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11''I)erbolické řešení zvqkoměřiřského problému
ft metoda ne.imcnsít·h čtverců.

Úvodem.
V časopise Allgemeine Vermessungs-Nachrichten

(1938, č. 4-6) zabýval se Dr. Ing. H. Fiedler někte-
rými důležitými otázkami zvukoměřičskými, a to
v článku "Die Schallmessung gegen taktische Ziele".
Kromě povšechných poznámek a rozboru středních
chyb měřených časových intervalů, obsahoval článek
zejména pokus o řešení křivek stejných středních
chyb zvukového pole a konečně, jak název článku
ukazuje, taktické zhodnocení výsledků zvukových
měření proti důležitým cílům. Byla to, pokud je nám
známo, poslední studie týkající se zvukoměřičství
vůbec. V našich i zahraničních odborných časopi-
sech nalezneme jen velmi zřídka jakoukoliv studii
tohoto tématu, jednak již pro její výhradně speciál-
ní ráz, jednak pro velmi úzký kruh odborných pra-
covníků. Z teoretických pracovníků u nás psal od-
borná pojednání toho druhu Ing. K.Mahr v býv.Vojen-
sko-technických zprávách, články rázu více praktic-
kého S. Sousedík, kromě několika spolupracovníků
uvedeného časopisu. Valná část všech pojednání
směřovala k praktickému užití vypracované metody
a -není proto divu, že s ohledem na účelnost byla
dávána přednost metodám grafickým před numeric-
kými. Požadavek rychlosti a jen dostačující přesnos-
ti byl pro posouzení použitelnosti rozhodující. Te-
prve tam, kde přicházely v úvahu zvukové cíle mimo-
řádné důležitosti, mohlo býti pomýšleno na použití
metod číselných.

V tomto pojednání se pokusíme o shrnutí výsled-
ků, které upravují cestu k nejdokonalejšímu způsobu
řešení zvukoměřičského problému, jímž jest a prav-
děpodobně zůstane vyrovnávací počet metodou nej-
menších čtverců. Nebyl jsem prvý, když jsem se před
lety zabýval touto úlohou. JiŽvroč.1932býv. Vojensko-
technických zpráv na str. 224 nalezneme řešení nor-
málních rovnic pro výpočet souřadnic neznámého
zvukového cíle, z nichž seznáme, že autor přiřknul
sinům a kosinům směrníků spojnice cíle a jednotli-
vých naslouchatelen charakter směrových součinitelů
a, b v rovnicích normálních a v rovnicích oprav. :Ze
podrobným rozborem dospějeme k výsledkům poně-
kud odlišným, zjistíme později.
. Vlastní princip hlavní zvukoměřičské úlohy je vše-

obecně dostatečně známý: cílový prostor je zvukově
střežen přibližně kruhovitým obloukem šesti až osmi
naslouchatelen, umístěných na vhodných místech

-terénu s dobrou .slyšitelností od očekávaného cílo-
vého prostoru. Každá z naslouchatelen, označených

.A, R, O, D atd., tvoří samostatnou stanici, jejíž po-
loha musí býti trigonometricky, nebo jinak zaměře-
na tak, aby poloha všech stanic byla určena pravo-

úhlými souřadnicemi v jediné souřadnicové sousta-
vě. Dvě a dvě stanice určují základnu, podle dosa-
vadních zvyklostí a zkušeností o optimální délce
asi 2 km. Jednoduchou základnou rozumíme spoj-
nici vždy sousedních stanic, na př. AB, BO, OD atd.
Kombinovanou základnu tvoří spojnice stanic ne-
sousedících, na př. AO, AD, BE a pod.

Každá ze stanic je vyzbrojena mohutným mikro-
fonem, konstruovaným specielně pro příjem hlubo-
kých detonačních zvuků. Mikrofon každé nasloucha-
telny je pak vodivě (drátem), nebo bezdrátově spo-
jen s centrálním přístrojem, zvaným fonometr. Kro-
mě toho jedna ze stanic, nebo lépe každá stanice je
opatřena meteorologickou výzbrojí, sestávající z tep-
loměru, vlhkoměru, anemometru a větrné korouh-
vice pro měření rychlosti a směru větru. Jelikož tlak
vzduchu nemá valnélJo [viz vzorec (1) na str. -]
vlivu na rychlost zvukových vln, není barometru ve
výzbroji stanice nezbytllě třeba. Přes to však dobře
plní svoji úlohu aneroid, neboť matematickým poža-
davkem pro rovinné řešení úlohy jest, aby nadmoř-
ské výšky naslouchatelen byly pokud možno stejné,
tudíž relativní výškový rozdíl stanic minimální. Je-
dině tím bude splněn předpoklad, abychom řešení
úlohy mohli považovati za rovinné a vyhnuli se řeše-
ní prostorovému.

/
/

Pokud se týče vlastního mikrofonu, musíme po-
znamenati, že tímto slovem označujeme pro struč-
nost a názor v tomto pojednání všechny přístroje
sloužící k zachycení zvukových vln, i když v prin-
cipu nejsou skutečnými mikrofony. Tak na př. Du-
fourův přístroj je vlastně zvukovým detektorem.
Esclangon nazval svůj přístroj "pulsograf", neboť
zaznamenával tlakové variace zvukové vlny podob-
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ně jako aneroid. Zcela jiného principu byl přístroj
Bullův atd. Společnou však vlastností všech přístro-
jů byla schopnost reagovati na tlakové variaee zvu-
kových vln značné délky, jaké vznikají jen při ex-
plosích velkého množství trhavin. Tak na př. Esclan-
gon uvádí ve své knize "Acoustique des canons et
des projectiles", že jeho pulsograf nereagoval na
zvukovou činnost děla 7,5 cm vzdáleného pouhých
300-400 m, zatím co zaznamenával tlakové variace
zvukových vln mohutnějších explosí, sluchem sotva
slyšitelných, na vzdálenost 10, 15 i 20 km.
Zvukový rozruch se šíří od neznámého zvukového

cíle Z na všechny strany v kulovitých vlnách, pokud
uvažovaná část troposféry je homogenní a tím i iso-
tropní. Kulové vlny jsou průmětnou rovinou v kaž-
dém 'okamžiku protínány v hlavních kružnicích, je-
jichž poloměr roste úměrně s časem. Součinitelem
času je tudíž skutečná rychlost zvukové vlny, která
za poměrů normálních, t. j. za teploty 0° C, relativ-
ní vlhkosti 0% a bezvětří činí 330,85 m/sec, jako
dosud nejsprávnější výslednice přímých měření (ze

vzeiálenosti a času) již dříve zmíněného Esclangona
a Foexe v Gavre r. 1917, Angerera a Ladenburga
v Ostende roku následujícího.
Oproti teoretické hodnotě rychlosti zvukové vlny

podle vzorce Laplaceova

1/ p
c= !%- = 331,85 m/sec

~)

se tu jeví určitý nesouhlas, který však možno vy-
světliti zvláštními vlastnostmi infračásti zvukové
vlny.
Zvuková vlna - správně však infračást zvukové

vlny - dopadá postupně na membrány jednotlivých
naslouchatelen A, B, O .... , čímž způsobí jejich ro-
zechvění a tím i zhuštění a zředění uhlíkových zrné-
ček v mikrofonní vložce. Tím ohmický odpor mikro-
fonní vložky klesá a stoupá, což má v zápětí střída-
vou změnu intensity primárního proudu, vložkou
protékajícího. Kolísání intensity primárního proudil
vyvolává indukci v sekundárním vinutí indukční cív-
ky. Indukovaný proud je pak veden zvláštním kabe-
lem do fonometru, nejsou-li snad jeho impulsy pře-
nášeny do ústředí bezdrátově.
Ve fonometru prochází indukovaný proud velmi

citlivým strunovým galvanometrem, jehož síla vlák-
na' činí pouhých 0,016 mm. Zvukovým nárazem na

s c h e m n f o n o m e t r u: I nnslouchncí p1'ístroj (mikro-
fon), 11 registmční linka, 111 gnlvnnometr, IV registmce
nn pnpírový film. pás. Dnlší oznnčení: I mikrofon, S sn-
močinný vypínnč, Ž projekční žárovkn, K projekční kon-
densátor, M mngnet, Vl vlákna, O objektiv projekce,
L elektromagnetická ladička ve spojení s časoměřičem
syst. Jaquet J přes akumulátorovou baterii B, Š štěrbina,
C cívkn s filmem, V odvinovací válce, Mo motor pro
pohon odvinovncího (1, vyvolávncího zařízení, A nutoma-

tickJÍ vyvolávač filmu, F' vyvolaný film.

membránu naslouchatelny počne vlákno kmitati a
kmitání vlákna je fotograficky zaznamenáváno na
registrační pás, běžící konstantní rychlostí. U jiných
přístrojů je registrace prováděna písátky podoby
plnicích per. Důležitou zůstává okolnost, že na jedi-
ný běžící pás jsou zaznamenávány kmity vláken
všech naslouchatelen a k nim se řadí ještě časové
záznamy přesného chronometru. Interval časových
záznamů se řídí podle užitého ehronometru a bývá
zpravidla 'I., sec, 0,01 nebo 0,001 sec. Tím, že vše-
chny záznamy jsou provedeny na jediném pásu, je
možno provésti velmi jednoduché odečtení časových
rozdílů, o které stihla zvuková vlna jednu stanici
dříve než druhou. Stačí k tomu pouhé promítnutí za-
čátků kmitů na časovou škálu.

A -----------~~--

B --~.---------~-
c -.~----~~~~~~-----~--
o --~!U1",~~~~~--~~----
E----------------~---____I1,Ip.___-

:li
Č.a5_~ __

Jednotkou měření jest tudíž jednotka časová. Na-
měřené časové intervaly jsou zpravidla hodnoty vel-
mi malé, neboť teoreticky může při základně 2 km
dlouhé dosáhnouti časový rozdíl hodnoty 6 vteřin.
Avšak jen těžko lze předpokládati, že by zvukový cíl
se nacházel ve směru základny. Zpravidla jsou na-
měřené intervaly zlomky vteřiny. Pro ně byla zvo-
lena jiná jednotka časová a to t. zv. tercie, rovna-
jící se 0,01 vteřiny, případně u přístrojů s velmi cit-
livým chronometrem značné přesnosti se užívá k vy-

1942/2



jádření časových intervalů 1 milisekundy jako ča-
sové jednotky.
Srdcem fonometru je přesný chronograf, který

v tomto přístroji vykonává vlastně tutéž funkci, jako
dělený kruh u strojů úhloměrných. Schema fotoelek-
trického chronografu jest uvedeno na obr. 5. Kyvad-
lový systém chronometru jest tu znázorněn jen sym-
bolicky, neboť sebepřesnější kyvadlový stroj by byl
pro polní službu nepo itelný již svou snadnou zrani-
telností vůči nárazům. Mnohem lépe než kyvadlo vy-
hovuje potřebám polní služby strunový chronometr,
který svými pravidelnými kmity otvírá a staví cestu
světelnému paprsku projekční lampy. Tyto okamžiky
jsou pomocí fotočlánku na registrační pás zazname-
návány.
Velmi oblíbeným chronografem ve zvukoměřičství

jest elektromagnetická ladička. Obyčejná ladička,
byvši rozezvučena, dává sice pravidelný kmit s kon-

Obr. ;5.
Schema fotoelektrického ch-ronogntfu.

