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Příspěvek
ke zkoušení způsobilosti stereofotogra.metrického
Úvodem. Stereoskopické vidění, vidění dvěma očima, je nejobdivuhodnější ze všech schopností, jimiž
příroda obdařila člověka. Je to víc než vidění samotné, neboť můžeme naráz, pouhým pohledem,
rozeznávati rozdíly vzdáleností okolních předmětů. 1 )
V technické praksi využívá se této schopnosti zvláště
ve vyměřovací metodě stereofotogrametrické
a
v měření vzdáleností stereoskopickými dálkoměry.
Zkušenosti však již dávno prokázaly, že ne každý
může vždy dobře s tímto druhem speciálních měřtckých strojů pracovati.
Na důležitost zjišťování stereoskopické schopnosti
lidských očí pro účely stereofotogrametrické
upozorňoval již prof. P. S a mel na fotogrametrickém
kongrese v Curychu r. 1930, kde též doporučoval
tyto zkoušky provádět, výsledky zaznamenávat a
porovnávat.2)
Prof. S a mel později také publikoval výsledky zkoušek prováděných na posluchačích svého ústavu.3) Přes to, že uveřejněné poznatky
jsou zajímavé, mají zkoušky toliko menší význam,
a to proto, že byly prováděny hrubšími. pomůckami
a týkají se osob, které na stereoskopických přístrojich pi'edtím nikdy nepracovaly.
Na foLogrametrickém kongrese v Paříži r. 1934,
v komisi pro výchovu a výcvik fotogrametrů, důležitost zkoušek stereoskopického vidění a měření opět
zdůrazňoval Dr. H. Wo der a.') Byla přijata resoluce,5) . v níž jednotlivým fotogrametrickým
společnostem národním bylo doporučováno spolupracovati
s odbornými očními lékaři, prováděti zkoušky a snažiti se nalézti vhodnou metodu, podle níž by se mohly
jednotně a za stejných podmínek prováděti zkoušky
v různých zemich.
Po pařížském kongresu nebylo o těchto otázkách
v odborné literatuře ničeho napsáno. Otázky se dotýkal toliko krátký článek v odborné literatuře americké,G) který ostatně nepřinášel mnoho nového,
zdůrazňoval toliko, že školení očí fotogrametra má
započíti dříve, než dokončí 40. rok svého věku.
Avšak ani na fotogrametrickém kongrese v Římě7)
r. 1938 se nesešlo mnoho .zpráv, které by se týkaly

") P u I fr i c h: Stereoskopisches Sehen und Messen.
Jena 1911.
2) lnternationales Archiv fiir Photogrammetrie, sv.
VIII2, str. 244-5 (viz též: Technický obzor, 1931, str.
:;47).
:J) S a mel:
Untersuchungen uber stereoskopisches
Sehen und Messen. Bildmessung und Luftbildwesen,
1932,str. 163.
,) Technický obzor, 1935, str. 111.
G) Bulletin de Photogrammétrie, Paris 1935, str. 60.
G) Notes on Stereoscopic Vision. The Military Enginner, sv. XXVII., btr. 66. Washington 1935.
7) Technický obzor, 1939, č. 7-8.

měření.

těchto speciálních otázek. V kongresových publikacích nacházíme kromě kratičkého sdělení rakouské
skupiny něm. fotogrametrické společnosti ještě jen
zprávu o výsledku zkoušek stereoskopíckého vidění
a měření prováděných pisatelem.o)
V následujících odstavcích se blíže seznámíme
s některými speciálními otázkami vídění a měření
monokulárního a vidění stereoskopického, ve volné
přírodě a na stereoskopických přístrojích, jakož
i s dosud používanými pomůckami a metodami pro
zkoušení stereoskopické schopnosti očí a se zkušební
metodou autorovou,9)
Vidění a měření monokulární. Nejjednodušší případ použití měřického snímku je studium nebo čtení
snímku pouhým okem, které má pro praktického fotogrametra velký význam.
Aby oko rozlišilo od sebe dvě podrobnosti je třeba,
aby od sebe byly odděleny o t. zv. »minimum separabile«, prostor mezi dvěma body, z nichž paprsky
vstupují do oka. Úhel E, který tyto paprsky vymezují, je podle četných badatelů různý: H. H e I mh o I t z"O) udával hodnotu 1', M. Roh r hodnotu
53", F. Schilling")
jen 43" a L. Heine"2)
pouze 37,tf 5. Teoreticky se má za to, že vidění jednoho bodu nastává, když světelným paprskem je podrážděn jeden z čípků šestihranného tvaru, z nichž
je složena žlutá skvrna, nejcitlivější místo sítnice
lidského oka. Aby paprsky vycházející ze dvou sousedních bodů vytvořily na sítnici dva obrazy od sebe
oddělené, musí býti podrážděn ještě jeden čípek, nikoli však sousední, ale nejblíže třetí. Úhlu E = 50"
odpovídá na sítnici oblouček asi 4 /I a nepodráždě8) Č. fotogra~etrická společnost, Rapport sur l'activité de 1934 a 1937 dc. Praha 1938, str. 20-21.
9) V pojednání je kromě odborné literatury použito
i zkušeností v létech 1932/36při praktických cvičeních
z fotogTametrie konaných s posluchači 4. semestru zeměměřičského inženýrství a výsledků spolupráce s 1.
českou oční klinikou prof. Dr. R. Kadlického v Praze,
dále výsledků zkoušek prováděných v r. 1936 na prakticky činných fotog-rametrech zeměpisnéhoústavu, jakož
i poznatků, které pisatel získal na studijních cestách
v Německu, ve Francii a ve Švýcarsku, zvláště u fy C.
Zeiss (Jena), S. O. M. (Paříž) a H. Wild (Heerbrug-g-).
- Práce pojednává hlavně o otázkách týkajících se fotog-rametrie samotné a pokud nutně zasahuje do fysiologie, očního lékařství nebo jiných oborů, omezuje se na
citování příslušných pramenů.
10) H e I m h o I t z: Handbuch der physiolog-ischen
Optik. Leipzig-1896.
11) Zeitschrift
l'iir Vermessung-swesen, Stuttgart
1911,str. 669-82.
12) H e i ne:
Sehschiirfe und Tiefenwahrnehmung.
Graefes Archiv fiir Ophtalmologie.Leipzig-1900.
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ná prostora na sítnici činila by podle toho asi
3--;-4 ,u, což představuje podle starších badatelů velikost jednoho čípku. V novější době se udává veli~
kost čípku na nejcitlivějším místě žluté skvrny hodnotou 2)5 /1, která odpovídá zornému úhlu asi 30"
a už dosti dobře souhlasí s hodnotou E = 37/'5 již
udává L. H e i n e.
Rozlišovací schopnost oka je také závislá na tvaru
pozorovaného předmětu a na barvě pozadí. Pro
čárky je rozlišovací schopnost větší než pro čtverečky. Na jasném pozadí lze rozpoznati předměty
jevící se pod zorným úhlem velmi malým. Rozlišovací schopnost je dále závislá na barvě světla; bylo
zjištěno, že ostrost zraková při jednobarevném, rovnoměrně silném ž I u t é m světle se zvýšila téměř
o čtvrtinu. Podle výsledků nejnovějších zkoušek
udává H. S c h o b e r13) pro normální oko největší
ostrost zrakovou úhlovou hodnotou 0>'4 při osvětlení 1000 Lx. Největší ostrosti zrakové se docHuje
při světle rtuťovém nebo sodíkovém, kdežto při
světle barvy červené jest ostrost zraková 14) nejmenší.
Podstatně vyšší než tato rozlišovací schopnost je
schopnost rozlišovati jedním okem nepatrné diference v poloze a ve směru, na př. při čtení na vernieru,15) kde lze všeobecně počítati s přesností asi
10".
Pozorujeme-li měřický snímek jedním okem ze
vzdálenosti zřetelného viděti 25 cm a vyznačuje-li
se oko dobrou rozlišovací schopností E = 40", bude
lineární rozlišovací schopnost v tomto případě činiti
250.40"
"

. 0)05

mm.

(}

Poněvadž však rozlišovací schopnost fotografických objektivů je značně vysoká a také rozlišovací
schopnost jemnozrnných
fotografických
elllulsí,
jichž na př. se používá v pozemní fotogrametrii, činí
asi 0)02 mm) je patrno, že při pozorování jedním
okem bude možno viděti a rozlišovati nejjemnější
podrobnosti na snímku teprve při zvětšení asi trojnásobném.
Vidění binokulární. Pro stereofotogrametrii a stereoskopii vůbec má obzvláštní význam pozorování
oběma očima. Při pohledu na libovolný bod P v prostoru se natočí oči tak, aby osy směřovaly k tomuto
bodu (obr. 1). Osy oční se protínají pod konvergenčním úhlem y. Při pohledu na bod p') vzdálenější,
se kříží osy pod konvergenčnlm úhlem;/ menším o Jy.
13) S c h ob e r: Neuere Untersuchungen uber Sehschiirfe. Auflosungsvermogen der optischen Instrumente
und besonders des mcnschlichenAuges. Zeitschr. f. techn.
Physik, Leipzig 1938, str. 343-4.
14) Ostrost' zraková ve smyslu klinickém (»Visus«)
se označuje schopnost za přiměřeného osvětlení zřetelně
viděti z jisté vzdálenosti značky, t. j. optotypy, určité
velikosti. Za základ jsou voleny značky takové velikosti
a vzdálenosti od sebe, aby pozorovány z určité vzdálenosti se jevily pod zorným úhlem l' - tabulky Snellenovy (D e y I: Zevní choroby oční, sv. I., Praha 1925. L ()hne r: Die Sehschiirfe und ihre Priifung. Leipzig

Kresba: Ing. Dr. Josef Klobouček_
SIA. Praha.

Obr. 1.
Oči jsou na změny y - ;/ = ,1y velice citlivě a postřehnou i změny velmi nepatrné.
Tato obdivuhodná vlastnost lidských očí, umožňujicí rozeznávání různých vzdáleností, je každému
člověku vrozená. Z četných pokusů binokulárního vidění prováděného fysiology16) vychází, že u normálních pozorovatelů rozlišovací schopnost hloUbko,.
vá17) (b) je přibližně stejná jako SChOPllOstrozlišování šířek při jednookém pozorování polohy čárek
na vernieru15) a u většiny lidí, kteří mají normální
a pro obě oči přibližně stejnou ostrost zrakovou je
(~
= 10"; někde se udávají také jiné hodnoty 20" až 30" - ale cvikem lze tuto schopnost zvyšovati.
Je třeba rozeznávati dvojí stereoskopické vidění:
a) přímé nebo-li skutečné, a
b) nepřímé, získané zkušeností.
Přímé stereoskopické vidění jest ono, pn nemz
spolupůsobí obě oči a v nich vytvořené rozdílné obrazy na sítnicích (obr. 1).
Stereoskopické vidění nepřímé, nebo-li pouhý
»plastický dojem« nemá se skutečným stereoskopickým viděním ničeho společného. Jedním okem je
možno rozpoznati jenom směr, kdežto oběma očima
i vzdálenost. Plastický dojem, čili pouhou »hloubkovou představu« může získati i člověk jednooký,
který také do jisté míry může jedním okem rozpoznávati vzdálenosti, a to na základě zkušeností a
poznatků perspektivních: oku se jeví vzdálenější
předměty menší, napomáhají stíny a osvětlení a na
16) K o ni g: Physiologische Optik. Leipzig 1929, str.

1912) .

201.

15) Zeitschrift fiir Instrumentenkunde, Berlin 1929,
str. 238.

17) fr.: »Acuité stéréoscopique«,něm.: »Tiefenunterscheidungsvermogen«.
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velkou vzdálenost vzdušná perspektiva.I8)
Nepřímé
stereoskopické vidění, přes to, že s přímým nemá
ničeho společného, značně usnadňuje vyvolání stereoskopického dojmu.
Z obr. 1je patrno, že malé změně .JI' v úhlu konvergence očních os I' odpovídá změna .J D ve vzdálenosti D.
Platí:

a

b

.dD=- y2 ..ly

nebo, dosadíme-li z (1) za

I'

=

b

D

dostaneme

Uvedená čísla jsou ovšem teoretická a platila by
toliko při ideální průzračnosti
vzduchu. Radius
stereoskopického pole je ve skutečnosti mnohem
menšFO) a činí jen asi 240 m.
Vidění a měření na stereofotogrametrických
pnstrojích. Zvýšení stereoskopické schopnosti očí a tím
i zvětšení R lze dosáhnouti dvěma umělými způsoby:
a) rozšířením stereoskopické základny,
b) zlepšením ostrosti zrakové.
Obou způsobů současně je použito u dvojitých dalekohledů, triedrů a periskopů, dále u stereoskopických tachometrů (stereotachygrafů)
a zvláště pak
u stereoskopických
dálkoměrů (stereotelemetrů).
obr. 2.

