
ZEMĚMĚŘIČSKÝ OBZOR
vyoAvA SPOLEK ČESKÝCH INL:ENÝRO

Vyšetřování dělených kruhů.

Ke zjištění výkonnosti theodolitů, která má býti
v určité souvislosti s požadavky na stroje klade-
nými, náleží též zkoušení dělených kruhů. Jedním
ze způsobů, kterým se provádí zkouška limbových
kruhů jest methoda H e u vel i n k o v a.')
Touto methodou se zjistí:
1. stá I á (systematická, periodická) c h y b a

v děl e n í, jejíž velikost vyjadřuje trigonometriCký
polynom

f':"cp~a sin (2cp + A) + b sin (4cp + B) +
+ c sin (6cp + C) + ...','

kde cp značí příslušná místa děleného kruhu,
2. st ř e dní cel k o v á (totální) c h y b a v d č-

len í T,

3. s tře dní n a hod i1 á c h y b a v 'd ě len í
i', příp. i", i"', ... , podle toho, kolik členů trigo-
nometrického polynomu se použije k výpočtu stálé
chyby.

A. Vše o b e c n Ý p o s tup.

Měří se úhel a v n polohách kruhu v n-tých
dílech 180°. V každé poloze kruhu měří se úhel a
vícekráte, aby byly zmenšeny chyby v pozorování
a daly se odloučiti od chyby v dělení. Pozorování se
rozdělí v několik serií 's, aby se zabránilo změně
stálého úhlu během měření. Z téhož důvodu opako-
vané měření úhlu a v jedné kruhové poloze se pro-
vede v seskupení řad P, a P2 v časově obráceném
pořadí.
Aritmetický průměr všech pozorování úhlu a

v jedné kruhové poloze bude označen p. Pro každou
serii se vypočte aritmetický průměr úhlu a. Opravy
veličiny p pak budou

v=a-p
Dospěje se k s-nezávislým řadám v, které spo-

lečně graficky znázorněny, vytvoří lomenou čáru,
z níž je patrný přibližný průběh křivky, odpovída-
jící stálé chybě v dělení.
Střední chyba hodnoty p budiž M; skládá se ze

střední pozorovací chyby m a střední chyby v dě-
lení T.

M2 =m2 + 2T2• (1)
Označíme-li střední chybu jednoho směru !l' je

při r-násobně měřeném úhlu
2f.L~

m2= - (2)
r

Pro výpočet střední chyby M použije se rozdílů d
dvojic úhlového měření (vpřed a vzad) v jednotli-
vých polohách kruhu.

1) H e u vel i n k: Die Priifung der Kreisteilungen
von Theodolíten und Universalinstrumenten. (Zeitsch'r.
f. lnstrumentenkunde, Berlín 1925, s. 70.)

Pro n-kruhových poloh a ~ dvojic jest pak

!l2_[dd]=[dd] (3)
- r 4na'

4n-
2

k r v, v t d'lo dde na= n"2 znaCl poce roz 1u .

Aby se vyloučily chyby ze změny stálé velikosti
úhlu vzniklé strhováním, odečítá se ještě od rozdílů

d hodnota [d] čímž obdržíme redukované rozdíly

2 d[d] [d]2
ď2,=d2- -- + --2

na na

[d' d'] = [dd] _ 2 [d]2 + Jd]2
na na

[d' d'] = [dd] _ [d]2.
na

!l2 = !( [dd) _ [~],:) . (3a)
4 na na-

Střední pozorovací chybu m lze počítati též z re-
dukovaných ro~dílů řad P, a P2:

(d') = (p, - p~) _[jP,-=-P2)] (4)
n

[(ď)(ď)]
m2 ------.
dJ 4n

Vypočtené hodnoty m a mf} mají vyjíti při neměni-
telnosti skutečné velikosti úhlu téměř stejné.
Kdyby střední chyba m vyšla ve výpočtu stejně

nebo dokonce vyšší než střední chyba MJ plyne
z toho, že přesnost pozorování nedostačuje k určení
chyby v dělení; potom však je chyba v dělení kruhu
pro zkoušený stroj bezvýznamná.
K zjištění stálé chyby v dělení
f':"cp=a sin (2cp + A) + b sin (4cp + B) +

+ c sin (6cp + C) + ...
se použije harmonické analysy; koeficienty Fourie-
rovy řady a, b, c, ... , A, B, C, ... se určí methodou
nejmenších čtverců. Členy s lichými násobky úhlu cp
vymizí, poněvadž se uvažuje průměr ze dvou čtení
o 180° odchýlených.
Je-li odečteno na místech cp a cp + fJ a P měřená

hodnota úhlu, jest úhlové měření s uvažovanými
opravami ze stálé chyby v dělení
P - a sin (2cp + A) + a sin (2cp + 2fJ + A)
-b sin (4cp+B)+b sin (4cp+4fJ+B)
- c sin (6cp + C) + c sin (6tp + fjfJ + C) atd.
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Každé měření úhlu a na různých místech děleného
kruhu dá rovnici pro výpočet neznámých.
Sestavíme rovnice oprav:

v=-(P-a) +
+ a sin (2q? + A) -a sin (2cp + 2f3+ A)
+b sin (4q?+B)-b sin (4cp+4f3+BY+ osin (6q? + C) -o sin (6cp + 6f3+ C)
atd. ~

nebo
v=- (P-a)-

-2a sin fJ. cos (2q? + f3+ A)
- 2b sin 2fJ • cos ~4cp+ 2f3 + B)
- 20 sin 3fJ. cos (6cp + 3f3 + C) - ...

nebo také
v=- (P-a)-

- 2a sin fJ. cos (f3 + A) . cos 2cp
+ 2a sin fJ. sin (fJ + A) . siil 2cp
- 2b sin 2fJ. cos (2f3 + B) . cos 4cp
+ 2b sin 2fJ. sin (2f3 + B) • sin 4cp
- 20 sin 3fJ, cos (3fJ + C) . cos 6cp
+ 20 sin 3f1. sin (3fJ + C) . sin ~cp- + .

Zavedením nových neznámých
- 2a sin fJ. cos (fJ + A) = a1
+ 2a sin fJ. sin (fJ + A) = a2
- 2b sin 2fJ. cos (2f3 + B) = b1
+ 2b sin 2fJ. sin (2fJ + B) = b2
- 20 sin 313. cos(3fJ + C) = 01
+ 20 sin 3fJ. sin (3fJ + C) = 02
atd.,

npravíme rovnice na tvar lineárný
'()=- (P-a) +

+ a1. cos 2q?+ b1• cos 4q?+ 01 .cos 6q?+ .
+ a2 • sin 2q?+ b2.. sin 4cp+ 02 . sin 6q?+ .

Pro měření v n-polohách děleného kruhu a ne-
známé a, a1, b1, 01' .•. , a2, b2, °2"" s~stavíme rov-
nice normální '

n • a + [cos 2q?]' a1 + [cos 4cp]. hl ++ [cos 6q?] • 01+ ...+ [sin 2q?] • a2 + [sin '4q?] . b2 ++ [sin 6q?] . 02+ ...
[a cos 2q?] + [cos2 2q?] • a1 ++ [cos 2q? . cos 4cp] . b1 ++ [cos 2q? cos 6cp] • 01+ ....+ [cos 2cp. sin 2cp] . a2 ++ [cos 2q? sin 4cp] • b2 ++ [cos 2q? sin 6cp] . 02+ ....

••. - [p. cos 2cp]= O

[a sin 2q?]+ [sin 2q? cos 2cp] . a1 ++ [sin 2q? cos 4cp] • b1 ++ [sin 2q? cos 6cpl. 01+ ....+ [sin2 2q?] . a2 ++ [sin 2q? sin 4cp] • b2 ++ [sin 2q? sin 6cp]. 02+ ....
••• - [p • sin 2q?]= O

Poněvadž J;Ilěření je provedeno v pravidelných od-
lehlostech' děleného kruhu, výpočet normálních rov-
nic se značně zjednoduší.

Jest
[cos 2q?]= O; [sin 2cp]= O;

[cos 4q?]= O; [sin 4q?]= O;

[cos22q?]=!!'; [sin2 2q?]=~;2 2
[sin 2q?• cos 2q?]=~ [sin 4q?]= O a pod.

Normální rovnice pak budou

n.a-[P] =0
n2 a1- [(P-a) . cos 2q?]=0

n2 b2- [(P-a) • sin 4cp] =0

n .:2 °2 - [(P-a) .sm 6cp]=0

Váhoví činitelé pro neznámou a v prvé rOVnICI:
,nQn. Qll = 1, pro ostatm 2 kk= 1.

Z toho následuje
1

a =- Cp]
n
2

a1=-'- [(P-a) • cos 2qJ]n
2 .

b1=- [(p~a) • cos 4q?]
n

" 2
01= - [(p - a) . cos 6q?]

n

a2=~[(p - a) • sin 2q?]n I

b2= ~ [(p -a) . sin 4cp]n
2 .

02= - [(p - a) .-sin 6q?]n .

Z takto určených neznámých vypočteme koefi-
cienty Fourierovy řady

(6)
a2 [(p - a) . sin 2q?]

tg (fJ+A) =-=~- -~--- -
-a1 - [(P-a). cos 2q?]

b2 [(p - a). sin 4q?]
tg (2fJ+B)=-=-. - - ---bl - [(P-a). cos 4tp]
. 02 [(P-a) . sin 6q?]
tg (3fJ + C) = .01=_ [(p _ a) . cos 6;]
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a= a2 _

2 sin f3 • sin (f3+ A)
b= b2 _

2 sin 2f3 • sin (2/3+ B)

-a1

2 sin f3 . cos (-f3-+-A-)-
-b1

2 sin 2/3. cos (2f3+ B)

o=_~ 02___ - 01

2 sin 3f3 . sin (3f3+ C) 2 sin 3f3 • cos (3f3 + C)
atd., nebo též (7a)

[(p - a) . sin 2tpJ - [(p - a) . cos 2tpJ
a= ---------

n sin tJ. sin (f3+ A) n sin f3. cos (/3+ A)
b= [(p - a) . sin 4tp] - [(p- a) • cos 4tpJ

n sin 2f3 . sin (2f3 +B) = n sin 2f3-:Cos (2tp-+ B)
/

_ [(P-a) • sin 6tp] - [(P-a) . cos 6tp]
0- n sin 3f3 • sin (3f3 + C) n sin 3/3. cos (3tp + C)
atd.