stantní dobou kmitu, ale vlivem útlumu slábne JeJl
amplituda, až konečně přestane kmitati vůbec. Aby
se tato nesnáz odstranila, je ladička uvnitř ramen
opatřena několinásobným elektromagnetem, jímž
prochází proud akumulátoru. Ladička si při tom
tvoří sama vlastní přerušovač. Svým kmitáním uza-
vírá a přerušuje vodivý okruh v periodě, jak sama
kmitá. Kontakt, nacházející se na vnějších rame-
nech ladičky způsobí, že okruh jest uzavřen, čímž
ramena ladičky jsou přitahována vnitřními elektro-
magnety. Přitažením se však vodivý okruh přeruší,
elektromagnety jsou bez účinku a ramena ladičky
se zase oddálí a proces se opakuje. Je-li ladička vy-
robena z invaru, je vůči změnám teploty téměř ne-
citlivá a laboratorně zjištěná doba jednoho kmitu
je konstantní.
Zaclání-li hrot ladičky ve svém kll'itání cestu svě-

telnému paprsku, vrhanému projektorem na běžící
film nebo registrační pás, stává se z ní přesný chro-
nograf. Stejně může býti ladička opatřeba na konci
ramene rycím hrotem nebo pisátkem a zaznamená-
vati svůj. kmit na papírový pás přímo. Obr. 6 nám
znázorňuje schema elektromagnetické ladičky s osci-
lační lampou a vnějšími elektromagnety, které před-

stavuje zlepšený typ popsaného ladičkového chrono-
grafu.
Kmitočet ladičky je upravován laboratorně srov-

náváním s chodem astronomických hodin tak dlou-
ho, až tvoří celé a vhodné číslo. V praxi vyhovuji
nejlépe kmitočty 50, 100 a celé násobky stokmitové.
Tím, že rychlost běžícího pásu můžeme bez námahy
libovolně měniti, můžeme dáti i délce 1 kmitu libo-
volnou délku. Tak při rychlosti pásu 1metru za vte-
řinu činí délka kmitu jedné tercie, t. j. setiny vteřiny
právě 1cm. Je pochopitelné, že odhad na takové ča-
sové stupnici i při tisícinách vteřiny jest velmi jed-
noduchý.
Pro řešení analytické bude však nutné namerený

časový interval vyjádřiti délkově, což se stane jed-
noduchou multiplikací hodnotou skutečné rychlosti
vlny. Není účelem tohoto článku odvozovati všechny
detaily zvukoměřičské praxe, a proto se spokojíme
při fysikálních výpočtech se vzorci, jak byly jinde
odvozeny. Rychlost zvukové vlny se mění nejen změ-
nami teploty prostředí, v němž se rozruch šiří,
nýbrž i změnami množství vodních par tam obsaže-
ných. Konečný vzorec pro rychlost postupné vlny
v prostředí teploty t, napětí vodních par e a bar.
tlaku b zní

Cf = c"y'l- /ft (1 + 0,16~) (1)

Vítr, unášející zvukovou vlnu, mění její rychlost
zhruba o její podélnou složku

avšak přesný vzorec pro rychlost zvukové vlny uná-
šené větrem jest

c= u cos 11' + \/ét2 - u2 sir12'lf} (3)

Naměřený časový rozdil jest ale rozdílem drah zvu-
kových paprsků ke dvěma různým bodům (konco-
vým bodům základny). Vliv rychlosti a směru větru
na zvukové paprsky jest pro každou naslouchatelnu
rozdílný s ohledem na jejich polohu k cíli. Úhrnný
vliv, kterému jsou podrobeny oba paprsky jedné zá-
kladny, jest vyjádřen vzorcem korekce časového roz-
dílu

U
k1 = Z cos liJ 02

1942/3



V uvedených vzorcích (1) až (4) znaCl Cu nor-
mální rychlost zvukové vlny, Ct její rychlost za tep-
ploty t, e napětí vodních par, b barometrický tlak,
;-(= 1 : 273, u rychlost větru v metrech za sec.,
/1' směr větru, z délku základny. Pokud se uvádí
rychlost vlny c bez indexu, značí to skutečnou její
rychlost po provedených opravách.
Konečně není na měřený časový rozdíl bez vlivu

ani rozdíl výšek LlH obou uvažovaných nasloucha-
cích stanic, k jehož určení postačilo odečtení tlaku
na aneroidu. Hodnota korekce rychlosti zvukové vlny
v důsledku nestejných výšek naslouchatelen je dána
jednoduchým, přibližným vzorcem

LlH2
k.,= - --
- 2 s. c

v němž s znaCl naslouchací vzdálenost, zjištěnou
hrubou aproximací. Hodnota k2 bude tím nepatrněj-
ší, čím výškový rozdíl stanic bude menší. Tímto po-
znatkem se řídíme již při výstavbě naslouchacího
systému.

Rešení analytická.
Pro analytické řešení úlohy známe podle před-

cházející úvahy rovinné souřadnice 6 až 8 stanic a
časové rozdíly zvukového nárazu pro každou základ-
nu jednoduchou i kombinovanou. Podle provedeného
meteorologického měření byly měřené časové rozdíly
opraveny podle vzorce (1), (4) a (5). Z rovinné geo-
metrie ale víme, že geometrickým místem bodů, ma-
jících od dvou pevných bodů konstantní rozdíl vzdá-
leností jest hyperbola. Obecně ovšem dvojplochý ro-
tační hyperbolQiťi. Spokojíme-li se s řešením v ro-
vině, pak neznámý zvukový zdroj se nachází na
větvi hyperboly, jejímiž ohnisky jsou dvě naslou-
chatelny a jejíž velikost reálné osy jest dána měře-
ným časovým rozdílem, násobeným skutečnou rych-
lostízvukové vlny, tudíž

ic
a=-i

Z obou větvi hyperboly přichází v úvahu ona, která
je přikloněna stanici dříve slyšící.
Podobně i další dvojice naslouchatelen určují svý-

mi souřadnicemi a měřenými časovými rozdíly po
příslušných opravách další větev druhé, třetí atd.
hyperboly, jejichž společný průsečík představuje
hledaný cílový bod.
Tím je dán základ k analytickému řešení úlohy.

Praktická fonometrie se přirozeně vyhýbala čísel-
ným výpočtům, snažíc se dosáhnouti cíle cestami
llchúdn~jšími, rychlejšími a účelu věci svou přesností
dostačujícími. Není proto divu, že se řešením ana-
lytickým zabývalo jen málo autorů, mezi nimiž jest
třeba u nás jmenovati Gebauera, který učinil v té
věci prvý pokus r. 1925. Aby obtížný úkol zjedno-
dušil, použil pro jednoznačn~st úlohy 4 bodů A, B,
a. D a časových intervalů i2 mezi stanicemi AB, i"
mezi Ba, a i+ mezi stanicemi OD. Interval i, budiž
pova~ován za nulový bodu A.

1. Řeš e n i n e při m é.

Souřadnice bodů A(xA,YA), B(XJj,YB), O (xc,Yc),
D(XD,YD) redukujeme na bod A, takže po redukci
:bude míti bod A souřadnice x, = Y, = O. A nyní

celou souřadnou osnovu otočme tak, že souřadná osa+ Y bude procházeti bodem B. Jde, jak patrno,
o jednoduchý způsob transformace souřadnic. Ana-
logicky označíme souřadnice ostatních bodů redu-
kovaných a transformovaných do nové soustavy
B(X2Y2), 0(X3Y3), D(x4y4). Z náčrtu vidíme, že zvu-
ková vlna, šířící se z bodu Z o neznámých souřadni-
cích X.?> Y z dosáhla bodu A v neznámém čase t"
Avšak pomocí této neznámé a časových intervalů i",
i3, i. lze psáti rovnice dalších poloměrů:

r, = t, - i,= t',
r2=t,-i2=ť"
r,,=t,-i,,=ť;:
r+=t,-i.=ť+ (7)

Neznámý bod Z můžeme ale určiti jako průsečík
kružnice poloměru t'1 a středu A, kružnice poloměru
t' 2 a středu B a podobně dalších dvou kružnic o po-
loměru ť3J ť4 a středech O, D. Za předpokladu, že
Xl = O, Y,= O lze psáti rovnice těchto kružnic,
označíme-li souřadnice hledaného bodu x," Y,,:

Xo2 + Yo2 = t,2
(xo - X2)2 + (Y" - y2)2 = (t, - i2)"
(xo - X3)2 + (Yo - y3)2 = (t, - i)"
(XO-X4)2+ (Yo-y4)2=(t,-i4)2 (8)

Vyčíslíme-li tyto rovnice provedením naznačených
výkonů a zavedením dalšího označení

xn2 +.Yn2 === rf/z

2 • 2
Tli -~" -k (9)2 - n

obdržíme 3 rovnice o třech neznámých X, Y, t,
XOx2 + YOY2 ± t,i2 = k"
XOx3 + YOY3 -+- t,i3 = k"
XOx4 + YOY4 -+- t,i.= k4 (10)

z nichž snadným výpočtem získáme souřadnice ne-
známého bodu xo,Yo' ovšem v souřadnicové soustavě
redukované a otočené, v níž spojnice bodů A, B tvoři
kladnou osu Y. Aby souřadnice cíle_Z mohly býti
vyjádřeny v původní souřadnicové soustavě, museli
bychom provésti zpětnou transformaci. Ze soustavy
rovnic (10) vypočtená neznámá t, umožňuje zjistiti
velmi snadno i poloměry dalších kružnic ť", ť'l' ť.,
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dosazením do rovnic (7). S použitím původních sou-
řadnic bodů A(XAYA), B(XBYB) a vypočtených délek
ť 1 a ť 2 můžeme řešením trojúhelníka ABZ vypo-
čísti souřadnice bodu Z(x"Yz)' Stejným způsobem
dospějeme k témuž cíli výpočtem trojúhelníků BCZ
a CDZ.

2. Řeš en fl:p ří m é.

Analytická řešení zvukoměřičské úlohy se vyzna-
čují vůbec častými transformacemi, jak jsme viděli
v předcházející kapitole nepřímého řešení. A to ještě
byla vzata v úvahu jen prvá čtveřice nas10uchatelen
pro jednoznačný výpočet souřadnic cíle. Měly-li by
se vyčerpati možnosti všech kombinací naslouchate-
len, pak by na př. při naslouchacím systému 8 sta-
nic musel býti dřívější číselný postup opakován
s různými hodnotami celkem pětkrát, ale ještě by
nebyly brány v úvahu možnosti kombinovaných zá-
kladen.
Důvod častých transformací jest na snadě. Hyper-

bola, jako křivka druhého stupně má sice jednodu-
chou rovnici, ale jen ve svém středovém tvaru. Tím
rozumíme analytické vyjádření této křivky v sou-
řadnicové soustavě, jejíž počátek spadá do půlícího
bodu spojnice ohnisek, jež tvoří reálnou osu X.
Příklad průsečíku dvou hyperbol nám znázorňuje

obr. 8. Každá z hyperbol je dána souřadnicemi svých
naslouchatelen A(XAYA), B(XBYB), C(xcYc), D(xlJYlI)

'k 'I' I in V kt· k' h v'a del ou rea ne po osy all =2' pra IC yc prlpa-

dech se však bude jednati o průsečík celé řady hy-
perbol. Předpokládáme-li, ~ rovinné souřadnice na-
slouchatelen a tím ohnisek jednotlivých hyperbol
jsou dány ve společném souřadnicovém systému, pak
nemůžeme bez předchozích transformací řešiti rov-
nice hyperbol vůbec, neboť středové tvary rovnic

prvé křivky b/X'2 - a1
2y'2 = a/b/

druhé křivky b22X"2 - a/y"2 = a22b22 (11)

/1: IIi /'
, I

'I

f
,/ '