I';
I

I I

čili: změna ve vzdálenosti je prImo úměrná čtverci
vzdálenosti a nepřímo úměrná odlehlosti očí,l9)
Podle toho představují lidské oči jakýsi stereoskopický dálkoměr, který - jak patrno z hodnot
uvedených v tab. 1, počítaných ze vztahu (3) pro
.JI' = (j = 20" a b = 65 mm je zvláště citlivý
na posuzování rozdílů vzdáleností blízkých předmětů: na př. ve vzdálenosti zřetelného vidění 25 cm
mohou již oči postřehnouti
změnu vzdálenosti
-1 D = 0,1mm. Přesnosti však se vzrůstající vzdáleností velmi rychle ubývá, takže na základě přímého stereoskopického vidění ve vzdálenosti D= 100 m
by už činila nejistota v posouzení »co je blíže a co
dále« téměř 15 m.

D
LID
LI

D/D

25 cm
0,09 mm
1/2700

1m
1,5 mm

1/670

10 m
14,9 cm
1/67

100 m
14,9

m

1/7

Když úh~l konvergence očních os ;' při pohledu
na vzdálený předmět klesne až na hodnotu .JI' = (j,
přestává přímé stereoskopické vidění a vzdálenost R,
která tomu odpovídá, jmenuje se »radius stereoskopického pole«
b
R=

Z tab. 2 je na př. patrno,
. vého rozlišování (j = 20"
u pozorovatele s normální
rozpoznávání hloubek při
ve vzdálenosti R = 670 m;
to hranicí by, se mu jevily

60 mm
65

70

R = 1237 m
1341
1441

-

(4)

(j

že při citlivosti hloubkopřestávalo by teoreticky
odlehlostí očí b = 65 mm
pohledu pouhýma očima
všecky předměty za toujiž plošně.

619 m

412 m

670

447
481

722

18) E wa I d: Die Stereoskopie und ihre Anwendung
auf die Untersuchung des Fliegerbildes. Berichte und
Abhandlungen der Wissenschaftlichen Gesellschaft ftir
Luftfahrt. Mtinchen 1921, str. 1.
19) Vzdálenost středů očních pupil (b) při pohledu
do nekonečna,činí u lidí 55. až 75 mm; u žen a dětí je
menší, u dospělých a u mužů je zpravidla větší. Udává
se střední hodnota 64 nebo 65 mm.
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Místo normální stereoskopické základny b nastoupí
tu rozšířená stereoskopická
základna n-krát zvětšená a z-násobným zvětšením dalekohledu se z-krát
zvýší i ostrost zraková. Nejistota v určení vzdálenosti se tím sníží n. z-násobně. Z četných důvodů
nelze však stereoskopickou základnu a zvětšení z
těchto přístrojů libovolně zvyšovati; stereoskopická
základna dlouhá 5 m a zvětšení dalekohledů 25ná··
sobné jest už mez, kterou v praksi nelze překročovati.21 )
Dále jest už třeba používat metody stereofotogrametrické a místo přímého pozorování předmětu pozorovati a proměřovati jeho fotografické obrazy:
měřickou komorou o ohniskové dálce f se berou
v přírodě snímky na obou koncích stereofotogrametrické základny B (obr. 4) a ve stereoskopických
přístrojích se pozorují se základnou n-kráte kratší
(obr. 3). Pozorovatel uvidí plastický obraz krajiny

20) v. G r u ber.
Stereoskop. Heslo v »Handworterbuch der Naturwissenschaften«. 2. vyd. Jena 1934.
21) M a z u i r: Traité de Télémétrie. Paris 1931.
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nebo předmětu n-kráte zmenšený, ale za to n-kráte
přiblížený, který lupami stereoskopu z-krát zvětši;
násobek n. z jmenuje se »totální plastika« obrazu.
Proměřování takto vytvořeného optického modelu
se provádí - na př. ve stereokomparátoru - optickou značkou, která se »osazuje« na jednotlivé body
území. Leč ani ve stereofotogrametrii nelze základnu
líbovolně zvětšovati. Také zrno fotografické emulse
je příčinou, proč se nedá používat příliš velikého
zvětšení mikroskopu, aniž kvalita obrazu by tím
trpěla. Zvětšení asi šesti násobné zpravidla vyhovuje
nejlépe.
Způsob stereofotogrametrického
určování polohy
bodu je dobře patrný z nejjednoduššího t. zv. normálního případu v pozemní stereofotogrametrii (roviny obou obrazů jsou svislé a optické osy spolu
rovnoběžné a současně kolmé k základně).
Zjistíme-li rozdíl x-ových souřadnic téhož bodu na
levém a pravém snímku (obr. 4)
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Xl -x2=a
který jmenujeme stereoskopická (lineární) paralaxa, je z obrazce patrno, že kolmou vzdálenost Y
bodu P od základny B určuje vztah
J

Y

= !!----l

(5)

a
Stejně jednoduše lze v tomto případě určiti i další
dvě prostorové souř'adnice bodu P: souřadnici X a
výšku nad horizontem levého stanoviska (Z).
Y. x,
Y. Yl

X=

-I

(6)

Z=

-j-

(7)

Dieferencujeme-li rovmCI (5) podle aj dostaneme

,

JY=

B.J
-

a2

.Ja

a dosadíme-li za ~ z rovnice (5)
a

(8)

Ze vztahu (9) je patrno, že chyba ",lY ve stereofotogrametrickém určení vzdálenosti Y roste se
čtvercem vzdálenosti a v případě, že všecky ostatní
prvky potřebné k výpočtu byly by určeny bezvadně,
bude přímo závislá na přesnosti "Ia, s jakou byla
změřena paralaxa.
Lineární paralaxa se měří binokulárně na stereokomparátoru a přesnost jejího změření jest odvislá
- kromě od dobré stereoskopIcké schopnosti očí, která je požadavkem základním - od ostrosti obrazů,
od tvaru zobrazeného předmetu a jeho osvětlení, od
jemnosti zrna fotografické emulse a její rozlišovací ''t'>;;~
schopnosti a zvláště od totální plastiky obrazu. Při'
hlédneme-li ještě k případům ve stereofotogrametrii
letecké, lze obecně říci, že přesnost stereoskopického
měření závisí na přesnosti, s jakou dovede pozoro'vatel přivésti pohyblivou optickou značku do koincidence s bodem na prostorovém modelu, jakož i na
přesnosti, s jakou dovedeme optický model vytvořiti. 22)
Při pozorování obrazů ve stereoskopických přístrojích může na vyvolání prostorového dojmu rušivě působiti, po př. je docela i znemožniti:
1. příliš velká lineární paralaxa,
2. velká paralaxa výšková,
3. pootočení obrazu ve své rovině a
4. příliš rozdílné měřítko obou obrazu.
V pozemní stereofotogrametrii se čelí první závadě volbou vhodně dlouhé stereofotogrametrické
základny, 2') aby lineární paralaxy činily minimálně
asi 10 nim a maximálně 40 mm. Aby nevznikla příliš
velká paralaxa výšková, která způsobí rozdvojení
obrazu na výšku, volí se základna přibližně vodorovná, tedy tak, aby obě stanoviska měla pokud
možno stejnou výšku (sklon jejich spojnice nemá
přestoupiti 15% ). Malé výškové paralaxy při pmměřování snímků - na př. ve stereokomparátoru lze snadno odstraniti posunutím pravé desky ve
směru hlavní obrazové vertikály tak, aby příslušné
body na obou snímcích se octly ve stejné výši.
Poslední dvě závady 3. a 4. se v pozemní stereofotogrametrii - při běžném způsobu, jak se tyto
práce provádějí - téměř nevyskytují, za to však se
mohou často naskytovat při pozorování stereoskopických dvojic leteckých. Kriteria těchto závad a jejich vliv na přesnost výsledků stereofotogrametrického měření zjišťoval M. T o I b a2+) na stereoplanigrafu Zeissovu a auto grafu Wildovu (A 2). Empiricky vyšetřil, že dobrý stereoskopický dojem, se
ještě obdrží, když jeden snímek oproti druhému je
zvětšen o 1/ Při větším rozdílu obrazových měřítek
jsou oči na~áhány, poněvadž musí při spojování rozdílných obrazů šilhati. U novodobých převáděcích
strojů se proto používá okulárů o 'různém zvětšení.
K získání maximálního stereoskopického dojmu a
k dosažení výsledkú teoreticky nejlepších, je třeba
pozorovati snímky v t. zv. hlavních rovinách:"') Bylo
také zjištěno, že když po správně provedené vzájemc'

22) V.
G r u ber: Ferienkurs in Photogrammetrie.
Stuttgart 1930, str. 313.
. ,
23) Srovn. též: Tom s a: O stereofotogrametrIcke
základně. ZeměměřičskýVěstník 1932.
24) T o I ba: Neue Untersuchungen auf dem Gebiet
des stereoskopischenSehens. Ziirich 1933.
25) fr.: »Plan nucléal«, něm.:
»Kernebene«.
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né orientaci snímků prosto:'ový model se pootočí,
stereoskopický dojem se zhoršuje a chyba v nastavení optické značky na určitý bod roste přímo se
sekantou úhlu otáčení modelu.24)
V pozemní i letecké stereofotogrametrii se nejčastěji proměřují přímo původní měřické negativy
(desky nebo filmy). Stereoskopické obrazy jsou
ortoskopické, t. j. levé oko obdrží obraz pořízený na
levém stanovisku a pravé oko obraz z pravého stanoviska stereofotogrametrické
základny. Měřič má
dojem podobný tomu, jako když krajinu pozoruje
přímo očima.
Pro zvýšení přesnosti stereofotogrametrického
měření a k odstranění některých chyb při měření se
vyskytujících, zvláště chyby osobní, u strojů pro
leteckou stereofotogrametrii se používá někdy také
efektu pseudoskopického. 21;) Docílí se ho tím, že
vhodn'ým optickým zařízením pootočíme obrazy v jejich rovině o 200~r. Plastika obrazu se objeví potom
obráceně, jako sádrový otisk: tam, kde dříve byl
kopec, jeví se nyní prohlubeň a naopak.27)
Prostorový obraz, který lze též proměřovati, můžeme získat i použitím anaglyfů.2S)
Promítnutím
dvou vzájemně usměrněných snímků v komplementárních barvách - na př. levý snímek se promítá
v barvě zelené, 'pravý v barvě červené - obdržíme
dva barevné obrazy, zelený a červený, které navzájem se prolíIÍají. Kdybychom pozorovali takto vytvořené obrazy pouze levým okem s filtrem červeným, pravý obraz zmizí a levé oko uvidí levý obraz
v barvě černé; podobně, když se budeme dívat jen
pravým okem a zeleným filtrem, zmizí levý obraz
a pravé oko uvidí pravý obraz v barvě rovněž černé.
Při pohledu oběma očima současně - s brýlemi
s filtrem červeným pro levé oko a zeleným pro pravé -- obdrží každé oko jiný obraz. Poněvadž oba
obrazy patři téže stereoskopické dvojici, vzbudí dojem jednoho obrazu prostorového, který lze poUžitim mechanické značky proměřovati.
Naznačený způsob proměřování anagl.yfických
obrazů má některé výhody, zvláště tu, že tentýž prostorový obraz může pozorovati a po případě proměřovati i více lidí současně a že lze dobře pozorovati
obrazy značnějších rozměrů. Také pseudoskopický
obraz lze získati u anaglyfů velmi jednoduše otočením celého obrazu o 200llr "lebo též stačí, zaměníme-li barevné filtry u obou očí: levé oko uvidí potom
pravý obraz a pravé oko levý a výsledkem bude
»obrácená plastika«.
Anaglyfické obrazy je nejlépe pozorovati ze vzdálenosti asi 40 -;- 80 cm, na kteroužto vzdálenost oči
lehce konvergují a snadno se akomodují. Nevýhodou
metody je, že se musí pracovati v místnosti zatemněné a že promítáním a pozorováním obrazů vznikají
v barevných filtrech značné ztráty světla a k pro2(1)
Se h w i d e f s k y: Einflihrung in die Luft- und
Erdbildmessung.Leipzig 1936, str. 89.
27) A Iba d a: Stereophotographie. Handbuch der
wissenschaftlichenund angewandten Photographie. Wien
1931, str. 72.
2') Ma r t inG.: Anaglyphen-Raumbilder,ihre Herstellung' und Verwendung, insbesondere im Luftbildwesen. Bi1dmessungund Luftbildwesen 1936 (viz též:
Luftbild und Luftbildmessung, Berlín 1935, Nr. 10, str.

20--22).

