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Měření dál'koměrnými stroji
a jeho využití v pozemkovém katastru.

Výsledky měření bodů polygonové a měřické sítě
a bodů podrobného měření se zapisují do »Z á p i s n ík u měř e n Ý c h ú h I ů a v zdá len o s t í« (viz
str. 114 a 115), v němž se sloupec 5. a 8. označí
zkratkou gr nebo o (starý stupeň), podle toho, bylo-li
k měření použito stroje se setinným nebo šedesátinným dělením.
Pro každý polygonový bod se v zápisníku vyhradí
jeden řádek (I. a II. poloha), pro bod podrobný pak
z úsporných důvodů jen jeden půlřádek. Ve sloupci 1.
se zapíše v poli měkkou tužkou číslo stanoviska, ve
sloupci 2. nejdříve čísla polygonových (měřických)
bodů a potom čísla bodů podrobného měření.
Měří-li se území též výškově, změří se vždy na stanovisku výška stroje v a zapíše se ve sloupci 1. pod
číslem stanoviska. Ve sloupci 2. se zapíše pod čísly
polygonových bodů a čísly bodů podrobného měření
výšky latí. Latě mohou býti nařízeny na konstantní
výšku, která se změní jen ye výjimečných, vpředu
uveden..ých případech. U polygonových bodů, jejichž
vzdálenosti se měří postavením dvou latí uprostřed
<'lélky,se zaměří výškový úhel na lať postavenou na
rolygonovém bodě ihned při měření vodorovných
úhlů. Tento úhel se zapíše do poznámkového sloupce
proti příslušnému bodu a použije se ho pro výpočet
výškového rozdílu.
Údaje odečtené na stroji v poli se zapisují tvrdou
tužkou ve sl. 5., 8. a 11. (viz vysvětlivky k příloze
č. 46 »Instrukce A«) ; jenom vzdálenosti měřené pásmem se zapíší přímo do sloupce 3. a místo výškového
úhlu se zapíše poznámka »měřeno pásmem«. Při měření délek dvěma latěmi postavenými uprostřed se
zapisují údaje odečtené na jedné lati v obou polohách
dalekohledu do jednoho půlřádku a údaje z druhé latě
do druhého půlřádku tiskopisu, takže v jednom řádku
vyhrazeném pro polygonový bod jsou zapsány ve sl.
8. a 11. celkem čtyři naměřené hodnoty ..
Současně se zaměřovacími pracemi v 'poli vyhoto,:ují se den~ě v kanceláři - pokud ovšem stačí čas zápisníky a postupně se připravují polní náčrty.
Údaje, zapsané v poli ve sloupci 1. a 2. měkkou tužkou, se přepíší tuší. Při měření polygonových pořadů
v terénu se značnými výškovými rozdíly (objevují-li
se na př. na kilometrovou vzdálenost výškové rozd,íly
400 m) uvedou se v závorkách ve sl. 1. pod číslem
každého stanoviska stroje a ve sl. 2. pod čísly připojovacích bodů polygonového pořadu jejich nadmořské
výšky určené ze speciální nebo topografické mapy
(pro redukci na hladinu mořskou).
Ve sl. 6. se zapíší tuší vypočtené aritmetické průměry vodorovných úhlů získaných v obou polohách

dalekohledu pro body polygonové. Tím však obdržíme
zápis tuší jen pro minuty a vteřiny; proto se přepíší
tuší též stupně první polohy dalekohledu ve sloupci 5.
Zápisy vodorovných úhlů pro body podrobné se tuší
nepřepisují, musí se proto tyto zápisy provádět zvlášť
pečlivě a »zařezávat« tvrdou tužkou.
Ve sl. 9. se zapíší tuší u bodů polygonových aritmetické průměry výškových úhlů odečtených v obou
polohách dalekohledu. U bodů podrobných se mají
ve sl. 9. tuší zapsati jen doplňky výškových úhlů (viz
vysvětlivky k příloze 46 »Instrukce A«). Hodnoty
udávající přímo výškový úhel mají zůstat zapsány
tužkou ve sl. 8. Pro redukci délek jest však přehlednější, jsou-li všechny výškové úhly zapsány v jednom
sloupci a proto se také tyto výškové úhly opíší tuší
do sl. 9. Zapisovat snad tyto hodnoty v poli přímo
do sl. 9. místo do sl. 8. se nedoporučuje, protože zapisovatel při rychlém postupu zaměřovacích prací
se zdržuje uvažováním, do kterého sloupce má úhel
zapsati, a slyší-li mezitím již hlášení vodorovného
úhlu, snadno může zapsati nesprávnou hodnotu. Těmito zápisy by se ovšem také nic nezískalo, protože
lJříslušné hodnoty ve sl. 9. se musí stejně přepsat tuší.
V prvém případě alespoň zůstanou zachovány původní
zápisy v poli.
Ve sl. 12. se zapíší tuší aritmetické průměry délek
polygonových stran určených opticky v obou polohách dalekohledu. Vzdálenosti bodů podrobných se
do sl. 12. nezapisují.
Opticky měřené délky se redukují na vodorovnou;
\'odorovná vzdálenost D se získá řešením pravoúhlého
trojúhelníka, v němž jest známá přepona D' (opticky
určená vzdálenost) a výškový úhel a:

