovaného bodu
(obr. 2b). Pata kolmice se zajistí kolíkem a délka pořadnice se určí opticky; úsečka se odměří pásmem.
Pro znázornění toho, že bylo použito p o moc n éb o bodu, označí se v zápisníku i polním náčrtu pomocný bod stejným číslem jako zaměřovaný bod
a k číslu se připojí i n d e x. Hodnoty naměřené pásmem se zapíší v poli prozatímně do poznámkového
sloupce zápisníku a při vyhotovování polních náčrtů
se přenesou na polní náčrty.
Případ 3. Při
z a měř o v á n í buď drž e bn o s t n í c h h I' a nic n e b o h I' a nic 'V z děl ávání
podél
lesa
nelze
bez
pr-3.cného
p I' o s e k á v á n í z a měř i t vše c hny lom o v é
body.
V tomto případě se opticky určí poloha jen bodů,
které je možno zaměřit bez prosekávání nebo jejichž

Případ 4. V e v y s o k é m 1e s e sem á z a m ěř i t drž e b n o s t ním e zní kn e b o u I' Č it d é 1ka polygonové
strany,
prochází-li
zámě r a mez i s t I' o m y, z nic h žně
k tel' é
kryjí
buď část
laťové
stupnice
nebo
č á s t vel' n i e I' u, t a k ž e v z o I' n é m p o 1i d a1 e k ohl e dun
e n í v i d ě t d voj o b I' a z 1 a t ě.
Na pokyn měřiče posunuje figurant zvolna lať
na stranu, až se ve volné mezeře mezi stromy objevi
cvojobraz latě a může Se odečíst vzdálenost. Někdy
však tato mezera mezi stromy jest tak malá, že se

0·········
24

v ní neobjeví celý dvojobraz latě, nýbrž jen jeho část.
V tomto případě posunuje figurant zvolna lať, až se
.e volné mezeře objeví začátek (konec) vernieru
a mohou se na lati odečísti cel é m e t r y; pak pozvolným posunem latě buď dále nebo nazpět objeví se
ve volné mezeře koincidující dílek stupnice a mohou
se odečísti centimetry, což umožní určiti celou vzdálenost.
Někdy jest v záměře na straně vernieru překážka,
takže ani při sebe větším vysunutí latě neobjeví se vernier ve volné mezeře. V tomto případě vyjme figurant lať úplně ze stojanu a zasune ji obráceně nebo ji
na vrcholu stojanu prostě přidrží. Tím se dostane
vernier do volné mezery a délka se může odečísti.
Stroje s dálkoměrným zařízením A r I' e gel' o v a
typ u (Ke rn, F ri č, S rb a Sty s) jsou konstruovány na odečítání délek od 20 m výše. O délkách
do 20 m se totiž předpokládá, že se budou měřit pásmem. To však nebývá vždy účelné a někdy je to dokonce nemožné. Než figuranti natáhnou pásmo, má
měřič již dávno délku odečtenou; nebo pásmo není
vždy ihned po ruce; nebo by se musela délka provažovat (na srázu), což je spojeno s obtížemi, zejména
je-li na svahu hojně drobného podrostu. Při měření
délek do 20 m nelze odečítati vzdálenosti normálním
způsobem, protože začátek vernieru padne mimo
vlastní stupnici a nelze tudíž přímo odečítat celé
metry. V tomto případě použije se k odečtení celých
metrů konce vernieru, t. j. dílku 10. Vernier jest konstruován tak, že 19 dílků laťové stupnice jest rozděleno na 20 dílků vernierových. Jest tedy konec vel'nleru (10. dílek) posunut od nuly o 19 dílků laťové
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stupnice, to jest o 19 metrů; mohou se proto odečítat
celé metry nejen podle vernierové nuly ale i podle
koncové rysky. Použije-li se této rysky, musí se údaj
metrů, odečtený na lati, zmenšiti o 19; centimetry se
odečtou normálně. Aby se zabránilo omylům při odečítání málo pohodlného čísla 19, doporučuje se zvětšit
počet odečtených metrů o 1 a od takto získaného údaje odečísti 20. Zapisovateli hlásí měřič přímo již výslední hodnotu.
Některé latě mají na konci vernierové stupnice ještě
další dílek (nadbytečný, excedenční), jehož lze někdy
s výhodou použít k odečtení celých metrů; v tomto
rřípadě se laťový údaj zmenší přímo o 20. Měření
délek pod 20 m předpokládá, že koincidující dílek
vernieru jest na lati vidět, což je splněno, jen
když jde o větší počet centimetrů; proto se může
změřit strojem docela krátká délka na př. 5,84 m,
ale nelze odečíst na př. délku 17,08 m. Tento malý
počet centimetrů se může však určit tím, že se zjistí,
který dílek vernieru se kryje s e s tře dem dílku
hlavní stupnice; od t\l.kto získaného údaje centimetrů
o
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Obr. 4.

Čtení: 28.88
nebo

(28.88

-

+ 1)-

19 = 9.88 m
20

= 9.88

m

se pak musí odečísti 50 cm. To však jest již příliš
kombinovaný způsob měření, který snadno může vésti
k omylům a proto jest lépe takovou délku změřit
pásmem. Leží-li zaměřovaný bod příUš vysoko nad
horiZontem stroje nebo příliš nízko pod ním, takže by
se muselo pásmo provažovati, změří se pásmem vzdálenost š i k ní á; při tom se strojem změří výškový
úhel stejně, jako by šlo o délku měřenou opticky.
Body podrobného měření se měří jednou s jediného
stanoviska; doporučuje se však zaměřit vždy se dvou
stanovisek alespoň body ležící přibližně uprostřed
mezi stanovisky (pro kontrolu). Se dvou stanovisek
se mají zaměřiti body, které určují počátek a konec
niěřických přímek, na něž se zaměřují další body
pÓdrobné.
Podrobné body se zaměřují jen v jedné poloze dalekohledu; délka a výškový úhel se měří jednou, u vodorovných úhlů se odečítá jen jeden vernier. Zatím co
vodorovné úhly polygonových pořadů se měři při odklopeném (n. sejmutém) dálkoměrném klínu, měří se
vodorovné úhly u bodů podrobných s dálkoměrným
klínem přiklopeným (nasazeným). To plně vyhoví
s hlediska přesnosti; stálým sklápěním a odklápěním
klínu vzniká nebezpečí, že se pohne stroj. Jen v ojedinělých připadech - na př. když při špatném pozadí
není vidět zřetelně obraz laťového stojanu - musí se
při měření vodorovného úhlu klín odklopit ..Měří-li se
vodorovné úhly, musí si býti měřič stále vědom toho,

že v zorném poli dalekohledu vidí d v a obr a z y stojanu, z nichž jeden jest skutečný a stálý, a druhý
zdánlivý a pohyblivý (a někdy jasnější). Skutečným
obrazem může býti buď levý nebo pravý obraz, podle
toho, jak jest na objektivu nasazen nebo natočen dálkoměrný klín. Který obraz jest skutečný a který
zdánlivý, pozná se pootočením klínu; skutečný obraz
jest pevný (nepohyblivý), zdánlivý se pohybuje.
Při měření polární metodou zaměstnává měřič jednoho zapisovatele - jímž může býti vycvičeny a spolehlivý figurant - dále dva, po případě i tři figuranty (podle toho, kolik měřických latí má k disposici),
kteří stavějí latě, a konečně jednoho dalšího figuranta, který pomáhá u stroje. S menším počtem pomocníků sice může také nouzově pracovati, ale výsledek
práce není úměrný vynaložené námaze a času.
Figuranti stavějí postupně latě na zaměřované body a hlásí číslo a druh bodu. Zapisovatel zapíše číslo
bodu do zápisníku a poznamená si při něm, zda jde
o mezník, kolík, roh budovy a pod. Současně zatrhne
tužkou číslo bodu v náčrtku o vyšetřené <;!ržbě,!lby
si usnadnil přehled o dosud zaměřených bodech.
Jestliže se již ztratily venku kolíky s čísly bodů,
nebo nebyly-li lomové body vůbec očíslovány, musí
buď zapisovatel nebo měřič sám stále sledo~ati, na
které body figuranti stavějí latě, a dbáti na to, aby do
zápisníku byla zapisována čísla shodná s čísly na
náčrtku o vyšetřené držbě.
Ukazuje se též účelným obrátit pořadí jednotlivých
měřických úkonů, než v jakém jsou uvedeny
zápisníku měřených úhlů a vzdáleností; při zápisé postupuje se pak od prava do leva. Nejdříve se dalekohled
nařídí tak, aby vernier byl uprostřed zorného pole
dalekohledu a odečte se délka, pak se nastaví výškový a vodorovný úhel, upevní se obě ustanovky a figurant se pošle s latí na další bod. Mezitím éo figurant přechází s latí na další bod, odečte měřič .)-ýškový
a nakonec vodorovný úhel; nato uvolní obě ustanovky
a přikročí k zaměřování dalšího bodu. Při toínto postupu není figurant tak dlouho zdržován rla bodě
a má více času k cestě na další bod. Tento způsob jest
zvláště výhodný, když měřič má k disposici jen dvě
měřické latě a jde-li o kopčitý terén, v němž figuranti
n;lUsípřekonávat značné výškové rozdíly.
Po zaměření všech bodů na stanovisku přesvědčí se
měřič, zda se mu během měření nepohnul sttoj; zaměří a odečte znovu počáteční (orientační) směr.
Má-li se na stanovisku zaměřit velký počet podrobných bodů, doporučuje se postavit na počáteční polygonový bod výtyčku a během měření několikráte přezkoušet správné postavení stroje. Aby se nemusela
stavět na polygonovém bodě výtyčka, zaměří se ihned
po skončeném měření vodorovných úhlů polygonové
sítě směr na nějaký, třebas vzdálený, ale dobře viditelný bod a úhel se zapíše do poznámkového sloupce;
občasnou záměrou na tento bod se pak mezi měřením
kontroluje, zda se postavení stroje nezměnilo.
Naměřené hodnoty hlásí měřič zřetelně zápisovateli. Zapisovatel současně se zápisem opakuje hlasitě
zapisované hodnoty, takže měřič slyší, jsou-li zapisovány skutečně ty hodnoty, které on naměřil.
(Pokračování. )
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Poslední pokroky v lionstrukcl geolletických strojů.
Ing.

f'
Dr. JOSEF

KLOBOUCEK.