.

mítání je zapotřebí používat poměrně silného světelného zdroje.
Na myšlénce anaglyfického promítání je založeno
několik přístrojů, jichž dnes v praktické fotogrametrii s úspěchem se používá. Dosud nejlepším přístrojem toho druhu je Zeissův projekční multiplex29)
s řadou projektorů (obr. 5), který se hodí zvlášť
dobře pro zpracování leteckých řadových snímků
na mapy středních a malých měřítek (1 : 20 000 a
menších) a kromě toho je výbornou pomůckou pro
vyučování fotogrametrie.'J;)
Rovněž pro fotogrametrii mal~ch a blízkých předmětů byl v poslední době konstruován speciální přístroj, který používá anaglyfů.o1)
K proměřování anaglyfických obrazů nepoti'ehuje
již fotogrametr mimo základní stereoskopické
způsobilosti očí - jiné zvláštní způsobilosti pro
měření. Barvoslepost není vlastnímu měření na závadu, ježto do očí přicházejí již obrazy v barvě černé.
Pisatel se o tom sám přesvědčil při zkouškách způsobilosti sterefotogrametrického
měření. Potvrzuje
to i prof. v. Gruber."")
Bez použití anaglyfú můžeme získati prostorový
obraz pozorováním obrazů střídavě levým a pravým
okem. Lze toho dosíci speciálními brýlemi s clon29) Br u c k I ach e r: Der Aeroprojektor Multiplex
und seine Verwendung flir die Herstellung topogn~phischer Karten. Bildmessung'und Luftbildwesen 1934, str.

208-12.

3G) v. G rube r - B u r k h a r d t Der Ae~op:ojektor
Multiplex als Anschauungs- und Ubungsgerat ]ln photogrammetrischen Unterricht. Bildmessung' und Luftbildwesen 1936, str. 11-21.
31) L a cm a n n:
Ein photogrammetrisches ..\ufnahme- und Auswertgerat flir Nahaufnahmen. ;\1Jtteilungen d. deutsch. Gesellschaft fiir Photogrammetrie,
1933, str. 117-24.
02) »Farbenblindheit spielt beim A.u8we1'ten nneh dem
A.naglyphenverfahren
iiberhaupt keine Roll~. Die Begriindun.q dafur ist, daB dureh die Filter dli' Komplementiir-Farben
physiknliseh d. h. objektiv ausgeloseht
wer'den. Es Jwt daher gnr keinen EinfluB. in we!dw1'
Farbe der Fnrbenblinde die nieht nlls.qe/osehten F!1l'ben
sieht. leh habe persdnlieh dariiber Teiehe Erfahnl1lqen,
da ieh rot-griin-blind bin« (z dopisu prof. v. Grubera
autorovi 16: V. 1936). - Napl'oti tomu soudí W. G e C-

ne r, ředitel fy Hansa-Luftbild, že některým barvoslepým osobám přesto se mohou vyskytnouti pE tomto
druhu fotogrametrického měření jisté obtíže a proto podrobuje fotogrametry ještě zvláštní rychlé zkoušce,k níž
používá tabulek: Her tel: Stillin!1:s'pseudo-ísochromatische Tafeln zur Prlifung' d'~s Farbensinnes. 19. vyd.,
Georg Thieme, Leipzig.
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kami, které střídavě a dostatečně rychle propouštějí
obrazy pro levé a pravé oko, při čemž vždy jedno
oko je zakryto. Každé oko obdrží opět, tak jako bylo
tomu v případech předchozích, svůj obraz a výsledkem rychlého střídavého vidění obrazů je obraz
prostorový, mající oproti anaglyfickému tu výhodu,
že ztráty světla vzniklé promítáním a pozorováním
jsou minimální.33) Rušivě však působí chvění brýlí
způsobené rychlým pohybem clonek elektricky řízeným.
Jsou ještě jiné způsoby, jak lze získati prostorové
obrazy, je však těžko je proměřovati. Velmi zajímavý způsob získávání stereoskopických obrazů,
kterému v poslední době se věnuje ve fotogrametrii
obzvláštní pozornost a který je předmětem četných
33)

Fin st e r w a I der R.: Photogrammetrie. Berlin

1939, str. 45-6.

Přizpůsobení
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34) K I ob o u č e k: Přesné stanovení časů a pořadí
běžců. Technickýobzor 1937, str. 78-9.

polygonálnícll sítí pevným bodům
v mapě katastrální.

Ve svém článku v Zeměměřičském věstníku roč.
1928 a v Journal des Géometres-Experts odvodil Dr
Ing. J. Ryšavý formule pro jednoduchý a v praxi
dobře upotřebitelný způsob, jímž lze přizpůsobiti novou trigonometrickou siť ku síti stávající.
Podobného způsobu vhodně upraveného a stejných
vzorců možno s výhodou použíti i v mnohých případech běžné měřické prakse, ve kterých jde o přizpůsobení nebo připojení měřických výsledků jednoho
druhu na měřické výsledky druhu jiného. Takovýto
úkol se často na skýtá při provádění měřických prací
pro nejrůznější práce technické, zvláště pak v oboru
pozemkového katastru, kde by se mohla vhodna aplikace transformačních vzorců Drl', Ing. Ryšavého
dobře uplatniti.
Jelikož původní pojednání o přizpúsobení trigonometrických sítí z roku 1928 nebude všem čtenářům
již přístupné, budiž nejdříve stručně zopakována
teorie. - Aby nová přesně měřená trigonometrická
síť byla co nejlépe přizpůsobena síti původního měření, aby co nejlépe do ní zapadla, jest třeba
1. pootočiti novou síť o úhel f,
2. posunouti ji ve směrech os souřadných o hodnoty a a b,
.
3. změniti měřítko čili rozměr sítě koeficientem q,
což znamená, že provede se transformace sítě za
předpokladu, že výsledky' úhlového měření se nezmění; při tom součet čtverců vzdáleností mezi sobě
odpovídajícími (styčnými) body sítě původní a nové
bude minimální.
Transformační vzorce mají pak tuto konečnou
formu:
[x]

pokusů, záleží v použití polarisačních filtrů. Před
projektory se vloží na místo filtrů v komplementárních barvách, jak tomu bylo u promítání anaglyfického, speciální filtry polarisační a podobnými filtry
je vyzbrojen i pozorovatel. Dívá-li se z vhodného
místa, vidí prostorový obraz, který se vyznačuje
obdivuhodnou plastičností, ostrostí a jasností. Naznačeného způsobu bylo s úspěchem použito pro některé zvláštní účely. 34) Pro praktickou fotogrametrii
zatím ještě plně nevyhovuje. Hlavní potíž spočívá
dosud v tom, že obraz nutno pozorovati jen z určitého místa, při čemž hlava musí býti v klidu, kdežto
při anaglyfickém proměřování obrazu lze hlavou
pohybovRti,aniž by to měření vadilo.
(Pokračování. )
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Značí v nich:
X, Y . . . . . . . souřadnice, bodů sítě původní
(dané),
x, y
souřadnice bodú sítě nepřetvořené
(prozatímní) ,
x' y'
souřadnice bodů nové sítě přetvořené,
úhel otočení (rotace),
poměrnou změnu délkovou (změnu
měřítka),
posun směrem os úseček,
posun směrem os pořadnic,
souřadnice středu rotace.
odlehlosti bodů sítě původní (katastrálné) od stejně označených
bodů přetvořené sítě nové,
odlehlostí těchže dvojic bodových
směrem os souřadnicových,
průměrné odchylky, charakterisující přesnost, s jakou nová síť zapadá do sítě dané.
Při zakreslování změn do map katastrálních naskýtá se často případ, že má se polygonální nebo

1940/22

jiná, pevný obrazec tvořicí siť přizpůsobiti bodům,
jejichž poloha je dána s mnohem menší přesností,
než s jakou bylo provedeno měření připojované
sítě. -- Katastrální instrukce B (návrh) pojednává
o připojení přímého polygonového pořadu na dva
pevné body. Podle předpisu této instrukce získané
výsledky jsou velmi uspokojující hlavně pro kratší
přímé pořady. Při dlouhých pořadech se pak doporučuje zaměřiti (na př. kolmicemi) jiné pevné body,
čímž se rozdělí pořad na několik kratších a docílí
lepšíhopřizpůsobení »starému stavu«. Takovémuto
požadavku nelze ale vyhověti, nejsou-li podél měřeného polygonového pořadu jiné pevné body a připojuje-li se měření na body vzdálenější, nebo zaměřují-li se změny rozprostírající se nejen do délky, ale
též do šířky. Výpočet měřické sítě (polyg. pořadu)
a rozdělování odchylek v takovýchto případech závisí pak značně na individuálním posuzování celé
úlohy. V každém případě, při takovýchto výpočtech
se opravují, resp. upravují, veličiny přesné (hodnotnější), tak aby vyhovovaly veličinám méně přesným,
čímž vzniká zkreslování obrazu.
K několika pevným bodům, jejichž poloha je dána
souřadnicemi odsunutými z katastrální mapy s přesností na př. -I- 0'5 m má býti připojena přesně zaměřená polygonální síť. O pevných bodech nelze říci,
že by některý z nich byl hodnotnější druhého. Nebylo by tudíž odůvodněno připojiti síť pouze na dva
zvolené body a ostatní pominouti, naopak jest nutno
přizpůsobiti síť všem známým, stejně hod~otným
bodům, což lze provésti tranformací, a to za stejných
podmínek, jaké byly výše vysloveny pro přizpůsobování sítí trigonometrických. Jelikož však polygonální síť jest přesně určena i délkově, měla by při
tranformaci odpadnouti třetí podmínka, změna měřítka q. - Prakticky bylo zjištěno, že není výhodné
vylučovati z výpočtů koeficient q, neboť tímto se
automaticky provádí opravy délek, které by bylo
třeba provésti při teoreticky správně podloženém výpočtu, to jest, zavésti příslušné opravy z projekce do
nulového horizontu a z projekce do zobrazovací roviny. Nejednotnost použitého měřítka při původním
a dnešním měření, nejednotnost způsobu při původním a dnešním vynášení jsou okolnostmi, které mohou roVněž způsobiti pravidelné změny délkové. Konečně i srážka papíru stává se důležitým činitelem
ovlivňujícím hodnoty odsunutých souřadnic i přes
to, že byly opraveny o srážku zjištěnou podle sekčního rámu.
V pěti případech bylo prakticky provedeno přizpůsobení polygonální sítě pevn~'m bodům v mapě katastrální přeměnou souřadnic, při čemž byl do výpočtú zaveden okeficicnt q. Bylo zjištěno, že ve
třech srovnávaných případech z území o nadmořské
výšce asi 70Óm zmapovaného kolem roku 1840 byly
koeficienty q přibližně stejně velké, ale menší jedničky; v dalších dvou případech z území o nadmořské výšce asi 170 m zmapovaného roku 1896 vycházela q jednou větší a jednou menší než jednička.
Srovnávaných případů není tolik, aby se z nich dalo
dedukovati pravidlo, přes to lze však již vysloviti
domněnku o různosti charakterů grafického podkladu těchto území.
Smysl, jakož i možnost praktického použití trans-

formačních výpočtů vysvitne nejlépe z následujícího
příkladu:
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Objekty nalézající se v prostoru označeném v obr.
1. tečkovaně, byly zaměřeny na polygonovépořady
1-10, připojené na pevné body Č. 1, 6, 8 a 10. Poloha pevných bodů byla v přírodě kontrolována podle
předpisů instrukce B. Bod Č. 6, který jest hranečníkem parcel vzniklých při provádění pozemkové reformy, mohl být porovnáván jen s novějším stavem;
byl však zabrán do sítě za účelem zjištění homogenity mezi původním a novějším zákresem. S bodu
Č. 10 bylo možno zaměřiti na bod Č. 1 a získatí tak
podklad pro orientaci sítě. Měření úhlů bylo provedeno Wildovým teodolitem T 2 děleným centesimálně; ku zjištění délek bylo použito Wildovy dvoumetrové invarové lati,*) Přesnost měřených :úhlů
činí asi ± 10 dmgr (= -I- 10"), délek asi 1/3.000.
Postup výpočtu:
1. Odsunou· se souřadnice bodů Č. 1, 6, 8 a 10
z mapy katasrtální podle návodu v instrukci B a zapíší do příslušného sloupce tabulky 1;
2. vypočtou se souřadnice bodů polygonové sítě,
při čemž se použije bodu Č. 10 za východisko, jelikož
na něm byla provedena orientace. (Není-li možno
provésti orientaci strojem, stačí zjistiti směrník
první strany přibližně, na př. graficky v mapě.)
Vypočtené souřadnice x, y pokládáme za prozatímní
a zapíšeme je do odpovídajících sloupců tabulky 1.
Pak vyčíslíme hodnoty pro a a b.
3. V tabulce 2. provedeme redukci souřadnic a vypočteme hodnoty přetvořovacích prvků a a ft, velikost úhlu rotace f a koeficient q.
*) Lať tato a teorie měření jest popsána v Tomsově
článku »0 stereofotogrametrické základně«, Z. V. 1932,
Č. 1, 2, 3 a ve Fikrově pojednání z oboru fotogrametrie

též v Z. V.
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Tab.1.
X
Bod
1
6
8
10

~
~/n

Y
odsunuté

x

+
+
+
+
+
+

-577"60
-128'70
-186'74
+122'35
-641'99
-214'00
-464'03
-335'71
-229'62
66'94

- 577"6
-133'7
-187"9
+ 121'2
-644'3
-214'77

y

X-x

prozatímní

609'3
859'1
385'9
522'2
1517"4
505'80

2
3
4
9

+
+
+

609'30
859'01
383'91
+ 522'01
+ 1515'22
+ 505'07
+ 643'81
+ 613'81
+ 574'14
+ 542'55

[X]_

b=

[YJ_ [y] =

n

0'00
(-5'00)
--1'16
-1'15
-2'31

n

+

n

(+
+
+
+

+

362'83

+ 103'50

+ 26'87'
+ 335'97
+
0'01

-119'90
+ 16'40
0'00

27"26
+ 336'35
+ -0'01

0.00
0'09)
1'99
0'19
2'18

+

505'80-505'07=

-121'16
16'94
+
0'01

+-

Yr -

2:
a

384'93
522'70

+

-0'39
-0'38
0'00

+1"26
-0'54
-0'01

+

+
+

+
+

644'21
614'28
574'71
543'19

y •..