D=D'-D'

(l-cosa)

=D'-L/D'

(2)

Pro výpočet redukované vzdálenosti podle rovnice
(1) se použije počítacího stroje a pětimístných tabulek přirozených hodnot úhlových. V tabulkách se vyhledá cos a a touto hodnotou se vynásobí opticky
určená délka; výsledek udává přímo hledanou vodorovnou vzdálenost D.
Výpočet podle rovnice (2) se provede buď počítacím strojem nebo tachymetrickým pravítkem. Pro výpočet počítacím strojem se použije tabulek, v nichž
jsou sestaveny hodnoty (1- cos a) [viz tabulku IV,
»Instrukce A« pro šedesátinné dělení kruhu*) J. Vy*) Pro setinné dělení vydal před nedávnem velmi účelně
uspořádané redukční tabulky >.,TABURED«Ing. A.
Pro k e š. - Pozn. red.
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násobí-li se hodnota vyhledaná v tabulce pro příslušný
výškový úhel a na měřenou vzdálenost D'} obdrží se
redukční oprava Li D. Tatáž redukční oprava - mnohem rychleji a pohodlněji než počítacím strojem se vypočte tachymetrickým pravítkem prostým nastavením naměřené délky D' na posuvném pravítku proti
příslušnému výškovému úhlu a.
K redukčním opravám ze sklonu záměry přistupují
ještě opravy z t. zv. »0 S ob n í c h y b y«. Tato oprava jest pro každého měřiče jiná, může se ovšem rovnati též nule; každý měřič si ji musí zjistit porovnáním
délek měřených jednak opticky, jednak pásmem. Nejlépe se tak stane proměřením vhodně položené základr.y rozdělené v úseky, na příklad 50metrové.
Délky polygonových pořadů ve vysokých polohách
(v hornatém území) se redukují též na hladinu mořskou. Redukční opravy na hladinu mořskou jsou sestaveny v tabulce IV /1 »Instrukce A«. Vzdálenosti
podrobných bodů se na hladinu mořskou neredukují.
Redukční opravy všech druhů se vyjadřují v centimetrech a zapisují tuší do sl. 13. Vodorovná vzdálenost se rovná vzdálenosti měřené zmenšené o součet
příslušných redukčních oprav.
Vypočtené vodorovné vzdálenosti polygonových bodů se zapisují tuší do dolní části řádku ve sl. 14. Do
horní části téhož řádku se zapíše tuší vodorovná vzdálenost s následujícího (předcházejícího) polygonového
bodu. Nad sebou nadepsané vodorovné vzdálenosti
dvakrát měřené polygonové strany se mohou lišit nejvýše o hodnoty uvedené v tabulce III »Instrukce A«.
.Aritmetický průměr obou naměřených vodorovných
vzdáleností představuje hodnotu výslední a zapíše se
tuší do sl. 3. U polygonových stran měřených postavením dvou latí uprostřed se obdobně redukuJi jednotlivé úseky měřené délky, jejichž součtem jest ur-