M:tfe:~,ChY:,:n::~Ý~h.= M VQkk~ MV~
a v koeficientech Fourierovy řady

Ma=M Si: {3 V-f
1 V 1

Mb = M sin 2{3 2n:

1 V 1
Me = M sin 3(3 2n

Stálá chyba v dělení vyplývá pak z Fourierovy
řady

D,tp=a sin (2tp + A) + b sin (4tp + B) ++ o sin (6tp + C) + ...... (9)
Úhel a se objevuje ve vzorcích ve dvojí hodnotě.

Ve výrazu (p - a) je počítáno s úhlem a na zlom-
ky vteřiny, v ostatních případech má význam stře-
dového úhlu a zavádí se do výpočtu zaokrouhleně
(pod značkou tJ).
Z postupu při vyrovnání je zřejmo, že jednotlivé

neznámé jsou neodvisle mezi sebou počítány. Veli-
kost členů nemusí také klesati s pořadím členů.
Při výpočtu více neznámých možno uvažovati jen
ty největší a ve výsledné rovnici pro D,tp je podle-
velikosti seřaditi. I

Rovnice pro křivku stálé chyby v dělení kruhu,
odpovídající graficky znázorněné řadě bodové v=
= a - p pro měřený úhel /3 jest
D= 6. (qJ+ f3) - D,qJ=
=a sin (2tp + 2f3+ A) -a sin (2tp + A)+ b sin (4tp + 4f3+ B) - b sin (4qJ +B)+ o sin (6tp + 6f3+ C) -o sin (6qJ+ C)+ ...- .... (10)

Položíme-li
2{3

a'=2 a sin-;
2

b' = 2 b sin 4{3.
. 2 '

, 2 . 6(3c = c sm2;
a podobně, bude
D = a' sin (2tp + A') + b' sin

+ c' sin
(4qJ+B) +
(6tp+C)+ ...•

(10a)

Dalším úkolem methody Heuvelinkovy jest výpo-
čet středních nahodilých chyb v dělení. Jak již dří-
ve uvedeno, čtverec střední chyby veličiny p jest

[vvl [(P-a)2]
M2 =m2 + 2.2 = -- = ----...--, (11)

n-s n~s
z čehož čtverec střední celkové chyby v dělení

~ 1M~ 1 2
T =- --m.2 2

Tento vzorec platí za předpokladu, že M je počí-
táno bez ohledu na stálou chybu f:J.tp.
Vezme-li se první člen Fourierovy řady do vý-

počtu, bude součet čtverců oprav

[v'v'J = [(P-a)2J - _2{[(P--a) . sin 2qJJ2+
n+ [(P~a) . cos 2tp]2}.

(12)

[v' v'J ? 1 2 1 .,M'~-----_· .'-=-M' --111-.
-n-s-2' 2 2

Přibere-li se další člen ze řady určující D,tp do vý-
počtu bude

[v" v"J = [(p - a)2J - ~ {[ (p ~ a) . sin 2qJJ2+n
+ [(p - a) . cos 2rpJ2}

- ~ {[(P-a) . sin 4rpJ2+
n
+ [(p - a) . cos 4rpJ2}

= [v'v'J - ~ {[(P-a) . sin 4rpJ2+
n+ [(P-a) . cos 4rpJ2};

(13)
[v"v"J 1 1M"2= -; ."2=- M"2- - m2.
n-s-4 2 2

Při třech členech výrazu určujícího f:J.tp dospě-
jeme k

[v'" v"'J = [v" v"J - ~ ([ (p - a) . sin 6rp] 2 +
n
+ [(p - a) • cos 6rpJ2};

(H)
1 ' 1

~"'2=_M'''2 _ - m2• 2 2·

\.

[v'" v"'] .M'''2 = ~- _
n-s-6'

atd.
Dostanou se tak střední nahodilé chyby v dělení

kruhu .', .", ."', ... , podle toho, kolik členů ve
výrazu určujícím f:J.tpvezmeme v úvahu. Změníme-
li pořadí členů ve výrazu D,tp7lmusíme v témž po-
řadí postupovati při výpočtu oprava středních na-
hodilých chyb.
K uvedenému postupu nutno připojiti několik po-

známek souvisejících s výpočtem hledaných hodnot.
Ze vzorce (8) pro výpočet středních chyb v koe-

ficientech a, b, C,... je patrno, že velikost úhlu f3
má určitý význam. Cím více sinus násobku úhlu f3
se odchyluje od jedničky, tím nepřesněji bude na-
lezena příslušná neznámá. Pro měřený úhel /3= 90°
má prvý člen trigonometrického polynomu nejmenší
střední chybu, sudé členy nelze vypočísti; pro mě-
řený úhel tJ= 45° jest druhý člen nejlépe určen,
čtvrtý nelze vypočísti a pod. Na velikosti měřeného
úhlu /3 je závislá také střední chyba Ma •.
Tyto příčiny, jakož i některé jiné (na př. krátko-

periodické chyby, přiřaďování měření v seriích)
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daly podnět mnoha jiným autorům k pozměněným
pozorovacím a výpočetním postupům.2) Tím se však
methoda Heuvelinkova komplikuje .. V úvahu by
ovšem mohly býti vzaty tyto pozměněné postupy při
zkoušce dělených kruhů u strojů sloužících nejpřes-
nějším geodetickým úkolům.

Při provádění zkoušek limbových kruhů používá
se někdy kovového prstence s nárazníky, do kterého
se zkoušený stroj vkládá. V :tom. případě se vylu-
čuje chyba ze zaměření, poněvadž se dalekohleou
nepoužije; vzniká však chyba z dotlačování stroje
na nárazníky.

K výpočtu součtových výrazů v rovnicích (5) jsou
četné způsoby grafické;i numerické; mechanicky
dají se provésti výpočty koeficientů harmonickým
analysátorem.

Z jiných užívaných způsobů zkoumání' dělených
kruhů jest - theoreticky sice méně přesná, prak-
ticky však dobře se osvědčující - methoda Ing.
W i I d a,") krátce uvedená již v článku »Přesný
theodolit Ing. H. Wilda« od Ing. V. K o lom a z n í-
k a v č. 9, r. 1928 časopisu »Zprávy veřejné služby
technické«. Z hodnot (t) = chybám v dělení pří-
slušného průměru včetně určovací chyby, zjištěných
touto methodou, lze vypočísti použitím výhod har-
monické analysy křivku stálé chyby v dělení ,0,qJ.'

B. Pří k I a d.

Podle methody Heuvelinkovy byla provedena
zkouška limbového kruhu theodolitu č. 2934. Stroj
i odečítací značky byly umístěny na litinové desce
v uzavřené místnosti a jejich vzájemné postavení
nebylo měněno.

Úhel tJ ---:- 45° byl změřen v n = 36 kruhových po-
lohách, měření rozděleno v 8 = 6 serií po 6 polo-
hách kruhu. V každé poloze kruhu měřen úhel
osmkrát, a to vždy čtyřikrát bezprostředně za se-
bou, střídavě vpřed i vzad.

Měření v jednotlivých seriích bylo .provedeno ve
třech dnech, poněvadž bylo určeno též k rozpoznánI
jiných příčin chyb úhlového měření. Výsledné arit-
metické průměry úhlu a. v jednotlivých seriích (vV.
a VI. serii proložen dalekohled mezi řadami P1 a P2)
Se tím dosti různí. Rozdíly (p - a) jsou však počí-
tány samostatně pro jednotlivé serie, proto výpo-
čet koeficientů stálé chyby a středních chyb v dě-
lení se v celku nezmění.

Výsledky pozorování s výpočtem rozdílů (p - a)
jsou sestaveny v tab. 1. V obr. 1 jsou rozdíly
(p - a) znázorněny graficky.

V dalších tabulkách 2. a 3.' jsou sestaveny podle
jednotlivých serií součty činitelů, potřebných pro

2) Zeitschrift fůr lnstrumentenkunde, Berlin -
roč. 1925: Se her m e r n hor n, Vergleichung des

neuen Zeisstheodolits mit heutigen Konstruktionen -
roč 1928: L. Fritz u. W. Uhing, Untersuchung

eines .Breithauptschen Kreises nach der Methode von
Heuvelink und Bemerkungen zu dieser Untersuchungs-
methode.,- .

roč. 1936: H a u e r, Einfluss der Kreisstiinde auf die
Bestimmung der Kreisteilungsfehler; .

H a u e r, Kreisteilungsfehlerbestimmung mit verschie-
denen festen Intervallen.

3) H. W i I d,Der neueTheodolit. (Schweizerische
Zeitschrift /ilr Vermessungswesen und Kulturtechnik
1925.)

výpočet koeficientů křivky 6qJ a pro výpočet střed-
ních chyb v dělení.

Střední pozorovací chyba byla vypočtena v tab. 3
jednak z rozdílů d dvojic úhlových, měřených bez-
prostředně za sebou (vpřed a -vzad) podle vzorce
(3a) a v druhém případě z redukovaných rozdílů
(d') průměrů řad Pl a P2 podle vzorce (4). Vlivem
většího odstupu časového mezi řadami P1 a P2 je
střední chyba mp poněkud větší než střední chyba
m, ač za jinak stejných okolností by měly souhla-
siti. Do dalšího výpočtu byla vzata střední pozoro-
vací chyba mp' aby nebyla zvyšována chyba v dě-
lení.

Z tab. 2 a podle vzorců (6), (7a), byly vypočte-
ny pro tJ = 45° a n = 36 hodnoty:

/3+ A = 320°, A = 275°, a = 2,41"; -
2/3+B _146°, B = 56°, b= 0,42";
3/3+0=285°,0=150°,0=0,21".

Stálá chyba v dělení pro místa limbového kruhu
qJ nebo qJ + 180° bude dána výrazem

6qJ = 2,41" sin (2qJ + 275°) ++ 0,42" sin (4qJ + 56°) ++ 0,21" sin (6qJ + 285°).
Z tabulky 2. a 3. a podle vzorců (11), (12), (13),

(14) byla vypočtena střední celková a střední na-
hodilé chyby v dělení.