(Yr-y,.)

Xr) Yr

80'26

76'09

-

47"25
6'44
+ 121"07

-152'66
9'15
- 237"90
-

2

Yr

+ 132,205

+ 10,865

-

+ 34'35
- 181"63
+ 118'15

+
743
+ 113,131
+ 246,079

+ 14.680
+
287
+ 25,831

0'0000107__
0'0000015 ---

+
+

-0'73

+265'43

- 418'41- 237"90
fJ = --271.910-= - 0'0024137

271.910
-

-187"57
+ 120'77

(Xr -

Yr

-279'97

= + 118'15-121"07 = _ 0'0000107

__ a__ ~
e - sin 1" -

609,78

+0'77

,

10'63
127'81
-- 418'41

+

0'73

Xr

1
6
8
10

-577"49

214'00=--0'77

Xr-Xr

-

y'

definitivní

-464'20
-- 336'19
-230'35
68'07
-

~xl ==:-214'77
n

a=

x'

Y-:!I

7"

+ fJ

q= 1

= 0'99759

Tab. 3.
Bod

1
6
8
10
2
3
4
9

-(Y-Yo)a

o

Y-Yo

X-X

(x-xo){J

a

dx

(x-xo)a

(y-yo){3

li

+ 104'23

-363'60

0'00

+0'88

-0'77

+ 0'11

0'00

-0'25

+0.73

-121"16
+ 16'94
+ 138'74
+ 108'74
+ 69'07
37"48

+ 27"26
+ 336'35
-250'03
-121"71
- 15'62
+ 147"06

0'00
0'00
0'00
0'00
0'00
0'00

-0'06
-0'81
+0'60
+0'29
+0'04
-0'36

-0'77
-0'77
-0'77
-0'77
-0'77
-0'77

-0'83
-1"58
-0'17
-0'48
-0'73
-1"13

0'00
0'00
0'00
0'00
0'00
0'00

+ 0'29
-0'04
-0'33
-0'26
-0'16
-0'09

+ 0'73
+0'73
+0'73
+0'73
+0'73
+ 0'73.

Vx

Vy

Vy

+

2

2

Bod

dy

1
6
8
10
2
3
4
9

+0'48

-0'11

0'0121

-0'48

0'2304

+1"02
+0'69
+ 0'40
+0'47
+0'57
+0'64

-0'33
+0'43

0'1089
0'1849
0'3059

+0'97
-0'50

0'9409
0'2500
1"4213

Vx

~:

M x=

M y=

M s=

24

V
V

0'3059
---=
3

+ 0'32 m
-

1'4213
--=3

+
-- 0'69 m

Vľ7217
--=+0'76
3
Zeměměřičský
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4. V tabulce 3. vypočteme opravy souřadnic dx
a dy.
5. Vypočteme opravené souřadnice (přetvořené
sítě) a jejich hodnoty zapíšeme do příslušných
sloupců tabulky 1.
6. V posledníchsloupcích tabulky 3. vyčíslíme odchylky vt a v v a vypočteme průměrné chyby
J1.tJ 11"1" a M.,.
Poznámka: Při bodu č. 6 se objevil rozdíl (X-x)
nepř'iměřeněveliký, což nasvědčuje tomu, že bod
není s ostatními homogenní a nebyl proto do dalšího
v.ýpočtu pojat.
Celý výpočet je poměrně jednoduchý a nevyžádá
si více práce než dvojí, resp. trojí výpočet neorientovaného polygonového pořadu podle předpisů instrukce B. Snadno se při něm zjistí body, které se
nehodí za připojovací, neboť ihned na počátku
transformace pii výpočteeh rozdílů (X-x)
a
(Y-y) jest možno pouhým odhadem stanoviti, zda
některý z rodí1ů nápadně se neodchyluje od ostat-

Při odmocňování dvěma je dosud často užíván
starší způsob založený na pravidle, že každý čtverec
čísla lze rozložiti v součet lichých čísel řady počínající jednotkou. Přitom počet sčítanců je roven hledanému kořenu. Tak na příklad: 49 = 1 3
5
+ 7 9 11 + 13 = 72. Tento způsob vede k cíli
pomalu. Čas potřebný k výpočtu je možno zkrátiti
až o polovinu, obsahuje-li kořen vyšší číslice. Uvedl
jsem na příkladě takový kratší postup v recensi -publikace »0 počítacích strojích« v Zeměměř. Věstníku
z r. 1929, na str. 48-49.
Při obou početních způsobech nemusíme odmocňování vésti až dokonce, stačí, odmocňujeme-li jen
do poloviny žádaného počtu míst kořene a místa
v druhé polovině vyšetříme prostým dělením. Tedy,
má-li míti
na př. 2n míst správných, odmocňujeme nanejvýš jen do n + 1 místa a další místa stanovímeuž jen dělením zbytku ve výsledném pravítku dělitelem, jenž nám zůstal v nastavovacím zařízení ~troje po částečném odmocnění. Ukážeme to na
příkladě.
Máme odmocniti dvěma číslo a = 2 a potřebujeme
třebas 11 desetinných míst; kořen tedy bude

+ + +

+ +

Va

+ výsledek dělení

V2=:x:=1,414213

+

ních, což nasvědčuje bud' hrubé chybě nebo prokazuje, že příslušného bodu nelze použíti jako bodu
připojovacího. Z číselné hodnoty koeficientu q odvodí se délkové změny, jichž se použije při zákresu
do mapy; podle něho lze též posouditi, zda není překročena dovolená odchylka. (V příkladě q - 0'9976,
na 1000 m Os =2'4
mj
J,=1!'OO/200=5
m.)
Vypočtené průměrné chyby M xJ Mv číselně vyjadřují
nejistotu, s jakou bude v mapě znázorněn nově zaměřený stav, což může býti častokráte velmi důležitým činitelem při určitých technických pracech a
při sporném řízení. Skýtá tedy takovéto řešení jasný
přehled o způsobu provedení a o hodnotě celé práce.
Ku konci nutno upozorniti, že aplikováním této
geodetické úlohy nebude lze řešiti všecky komplikované př'ípady vyskytující se v praxi katastrální,
nebo jí podobné, že na př. měřické práce v místních
tratích a na stycích těchto tratí s tratěmi pozemkovými, na hranicích katasrtálních území a pod. bude
nutno případ od případu uvažovati zvláště a postup
vhodně pozměniti.

odhadneme nebo vezmeme z nějakých příručních tabulek, ovšem bez posledního místa, jež bývá někdy
zaokrouhleno nahoru), bude podle Newtonovy metody druhá aproximace

f

x2

f
Xo =

n

x2

l'

-

Xn=Xn~
I

(x?)

(;2)' atd., až

f (Xn-,)
-----.
f'(Xn_,)

Důkaz pro uvedenou formuli je snadný. Kořen
rovnice xn - a = O je vlaatně úsečka průsečníku
křivky s osou X. Jsme-li na křivce někde poblíž kořene, třebas v bodě P1 o úsečce xIJ pak tečna ke
křivce vedená v bodě P 1 má průsečík s osou X
o úsečce x2J která se přiblížila správnému kořenu.
Tato tečna má rovnici

y-f

(x,)

=1'

(x,), (x--x,)

(2)

a její průsečík s osou X je tedy

_
5623 7
,
čili ;X; = 1,41421 35623 7
.
Vyšší odmocniny nemůžeme počítati na stroji
přímo a proto se uchylujeme k aproximativnímu
stanovení kořene v binomické rovnici obecného typu

Va.

,

třetí aproximace

X2=X,-

15906 31 : 2828 426

>

a = O, čili x =
kde n = celé číslo a
1.
Nazveme-li x, první aproximaci kořene x (kterou

.');/1 --

(x,)

= x, - l' (x~)

f

f'

(Xl)
(Xl)

.

Bodem P2 křivky o úsečce x2 vedená tečna ke křivce vytne na ose X úsečku x3J jejíž hodnota je opět
blíže správnému kořenu atd. Laskavý čtenář si k tomu vykreslí potřebný obrázek sám.
Derivace v jmenovatelích jsou jednoduché a mají
u rovnic druhého, třetího atd. až n~tého stupně hodnoty .... 2x 3x2 ••••
nxn-l s příslušným indexem.
J
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Podle toho budou tedy po malé úpravě v (1) druhé
aproximace postupně pro rovnice druhého, třetího
atd, až n-tého stupně:

(Xl

X2=~'

+ :).

(3)

1

x,=~.

(2X +~)
l

I

X

= ~[(n-1)

2

n

Xl + ----.!!..-I]
,XII-

5

Najíti

X

=

Y 1000. Zvolíme

Xl = 3,9 .. o., pak
x2 = 3,98 ... o,
x3= 3,98107 ..
x4 = 3,98107 170553 .... atd.
Počet je zcela snadný a urychluje se tím spise,
čím více přesných míst nasazujeme v prvém přiblížení do rovnice (3). (Na přo je přečteme na logaritmickém pravítku a pod.)
Při dělení velkými čísly, která se nám nevejdou
do nastavovadla počítacího stroje, pomáháme si rozkladem podle binomické poučky:
o

I

k-té aproximace budou podobně

1

xk = -2 •
xk

b

(Xk_1

=-~. (2Xk1
3

+ ~ ),

a

a

+ LIb = b'

+--::-).
X -1

+ a"]
Xn-I

5

24 =

= 4 . [1-

-.

o

••

1
,

Vi

=
Zvolíme
= 1,4 ... , pak podle rovnice (3)
x2 = 1,4142 .... ,
x3 = 1,41421 3562 .... ,
X 4 = 1,41421 3562373095 04885 , , . atd.
Xl

Znamenitý inženýr, spisovatel a nadšený Čech, milující svou řeč a jazyk, Václav Josef Veselý napsal
před 200 léty, v dobách nejhlubšího úpadku národa
českého, prvý náš zeměměřičský spis jazykem
českým.
Ve věnování své knihy magistrátu měst pražských
cituje, že Cassinus zaznamenal: »Nobilisimi Civis
est, Patriae augmenta cogitare« a o prospěšnosti'
matematiky uvádí slova Platonova: »Matematica diligentius observanda quam decem millia oculorum.«
Víme o něm málo Jako o většině našich techniků
ze starší doby, ač je známo, že vykonal různé důležité a zajímavé práce, přece není o něm zmínky
v našich encyklopediích.
Předpokládám, že se narodil v r. 1683, jako syn

1III1024. ( 1- 24)
1024

\

=

0,02343 75]'/-.

Pak bychom dostali:

'

k
n
k-I
Při vyšší aproximaci dostaneme vždy nejméně
dvojnásobný počet přesných míst odmocniny, než
jaký měla aproximace předešlá. Ukážeme početně,
jak by se postupovalo na př. při druhé a páté odmocnině; připomínáme však, že bychom v praksi druhou
odmocninu sotva takto počítali, ledaže by pro hledaný
počet míst nestačila kapacita stroje, čemuž tu lépe
čelíme, neboť můžeme vhodněji rozkládati čísla.
X

+ Lib"
-b2

~

Xk_1

V1000 = V1024 -

Najíti

LIb

1- -b-

při čemž pro LIb volíme hodnotu co možno nejmenší.
Hořejší pátou odmocninu jsme mohli také rozložiti,
a připraviti k počtu podle binomické poučky takto:

Xk-1'

5

1 [ (n-1)
xk =-.

r

"

5

V1000 = 4. [+ 1 -

0,00468 75000 000
4 39453 125
6179 810
101 388

1 806
34], čili
4 . 0,99526 79263 837
3,98107 17055 35.
Tento počet by byl ale zdlouhavější.
Pro úplnost poukažme ještě na zastaralé a početně nepraktické metody odmocňovací, na př. Darbouxovu a Fourierovu, jejichž odvození a užití může
čtenář nalézti třebas v Llirothově díle: »Vorlesungen liber numerisches Rechnen« a jinde.