čena celá vodorovná vzdálenost. Sčítání jednotlivých
úseků se provádí v zápisníku zcela mechanicky: Redukované délky jednotlivých úseků se zapíší tuší do dolních částí půlřádků sl. 14; druhé dva redukované úseky délky, které jsou zapsány v dolní části půlřádku na
následujícím stanovisku, se zapíší tuší nad tyto úseky,
a to vždy tak, že delší úsek se zapíše nad úsek kratší
a úsek kratší nad úsek delší a naopak kratší úsek
prvního stanoviska se zapíše tuší nad delší úsek stanoviska druhého a delší úsek nad úsek kratší. Součet
prvních dvou' takto nad sebou nadepsaných úseků dá
první hodnotu a součet dvou druhých úseků pak druhou hodnotu celé délky strany. Oba součty se zapíší
tuší do poznámkového sloupce. Jejich aritmetický
střed, představující výslední vzdálenost polygonových
bodů, se zapíše do sl. 3.
Redukované vzdálenosti bodů podrobných se zapisují tuší přímo do sl. 3 jako výslední hodnoty. Počítají-li se vodorovné vzdálenosti strojem podle rovnice
(1) a je-li redukční oprava z osobní chyby rovna nule,
zapíší se redukované vzdálenosti přímo do sl. 3. jako
výslední hodnoty, aniž se ve sl. 13. uvádějí nějaké redukční opravy. Přichází-li však v úvahu také oprava
z osobní chyby, která se vepíše do sl. 13.} ~apisují se
strojem redukované délky do sl. 14.; aritmetický součet této délky a redukční opravy dá teprve výslední
vzdálenost, -která se zapíše do sl. 3. Rovněž redukované hodnoty u bodů, jejichž vzdálenosti byly doměřovány pásmem, se zapíší do sl. 14. Nad tyto hodnoty
se nadepíše s příslušným znaménkem délka doměřovaná pásmem a součet obou hodnot dá výslední vzdálenost, jež se zapíše do sl. 3. U délek měřených pásmem se délka zapsaná ve sl. 3. a poznámka ve sl. 8.-9.
»měřeno pásmem« přepíší tuší. Tuší se také přepíší
v poznámkovém sloupci zapsané výškové úhly u poly-
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gonových bodů, jejichž délky byly mereny pomocí
dvou latí postavených uprostřed. V poznámkovém
sloupci se denně zapíše datum měření, druh, značka
a číslo stroje, počasí, a měřický úředník připojí též
svůj podpis.
Často se vyslovují názory, že nemají-li býti polní
náčrty zkresleny, musí základ jejich kresby tvořiti správně sestrojená síť polygonových pořadů,
jež se předem vynese buď z vypočtených souřadnic,
anebo tím, že se zanesou blok<;>vě
uzavřené polygonové
pořady z úhlů a délek na snímkový papír a odtud se
přenesou na polní náčrty. Tento postup je v zásadě
správný, předpokládá však, že buď se zaměří nejdříve
zvlášť síť polygonových pořadů a vypočtou se souřadnice jejích vrcholů, anebo že se vyhotoví polní
r..áčrty teprve potom, když je zaměřeno větší území
ohraničené polygonovými pořady.
Zaměřovati polygonové pořady pro výpočet souřadnic zvlášť a pak teprve provádět podrobné měření,
jest velmi nehospodárný postup. Vyhotovování polních náčrtů až po zaměření většího území by zase znamenalo nahromadění spousty kancelářské práce, která
by se pak jen stěží zdolávala. Polní náčrty se mají
vyhotovovati souběžně a postupně se zaměřovacími
pracemi, aby se mohly provádět doplňovací měřické
práce (oměrné míry a pod.); postupuje se proto asi
takto:
S měřením se započne na trigonometrickém nebo
jiném bodě daném souřadnicemi a tento bod se vynese do připravených rámců polních náčrtů. Od takto
sestrojeného bodu se postupně vynášejí body polygonové a současně s nimi také body podrobné. Vynášení
bodů polygonových se musí věnovat zvláštní péče, aby
se docílilo pokud možno nejmenšího zkreslení polních
r.áčrtů. Nedoporučuje se proto vynášeti polygonové
body z vrcholových úhlů a délek stran, protože chyba
ve vyneseném úhlu na jednom stanovisku se přenáší
na stanovisko další a roste s počtem vynesených stanovisek, což je zde tím závažnější, že polygonový pořad jde zpravídla přes několik polních náčrtů. Mnohem přesnější kresby polních náčrtů se dosáhne,
vynesou-li se polygonové pořady ze směrníků a délek
stran. Směrníky se vypočtou obdobně, jak se to děje
při výpočtu souřadnic polygonových pořadů; mohou
se po případě počítat prozatímně tužkou přímo v tiskopisech 'pro výpočet souřadnic polygonových pořadů,
takže současně určíme úhlové uzávěry pořadů. Vyhotovují-li se polní náčrty přímo v poli zároveň s podrobným měřením, stačí si opsat v kanceláři směrník
připojovací strany na počátečním bodě a pak v poli
počítat přibližné směrníky, které úplně postačí pro
vynesení polygonových bodů. Postupuje se při tom
tak, že v počátečním bodě se vede rovnoběžka s jednou
ze sekčních čar rámce polního náčrtku a od tohoto
směru se vynese příslušný směrník, na nějž se nanese
délka polyg. strany. Takto se vynáší každý polygonový bod samostatně, nezávisle na bodu předchozím,
takže chyba v sestrojení jednoho bodu se nepřenáší
dále a nezvětšuje se s počtem vynešených stanovisek;
proto lze tímto způsobem vynésti poměrně přesně
polygonový pořad, a to i přes několik polních náčrtů.
Body na styku polních náčrtů se přenesou s jednoho
náčrtu na druhý odměřením od sekčního rámce. K vynášení polygonových bodů se použije nejlépe k r u h 0-