[v v]
[v' v']
[v" v"]
[v"'v'''] =

=261,60
51,66
39,04
38,41

!M2 [v v]
=4,360; M = -t- 2,95"

2 60

!M'2
[v' v']

=0,922; M' = -t- 1,36"
2 - 56
1 [v" v"]
- M"2 _ ---- = 0,751; M" = -t- 1,23"
2 52
1 [v'" v"']- M"'2 - - O800' M'" - -t- 1,26"
2 \ 48 "

21M2 1 2 4 02 = -t- 2,00"T =2 -2mp = , ; r _

1 2 O58 ' = -t- 0,76"-2mp =, ; T _

1-2mp2=0,41;T"2 =!M"2
2

T"'2 = ! M"'2 - ~ m 2'= 0,46; T'" = -t- 0,67"
2 2 p ------

Střední chyby koeficientů ve výrazu b.qJ, podle
vzorců (8) jsou

M _ -t- 050"
sin p V2n -,

Mb=. MV = -t- 0,35"
sm 2{3 2n

MM = ------ -t- 0,50"
c sin 3{3V 2n

Střední chyba třetího koeficientu Mcprozrazuje
nepřesné určení třetího členu vzhledem k jeho veli-
kosti. Na obr. 2 je křivka stálé chyby b.qJ se svými
prvními dvěma členy znázorněna graficky.
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číslo Pořadí Poloha kruhu Průměr řad

skupiny měření při levé záměře 4násobný 8p p (p-cx)

P Pl p, cp 4Pl 4P2
/I /I /I

• /I /I

,

1 1 12 I O 138,8
>

139,0 277,8 I 34,72 -0,88
2 2 11 30 126,4 129,1 255,5 31,94 -3,66
3 3 10 60 139,2 132,7 271,9 33,99 - 1,61
4 4 9 90 149,1 154,6 303,7 37,96 + 2,36
5 5 8 120 150,2 157,5

I

307,7 38,46

I
+2,86

6 6 7 I 150 143,9 148,3 292,2 36,52 + 0,92

I I
I

7 13 24 10 \ 119,9 137,7 257,6 32,20 I -3,25
8 14 23 40 121,3 133,2 254,5 31,81 -3,64
9 15 22 70 135,0 148,3 283,3 35,41 -0,04
10 16 21 100 168,4 163,2 331,6 41,45 +6,00
11 17 20

I
130 , 146,7 155.8 302,5

I
37,81 +2,36

12 18 19 160 I 135,7 136,3 272,0 34,00 -1,45

13 25 36 20 I 126,3 114.9 I 241,2 30,15 I -3,53 I
14 26 35 50 129,6 112,6 242,2 30,28 - 3,40
15 27 34 80 141,7 140,7 282,4 35,30 +1,62
16 28 33 110 152,1 154,7 306,8 38,:'15 + 4,67
17

I
29 32 140 137,2 145,4 2R2,6 35,32 + 1,64

18 30 31 170 130,6 130,7 261,3
I

32,66 - 1.02

I 19 i 37 48 I 5 I 128,3 129,7 I 258,0 I 32,25 - 0,95
20 38 47 35 135,9 -131,1 267,0 33,38 +0,18
21 39 46 65 125,1 136,1 \261;~ 32,(i5 -0,55
22 40 45 95 138,5 147,6 286,1 35,75 + 2,55
23 41 44 125 130,6 - 136,1 266,7 33,34 + 0,14
24

\
42 43 1155 129,2 125,3 254,5 31,81

I I -1,39

\ 25 49 60 15 120,9 113,3 234,2 29,28 I -3,12
26 50 59 45 130,5 108,8 239,3 /29,91 -2,49
27 51 58 75 140,1 130,1 270,2 33,78 +1,38
28 52 57 105 162,5 139,0 301,5 37,69 + 5,29
29 I 53 56 135 140,1 127,7 267,8 33,48 + ],08
30 I 54 55 I 165 129,9 112,1

I
242,0 30,25 -2,15

32,40 = ex
Serie VI

I ~
31 21 72 25 125,9 100,5 226.4 28,30 -4,51

I 3~ 62 71 55 137,0 113,0 250,0 31,25 -1,50
3:{ 63 70 85 147,9 136,0 283,9 35,49 +2,68
34 64 61 115 160,6 1.32,5 293,1 36,64 +3,83
3.5 65 68 145 143,3, 129,6 272,9 34,11 + 1.30
36 66 67 175 134j7 114,0 248,7 31,09 -1,72

32,81 = ex

·Zemiým/ěf'ičskY Obzor 19.1.0 , 1.45
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Serie [(p _ a)']
[Cp-a).

a
n sin 2'1'] I cos 2'1'] I sin 4'1'] I cos 4'1'] I sin 6'1'] I cos 6'1']

I 35,60 31,36 - 7,86 - 5,24 -0,09 + 2,22 0,00 +0,75
II 35,45 67,49 - 8,12 -10,81 + 2,78 + 3,06 ~1,60 -0,92
III 33,68 52,18 - 9,30 ---: 7,94 + 1,33 + 2,32 0,44 +0,24
IV 33,20 9,69 + 0,10 - 3,96 +2,66 + 1,59 -1,36 -2,36
V ,32,40 51,61 - 6,02 -10,38 +2,56 + 2,10 -1,31 0,00
VI 32,81 49,27 - 8,36 - 8,68 - 0,83 + 1,22 - 0,54 +0,93

Součet
I I 261,60

I
-39,56 I -47,01 I + 8,41 I +12,51

\
-5,25 ( -1,36

IS~ri. [dd] [d] na [dd] [d]' !J" ±!J' ±m n [(ď) (ď)] mp' ±mp
na na'

" " " ",
I 58,85 + 8,1 24 2,4fi 0,12- 0,58 0,76 0,38 6 7,68 0,32 0,57
II 92,11 -12,7 24 3,84 0,31 0,88 0,94 0,47 6 23,43 0,98 0,99
III 57,23 + 2,1 24 2,38 0,01 0,58 0,76 0,~8 6 27,35 1,14 1,07
IV 57,07 -14,3 24 2,37 0,36 0,50 0,71 0,36 , 13,27 0,55 0,74
V 139,91 -16,8 24 5,83 0.49

I
1,33 1,15 0,58 6 13,52 0,56 0,75

VI 84,54 0,0 24 3,52 0,00 0,88 0,94 0,47 6 13,42 I 0,56 0,75
I

I - VII I /144 I I I I
0,88

I
0,44 \M \ \ \

0,81
489,71 -33,6 3,40 0.22 0,79 0,89 0.44 98,67 0,68 0,83

8" '\
~5- -\
." /1 \
rJ" f'--J ,\~ J

\I" f\; "'-ti \
.j" f V "'\ .
"O"

o 'Po 2'0 ~ ° El/ 80 00 20

40 '" °
180

-1\ I f7
L IV.

I~" ~. Lx1"3~~
~ V

lomena' čara·· ( -.,;:)
-4 ' V křivka ..-lJ,.t;(q •• 5:J<t>.<
I""
~6'

Křivka odpovídající bodové řadě (p - a), znázor-
něná v obr. 1, bude dána podle vzorců (10), (10a)
vztahem
- D=- L:. (cp+ 45°) + 6cp =

= - {3,41 sin (2cp + 50°) +
+ 0,84 sin (4cp + 236°).

Pro kontrolu provedlo ,se se zkoušeným tht1odoli-
tem měření ve 4 skupinách na 5 bodů pražské tri-
gonometrické sítě vzdálených od stanoviska 1 až
4 km.

,.,..
/'
/ \

'2- .. j \
/ '\

..
/ \

.. / \ I
o "'0 ° l/ 60 80 00 120 \~'1O IlU 180

I

l. i / \
V I \

2'/ ~
I -----..---

/!,,p. 2,41 ' sin ( 2 • 275") + ~42 Sin ( 'ff) +S6'} I
I

I
{l" i

V připojené tab. 4 jsou sestaveny výsledky podle
jednotlivých skupin a připojeny korekce 6cp odpo-
vídající příslušným místům Hmbového kruhu,
Průměr ze čtyř skupin po zavedení korekcí fle

nezměnil, za to však střední chyba jednoho směru
i aritmetického průměru se dosti zmenšila.
Lze tedy stálou chybu v dělení kruhu lehce vy-

loučiti, avšak - v takové velikosti, jak byla při
této zkoušce nalezena - není to pro výpočet střed-
ních chyb v pozorování, a tím i pro srovnávání vý-
sledků měření v trigonometrických sítích žádoucí.
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o ,1 " ! 0:1" \ o ~II ,,1 . ~V "

(- 2,1) (- 0,2) (+ 2,S) (- 0,5)
O 00 02,9 I 45 00 13,9 90 02 02,6 I 135 04 25,S

(-2,1) (-016). (+2,6) (+0,2)
137 37 23,7 I 21S 37 35,6 263 39 22,7 I 30S ~41 45,4

(-0,5) (+ 2,7) (-0,1) (-2,1)
221 57 03,4 266 57 13,4 311 59 10,S I 357 01 29,2

(+2,4) (+0,6) (-2,2) (-O,S)
259 43 OS,O 304 j3 20,3 349 45 13,S I 34 47 32,9

(+ 0,6) (- 2,2) (- O,S) (+ 2.4)
305 39 05,2 I 350 39 22,3 35 41 14,2 I SO 43 31,0

• , y (s korekcemi ó cp )
Onentovane smery bez korekcí

o ,1 " I
(00,0)

O 00 00,0
(20,S)

137 37 20,S
(62,1)

221 56 60,5
(09,6)

259 43 05,1
(05,0)

305 39 02,3

(00,0)
00,0
(21,3)
21,7
(62,4)
59,5
(07,2)
06,4
(06,4)
OS,4

(00,0)
00,0
(19,9)

. 20,1
(65,3)
6S,2
(06,2)
11,2
(OS,O)
11,6

\

Průměr

"
(00,0)
00,0
(20,6)
20,5
(62,9)
62,9
(07,4)
07,4
(06,9)
06.9

(m) 1,34

Vs +- = -+-0,67"- 2

m +2,30Vs = -+-1,15"
- 2

(00,0)
00,0
(20,3)
19,6
(61,S)
63,4
(06,S'
07,1
(OS,l)
05,2

Výpočet směrovt~1t a délkovt~1t oprav v zobrazení jednotné
trigonometri~ké sítě.