Matěje Veselého, stárka, v Kostelci nad Labem.l)
Otec jeho pocházel z pražské rodiny a vrátil se
z Kostelce nad Labem se svými 3 syny - Adamem,
Václavem Josefem a Vojtěchem - do Prahy, kdež
obdrželi všichni právo městské na Starém Městě dne
17. září 1692, ač synové byli ještě dětského věku.2)
l) Matriky křtěných v Kostelci nad Labem nevykazují
v těchto létech zápísy těch křtěných, kteří se narodili
v Kostelci.
2) Zápis o udělení práva městského má toto znění:
Matieg; Wesely, stárek předložil atestat z knih kostelních předně jak rodičů svých tak svého samého do sv.
Manželství vstoupení a poctivého na svět splození od důstojného velebného kněze P. Martina Waczlava Aloys:
Hrubého, toho času děkana miesta Kostelce na Labi de
dato 7. September 1673 na papírze psanou a podpisem
ruky vlastní a pečetí jeho stvrzenou neméně i vysvědčení svobody své, též dobrého a chvalitebného chování
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o jeho

mládí víme rovněž málo, víme jen, že v roce
1716 vyhotovil svůj mistrovský kus") a že v r. 1726
ucházel se o místo stárka") na mlýnech Sovových,
ale nedostal je.
Roku 1729 sestrojil plán pro položení potrubí vodovodního na Starém Městě v Praze.3) Plán je v rozměrech 126X83 cm a nese nápis »Spravedlivý
Grundt - Riss a wiobrazení niekterich przedniegssich Stavení Král. Stal'. Miesta Pražského a Položení wodníchTrub, gak podle Regule Hydrostatiské
rozdieleny begt magi. Kdežto následugicy Traktat
s prziloženima figurama Grund - townie wiswietluge.
Podepsán: Wen: Jo: Weseli. Molitor mol. Helm.
- 1729.
Dr. T e i g e4) předpokládá, že plán je kopií plánu,
který měřil Šimon Podolský z Podolí pro Staré a
Nové Město na rozkaz královský ze dne 20. listopadu
1611. Práce ta se sice ztratila, ale byla snad tehdá
některá kopie podkladem pro plán Veselého. Tento
plán Veselého je nejstarším zachovaným plánem
Starého Města pražského.5)
Dle usnesení ze dne
3. září 1729 rozhodnuto,3) aby »dle toho od Václava
Veselýho vyhotoveného obrysu trouby neprodleně
kladeny byly«. Ovšem skoro po roce 20. máje 1730
je zaznamenáno: »Poněvadž Václav Veselý strany
kladení trub nového řádu sám obrys udělal, aby ale
se vymlouvati nemohl, že skrze ručnou od jíného
konanou prácí nějaká chyba se stala, pročež konkludirováno, aby tu práci při kladení trub sám na sebe
vzal a dokonal.«
Další práce jeho objevuje se v r. 1734, kdy vydal
prvou českou knihu o zeměměřičství.
Jun g m a n n6) uvádí celý titul a praví o knize:
»Obsahuje toliko některá řemeslnická rozhodnutí
úloh k délkoměřictví, tělesoměřictví a trojhranměřictvi náležejících, bez uměleckého spojení, bez uvozováni důkazů a málo k názvosloví matematickému
přispěti může.«
Ji r e Č e k ve své »Rukověti« uvádí jen titul knihy
»Geometrie praktická«.
K posudku Jugmannovu - který je málo spravedlivý - stačí připomenouti, že spis je rázu technického, který nemá vzoru ve starší české literatuře,
dále že doba neznala pěstování jazyka českého, neleta přítomného 1692, 15. dne měsíce září od Jakuba
Rozmanaa Ondřeje Němce obouch sousedův a přísežných konšelův ve dvoře biskupském blíž chrámu Panie
S. Petra na Poříčí v král. Novém Městě Praze v kanceláři dolejší téhož Stal'. M. Praze přijaté a do knih týž
kance!.Lib. Testim 8 fol 346 wtěleno, tak jakož to obojí
w sobě šíř obsahuje a zavírá. Wedle čehož jest od P. P.
radnieh tohoto král. St. M. Praze jemu Matiegowi Weselýmu též třem synům jeho, (Adamovi, Waczlawovi a
Wojtěchovi)po vykonání od něho př'ísahy věrnosti i jiných k měšťanství patřících requisit práva městského
uděleno a k provozování Živnosti městské dle Řádu a
práva jim přináležejícího povoleno,w rukojemství za ně
se postavili Jan Zittnik a Matouš Janauer. Actum in
ConsilioAnt. Urbis Prage 17. Septemb. Ano1692 Consule
S. C. Mtis Consiliario Drio Georgio loanne Reisman de
Risenberg Urbis Primate. (Archiv města Prahy.)
") Archiv města Prahy.
i) Dr. T e i g e: Nejstarší plán Prahy. Časopis přátel
starožitností, 1910,str. 6.
5) Ing. Ve j š i c k ý: Plán vodovodnéhopotrubí. Zeměměřičský Věstník, 1936; č. 3.
6) Jun g ma n n: Dějiny literatury české, str. 283.

muze tudíž vynikati formálně klasickou češtinou.
Spis7) je obsáhlý, neboť má 646 stran o velikosti
10 X 16 cm a je opatřen 36 tabulkami. Tedy je to
práce vážná, uváží-li se, že autor si musel vytvořovati české názvosloví, třeba jen v duchu tehdejším,
které se nám dnes jeví již zastaralým.
Titul knihy je:
Gruntovní počátek
Matematického umění
Geometria practica,
Trigonometria
Plana
Stereometria
Užívání Tabellarum sinuum
a
logarithllwrum
skrze což
Wejšky, hlaubky, dýlky, šířky, pole, lesy, rybníky,
lauky, zahrady, města, kraje a korpora vyměřit se
mohou.
S připojeným Nivelirováním
neb
wodným měřením.
Z některýma novýma Problematy rozmnožená
a ponejprv v Českém jazyku vydána

od
Wáclava Jozefa Weselýho, přísežného zemského
Mlinaře a geometra.
Vytištěno v Praze v Královském
Dvoře u Matěje
Adama Hogra. Arcibiskupského
lmpressora
1734.

Následuje věnování:
Urozeným a statečným
Wladykám
jeho Milost. cýs. Král.
Pánu Purgmistru
též
Jeho Mil. Cýsař. Raddě
Pánu
Prymatorovi
a
celé Raddě královsk. hlavního Starého města
Pražského
Pánům
vysoce váženým
služby mé poslušně skládaje a
na Pána Bohu Zdraví dobré
žádám a přeji.

V předmluvě praví:
»Když gsem častěgi wsseliké na swětě Vměnj,
prospěch a geho wrostlau Dokonalost bedliwě powažoval, ssetřil gsem, že ginj Národowé o to chwalitebně se snažj a pečugj, aby wsse11kě lUmsty neb
Vměnj, a učenj téhož podstatný základ w swé mateřské řeči k nesmrtedlnému gmenu Wlasti a Gazyka
swého, Wlastencům pak k snadssý pochopitedlnosti
a gruntownjmu wyučenj ne gen toliko kwecti, anobrž
časem swým Wlasti swé prospěssné užitky nésti
mohli tak gak znamenité Důwody, a na swětlo wy,dané Documenta hogněgi swědčj. A ačkoliw syce
Předkům nassým w čas kwětoucýho Kralowstwj
Cžeského nic nescházelo čímby z powinné lásky a ná7) Ve vlastnictvíuniversitní
ny Technického Musea.
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knihovny, jakož i knihov-

klonnosti k Wlasti swé k zwelebenj Gazyku Cžeského, a k obecnému Dobrému w sstjpenj wsselikého
Vměnj a Kunstůw, byli se newynasnažili, a zrostu
též wsseliké Dokonalosti newyhledawali;
vssak
kNwdy časůw tak mnoho působili, že ač syce dosti
wznessenými Muži (kteřj Wlast nassy wsselikým
Včenjm naplňugj) honosyti se můžeme; nic wssak
méně, že ti a takowj Vměnj bud' w latinským neb
w německým gazyku na swětlo patřj, následowně
toliko po dotknutých gazykůw znalým k prospěchu
a dokonalosti slaužj, z té přjčiny, aby Wlastenec
můg, který gediného Gazyku Cžeského powědomj,
a wssak pochopenj wsselikého vmění dosti ostrowtipný gest, k snadněgssý pochopitedlnosti' a prospěchu, w uměnj Geometrickém přigjti mohl.
Vminil sem sobě gruntownj počátek Mathematického Vměnj, též Geometriam Practicam dle wybraných Authorůw a mé wlastnj skussenosti w Gazyku
Máteřském Cžeském z powinné lásky k mé milé
Wlasti, a k Obecnému Dobrému (nelitugjc Nákladu)
na swětlo wydati, a tudy Wlastence mého mysl
k cwičenj Kunstu Geometrického pozdwihnouti, aby
jedenkaždý takowého Vměnj Milownjk dle sepsaného spůsobu bez velké práce prospjwati, a od prwnjho
počátku stupeň dokonalosti dosáhnouti mohL«
Úvodem pak je »Krátký vysvětlení některých věcí,
které v geometrii přichází«. Začíná bodem, přímkou,
křivkou, rovnoběžkami, kolmicemi, přechází na kout
(úhel) rovný, tupý a ostrý. Na to mluví o kružnici,
jejím poloměru a průměru, přechází na trojúhelník
a na různé druhy čtyřúhelníků. Pmbírá sestrojování
kolmice (závažní linie), dále dělení délek na stejné
části, dělení kružnice (mlýnské kolo) a sestrojování
pravidelných mnohoúhelníků. V kapitole V. mluví
o decimálním počtu a ukazuje jeho výhodnost. Dále
uvádí, že decimpeda simplex česky desetinásobný
prut')
(německy Ruthe) má desátý díl nazvaný decimální střevíc) jehož desátý díl je opět decimální
coul a ten se dělí na 10 granů) desetina gra'rm je
scrupul nebo vlas) ten se dělí na 10 druhých scruplů)
a ten na 10 třetích scruplů. Dle formy psaní uvádí:
5i1 4' 8" 7'" 9IV = 5 prutů, 4 střevíce, 8 coulů,
7 granů, 9 skruplů nebo 5.48791V nebo 5.n48791V nebo
5".4879.'
.Je-Ii víc prutů 432.835'"
432835'"
432"835.
Není-li menší jednotky nahradí se nulou.
756 004'" značí 756 prutů, 4 grany.
Je tu viděti jednak nejednotnost znaků a jinak
sílu zvyku označovati menší části jednotky délkové
samostatnými znaky, ač St e w i n") již doporučoval desetinné dělení měr, vah i mincí.
Kvadrátový nebo křížový prut je plocha prut široká a prut dlouhá, jímž se též někdy plochy vyměřují,
ale v Čechách se pole vyměřují na provazce a lokte.
Křížový prut má 100 křížových (kvadrátových)
střevíců čili 10 řemenů prutu) při čemž řemen prutový má 10 střevíců křížových. Kubický prut je »tělná
věc« prut dlouhá, prut široká a prut tlustá. Pro
plošné údaje píše 4 27' 62"
4 křížové pruty,
27 křížových stop a 62 křížových coulů.

=

=

=

=

') Prut
2 látra = 8 loket praž. = 4'72 m, je-Ii
loket pražský
0'59 m.
") Stevín:
Pratique d'Arithmétique, 1585.