v é h o celuloidového úhloměru pokud možno většího'
průměru. Pro vynášení bodů podrobných stačí celuloidový úhloměr p o I o k r u h o v Ý s délkovým měřítkem, v němž se vyhotovují polní náčrty. Úhloměr se
dostředí na polním náčrtu nad příslušným bodem propíchovací jehlou (pikírkou) a vynáší se současně vodorovné úhly a vzdálenosti jednotlivých bodů podrobného měření, k nimž se hned připíší jejich čísla.
Polní náčrty se mají vyhotovovati přímo venku při
podrobném měření. Postupují-li však zaměřovací práce rychleji - což bývá zvláště tam, kde je hustý
detail - je nesnadné, aby jeden člověk stačil sledovat
podle náčrtku o vyšetřené držbě všechny zaměřované
body, zapisoval naměřené hodnoty a vynášel je na
polní náčrty; zejména to není možné, je-li zapisovatelem jen zacvičený figurant. Pro vynášení polních
náčrtů by bylo zapotřebí ještě úředníka pomocné služby technické, což by zase znamenalo nehospodárné
využití jeho pracovních možností, protože k vynesení
výsledků denního měření na polní náčrty stačí v kanceláři - nebo i v poli v době silného chvění vzduchu,
kdy se musí měření přerušit - 4 až 5 hodin, podle
množství detailu. Úředník pomocné služby technické
pomáhá měřickému úředníku při vyhotovování zápisr..íku měřených úhlů á vzdáleností a při vynášení polních náčrtů, při čemž provádí také doplňovací měření,
t. j. oměřuje potřebné délky pásmem (oměrné míry)
a zaměřuje budovy a jiné předměty, které nebyly
zaměřené opticky a pod.
Jednotlivé body podrobné se měří zpravidla jen jednou s jednoho stanoviska a proto pro kontrolu správného zaměření, jakož i pro kontrolu správného zobrazení na katastrální mapě, se oměřují vzdálenosti lomových bodů pásmem. Podle ustanovení § 160, odst. 6
»lnstrukce A« se mají oměřovat všechny vzdálenosti
do 50 m. Nelze-li některou délku změřit, anebo jde-li
o vzdálenost větší než 50 m, mají se zaměřit koncové
body takové délky se dvou stanovisek a oměřování
může odpadnout. Tento postup však postačuje jen
za předpokladu, že zaměření s obou stanovisek jest
naprosto správné; kdyby však v jednom ze směrů
se vyskytla chyba v zaměření, nemá měřič při vyhotovování katastrální mapy možnost zjistit, který ze směrů jest správný a který chybný. Je proto účelné změřit alespoň některé oměrné míry také mezi body, které
byly zaměřeny se dvou stanovisek (příčné míry ap.).
Kdyby nebylo třeba počítat s možností chyby v zaměření, stačilo by zaměření bodu z jednoho stanoviska a nebylo by zapotřebí ovšem ani oměrných měr.
Hranice vzdělávání nebo užívání ve vlastní držbě,
které nejsou trvale označené, se měří vždy jen s jedl'oho stanoviska a oměrné míry se nezjišťují.
Po dokončení všech doplňovacích prací měřických
provede se v kanceláři konečná úprava a adjustace
polních náčrtů obdobně jako při podrobném měření
metodou polygonální podle ustanovení §§ 152-154,
158 a 169 »lnstrukce A«.
Proti měření dálkoměrnými stroji a zvláště proti
jejich používání v podrobném vyměřování k účelům
pozemkového katastru se stále ještě ozývají námitlry
a proto závěrem uvedu krátce výhody a nevýhody
tohoto měření.
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Polní náčrty vyhotovené při měření metodou p 0I á r n í nevyhovují plně pro vedení pozemkového ka-

tastru, protože neobsahují měřickou síť a údaje přímo
měřené v poli, potřebné pro případné pozdější vytyčení držebnostních hranic. Tento nedostatek polních
náčrtů však snadno nahradí zápisník měřených úhlů
a vzdáleností. Mají-li se vytyčit některé lomy držebnostní hranice, zvolí se za měřickou přímku spojnice
stanoviska stroje, z něhož byly tyto lomové body zaměřeny, se stanoviskem dalším, anebo s kterýmkoliv
bodem lomu z téhož stanoviska zaměřeného; potom se
údaje opticky získané přepočítají na pořadnice a úsečky vztahující se k této měřické ose, a to tím, že se
vždy výslední vzdálenost opticky naměřená vynásobí
k o s i n e m a s i n e m úhlu, který svírá zvolená měřická přímka se směrem na vytyčovaný bod.
Při podrobném měření metodou p o I á r n í jest
spousta kancelářských prací s vyhotovováním zápisníků a vynášením polních náčrtů, které vůbec nepřijdou v úvahu při podrobném měření metodou p 0ly g o n á I n í. Tato nevýhoda optického měření se
však značně zmenší, využije-li se vhodně poledních
hodin, kdy se nedá dost dobře a spolehlivě měřit, a
využije-li se též deštových dnů.

Podobně jako Kernův dvojkruhový theodolit DKo je
konstruován též dvojkruhový theodolit DKM2, je vŠak
doplněn optickým mikrometrem. Čtení kruhů je neobyěejně jednoduché a přesné a střední chyba jednoho
odečtení činí jen asi 1", což odpovídá 0,3" šedesátinných vteřin (obr. 9).
'
Stejně jako u malého dvojkruhového theodolitu
DKM 1 vzniká i zde obraz dvojčárek v zorném poli ode-