Opravy: [(v)( v)] = (9,12) + .(0,98) + (8,39) + (2,98) = (21,47)
[v v] = 16,10 + 15,68 + 28,87 + 2,89 = 63,54

= +V [(v) (v)] - + 1;'(21,47) = -+-1,34"
- (n-1)(s-1) - V 12

= +V [vv] = + V 63,54 = -+-2,30"
- (n-1)(s-1) 12

4. P o zná m k y k u r č e n í s m ě r o v é
opravy podle Návodu A:

Protíná~li trigonometrická strana základní royno-
běžku, mají opravy 01 i 02 stejné znaménko teprvé
tehdy, je-li na severu i na jihu od základní rovno-
běžky více než třetina strany. Při pochybách o zna-
ménku oprav si pamatujme, že rovinný obraz strany
je vždy vydutý směrem k základní rovnoběžce
(obr, 4).
Směrová oprava se počítá podle Návodu A jen

zdánlivě ze sférických souřadnic. Ve skutečnosti je
to výpočet z rovinných souřadnic D' a R a jejich
převod na sférické souřadnice Dag není nutný,

f':.D' 1
neboť t:"D= -.- - a k= ..(sin S -sin S) je

sm So 6 o
také funkcí rovinného poloměru R. Bylo by vůbec
i výhodnější tabulkovati hodnoty směrového koefi-
cientu k nikoliv podle šířek S, jak je tomu v zobra-
zovacích tabulkách, nýbrž je uspořádati podle ro-
vinného poloměru R (po kilometrech), Zavedeme-li

směrový koeficient K= ~-l9- • k a tabulkujeme
SIn 00

jej podle argumentu R, vypočteme směrové opravy
ze vzorce:

(31) . • . 01 = t:"D' . (2 K1 + K2),

kde D' = a\ctg ~ a hodnoty K se vyhledají k ar-

gumentu R = V X2 +Y2. K celému výpočtu se po-
užijí pouze rovinné souřadnice a výpočet je proto
i jednodušší.

Kresba: Ing. Dr. Josef Bohm. . 'P2.

~"",,,,,,,,,,,,
I,,,,,,,,,,

,,,,,,,,
I,

I,,,,
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1
Tab u 1k a hod not K= 6 . S (sinSo - sin S) pod 1e ar g. R:

sm o

R (km) I K I di!. I .R (km) I K I di!. I R (km) I K
\

dif.

1150 - 0,0007418 1250 - 0,0002506 1350 + 0,0002817
473 514 555

1160 6945 1260 1992 1360 3372
477, 518 559

1170 6468 1270 1474 1370 8931
480 522 562

1180 5988 1280 952 1380 4493
485 526 567

1190 5503 1290 426 1390 5060
490 530 571

1200 5013 1300 +0,0000104 1400 5631
493 535 576

1210 4520 1310 639 1410 6207
497 538 579

1220 4028 1320 1170 1420 6786
502 543 583

1230 3521 1330 1720 1430 7369
505 \ 546 587

1240 3016 1340 2266 1440 7956
510 551 592

I
1250 2506 1350 2817 1450 8548,

5. Při b I i ž n é z p ů s o b y U r č e n í S m ě r O v é
opravy:

Často muze nastati případ, kdy je výhodné po-
užíti kratších, byť i méně přesných výpočtů směro-
vé opravy. Nemáme-li po ruce zobrazovací tabulky,
dále pro kontrolu přesně vypočtených směrových

oprav při hromadných výpočtech, nebo prl vyrov-
nání podrobné sítě, kde trigonometrické strany jsou
již kratší, postačí jednodušší vzorce či grafický
způsob určení směrových oprav. Počítáme-li ještě
před vyrováním sítě přibližné souřadnice protínáním

vpřed ve velikých trojúhelnících, jest třeba předem
opraviti naměřené úhly v takovém trojúhelníku
o směrové opravy aspoň přibližným způsobem před
pozdějším výpočtem konečných směrových oprav
z nyní vypočítávaných přibližných rovinných sou-
řadnic.
Omezíme-li se na hlavní hodnotu směrového skres-

lení (bez nepatrných členů 3. řádu):
(I" S sin AI;

c5 = ---- .-----, (sin SI! - sin Soj
1 2 sin SO RI/, '

a zavedeme-li S . sin AI, = dl + d2 • d, t. j. vzdá-
lenost obou koncových bodů ve směru kolmém ke
kartografickým poledníkům, dostaneme vzorec pro
~výpočet směrové opravy ve tvaru:

(32) . • • \ ~l = 3 d. fJi/"
kde fJ je funkcí poloměru R. Je tedy velikost směro-
vého skreslení závislá přímo na vzdálenosti obou
koncových bodů měřené ve směru kolmém k poled-
níkům D' a téměř přímo úměrně vzdálenosti bodu
v první třetině strany od základní rovnoběžky.
I. Pro určité menší zobrazované území můžeme

zvoliti konstantní hodnotu směrového' koeficientu
3 fJ příslušejícího ke středu území. Na př. pro trian-
gulační list (10 X 10 km) 610-1010 přísluší ke
středu listu hodnota 3 fJ =- 0,3336. Směrové opra-
vy libovolné trigonometrické strany určíme rychle
odměřením vzdálenosti d kolmo na kartografické
poledníky a vynásobením hodnotou - 0,3336. Zna-
ménko úpravy platí, leží-li druhý bod vpravo (podle
kartogr~fického severu) a je opačné pro směr stra-
ny do leva;. Pro R> 1298 km, t. j. na jih od zá-
kladní rovnoběžky, je tomu opět opačně. Tyto okol-
nosti a velikost směroveho koeficientu se vyznačí
na triangulačním listě. Způsob určení oprav bude
přesný blízko kartografické šířky středu listu a nej-
větší chyba bude v nejvzdálenějším místě. Bude
dána diferencí funkce 3 fJ pro interval 5 km a do-
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vy ve válcovém zobrazení, kde 01 = 2'(!" . d . Y,/3, Kresba: Ing. Dr. Josef Biihm.
. r2

kde Y je rovněž vzdáleností od základní ~ovnoběž-
ky jako 6R. U válcového zobrazení je funkce y
konstantní (R = 00), má hodnotu 0,00255, a při
tom je vzorec přesný. U kuželového zobrazeni se
v našem případě mění hodnota funkce )' od 0,0024
do 0,0027. Zanedbáme tyto změny, položíme y =
= 0,00255 a obdržíme tím přibližný vzorec pro
určení směrové opravy platný pro celou oblast jed-
notné sítě:

stoupí neJVlce hodnoty 0,014. Spolu s nepřesností
ve vynesení bodů v listě a odsunutí vzdálenosti d
mužeme odhadnouti možnou chybu u tohoto způ-
sobu až O}O'2" na každý kilometr strany. Tento způ-
sob je používán v triangulační kanceláři pro kon-
trolu výpočtu.

II. Dělíme-li ~ - dostaneme nOvou funkci
R-Ro

(!" sin Š- sin So .:y' ; y •
y =-- -- .-- ----- Jez se Jen zvolna mem

2 sin Šo R. 6R '
podle argumentu R: na jižním okraji jednotné sítě
dosahuje hodnoty 0,00240, na základní rovnoběžce
0,00253 a na severním okraji 0,00270. Vzorec pro
určení směrové opravy tím nabude opět nového
tvaru:

(33) ... 01 - ;"/3 . d. 6R1j,.

Funkce y by se dala tabulkovati podle argumentu
R. Tento vzorec podobá se vzorci pro směrové opra-

(34) ... 01 = 0,00255 d. D,R '/3' ••• D,Rl/3 =
=Rl/3 - Ro, Ro = 1298,02 km)

kde vzdálenosti d a D,R si odměříme na mapě či
jinak určíme. Položení y = konst. = 0,00255 nemá
velký vliv v blízkosti základní rovnoběžky, ale pro-
jeví se na okrajích sítě (D,R = 140 km) možnou
chybou až 0,02" vteřiny na každý km strany.

6. Grafické určení směrové opravy~

Ve vzorci (32) je směrová oprava určena vzorcem
o 2 proměnných funkcích a podle něho se dá sestro-
jiti jednoduchý nomogram pro určení směrových
oprav (obr. 6). Naneseme-li ve směru osy X hod-
noty S nebo R a ve směru Y vzdálenosti d, tvoří
směrové opravy síť křivek, kde osy X a Y jsou
asymptotami. Směrová korekce hledá se ke vzdále-
nosti d a k šířce Š či poloměru R příslušným k prv-
ní třetině strany. Na obr. 6 je uveden nomogram
pro celou oblast jednotné sítě; při větších rozmě-
rech .nebo rozdělením na menší pásy D,Š či D,R by
dával uspokojivé výsledky.

Na principu uvedného nomogramu sestavili Ing.
Kolb a Ing. Charvát v triangulační kanceláři mini-
sterstva financí nomogram používaný zde pro vý-
počet směrových oprav v podrobné síti a pro kon-
trolu numerických výpočtů téže opravy v síti jed~
notné. Zvolíme-li stranu, jejíž oba koncové body leží

ce tJ1 . tJ2 - konst. Rovněž hodnoty z tabulek Ná-
vodu A: k1 = k2 a 01 =- O2, Hodnoty zde zane-
dbané jsou jen 3. řádu a netřeba je vzíti v úvahu,
ježto nomogramu užijeme pro výpočty nižší trian-
gulace, kde strany nepřesáhnou 20 km. Podle vzor-
ce (32) odpovídají různým voleným hodnotám

0'1 0'2 0'3o= 0,1", 0,2", 0,3", .... úseky d= 3{3, 3{3, -3{3

atd. a pro jednotku 1" směrové opravy přísluší
úsek:

1 R
di) = 1" - c= 3~= 0,15836 . 10-5• k .

k= sin So - sin S
Podle vzorce Návodu A (24), když k] = k2:

3 " 1
0=3D,D.k=-(! - .~-,

sin So R. k
R

di) =1"=c= 0,15836 . 10-5 •k .