Autor uvádí nové Kernovy dvojkruhové theodolity »Construction Dr. H. Wild«} jejich různé typy a prakti<Jké výhody} zmiňuje se o dvojkruhovém autoredukčním tacheometrickém theodolitu} popisuje nový Wildův
stativ s naklánitelným talířem} stručně pojednává o dvojobrazových dálkoměrných soupravách} typu Arregerově a s optickým mikrometrem} upozorňuje na zdokonalený dvojitý pentagon a na zcela nový druh
Kernova- Wildova čočkozrcadlového dalekohledu} jehož bude použito t~ velkého dvojkruhového triangulačního
theodolitu.

V krásné publikaci, vydané spolkem švýcarských
geometrů, popisuje známý konstruktér Ing. Dr. h. c.
H. W i I d historii svých vynálezů z oboru geodesie
a fotogrametrie. Jako prakticky činný geometr sám
nejlépe poznal všechny nevýhody dřívějších zastaralých geodetických strojů, zejména při triangulaci vysoko v horách a když prováděl přesnou nivelaci.
Od roku 1908, kdy pracoval jako konstruktér v geodetickém oddělení fy C. Zeiss v Jeně, vytvořil za 13 let
bohaté konstruktivní činnosti řadu měHckých přístrojů a zařízení, jichž dnes používáme jako samozřejmosti (na př. dalekohled s vnitřním zaostřováním,
hranolový systém ke koincidenčnímu pozorování libely, kryté stavěcí šrouby, nivelační stroj s planparalelní destičkou, stativy se zasouvacími nohami
aj.). - Když roku 1921 se vrátil do Švýcarska, založil v Heerbruggu závody, které jako prodejní společnost dodnes nesou po něm jméno. V Heerbruggu
vznikly theodolity se skleněnými kruhy a koincidenčním způsobem odečítání, nivelační stroje a různé přístroje a stroje fotogrametrické, zejména autograf. Před několika lety vystoupil Dr. H. Wild z firmy,
kterou dříve založil, a usadil se jako volný a nezávislý konstruktér v Badenu.1) Nespokojil se však
s úspěchy, kterých docílil u firem Zeiss a Wild, pokračoval a vytvořil další zajímavé a cenné vynálezy.
Při zavádění nových konstrukcí, aby je rozlišil od
výrobků fy Wildovy, používá označení »Construction
Dr. H. Wild« a jeho stroje nyní vyrábí v licenci jedině
fa Kern v Aarau, jeden z nejstarších a moderně vybavených závodú jemné mechaniky a optiky ve Švýcarsku.
Z nových konstrukcí Dr. H. W i I d a jsou zvlášť
pozoruhodné theodolity s podvojnými kruhovými
stupnicemi, označené zkratkou »DK« (z něm. »DoppelKreis«). Nejmenším typem těchto d voj k I' U h ov Ý C h2) theodolitů je DKM1, vybavený optickým
mikrometrem (obr. 1). Má skleněné kruhy s dělením
na průměru asi 50 mm. Čtení se provádí odečítacím
mikroskopem 20krát zvětšujícím. Nejmenší dílek na
1) Dr. H. W i I d o v i bylo 15. XI. 1937 šedesát let.
Pěkný životopisný nástin jeho dosavadní činnosti najdeme ve článku: F. Ba e s c h I i n, 60. Geburtstag von Dr.
h. c. Heinrich Wild (Schweiz. Zeitschrift fiir Vermessun.qswesen 1937. str. 262-263).
2) Název »dvo.ikruhovú theodolit« je u nás už používán a poněvadž stěží bv se pro »theodolit s podvojnými
kruhovými stupnicemi« našel název kratší, ponecháváme
je;' přesto, že není správný ani zcela výstižný. Nejedná
Ee totiž jen o theodolit se dvěma kruhv, vodorovnÝma
svisl~'m,ale značí to, že každý z obou kruhů má d voj í
dělení, nanesené na dvou soustředných kružnicích (srovn.
té~ obr. 5),

kruhu - u stroje děleného na 400g - je 20' a na stupnici optického mikrometru lze přímo čísti 10"; poněvadž jednotlivé dílky na stupnici optického mikrometru se jeví pozorovateli v lineární velikosti asi
1 mm, lze odhadovat ještě 1". Jak udává Dr. H.
W i I d, činí střední chyba jednoho odečtení průměrně
asi -t- 2,7", čili méně než asi -t- 1" v šedesátinném
dělení.

Obr. 1. Nejmenší Kernův dvojkruhovÝ theodolit DKM1
»Construction Dr. H. Wild«, s optickÝm mikrometrem.

Dalekohled má zvětšení dvacetinásobné a lze jej
zaostřit už na vzdálenost 0,9 m. Samotný stroj váží
jen 1,8 kg a možno jej proto označit za nejlehčí a nejmenší vteřinový theodolit, který v současné době
existuje. Představu o trpasličích rozměrech tohoto
přesného úhloměrného stroje si nejlépe učiníme podle
velikosti kovového pouzdra pro stroj, které má rozměry pouhých 11 X 13 X 17 cm.
Obraz zorného pole odečítacího mikroskopu, v přibližné velikosti, jak se jeví pozorovateli, je znázorněn
na obr. 2. V horním okénku jest obraz svislého kruhu, uprostřed obraz vodorovného kruhu a dole je
obraz dělení optického mikrometru. Po zaměření dalekohledem otočíme šroubem optického mikrometru,
který jest uprostřed pravé vidlice dalekohledové
(srovn. obr. 1), až svislá: nit uprostřed zorného pole
se objeví vose dvojčárky příslušného dělení kruhu.
Nařízení do osy lze provésti velmi přesně a poněvadž
dvojčárky pozůstávají vlastně ze dvou jednoduchých
čárek, položených na diametrálních místech kruhů
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(tyto čárky jsou důmyslným hranolovým systémem
převedeny do zorného pole mikroskopu 'led I e sebe),
je čtení zbaveno chyby z excentricity alhidády. Při
tom není třeba - jako tomu bylo u dřívějších Wildových theodolitů - měnit obraz vodorovného a svislého kruhu pomocným hrano lem a neprovádí se také
málo pohodlné a měření zdržující nastavování čárek,
umístěných nad sebou, do koincidence. Je to jedna
z výhod společná všem typům nových dvojkruhových

•••
••
••

Obr. 2. Zorné pole odečítadho mikroskopu dvojkruhového theodolitu DKM1•
Čtení na vodorovném kruhu:

=

+-

O,0575g
368,85751<.

368,80g

udávající celé grady, a od tohoto čísla spočítáme celé
»desetiminutové« intervaly na jemném dělení, až
před jemnou značku a odhadneme polohu jemné značky v následujícím »desetiminutovém« interialu. Obdržíme tím opět aritmetický průměr dvou dia:metrálně
položených míst na kruhu.
Když se H. W i I d o v i podařilo zkonstruovat plně
vyhovující nejmenší dvojkruhový theodolit, bylo už
snazší a nečinilo zvláštních obtíží konstruovati stroje
větší. Při zmenšování se však ukazuje, že mnohé
části nelze úměrně zmenšovat, jako na při stavěcí
šrouby, ustanovky a pod., a také mezery mezi jednotlivými šrouby musí zůstat dostatečně velké, aby
se mohlo se strojem pohodlně pracovat. Proto dvojkruhový theodolit DKM1 je prakticky již nejmenším
možným strojem toho druhu. Přesto však jeho přes-

=

theodolitů. Měřická práce se tím urychluje a zjednoGušuje a lze také dosáhnouti přesnějších výsledků.
Popsaný theodolit DKM 1 jest určen pro stavební
praxi, pro různé vytyč ovací práce a pro nitkovou
tacheometrii; hodí se pro stavitele, pro kulturního
inženýra a jako lehce přenosný stroj též pro geografa
na výzkumné cesty.
Podobný stroj, ale bez optického míkrometru, má
označení DK1 a jeho zorné pole v odečítacím mikroskopu je znázorněno na obr. 3. Čtení obou kruhů, svislého i vodorovného, lze provésti téměř naráz. Jemné
dělení, které' je číslováno po celých gradech, má dílky
po 20'; nečíslované hrubé dělení má dílky po 19. Z hrubého dělení vidíme vždy v zorném poli odečítacího
mikroskopu jen jedinou čárku, která současně slouží
za index pro jemné odečtení. Černá clona zorného

Obr. 3. Zorné pole odečítacího mikroskopu dvojkruhového theodolitu DK1 (bez
optického mikrometru).
Čtení: a) na svislémkruhu:
771<60'
b)

+ 04'=

77,64g

na vodorovném kruhu:
250g 30'

+ 06'=

250,36g.

pole je tak utvořena, že její zářez zakrývá levou polovinu hrubého dělení; zářez je současně indexem pro
hrubé odečtení. Čtení pozůstává (srovn. obr. 3)
z hrubého odečtení podle hrubého indexu (zářezu)
a z jemného odečtení, při kterém jemnému dělení
slouží čárka hrubého dělení jako odečítací značka
(index). Podle hrubého indexu (zářezu) odečtou se
celé grady a celé desítky setinných minut a podle
jemné čárkové značky se odhadnou jednotlivé setiny
gradu. Poněvadž chceme obdržet průměr ze dvou
diametrálně položených míst na kruhu, počítáme
s tím, jakoby dvacetiminutovému intervalu odpovídalo jen 10' a polohu jemného indexu snadno a s dostatečnou přesností v tomto »desetiminutovém« intervalu odhadneme. Čtení můžeme však provést
i jiným způsobem: přečteme číslo vlevo od zářezu,