Mnohem závazneJsI nevýhodou optického měření,
která se nedá odstranit, jest značná námaha měřičova zraku, zvláště za měření při chvění vzduchu, anebo
měří-li se v lese při špatné viditelnosti; při nepřetržitém měření strojem po delší dobu je nezbytným důsledkem toho pak celková únava měřiče a zeslábnutí
jeho zraku. Této závadě lze částečně čeliti jedině tím,
že se měření strojem vhodně střídá s jinými pracemi:
s vyšetřováním držby, přípravnými a doplňovacími
měřickými pracemi.
Uvedené nevýhody optického měření však plně vyváží jeho přednosti, to jest rychlý měřický postup
v poli, snadné zaměření oblastí, v nichž nelze metody
polygonální bud' vůbec použít, anebo jen s. velikými
nesnázemi a značnou ztrátou času. Mimo to při optickém měření odpadá nejpracnější část polygonálního
měření, to stálé provažování a píchání měřických hřehů, jakož i pobíhání s úhloměrným hranolkem vedle
p<isma nebo latě a skicovního stolku. Proto také dálkoměrné stroje stále více a více nahražují pásmo, lať
a úhloměrný hranolek a metoda polární vytlačuje
v podrobném vyměřování zejména p o I n í c h
tratí - metodu polygonální.

co nejlepší. Theodolit DKM2 je velmi přesný universální stroj, hodící se jak pro triangulaci nižšího řádu
a přesné polygonové měření, tak i pro veškeré práce
vytyč ovací a nitkovou tacheometrii. Podobně jako
DK2 lze jej doplnit dvojobrazovým dálkoměrným zařízením bud' typu Arregerova (obr. 16, 17) anebo
s optickým mikrometrem (obr. 18).
Nové theodolity jsou také pozoruhodné novým
uspořádáním svislé točné osy (obr. 10). Alhidádový
čep () je nahoře kuželovitého tvaru a dole přechází

Ob?'. 10. Nové uspořádání svislé točné osy u dvojkruhovÝch theodolitů (schematicky).

Obr. 9. Zorné pole odečítacího mikroskopu dvo.ikruhového
triangulačního theodolitu DKM2 s optickým mikrometrem.
Čtení na svislém kruhu:
15,60g
0,11765)( = 15,71765g.

+

čítacího mikroskopu: ze dvou diametrálně položených
míst na dvojkruhu, který má jednoduché čárkové dělení, jsou rysky převáděny místo pod sebe - jak tomu
bylo u DK1 nebo DK2 - ve dle sebe. Malým šroubkem, umístěným mezi alhidádovými vidlicemi, je
možno vzdálenost čárek zúžit, po příp. zvětšit tak, aby
nařízení svislé odečítací niti do osy dvojčárky bylo

v poměrně krátký válec. Jeho konstruktér
Dr. H.
W i I d udává, že se při novém osovém systému docHuje asi třikrát větší přesnosti. Kromě tvaru alhidádového čepu způsobují to dvě rovné plochy s velikou
přesností zhotovené a kuličkové ložisko s kuličkami k
rovněž velmi pečlivě zhotovenými a uloženými. U dřívějších osových systémů bylo možno pozorovat chyby
až 3", které byly způsobovány z velké části m a z áním, naproti tomu nový osový systém je na mazání
velmi málo citlivý a také nereaguje na změny teploty.
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Ještě se zmíníme o dvojkruhovém theodolitu, doplněném autoredukčním zařízením (obr. 11), které se
již dříve výborně osvědčilo u Kernova záměrného pravítka s dalekohledem. Vyrábějí se dva druhy těchto
strojů: jeden, označený DKR, je v podstatě upravený
tacheometrický theodolit DK2 a druhý je v podstatě
DKM2 s optickým mikrometrem a má označení DKRM.
Všechna technická data obou těchto strojů jsou stejná
jako u dříve popsaných theodolitů DK2 a DKM2, jen
výsledné zvětšení dalekohledu je 27násobné.
Redukčním tacheometrickým theodolitem je možno,
při použití obyčejné5) svislé tacheometrické anebo nivelační latí s centimetrovým dělením, provádět hospodárně podrobná výškopisná měření, při čemž - jak
zkoušky ukázaly - docílí se prakticky stejné přesnosti jako při nitkové tacheometrii, s tím rozdílem
však, že propočítávání tacheometrického zápisníku
'( kanceláři téměř odpadá. Je proto při zaměřování
velkého počtu výškových bodů a při výškopisném měření rozsáhlejšího území tento stroj velmi výhodný.
V zorném poli dalekohledu jsou čtyři mírně zakřivené čáry, dále přerušená svislá nit, potom dvě kraťoučké vodorovné dálkoměrné nitě a uprostřed malý
osový křížek (obr. 12a).
Obě vnější křivky, t. j. horní a dolní, odpovídají trigonometrické funkci cos2 a a slouží k měření vodorovné (redukované) vzdálenosti; obě vnitřní křivky
jsou funkce sin a cos a a používá se jich k měfení
výškového rozdílu.4) Vzdálenosti obou vnějších křivek jsou tak konstruovány, aby pro měření vzdáleností jim odpovídala násobná konstanta k = 100. Při
výškovém měření, podle velikosti sklonu záměry, přicházejí v úvahu tři různé násobné konstanty: 20, 50
a 100. Kterou z uvedených konstant je třeba právě
použít, ukazují zřetelně malé čárkové značky, které se
vždy objevují v zorném poli dalekohledu mezi oběma
výškovými křivkami. Konstanta 20 je vyznačena dvěma čárkami (srovn. obr. 12b), konstanta 50 je označena skupinkou pěti čárek a konstanta 100 jedinou
čárkou (srovn. obr. 12a).
Stroje lze používat pro záměry v úhlu až +- 45g.
Poněvadž zorné pole dalekohledu je - na rozdíl od
dvojobrazových dálkoměrů - vždy celé volné a nezakryté, je možno stroje používat i pro všechny ostatní
měřické práce, jako kteréhokoli jiného universálního
theodolitu a krom toho můžeme jej doplnit i dvojobrazovým dálkoměrným zařízením s vodorovnými
latěmi (obr. 16-18).
Plného využití všech předností a výhod, které skýtají dvojkruhové theodolity, se dosáhne, použijeme-li
jich ve spojení s novými Wildovými stativy (obr. 13,
14). Stativy mají pevnou hlavu H a uprostřed v kardanovém závěsu naklánitelný talíř T se zapuštěnými
dvěma libelkami LI. 2' Jako každý jiný dobrý stativ
je třeba i tento občas správně seřídit třemi šrouby Š
5) Lze použíti i obyčejné tacheometrické latě, ale přesnějších výsledků se docílí se speciální Kernovou top 0f< r a f i c k o u latí, jejíž centimetrové dělení je tak upraveno, aby na velkou vzdálenost bylo dobře čitelné, a vyznačuje se tím, že každý sudý decimetrový dílek je
opatřen bílou kruhovou značkou v černém poli; značky
mají prúměr 10 mm a používá se jich jako nastavovacích
značek pro vzdálenosti větší než 100 m; pro kratší vzdálenosti jsou při každém lichém decimetrovém dílku podobné nastavovací značky o průměru 5 mm.