I" t /~~a.:,---o
I I \

I I \
I I \

\

se vztahují ke dvěma různým počátkům ()I'. O2,

Transformaci obou rovnic (11) jest nejlépe provésti
do společného systému, v němž jsou souřadnice na-
slouchatelen dány. K tomu účelu použijeme obec-
ných transformačních r0vnic. Z obr. 8 vidíme, že

x' = x cos f, - Y sin fl -t- n,
y' = x sin f I + y cos f I + ml

Úhel stočení f I prvé hyperboly jest dán úhlem
kladných os X obou soustav, t. j. soustavy společné
a soustavy prvé hyperboly. Velikost posunů m" n,
jest kolmá vzdálenost počátku společné soustavy od
souřadnicové osy X a Y prvé hyperboly. Pro volený
příklad jest souřadnice y' bodu P záporná.
Transformovanou rovnici· prvé křivky obdržíme

dosazením rovnic (l1a) do prvé rovnice (11). Pro
druhou křivku bychom obdrželi za stejných předpo-
kladů rovnice obdobné

x' = x cos Co - Y sin 102 + n2

y' = x sin Co + Y cos 102 + m2

Dosadíme-li rovnice (llb) do rovnice druhé hyper-
boly, obdržíme pro obě křivky obecné rovnice dru-
hého stupně

u,x2 + (J,xy + :"y2 + o,x + ClY + Ip, = O
U2X2 + /í'2XY + :'2y2 + 152x + c2Y + IP2 = O (12)

v nichž x, Y jsou souřadnice bodů křivek vztažených
již ke společnému počátku f2. Po vyloučení jedné ne-
známé a vložení do rovnice druhé, obdržíme obecnou
křivku stupně čtvrtého

aox" .+ a,x" +. ai"X2 -+- a"x + a, = O (13)

v mz koeficienty a.o' aj' al", a,p a" při neznámé x
mohou nabýti obecných hodnot, kladných i zápor-
ných. Řešení rovnice (13) poskytuje 4 kořeny jako
přirozený důsledek toho, že dvě křivky druhého stup-
ně se protínají obecně ve 4 bodech.
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Postup výpočtu takové rovnice uvedl Láska a
Hruška na str. 228 knihy "Teorie a prakse numeric-
kého počítání" (Jednota čes. matematiků a fysiků
v Praze 1934), který pro úplnost a možnost srovnání
s jinými metodami, zejména s později uvedeným
počtem vyrovnávacím uvedeme stručně ve výsled-
cích. V rámci tohoto pojednání se nemůžeme roz-
šiřovati o jiných metodách, jako Newtonově, regula
falsi, metodě iterací, Bernoulliově, Graeffe-Encke-
ově, které s teorií o separaci kořenů rovnic vyšších
řádů patří do speciální části matematiky.
Vyjděme z rovnice (13). Substitucí

x=z-~
4 a"

a dělením celé rovnice a" obdržíme

z4 + pZ2 + qz + r=O (14)

v mz JIZ nenacházíme kubického členu neznámé z.
V této rovnici položme z = u + v + w s podmín-
kou, že

1 1
u.vw=-8q a U2+V2+W2=_-2P (15)

pak resolventa rovnice (14) zní:

(g-u2) (g-v2) (g-w2) ==
_ . - P p2 _ 4 r q2
== g3 + 2g2 + 16 -g-64 =0 (16)

a pro kořeny g" Y'2' g3 této rovnice platí vztahy:

u=+ rgt' v=+ 1 g~,
w=+ Vgg h (17)

S podmínkou - q= 8 u v w uvedenou v rovnici
(15) jest při reálných p, q, r,

± zJ = + Vg I+ Vg; - Vg~ I
-+- Z2 = --:-V~ - Vg~+ V!h , + při q> O

-t- Zg = - Vgl +Vg~+ V!h J( - při q<O
-+- z! = - V~ - V~ --;-VY3

a
a konečně neznámá x = z - I jak jsme již dříve

4 ao
stanovili podmínku substituce ve vzorci (13a).
Komplikovaná možnost volby kořenů jest usnad-

něna tím, že velmi zhruba jest poloha cíle známa
(alespoň odhadem cílového prostoru). Z rovnice
(13a) ve spojení s rovnicemi (18) vidíme značnou
potíž při volbě lllislušného kořene. Potíže při prak-
tickém počítání se však mimo to projevují ještě
v nepřesnosti výpočtu jeho hodnoty, nepočítáme-li
trvale s dostatečným počtem desetinných míst. Ale
i tak nedává tento pracný postup žádný obraz přes-
nosti, s jakou jsou souřadnice cíle vypočteny. vý-
počet se dále prodlužuje opakováním téhož postupu
8 dalšími dvojicemi naslouchatelen, které určují dal-
ší větve hyperbol.

Rešení asymptotální a tangenciální.
1. MI\ohem snáze než přímou metodou číselnou do-

.spějeme k cíli tím, že část křivky v uvažovaném
místě nahradíme přímkou, a to buď její asymptotou,
nebo její tečnou. Máme-li jen zhruba určiti souřad-

nice průsečíku dvou hyperbol, pak stačí stanoviti
průsečík příslušných asymptot, které jsou křivkám
velkých rozměrů velmi blízké. Pro středový tvar
rovnice hyperboly můžeme velmi snadno odvoditi
rovnici její asymptoty

b
podobně y" = ± ~ x". a,

jako tečny křivky s bodem dotyku v nekonečnu,
procházející středním bodem základny. Výpočet a
konstrukce úhlu OJ, a W2 jsou jednoduché, neboť

Rovněž směrník základny AR a CD jest dán má-
mými vzorci

YIJ-YA YD-Ye
tg OAB= , tg oen = (21)

XIJ-XA Xn-Xc

takže směrníky asymptot jsou

0, = OAB - 0)" 0'2= Gen - 0)2 (22)

Ku zlepšení výsledků a dokonalejšímu nahrazení
křivky přímkou můžeme použíti další známé asymp-
totální rovnice hyperboly:

e .~
1

lit = 4~-:'
platné pro prvou hyperbolu na obr. 9, jejíž základ-
na jest AR. Pro druhou a další hyperbolu platí
v jejich osovém systému souřadnic stejné rovnice se
změněným indexováním prvků. Pro aproximaci mů-
žeme s dostačující přesností považovati vzdálenost
průsečíku asymptot od osy základny (t. zv. naslou-
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chací délku) za souřadnici ~n a na základě rovnice Kresba: Ing. Dr. V. Elznic.
(23) můžeme pro každou křivku vypočísti odpovída-
jící souřadnici 11m nebo použíti konstrukce znázorně-
né v obr. 9, založené na podobnosti trojúhelníků.
Vyrýsováním rovnoběžky, vzdálené od asymptoty

o hodnotu 1},,, nebo lépe o kolmou hodnotu

přiblížíme se velmi vlastní křivce a průsečík takové
rovnoběžky s rovnoběžkou druhou, odpovídl"!-jícídalší
základně, dává se značnou přesností polohu skuteč-
ného průsečíku křivek.
Bez důkazu uvedeme vzorec, kterým je vyjádřena

přesnost asymptotálního řešení:

A"
<5n=4 k//2

v němž chyba <5" v souřadnici 11// a tím i chyba v po-
sunu větve hyperboly je vyjádřena chybou ,1m které
jsme se dopustili v určení naslouchací délky. Poměr
naslouchací délky ~" k poloviční délce základny jest
kn =;" :e". Tak na př. pro délku základny 2 km
a naslouchací délku 10 km jest k = 16), Jestliže jsme
pro tento případ určili polohu prnsečíku asymptot
o 100 m odlišně od skutečné polohy cíle, pak tato
chyba měla v zápětí vadné vyrýsování rovnoběžky
s asymptotou o

Li 100
(~= 4 kt = 4 . 102= 0,25 m.

2. Je-li bod Z bodem hyperbo}y, pak svírají spoj-
nice q" q2 S koncovými body'iákladny A, B úhel
průvodičů qJ. Opíšeme-li kružnici k, tak, aby pro-
cházela těmito třemi body, pak všechny body ležící
na této kružnici, tudíž i bod Z', mají týž úhel prů-
vodičů qJ vzhledem k základně AB. Středový úhel se
však rovná dvojnásobnému úhlu obvodovému a p,o-
to spojnice Z'M, stejně jako ZM půlí tento úhel a
můžeme proto psáti

-- 11 (P,.= AS = .e2 + OS2 = e . cotg qJ + e tg :=
2

= e (tg ~ + cotg qJ) (25)

-- - r.r
neboť OS= e ctg qJ, OM = t= e tg -2"'

Opíšeme-li bodem MJ t. zv. tangencialem kružnici
tak, aby procházela body A, B, protne tato kružnice
symetrálu OS v bodě E a platí další vztahy:

e
p= ME=MB=----

cos qJ/2

ET ic ic r.r
W = --.---= ----= - cos -

EM . 2 P 2 e 2

takže směrník tečny jdoucí tangencialem M (XJbYM)
jest 01,= aAB+ 90° - w. Souřadnice bodu M vy-
plývají z jednoduchých rovnic

Xli = ~(XA + xn) + t· sin OAIl =
~ (X.I + Xli) + e . tg ~ sin aAJJ

YM=~(YA + YB) + t· cos OAR =
rp

=~(YA + YB) + e. tg 2 cos OAB (28)

Tím jsou odvozeny základní vzorce pro řešení úlo-
hy. Každá uvažovaná základna, ať jednoduchá či
kombinovaná, dává jednu tečnu křivky, které se
mají teoreticky protínati v jediném bodě. Každé zá-
kladně odpovídá jeden tangenciální bod, takže za-
vedeme-li indexování pro každou základnu, můžeme
psáti rovnice směrníků tečen:

at,= OAB - W, + 90°

Ot2=OBC-W2 + 90°

Ot3= ocn - W3 + 90° atd. (29)

Avšak teoretickému předpokladu obecně vyhověno
nebude, neboť se do měření vloudily nevyhnutelné
chyby, jejichž odstranění a zabránění se vymyká
možnostem a schopnostem pozorovatele. Tyto nevy-
hnutelné chyby jsou způsobeny nejen nedokonalost-
mi v odečtení měřicích strojů, časových záznamů na
registračním pásu, nedokonalou znalostí meteorolo-
gických poměrů po celé délce trati zvukového paprs-
ku, ale i setrvačností hmoty kmitajících vláken gal-
vanometru nebo pisadel, stejně jako membrány mi-
krofonů. Určitý vliv má i refrakce zvukových pa-
prsků v nehomogenních vrstvách troposféry, která
se projeví zejména při značných naslouchacích dél-
kách.
Všechny tyto okolnosti způsobí, že tečny, jinak

dokonale nahrazující v daném místě vlastní křivku,
se nebudou protínati v jediném bodě, nýbrž vytvoří
ve svém celku mnohoúhelník chyb. Těžiště vzniklého
obrazce je nejpravděpodobnější polohou neznámého
bodu. O způsobu řešení není se však třeba zvlášť roz-
šiřovati, neboť úloha jest analogií protínání vpřed
s nadbytečným počtem směrů. O váze pozorování
bude pojednáno dále. (Pokračován!:.)
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V triangulaci adamovských lesů, kterou autor pro-
vedl za příčinou fotogrametrického měření v letech
1927/28, vyskytl se v podrobné triangulaci revíru
Hády trigonometrický bod Č. 7, který nebylo možno
určiti žádným způsobem protínání, protože nebyl
viditelný se žádného dříve určeného trigonometric-
kého bodu, ani nebylo vidět s něho na žádný okolní
trigonometrický bod. Autor se rozhodl určiti jej
jako polygonový bod u z lov ý, v němž by se protí-
naly 3 volné polygony, vedené z trigonometrických
bodů Č. 8, 10, 6, obr. 1.

t., I I ~-~~116 I
I ., • I

- I -r-----L /.1 I 116~

! I / I f. I
I • / I

Jelikož však všecky 3 dané trigonometrické body
byly ve vysokém lese a signalisovány toliko stromo-
vými znaky, nebylo možno zaměřiti připojovací úhly
k daným trigonometrickým stranám, takže polygony
nebylo možno usměrniti.

Řešení tohoto případu se však ukázalo jako zcela
jednoduché. Podávám dva typické ptl1dady, které se
mohou prakticky vyskytnouti.

1. pří pad. Řešení provedeme na všeobecném obr.
2. V něm značí A, R

"
R2 dané doby trigonometrické,

tedy AR I' AR2 dané trigonometrické strany, co do
polohy známé. Ze souřadnic trigonometrických bodů
se vypočítají směrníky oAB!, 0B1/1" oAB2' oB2A a délky
trigonometrických stran AR1, AR2•

Bod C je společný uzel oněch tří polygonů nad
úhlopříčnami AC, Rp a R2C.

Polygony se počítají na libovolné soustavy sou-
řadné, každý samostatně. Na př. pro polygon nad
úhlopříčnou AC, obr. 3, byl položen počátek pomoc-
né soustavy do bodu A a pomocná osa X' ztotožněna
s první polygonovou stanou A-1. Tím byl polygon
pomocně usměrněn.