Dospějeme tedy obojím způsobem ke stéjnému vý-
sledku, ježto v tomto případě je vzorec Návodu A
přesný. Úsek c pro O= 1" vypočteme pro různé
rovnoběžky Š a pro měřítko na př. 1: 100.000, ježto
budeme výpočty prováděti pomocí nomogramu na
základních triangulačních listech, kde jsou zakres-
leny šířky S. Sestaveny byly přiložené tabulky, kde
jsou hodnoty c vypočteny po intervalu D,Š = 1";
spojením stejných hodnot n. c obdržíme křivky stej·
nésměrové" opravy. Nomogram sestrojíme na pni-
svitném papíře, kde na zvolenou šířku naneseme
úseky d pro 0= 0,1", 0,2", 0,3", ... atd. a spojíme
pak body stejné opravy směrové. Jeden nomogram
je zhotoven pro interval 12' a pro celou oblast jed-
notné sítě je zhotoveno 14 takových nomogramů.
na téže rovnoběžce, je v tom případě d ' S a funk-

1940/149



P o u žití no m o g r a m u (viz obr. 7).
Nomogram přiložíme na příslušnou šířku Š za-

kreslenou v základním listě tak, aby nulová oprava
probíhala určovaným bodem a zatěžkáme těžítkem.
Pro každou stranu z určovaného bodu vycházející
vezmeme do kružítka vzdálenost d jejích koncových
bodů měřeno ve směru kolmém na kartografické po-
ledníky a touto vzdáleností odečteme přímo směro-
vou opravu na nomogramu a ~ice pro bod P1 v šířce

•. J''''_ ,,".,1<

•
..•....- ..

j '.""-;'";",';;;;" .,
.I, •• 'u·

..• ___________ 4.. .. --

",0::... ..._ .. ..ti

".'"",-

I
1....
t

Šli, v první třetině a pro bod P 2 V druhé třetině
strany. Případně odečteme s toutéž vzdáleností hod-
noty v šířce bodu P 1 a P 2 a rozdíl interpolujeme po
třetinách. Na nomogramu vyznačíme pravidlo, kdy
je oprava kladná či záporná. Pro území severně zá-
kladní rovnoběžky platí, lže oprava je kladná leží-li
sousední bod vpravo a záporná, leží-li vlevo. Pro
jižní část sítě je tomu opět naopak. Při těchto opa-
třeních je práce s nomogramem zcela mechanická,
rychlá, bez omylů a jak ukážeme i poměrně přesná.
Pře s n o s t n o m o gram u Ing. K o Ib -

C h a r vát o va: Přesnost uvedeného nomogramu
můžeme vyšetřiti na př. podle vzorce (32): 60 =
= 3 d. <5 tJ + 3 tJ. o d. V nomogramu v měřítku
1: 100.000 je nejmenší interval pro 1" dlouhý 2,6 cm
a proto konstruktivně (3 d. <5 tJ = 0,3 mm) je no-
mogram přesný na 0,01". Další nepřesnost může
býti zaviněna nepřesným vynesením bodů v základ-
ním listě, případně srážkou papíru. Připustíme-li
chybu v poloze koncového bodu 0,3 mm, může se
vzdálenost d změniti až o 0,6 mm, což v našem mě-
řítku odpovídá posunu 0,06 km. Chyba v určení o
tím způsobená bude míti nejvíce hodnotu 3 tJ .0 d =
= 0,35 X 0,06, takže pro největší vzdálenost od zá-
kladní rovnoběžky 6R = 140 km nabude nejvíce
hodnoty 0,02", při čemž nezáleží celkem na délce

strany. Pro triangulační listy v měřítku 1: 20.000
je vliv těchto chyb 5krát menší a rovněž je nepřes-
nost menší, čím blíže základní rovnoběžce strana
leží. Další nepřesnost nomogramu je způsobena po-
ložením d"":"" dl + d2 (viz obr. 5), protože dl a d2
měli bychom sčítati ve směru kolmém k obrazu po-
ledníku probíhajícího v třetině strany a nikoliv kon-
covým bodem jejím. Zaměňujeme tím azimut A,/c
za AI' Největší chyba tím způsobena je v diagonál-
ním směru ke kartografické síti a činí v největší
vzdálenosti od základní rovnoběžky nejvýše 0,01"
u strany 10 km dlouhé. Po tomto rozboru můžeme
stanoviti přesnost nomogramu pro základní list -
jak i prakse potvrzuje - na 0,02" až 0,04" pro
stranu 10 km dlouhou.

7. Pře h led v z o r c ů pro v Ý poč e t
směrových oprav .

Po uvedení různých způsobů výpočtu směrových
oprava rozboru jejich přesnosti uvedeme jejich pře-
hled podle přesnosti:
1. Přibližné určení 01= 0,00255 . d . 6R,/, . .. (d

a 6R v km), kde d je vzdálenost obou koncových
bodů měřená ve směru kolmém na kartografické po-
ledníky D a ~R13 je vzdálenost bodu v první tře-
tině (pro výpočet O2 v druhé třetině) strany. Hod-
noty d a ~R na př. odpíchneme z mapy. Nepřes-
nost vzorce je až 0,02" na každý km strany.
2. Pro určité území, na př. triangulační list:

o" 2 = -+- Y . d, kde y je zvolený konstantní směrový
koeficient pro celý list. Vzorec je nepřesný až 0,02"
na každý km strany. Způsob je vhodný pro kontrolu
směrových oprav určených početně či nomogramem.
3. Nomogram Ing. Kolba a Charváta s přesností

na 0,04" pro stranu 10 km dlouhou na okraji sítě a
úměrně přesnější blíže základní rovnoběžky. Používá
se v triangulační kanceláři pro určení směrových
oprav v podrobné síti a ke kontrole vypočtených
oprav v jednotné síti.
4. Zpi'l,sob»Návodu A«: 01 = ~D (2 k1 + k2) =

= 2 61 - 62, přesný na 0,01" pro strany až 10 km
dlouhé. Největší nepřesnost zpúsobu je na okraji
sítě a ve směru diagonálním ke kartografické siti
Š a D: pro strany 10 km dlouhé až 0,004", 20 km
dlouhé až 0,02", 60 km dlouhé až 0,18". Čím blíže
základní rovnoběžce, tím přesnější.

R.,
5. Zlepšený způsob Návodu A: c\= 2 61 R- -

1

R] v- 61R,' přesný na 0,01" pro strany az 36 km

dlouhé. Vhodný pro strany 2. řádu.
4a) a 5a). Oba předešlé způsoby s použitím pouze

rovinných souřadnic: o] = ~D' (2 K, + K2) =
= 2 ~ 1 - !S2' kde koeficienty K vyhledáme z ta-
bulky připojené v tomto článku podle argumentu R.
6. Fřesný Labordův způsob z rovinných souřad-

61=tJl·S.sin (012-D'1)'
62 = tJ2' S . sin (021 -D'),

01= 2 ~1 - 62 + 356 ~: sin 3 (012 -D'", ) +
'1,+ oprava s elipsoidu na kouli.
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Hodnoty tJ se vyhledají z tabulek, oprava s elipsoidu
na kouli se přečte na nomogramu. Způsob je přesný
na 0,001" pro strany i 60 km dlouhé. Vhodný pro
strany 1. řádu a základní sítě.

6a). Labordův způsob upravený pro použití tabu-
lek Návodu A:

61= (/'.sin 6,D. Kv
- 62= r/' . sin 6D. K2

R2 R1 + 3 8'. 3 ( ,ť5 =2 A --- /\ -~ 56-sm a -D 1/)+
1 Dl R U2 R R3 12 ,

1 2 li:!;+ oprava s elips. na kouli.
Způsob je rovněž přesný na 0,001" pro strany i 60
km dlouhé.

Tab u I k a ú s e k ů c (v cm) pro 0,1" s m ě r o v é op r a v y pro s e str o jen í no m o g r a m u
v měř ít k ul: 100.000.

,
\

77° 78° I 79° I ,

I 77° I 78° I 79°

00 0.7238 0.6934 30 0.3690 0.3386
01 7482 6705 31 3751 21.2269 3328
02 7745 6490 32 3813 10.6202 3271
03 8026 6289 33 3877 7.0749 3217
04 8329 6100 34 3944 5.3017 3164

".

05 8656 . 5920 35 4013 4.2386 3113
06 0.2675 9011 5752 36 4085 3.5289 3063
07 2706 9396 5592 37 4159 0229 3015
08 2737 9817 5440 38 4237 2.6432 2968
09 2770 1.0277 5297 39 4317 3477 2922

10 2802 0784 5160 40 4400 1113 2878
11 2836 1344 5030 41 4487 1.9181 2835
12 2871 1965

I
4907 42 4578

I
7568 2794

18 2906 2660 4789 43 4672 6206 2753
14 2943 3443 4676 44 4771 5036 2714

I
15 2980

I
4329 4569 45 4873 4024 2675

16 3019 5342 4466 46 4981 3138 2638
17 3058 6510 4368 47 5094 2356 2601
18 3099 7874 4278 48 5211 1660 2566
19 .'5140 9486 4183 49 5335 1039 2531

I . -

20 3183 2.1417 4096 50 \ 5465 1.0479 2497
21 3227 3781 4012 51 5601 0.9973 2464
22 3273 6734 3932 52 5~45 9512 2432
23 3319 , 3.0532 3855 53 5896 9092 2401
24 3368 5592 3780 54 6056 8706 2370

25 3417 4.2686 il709 55 6225 8352
26 3469 5.3323 3639 56 6403 8025
27 35~1 7.1063 3573 57 6593 7722
28

I
3576 10.6535 3508 58 6795 7440

29 3632 21.2876 3446 59 7009 7178

blízko li základní rovnoběžky:

78° 28'30" 14.1970 cm ~ 78° 30' 10" 127.6450 cm
78° 29'10" 25.5338

" 78°30'20" 63.8073 "78°29'20" 31.8997 " 78° 30'30" 42.4402
"78°29'30" 42.5889 " 78° 3()'40" 31.8390
"

I
78°29'40" 63.8681 " 78°30'50" 25.4722 "78°29'50" 127.7058 " 78°31'30" 14.1558 "
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Přípravy k podrobnému měření.
aj Triangulace· trigonometrická.