Obr.

11.

Kernův autoredukční tacheometrický theodolit
DKR

»Gonstruction

Dr. H. Wild«.

1. Zaostřování dalekohledu. 2. autoredukční diag-ramové
zařízení, 3. jeden ze tří stavěcích knoflíků s vodorovnou
osou.

Obr. 12. Zorné pole Kernova autoredukčního tacheometrického theodolitu DKR. a) zorné pole samotné, b) zorné
pole s obrazem dálkoměrné latě.
Čtení4): vodorovná vzdálenost 100 X 22,7 cm = 22,7 m
výškový rozdíl 20 X 16,5 cm = - 3,30 m.
4) Na obr. 12b) není po reprodukci obrázku čtení na
lati dosti zřetelné; má býti pro určení vodorovné vzdálenosti: 102,7 - 80,0 = 22.7 m a pro určení vÝškovéhorozdílu: 99,5 - 83,0= 16,5 cm X 20 = - 3.30 m. Znaménko
»plus« anebo »minus« u výškovéhorozdílu vyznačuje směr
sbíhavosti obou vnitřních diag-ramovýchkřivek: při zaměření dalekohledem vzhůru sbíhají se vÝškoměrnékřivky
do prava > a znaménko vÝškovéhorozdílu je »plus«;
při zaměření dalekohledempod horizont stroje, se sbíhají
výškoměrné křivky do leva < a výškovému rozdílu přísluší znaménko »minus«; v nejistých případech, při záměrách málo od horizontu odkloněných,určí se znaménko
výškového rozdílu snadno a bezpečně pohledem na údaj
výškového kruhu při urovnané indexové libele: při čtení
nad 100g je znaménko »plus«, při údaji menším než
100g je znaménko »minus« (údaj vÝškového kruhu se
však zpravidla nečte a také ani nezapisuje). - Střední
čtení na lati (s), které se určí podle malého křížku
uprostřed zorného pole dalekohledu,zaokrouhlí se na cm;

na obr. 12 b) je s

1944/119

= 0,91 m.

Zeměměřičský
Obzor SIA
ročník
5/32 (1944) číslo S

15. V knoflíku K na jeho vodorovné ose, pevně spojené s dolní limbovou částí stroje L je umístěna
vačka S, která svým spirálovitým obvodem při pootáčení knoflíkem odtlačuje jedno rameno nízké třínožky R. Třínožka přechází v trojcípou pérující destičku
D, která se dutým středním šroubem přitahuje k naklánitelnému talíři T stativu. Talíř je možno velmi
rychle urovnat zhruba do vodorovné polohy s přesností asi 20'. Při jemném urovnávání stroje
lze jedním knoflíkem
měnit sklon limbu v mezích jen asi -+- 30', což
odpovídá necelé půl otočce stavěcím knoflíkem
do prava anebo do leva;
více nelze knoflíkem pootočit a také toho není
Ob?'. 15. Stavěcí knoflík s votřeba. Normální poloha
osou a spirálovitou
knoflíku je zřetelně vy- dorovnou
vačkou (schenmticku).
značena na vroubkovaném okraji černým zářezem z.
J

Obr.

13.