=

Na to popisuje výpočet druhé odmocniny a jako
kontrolu povyšuje odmocninu na druhou, dále následuje třetí odmocnina. V kap. IX. promlouvá o anguHch nebo koutích (úhlech) a praví, že angulus rectus
(pravý úhel) je čtvrt kruhu a dělí se na 90 grádů)
grád na 60 prvních minut (minuta prima), prvni
minuta se dělí na 60 minut druhých (minuta secunda) a ta opět na 60 minut třetích (tercia), tak že
píše úhel 28° 5' 3" 6"'. Definuje dále úhel ostrý, tupý,
úhly přilehlé a protilehlé a popisuje transporter . .Jak
patrno, jsou značky pro pruty a grady, jakož i pro
menší části obou totožny. Dále probírá obrazee pravidelné a nepravidelné, při čemž mezi jiným se zmiňuje o tom, že když Pythagoras vynašel poučku
o svém trojúhelníku »tak velice se nad tím zaradoval, že Bohům, tehdy pohanským, oběť 100 volů obětoval«.
Probírá pak trojúhelníky, čtyřúhelníky, proměňování obrazců, načež vyšetřuje kružnici a její obvod,
Praví, že Archimedes uvažoval 96 úhelník opsaný
a shledal, že jeho obvod je 3"/7 průměru, kdežto při
96 úhelníku vepsaném je jeho obvod 3"';"7 pri:lměru.
Cituje, že Metius vyšetřil poměr průměru k obvodu
jako 113 : 355.
V kapitole XV. přikračuje k planimetrii čili k vypočítávání »plochých závírek figur« podle daných
měr. Při tom doporučuje užívati decimálního dělení
jednotky délkové. Na to probírá výpočet kubického
obsahu těles (tělná závírka), krychle, hranolu, válce,
kužele, koule, sudu, hromady obilí, vyrovnaného kamene a jiných,
V kapitole XXI. začíná výklady o trigonometrii,
k tomu si třídí trojúhelníky rovinné a uvádí poučky
s vysvětlením o tro.iúhelníku. Vysvčtluje sil1ilS,
tangens, secans a vztahy ke stranám. Pak uvádí sestrojení tabulek pro sinus, tangens a secans. Dále
probírá logarithmy těchto funkcí a jejich tabulky.
Zmiňujtl se o profesoru matematiky v Leydenu van
Scooten-ovi) který vydal velice dokonalé tabulky, ale
ty byly někým přetisknuty a v novém přetisku zbylo
mnoho chyb. Doporučuje tabulky Vlacquovy. Vysvětluje, jak se vyhledá úhel k sinu danému nebo
k logarithmu sinu a naopak. Na to přechází na řei'::"l
trojúhelníků a tu rozeznává trojúhelníky rovnokoutečné, špičatokoutečnéa
tupokoutečné. Řešení dokládá číselnými příklady, zvláště řešení ze strany a
dvou přilehlých úhlů. Při řešení trojúhelníka ze dvou
stran a sevřeného úhlu užívá poučky, že součet stran
má se k rozdílu těchže stran jako tangens polovičního součtu k tangentě polovičního rozdílu hledaných
2 úhlů.
V díle druhém probírá měření polí, a praví. že
»zeměměření není nic jiného) nežli jedno applicirování geometrických věcí do velkých«. Pak promlouvá

o mírách délkových a o pracech při měření vzdáleností přímo i nepřímo, o postupu práce při měl:'eni
řetízkem nebo provazcem. Doporučuje každou délku
měřiti dvakráte. Pro měření úhlů popisuje astrolabium. kvadrant nebo Praetoriúv stoleček. Popisuje
vytyčení pravého úhlu z pravoúhlého trojúhelníka
racionálního 3-4--5 a na kontrolu s druhé strany.
Provazec má míti 52 loket a je bud' železný neb
mosazný, na koncích opatřen kroužky, jimiž se prostrčí výtyčka, každý desátý loket má kroužek, d:'iJe
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při 5 loktech zelený a při loktech červený proužek
sukna. Popisuje konstrukci a práci stolečkem, pN
tom upozorňuje, že se nepřesnost objeví na konci při
uzavírání
obrazce. Pak probírá
měření nepřístupných délek a řeší rozmanité příklady měřenými úhly
nebo stolečkem. Dále probírá řešení výšky stromu
nebo věže ze srovnalosti, kromě toho i měření hloubky šachty.
V další stati mluví o přístrojích
a praví, že
Martius přístroje v jazyku německém popsal. Dále
uvádí. že nejlepší kov pro stroje je mosaz a popisuje
dělení kruhu nejprve na 6 dílů, pak každý na 3 díly,
dále každý na 2 díly a ty pak na 5 dílů, čímž dostane
se 360 stupňů. K tomu jsou připojeny úvahy o spirálách a kuželosečkách,
dále o zvětšování
a zmenšování obrazců.
Následuje dále: »Krátké vysvětlení o Nivelováni)
to jest o vodních vahách nebo mírách«. Cituje, že
Picard napsalo tom spis, který po jeho smrti 1684
vydal de la Hire. Má sestavenu
též tabulku rozdílů
mezi zdánlivým a skutečný:rp horizontem.
Popisuje
vodováhu, skládající
se »z měděné trubice asi coul
v průměru asi 3 střevíce dlouhé, ke které jsou při-

Geodesie VYSSl. (Část druhá. Dynamická geodesie.)
Podle přednášek prof. Dr. J. R y š a v é h o. 2. vydání.
Praha 1939. Vydáno nákladem Ústřední vydavatelské
komise při Českém vys. učení technickém v Praze, podporované Ministerstvem školství a národní osvěty. 141
strana a 1 tabulka.
Prof. Ryšavý vydal již v roce 1938 první díl svých
přednášek o vyšší geodesii. zabývající se látkou o strojích a metodách měřičských, upotřebených při přesných
pracech triangulačních, a úlohami matematické geodesie
na rotačním elipsoidu jakožto základní ploše operační,
o čemž bylo referováno v Zeměměřičském Věstníku ročník 1938. Nyní doplnil látku ještě se stanoviska geoidické
geoiesie, kde je operační plochou geoid a projednal v nově
vydaném druhém díle všechny otázky povahy geofysikální, jež interesují geodeta.
V úvodních statích své práce vymezuje pojem geoidu,
r!2finuje hladinovou plochu a vyšetřuje její vlastnosti
a p!,pchází pak k aproximaci plochy hladinové - sfé1'0\(111. Z'lbÝvá se důležitou rovnicí pro normální tlži (vý. počet zrychlení tíhového g jakožto funkci zeměp. šířky cp)
a odvozuje teorém Clairautův, vyjadřující vztah mezi
intensitou tíže, úhlovou rychlostí a sploštěním zemského
eJipsoidu. Látku doplňuje novějšími pracemi H e I m e rto. v Ý mi, !' i z z e t t i o v Ý m L S o m i g I i a n o v Ý mi
a J. OdvozuJe redukci měřené tíže vzhledem k výšce nad
nulovou hladinou a uvádí některé vzorce, zvláště postup
B o u g u e r ů v a krátce nastiňuje. jakým způsobem přihlížeji k nepravidelnostem povrchu zemského američtí
geodetové H a y for d a B o w i e.
V další části se zabývá měřením tíže. V něm je důležitým prvkem kyvadlo, z jehož doby kyvu při známé jeho
délce lze určiti zrychlení tíže na každém místě. Zmiňuje
se proto krátce o teorii matematického kyvadla, fysického
a reversního, jakož i jevech majících vliv na dobu kyvu,
které vyžadují redukci měřené doby kyvu. Jsou to reduk,~e na nekonečně malý výkyv, z vlivu prostředí, vliv
tvaru břitu a klouzání jeho, redukce ze spolukývání podstavce, z teploty, oprava na vzduchoprázdný prostor. Po
této teoretické části popisuje některé stroje na měření
tíže. Jsou to v prvé řadě kyvadlové stroje pro velmi nákladné absolutní měření tíže, t. j. stanovení tíže nějakého
místa bez vztahu k jinému místu. Toto měření předpo-

pojeny 2 skleněné trubice 3-4 couly dlouhé kolmo
nahoru a zakytovány,
do toho se leje barevná voda,
aby v obou skleněných trubicích byla viditelna«. Popisuje další zdokonalení konstrukce
a čtvrtou svou
zdokonalenou
s dioptry. Lať je opatřena
čtyřhrannou tabulkou
posuvnou
(terčem),
na jedné straně
je tabulka černá s bílou čarou uprostřed,
po druhé
straně je na bílé ploše černá čára. K tabulce jsou
přidělány
závěsy pro dvě olovnice, aby lať byla
správně vertikálně
držena.
Ke konci uvádí číselný
příklad a praví, že je výhodno nivelovati ze středu.
Kniha je ukončena rejstříkem
- co každá kapitola obsahuje - a opravami chyb tiskových.
Za ne dlouho po vydání
svého spisu zemřel"')
Václav Josef Veselý ve stáří 53 let a pochován byl
dne 23. prosince 1736 na hřbitově u sv. Petra na
Novém Městě Pražském. Soudím, že je to náš Veselý,
třeba že v matrice je zapsáno jen Václava
nikoli
plné jméno Václav Josef.
J(l)
V matrice zemřelých na faře u sv. Petra Pag. 131,
No 233, zapsáno:
Anno 1736. Die 23 mense decembri z helmoveych
mleynů ad St Petrum tumulatum Wáclav Wesely 53ani.

kládá přesnou znalost délky kyvadla, tedy jeho změření.
Uvádí z nich R e p s o I d ů v kyvadlový stroj a D e f f o 1'V, e s ů v. Pro účely geodetické je vhodnější a jednodušší relativní způsob měření tíže, kde odpadá pracné
měření délky kyvadla. Ze strojů k tomu cíli užívaných
popisuje krátce původní stroj St e r n e c k ů v a pozdější
zlepšení konstrukce, jakož i přístroje M i o n i h o, M e nden h a II a, H a i d a a j. podobné typu Sterneckovu,
pak kyvadlo D e f for g e s o v o, odlišné konstrukcí od
dÍ'Íve jmenovaných, načež vykládá způsob měření doby
kyvu metodou koincidenční.
Pro měření tíže na moi"i uvádí metodu barotermometrickou a nejnovější způsob strojem Ven ing Me in e s s o v Ý m v ponorce. K proměřování podrobné gravimetrické sítě zabývá se různými gravimetry a torsnÍmi
váhami, vysvětluje jejich princip, jakož i upoti"ebení a
výkonnost.
Po vyčerpání části strojové a s ní spojených metod
měřičských pojednává o způsobech, jak určiti tvar geoidické plochy vzhledem k zvolenému referenčnímu elipsoidu. Poviiechně mluví o základní gravimetrické síti, nastiňuje pojem odchylek tÍžnicových jak absolutních. tak
zvláště relativních, jejich určení z měření astronomickogeodetických a osvětluje jejich význam pro měřené úhly
horizontální a redukované na výpočetní plochu elipsoidickou. Přechází pak k určování tvaru geoidu z odchylek tížnicových t. zv. astronomickou nivelací, v níž
se zobrazují profily geoidické plochy vzhledem k elipsoidu
jakožto ploše srovnávací.
Odchylky tížnicové se dají též určiti z přítažlivosti
hmot v okolí místa pozorování a pak mluvíme o topografických odchylkách tížnicových. V přednáškách je
vysvětlen teoretický základ této metody a podrobněji
ukázáno na postup praktického výpočtu těchto odchylek
dle metody C I a l' k e o v y a jejího propracování II a yfor dem. Při tom je poukázáno na značné neshody mezi
určením odchylek tížnicových cestou astronomicko-geodetickou a posledním způsobem, jenž pokládá při svých výpočtech hmotu zemskou na viiech místech konstantní
hustoty. Rozpory pí'eklenuje dnešní věda hypotesou o isosta sii kůry zemské a výpočtem isostatické redukce. iež
přibližuje topograficky
stanovené odchylky odchylkám
z měření astronomicko-geodetických.