Obr. 4. Kernův dvojkruhový theodolit DK2 »Gonstruction
Dr. H. Wild«, bez optického mikrometru.
nost je - jak udává Dr. H. W i I d - skoro stejná,
jako velkého mikroskopového theodolitu, se kterým
trianguloval v roce 1902, s tím rozdílem však, že nový
theodolit váží asi 10krát méně.
Další dvojkruhový theodolit, střední velikosti, označený DK2, má velmi výkonný dalekohled 30krát zvětšující, o průměru objektivu 45 mm. Vodorovhý kruh
má průměr 75 mm a svislý kruh 70 mm. Na stroji
děleném na 400g lze přímo čísti 10' a 0,5 odhadovat.3)
Oproti dřívějším konstrukcím Wildovým niá stroj
rovněž mnohem menší rozměry a váží pouze 3,6 kg.
Celkové uspořádání je patrno na obr. 4 a dále na
obr. 8, kde je též stručný popis jednotlivých částí.
3) Všechny typy dvojkruhových theodolitů mají bud'
nové setinné anebo staré šedesátinné dělení úhlové. Poněvadž pro úřední měřické práce se nyní už hojně používá a v budoucnu bude v Ý hra dně používat strojů
s novým set i n n Ý m úhlovým dělením, nezmiňujeme se
o strojích s dělením šedesátinným; jsou vypraveny stejně
a vše co bylo řečeno o strojích se setinným dělením, platí
s malými obměnami i o strojích s dělením šedesátinným.
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V dalekohledu, podobně jako u všech ostatních
dvojkruhových theodolitů, je skleněná destička s jemně vyrytým dálkoměrným nitkovým zařízením; násobná konstanta k = 100 a poněvadž dalekohled je
analaktický, součtová konstanta c je rovna nule. Přesností, ktertt odpovídá asi velmi dobrému 20" theodolitu, vyhovuje stroj všem požadavkům běžné zeměměřičské praxe, hodí se na měření polygonové a zejména na nitkovou tacheometrii, neboť se s ním velmi
rychle pracuje. Lze jej snadno doplnit i dvojobrazovým dálkoměrným zařízením se soupravou vodorovných dálkoměrných latí (obr. 16-18). Stroj se vyrábí také s odlučitelným spodním dílem (srovn. obr.
8), takže při polygonovém měření možno používat
trojpodstavcové soupravy s výměnnými záměrnými
značkami, což má význam zvláště při měření prováděném v podzemních prostorách.

hyblivá čárka, sloužící za hrubý odečítací index pro
vodorovný i svislý kruh. Poněvadž na svislém i vodorovném kruhu je každý 19 rozdělen na 10 dílků, které
odpovídají 10', můžeme už podle hrubého indexu přečíst (srovn. obr. 6) na svislém kruhu; 131,33g a podobně na vodorovném kruhu: asi 225,48g• Čtení však
provádíme jinak a přesněji: podle hrubého indexu

Obr. 6. Zorné pole odečítacího mikroskopu u dvojkruhového tacheometrického theodolitu DK2 (bez optického
mikrometru) .
Čtení: u) na svislém kruhu: 131g 30' + 3,5' = 131,335g
b) na vodorovném kruhu: 2·25g 40' + 7.5' = 225,475g•

Obr.

5.

Vytvoření obrazu v odečítacím mikroskopu dvojkruhového theodolitu (schematicky).

V zorném poli odečítacího mikroskopu, umístěném
těsně vedle dalekohledového okuláru, vytvoří se opět
- podobným způsobem, jak bylo naznačeno u typu
DK1 - obrazy částí svislého i vodorovného kruhu
(obr. 6). V horní polovině zorného pole je vždy čtení
svislého (Vertikálního) kruhu V a v dolní polovině
čtení vodorovného (Azimutálního) kruhu Az.
Způsob, jak se v zorném poli odečítacího mikroskopu vytvoří obraz dělení, je dobře patrný ze schematického obr. 5. Skleněný prstenec L má na horní
ploše dvojí dělení: hrubší, které je na menším průměru K1 a druhé dělení, jemné, je na větším průměru K2• Důmyslným optickým systémem, který
na schematickém obrázku je vyznačen zjednoduš,eně
třemi hranoly H 1,2,3 převádějí se obrazy obou diarpetrálně položených míst na témže kruhu do zorného
pole odečítacího mikroskopu, a to nad sebe: hrubé
dělení K1 se promítá dolů a jemné dělení Ke Ee
objeví nad ním (srovn. též obr. 7). Poněvadž v zorném poli odečítacího mikroskopu pozorujeme pod silným zvětšením jen asi 1./200 z celého děleného kruhu,
jeví se nám tato malá část oblouku jako přímá stupnice.
Z obr. 6 a 7 je patrno, jak se provádí čtení: uprostřed zorného pole je poněkud silnější svislá, nepo-

určíme jen celé grady a desítky setinných minut
a zbytky menší než 10' přečteme pomocí I i b o vol n é
čárky hrubého dělení K1, při čemž desetiminutovému intervalu jemného dělení přisuzujeme hodnotu jen
5'. Již po několika odečteních se snadno naučíme dobře
odhadovat 0,5', což zvláště při hodnotách 2,5' a 7,5'
je velmi snadné a zvláště přesné.
Čtení svislého kruhu se provádí stejným způsobem,
jak bylo naznačeno pro kruh vodorovný. Svislý kruh
je číslován průběžně a vzhledem k dalekohledu je tak
upevněn, že při vodorovné záměře v I. poloze dalekohledu (kruh vlevo) čteme 100g a ve II. poloze daleko-

Obr. 7. Postup pn čtení úhlů v odečítacím mikroskopu
dvojkruhového theodolitu DK2•
hledu (kruh vpravo) čteme 300g. Výškovému úhlu
a) odpovídá 100g
a, hloubkovému úhlu (- a)
odpovídá 100g - a. Jak patrno, nerozlišujeme oba
druhy úhlů znaménky plus a minus.
Theodolit má optické centrační zařízení, jehož okulárek je vhodně umístěn v chráněném místě pod levou
alhidádovou vidlicí. Poněvadž celé zařízení jest uloženo nikoliv v dolní části theodolitu, ale v otáčivé
části alhidádové, můžeme se velmi rychle přesvědčit,
zda je v pořádku a řádně rektifikováno: postačí, když
po provedeném optickém centrování otočíme alhidádou o 200g a podíváme se do okulárku po druhé.
Objeví-li se malá odchylka, zrektifikujeme snadno optické centrační zařízení dvěma šroubky, umístěnými
při levé alhidádové vidlici.

(-+-

1944/104

-+-

Zemi'měři<éský
Obzor
SIA
rol:l!n, 5/32 (1944) číslo 7

Zrcátko, kterým se osvětlují současně oba skleněné
kruhy, může se odklopit a otvor v levé alhidádové
vidlici prosvětlit žárovkou malé elektrické svítilničky,
do níž se vkládá normální suchá třívoltová baterie pJ:'O
kapesní svítilny; svítilnička se přímo zavěšuje na alhidádovou vidlici. Osvětlení obou dělených kruhů, vodorovného i svislého, a osvětlení nitkového kříže dalekohledu je potom velmi jasné a čtení v odečítacím
mikroskopu příjemné. Svítilnička se ukládá do kovového pouzdra pro stroj, které je velmi pevné, ale na
rozdíl od dřívějŠích těžkých ocelových bomb, které byly
válcového tvaru, má průřez ob d é I n í k o v ý. Má to
tu výhodu, že lze stroj pohodlně, prodloužíme-li o něco
řemen u pouzdra, nosit zavěšený na jednom rameni.
V kovovém pouzdře je též malý žlutý filtr, který při
prudkém slunečním osvětlení možno nasadit na okulár dalekohledu. Ostatní zařízení stroje - jako koincidenční indexovou libelu, pastorek k pootáčení vodorovlJ.ým kruhem (srovn. obr. 8), - zvlášť nepopisujeme, poněvadž jsou dostatek známé. Za povšimnutístojí, že dolní část stroje má jen d v a stavěcí šrouby,
které se třetím pevným bodem tvoří pravý úhel
(obr. 4 a 8). Je to zdokonalené zařízení, kterého se
už dříve používalo u různých geodetických strojil,
zejména busolových.
Nejnovější dvojkruhové theodolity nemají vůbec
stavěcích šroubů. To co vidíme na obr. 1, 11 a 21
nejsou stavěcí šrouby, nýbrž knoflíky s vodorovnou
osou a spirálovitou vačkou. Oproti dříve používaným
stavěcím šroubům má toto zařízení (obr. 15) několik
výhod, především, že odpadá mrtvý chod a že jakékoliv opotřebování je prakticky vyloučeno. Nové zařízení k urovnání stroje se nejen vyrovná všem
dosavadním konstrukcím stavěcích šroubů, ale má
ještě tu výhodu, že zabere velmi málo místa a je proto
možno konstruovat stroje z nač n ě niž š í a stabilnější, což bylo dávným přáním konstruktérů geodetických strojů. Knoflíky s vodorovnou osou umožňují
naklánění stroje v malém rozsahu a slouží proto
k jemnému horizontování; hrubé horizontovánístroje
se provádí naklánitelným talířem na stativu (obr. 13,
14), který je rovněž konstrukcí Dr. H. W i Ida.
Nový způsob horizontování stroje měřickou práci
značně zrychluje a ulehčuje.

Obr. 8. Kernův dvojkruhový tacheometrický theodolit
DK2-P. s odlučitelnou dolní částí. na stativu s naklánitelnÝm talířem.
1. hranol na koincidenční pozorování libely. 2. indexová
libela. 3. zrcátko na prosvětlování dělených kruhů, 4. svislý kruh. 5. šroub k urovnání indEfxové libely. 6. alhidádová Iibela. 7. optické centrování. 8. zařízení k odloučeni
dolní části theodolitu. 9. krabicová Iibela. 10. hlava stativu. 11. šrouby upevňující stativové nohy. 12. objektiv,
13. hrubá svislá ustanovka. 14. zaostřovací prstenec,
15. okulár odečítacího mikroskopu, 16. jemná svislá ustanovka. 17. optický mikrometr (jen u theodoIitu DKM2),
18. vodorovná ustanovka. 19. pastorek k pootočeni vodorovným kruhem, 20. stavěcí šroub. 21. naklánitelný stativový talíř. 22. jedna ze tří páček k upevnění stativového
talíře. 23. středni dutý šroub.
(Pokračování. )

ZEMĚJJIĚŘIUKÁ

PRAli-SE

Přesné nivelace v praksi civilniho geometra.*)
"úvod - Přesné nivelace - Platné předpisy na místě - Předložení operátu.