!I'X

l

V pomocné soustavě byly vypočítány pomocné
souřadnice všech jeho vrcholů. Ze souřadnic počátku
a ltonce vypočtena délka hlavní úhlopříčny AC = b.
Z rozdílů směrníků první a poslední strany a hlavní
úhlopřičny stanoveny připojovací úhly f(l = 0'.'1(; a
1]1= 0(;,n~1 - OCA'

n-2 n.! C
_. --...Jfr r,-I

ueA

Podobně· byly stanoveny i v obou zbývajících po-
lygonech hlavní úhlopříčny Rp a Rp, jakož i při-
pojovací úhly E, n.
Dané strany trigonometrické a vypočtené hlavní

úhlopříčny polygonů dávají čtyřúhelník ARpB2>

obr. 2. V jednotlivých jeho trojúhelnících se počí-
tají vnitřní úhly podle známých vzorců pro polo-
viční úhly.
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tg (;' = V~~-=---(:)--~(8~,)C,) ,

kd • a, T b + c,ez 8= 2 .

Je však výhodno zavésti poloměr r vepsané kruž-
nice, jenž je dán vzorcem

takže vzorec pro tg ~' nabývá tvaru:

p, r
tg --= -------,
2 s-b

1', rtg -- = ---
2 8-C,

Z těchto vzorců byly vypočteny vnitří úhly Cl" /3"
t', a Cl2' /32' Y2 v obou trojúhelnících a součet jich
v každém trojúhelníku musí býti 180°, což je kon-
trola výpočtů.
Takto vypočtené úhly jsou však zároveň i vnitřní

úhly čtyřúhelníku ABPB2, jemuž musí vyhovovatí,
aby byl geometricky uzavřen. Ale obecně tomu tak
není, a je nutno vypočtené úhly pOdrobiti vyrovnání.
Poněvadž jde již o podrobné body trigonometrické se
vzdálenostmi kolem 1 km, bylo zvoleno jednoduché
geometrické vyrovnání (bez podmínky minima).
Úhlové podmínky jsou tu 3: dvě trojúhelníkové

a jedna vnucená, na bodě A, kdež svírají polohou
dané strany AB, a AB. pevný úhel v= 6AB2 - 6AB"

Tento úhel musí vyplňovati vypočtené úhly a, a Cl2'

takže vnucená podmínka má tvar

(l, + v, + U2 + v2 = 11 ,

kdež v,, v2 jsou opravy. Jelikož přesnost obou úhlů
je stejná, lze položiti v, = v2 = v, takže předešlá
rovnice přejde na tvar

u, + U2 + 2v = 11

w
v=--2 .

Opravením úhlů u,, U2 se však poruSl teoretický
součet úhlů v trojúhelnících a je tedy třeba uspoko-
jiti podmínky trojúhelníkové.

V prvním trojúhelníku musí platit:

U, + v + /3,+ v, + ;',+ v, = 180°.

2 v, + v =0,

neboli oprava úhlů II, a ?"

V
v,=- 2'

V druhém trojúhelníku platí obdobný postup s vý-
sledkem pro opravu úhlů tJ2' ;'2:

v
v2=-2'

Dále je nutno čtyřúhelník ABpB2 u z a v ř í t i na
g e o m e t ri c kýt v a r, tedy uvážiti ještě p o d-
m í n k u str a n o vou, která plyne z požadavku,
aby i po vyrovnání společná strana b měla tutéž
hodnotu, ať se počítá v kteréhokoliv trojúhelníku; to
znamená, aby se

b =_c, ,sin (/3, + vs) __ c2• sin (/32 + Vs)
sin (1', + vs) sin (JJ2 + vs)

kdež Vs je další příslušná oprava obvodových úhlů,
sevřených stranami, polohou ještě proměnlivými.
Odtud vychází zmíněná podmínečná rovnice stra-

nová

Když se převede na lineárný tvar, vyjde beze zření
na znaménka na př.

!1,vs + ",,2VS + L13vs +J4v" + A.= O (5)

A.= (log c,+ log sin /3, + log sin 1'2) -

- (log c2 + log sin /32 + log sin y,) =
= log (J - log J

a di jsou příslušné logaritmické diference pro 1",
vypisované při vyhledávání logaritmů sinusů dotče-
ných úhlů.
Označí-li se

(d, +12) =[dJ,:.

Ua +'4) = Uh

I.
V ..•=== - -. -----

t/l]: + [dJi

Tuto opravu obdrží úhly v čitateli rovnice (4) a
stejnou opravu, ale o pač n é h o znaménka ůhly
ve jmenovateli, Po vyrovnání úhlů se vykonají vše-
cky kontroly dosazením do podmínečných rovnic, ze-
jména do rovnice stranové, jak je obvyklé,

S o u řad nic e bod u C stačí počítati pouze od
bodů B

"
B2• Je tedy nutno vypočísti strany a" a2

(stranu b však také na kontrolu), usměrniti je a vy-
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počísti souřadnicové rozdíly a pak souřadnice. Obě
dvojice souřadnic musí spolu souhlasiti.
Z výpočtu souřadnic bodu O vychází zároveň

usměrnění hlavních úhlopříčen polygonů. Protože
byly vypočítány připojovací úhly fi (obr. 3) k hlav-
ním úhlopříčnám polygonů, lze nyní také polygony
definitivně usměrnit a vypočíst v oficiální soustavě
souřadné. Připojovací chyby na bodě O se pohybují
v mezích jen několika cm.

Pří k I a d. Uvedeme aspoň ve výtahu data pro
výše zmíněný bod Č. 7.

a) Dané body:

LI 10
LI 6
li 8

y
+ 23.125,64+ 24.627,77+ 24.014,42

x
+ 114.181,77+ 116.306,88+ 113.850,89

b) Vypočteno:

a10•6 = 35° 15' 16.22",
c1 = 2602,400,
a1 = 1438,890'
b = 1491,860,

010,8 = 110° 25' 10.47"
c2= 948,370,
a2= 1114,783,

1. a1= 26 50 59,66 2. a2= 48 18 06,36
tJ1 = 275522,14 tJ2 = 921548,16
1'1= 125_~338,2~ __ 1'2= 3926 05,48

součet= 180°00'00,00" součet= 180°00'00,00"

c) Po prvé vyrovnané úhly (z podmí-
ne k ú h lov Ý c h) : (~

1. trojúhelník a1 265123,77 + 24,11
tJ1 2755 10,09 -12,05
1'1 125]3 26,14 -12.06 _

součet 180 00 00,00 + 24,11
- 24,11, dif. O

2. trojúhelník a2 481830,48 + 24,12
tJ2 921536,10 -12,06
)'2 3925 53,42 - 12,06 _

+ 24,12
- 24,12, dif. O

d) V y r o v n á n í z pod m í n k y str a n o v é:

Oprava Vs = +20,04"

Definitivně vyrovnané úhly v trojúhelníku:
II , " o , "

1, a, 265123,77 2. a2 48183048
tJ, 275530,13 tJ2 921516,06
1'1 1251306,10 1'2 392613,46

součet 1800000,00 součet 1800000,00

e) Výpočet souřadnic bodu 7:

Vypočtené strany aJ' a2, b.
log aJ= 3'1580801, log a2 = 3'0472154
log b z 1. trojúhelníku 3'1737121,5

z 2. trojúhelníku 16,5

0",7 = 0".10- (3,= 187° 19' 46,09"

08,7 = aS•10 + {J2= 22° 40' 26,53"

f) Výpočet polygonů (obr. 1).

Polygon I. - Připojovací úhel fti = 80 15' 10,14".
Polygon má 16 vrcholů. Koncové chyby v souřad·

nicových rozdílech jsou Oy= - 0,01 a ox = - O/JS.
Polygon II. - Má 15 vrcholů. Připojovací úhel

flO = 5° 37' 50,30". Koncové chyby v souřadnicových
rozdílech jsou: Oy=-0,07, ox=-0,06.

Polygon III. - Má 17 vrcholů. Připojovací chyby
13/1= + 0,04, ox= + 0,06.

2. pří pad. - Určovaný bod U leží u v nit ř
daných bodů trigonometrických A, B, O, D, obr. 4.

Vnitřní vrchol (pól) má
býti označen písmo U.

AU, BU, OU, DU jsou hlavní úhlopříčny polygo-
nů, jichž předběžné délky se vypočtou po vyřešení
polygonů v libovolně zvolených soustavách.

Ze souřadnic daných bodů se počítají opět jejich
-směrníky a délky: 0AB, OBA, AB, 0BC, 0CB, BO atd.
Z obvodových stran a hlavních úhlopříčen se po-

čítají v každém trojúhelníku vnitřní úhly, jichž sou-
čet musí činiti v každém trojúhelníku 180°, což je
kontrolou.
Avšak vypočtené úhly trojúhelníkové nebudou vy-

hovovati obrazci AB.ODU jako celku a je opět nutno
úhly ty vyrovnati.

a) Především jde zase o úhlové podmínky
v n u cen é. Na daných bodech jsou opět pevné úhly

Tyto úhly musí býti přesně vyplněny dvojicemi
vypočtených úhlů obvodových, o nichž lze předpo-
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kládati, že mají stejné váhy. Proto platí na př. ve Je však
vrcholu A:

W{/

Va=- 2

Podobně se odvodí úhlové opravy na ostatních
vrcholech.

WI,
vli=-2"

Wc
v"=--2'

Wd
Vd=- 2 (7a)

b) Podmínky trojúhelníkové. Přede-
šlými opravami se poruší součty úhlů v trojúhelní-
cích a proto je třeba opraviti také úhly y.

Na př. v trojúhelníku I. platí tato podmínka:

a, + Va + /J, + Vb + y, + V, = 180°.

V, =- (Va + Vii)

Právě tak v ostatních trojúhelnících,
Ve II.. . V2 = - <14>+ Ve),

ve III.. V3=-(Vc+Vd),
ve IV. . . v4=-(v,,+va).

c) S o u čet ú h lůn a pól u U. - Označme
V jako další opravu úhlů y, plynoucí z podmínky, že
součet úhlů ')'i na centrálním bodě U musí býti 3600•
Zároveň ovšem musí býti zachovány také podmínky
trojúhelníkové, takže na př. v I. trojúhelníku musí
platit:

a, + /J, + r'1 -180 = O,

Podle rovnic (8)

Úhel Y1 není třeba po druhé opravovati. To platí
o všech ostatních úhlech y.
Protože se opravy úhlů')' na centrálním bodě rov-

nají O, musí býti součet všech úhlů y, opravených
z podmínek trojúhelníkových rovněž roven 360°.

;',+ v, + Y2 + v2 + ')'3 + v3 + Y4 + V, = 360°(10)
d) U z a vře n í obr a z cen a g e o m e t r i c-

kýt v a r. Konečně nutno obvodové úhly ještě opra-
viti na základě podmínky stranové, která zní:

kdež Vs je příslušná oprava.
Výpočet opravy Vs je obdobný předešlému přípa-

du, stejně i všecky další výpočty.

D o s lov. Vřazování bodů použitím zauzlených
polygonů řešil autor již r. 1936. Je zvlášť vhodné a
účelné při podrobném měření lesů, když nastane ta-
kový případ, jak byl vylíčen pro zmíněný bod č. 7.
Velmi však zajímavé bylo zjištění, že se doporu-

čuje podobný postup i pro bod y niž š í c h řád ů
stá t n í c h t r i a n g u Ia c í, jak nalézáme ve vel-
mi cenném článku G. L e h m a n na: "Die Triangu-
lation, der tragende Rahmen des Vermessungs- unrl
Kartenwerks eines Grosstaates, Grundlagen und ge-
genwartige Probleme" v Zeitschrift fUr Vermes-
sungswesen, roč. 1940, na str. 320, 2. odstavec.

Směrnice pro zpracol'ání regulaěních plánu obcí.

K provedení vlád. nařízení ze dne 26. Če1'vna 1941,
Č. 288141 Sb. o opatřování plánů polohu (upravova-
cích) a o finanční podpoře této akce vydalo minister-
stvo veřejných prací provádčcí směrnice. Výnosem
z 29. listopadu 1941, čj. 8o/53-VlIll ai 1941 v dohodě
s ministerstvy vnit?'a, financí, školství a nár. osvětu
a zemědě!ství buly dány s m ě r nic e pro pře d-
běž n é p r á c e p./-i opatřování plánů uprav ovacích
s pří l o h o u o. p o u ž í v á n í k a t a str á l n íc h
map pro účely plám/. polohy a výnosem ze dne
2. X. 1941,čj. 80/41- VII; 1 ai 1941 v dohodě s ministerstvy
vnitra a financí bylv dány s m ě r nic e o pod á v á-
níž á d o stí z a f in a n ční pod por u na opatřo-
vání plánů polohy.