1940/29

Další odstavec jedná o isostasii kůry zemské, vysvětluje podstatu hypotesy o isostasii a uvádí teorii P r a tt o v u a odlišnou od ní teorii A i r y h o, které dnes jsou
brány za podklad zkoumání. Blíže se obírá Hayfordovým
způsobem výpočtu isostatických oprav pro odchylky tížnicové, který své výpočty zakládá na Prattově hypotése.
V následující
části nastiňuje
určení rozměrů referenčního elipsoidu metodou Clarkeovou, již použil Hayford pro svůj elipsoid přijatý v Madridě r. 1924 za mezinárodní. - Ve stati o isostatické redukci měření tíže
popisuje dosti podrobně postup Hayford-Bowieho, založený na domněnce Prattově a vyšetřování finského geodeta H e i s k a n e n a na podkladě hypotesy Airyho.
Přichází na to k teorii přesné nivelace s ohledem na
sbíhavost hladinových
ploch a definuje výšky ortometrické i dynamické, jakož i opravy příslušné k pozorovaným hodnotám a ukazuje na jejich spolehlivost.
Kniha je zakončena úvahami o střední hladině moře
a pomůckami k jejímu určení a o malých změnách osy
rotace plochy geoidické a s tím souvisejících změn zeměpisných šířek.
Jak je z předeslaného
zreJmo. shromažďuje
nová
publikace značný materiál geofysikálního obsahu, který
přístupnou formou podání umožňu.ie posluchači a zeměměřičskému inženýru poznati vrcholné vědecké problémy
g-eodesie a otvírá mu cestu, aby dalším studiem příslušn'é
literatury
a případnou praksí mohl si prohloubiti poznatky v této disciplině. K tomu též napomáhá četná
literatura, citovaná zcela správně hned na místě, kde se
určitá otázka projednává. Nová publikace vyplňuje mezeru, jež byla v české literatuře v tomto oboru pociťována.
Kniha je vypravena pečlivě, bez větších nedopatření,
velmi dobře čitelná a lze jí doporučiti do každé inženýrské knihovny.
Fiala.
Prof
Dr. Egbert
Harbert,
Vermessungskunde,
A. Technischer Teil I, reine Grundrissmessungen,
Berlin
1939, 311 stran, za 45 K.
Tímto spisem byl učiněn počátek ve vydávání příruček
odborného úřadu pro volná povolání (Fachamt, »Freie
Berufe«) při německé pracovní frontě (deutsche Arbeitsfront) a to proto, že geodetické měření je stejně důležité v řadě mnohých podnikání mírových jako v měřeních válečných.
Autor rozvrhl látku nižší geodésie celkem na 2 skupiny a to: A. technickou část a B. právní a správní nauku,
která, jak víme, velmi úzce a rozsáhle souvisí s praktickým měřenim geodetickým.
Technická část bude míti 4 svazky podle tohoto programu:
I. měření situační
(polohopisná),
II. měřet1í
výšková, III. měř'ení situační a výšková zároveň a IV.
měření inženýrská, vytyčování (trasování) a různé.
Jde o právě vydaný I. svazek situačních měření, o kterém referujeme. Obsahuje: délková měření, měření a vy·
tyčování úhlů, trigonometrické
stanovení polohy bodové,
polygonální stanovení polohy bodové, měřické sítě a výpočty polohy podrobných bodů, situační vyměřování
v území [měřické metody polárná a pravoúhelných souřadnic (kolmicová)], zobrazování situačních měření, výpočet ploch a plošná měření, početní pomůcky.
Jak z hlavního rozdělení patrno, jde hlavně o p r a kti c k é zpracování udané látky, z níž si autor všímá jen
hlavních přístrojů a metod. Vyrovnávací počet vůbec je
pominut a udávány jsou jen předepsané dovolené odchylky. Ale zpracování samotné je jinak velmi z dař lI é. Příklady jsou zpracovány tabelárně, při č.emž tabulky jsou provedeny ručně a tisknuty se štočků. Tím jsou
nejlépe vymýceny nepříjemné tiskové chyby, vzniklé nepozornou sazbou.
Dílo lze doporučiti s dobrým svědomím jako velmi zdařilý Ú vod do nižší geodésie.
Tichý.
Allgemeine Vermessungs-Nachrichten,
(Pokračování
z čís. 7-8/39 Zeměměřič. Věstníku). Čís. 15. Ber rot h,
Aachen: Aufgaben des Messingenieurs bei der Lagerstattenforschung.
Di e c k m a n n, Stade: Flachenmesser fur Dreiecke und Vierecke von Becker. -- E rmel, Berlín: Kartographische
Probleme bei den Hauptvermessu ngsa bteilungen.

Čís. 16. Hec k m a n n, Mannheim: Die Genauigkeit
des Entfernungsmessers
Heckmann - Breithaupt.
Fr i e I ing,
Villach:
Vermessungsmethoden
aus dem
Spezialgebiet der Trassierung beim Reichsautobahnbau.
Čís. 17. Wo I f, Berlin: Ůber
Folgepunkten,
insbesondere von
D o c k, Wien: Photogrammetrie,
wertegerate, ihre Grundlagen und

die Genauigkeit von
Zwillingspunkten.
Aufnahme- und Ausihre Fortbildung.

Čís. 18. K r i e g-e I, Hirschberg: Zum Koordinaten
Umformungsverfahren
nach Hohenner.

-

Čís. 19. S c hro e der, Mlinster: Trigonometrische
und polygonometrische Arbeiten. - H a II e r t, Stockholm: Eine in Schweden benutzte Methode bei Liingenmessungen, besonder von Polygonseiten; pokrač. v čís.
20, 21, 22, 23 a 24.
Čís. 20. Zur Neufassung der Bauordnung der Reichshauptstadt.
Čís. 21. H li n t s c h e I, Saarbrucken ~
Hohenberechnung bei trigonometrischer
Bestimmung.
Čís. 2~. Engelbert,
Hannover:
UntersuChllngen
liber die innere Genauigkeit des Aeroprojektors
Multiplex.
Čís. 23. B i n n e r,
tierungsaufgabe.

Munchen:

Beitrag

zur

Orien-

Čís. 24. G a rb e, Koln: Ein Beitrag Z1,lr Losung des
Problems der Quadratur
des Kreises. R i n n e r,
Mlinchen: Formeln fur den Vergleich von, Modellen.
Čís. 25. Pf i t zel': Grossdeutschlands Vermessungsund Kartenordnung. - S I a w i k: Die Offentlich bestel1ten Vermessungsingenieure.
Ke t t e r: Ein Verfahren landwirtschaftlicher
Planung und betriebswirtschaftlicher N euordnung eines Meliorationsgebietes.
No e: Die zeichnerische Bestimmung von Schnittpunkts-·
koordinaten.
Č i s. 26. N a gel:
Bestimmung der bei Luftbildauf.:'
nahmen auftretenden reg-elmaBigen und unregelmassigen
Bewer;ungsunschiirfe mit Hilfe des Bildpunktverfahrens.
W e r k m e i s t e r:
Gemeinsames
Rlickwartseinschneiden von drei und mehr Punkten ohneliberschussige
Messungen.
Čís
27. H a r k i n k: Die Brunswiga-Koordinatenmaschine. - Fen n e I: Ein neuer Theodolit.
Čís. 28: Hal' k i n k: Die Brunsviga - Koordinatenmaschine. D i e p h a u s: Die Streckenmessung
bei
Feinpolygonzi.igen und ihre Genauigkeit. - Voe k e ro d t: Eine neue Lodislatte.
Čís. 29. R u b e: Das Statoskop und seine Genauigkeit. - G r a f: Ein natlirliches Kurvenlineal
flir den
Ůbergangsbogen. - S e u w e n: Ůber die zuIassigen Lag-efehler der T. P. (A.)
Čís. 30. K. R a u e, Kassel: N euer Vermessungswagen
flir das Vermessungsamt
der Stadt Kassel. - M i t t e 1s t a e d t, Bad Kreuznach:
Affine Viereckinvarianten,
dreieckssymetrisch
(zyklisch) betrachtet. - Dr. K. R i nne r. Munchen: Zum mehrfachen Ruckwartseinscheinen.
G r o n e, Duisburg:
Direkte Losung der Aufgabe:
Gemeinsames Rtickwartseinscheiden
von drei und mehl"
Punkten mit Hilfe von drei Festpunkten.
~. Dr. E.
F e y e r, Hannover: Bemerkung zu einer die Difinition
der mittleren Sonne betreffenden Formel.
Čís. 31. Dr. R i n n e r. Munchen: Eine elementare
Ableitung- der Fehlergleichungen ftir den Normalfall der
gegenseitigen
Orientierung.
K. K i II i a n, Wien:
Planimeter-Studie.
- K: Das Enteignungsrecht
nach
dem Gesetz uber die Neugestaltung
deutscher Stiidte.
Čís. 32. Dr. W. Jen n e, Potsdam: Uber freie Funktionen. - \\T. E n gel ber t, Hannover:
Bestimmung
der periodischen Fehler eines Schraubensmikroskons.
K.: Zur Neuregelung im preussischen Baugenehmigungsverfahren.
Hanák.
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Sedmé shromáždění mezinárodní unie pro ~eodesii a
geofysiku ve Washing-toně.V listopadovém čísle »Schweizerische Zeitschrift fiir Vermessungswesen und Kulturtechnik« popisuje profesor Dr. C. F. Baeschlin zasedání
mezinárodní unie pro geodesii a geofysiku ve Washingtoně ve dne 4.-15. září 1939, jehož se osobně účastnil.
Jelikož na toto zasedání nepřišli zeměměřičtí inženýři
z Cech a Moravy, uvádíme podle článku profesora Dr.
Baeschlina hlavní body programu geodetického shromáždění a docí1enévýsledky.
1. T r i a n g u I a c e. V tomto oboru bylo referováno
o triangulačních pracích v severní Americe a Britské
Indii.
2. Pře s n á n i vel a c e. V shromáždění bylo pojednáno o působení mrazu na zabetonovaný výškový bod a
o vlivu zemětřesení na změnu výšky pevného nivelačního
bodu.
3. A str o n o m i c k á p o z o r o v á n i. Zpravodaj pro
tento obor zjistil, že od posledního shromáždění v Edinburku (v r. 1936) nebylo pro astronomická pozorování
použito nových metod, zato však bylo provedeno mnoho
měření metodami dosavadními.
4. Tíž nic o v é o d c h y I k y a u r č e n í g e o i d u.
Zpravodaj Dr. J. de Graff Hunter referoval o pracích
v Indii, Švýcarsku a bývalém Ceskoslovensku. Chválil
švýcarská měření pro jejich velkou přesnost a pro jejich
zajímavé redukce novým postupem podle profesora dr.
Th. Niethammera
z Basileje. Při tom doporučil, aby
členské státy byly upozorněny na to, že metoda tížnicových odchylek jest nejpřesnější způsob k určení geoidu.
5. Měř e n í tíž e n a p e v n i n ě a n a moř i. Bylo
jednáno o Brownových pokusech s dvojitým kyvadlem
pro redukci měření tíže na moři.
6. R e d u k c e měř e n í tíž e. I s o s t a s i e. Zpravodajem byl vedoucí isostatického institutu v Helsinkách,
který referoval o různých prostředcích, kterých se v ústavě užívá k usnadnění výpočtů isostatických redukci.
Kromě geodetického shromáždění konalo se ještě dalších šest shromáždění a to pro seismologii, zemský magnetismus a elektřinu, meteorologii, vulkanologii, oceanografii a pro hydrografii. Pro studium struktury vrchní
vrstvy země a mořského dna bylo uskutečněno společné
zasedání shromáždění pro geodesii, seismologii, vulkanologii a oceanografii.
~
V této společné schůzi bylo pojednáno o anglických a
amerických metodách pro určení složení vrstev pod mořským dnem a dále o skandinávských posunech půdy a
jejich příčinách.
Naposledni schůzi unie zahájené 15. září 1939 podali
presidenti sedmi shromáždění zprávy o vykonané práci
na kongresu; byly schváleny tyto resoluce:
R e s o I u c e č. 1. Mezinárodní unie pro geodesii a geofysiku vyslovuje nejvyšší uznání za vědeckou práci, kterou doposud vykonal mezinárodní isostatický ústav v Helsinkách pod vedením Dr. W. Heiskanena a zjišťuje, že
další práce tohoto ústavu budou míti velký význam pro
všechny vědy, které se zabývají studiem zemského povrchu.
R e s o I u c e č. 2. Mezinárodní unie pro geodesii a geofysíku považuje za nejvýš důležíté nejen pro geofysikální bádání, ale také pro určení geoidu, aby bylo rozšířeno
měření tíže i na kraje, kde dosud takové práce nebyly
provedeny.
R e s o I u c e č. 3. Mezinárodní shromáždění pro geodesíí zjíšťuje velký význam užití integrace tížnicových odchylek pro tvar geoídu. Unie vyslovuje naději, že všechny
země takové práce provedou způsobem, který vyhovuje
jejich zvláštním poměrům.
Práce předložené shromá~dění ve Washingtoně, jak je
uvádí »Zpráva o tížnicových odchylkách«, podávají příklady, které znamenají pozoruhodný pokrok a to zejména
ty, které byly vykonány v Indii a ve Švýcarsku.
R e s o I u c e Č. 4. Mezinárodní unie pro geodesii a geofysiku doporučuje, aby k určení geoidu byla kromě ji-
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ných pozorování provedena také pozorování s točivými
vážkami.
R e s o I u c e č. 5. Mezinárodní unie pro geodesii a geofysiku považuje za nutné aby pro studium rozličné pružnosti hornin zemského obalu bylo použito trifilárního
gravimetru a dvojkyvadlověho přístroje na dalších stanicích volených v různých vzdálenostech od břehu.
R e s o I u c e č. 6. Mezinárodní společnost pro geodesii
jest názoru, že by bylo velmi významným pro geodesii
a geofysiku, kdyby fotografický
zenitální tele skop byl
upotřeben na rUzných místech země.
Syrovátka.
Plánovací komise pro město Prahu a okolí. Ve sbírce
zákonů a nařízení částce 16. ze dne 10. února 1940 vyšlo
pod č. 48 vládní naí'ízení ze dne 25. ledna 1940 o zřízení
plánovací komise pro hlav. město Prahu a okolí. Tímto
nařízením se ruší státní regulační komise pro Prahu a
okolí, zřízená zákonem č. 88/20 Sb. z. a n., jejímž úkolem
bylo zpracovati regulační plán hlav. města.
Úkolem nově zřízené plánovací komise je poříditi celkové plánování pro pražský plánovací prostor a dávatí
podnět k jeho provádění v rámci hotov~'ch finančních
prostředků. Pražským plánovacím prostorem rozumí se
kromě území hlavního města Prahy též okolní obce.
Z větších obcí, na něž se pravomoc plánovací komise
vztahuje, sluší se vyjmenovati alespoň tyto: Roztoky, Ruzyň, Řeporyje, Řepy, Cakovice, Chvaly, Kbely, Dolní 1'0černice, Satalice, Vinoř, Dolní a Horní Měcholupy, Štěrboholy, Dolní Břežany, Libuš, Modřany, Radotín, Slivenec, Zbraslav, Hostivice a j. Vládním nařízením může býti
působnost plánovací komise rozšířena i na další obce
v politických okresích sousedících s Velkou Prahou.
Plánovací komise skládá se z předsedy, 2 místopředsedů a dalších 9 členů. Je podřizena přímo předsedovi vlády.
Funkční období jest 6leté. Clenové komise se považují
za veřejné úředníky. Všechna usnesení plánovací komise
vydává autoritativně
předseda po slyšení členů komise.
Potřebný personál bude přidělen do příslušného ústředního úřadu, po příp. od hlav. města Prahy. Předseda může
však přijmouti i vlastní zaměstnance
jako personál
smluvni. K poradě v odborných otázkách může předseda
přibírati též zvláštní znalce.
V části druhé obsahuje vládní nařízení předpisy o plánování a jeho provádění. Plánovací komise určí v pro st o r o v é m p lán u zásady pro organický rozvoj pražského plánovacího prostoru z hospodářských a kulturních hledisek a pro osidlováni. Na podkladě tohoto prostorového plánu pořídí plánovací komise u r č o v a cíp lán
s příslušnými detaily. Na podkladě obou plánů budou
pak pořízeny a prováděny p lán y hra nič n í c h čar
a p lán y v Ý s t a v b y. Pořízení a provádění plánů
hraničních čar a plánů výstavby přísluší dotčeným politickým obcím, plánovací komise může však jejich vypracování převzíti sama nebo je přenésti na jiné úřady nebo
odborníky. Všechny podklady může plánovací komise
opatřiti i veřejnou soutěží.
Jako zvláštní úkol je plánovací komisi uložena péče
o sociální a organické rozšiřování a ozdravění města,
jakož i o důstojné vybudování náměstí, tříd a ostatních
důležitých prostranství.
Některé oblasti obcí může komise prohlásiti za oblasti vyhrazené, pro něž mohou býti
vydány zvláštní předpisy. Plánovací komise jest oprávněna vykonávati dozor nad prováděním vypracovaných
plánů.
Vládní nařízení obsahuje dále podrobné předpisy o řízení před a při vyhotovení jednotlivých plánů.
Vládní nařízení vstoupilo v platnost 10. února 1940.
Předsedou plánovací komise byl jmenován zemský rada
arch. Niemayer, president Německé akademie pro říšské
a zemské plánování v Berlině, místopředsedy prof. dr.
arch. Mikuškovič z pražské techniky a doc. dr. Wunderlich.
Vyhláška ministra spravedlnosti ze dne 25. ledna 1940,
č. 44.741/39, kterou se uveřejňují změny v osobách úředníků oprávněných podpisovati geometrické (polohopisné)
plány u ředitelství Protektorátních drah Cech a Moravy.
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I. Úředníky oprávněnými pravoplatně podpisovati geometrické (polohopisné) plány, vyhotovené pro účely vlastního služebního oboru, které mohou býti podkladem pro
zápis ve veřejných knihách a v pozemkovém katastru
(§ 51 kat. zák. ze dne 15. prosince 1927, č. 177 Sb.) jsou
nyní:
a) u ředitelství
drah
v Praze:
měřičštíradové
Ing. Ludvík D o lež a I, Ing. Jaroslav H u m I, Ing. Josef
P á len í č e k, vrchní měřičští komisaři Ing. Hugo H o fma n, Ing. Antonín L u k a, měřičský komisař Ing. Karel Pilný;
b) u f' e d i tel s tví d r a h v P I z ni: vrch. měřičský
komisař Ing. Miloslav B e n e Š, měřičský koncipista Ing.
Dr. techn. Rudolf K los s;
c) u ředitelství
drah
v Hradci
Králové:
vrch. měřičští komisaři Ing. František Ke p k a a Ing.
Karel V e t tel' I;
d) u ř e d i tel s tví dr a h v Brn ě: měřičští radové
Ing. Jindřich S t ach, Ing. Method Z a h I' a dní k, Ing.
Augustin We i s, Ing. Antonín B a I e k a, vrchní měřičští
komisaři Ing. Viktor Mat y á š, Ing. Rudolf Myš k a,
Václav Mař í k, Ing. Jiří K i n s k ý, měřičští komisaři
Ing. František Tab e I' y, Ing. Dr. techn. Adolf F i ker,
měřičský koncipista Ing. Dimitrij K o pan y c a;
e) u f' e d i tel s tví d r a h v O lom o u ci: měřičský
rada Ing. František Ž i I k a, vrchní měřičští komisaři
Ing. Karel Ř í h a, Ing. Antonín D o h n a I, Ing. Emil
Pro c h á z k a, Ing. Josef V á c I a v ů.
II. Oprávnění pravoplatně podpisovati geometrické (polohopisné) plány, které dosud příslušelo pro í'editelství
drah y Praze vrchním měřičským radům Ing. Josefu Pa št o v i, Ing. Emanuelu Jan o u š k o v i, měřičským radům
Ing. Ladislavu M i k š o v i, Ing. Kamilu W a t z k emu,
vrchnímu měřičskému komisaři Ing. Antonínu C h r am o s t o v i a měřičskému komisaři Ing. Františku Š m e 1h a u s o v i, pro ředitelství drah v Plzni měřičským radům
Jaromíru H a u b o v i a Ing. Ludvíku D o lež a lov i,
pro ředitelství drah v Hradci Králové vrchnímu měřičskému radovi Ferdinandu Vol f o v i, pro ředitelství drah
v Brně měřičskému radovi Ing. Ludvíku K o s tel e c k ém u a pro ředitelství drah v Olomouci vrchnímu měřičskému komisaři Ing. Antonínu M a I' k o v i, zaniklo.
Ul. Tím se nahrazuje vyhláška ministra spravedlnosti.
ze dne 11. března 1931, č. 11.113, změněná a doplněná vyhláškami ministra spravedlnosti ze dne 14. ledna 1935,
č. 64.878/34, ze dne 25. srpna 1936, č. 43.892, ze dne 5.
října 1937, č. 46.775, ze dne 23. listopadu 1937, č. 61.84U
a ze dne 12. září 1939, Č. 28.133.
Ministr spravedlnosti:
Dr. K?'ejčí v. r.
Katastrální vceňování. V kursu pro taxaci a odhady
zemědělsk~-ch podniků a scelováni pozemků, pořádaném
pod záštitou Vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství v Praze v době od 25. září do 18. října 1939,
stať o katastrálním vceňovánípozemků
přednesl v 6 hodinách Doc. Ing. Dr. František Mašek, vrchníměřičský
komisař ministerstva financí.
Katastrální
vceňování pozemků stalo se v poslední
době středem zájmu kruhů zeměměřičských,
zejména
proto, že v Německu jsou nové vceňovací práce s úspěchem jednotně prováděny podle zákona ze dne 16. října
1934 [Gesetz uber die Schiitzung der Kulturbodens (Bodenschiitzungsgesetz)
R. G. Bl. 1., S. 1050]
Nedostatky dřívějšího katastrálního
vceňování v Německu byly spatřovány hlavně ve způsobu vceňovacího
řizení a závadách vzniklých při vedení pozemkového katastru. Stejně jako v zemích rakouských bylo účelem
původního vcenění stanoviti čistý výtěžek. Různost přirozených podmínek hospodaření a nestejnost hospodářského vývoje v různých krajích zavinily znehodnocení
výsledků vceňovacích prací.
Také evidence katastru, jenž byl podle zemí různého
stáří (Meklenbursko 150 roků, Bavory 100 roků, Prusko
Hlavní a odpovědný redaktor:

70 roků) nemohla býti jednotně prováděna; výměry
parcel nesouhlasily se skutečností a tím byl chybný
i čistý výnos pozemků, vypočítaný násobkem těchto
výměr.
Mnohé umělé zásahy na 40. až 50.% veškeré půdy provedené za účelem zvýšení její produktivnosti jako kultivace, meliorace a j. zvýšily ještě zmíněné nedostatky.
Podle nového vceňovacího zákona provádí se práce tak,
aby vceňování odpovídalo všem vědeckým předpokladům
a bylo použitelno pro dlouhou budoucnost. Jednotnost
a rychlé provádění prací činí výsledky zvlášť hodnotnými.
Práce vceňovací v Německu podle dosavadního postupu byly by skončeny v 1'. 1942. Dosud je zpracováno více'"
než 10 milionů ha půdy.
Organisaci vceňovacích prací v Německu vede ministerstvo financí, jež bylo také iniciátorem zákona.
Scelování pozemků v Čechách. Zemědělská komise V~'boru NS. a Regionalistické ústředí při NS. se zabývají
otázkou provádění dílčích agrárních operací při stavbách
dálnic i průplavů a pokládají za potřebné postarati se
v nejbližší době o jednotný scelovací zákon pro obě české
země, neboť v Čechách chybí i taková zákonná ustanovení
o komasaci půdy, která již od roku 1884 platí na Moravě. - Věcí věnuje pozornost též tisková služba NS.
(TNS.), která v nedávné době dodala denním tiskům informativní článek o scelování pozemků. Otiskujeme jeho
část spíše jako projev zájmu o agrární operace než pro
informaci našim čtenářům, kterým jsou údaje v článku
obsažené známy.
V Čechách nedošlo ani k vydání zemského scelovadho
zákona, jaký má Morava, a proto také v české zemi bylo
scelování prováděno jen dobrovolně po dohodě a vzájemném souhlasu všech majitelů. A to se podařilo jen ve dvou
obcích: V Červeném Újezdě u Nýřan a ve Lhotě u Lomnice nad Lužnicí.
Na Moravě však byl dán základ novým úpravám pozemkové držby již zemským zákonem z roku 1884. Tam
se tedy provádí scelování půdy v širším měřítku již přes
půl století. Uskutečnilo se ve 390 obcích na celkové výměře 185.000 ha půdy. Byly opravdu získány značné hodnoty zejména v krajích hospodářsky zaostalých,' Zmenšila se roztříštěnost
a rozdrobenost pozemků o 78%,
zmenšily se délky pohraničních mezí a zrázd, zvýšila se
úrodná plocha půdy, dosáhlo se lepších předpokladů pro
racionalisaci zemědělství a v používání strojů. Podle moravských zkušeností zvýšily se sklizňové výnosy v mnoha obcích až o 20%.
Naproti tomu rozdrobenost a rozkouskování parcel přináší velké národohospodářské škody. V odborných kruzích
se vypočítává, že na středním 10hektarovém rolnickém
hospodářství, rozděleném na 40 dílců s průměrnou délkou
500 m, ztrácí se rozdrobením těchto parcel asi 2 ha půdy,
čili průměrně celých 20 %. Tedy osobní i věcné náklady,
spojené s komasací (scelováním) půdy, které činí na 1 ha
asi 800 K (t. j. 160 K na měřicí scelené plochy) vyrovnávají velmi brzy snížené výrobní náklady o 15 až 25%.
Získá-li se scelováním pozemků jen 2'42% plodné půdy,
zvýšila by se jen v Čechách při celkové ploše 1,642.000 ha
plodná půda zhruba o 40.000 ha, z čehož by připadalo na
ornou půdu na 31.000 ha. Při průměrném zvýšení naturálního výnosu jen o 15% v oblastech obilnářsko-bramborářských, kde je průměrný výnos asi 15 q zrna (žita).
zvýšil by se výnos o 2·25 q zrna na jeden hektar scelené
půdy. Možno tedy počítati v Čechách s celkovým zvýšeným výnosem nejméně o 3 miliony q obilí.
Ovšem podobná velkorysá scelovací akce by si vyžádala
nejen několikaleté doby, ale i značných finančních nákladů. Naproti tomu však stavba dálnic a projektované
velké průplavy samy o sobě zasahují významně do dnešního uspořádání pozemkové držby aspoň v těch územích,
jež jsou, nebo brzy budou dotčena těmito velkými komunikačními spoji.
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