Hlášení prací -

Rozvoj plánovacích akcí klade zejména v poslední
době zvýšené požadavky na praksi civilních geometrů
v oboru, v němž až dosud pracovala poměrně malá
část z nich. Jest to pořizováni měřických podkladů
pro veškerá plánování. Měřické práce k těmto účelům byly konány až do nedávné doby zcela nesoustavně a bez řádné kontroly, zejména pokud se týče
*) Výňatek z přednášky proslovené na členské schůzi
zeměměřičského odboru SIA dne 8. prosince 1943.

Předložení návrhu

-

Přehlídka

prací

výškového měření, takže zpravidla neposkytovaly takových výsledků, jaké se od nich očekávaly. Zhusta
nebyly výškově připojeny na jeden a týž horizont.
Takovým společným horizontem pro naše území měla
býti hladina moře Jaderského, představovaná sítí
přesných nivelací, provedenou býv. rakouským zeměpisným tstavem. Bohužel nebyla taková měření
navazována ani na měření v těchže oblastech již dříve vykonaná, zpravidla pro.to, že při nich nebylo pa-
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matováno na řádnou stabilisaci alespoň několika
z 13. července 1942 o soustředění věcí zememerlCbodů.
ských a hraničních v oboru působnosti min. vnitra
Jednou z hlavnich příčin těchto nedostatků byla
a o zřízení Zeměměřičského úřadu Cechy a Morava,
velmi řídká síť pevných výškových bodů, při čemž které obsahuje některá důležitá ustanovení o výšběhem doby těchto bodů stále ubývalo, aniž bylo po- kovýchměřeních.
Především jest to § 2, odst.
staráno o obnovení bodů zničených nebo odstraně1, č. 1 b, v němž je stanoveno, které záležitosti výšných. Druhá příčina vězela v tom, že nebylo jednotkových měření náleží do působnosti Zeměměřičského
ných předpisů resp. vůbec žádných pro taková
úřadu, pak § 3, odst. 3, jímž se veškerá působnost a
měření a nebylo zde ani úředního místa, jež by se
oprávnění ve věcech výškových měření, které dosud
staralo o evidenci výškopisných prací, zhodnocení
náležely min. dopravy a techniky, soustřeďují v obojejich výsledků nebo přezkoušení prací na místěsaru působnosti Zeměměřičského úřadu a konečně § 10,
mém, které by poskytlo zadávacím místům dostapodle něhož »veškeré veř. úřady, ústavy, podniky a
tečnou záruku správného provedení prací a zaručilo
orgány, konající zeměměřičské práce, které mají
účelnost pro různé technické práce, jímž výšková mě- význam pro práce Zeměměřičského úřadu nebo jsou
ření slouží.
placeny či podporovány z protektorátních nebo jiných
veřejných prostředků, jsou povinny hlásiti takové
- Zejména dnes je třeba věnovati velkou pozornost
práce tomuto úřadu, konati je jednotně podle platměřickým podkladům, poněvadž nové směry urbaných předpisů a sdělovati mu jejich výsledky, požánistické žádají zachování krajinného rázu, řadění
dá-li o ně«. Při tom civilní geometři jsou považováni
plánovacích akcí vedle sebe a slučování jich ve větší
za veřejné orgány a »úkolem Zeměměřičského úřadu
celky. K tomu je nutné, aby všechny měřické podklaje, aby se přesvědčoval nahlédnutím během práce,
dy vycházely z jediné výškové základní roviny,
správně zobrazovaly terén a aby jich bylo možno vy- zvláště též během práce v poli, zda zeměměřičské
užíti i v budoucnu pro jakákoli technická díla bez práce jimi konané a podléhající oznamovací povinnosti provádějí jednotně a případně zařídil změny«.
dalšího většího doměřování. Proto podkladem řádnéPříprava plánovacích akcí byla upravena vI. nař.
ho podrobného výškového měření musí býti síť pevč. 288 z 26. června 1941 o opatřování plánů polohy
ných bodů, jak výškových, tak i polohopisných, řádně
(upravovacích) obcí a jeho finanční podpoře a vI.
zajištěných a zaměřených, kteréžto opatření .je nenař. č. 299 z 23. července 1941 o přípravách prostozbytně nutné též pro správné vypracování projektů,
rového plánování a o zjištění a projednávání plánoprovedení i udržování staveb veškerého technického
podnikání.
vacích akcí. Prvé z nich stanoví, že min. veř. prací
(nyní min. vnitra) může kterékoli obci naříditi, aby
Vybudovati takovou místní síť výškově určených
si opatřila plán polohy, že má vejíti ve styk se zemhodů lze pouze přesnou nivelací; tím je zároveň staským úřadem a jedná též o finanční podpoře obcí,
noveno, kdy jest třeba přesné nivelace konati, t. j.
které nejsou s to, opatřiti si jej z vlastních finančtam, kde k řád n é m u pro v e den í pod r o bních prostředků, druhé pak určuje, které úřady pron é h o výš k o v é h orně ř e n í nes t a č í d o s avádějí přípravy prostorového plánování, které plávadní
výškové
body.
novací akce se pokládají za veřejné či soukromé a
Poněvadž všechna výšková měření, zejména však
které návrhy a projekty podléhají hlášení úřadům
přesné nivelace, jsou též platným příspěvkem pro
pověřeným prováděním plánovacích akcí.
všeobecné měřické základy a mapování, je na bíledni,
že veřejná správa má na nich prvotřídní zájem a že
Na základě těchto zákonitých předpisů byly vydány
se proto snaží, aby byly konány jednotně a takovými
výnosy min. dopr. a techniky z 29. listopadu 1941, č.
prostředky a methodami, aby jich nejdokonalejší vy8080/53-VII/l a z 23. dubna 1942, č.12/6-1II/7, výnos
užití bylo zajištěno:"
Zeměměřičského úřadU C. a M. ze 14. října 1942,
ě. 8602/42 a vyhláška zemského úřadu v Praze z 29.
Prvním krokem k uspořádání výškových měření,
října 1942 č. 72, jež vesměs pojednávají o výškových
resp. přesných nivelací bylo vI. nař. č. 43 z 20. ledna
podkladech pro plánovací akce veřejné i soukromé.
1920 o jednotné organisaci přesných výškových měZmíněnými výnosy min. dopr. a techniky byli zaření a později na podkladě § 4 tohoto nař. vydaná
davatelé výškových měření upozorněni na postup,
Instrukce pro přesné nivelace. Pohříchu z nutnosti
na rychlo vydané předpisy měly některé vady. Zmí- který nutno zachovati při pořizování měřických podkladů plánování a na nutnost, aby při zadávání takoněným vI. nař: bylo sice předepsáno použití normalivých prací stanovili co podmínku splnění ustanovení
sovaných značek, způsob stabilisace, předkládání
vI. n. č. 43/1920. Ve vyhlášce zemského úřadu v Praze
rozvrhů výškových bodů ještě před zahájením prací
č. 72/1942 jsou vyjmenovány případy, kdy výšková
k přezkoumání a konečně po skončení prací předloměření, konaná pro plánovací akce veřejné i soukrožení operátů k přezkoušení a zhodnocení; tento postup
mé, musí vyhovovati předpisům v!. nař. č. 43/1920,
byl však velmi zřídka zachováván, ježto k plánovitéi když délka nivelačních pořadů je menší než 5 km.
mu dozoru scházely ve vI. nař. sankce pro ty, již by
Výnosem Zem. úřadu C. a M. č. 8602/42 byly schváse jím neřídili. Závadou instrukce bylo vydání pouze
leny směrnice tehdy chystané vyhlášky zemského
prvního dílu »Polní práce«. K vydání další části,
],terá by pojednávala o pracích kancelářských, t. j.
úřadu v Praze č. 72.
Vzdáleně se dotýkají výškových měření také kavýpočetních a o uspořádání operátů, již nedQšlo, ani
tastrální zákon a vI. nař. ke kat. zákonu, návod A
1;: celkovému zmodernisování instrukce podle skutečně nastalých zlepšení co do měřických method a po- a návod B, jež pojednávají o opatřování výškopismůcek, i co do změněných potřeb veřejnosti.
ných příložek ke katastrálním mapám.
Pro provádění přesných nivelací platí na území
Významnou dálostí bylo vydání vI. nař. č. 298
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Protektorátu Čechy a Morava též »Instruktion ftir
Feinnivellement des Reichsamts ftir Landesaufnahme,
Berlin«. Konečně jsou platné veškeré pokyny a směrnice, sdělované Zeměměřičským úřadem písemně
nebo ústně jeho zmocněnými orgány při zkoušení výškopisných prací.
Tento stav je nutno považovati za prozatímní až
do doby, kdy budou Zeměměř. úřadem vydány jednak
nové instrukce pro výškopisné práce, jednak podrobné směrnice pro jich výkon po stránce technické i
administrativní, kterými budou odstraněny všechny
dosavadní 'nejasnosti.
Shrneme-U všechny dosavadní předpisy, vyplyne
z nich řada povinností pro provaditele výškopisných
měření vůči Zeměměřičskému úřadu.
Především jest třeba splniti ustanovení § 10 vI.
nař. č. 298/1942 o hlášení zeměměřičských prací.
V oboru výškového měření jest nutno hlásiti všechny
výškópisné práce. Hlášení musí býti výstižné, aby
z něho bylo možno posouditi, o který druh práce
jde. Zejména jest v hlášení uvésti plochu zaměřovaného území, po příp. připojiti náčrtek s vyznačením
této plochy, dále účel práce, jakými měřickými metodami budou práce vykonány a jakých strojů a pomůcek bude poúžito. Provádí-li se několik druhů prací, je třeba vyjmenovati všechny. Nestačí na př. hlásiti zaměření místní výškové sítě, koná-li se zároveň
doplňování katastrální mapy, detailní nivelace nebo
tachymetrické měření pro vrstevnicové plány. Zeměměřičský úřad musí z hlášení zjistiti, co všechno
může z měřického díla využíti pro své úkoly. Hlášení
učiní buď zadavatel n'ebo provaditel; hlavní, je, aby
někdo z nich to vykonal. V odpovědi sdělí Zeměměřičský úřad, jak se má v každém jednotlivém případě
dále postupovati.
S hlášením může býti spojeno vyžádání výškových
údajů, za jichž sdělení je nutno zapraviti poplatek.
Bylo mnohokráte zjištěno, že se sháněly výškové údaje bůh ví kde, jenom ne na pravém místě. Mnohý civilní geometr na to velmi doplatil. Buď bývají údaj~
vadné, nebo mezi původním měřením a novějším byla
výšková značka přenesena nebo bývá použito často
všelikých výškových označení drah. Zejména nutno
varovati před používáním údajů uvedených na velkých tabulích na staničních budovách s nadpise!:'!
»Výška nad mořem Jaderským«. Údaje tyto jsou
zpravidla falešné, neboť tabule, jsouce přibity nebo
přišroubovány na zdi budov, bývají při opravách snímány a znovu osazovány třeba na docela jiné místo,
takže rozdíly bývají značně veliké. Jest proto třeba
vždy požádati Zeměměřičský úřad o sdělení údajů,
poněvadž ten jedině má v evidenci všechny změny
výškových bodů, které jsou mu každoročně sdělovány.
K zabezpečení správnosti připojení je třeba alespoň
3 bodli, neboť jen tak lze s jistotou stanoviti nezměněnou polohu výškových bodů. Čím více připojovacích bodů ,tím lépe lze rozvrhnouti místní výškové
sítě a získati tím spolehlivější kontrolu. Zejména
nutno věnovati pozornost připojování nových měření
na práce staršího data. I zde možno se s důvěrou
obrátiti na Zeměměřičský úřad.
Jsou-li výškové body přesné protektorátní nivelace
vzdáleny méně než 3 km, je povinností provaditele,