Vzhledem k významu těchto směrnic pro celou akci
regulačního plánování měst a obcí a s ohledem na
úkoly, které byly směrnicem'i dány stavu zeměměřič-
ských inženýrů., přinášíme plné jejich znění.

Redakce.

I. Směrnice pro předběžné práce při opatřování plánů
polohy (upravovacích) obcí.

1. Po ř í z e ní p 1á n ů po 1o h y (u p r a v o v a-
c í c h) k n a ř í z e n í n e j vy Š š í hod o h I é d a c í h ('
ú ř· a d u. Ministérstvo veřejných prací nař'ídí podle vI.
nař'. č. 288/1941 Sb. jednotlivým obcím služební cestou,
aby si pořídily nebo změnily plány polohy (upravovací)
za těchto předpokladů:
a) rozvíjí-li se či dá-li se v obci očekávat silná činnosi~

osidlovací, nebo je-li nová výstavba místa nutná z dů-
vodů přetvoření dopravní sítě, zakotvení průmyslu,
zmenšení hustoty zastavění nebo jiných veřejných
zájmů a

b) obec neleží v pražském plánovacím prostoru (~ 4 cit.
vI. nař'.).
2. P o ř í z e n í p lán ů p o I o h y (u p r a v o v a-

cích) v oboru vlastní působnosti obci. Bez
újmy práva ministerstva veřejných prací dotčeného
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v bodě 1., jsou obce i nadále oprávněny poHzovati nebo
pozměiiovati z vlastní iniciativy plány polohy (upravo-
vací).

Považuje-li zemský úřad pořízení plánu polohy (upra-
vovacího) s vyššího hlediska za předčasné, může obci na-
říditi, aby práce nebyly prozatírn prováděny, anebo aby
se omezily na určité území, jež při tom místně nebo věcně
vymezí.

3. O b s a h čin n o s t i o b cíp ř i p o ř i z o v á n í
plánů polohy (upravovacích). Činnost, kterou
obce k nařízení ministerstva veřejnÝch prací (bod 1) nebo
z vlastní iniciativy (bod 2) v zájmu pořízení plánů po-
lohy (upravovacích) zahájí, budiž omezena, až na další,
jen n a p í' e d běž n é p r á c e. Ty zahrnují nejprve
zjištění skutečného stavu. Sem patří vyšetřování výško-
vÝch čar a zjištění a zaměření dále vyjmenovaných ploch
a skutečností obecního územÍ. Výsledek vyšetření skuteč-
ného stavu buď vtělen v plány a vysvětlivky, a to oddě-
leně pro zjištění:
a) výškových čar,
b) ploch využitých polním a lesním hospodářstvím, zele-

ných ploch, rozlišených na př. na rekreační území
(parky), plochy věnované sportům a tělesné výchově;
hřbitovů a urnových hájů ap.,

c) veřejných prostranství pro dopravu silniční, kolejovou,
vodní a leteckou,

d) vodních a vodohospodářských ploch,
e) vedení pro zásobování vodou, plynem, elektřinou ap.,

zařízení pro odvod splašek (kanalisace), podzemních
vedení telekomunikačních,

f) ploch věnovaných průmyslu, obchodu a živnostem,
ploch pro obytné a osidlovací účely, ploch vyhrazených
pro veřejné budovy nebo obecně prospěšná zařízenÍ.
Jednotlivé skupiny uvedených zjištění mohou být

shrnuty také do jednoho plánu, pokud tím neutrpí jeho
přehlednost.

Ve vysvětlivkách k plánům buď uveden stav platných
regulačních plánů a vytýčeny stavební, zdravotní, po-
žárně-policejní, dopravní a protiletecké obrany se týka-
jící technické závady a zamýšlené snad změny'v zásobo-
vání vodou nebo v zařízeních odvodňovacích. V rozsahu
předběžných prací mají se území nově pro zastavění urče-
ná, jakož i plánování spadající pod body b)-f) i tehdy
vtěliti v plány, když zamýšlené rozšíření plánu nebo ur-
čení ploch bylo již dřívějším usnesením obecní rady pevně
určeno. Veškerá jiná zamýšlená rozšíření plánování ne-
buďte prozatím při předběžných pracech brána v úvahu.

4. Pře ruš e n í již z a poč a t Ýc h p r a c í o p l á-
ne c h. Pokud v iednotlivých obcích bylo před dnem účin-
nosti vlád. nař. Č. 288/1941 Sb. (t. j. r>řed 12. VIII. 1941)
počato se zhotovováním nebo pozměňováním plánů polohy
(upravovacích). smí býti v těchto pracech pokračováno
jen v rozsahu naznačeném v bodě 3. Plány započaté před
dnem 12. VIII. 1941 a v dalším dokončené nesmí zemský
úřad potvrditi. Výjimky může zemský úřad pO\'oIiti, když
veřejný zájem žádá. aby se obci neprodleně dostalo no-
vého potvrzeného plánu polohy (upravovacího).

5. S h r n u t í od bor n é h o p lán o v á n Í. Dojde-li
zemskému úřadu oznámení od ministerstva veřejných
prací, že určité obci se nařizuje vyhotovení plánu (bod 1),
anebo když nějaká obec ohlásí zemskému úřadu úmysl
takový plán si poříditi nebo jej pozměniti z vlastní ini-
ciativy (bod 2), má zemský úřad
a) vstoupiti ve styk s úředními místy příslušnými pro

odborné plánování a se železničními úřady správními
a správami V'~řejnÝch telegrafů,

b) shrnouti spolu se svými vlastními, data a údaje sdě-
lené mu těmito úřady a dáti je k disposici obcím,

c) oznámiti obcím, která jiná šetření mají k doplněni
plánu polohy (upravovacího) v rámci své působnosti
provésti.
Zemské úřady mohou jednotlivým obcím nařiditi, aby

si pořídily rozbory za účelem uspořádání hospodářských,
zdravotních nebo estetických možnosti obecního území. Při
tom jsou zemské úřady povinny obcím při vyšetřováni
skutkových údajů nebo při úpravách zamýšlených veřej-
nou správou pomáhati.

6. P lán p o I o h y (u p r a v o v a c í) m ě s tam ě s-
t y s ů. Plán polohy (upravovací) musí představovati

v základních rysech, jak se má vyvíjeti využíváni osidlo-
vacího a průmyslového území města nebo městy se a jejich
výstavba. Má v něm především býti vyznačeno, které
plochy byly dosud odevzdány zastavění, které pak k úče-
lům zastavění budou připraveny a konečně které plochy
z důvodů veřejného zájmu až dosud byly nezastavěny
nebo v budoucnu mají býti ze zastavění vyňaty. Výstavba
obcí musí přihlížeti k životním podminkám obyvatelstva.
Potřeba půdy pro účely státní, hospodářské, kulturní a
zdravotní musí být v přiměřeném rozsahu zajištěna.

7. P lán y po l o h y (u p r a v o v a c í) ven k o v-
s k ý c h ob c Í. Ministerstvo nezamýšlí zprvu naříditi
všeobecně venkovským obcím, aby si opatřily plán polohy
(upravovací). Pokud se toto nařízeni stane se stanoviska
řízení osidlování a bydlení, umísťování průmyslu, nebo
pro regulaci stavění při průtazích veřejných silnic nutným,
anebo pokud obec vzhledem ke stoupajícímu ruchu sta-
~ebnímu nebo investičnímu, nebo z jiných důležitých dů-
vodů z vlastní iniciativy takové plány vypracuje, musí býti
dbáno ohledů na Dolní a lesní hospodářství. Za tím účelem
má se zemský úřad (plánovací oddělení) dorozuměti s do-
tyčnými odbornými úřady, a to se zemědělskotechnickou
skupinou zemskÝch úřadů, zemědělskotechnickými oddě-
leními okresních úřadů a zemskou komisí pro agrární
operace. Ministerstvo zemědělství bylo požádáno, aby ulo-
žilo úřadům pří",lušným pro scelování hospodářských po-
zemků, aby o zamýšleném scelování pozemků v obci (vI.
nař. č. 171/1940 Sb.) včas zemský úřad (plánovací oddě-
lení) vyrozumívaly a tomuto úřadu umožnily uplatniti při
scelování zájmy spořádaného stavebního vývoje obce.

8. O c hra n a pří rod n í c h a s t a v e b nic h JI a-
má t e k. Při vyhotovování plánů polohy (upravovacich)
budiž vždy přiměřeným způsobem přihlíženo k ochraně
přírodních a stavebních památek. .

9. Měř ít ka. Pro p ř eh led n é plány upravovacl
buď všeobecně používáno měřítka 1 : 5 000, u velkoměst li

při plánování ~elkých prosto,rů v ~!řítka 1: ~O 0v~O~.Rro
pod rob n é plany upravovaCI vetslch nebo dulezlteJslch
obcí měřítka 1: 1 000 nebo výjimečně měřítka 1: 500.
Upravovací plány venkovských obcí buďtež všeobecně po-
řizovány v měřitku 1 : 2 UOU. Dosavadni měřítko katastrál-
ních map může býti při zhotovování přehledných plánů
až na další používáno, pokud převedení plánovacího ma-
teriálu katastrálních map na měřítka 1: 5000 nebo
1: 10 000 by působilo značné potíže; stejně je přípustno
použíti tohoto měřítka přechodně Dři pořizování upravo-
vacích plánů venkovských obcí.

Při sdělávání plánů má se vycházeti. z toho, že měřítka
katastrálních map smí se používati jen do 31. XII. 1942
a že po uplynutí této lhůty má nastati převedení plánů
polohy (upravovacích) na měřítka tisícino:,é soustavy.
O technickém provedení tohoto pí'evodu, ktery bude usku-
tečněn za součinnosti zemského měřického úřadu pro
Čechy a Moravu, budou v přislušné době vydány dalši
pokyny.

10. P o u ž í v á n í k a t a s t I' á I n í c h map. Při po-
užívání katastrálních map pro vypracování plánů polohy
(upravovacích) jest dbáti pokynů obsažených v příloze
»Používání katastrálních map pro účely plánů polohy
(upravovacích). Zaměření plošné a výškové.«

11. D o z o r číč i n n o s t zem s k Ý c h ú řad Ů.
K pravoplatnosti potřebují plány potvrzení zemského
úřadu (§ 2, odst. 2 a 3 vI. nař.). Tento úřad má obcim
při pracích na plánech polohy (upravovacích) vhodně ra-
diti, je podporovati a na jejich činnost dozírati. O postupu
prací a o hotovÝch plánech buď pro každou obec vedena
evidence. Obstarávání nového plánu, nebo provedeni změn
platného plánu buď ohlášeno zemskému finančnímu ře-
ditelství před zadáním dotyčných prací.

12. Z a d á v á n í p r a c í. O způsobu zadávání prací
projekčních a oprávnění odborníků k jejich provádění
b~dou vydány zvláštními pokyny.
II. Příloha k vÝnosu ministerstva veřejnÝch prací o po-

užívání katastrálních map pro účely plánů polohy (upra-
vovacích). (Zaměření výškové a plošné.)

1. Při pořizování upravovacích plánl~, t. j. plánů ob-
sahujících program výstavby obce, objevují se obtíže
již v samých počátcích v tom, že plány polohy, t. j. plány
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.skutečného stavebního stavu obce, vypracované v měřítku

.katastrálním, a kde tyto nejsou, otisky, nebo snímky map
katastrálních, neodpovídají skutečnosti. Ježto tyto plány
jsou podkladem pro reg-ulaci, jsou obce nuceny, než při-
kročí k pořízení upravovacích plánů. doplňovati neúplné
plány polohy, resp. otisky nebo snímky katastrálních map
zjištěním údajů ze skutečnosti, t. j. prováděti příslušné
zaměřovací práce.