Nový Kernův-Wildův stativ s naklánitelným
talířem.

pod hlavou stativu a třemi páry šroubů š spojujících
dřevěné nohy s kovovou horní částí stativu. Stroj se
staví na talíř T a přitáhne středním šroubem, provlečeným otvorem O. Talíř se urovná do vodorovné polohy, nejdříve podle libely L směřující k červené znač'J
ce ČJ vyznačené na hlavě stativu, a svěrná páčka P, se
utáhne a talíř se potom urovná ve druhém směru,
podle libely L2, a jeho nehybnost se zajistí páčkami
P2 a P3•
Po centrování stroje, které se provádí opticky
(anebo olovnicí), stačí už jen velmi nepatrné pohyby
dvěma stavěcími šrouby, anebo u nejnovějších strojů
malé pootočení třemi knoflíky s vodorovnou osou, aby

Obr. 14. Hlava nového stativu s naklánitelnÝm talířem

(pohled shora).

Z dvojobrazových dálkoměrů, kterých se používá
u dvojkruhových theodolitů, zasluhuje pozornosti
především dálkoměrná souprava, sestávající z dálkoměrného klínu Arregerova a dvou dálkoměrných vodorovných latí s centimetrovým dělením (obr. 16, 17).
Touto soupravou lze spolehlivě měřit vzdálenosti
od 20 do 130 m. Dálkoměr Arregerova typu je u nás

Obr. 16. Kernova vodorovná dálkoměrná lať se zlepšeným

druhem stativu.

stroj byl přesně a dokonale urovnán. Popsaným uspořádáním lze urovnání stroje provést neobyčejně
rychle. Nehybnost stativu, talíře i stroje je dobře
zajištěna a postačí pro všechny měřické práce, i pro
ty nejpřesnější. Nový typ stativu pop r v é také
umožňuje dokonalého využití všech výhod, které
skýtá optické centrování.
Poněvadž při pouhém pohledu na stroj není působení stavěcích knoflíkú s vodorovnou osou dosti zřejmé, popíšeme stručně i toto nové zařízení. Knoflík je
velmi zjednodušeně načrtnut na schematickém obr.

dobře znám a v praxi je také velmi často používán;
pro jednoduchost a spolehlivost byl též zaveden do
úředních katastrálních měřických prací, kde se výborně osvědčil.
Dvojobrazovou dálkoměrnou soupravou s optickým
mikrometrem, k níž patří rovněž dvě dálkoměrné la~ě,
ale s dělením po 2 cm, možno používat při měření vzdáleností od 20 až asi do 150 m. Tento Kernův dálkoměr
byl u nás dosud neznám, ale jeho konstruktéři uvádějí. že vliv osobní chyby různých pozorovatelů je snížen na minimum a že nejistota ve změření vzdálenosti
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kolísá V mezích 1 až 3 cm (podle velikosti merené
délky a vnějších poměrů). Přesnosti měření přispívají
i zlepšené konstrukce laťových stativů, které kromě
střední tyče mají ještě tři zasouvací nohy, umožňující pevné a nehybné postavení stativu na kterémkoliv
místě.
Když jsme prve pojednali o úhloměrných strojích,
nebude nyní na škodu, zmíníme-li se též aspoň o jedné
(O,35m)

;-:--------:

---oe 62 m)--'-:

,

Ob1". 17. Čtení") na Kernově dálkoměrné lati s centimetrovým dělením, s použitím dvojobrazovéhodálkoměru Arregerova:
62 + 0,35 = 62,35 m.

pomůcce pro vytyčování kolmic a pro zařizování do
přímky. Je to často používaný dvojitý pětiboký hranol
(pentagon), který byl rovněž zdokonalen. Nad horním
hranolem a pod dolním hranolem jsou p I a n par a1 e I n í skleněné destičky (obr. 19), umožňující dobrý
průhled a velmi přesné nastavení obrazů levé a pravé
výtyčky do osy výtyčky na kolmici. Toto zařízení je
velmi účelné a praktické a není pochyby, že v praxi
se ho bude hojně používat. Poněvadž oba pětiboké
hranoly mají na výšku velké zorné
pole a skleněné destičky způsobují,
že ani dno ani kovové víčko pouzdra
již rušivě nepřekážejí při' vytyčování, lze dvojitého pentagonu s výhodou používat i při strmějších
záměrách.