aby připojení uskutečnil sám; při vzdálenosti větší
má požádati Zeměměřičský úřad o zjednání předpokladů pro připojení. Takové žádosti musí býti podány nejpozději do konce roku, má-li býti připojovací
měření pojato do programu nivelačních prací Zeměměřičského úřadu pro příští rok.
Dalším krokem při provádění přesných nivelací
jest rozvrh výškových bodů. Výšková měření nivelační rozdělujeme na nivelační pořady, základní místní výškové sítě a podrobné sítě. Nivelační pořady
spojují zpravidla vzdálené výškové body. Bývají to
připojovací měření na výškové body přesné protektorátní nivelace, po příp. spojují více míst, kde mají
býti zřízeny místní výškové sítě. Tyto sítě budují se
v oblasti podrobného měření, a zhušťují se dále podrobnou sítí výškových bodů. Práce pro nivelační
pořady a základní místní výškové sítě musí se říditi
přesně ustanoveními vI. nař. č. 43. Proto buďtež
vždy vyznačeny odděleně, jinou barvou než detailní
výškové sítě. Podrobné výškové sítě není třeba stabilisovati tak důkladně jako sítě základní; pokud
jsou však body této sítě zároveň stanovisky tachymetrického měření, je třeba, aby jejich stabilisace
byla provedena podle návodu A, jak to vyžaduje vyhláška zemského úřadu v Praze č. 72. Rovněž může
býti použito jiných měřických strojů než nivelačních
a jednotlivé úseky mohou býti měřeny jen jedním
směrem. Pořady jednostranně připojené (slepé) měří
se však vždy oběma směry.
K náčrtu připojí se stručný místopis nově volených
výškových bodů a popis nivelačního stroje a pomůcek, jichž bude při měření použito. Není-li použito
normalisované stabilisace, připojí se ještě náčrtek
výškových značek. Podmínkou schválení typu značek je, aby vykazovaly kulový tvar hlavice k postavení latě. Vše se zašle Zeměměřičskému úřadu
k schválení ve dvojím vyhotovení; jedno se vrátí
podavateli a druhé zůstane uschováno v úřadě pro
evidenci.
Vzhledem k dnešním obtížím se zaopatřováním stabilisačního materiálu a také vzhledem ,k jednotnosti,
lze podle § 6 vI. nař. č. 43/1920 požádati Zeměměřičský úřad, aby provaditeli vydal potřebný počet výškových značek ze své zásoby za náhradu skutečných
výdajů. Jako doklad připojí se prohlášení zadávající
obce, že nemá k tomuto účelu dostatečný příděl železa. Vydá se jen takový počet značek, který souhlasí
s počtem výškových bodů schválené sítě.
Zahájení polních prací je třeba oznámiti Zeměměřičskému úřadu, aby jeho orgány mohly provésti
podle § 10, odst. 4 revisi během polních prací.
Po skončení prací předkládá se ve smyslu §§ 5 a 8
vI. nař. č. 43/1920 celý nivelační operát »v originálních zápisech a počtech, ověřených zaručením správnosti příslušným prováděcím orgánem« Zeměměřičskému úřadu k přezkoušení a zhodnocení. Nivelační
operát budiž předkládán vždy úplný a řádně přehlédnutý pokud se týče všech výpočtů, neboť dodatečné vyžadování chybějících částí nebo dokonce
vrácení celého díla k přehlédnutí a opravení znamená
vždy odsunutí konečného výsledku. Také úpravě po
vnější stránce všech součástek díla budiž věnována
největší péče, ježto jde o representanty závažné práce
podniku.

1944/107

Zeměměřlčský
ročnlk

Obzor

SIA

5/32. (1944) číslo

7

s výškami a technickou zprávu. Výsledek přezkoušení
Nivelační operát má obsahovati tyto části:
sděluje se podavateli a příslušné obci, po př. zem1. náčrt sítě a rozvrh výškových bodů,
skému úřadu a min. financí.
2. místopisy bodů,
Disposice výškovými údaji takových sítí nebo jich
3. polní zápisníky,
částí,
jež byly převzaty do jednotné sítě přesných
4. protokoly či zápisy a umístění výškových značek,
protektorátních
nivelací, přísluší Zeměměřičskému
5. sestavení výškových rozdílů,
úřadu s výjimkou vlastní potřeby obce. Obce jsou po6. výpočet a vyrovnání pořadů a výšek,
vinnyhlásiti potom všechny změny (poškození, ztrá7. seznam nadmořských výšek bodů,
ty a uvolnění značek), které případn~ nastanou.
8. technickou zprávu.
Tímto aktem bývá zpravidla výškové dílo ukončeK jednotlivým bodům není třeba zvláštních poznáno. Je-li řádně a spolehlivě provedeno, .dostává se
mek vyjma k technické zprávě. Přikládané technické
obci díla trvalé hodnoty. Je nyní na obci, jak si toto
zprávy bývají" velmi nedostatečné, čímž se znesnaddílo
uchrání. Je třeba starati se nejen o evidenci výšňuje rychlé přezkoušení operátů. Technická zpráva
kových značek, ale také o uschování nivelačního opemá obsahovati všechny údaje, které nutno znáti pro
rátu. Pro obec stačilo by, kdyby si pořídila vždy
další využití měřického díla. Zejména jest v ní uvésti
o jeden otisk seznamu výškových bo,dů a náčrtu sítě
údaje o zadání prací, připojení nivelace a stabilisaci
více pro běžnou potřebu a ostatní úplný nivelační
nových bodů, dále kterých strojů a měřických pooperát dala k úschově do archivu.
můcek bylo při měření použito, jakým způsobem
Na konec ještě jedna připomínka. Zeměměřičskému
byly provedeny polní a početní práce a konečně vy~
šetření přesnosti nivelace a statistické údaje. K tech- . úřadu jest třeba hlásiti všechny výškové práce včas,
aby provaditelům mohly býti dány' pIiípadné pokyny
nické zprávě jest možno připojiti jako doklady opis
zadávacích podmínek, výpis výškových údajů, opis
k řádnému provedení prací a aby úřadu byla umožschválení náčrtu výškové sítě a stabilisace, opis po- něna dokonalá evidence veškerých výškových měrovnání délky nivelačních latí a pod.
ření. Na dozorčí službu Zeměměřičského úřadu není
Zjistí-li Zeměměřičský úřad, že zkoušené dílo od- třeba hleděti jako na zbytečné omezování svobody,
povídá platným předpisům a že může výsledků díla
nýbrž jako na spolupráci co poradce a částečně i podpoužíti pro své úkoly, vyžádá si opisy některých
porovatele za tím účelem, aby konané a často náčástí operátu. Zpravidla to bývají tyto části: náčrt
kladné práce splnily všechny požadavky, pro něž se
výškové sítě, místopis bodů, seznam pevných bodů
konají i pro které v budoucnosti mohou míti význam.

~"akstaři Egypťané měřili základny pyramid'
Použil jsem v následující úvaze 3 tabulek, které
r. 1927 v Zeměměřičském věstníku uvedl Dr. Frant.
Lexa. V prvé tabulce je uvedno 9 různých staroegyptských loktů, zachovaných pO dnešní časy a materiál, ze kterého byla měřítka vyhotovena. Dále je
vypočtena průměrná délka lokte a průměrná nejistota v délce měřítka .

Starověký dějepisec Herodot praví, že Řekové
uznávali Egypt za zemi, kde se od nepamětných dob
měřilo. Všímneme-li si zejména přesnosti, s jakou
byly vytýčeny základny egyptských pyramid,· nutí
nás to k úvaze, jakými asi methodami i měřidly byly
délky základen pyramid vytýčeny.
. Tabulka
číslo I
čára na stěně pyramidy
I
II ~ čára}1a stěně,·pyramidy
Hl
dřevěný
IV
dřevěný.
V II z vápence
VI I z břidlice
VII I z mastku
z bílého dr eva
x~ II Bronzový, silně pa zlacený

I

~Délka v cm
52,00
52,00
52,35
52,30
fi2,30

I.

I

Odchylka
od ~třední d~lky
0,37
0,3'i
0,02
0,07
0,07
0,28
0,63
0,03
0,07

52,65
53,00
52,40
52,30
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Místo vodočtu

I Dilka

V

Průměrná

délka lokte

=

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Název

0,19
0,59
0,46

I
Dahšurská
.
Snofrova meidumská
Chufova
Chafreova
.
Manželky Chafreovy
Menkaureova
.
Sahureova
.
Manželky Sahureovy
N eveserreova
.
Neferirkareova

.