2. Poznamenává se, že u měst na Moravě jest sice po-
žadováno pro plány polohy (upravovací) měřítko 1:1000,
ale pořízení těchto nlánů využitím katastrální mapy
i v jiném měřítku vyhotovené než v měřítku katastrálním,
může býti účelné pro zachycení celkového stavu vývoje a
jako podklad pro vypracování plánů polohy (upravova-
cích) v měřítku 1: 1000, které z důvodu hospodárnosti
bylo by pořizovati jen pro ony části územní obce, zasta-
veného i nezastaveného, u nichž jest v nejbližší době oče-
kávati stavební ruch a proti jichž zastavení není námitek
podle zásad uplatněných ve vládním nařízení o účelném
zastavování obcí č. 185.11939 Sb.

3. Na ministerstvo financí, do jehož působnosti náleží
vedení katastrálních map v souhlase se skutečností, obra-
cejí se obce se žádostí o doplnění otisků nebo snímků ka-
tastrálních map za úhradu režijních v)·loh, příp. o nové
zaměření skutečného stavu obce (její části) za úhradu
části výloh, nevyhovuje-li katastrální mapa přesností
nebo změnou poměrů a nové zaměření potřebuje také po-
zemkový kata str. Doplnění otisků nebo snímků katastrál-
ních map podle platného stavu nebo vyhotovení nových
otisků platné katastrální mapy nezpůsobí finanční správě
zvláštních potíží a ministerstvo financí zařídilo potřebné,
aby takovým žádostem mohlo býti vyhovováno s nej-
větším urychlením. Rovněž porovnání a případně doplnění
katastrální mapy podle skutečného stavu před vyhotove-
ním otisku nebo snímku bude lze vykonati ve většině pří-
padů v nejbližších letních měsících, bude-li ministerstvo
financí o to požádáno nejpozději do konce února každého
roku. Žádostem o nové zaměření, zejména větších měst,
za úhradu části nákladů s tím spojených obcí může mi-
nisterstvo financí vyhověti jen post~em doby, ačkoli
v nejbližších letech bude moci každoX!ičně vyjIti vstříc
aspoň 10 obcím tím, že v zájmu plánování omezí prozatím
obnovování pozemkového katastru na zastavěné a k za-
stavění určené části obcí a zbytky obnoví pro svou potře-
bu až po uspokojení většiny žadatelů o neodkladné nové
měření.

4. V zájmu zvýšené péče o úpravu obcí a opatření,
která se konají ve věci jednotného plánování, bylo bv
však na místě, aby obce s urychlením zjišťovaly skutečný
stav svých pozemkových katastrů, a to způsobem, kterým
by se získaly podklady pro vypracování plánů polohy
(upravovacích). Poněvadž dosavadní postup při pořizo-
vání plánů polohy novým měřením by byl nákladný a
zdlouhavý, bylo by za plány polohy pro vypracování plánů
upravovacích v prvé řadě použíti otisků (kopií) kat. map,
obsahujících všechny změny a doplňky vyznačené v kat.
maně. s vynecháním oněch předmětů; které podle výnosu
ministerstva financí ze dne 23. července 1940. č. j. 89606-
40 III.f6a, vydaného v důsledku nařízení říšského protek-
tora ze dne 6. února 1940, o uveřejňování kartog-rafických
znázornění (uveřejněno v jeho věstníku ze dne 26. II.
1940, č. 9/1940), nesmějí býti vyznačeny v kat. operá-
tech. Nově zaměřováni obcí by bylo, pokud lze, odložiti
na dobu pozdější, poněvadž v mnohých případech. zejména
u měst je vykoná finanční správa v rámci obnovování
pozemkového katastru, jež pro nevyhovující stav mnohých
katastrálních operátů se již koná a v nejbližších letech
vykoná v naznačeném rozsahu.

5. Pokud by šlo o op~tření vlastních otisků (kopií;
kat. map, bylo by postupovati takto:
a) v případech, kdy obec má již novější a upotřebitelný

otisk kat. map, který by nevyžadoval mnoho doplňků
a změn předmětu měření, bylo by si vyžádati do něho
zakreslení změn v příslušném archivu kat. map (pro
zemi Českou v Praze 111., Karmelitská, 'pro zemi
Moravskoslezskou v Erně, Kobližná). Archiv map ka-
tastrálních bude považovati všechny tyto objednávky
za zvlášť naléhavé a zařídí potřebné pro co nejrychlej-

ší jejich vyEzení. Katastrální měhcké úřady jej pn
tom budou podporovati nejvyšší měrou, zejména oka-
mžitým vyřizováním jeho dotazů a vyžádání.

b) Kdyby však obecní mapa byla již zastaralá nebo
poškozená, bylo by se dotázati příslušného archivu
map, co by stály otisky kat. mapy doplněné na dnešní
stav, anebo co by, stálv ručně vyhotovené snímky kat.
mapy a v jaké lhůtě by tyto plány mohly býti dodány.

c) V případě, že by náklad zji~těný podle bodu b) byl
pNliš velký, nebo lhůta dodací nříIiš dlouhá, bylo by
opatřiti si kopie kat. mapy s posledním stavem v re-
produkčním ústavě ministerstva financí. a to buď
kopie planog-rafické (mokrou cestou). kde by první
otisk listu stál asi 60 K a další asi 8 K, nebo pI'e-
tiskem z aluminióvých desek. při čemž první otisk
by stál asi 200 K a další asi 8 K. Tyto způsoby byly
by pro uvažovaný účel též dostačující, ač by vykazo-
valy případně někdy i přeškrtaný, t. j. neplatný stav.
Způsob prvý měl by nestejnoměrnou srážku papíru.
Ministerstvo veřejných prací muselo by znáti alespoŤl

přibližně předem počet obci, které by zamýšlely si opatřiti
plány způsobem ad c). dále počet listů k zajištění dodávky
papíru pro tisk a sděliti rozsah prací ministerstvu financí,
které by zmocnilo svůj reprodukční ústav k nutným změ-
nám v pořadu prací a v provozu k urychlenť tisku.

Phpomíná se, že pro způsoby ad c) bylo by objednati
z úsporných důvodů vždy alespoň 5 otisků.

Obj~dnávky otisků u reprodukčních ústavů minister-
stva financí v Praze provedlo by plánovací oddělení zem-
ského úřadu, které by uhradilo též tomuto ústavu pN-
slušné výdaje a samo by si od obcí refundovalo vzniklé
výlohy, neboť reprodukční ústav nemíní s obcemi účtovati.

6. Pokud by bylo třeba provésti nové zaměi>ení obcí, tu.
by bylo dbáti zásad usnesení ministerské rady ze dne 20.
ledna 1939, učiněného z podnětu komise nro zhospodárnění
veřejné správy, v němž se stanoví zejména: 1. abv pI'i
všech resortních zeměměřičských pracích bylo plně vy-
užito pozemkového katastru, 2. nevyhovoval-li by pozem-
kový kata str a měla-li by se vyhotoviti nová mapa (plán)
v měřítku katastrálním nebo větším, aby bvly zeměměřič-
ské práce konány tak, aby se jich dalo využíti pro pozem-'
kový kata str. Dále bylo by obce upozorniti na výnos mi-
nisterstva vnitra ze dne 24. II. 1934, č. 10 14217 z r. 1934,
uveřejněný ve Věstníku ministerstva vnitra, roč. 1934,
str. 56-57 o zadávání měřických prací obcemi pro vyho-
tovení plánů obdobných kat. mapám. Z a měř e n í mohli
by prováděti ú ř. op r. civ. g-e om e tři, nebo též měst-
ské úřady odbornými silami nod dozorem měřických úřed-
níků finančni správy. Obce buďte rovněž upozorněny. aby
uzavíraly pravoplatné smlouvy s úředně oprávněnými
civilními g-eometry vždy teprve po vyjádření zemského
finančního ředitelství, jemuž svůj úmysl zadati zaměření
obce sdělí zároveň se zahájením jednání s místně nří-
slušnvm katastrálním měřickÝm úřadem podle předpo-
sledního odstavce vvše uvedeného oběžníku. Zaměřuií-li
obce nově celé nebo Část svého území vlastními odbornými
silami, donoručuie se. aby o součinnosti s finanční sprá-
vou jednaly ještě před zahájením prací.

7. Zpravidla lze před~okládati. že v případech, kdy
kat. mapa vyhovuje účelům pozemkového katastru, bude
i vhodná pro vypracování plánů polohy (upravovacích),
takže nebude třeba prováděti zcela nové polohové (si-
tuační) měření obce.

8. Kromě uvedeného opatření ve věci kat. map pn-
chá'zí při pořizování podkladů pro vypracování plánů po-
lohy (upravovacích) též v úvahu důležitá otázka v Ý š-
k o v é h o zaměření území, které se má upravovati.

9. Pokud by se vyhotovovaly upravovací plány pI'e-
hledné, zejména u větších měst, bylo by na místě vzhle-
dem k povaze těchto plánů požadovati též doplnění kat.
map znázorněním výškových poměrů vrstevnicemi v tako-
vém rozsahu, aby byla patrna výšková souvislost území,
které se upravuje, i s územím neupraveným, dále aby bylo
možno vyřešiti zásadně výškové úrovně na důležitých
místech a aby plán ten mohl býti podle potřeby doložen
profily veřejných prostranství. Při vyhotovení podrob-
ných plánů upravovacích jest třeba znázorniti výškové
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poměry v upravovaném úzEtmí>vrstevnicemi podle prove-
deného zaměření.

10. Pokud jde o záKladní polohové a výškové body, jež
plán má obsahovati, uvádí se toto:
a) O základních bodech polohových (trigonometrických),

nutnÝch jen v případě nového měření obce, vydává
příslušné údaje triangulační kancelář ministerstva fi-
nancí, kdežto výškové body jednotné protektorátní
nivelační sítě vede v patrnosti a vydává na požádání
ministerstvo veřejných prací, oddělení VlIJ 7.

b) Jednotná síť přesných nivelací není ovšem až dosud
tak zhuštěna, aby na území každé obce byly k disposici
v dostatečném množství výškové body přesné nivelace.
Pouze v některých, převážně městských obcích, byly
již pořízeny výškové podklady v rozsahu dostačujícím
pro vyhotovení upravovacího plánu. Jsou to v Č e-
c h á c h: Bohdaneč, Český Brod, Čelákovice, Dvůr
Králové, Jičín, Hradec Králové s okruhem, Kolín,
Kutná Hora, Litomyšl, Lysá n./L., Náchod, Pacov,
Pardubice s okruhem, Písek, Poděbrady, Rakovník,
Rokycany, Tábor, Vlašim, Žamberk, na Mor a v ě:
Blansko, Boskovice, Hrotovice, lváň, Kněžice u Jihla-
vy, Kyjov, Moravská Ostrava, Olomouc, Prostějov,
Telč a Vyškov.

c) Mimo to prochází v celé řadě obcí v počtu celkem kol
2000 v Čechách a na Moravě tahy přesné protekto-
rátní nivelace buď přímo místní tratí nebo kat. úze-
mím, což lze v každém daném případě zjistiti dotazem
u zmíněného oddělení ministerstva veřejných prací.
11. Ministerstvo veřejných prací do por u č u i e, aby

obce v případě potřeby pro upravovací
práce daly si poříditi výškové podklady
c i v i I ním zem ě měř i c kým i n žen Ý r e m s p ř i-
poiením na nejbližší značky přesné protektorátní nivelace,
jejichž výškové údaje si lze opatřiti. jak nahoře uvedeno.
Rozsah těchto podkladů může se říditi potřebou, t. j. buď
omezenou pro přehledné uoravovací plány. nebo širší pro
podrobné upravovací plány. Hospodárnější ovšem je,
když už se výškové podklady pořizují, rozvrhnouti, a za-
měřiti místní výškopopisnou síť pro potřeby obou druhů
úpravy.

12. Vycházeti ze základního výškového bodu obce s výš-
kou relativní (volený horizont) nelze doporučiti, ježto
tímto způsobem vzniká zmatek ve výškových podkladech,
jemuž právě snaží se zabrániti budování jednotné výško-
pisné sítě protektorátní pod řízením ministerstva veřej-
nÝch prací.