,Podkladem katastrální trigonometrické triangu-
lace byla síť c. k. vojenské triangulace. Prováděli
ji (3 trigonometrické body na 1 čtverční míli) od
r. 1817 do r. 1840 trigonometři-důstojnící. V r.
1841 přidělen triangulačnímu oddělení v Haliči 1
trigonometr z občanského stavu. Od r. 1845 je těmi-
to pracemi zaměstnáno již více civilních osob. Trian-
gulační práce byly skončeny v zemích na říšské
radě zastoupených v r. 1858. V zemích rakouských
určeno 12.589 trigonometrických bodů, z toho v ze-
mi Moravskoslezské v letech 1821-1829 1.069 bodů
(ročně 119 bodů). Výsledky trigonometrické trian-
gulace byly obsaženy asi v 600 svazcích a zobra-
zeny na 452 fundamentálních listech. Poloha trigo-
nometrických bodů byla při triangulaci poonačena
dřevěným kůlem. Při stabilisaci se tento kůl zará-
žel hlouběji do země a naň se usadil kámen. V hli-
nitých půdách nacházíme ještě dnes prázdný otvor
po zetlelém kolíku. Stabilisace provedena v Če-
chách, na Moravě a v Dolních a Horních Rakousích
v letech 1850-1852. Ve Slezsku, Haliči, Bukovině a
Tyrolích v letech 1845 až 1862. Za materiál použity
byly kameny různého tvaru a trvanlivosti, neboť
nebylo v té věci jednotných předpisů. V letech 1867
až 1869 provedena reambulace trigonometrické sítě
v alpských zemích a v Přímoří, při níž bylo mnoho
bodů znovunalezeno a mnoho nově určeno. V r. 1911
byl proveden poslední soupis zachovaných ještě tri-
gonometrických bodů. Jeho výsledek na Moravě a
ve Slezsku je tento:

Kraj: Nalezeno ~~čet
b d·' ztracenych v pro-
o u. bodů: centech:

Znojmo 44 15 25
Olomouc 53 65 55
Uh. Hradiště 57 I 41 42.
Jihlava 83 33 29
Brno 75 20 21
Přerov 54 34 39
Nové trigonometrické
body 81 13 14

Opava 67 26 28
Nové trigonometrické
body 130 20 13

b) Stanovení obecních hranic.
Za obec se považovalo území, které bylo již berní

obcí. Kde bylo více obcí spojeno v hlavní berní obec,
zaměřily se jednotlivé obce pro sebe.
Odchylka od tohoto ustanovení byla dovolena:

1. neměla-li berní obec přes 500 jiter,
2. měla-li berní obec nepravidelný tvar, na př. pás
táhnoucí se podél druhé obce, nebo byla-li uza-
vřena uvnitř druhé. obce,

3. když pozemek jedné obce byl obklopen pozemky
obce druhé.

Při úpravě hranic obcí nesměly však býti dotč~ny_
hranice berních okresů. Byly-Ji dvě obce mapovány
společně, vyznačila se obecní hranice, ále parcely se
číslovaly v každé obci odděleně. K řízení o při-
pojení lesa k území určité obce měl býti přizván
lesní znalec anebo osoba, která buď měla dohled
nebo obhospodařovala dotyčný les. Spojování území
a obcí projednávala a schvalovala zemská komise.
'Popis hranic následoval zpravidla po triangulaci

a rok před podrobným měřením~ Dělila-li hranice
okresní nebo zemská katastrální území, př-ivtělilo se
katastrální území k onomu okresu neb zemi, kam
spadala větší část katastrálního území. Obdobně se
postupovalo, procházela-li hranice okresní, zemská,
místní tratí.
Popis hranic provedli protokolárně geometr zem-

ské komise a úředník okresu nebo kraje (politický
komisař), starosta a dva zástupci obce. Originál po-
pisu a náčrt hranice s opisem zaslal politický ko-
misař _krajské komisi, kde inspektor pro mapování
opis převzal a odevzdal jej geometrovi. který byl
pověrem podrobným měřením. Definitívní popis hra-
nic byl pořízen inspektorem po skončeném zaměření
obce. Byla v něm uvedena vzdálenost mezníkú a
úhly v lomech hranice.
Původní mapy byly vyhotoveny v katastrálním

měřítku 1 palec = 40 sáhům. Mapovati část kata-
strálního území v tomto měřítku a část v polovič-
ním měřítku nebylo dovoleno.
Držebnostní hranice musely býti držiteli pozemků

14 dní před započetím podrobného měření vyznačeny
koly a kameny. Obecní majetek byl omezníkován
starostou a zmocněnci obce v přítomnosti držitelú
s6usedních pozemků.

c) Zaměření pozemků.

Podrobné měření vykonáno méřickým stolem s tří
daných trigonometrických bodů na mapovém listu.
Z těchto bylo nutno určiti pro každý mapový list
další trigonometrické body při sekčních čarách spo-
lečné dvěma styčným mapovým listum. Zobrazení
daných trigonometrických bodu na mapových lis-
tech nebylo však shodné s jejich polohou v přírodě.
Orientoval-li se měřický stůl pomocí jedné strany
daného trojúhelníka a přiložil se pak dioptr na stra-
nu druhou, neobjevil se třetí bod trojúhelníka na
nitkovém kříži. Nesouhlas spočíval v nesprá~ném
výpočtu souřadnic trigonometrických bodů. Vyrov-
návací metody nebyly tehdy známy a na zakřivení
země nebyl brán zřetel. Geometr musel polohu da-
ných 3 trigonometrických bodu na mapovém listu
upravov·atí. Chybu v poloze trigonometrických bodů
hlásil inspektorovi, který zařídil za jistých předpo-
kladů opravu polohy třetího bodu.
Upravení polohy trigonometrických bodů na jed-

notlivých mapov~'ch listech a určení spole~ných
bodu při sekčních čarách s různě posunovaných tri-
gonometrických bodu na mapových listech, někdy
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též nesprávné centrování měřického stolu, mělo za
následek, že styk hranic pfl.rcel na sekčních čarách
nesouhlasil.
Nehodil-li se z nějakých důvodů k měření graficky

určený bod, nesměl býti přesazen, nýbrž nahrazen
v blízkosti jiným nebo více body novými. Nebylo-li
možno pro lesní porost poříditi dostatek grafických
bodů potřebných pro zaměřování podrobné, použito
bylo měření perimetrálního (obvodová metoda), na-
čež zaměřovány řetězcem na linie jednotlivé body
lomu hranic. Šířky dlouhých úzkých parcel byly
určeny kolmými průseky s n1ěřickými přímkami
(traversováním). Jednotlivé hraniční body se rayo-
novalya protínaly s jiného trigonometrického bodu,
pokud možno kolmými průsečnicemi. Kolíky měly
býti od stanoviska měřického stolu vzdáleny jen
tak, aby zaměřovanou tyč bylo viděti pouhým okem.
Tato podmínka určovala hustotu stanovisek mimc-
kého stolu, neposloužila však přesnosti zaměření.

Podrobné měření dělo se ve skupinách (tratích).
o poloze kolíků na hranicích parcel vyhotovil měřic-
ký adjunkt t. zv. pólní brouil1on v různých měřít-
kách. Tyto nejsou uchovány v archivech'map kata-
strálních. Obsahovaly výsledky měření řetězcem,
latí i jména držitelů pozemků, jich vzdělávání a
čísla domů.
Při kolíkování byl vždy přítomen in d i k át o r,

t. j. osoba znalá místních poměrů. Poloha kolíků
byla zaměřena se tří stanovisek.
Zastavěna část katastrálního území zaměřila se

na síť měřických přímek úsečkami a pořadnicemi
(viz pří 1. XXI. »Geometri~« od prof. Jana Bedř.
Pentherse z r. 1761, vydané v Augsburku u Jana
Michala Probsta a »Poučení, jak se má prováděti
měření pozemků ve sbírce zákonů a nařízení z r.
1785«, vydané c. k. priv. knihkupcem Jiřím Moeslem
ve Vídni). Obytná stavení se zaměřila přesně řetěz-
cem nebo latí, hospodářské budovy se odkrokoV'á.!y.
Větší domy a dvory se zaměřovaly přímo měřickým ~
stolem. Při měření měst, která 'měla půdorysní ná-
kres, se určily 2 až 3 body a pomocí těchto se půdo-
rys překopíroval do katastrální mapy. Mapové listy
se číslovaly římskými čísly, ~ekční čáry se rozdělily
na 20 a 25 palců, které se vyznačily na vnější straně
sekčních čar.
Za chyby v zaměření zjištěné při reklamačním ří-

zení odpovídal inspektor místořediteli.

Kromě mapy katastrální byla vyhotovena měřič-
ským adjunktem indikační skica, jako pomůcka pro
práce polní. V této bylo do každé parcely zapsáno
jméno držitele a číslo domu. Pozemek dominikální
se označil písmenem D, přespolní pozemek (Uber-
landgrund) zkratkou Ueb, lesní pozemky písmenami
St. R. (Stockrecht), nebo písmenami R. R. (Raum-
recht) .
Vzdělávání pozemků se vyznačilo barvami, tratě

označeny jich názvy.

Správnost vyhotovení byla přezkoušena při po-
chůzce tratí komisí sestávající ze starosty, radních,
úředníka velkostatku, 3 majitelů menších držeb-
nosti a byla potvrzena podpisy na zadní straně po-
slední čtvrtky indikační skicy. .

T v.oře n í par cel.
Poze~ky různého vzdělávání nebo části rozdělené

potoky, veřejnými cestamI, oplocené nebo obehnané
zdí; tvořily na mapě samostatné parcely. Zahrady
musely míti aspoň 25 čtvero sáhů vyměry. Menší
zahrady· se spojily se stavebními parcélami. Části
pozemku, rozdělených pohyblivou cestou, netvořily
parcely samóstatné. Ostrovy, větší než 25 čtvero
sáhů, tvořily samostatné parcely. Hliniště, písko-
viště, kamenné lomy musely míti přes 50 čtvero
sáhů, aby tvořily samostatné parcely.
Ve velikých, po lesnicku zařízených lesích se za-

měřovaly části se stromy ke kácení (označené pís-
. menem a), s dřevinou střední (označené písmenem
b), s tyčkovinou (označené písmenem c) a mladý
les (označený písmenem d).
V lesích, které nebyly systematicky obhospodařo-

vány, zaměřovaly se různé porosty podle faktického
stavu.
Sousedící domy téhož držitele tvořily různé par-

cely, měly-li různá domovní čísla.

Číslování a zápis parcel do
par cel n í h o pro t o k o IU.

Pozemkové parcely se očíslovaly postupně arab-
skými čísly, nejprve v místní trati a pak v tratích
vzdálenějších. Všecky pozemkové parcely byly za-
psány do protokolu pozemkových parcel. Stavební
parcely se číslovaly na původní mapě od jednoho
konce nebo ze středu místní trati podle pořadí domu;
případně skupin domů postupně, aby nenastaly
skoky. Pak se stavební parcely zapsaly do proto-
kolu stavebních parcel.