P;ůměrná

vm

I

I
I
I

Odvozená:
délka loktu

I v loktech

I

360
275
440
410
40
200
150
30
150
200

52,48 cm; průměrná

Porovnáme-li tyto tabulky, vidíme toto:
Průměrná délka lokte, zachovaného v různých museích, je o 1 mm kratší než onoho, odvozeného ze
základny pyramid. A naopak průměrná délka lokte
na vodočtech je značně delší než délka loktů, vypočtených z tabulky I a ID.
Dále si všimněme různosti materiálu, ze kterého
byly zachované lokte zhotoveny: Dva jsou znázorněny čarou na stěně pyramid, tři dřevěné, -tři nerostné a pouze jeden kovový.
Dále si všimněme, že míra přesnosti, jak je v tab.ulkách vypočtena, je u základen pyramid asi desetkrát větší než u zachovaných měřítek nebo na vodočtech. - ,Dále si všimněme, že základny všech pyr3mid jsou násobkem 10 lokte (s výjimkou Snofrovy
pyramidy).
Uvážíme-li všechny tyto okolnosti, můžeme z nich
učiniti tyto závěry:
1. Měřítka byla zhotovována z Inateriálu o malém
koeficientu roztažnosti.
2. Měřítka, která byla zachována, jsou pracovními
měřítky a pouhými kopiemi jiných původních měřítek (viz další bod). Nejlépe to vysvítá z rozdílu
délky lokte, vyrytého na stěně Sahureovy pyramidy
a délky lokte, odvozené ze základny této pyramidy,
t. j. ,52,00 a 52,50 cm (tabulka I a ID).

odchylka

m = ± ,0,48 cm.

základny v metrech i loktech, průměrná
spolu s průměrnou odchylkou.

základny

187,960
144,328
230,348
215,257
21,000
105,502
78,750
15,750
78,766
105,000
délka lokte -

Poznámka
I

0,01
0,39
0,09

52,81 cm; průměrná

Délka

pyramidy

-

0,81

Konečně v třetí tabulce jsou uvedeny délky loktů,
jak vyplývají z délky základen pyramid, dále délka

I

+

52,00
53,00
53,40
52,35
52,82
53,20
52,90

JlCuboš A
Kuboš B
Taj fa
'Elefantina
Edfu
Esneh
Luxor

číslo

Odchylka
od střední délky

cm I

v cm

52,21
52,48
52,35
52,50
52,50
52,75
52,50
52,50
52,51
52,50
odchylka

Odchylka

I od střední
I
+

délky

-

I

délka lokte

Poznámka

0,27

0,13

I
i

I
m

0,02
0,02
0,27
0,02
0,02
0,03
0,02

I
..

=±

I

0,04 cm.

3. Měřítka, jimiž byly vytyčovány základny pyramid, byla patrně tuhá a koncová, o délce 5 nebo 10
loktů. Byla velmi přesně vyhotovena a mimo stanovené úkoly musela býti pečlivě uschována, uvážímeli, že časové období stavby pyramid obnáší několik
století. Krom toho lze míti za to, že oněch (novodobě
nazvaných původních) měřítek, jimiž byly vytyčovány základny pyramid, muselo býti několik, nejméně dvě.
4. Použití měřítka k vytýčení základny pyramidy
bylo podivuhodně dokonalé. Uvažujme použití desetiloktového měřítka (t. j. přibližně asi naší 5 m dl. měřické latě) při vytýčení základny Chufovy pyramidy.
Podle zmíněného článku Dra Lexy činí rozdíl v jednotlivých stranách základny 45 mm (230,365 m-230,320
m), což při délce 440 loktů činí asi 1 mm
systematické chyby na jedno položení desetiloktové
latě. Do této odchylky jsou zahrnuty tyto nepřes"
nosti:
a) nepřesné určení a označení počátečního a koncového bodu latě, resp. přiložení jedné latě ke
druhé;
b) nestálost délky měřítka vlivem teploty;
c) nepřesné zařízení měřítka do směru;
d) nesprávné urovnání měřítka ve vodorovné poloze;
e) a konečně změna délky základny vlivem času.
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U jiných pyramid
(na př. Neveserreovy)
je přesnost stran základny ještě větší, takže přesnost položení desetiloktového
měřítka v základně dosahovala
mnohdy 0,2 mm, což je krajní mez, kterou může lidské oko postihnouti.
Je tedy patrno, že jednak staří Egypťané ovládali
měřickou
techniku
pokud šlo o vytyčení
základen
pyramid dokonale, ale lze i předpokládati,
že subtilnost těchto měřických prací byla podmíněna bádáním
metrologickým,
zejména:
a)

použitím jediného měřítka pro vytyčení všech základen pyramid;
b) použitím měřítka o nepatrném
lweficientu roztažnosti;

LITERÁR~í

c) opatrováním
tohoto
šeném stavu.
Tuto

úvahu

můžeme

měřítka
shrnouti

po staletí

v neporu-

takto:

Starým
Egypťanům
nejen že se podařilo velmi
přesným způsobem vytýčiti
půdorysy
pyramid,
ale
i vtěliti do jejich rozměrů základní délku měřítka téměř nezničitelným
způsobem tak, že po 5000 letech
můžeme s milimetrovou
přesností odvoditi délku původního egyptského
lokte. Tím byla vlastně vybudována první base, na které mohla býti běžná pracovní
měřítka cejchována.
Pomůcky: Dr. F. Lexa: O staroegyptských
měrách
délkových i plošných - Zeměměřičský
věstník, 1927.

~OVINIi.Y

Posudky.
Sborník české optiky. jemné mechaniky a fotol!rafie.
Kniha rozm. A 5 o 154 stranách. Pod záštitou Ceské akademie technické vydal Ceský svaz pro výzkum a zkoušeni
technicky důležitých látek a konstrukcí, skupina XV. Nákladem Jednoty českých matematiků a fysiků. Praha 1943:
V g-enerální komisi a tiskem knihtiskárny Prometheus,
Praha VIII-94. - Cena brož. 24 K.
Různé vědecké práce a odborné články z oboru optiky,
jemné mechaniky a fotog-rafie jsou otiskovány v různých
časopisech, neboť jednotného časopisu, ve kterém by podobné práce byly soustřeďovány, doposud nemáme. Je tře··
ba proto uvítat snahu Ceského zkušebního svazu vydávati
porůznu vyšlé práce ve formě Sborníku. Publikace vznikla
tím způsobem. že autoři byli požádáni, aby sdělovali kdy
a kde jejich práce budou otištěny a s jejich souhlasem,
a po dohodě s příslušnými redakcemi, byly pořízeny zvláštní otisky, pokud možno jednotného formátu.
První svazek Sborníku, který nedávno vyšel, obsahuje
řadu zajímavých a hodnotných prací, které alespoň v se·
znamu uvádíme: Ingo. J. C á b e I k a. Pozorování a měření
pomocí fotografie v hydrotechnickém pokusnictví. - J.
Haj d a, Dvoučočkové jednoduché okuláry - Doc. Dr. J.
H rdI i č k a. Fotometrické názvosloví. Definice hlavních
pojmů a jednotek - O. Pa y e r, Návrh konstrukce přístroje pro tříbarevnou fotografii. - Dr. J. P e t~r.]{ a-",
prof. M. Men š í k. Nový mechanický pfe'kreslovač. - Dr.
S. P r á t'~ Ing. Dr. j. S c h lem m er,Elektrografie.
R. S k o pec, Ohlas vynálezu a rozvoje fotografíe v čes·
kém tisku a soupis české literatury o fotografii a filmu
vydané od r. 1863 do 1. února 1941; ke Sborníku je přiložen i zvláštní otisk pojednání prof. Ing. Dr. P. Pot u ž ák a, Rychlost a světelná účinnost uzávěrek fotografických
komor (Zeměměř. obzor 1941, čís. 4 a 5).
Klobouček.
Katastrální a měřické zákony. předpisy, návody a pomůcky je název poznámek k přednášce Ing. Dr. Frant.
M a š k a, konané pro kandidáty stavu civilních zeměměí'ičských inženýrů při SIA. Publikace vznikla v r. 1943
rozmnožením původního rukopisu psaného strojem na formátu A4.
Po krátkém úvodu autorově následuje soupis 144 různých zákonů, předpisů, návodů a pomůcek vydaných od
r. 1785 do r. 1942; seznam, kterému je věnováno 17 stran,
doplňuje soupis 11 zákonných ustanovení o pozemkové dani
a přirážkách od r. 1927 až do r. 1941.
Soupis zákonných ustanovení, návodů a pomůcek pro
katastrální měřickou službu může býti mnohdy velmi cennou pomůckou zeměměřičského inženýra, zejména při nahlížení do starších katastrálních elaborátů stabilního reambulovaného katastru, jehož mnohé části, a to hlavně
operát měřický, jsou dosud platné a v měřické praxi používané. - Publikaci lze objednati v SIA v Praze za 15 K.
Klobouček.
Hermann S c h m i d t: Vierstelliire polygonometrische
Tafel neuer Teilunl! zur Sicherunirsberechnunir der Koordinatenunterschiede unter Benutzun~ der Rechenmaschine.

Náklad Herberta Wichmanna, Berlin-Grunewald,
1943.
40 litogorafovaných stran rozměru 165 X 230 mm v kartonové obálce. cena 3 RM.
Původní čtyřmístné Seiffertovy poly~onální tabulky ke
zkoušení správnosti výpočtu souřadnicových rozdílů pomocí počítacího stroje ve starém dělení kvadrantu přepracoval autor (důlní měřič) do nového dělení. Přeměnou
známÝch rovnic
Ay=s.sin<p

s

LI Y'='2
LI

x

8

a
Ax=s.cos<p
na tvar
-.
sy' 2 . sm 1p - '2 y' 2 . cos 1p a
s-

-

='2 y' 2 . sin 1p + ~ y' 2 . cos 1p,

+

v nichž <p jest směrník a 1p pomocný úhel = <p 5()g,
byl získán druhý (nezávislý) způsob výpočtu. Hodnoty
y'2. sinla y2. cos jsou tabelovány pro každou setinu
graduJ Přesto, že tabulková diference dosahuje maximálně tří jedniček posledního místa a je tím interpolace
velmi jednoduchá, je připojena t~bulka P. P. pro každých
10 centesimálních sekund.
Výhodou použitého způsobu kontroly jest, že dává nezávislou cestou podruhé hodnotu souřadnicového rozdílu.
Kontrola není však ostřejší, než u nás obvyklou pomocnou funkcí 1
sin
cos, ač jest poněkud pracnější. Pro
svůj malý počet desetinných míst nehodí se tabulky k výpočtu souřadnic polygoonových pořadů podle Návodu A,
Snad v busolních pořadech (v měření důlním a lesním>,
kde se vyskytují jen malé délky stran, by mohly konati
platné služby.
Ant. PrQkeš.