13. Není-Ii v dosahu tří kilometrů výškového bodu,
na který by bylo možno se pi"ipojiti, zjedná ministerstvo
veřejných Drací svÝmi orgány předpoklady tohoto při-
pojení v rámci každoročního programu prací přesné nive-
lace, po pÍ'Ípadě. půjde-li o obec, kterou buď probíhá nive-
lační .pořad pracovního programu, nebo která je v blíz-
kém dosahu některého úseku tohoto programu, provede
ministerstvo veřejnÝch prací vlastními orgány i zaměření
těchto výškových základů (ne ovšem podrobnou výškovou
síť).

K tomu cíli bude ovšem zapotřebí, aby ministerstvu
veřejných prací, oddělení lI1/7, byla vždy předem oznamo-
vána potřeba podobných prací, buď v rámci dotazníkové
akce pro sestavení každoročního pracovního programu,
nebo obcemi samými vždy do konce roku tak, aby bylo
možno zavčas učiniti vhodné disposice v pracovním pro-
gramu pro příští rok k zvládnutí všech požadavků.

14. V 30uvJslosti doporučuje se obce upozorniti na
ustanovení § 5 vládního nařízení ze dne 20. ledna 1920,
č. 43 Sb., o jednotné organisaci přesných výškových mě-
ření, podle kterých v případě provádění výškových prací
jsou 'provaditelé povinni předložiti ministerstvu veřejných
prací jednak rozvrh těchto prací a návrh stabilisace
k souhlasu, jednak po ukončení výsledků měření a vý-
počtů s technickou zprávou k posouzení a zhodnocení pro
jednotnou síť přesných protektorátních nivelací.

15. Konečně se podotýká, že úřady pozemkového ka-
tastru nemají námitek proti zadání t. zv. předběžnýcli
prací pro vyhotovení plánů polohy (upravovacích), v nichž
by bylo zahrnuto hlavně provedení studií po stránce ná-

rodohospodářské, dopravní, hygienické a architektonické
a pod., a proti jejich vykonávání bez zřetele na obnovení
pozemkového katastru.

16. Nutno však upozorniti, že podle výnosu minister-
stva financí č. j. 24031j41-llI/6a, daného presidiu inže-
nýrské komory v Praze a sděleného ministerstvu veřei-
ných prací, vyskytl se případ, kdy obec zamýšlela poříditi
si k návrhu civilnkh techniků měřický elaborát pro vy-
pracování upravovacího plánu v měřítku 1 : 1 000 částeč-
ným zvětšením mapy katastrální spojeným s měřením
~polygonálním.

Tento způsob jest zcela nepřípustnÝ, neboť je v roz-
porus elementárními geodetickými zásadami a znamená
znehodnocení obou složek. V cit. výnosu ministerstva fi-
nancí se zdůrazňuje, že pro úpravu obce jsou důležité
veškeré části uvažovaného území, tedy trati zastavěné
nebo nezastavěné, vnitřky bloků, obrysy veřejného statku,
neboť právě jejich úkolem je změniti poměr a polohu
soukromé a vei"ejné držby na stav nejlépe vyhovující
zdravému stavebnímu vÝVoii. Stačí poukázati na potřebu
zřízení nových veřejných prostranství, iejichž polohu
nelze v tomto stadiu prací předvídati. Je proto nutno
všem držebnostním hranicím věnovati steinou pozornost.
V tomto světle vznikaií pochybnosti o zdánlivÝch před-
nostech postU!lU navrženého obcím civilními techniky,
zejména uváží-li se ještě neuspokojivý stav přesnosti
a spolehlivosti katastrálních map v místních tratích. Při
díle, které má býti spolehlivým polohopisným podkladem
všech budoucích úprav obce, by nebylo účelné ohlížeti se
na 1 rok zdržení a na snad okamžitou úsporu navrženÝm
způsobem, kterou by bylo nutno někollikanásobně vynalo-
iiiti na pozdější úpravy chyb. Není ani třeba zrtůrazniti ne-
snáze, vyplývající z nesouladu takového elaborátu s ma-
. pou knihovní a katastrální. Svolením k zamÝšlenému
zneužití nvnější katastrálI\!' mapy by finanční správa
převzala část odpovědnosti za hrubé závady elaborátu
a proto ani v jinÝch podobných případech nehodlá uděliti
reprodukční právo.

17. K tomu podotýká ministerstvo veřejných prací
(jak shora uvedeno). že obec má ostatně možnost pořizo-
vati dílčí upravovací plány (podrobné plá~v upravovací
podle osnovv nového stavebního řádu), provedené podle
potřeby v měřítku 1 : 1 000 v rámci celkového plánu polo-
hy (upravovacího). resp. přehledného plánu upravovacího
podle osnovy nového stavebního řádu. pořízeného v mě-
řítku menším (katastrálním), t. j. podle účelného a pro-
gramového postupu v zastavování území, které bylo do
celkového plánu polohy (upravovacího) !,!ojato. Tím múžc
obec rozvrhnouti nákladné práce měřické na delší dobu
a vyhovuje se i soudobé praxi ve výstavbě obcí, podle
které lze celkové upravovací plány v měřítku menším lépe
přizpúsobiti měnícím se požadavkúm doby.

III. Směrnice o podávání žádostí za finanční lJodpom
na opatřování plánů polohy (upravovacích) obcí.
1. O podporu mohou obce žádati ať si pořizují plán

polohy (upravovací) z vlastního popudu nebo je-li opa-
tření tohoto plánu uloženo ministerstvem veřejných prací
podle § 1 cit. v!. nař. Žádost obce budiž podána dvojmo
podle vzorce předepsaného ministerstvem veřejných prací
u zemského úřadu. Vzorec vydá příslušné obci zemskv
úřad.
2. Zemský úřad přezkoumá žádost a pi"edloží jedno

vyhotovení žádosti ministerstvu veřejných prací s ná-
vrhem; v jaké procentuelní vÝŘi skutečného nákladu na
opatření IJlánu polohy (upravovacího) a do které maxi-
mální sumy má býti obci poskytnuta finanční podpora.
Při tom bylo by přihlédnouti k tomu, aby zejména u obcí
větších, kde pořizování plánú bude trvati delší dobu, bylo
vyplacení podpory rozvrženo podle postupu prací, zvláště
po ukončení jednotlivých úseků programu (přípravné
práce, zaměřování, vyhotovení přehledného plánu upra-
vovacího, přepracování již vyhotoveného plánu, poi-ízení
dílčích upravovacích plánů atd.).
3. Ministerstvo veřejných prací uděluje v dohodě s mi-

nisterstvy vnitra a financí podporu na opatření plánu,
kterou může vázati na splnění podmínek, jež uzná v jed-
notlivých případech za vhodné. O udělení podpory vyrozu-
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mívá ministerstvo veřejnÝchpr~í zemský úřad, který
zpraví o rozhodnutí obec prostřednictvím okresního úřadu.

4. Podporu vyplácí ministerstvo veřejných prací obci
prostřednictvím příslušného okresního úřadu. Vypla'c~ní
podpory může se díti ve splátkách podle postupu prací
kontrolovaných zemským úřadem, který podá ,příslušný
návrh. Zbytek podpory se vyplatí, až plán bude schválen

Prof. Ing. Dr. J o s e f R y š a v ý, Praktická geometrie
(nižší geodesie). V posledním čísle Z. O. bylo oznámeno,
že právě vyšla nákladem Ceské matice technické s pod-
porou ministerstva školství a. národní osvěty Dr. Ryša-
vého »Praktická geometrie (nižší geodesie)«.
Jak autor sám v předmluvě póznamenává, postrádala

dnešní generace inženýrů všech směrů, pokud se ve svém
oboru zabývají měřením, příručku geodesie vyhovující
dnešním požadavkům a jako spolehlivého rádce při řešení
různých úloh v měřické praksi. Poněvadž vydávání geo-
detických příruček pro každý směr inženýrský není
z mnoha důvodů na místě, rozhodl se autor napsati tako-
vou příručku, která by po stránce praktické vyhověla jak
inzenýrům zeměméřičským tak stavebním, lesním a ji-
ných oborů. Pro sestaveni své příručky použil autor zku-
šeností a obsahů dříve vydaných litografií svých před-
nášek z nižší geodesíe, jež vyšly již dvakráte a to v roce
1925,26 a 1933,34, dále všech pramenů přinášejících no-
vinky z konstrukcí nových přístrojů a pomůcek, jakož
i předpisů katastrálních měřických návodů, jež vyžadují
provádění geodetíckých prací podle předem stanovených
podmínek. Se zřetelem k tomuto vytčenému cíli nazval
autor svoji knihu »Praktickou geometrií (nižší geodesií),(,
která v této úpravě právě vyšla v 1. vydání v počtu
3000 kusů.
Pokud jde o obsahovou náplň, přihlížCautor ve své kni-

ze ke starším měřickým pomůckám jen pokud jsou důle-
žité s vývojového hlediska a zvláštní péči věnuje popi-
sům konstrukcí zcela nových přístrojů jako dálkoměrům
jež jsou dnes pro své výhody hodně používány a jimž Iz~
právem přisuzovati v měřické praksi budoucnost. Podle
potřeby zařadil autor do tekstu nebo do poznámek vý-
ňatky nebo odkazy na katastrální měřické návody nebo
jiné prameny, takže čtenář získává cenné směrnice a roz-
hled, jak má prováděti účelně, případně i hospodárně
měřické nebo početní práce, aby vyhovovaly uvedeným
předpisům. V těch oddílech knihy, kde autor pojednává
o početních nebo měřických postupech, které lze usnadniti
používáním jiných vhodných pomůcek, uvádí jejich názvy
jako je tomu li tabulek kvadratických při výpočtech po-
Iygonových pořadů, logaritmických tabulek a pro počí-
tání strojem, tabulek vytyČovacích atd.
Přehledným uspořádáním knihy a odborným výběrem

obsahu zhostil se autor svého úkolu dokonale a připravil
tak pro inženýrskou veřejnost příručku, kterou každý,
kdo má co činiti s měřením, uvítá s radostí. Zeměměřič-
ský inženýr ji uvítá proto, že mu bude vhodným doplň-
kem. k vydaným měřickým návodů, v nichž nemohou býti
pomůcky a přístroje uváděny jako je tomu v učebnicích
nebo příručkách. Inženýrům jiných směrů bude kniha
poskytovati v příslušných oddílech směrnice a odkazy np
příslušn:'. ustanovení měřických návodů, jichž je třeba
dbáti, aby konané měření bylo použitelné podle jednotí-
cího vedení i pro účely katastrální.
Poněvadž látka nížší geodesíe je velmi rozsáhlá a ne-

stejnorodá, rozdělil autor knihu na 11 oddílů, v nichž je
podán výklad v potřebném rozsahu jasně a srozumitelně.
Se zřetelem k rozsáhlosti látky nelze v tomto posudku
podati podrobný obsah knihy a proto uvedeme jen hlavní
a důležitější obsahový výběr.
Kniha se dělí na:
Předmluvu uvedenou na str. 3 a 4.
Úvod, str. 5-17. V této částí uvádí autor úkol mZSl

geodesie, její rozsah a základní pojmy geodetické. Udává

zemským úřadem anebo až příslušná práce, na kterou se
poskytuje podpora (zaměření, příp'ravné práce atd.), bude
dokončena.
5. Obec musí předložiti zemskému úřadu dcklad o tom,

že udělené podpory (splátky) bylo použito výhradně ké:
krytí výdajů na opatření plánu polohy (upravovacího)
resp. na práce s tím spojené.

rozměry elípsoidu Besselova a Hayfordova a přechází
k rozsahu prací, jež možno řešiti podle pravidel geo-
metrie rovinné. Dále pojednává o měření, mírách a mě-
řítkách a o převodu měr úhlových.