Výpočet výměr.
V mapovém listu se utvořily z parcel početní sku-

piny (tři až pět), které se čtvercovou sítí rozdělily
na celá jitra, a zbytky se vypočetly jako lichoběž-
níky nebo trojúhelníky. Pokud nebylo měr pro vý-
počet utvořených obrazců (skupin) odměřily se po-
třebné prvky kružidlem s mapy. Zabírala-li kresba
jen 1~4 neb '/, mapového listu, tvořila jednu počet-
ní skupinu. Součet výměr parcel ve s~upině nesměl
se odychlovati od výměry skupiny o '/200' Byl-li roz-
díl větší, bylo nutno hledati chybu bud' v použití
prvků, nebo ve výpočtu. K násobení se používalo
násobicích tabulek. výpočty přezkoušel na požádání
inspektor.

Vy h o t o ven í map.
Vyrýsování, kolorování, zákres značek a zkratek

i popis mapy byl vykonán po výpočtu výměr parcel
v zimním období podle vzorů v příloze Aa. Instruk-
ce z r. 1824 k provední zemského měření naříze-
ného patentem z 23. xn. 1817. Rukopis této in-
strukce je z r. 1818, prvý výtisk z r. 1820, další po
získaných zkušěnostech z 28. II. 1824, Měřická in-
strukce z r. 1856, vydaná pro měření Chorvatska
a části Uher, byla přepracována v r. 1865 a užívána
až do r. 1907.
Původní mapy s indikační skicou, protokoly po-

zemkových a stavebních parcel, abecedním sezna-
mem držitelů' domů a pozemků, výpočetním proto-
kolem, definitivním popisem hranic, výkazem kultur
a výkazem parcel neznámých držitelů, byly po svém
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vyhotovení odevzdány příslušnému inspektorovi.
Tento je přezkoušel a zaslal místořediteli, který pak
operáty všech podřízených inspektorátů odeslal
přes zemskou komisi archivu map katastrálních.
Tam byly v obalech úložené mapy obcí téhož kraje
abecedně seřaděny a očíslovány arabskými čísly.

Z áp i s v pí sem n Ý c h op e r á tec h.

V operátu byl zapsán jako držitel pozemků a
budov:

a) vlastník podstaty statkové, který pozemek ob-
hospodařoval a užíval,

b) poddaný, který užíval pozemek zatížený poddan-
stvím,

c) poddaný, jemuž byly pozemky dominikální svého
času neodvolatelně přenechány k užívání,

d) osoba, která byla dědičným pachtýřem (nájem-
cem), nikoliv však dědičný pronajímatel a pán,

e) u fideikomisu jeho držitel, u lenních pozemků
vasaI. (Pokračování.)

Utyřleté studium zeměměřlčského.lnženýrství na Slovensku.

Ministerstvo školství a národní osvěty v Brati-
slavě vydalo dne 19. srpna 1940 výnos č. 35.348/40-
IV/1, jímž stanovilo pro nově upravené osmisemes-
trové studium zeměměřičského inženýrství na slo-
venské vys. škole technické v Bratislavě podrobnou
studijní osnovu. Předměty jsou rozděleny do jed-
notli vých ročníků takto: 1)

I. Matematika I. běh .
I. Matematika II. běh.
I. Deskriptivní geometrie.
I. Fysika technická .
I. Nomografie a j. grafické me-
tody

I. Geologie s mineralogií a petro-
grafií

I. Meteorologie a klimatologie
I. Pedologie (půdoznalství)
I. Botáni~a zemědělská a lesnická
I. Národní hospodářství (s vědou
finanční, statistikou i s vědou
berní) . J.

I. Úvod do studia inženýrství .
I. Rýsování terénní a situační
I. Astronomie popisná
I. Konstrukce geodetických a po-
čítacích strojů

Doporučený předmět:
Dějiny měření a zeměměřičství .

Semestr
zimní letní
(předn.+ (předn.+
cvič.) cvič.)

6+2
6+2

4+4 4+3
3+0 3+3

5+0
1+0

0+3
2+0

2+2
24+10 24+17

Semestr
zimní letní
(předn.+ (předn.+
cvič.) cvič.)

I. Matematika III. běh. 5+2
I. Počet pravděpodobnosti a zá-
klady počtu vyrovnávacího . 2+2

I. Geodetické počtářství I. běh 0+4
I. Geometrická optika . 2+1
') Předměty předepsané pro první stát. zkoušku jsou

označeny 1., pro druhou pak II. Nauky vytištěné tučně
jsou předměty zkušebními..

I. Praktická fotografie .
II. Geodésie nižší .
II. Základy práva veřejného

(úst. a správ.) a mezinárod-
ního

II. Základy práva soukromého .
II. Kartografické zobrazování .
II. Nauka o hornictví a horní zá-

kony
II. Záklaay nauky o zemědělství

(se zákI. zeměděL správovědy)
II. Základy nauky o lesnictví .
II. Encyklopedie pozemního sta-

vitelství
II. Encyklopedie inženýrského sta-

vitelství konstruktivního a do-
pravního

II. Encyklopedie inženýrského sta-
vitelství vodohospodářského a
kulturního

Dqporučené předměty:
Záklll.dy technické fotografie
Vektorová geodesie

II. Geodesie vyšší .
II. Geodetické počtářství II. běh
II. Astronomie sférická .
II. Nauka o katástru a měřické

předpisy
H. Zákony a předpisy o pozem-

kových knihách ....
II. Měření podzemních prostor '. .
II. Numl;!rické metody počtářské a

počítaCÍ stroje
II. Stavba měst a obcí (encyklope-

dicky) s plány regulačními a
zastavovacími

II. Vodní právo .
II. Stavební zákony a živn;-poli-

cejní předpisy
II. Zákony silniční a dopravní .
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II. Zákony lesní
II. Odhad pozemků .

Doporučené předměty:
Geodetický seminář
Účetnictví s kalkulací zeměměř.
prací

II. Astronomické určování země-
pisných souřadnic

II. Fotogrametrie .
II. Pozemkové úpravy a scelová-

ní pozemků (se zákony ko-
masačními a o pozemk. re-
formě)

II. Geodetické počtářství III.běh
II. Topografie
II. Zvukoměřictví a letecká gonio-

metrie
II. Nauka o mapách (technických

a vojenských)
II. Geofysika
II. Reprodukce plánů a map
II. Výkup a vyvlastňování po-

zemků
II. Právo a zvyklosti urbářské .
II. Pozemková politika a vývoj

hospod. zřízení
II. rUzení administrativní a soudní
II. Zákony železniční
II. Inženýr a veřejná správa

Osnovy byly sestaveny s přihlédnutím k výnosu
z 19. srpna 1940 č. 35.347/40-IV /1, jímž byla vy-
dána povšechná studijní osnova pro oddělení z_emě-
měřičského inženýrství, jakož i se zřetelem na po-
drobné studijní osnovy ostatních oddělení vysoké
školy. Podle ustanovení II. čI.' zkušebního řádu bu-
dou vydány pro posluchače dosavadního tříletého
studia na přechodnou dobu zvláštní studijní osnovy,
a to v stud. roce 1940/1 pro II. a III. ročník, v stud.
roce 1941/2 pro IV. ročník.

.Myšlénka čtyrletého studia zeměměřičského, na
jejíž uskutečnění vynaložily naše vysoké školy a ze-
měměřičské korporace tolik energie a práce, na Slo-
vensku již dozrála. Stalo se tak po pouhých dvou
létech existence slovenské vys. školy technické, což
dává příznivé svědectví slovenské vládě, která velmi
rychle si uvědomila, jak velký význam má země-
měřičská práce a co· znamenají zdatní zeměměřičtí
odborníci v hospodářském životě dobře řízeného
státu. Není pochyby, že o proniknutí tohoto pozná-
ní - které ostatně sdílí i širší veřejnost slovenská,
zajímající se o technické otázky - maJí velikou zá-
sluhu i češti zeměměřičtí inženýři svojí dvacetiletou

činnosti na Slovensku a jejími krásnými výsledky,
jasně prokázanými na bratislavské výstavě a sjezdu
r.1938.

Všimneme-li si blíže bratislavské studijní osnovy,
vidíme, že tvůrci její byli velmi dobře obeznámeni
s osno"ami u nás navrhovanými a že s prospěchem
využili výsledků porad, studii a návrhů našich ze-
měměřičských odborníků. Základní předměty jsou
tytéž, jako v návrhu vys. školy speciálních nauk
z r. 1936, jen počet hodin vyhražený jednotlivým
naukám - přednáškám i cvičením dohromady - je
místy mírně snížen, a to o 1 nejvýše 2 hodiny tý-
denní a semestrové, po příp. jsou někde 1 až 2 ho-
diny přednáškové změněny na cvičební nebo na-
opak. Povšimnutí zasluhuje, že některým předmě-
tům je věnována zvýšená pozornost. Jsou to

a g r á r n í o per a c e se 6 h. předn. + 5 h. cvič.
+ 6 dní v poli,

top o g r a f i e se 3 h.+ 4 h.+ 6 dní v poli,
g e o log i e doplněná mineralogií a petrografii

se 4 h.+2 h.,
oceňování a výkup pozemků (s vyvlast-

ňovacím řízením) se 2 h+2 h. a 2 h.+1 h.,
z v u k o měř i c t V í2) se 2 h.
Některé výklady, o nichž náš stud. program před-

pokládá, že jsou obsaženy v jiných předmětech, jsou
zařazeny jako samostatné nauky; je to

nauka o technických a vojenských
map á c h (2 h. + 2 h.),

botanika zemědělská a lesnická (2+
1 hod.),

lesní zákony (1 h.), právo a zvyk-
losti urbářské (1 h.).