+

+

E r n s t Z i n n e r, Feinmechanische Gerate Meisterwerke der Renaissancezeit. - Uveřejněno ve sbírce DeutEches Museum, Abhandlungen und Berichte 1943, roč. 13,
seš. I, str. 26, vydávané VDI-Verlag GmbH. v Berlíně
N. W. 7. - 14 obrázků fotog-rafických v textu, na obálce
4 obdobná vyobrazení, vztahujících se k obsahu.
Sbírku vedou prof. Dr. rer. nat. Dr. Ing. F. Ze n n e c k
a Dr. lňg. Han s Ude, členové VDI. Slouží Deutsches
Museum von Meisterwerken der Naturwiosenschaft und
Technik v Mnichově. -- Autor, dějepisec hvězdářství, upozorňuje nejprve na historicky zajímavou skutečnost, že
v době, kdy se z Italie počala šířiti renesanční kultura,
rozcházeli se z Německa do sousedních zemí, zejména do
Italie, jemní mechanici, hodináři, představovaní
nejeDl
řemeslníky, nýbrž i příslušníky duchovních stavů, šířící
tuto technickou kulturu. Svět vodních hodin se měnil v kolečkové hodiny, představující tak význačnou změnu ve
zjevu tehdejších středoevropských měst. Vládu nastoupilo
novodobé rozdělení časové. Sluneční hodiny však nezanikají, vybaveny naopak vodorovným a kolmým číselníkem,
kompasem a vyznačením polu, slouží renesančnímu člověku jak -doma, tak i na cestách.
Vedle hodin byly to vědecké přístroje, jež byly dílem
jemných mechaniků renesanční doby, které sloužily k ur-
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čování času, hvězd a vyučování. Jsou to na př, astrolaby
a torqueta, vypravené s pozoruhodnou přesností mechanickou a uměleckou. K těmto přístrojům se přiřaďovaly
i planetaria a planetové hodiny nebo i umělecké sluneční
hodiny.
Nás však zajímají především polní měřicí přístroje, jako
na pí'. geometrický kvadrát a měřicí stůl, jichž se užívsJo
již kol r. 1440. O jejich používání psali Pe u erb ach
aRe g i o m o n t a n.
Ze zeměměřičských dějin možno se "míniti na př.
o Erhardu
Etzlaubovi.
který vyméřil okolí Norimberka a sestavil r. 1492 mapu jeho okolí. Známý zlatník
V á c I a v Jam nit z e r nejen, že se zabýval měřením,
nýbrž zhotovoval měřicí přístroje, kružidla a jiné přístroje.
R. 1575 sestavil dokonce jednoduchý výškoměr. Tehdy byly
vynalezeny zvláštní př'ístroje pro polní měření. Tak zhotovil řezenský zlatník J o s n a Ha ber mel r. 1576 přístroj s vodorovným a svislým kruhem, předchůdce nynějšího teodolitu.
Zájem o měřicí přístroje zeměměřičské té doby projevoval z panovníků především saský kurfirst August I.
(t 1586). Pojednání končí přehledem vývoje této renesanční jemné mechaniky od císaře Friedricha III, stojícího
na počátku a uzavírající tento vývoj postavou císaře
Rudolfa II.
Tato stať má význam pro zeměměřiče, ježto poskytuje
jiný pohled na vývoj zeměměřičství. než jaký se nám dosud snad jeví. Zdůrazňuje jeho souvislost s renesanční
kulturou. *)
-.ibs-

Odborná pojednání v časopisech.
Zeitsehr1ft fur Vermessunw;wesen. Roč n í k 1944 (73).
Cís. 1: Manner der Technik. Ministerialrat Professor
August Ammon t. N a b a u e r: N ormalschnitt und Gegennormalschnitt
auf dem Erdellipsoid
(EinfluB der
Meereshohe des Zielpunktes auf das Azimut der Zielebene). Lei x n e r: Die distanz- und hOhenrechnende Kippregel (Ein Beitrag zur Frage der wirtschaftlichen Aufnahrne der Hohenlinien ftir die Deutsche Grundkarte
1 : 5000). M i II e r: Die analytische Losung sphaerischer
Schnittaufgaben.
Roh led e r:Das
stadtische Vermessungswesen (Einordnungsvorschlage
zur Neuordnung' des
deutschen Vermessungswesens).
Adolf Fen n e 1: Typenverringerung bei Theodoliten.
Cís. :2: Professor Dr. Dr. Ing. E. h. O. Eggert t. Na
b a u e r: Normalschnitt ... (pokrač. z čís. 1). T h i e: Zur
Bogenabsteckung ohne Theodolit. H ti ber:
Umformung
kleiner Koordinatenunterschiede. H a ti B I e r: Entwicklung
der Topographischen Kartel:
25 000 aus Aufnahmen in
1 : 2 500. Bar tel s: Wegfal1 von Katasterfortftihrungsgebiihren.
Cís. 3: W. G r o s s m a n n: Otto E,ggert. Ing. B I a n uš a: Ueber Anzahl der Bedingungsgleichungen beliebigen
geodatischen Netzen. I dle r: Das Reduktionstachymeter
»Dahlta«. S a mel:
Symbol fiir den rechten Winkel.
*) Do tohoto pojednání lze nahlédnouti na př. v příruční knihovně Ceského technického musea.

.
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o y k a: Reichsgruppe der Ůffentlich bestellten Vermessungsingenieure.
Cís. 4.' Dr. E. G o t t h a r d t: Der EinfluB unregelmassiger Fehler auf Luftbildtriangulationen.
- Otto Eggert t.
- B u r c k h ar d t: Dem Gedenken an Oskar Messter.
Bticherschau.
Schweizerische Zeitschrift fiir Vermessunlrswesen und
Kulturtechnik. Roč n í k 1944. Cís. 1: H. Z o II y: Geodatische Grundlagen der Vermessungen im Kanton Bern.
(Pokrl!lč. z roč. 1943.) W. Lee m a n n: Die Zins- und
Zinseszins-Verluste des Ubernehmers infolge Zuriickhaltung des Garantiebetrages.
A. K haf a g i: Die DurchIassigkeit des Bodens in seiner nattirlichen Lagerung. H.
U r h e i m: Ein Beitrag zum Kapitel >-'Gestalt der Erde«.
Zpráva o zasedání švýc. fotogrametrické společnosti.
Cís.:2: H. Z o II y: Geodatische Grundlagen ... (pokrač.).
A. Khafagi:
Die Durchliissigkeit ...
(pokrač.).
H.
U r h e i m: Ein Beitrag .•. (pokrač. z čís. 1).
Cís. 3: H. Z ti 11y: (Pokrač. článku o geodetických základech v kantonu Bern z čísel předchozích). E. Ba c hm a n n: Die Abweichung zwischen den gemessenen und
aus Koordinaten berechneten Kontroldistanzen. A. K h Rf a,g-i: Die Durchlassigkeit (pokrač. z čís. 1 a 2).
Cís. 4: A. P a s t o r e II i: Photoplane und Katasterplane mit photogrammetrisch erstel1ten Hohenkurven ftir
Bebauungs- und Quartierplane: Ein Beispiel. - A. K h afa g i: Die Durchlassigkeit ... (pokrač;), - A. A n se rm e t: Bapplication li. la géodésie d'un théoreme de Tchebychef. Spolkové zprávy Svýcarského spolku zeměměřičů.
Nachrichten aus dem Reichsvermessungsdienst
- Mitteilunlren des Reichsamts fiir Landesaufnahme.
Roč. 19/
1943. Cís. 5 a 6: Bohnenber,ger
K.: Zur Sprachform der Flurnamen. - Fin st e r w a I der R. u. R i edi n g e r W.: Der Umkehrfehler der Aneroide und seine
Bedeutung ftiir die praktische Messung. - G r on w a Id:
Zum Aufsatz von Dr. Ing. Walther: »Zur Frage der
zweckmassigen Herstellung der Deutschen Grundkarte
1: 5000«. Lev a s s eur
K.: Beobachtungsplane
I.
Ordnung frlir Messungen mit dem Wild-Prazisionstheodolit. - M rlin c h b ach. Dipl. Ing.: Bemerkungen zu:
»Gedanken und Anregungen zur Frage der zweckmassigsten Herstel1ung der Deutschen Grundkarte1:5000«.
- N li b a u e r M.: Maschenweise Ubertragung von Dreieckspunkten. - W a I t her:
»Zur Frage der zweckniissigen Herstel1ung der Deutschen Grundkarte1:5000'«.
W i t k e H.: Tafeln ftiir die modulierte isometrische Breite
und ihre Verwendung ftiir die konforme Abbildung des
Erdellipsoids auf die Kugel mittels der Rechenmaschine.
V úřední části téhož časopisu jsou uvedeny tyto zákony,
výnOSy a nařízení:
Luftbildbeschaffungoserlass - Rd. Erl. d. R. M. d. I.
v. 30 VIII. 1943 - VI a 8209 IV!43 - 6854 (str. 226).
Unterhaltsbeihilfe fiir Fachschliiller. Rd. Erl. d. R. M. d.
I. vom 14. IX. 1943 - II b 1364/43 - 6316 b (str. 283).
Vereinfachung
der Verwaltung;
hier: Vermessungen
Wlahrend des Krieges. Rd. Erl. d. R. M. d. I. vom 12. XI.
1943 - I Vorm. 8731!43 - 6800 (str. 284).
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Pomůcky z celuloidu. Nejčastěji se zhotovují z celuloidu
transportéry a trojúhelníky.
Ve sbírkách Geodetického
ústavu Vysoké školy zemědělské v Brně jsou 2 celuloidové
transportéry polokruhové a 3 kruhové pro vynášení běžných tachymetrických měření. pak 3 trojúhelníky rovnoramenné, vybavené zvláštními stupnicemi.

a zjištěno r o vně ž z krá
takto:
Stupnice:
levá
- 0,7 mm
- 0,75 »
- 1.0 »

Půlkruhové transportéry
z p r ů h led 11 é h o celuloidu
mají tlouštku 1,5 mm a poloměr 160 mm. Na průměru
jsou opatřeny obvyklými délkovými stupnicemi, v daném
případě milimetrovými (1: 1000), jež jsou očíslovány od
středu k obvodu a souměrně na obě strany. Při přeměřování těchto délkových stupnic bylo zkonstatováno z k r ácen í 1,8-2,0 mm na délku 150 mm!
Poté byly zkoumány 3 kruhové transportéry
od jiné
firmy z p r ů s v i t n é ho celuloidu s poloměrem 100 mm

Při zkoumání délkových stupnic na trojúhelnících, opět
od jiné firmy. jevilo se zase z krá cen í na základnách
pro délku 90 mm průměrně o 0,8 mm ve výškách průměrně
1,7 mm na délku 190 mm!
Jelikož je nemyslitelno, aby při výrobě všecky firm~'
měly nesprávné dělící stroje, nutno míti za to, že se c eI u I o i d sr á ž í. a to rad i á I n ě. pokud je volný, tedy
neupevněn na nepodajné podložce, jako na př. bílý celuloid na dřevěných nebo kovových pravítkách.
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cen í. a to na délku 90 mm
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0,9 »
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Upozorňuji pp. kolegy na tyto mene prlJemné zkušenosti; soudím, že bude třeba z opatrnosti všecky celuloidové výrobky po té stránce prozkoumávati.
Prof. Tichit.