1. oddíl: Měřické stroje a jejich součásti. Označení
bodú.. St?·. 18-185. Po povšechných poznámkách popisuje
autor optické a mechanické součásti měřických strojů,
zajišťování a označování bodů, jednoduché pomůcky k vy-
tyčování úhlů, přístroje k měření úhlů, úhloměrné stroje,
přístroje a pomůcky k přímému měření délek, přístroje
a pomůcky k optickému měření délek. V tomto oddílu
věnuje autor zvláštní pozornost konstrukcích nových dál-
koměrných strojů, jež mají v nynější měřické pr~si
veliký úspěch.

2. oddíl: Vyrovnávací počet (1. část). Str. 186-207.
Po teorii chyb a jejich rozdělení podává autor výklad
o pozorování přímých stejné váhy, pozorování přímých
nestejné váhy a končí střední chybou veličiny vypočtené
z veličin přímo měřených a zákonem o přenášení chyb.

3. oddíl: V]Íkonné měřictví. Str. 208-315. V tomto
oddílu pojednává autor o zák\adních výkonech měřic-
kých, o měření délek latěmi a pásmem, o měření vodorov-
ných a svislých úhlů, o měření magnetických azimutů
busolními stroji, o fYlěření stolem měřickým, o řešení
vytyčovacích úloh n~jjednoduššími pomůckami, o trigo-
nometrickém řešení úloh, v~'počtech souřadnicových, po-
lygonovém pořadu a polygonovém řešení úloh a výklady
,končí vytyčováním oblouků.

4. oddíl: VymMování malúch částic povrchu zemského.
Str.' 316-329. Po povšechných poznámkách přechází
autor k základním způsobům vyměřovacím, k zaměřování
parcel velmi nepravidelného tvaru, malých skupin po-
zemků a ke grafickému vyrovnání polygonu.

5. oddíl: Vyměřování velk]Ích částí povrchu zemského.
Str. 330-383. V tomto oddílu se věnuje autor po po-
všechných poznámkách původnímu katastrálnímu mapo-
vání (reambulaci, zavedení metody polygonové), mapova-
cím pracem podle nového návodu katastrálního z r. 1940,
dále probírá trigonometrickou síť zeměpisného ústavu,
topografické mapování, zaměřování velmi rozsáhlých
území (osad, měst, polesí a pod.), výpočty v síti polygo-
nové a měřické a konečně přeměnu (transformaci) sou-
řadnic. -

6. oddíl: Vúšková měření. Str. 384-496. Nejdříve se
autor věnuje geometrickému měření výšek, pak trigono-
metrickému a přechází k nivelaci, k nivelačním latím,
strojům, universálnímu stroji nivelačnímu, k pomůckám
a přístrojům k nivelaci přibližné a k hrubším vytyčova-
cím pracím výškovým, k základním způsobům nivelač-
ním, dále podává rozbor přesnosti nivelačních prací a
pokračuje výkladem o nivelaci podélných a příčných pro-
filů. Nato pojednává o přesné nivelaci mezinárodní,
o různých nivelačních metodách, o připojování technic-
kých- nivelací na pevné body výškové, o stabilisaci výško-
vých bodů, o generální či povšechné nivelaci pro tech-
nické účely, o nivelaci podrobné a o vytyčovacích pracích
výškových. V další části tohoto oddílu uvádí barometrické
měření výšek, přístroje k měření tlaku vzdušného, zá-
kladní rovnice barometrické, výpočet barometricky mě-
řených výšek a konečně barometrické měření v poli.

7. oddíl: Tacheometrie. Str. 497-553. Po povšechných
poznámkách se autor zmiňuje o inženýrské tachometrii
nitkové, uvádí různé konstrukce tacheometrů, tacheo-
metrické vyměřování velkých územních celků, přesnost
nitkové tacheometrie a konečně probírá přesné metody
tacheometrické jako je polární metoda katastrální s přes-
ným optickým měřením vzdáleností.
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Dr. Inl{. h. c. Eduard rytíř z Orlů zemřel. Dne 25. října,
1941 zemřel světoznámý vynálezce stereoautografu, Dr.
Ing. h. c. Ed. rytíř z Orlů. Narodil se 5. listopadu 1877
v Miramare u Terstu (Triest) a zemřel v Bolzaně
(Bozen).
Jako povolání si zvolil dráhu vojenskou. Po krátké

službě u býv. 28. pěšího pluku v Praze přešel do služeb bý-
valého Vojenského zeměpisného ústavu ve Vídni (Wlen) a
stal se znamenitým mapérem. Když r. 1910 bylo zřízeno
fotogrametrické oddělení, byl pověřen jeho vedením.
S počátku, t. j. až do r. 1903 pracoval v horských úze-

mích pozemní průsekovou fotogrametrií, potom stereo-
fotogrametrií. Pro vyhodnocování polních dat použJ,Val
velkého stereokomparátoru Pulfrichova (vzoru A) na
formát ploten 24X30 cm. Když shledal, že stereofoto-
grametrie předčí daleko průsekovou fotogrametrii jed-
nak zkrácením polních prací, jednak nepoměrně velikou
přesností, ale že vyhodnocování polních dat po jednotli-
vých bodech je značně obtížné a,celkem bez kontrol, sna,
žil se vynalézti grafické i automatické vyhodnocování
základních vzorů a navrhl r. 1908 první model pravítko'-
vého stroje, připojeného na stereokomparátor a nazval
jej podle návrhu prof. Dra Doležala »autostereografem«.
'Sestrojila jej fírma R. A. Rost ve Vídní (Wien). Další,
zdokonalený model z r. 1909, provedla již firma C. Zeis>l
v Jeně (Jena) a byl nazván »Orel-Zeissův stereoauto-
graf«. Stroj ten byl připojen již na malý model stereo-
komporátoru na formát ploten 13X18 cm.
V r. 1911 byl stereoautograf dobudován v definitivni

formě a jeho konstruktivní výkon byl rozšířen. Nový
stroj byl pak vyhledáván po celém světě. Poslední model
z r. 1914 nepřinesl již celkem nic nového, nýbrž pouze
konstruktivní zdokonalení v podrobnostech. Když však
byla vybudována letecká stereofotogrametrie s novými
stroji, které řeší zcela obecný případ polohy snímků
v prostoru, a tedy opanovala pole. byl zatlačen význam

-------------------------- -
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8. oddíl: Sestrojování lJlúnů. Str. 554-564. V tomto
oddílu uvádí autor různé druhy vynášecích přístrojů a
pomůcky k redukci plánů jako je pantograf _a redukční
kružítko.
9. oddíl: Měření ploch. St·,. 565-(117. Po povšechných

poznámkách, úvahách a o podmínkách přesnosti a uve:
dení vzorců pro nejvyšší přípustné odchylk~' v měření
ploch, uvádí autor výpočet výměr z původních měr, určo-
vání ploch z plánů, plochoměrné pomůcky a planimetry~
výpočet ploch z měr původních a z měr grafických, sráž.,.-
ku papíru a výpočet výměr ve velkém územním celku. -.
10. oddíl: Dělení pozemků a úprava pozemkov]ÍcJi.

hranic. Str. 618-631. V této části se autor věnuje dělen'
různých obrazců jednoduchých i složitých, pozemků ne-::
stejné jakosti a podává příklady na úpravu hranie způ~.
sobem grafiekým a početním. -;
11. oddíl: Vyrovnávací počet (2. část). Str. 632-70()~

V tomto posledním oddílu pokračuje autor ve vyrovná:;.
vacím počtu a uvádí způsob vyrovnání pozorování zpro,~
středkujících s četnými příklady, nato vyrovnání pozord-ii
vání závislých s příklady a končí uvedením příkladů ná
vyrovnání nivelační sítě podle pozorování závislých ~
zprostředkujících.
Na str. 701 až 708 je připojen dodatek týkající se přF

způsobení nové sítě trigonometrické síti již vybudovan,
přeměnou souřadnic s odvozením vzoreů a uvedením čí-
selného příkladu.
Konečně je připojena odborná literatura na sb'. 709

až 710. _,-
Pro snadné hledání v příručce je uveden na str;

I-XII věcný rejstřík a na str. XII/-XXII podrobný
obsah.
K příručce jsou připojeny dvě přílohy II a B, z nichž A

obsahuje kromě tabulek obsažených v katastrálníeh mě·
řických návodech ještě tabulky pro převod úhlů ze setinné
míry do šedesátinné a naopak, tabulky pro výpočet re-

"--
,

P ft A

dukčních oprav pn přesném optickém měřeni vzdále-
ností pro staré i nové dělení kvadrantu, tabulku pru re-
dukční výpočty v nitkové tacheometrii (pro staré i nové
dělení). Příloha B podává ukázky úprav topografických
a speciálních map.
Oproti výkladům v Kompendiu geodesie MiilIer-Novot-

ného, kde měřické přístroje a pomůcky jsou ponejvíce
každá zvlášť popisovány bez zřetele ke společným zna-
kům a to velmi podrobně, omezuje se autor ve své pří-
ručce jen na nejnutnější popis, který s odvoláním na pří-
slušný obraz úplně postači k pochopení jak stavby stroje
tak jeho úpravy.
Kniha obsahuje 708 stran s 928 číslovanými obrázky.

které pro svoji zřetelnost a vhodný tvar usnadřlUjí po-
střeh obsahu tekstové části. Rada tabulek otištěných
v tekstu podává názorný postup výpočtu nebo vedení
polních zápisníků a to v úhloměrných strojů jak pro dě-
lení šedesátinné tak setinné.
Příručka byla vytištěna tiskárnou Prometheus v Praze

VIII, která provedla po stránce typografické velmi pěk-
nou úpravu knihy vhodnou volbou různých velikostí a tva-
rů písma, takže kniha je tím rozčleněna v tekstové části
podle důležitosti a významu.
Obrázky přístrojů jsou velmi názorné a velká část

štočků byla zapůjčena firmami, které pÍ'Íslušné strojE'
vyrábějí. Avšak i pérokresby jsou provedeny s velikou
péčí v přiměřené velikosti a tím kniha velmi ziskala.
Jak bylo řečéno už vpředu, byla potřeba knihy vyvo-

lána naléhavou poptávkou a její vydáni znamená v české'
odborné literatuře velký přínos. V jediném svazku knihy
je shrnuto tolik materiálu, že mnohde by byl rozdělen do
díla vícesvazkového. Tím spíše je třeba vysloviti auto-
rovi uznání za namáhavou a svědomitou práci, kterou si
dal při sestavování a úpravě celé pÍ'Íručky. Kniha by
proto neměla chyběti v knihovně žádného inženýra zají-
majícího se o mě~ní a měřické přístroje geodetické.

PTof. D'r. P. PotllŽák.

rozsah pozemní fotogrametrie na podřadnou kolej a
s tím také i význam stereoautografu, kterS' se již více
nevyrábL
Přes to však je význam rytíře z Orlů veliký, poněvadž

on první rozřešil samočinné grafické vyhodnocování ste-
reofotogrametrických dat a ukázal cestu i pro návrhy
prvních automatů v let e c k é stereofotogrametrii. Za
jeho zásluhy propůjčila mu německá technika v Praze
čestný doktorát (1926) a před první světovou válkou
dostalo se mu vysokého vyznamenání v podobě vojen-
ského záslužného kříže, udělované jen vel m i zřídka.
Německá společnost pro fotogrametrii a Mezinárodní
společnost pro fotogrametrii ho jmenovaly svým čestným
členem. Ve světové válce dosáhl hodnosti majora.

PTof. Tich.1Í.

Přesídlení české akademie technícké. Koncem října 1941
přesídlela éeská akademie technická ze svých dosavad-
ních místností z Prahy III., Vlašská 19 do P r a h y II ..
V á c I a v s k é nám. č. 55. Telefon 310-08.

Oprava. V čísle 12. Zem. Obzoru roč. II./XXIX. v článku
Ing. Krčmáře »Dvacet let výškopisných praci atrl.« na
str. 193: Obraz č. 26 má být CE'lýobrácený a v pravém
sloupci poslední řádce na místo 10 ··15 cm má býti 10 - 50 cm.
V témže článku v čísle 10. Z. O. na str. 163 v levém

8loupci 6. řádka zdola celá odpadá.

Změna adresy. V důsledku přečíslování domů
ve Velké Praze zní nyní adresa hlavního redakto-
r2, Ing. Bohumila Poura Praha XIV., Krušinova
ul. čís. 42.
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