Naproti tomu bratislavská osnova _SlllZUJe
s čímž sotva lze souhlasiti - počet hodin urče-
ný pro stavbu měst a venkovských_
ob c í (s plány zastavovacimi a upravovacími); to-
muto důležitému předmětu vyhražuje jen 3+1 ho-
din., kdežto u nás bylo navrhováno 4+ 2 hodiny,
v Memorandu moravských zethěměř. inženýrů z ro-
ku 1937 dokonce 6+8 hodin. Osnova úplně vy-o
poušti p r á c e t r a s o v a c í a z v 1á š t n í c v i-
č e n í v t e r é n u (triangulace, zhotovení pro-
jektu) a další předměty - g e ode t i c k Ý s e-
min á ř, vek t o r o vou g e ode s i i, ú čet n i c-
tví, děj i n y měř e n í a zem ě měř i c tví -
zařazuje jen jako předměty d o por u č e n é s ne-
patrným počtem hodin. Tato různá »úsporná« opa:
tření umožnila sice snížiti úhrnný počet hodin celé-
ho osmisemestrového studia na 157 hod. přednáš-
kových a 110 hod. určených pro cvičení (proti našim
176+120 hodinám), nelze však o nich tvrditi, že by
byla vždy na prospěch věci.

Za,znamenávajíce významný úspěch dosažený na
Slovensku v důležitém úseku stavovské práce, na
poli odborné výchovy, přejeme slovenským zeměmě-
řičům, aby našli ve svém středu dostatek zdatných
odborníků, kteří by krásný studijní program uvedli
v opravdový život.

2) Tato nauka byla u nás dodatečně též navržena;
na vys. škole speciál. nauk byla ostatně z tohoto oboru
přijata i disertační práce na námět »Geodetická fono-
metrie a budování trigonometric. sítí (Dr. V. Elznic).
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RÁHNÍ

Posudky.
Prof. Jo,s. II o I u b á ř: O met9dách rovinných kon-

strukcí (Dloha Apolloniova a úlOhy příbuzné), Praha
1940, str. 111, cena 18,80 K.
lJrof. Dr. V. H I' U š k a: »Konstrukce omezenými pro-

středky a geometrické aproximace«, Praha 1940, str. 60,
cena 10,80 K. '
Ve sbírce »Cesta k vědění«, o jejímž založení se tu

dočtli naši čtenáři na str. 96, vyšly zmíněné práce jako
čtvrtý a sedmý svazek. Obě mohou zajímati zeměměřič-
ské inženýry a proto, na ně upozorňujeme.
V Holubářově knížce je popsán nejprve přehled plani-

metrických konstrukcí a úloh souvisících S klasickými
úlohami Apolloniovou a Pappovou; nato je tu podáno
řešení vlastní úlohy Apolloniovy, založené na speciálních
~ztazích, dále užitím geometrických míst (kolineace, pola-
rIta) a transformačních metod (dilatace, kruhová ínver-
se) a konečně algebraické (analytické) řešení Sobotkovo
z r. 1912. Obsahem bohatý text je doplněn 63 jasnými
a pečlivě rýsovanými obrázky. V dodatku je připojeno
49 úkolů s návody pro nacvičení látky. '
Hruškova publikace může doplňovati dílo prvého auto-

ra, uváží-li se, že při grafickém výkonu konstrukcí se
často naráží na potíže, kdy je třeba rýsovati přes rámec
nákresny nebo jinak geometricky aproximovati, či pra-
covati s méně přesnými pomůckami (na př. při kresbě
sekčních obdélníků bez koordinatografu a j.). Je vyba-
vena 45 obrázky a lehce se čte. Štv.
Malá encyklopedie zemědělství. (Souborný nástin 1'01-

nictví.) Napsali: Ing. V. K u h n, Ing. E. R e i c h, Ing.
L. V ů I e, Ing. J. T e s a ř. 854 stran. Brož. 60'- K, váz.
70'- K.

Praktická příručka pro hospodáře a studenty, shrnující
srozumí tel ně psaná poučení o všeobecném hospodaření
na půdě podle nejnovějších poznatků vědy a prakse.

Inu. Jelínek E.
Ing. Dr. Karel S v o bod a: Ohraničování pozemků.

Zvláštní otisk z časopisu Naše obec. 1940. Tiskla Novina,
Brno. Nákladem autora. Stran 16.
Ing. Dr. Sv()boda, úř. aut. civ. geometr v Brně napsal

pro časopis Ustředí moravských obcí, měst a okresů
v Brně »Naši obec« článek o této otázce, tak důležité
pro zemědělce a pro všechny majitele pozemků. Článek
vydal jako separátní otisk. Podává v něm zájemcům
zhuštěný popis právnich, technických i skutečných pod-
. kladů pro určení průběru držebnostních hranic. Výklad
doprovází vzory podání knihovnímu soudu za určení
soudní hranice, otiskuje v něm výnosy ministerstva spra-
vedlnosti o volbě soudních znalců pro obor zeměměřičský
a zejména uvádí několik rozhodnutí Nejvyšších soudních
stolic vztahujících se k věci.
Malá knížka je dobrou informativní publikacÍ pro širo-

ký okruh zájemců, může však dobře posloužiti i odbor-
níku, zejména zmíněným souborem judikátů. Upozorňu-
jeme na ni čtenáře 1!lko na vhodný čin pro propagaci
práce našeho stavu. Pour.

Posudky o článku v Zeměměřičském obzoru Č. 2-3
(»PřÍspěvek ke zkoušení způsobilosti stereofotogrametric-
kého měřenÍ«) přinesly »Zprávy veřejné služby tech-
nické« (1940, s. 318) a »LesiJ.Ícká práce«' (1940, 8. 866).
Autorem první recense je Ing. K. S I' b a, druhou napsal
prof. Dr. AI. Ti c h ý. Práci Dr. J. K I o b o u č k a hod-
notí jako první toho druhu v české literatuře a označují
ji za zdařilou a velmi zajímavou. por.

Péče o soustavné plánování. Významnou součástí ve-
řejné správy ve všech zemích s vyspělou civilisací jsou
snahy o soustavné uspořádání krajů i obcí s hlediska
jejich vývojových, hospodářských a kulturních potřeb.
Potřeba soustavného krajového i místního plánování je
obecně uznávána i u nás, neboť je základnou pro zdravý
budoucí rozvoj našich krajů, měst a obcí a tím celého
našeho života. Tato obecná potfeba dochází postupně
výrazu i v opatřeních vlády, která v 'poslední době vy-
dala nebo připravuje nové předpisy, vztahující se k sou-
stavnémua záměrnému plánování. Prvním nařízením
bylo zřízení p lán o v a c Í k (!) m i s e p I' o Ve I k o u
P I' a h u a o k o I Í letos na jaře, jak jsme o tom refe-
rovali již v čís. 2. Z. O. Plánovací komise již úplně za-
hájila svou čínnost a spolupracuje úzce s ministerstvem
veřejných prací na všech problémech týkajících se úpravy
Prahy a jejího širokého okolí. Pro ostatní oblasti našich
zemí bude vydána v brzké době další norma, která vy-
týčÍ zásady plánovací činnosti a stanoví orgány k jejímu
prováděnÍ.
Jako dílčí úsek této činnosti v soustavném plánování

bylo vydáno nyní vI. nařízení z 18. srpna 1940 č. 305 Sb.
o n ě k tel' Ý c h o pat ř e n í c h s t a v e b n í p o I i c i e.
Dosavádní předpisy neposkytovaly dostatečného podkladu
k tomu, aby se při stavebních opatřeních dbalo povahy
místa a kraje. Proto uvedené nařízení vyjímá především,
obor stavební policie ze samostatné působnosti obce a
svěřuje záležitosti stavební obcím v pře nes e n é m
oboru jejich působnosti.
Ministerstvo veřejných prací může v dohodě s mini-

sterstvem vnitrá ponechati určitým obcím. provádění sta-
vební policie ve vlastním oboru jejich působnosti, mají-li
podle vlastního sčítání více než 6.000 obyvatel a posky-
tují záruku zdárného stavebního vývoje na př. tím, že
mají pravoplatný upravovací plán a vlastního odborného.
úředníka.
VI. nařízení dále stanoví, že při potvrzování plánů po-

lohy (upravovacích), při udělování nebo potvrzování po-
volení k rozdělení pozemků na místa stavební nebo při
udělování povolení k přeměně parcel pozemkových v par-
cely stavel1ní, jakož i při udělování stavebních povolení
jest vycházeti z toho, aby při stavebním uspořádání a
stavebních změnách přihlíželo se ke svérázu nebo k za-
myšlenému utváření vzpledu místa, ~1ic a krajiny, k pa-

- mátkám a k pozoruhodným přírodním útvarům.
O~lasti, v nichž má býti k tě~to podmínkám přihlí-

ženo, může vyhlásiti ministerstvo veřejných prací v do-
hodě s ministerstvem školství a národní osvěty vyhláškou
v Úředním Jistě. V o b I a s tec h takto v y h 1á š e n Ý c h
m u s Í p a k být i n á v I' h y p lán ů p o I oh y, ž á-
dosti za povolení rozdělení pozemků na
místa stavební nebo k přeměně parcely
s t a v e b n í a žádosti za povolení stavební o pat ře n y
p o s u d k e m z n a I c e o tom, že navrhovaná úprava
je v souhlase s rázem místa nebo kraje.
Tyto znalce určuje a zprošťuje ministerstvo veřejných

prací v dohodě s ministerstvem školství a národní osvěty.
Jejich jména budou uveřejněna v Úředním listě, kde bu-
dou rovněž vyhlášeny sazby za jejich posudky v nahoře
naznačených záležitostech. Pour.
Staré selské rody na Mohelnsku.Pátrání. po starých

rodech předpokládá nejen zachovalé zápisy, které bývaly
jako robotní záznamy u vrchností, ale také zachovalé
farní matriky event. obecní kroniky.
V kraji, kudy prošla během staletí mnohá vojska, se

jen některé matriky dochovaly až do našich časů. Farář
Noh a v Mohelnu pátrá po starých rodech ve svém
kraji. V samém Mohelnu je rod Tkaných, starý přes
tři s'ta let. Starší přes dvě stě let jsou rody Hošků, Chyt-
ků, Sídlových a Brázdů. V Senoradech u Mohelna jsou
rody Drápalů a Hypl'Ů, staré přes dvě stě let. Ve Lháni-
cích u Mohelna přes dvě stě let jsou rody Koniků a
Brachteků. Ing.JeUnekE.

Hlavní a odpovědný redaktor: Ing. Bohúmi! Pour. -:Majetník a vydavatel Spolek českých inženýrů. - Tiskem
. knihtiskárny >Typusc v Praze XVI. Telefon 410-62 ..
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