1944 vyhlášeno v Říšském zákoníku nařízení o ustavení
»říšské skupiny veřejně ustanovených zeměměřičských
inženýrů« (Reichsgruppe der offentlich bestel1ten' Vermessungsingenieure) se sídlem v Berlíně.
Tato říšská skupina je veřejnoprávní korporací vedeSoubor přednášek ze stavby měst. Ve dnech 5. a 6.
nou p r e s i den tem, jenž ji zastupuje uvnitř i na venek
června t. r. pořádal odbor městských inženýrů při SIA
2, jenž je zejména povolán, aby zprostředkoval
mezi říšv Praze za účasti Ústavu pro stavbu měst při České akadmu skupinou a ministrem vnitra. Krom toho je ustaven
demii technické a poradního sboru vedoucích městských
v každé oblasti (Zulassungsbezirk)
ob 1a s t n í pře dtechnickÝch úředníků při Čes. zemském ústředí obcí, měst
sed a, jenž má pečovati o úzkou spolupráci mezi dohléa okresů v Praze, soubor přednášek ze stavby měst. Předdacími úřady a členy skupiny svého obvodu. Oblastní
nášky se konaly v malém sále Ústřední městské knihovny
pI'edsedové jsou vázáni pokyny presidenta. President a
v Praze 1. Velký počet účastníků prokazoval zájem o tyto
oblastní předsedové jsou jmenováni v souhlase g kancepřednášky. Mezi .posluchači bylo i několik civilních i~želáří strany říšským ministrem vnitra. Presidentovi přísluší
nýrů zeměměřičů.
navrhovati oblastní předsedy. President i oblastní předsePořad přednášek pro oba dny byl tento: Úvodní slovo
dové jsou zpravidla ustanovováni na tři roky; jejich úřady
měl profesor Ing. Dr. A. E n ,g e 1. o historickém a výjsou čestné.
tvarném vývoji měst v Čechách a na Moravě promluvil
Podle § 3 nařízení je president pověřen:
Ing. Dr. Václav Men c 1, o udržování a obnově města
1. Pečovati o stavovskou čest stavu veřejně ustanovcpřednášel Ing. Dr. Jaroslav Va ně č e k. - Zpevňování
ných zeměměřičských inženýrů,
městskÝch vozovek bylo thematem přednášky Ing. J os.
2. podporovati dohlédací úřady v jejich činnosti doL e r c h a a o čistotě a zdravotní nezávadnosti veřejných
hlédací,
vod promluvil Ing. Dr. Jar. B u I í č e k. Druhý den,
3. podávati ministrovi vnitra dobrá zdání a návrhy týv úterÝ,llYlo pokračováno přednáškou Ing. Jar. Lan čekající
se povolání zeměměřičských inženýrů.
na thema kanalisace obcí v soustavném plánování. Posled4. říditi zařazení příslušníků stavu do válečně a státně
ní přednášku o nových methodách zužitkování odpadních
důležitých prací,
látek městských proslovil prof. Ing. Dr. Adolf E r nes t.
5. vvkonávati smírčí činnost mezi' členy skupiny.
Odpoledne konala se vYcházka všech účastníků do měst6. pftsobiti jako znalec v rozepřích mezi veřejně ustanoského musea na Poříčí, kde prohlédnuta byla sbírka
veným zeměměřičským inženýrem a stranou.
různých starých pražských pohledů a plánů, jakož i celJde tedy vesměs o agendu, kterou u stavu civihúch p'eokové zařízení musea. Před návštěvou musea byla prohlédmetrů v Čechách a na Moravě provádí Inženýrská komora
nuta různá zařízení protiletecké ochrany jako vodní náv Praze se svými dvěma sekcemi. Tímto dalším organidrže, podzemní kryty a podob. s odborným výkladem Ing.
sačním předpisem týkajícím se stavu veřejně ustanoveDr. P a u I a.
ných zeměměřičských inženýrů v Říši je jen potvrzena
Nejzajímavější a nejcennější přednáška pro inženýry
linie, směřující k vybudování tohoto stavu jako pevné a
zeměměřiče byla historická přednáška doc. Ing. Dr. K.
trvalé součásti veřejného zeměměřičství.
p.-r.
Men cla, který obsažně se zmínil o gotice a baroku,
kteréžto slohy výtvarně formují české město. Dále proPoesie v zeměměřičském povoláni. Na přátelském vemlouvalo racionalismu koncem 18. stol. ve stavbě českÝch
čeru, který uspořádala Jednota civ. geometrů y Praze
měst a o sentimentálním romantismu a jeho dědictví a
dne 16. února 1944 na počest sedmdesátých narozenin
konečně o plánovitých vložkách 19. stol. v našich městech
svého předsedy Ing. Bedřicha F li r 5 t a promluvil krom
a o slohově nevyjas)lěném stavu přítomném.
jiných řečníků i ústřední rada- a přednosta měřického
Rovněž druhá přednáška doc. Ing. Dr. Van ě č k a ' úřadu hl. města Prahy v. v. Ing. A. B e n e š. Ve své řeči
o udržování a obnově měst a to zvláště ona část předpoetisoval radosti zeměměřičského povolání takto:
nášky. která se obírala obnovou města a přestavbami
»My smíme a dovedeme hladit i šlehat kůru naší
jednotlivých stavebních prvků nebo celÝch bloků a čtvrtí
planety ocelovým pásmem, bez omezení,
(assanace). zajímala posluchače ze řad zeměměřičů, kteří
dovedeme postihnout závratné dálky počtem i dalespolupracují při provádění těchto akcí. Pozornost geokohledem,
metrů také vzbudily současné snahy správ měst o pod_ dovedeme rozesmát ustaranou oranici tancem červechycení renty ze stavebních pozemků. Přednášející uvedl
nobílých trasírek a kolíků.
podrobněji dva návrhy a sice návrh německé akademie
_.. dřímající paseku dovedeme vyděsiti svými signály,
pro stavbu měst (Deutsche Akademie flir Stlidtebau,
_ upejpavé lučině dovedeme svými mHovkami j'ldrně
Reichs- u. Landesplannung)
a švýcarský návrh arch..
načechrat květnatou kštici.
H. Bernoulli-ho.
-_ mezím vkládáme do dásní žulové zuby, aby se ubráOstatní přednášky zajímaly snad více stavební inženýry
nily vetřelcům,
a vodohospodáře, neboť zabývaly se specielně odborný:r.1i
me'zníkům, našim památníkům, projevujeme důstoj·
záležitostmi těchto oborů; záležitostmi. jejichž řešení je
nou úctu. kterou hraničáři také vyžadují. - Stane-Ii
dnes jakož i v době poválečné naléhavé.
se kdy, že někdo ve chvatu zapomene smeknout před
Ing. Jaroslav Pudr.
~krytým obrostIíkem, bývá jím přidržen za sněchající nohu tak dojemně, že v plavném skoku seká hned
Znzení povinné korporace veřejně ustanovených zeměnejhlubší poklonu;
měřičských inženýrů v Říši, Povolání samostatně činného
na strunách nitkového planimetru dovedeme vyhrázeměměřičského inženýra v Říši bylo jednotně organisovat nejsložitější plošné partie,
váno předpisem z 20. ledna 1938. Je to svobodné povolání
z katastrálních map. kouzla zbavených, vYkřešeme
akademické ve svém poslání i organisačním zapojení
nejskrytější záhady bez srážky,
do veřejné ~ěřické služby obdobné našemu povolání úřed_ transversální měřítko dovedeme kružidlovými ostruně autorisovaného civilníllo geometra. Veřejní ustanovení
hami probudit z jeho mlčelivé strnulosti a přinutit
zeměměřičští inženýři neměli dosud žádné veřejnoprávn.í
k iadrné zpovědi,
korporace, jež by se starala o jejich zájmy stavovské a
_ hr~nolem nebo zrcátkem otočíme svět třeba v7.hůru
hospodářské, jakou ~ají u nás civil.ní ~e?metři v .In.ženohama _ bez porušení _.
nýrské komoře. Byli pouze orgamsovam na prmcmu
__.. k tomu všemu jest naším pracovištěm volná příroda,
dobrovolnosti v Nacionálně socialistickém německém svazu
zdroi života a zdravi _ luh i háj jest naším chrátechniky. Od reorganisace stavu bylo však patrno, že tato
mem _ jsme dětmi přírody.«
dobrov~lná organisační forma je nedostatečná jak pro
ochranu stavovských zájmů stavu, tak s hlediska potřeb
Rádi zaznamenáváme tato slova pro potěchu všem,
iednotné organisace zeměměřičství n;! celém území Říše.
kdož mají své povolání rádi a pohlížejí na ně stejně obdivE: odstranění tohoto nedostatku bylo nyní, dne 16. února nýml.'. očima.
Hlavní a odpovědný redaktor:
Ing, Bohumil Pour. -~ Majetník a vydavatel' Spolek' českých inženýrů. - Tiskem
knihtiskárny )Typus« v Praze XVI. Telefon 410-62. Redakční korespondence budiž říz'ena na adresu hlavního
redaktora Praha XIV., Krušinova 42.
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