A na konec ještě několik poznámek k novým konstrukcím dalekohledů pro měřické účely. Již u dřívějších theodolitů konstruovaných Dr. H. W i I dem
bylo použito velmi krátkých
li při
tom značně výkonných dalekohledů. Při vět
ších zvětšeních však často
nápadně vystupovala do popředí chromatická vada, třebaže ve střední části zorného
pole, kde se měření většinou
odbývá, na vysledky měření
neměla prakticky
žádného
vlivu. Požadavek, aby též
u velkých strojů byl krátký
dalekohled, je z konstruktivního hlediska velmi důležitý,
avšak těžko se dá splnit.Ideální by byl dalekohled, na př.
hranolový, který by měl velmi
Obr. 19. Kernův dvojikrátkou délku; takové dalekotý pentag-onse skleněhledy se však pro měřické
nými destičkami,umožúčely neosvědčily a bylo jich
ňujícími volný průhled
použito jen pro slabší zvětšení
nad horním a pod dol·
ním hranolem.
a u polních kukátek, kde vyhovují bezvadně.
Když se Dr. Wildovi podařilo novou konstrukcí
zvýšit asi 3krát přesnost osového systému (obr. 10)
a nejistotu v odečtení kruhů u velkých strojů snížit
až asi na lilo", bylo třeba k využití těchto zlepšení

A:

BJ

Obr. 18. Čtení na Kernově dálkoměrné lati s dvoucenti-

metrovÝmdělením, s použitím dvojobrazovéhodálkoměru
s optickým mikrometrem:
116

+ 1,4 + 0,115

=

117,515 m.

") Čtení uvedené pod obr. 17 bylo provedeno s použitím v nit ř n í h o vernieru. umístěného v dolní polovině
latě, těsně vedle hlavního dělení (srovn. obr. 16L Čtení
se však někdy provádí i podle druhého vně j š í h o vernieru. umístěného při konci vodorovné latě. jehož počátek
je proti nule vnitřního vernieru na lati posunut o 30 cm
(čísla na vnitřním vernieru jsou stojatá, na vnějším ležatá). Při čtení vzdálenosti se použiie toho vernieru. který
je poblíž středu zorného pole dalekohledu a na kterém se
proto nejlépe odečítá; vzdálenosti do 50 m se čtou zpravidla na vni:řním vernieru. vzdálenosti mezi 50 a 100 m
lze čísti na obou vernierech a vzdálenosti přes 100 m
se čtou na vernieru vněiším, při jehož použití je vždy
třeba základní čtení na lati zvětšit o + 30 m.
Podobné zařízení - s vnitřním a vnějším vernierem
- má i dálkoměrná lať s dvoucentimetrovým dělením
(obr. 18).

Okulár

'11--~'-

Ob1'. 20. Průběh paprsků v novém Kernově-Wildově

čočkozrcadlovémdalekohledu

(schematicky).

zdokonalit i měřické dalekohledy a zmenšit nejistotu
v jejich zaměřování. Uvedené důvody vedly ke konstrukci nového typu dalekohledu, který je patentován
a vyráběn v licenci fy Kern. Dalekohled popsal šéf
početního optického oddělení fy Kern Ing. H. W i Id
jun. Podstatná myšlenka nového čočkozrcadlového
dalekohledu je patrná na schematickém obr. 20.
Dalekohled sestává ze sběrného čočkového systému
Č1,2' který s prvním dutým zrcadlem Zl vytvoří
v místech, kde je hrano I H l' první skutečný obraz;
pomocí druhého dutého zrcadla Z" a hranolu H 2 se
vytvoří v místech A-B druhý zvětšený a skutečný
obraz, který můžeme pozorovat okulárem. Zkříženým
uspořádáním obou dutých zrcadel se docilí dokonalé-
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otvor je v obou případech stejný a měří 75 mm;
ohnisková vzdálenost objektivu činí 430 mm a dalekohled má celkovou délku 150 mm, takže prokladná
délka dalekohledu je pouhých asi 75 mm.
Je přirozené, že těchto dalekohledů bude možno používat i k jiným účelům než geodetickým, zejména
astronomickým. Pro účely geodetické bude nového
dalekohledu použito u velkého dvojkruhového triangulačního theodolitu (obr. 21), o kterém z praxe
zatím není ničeho známo, ale Dr. H. W i I d předběžně
udává, že stroj bude míti vodorovný kruh o průměru
100 mm, svislý kruh o průměru 75 mm a ve čtení
že se docílí přesnosti asi 11,0" šedesátinné vteřiny.
O zvláštních zařízeních, kterými této abnormální přesnosti docílí, není dosud mnoho známo, neboť stroj se
teprve konstruuje a podrobuje dlouhým a soustavným zkouškám.
Prameny. K sepsání použil autor poznatků, získaných. na studijní cestě z oboru geodesie a fotogrametrie ve Švýcarsku, vlastních zkušeností získaných
při zkouškách několika popisovaných strojů (dvojkruhových theodolitů výr. čís. 31297, 31299 a 31309,
theodolitu DK2-P, výr. čís. 30202, vyobrazeného na
obr. 8 a autoredukčního tacheometrického theodolitu
DKR, výr. čís. 31655, vyobrazeného na obr. 11), a odborné literatury, kterou uvádí v dolejším seznamu. Obr. 7, 8, 11, 13 a 15 jsou původní kresby a snímky
Obr. 21. Velký Kernův dvojkruhovÝtriangulační theodo- autorovy, obr. 20 byl upraven a překreslen z pojedlit »Gonstruction Dr. H. Wild« s novÝm\Vildovýmčočkonání Ing. H. W i I d a jun., a štočky ostatních obrázkú
zrcadlovÝmdalekohledem.
zapůjčila fa K. Mo c k I i a spol. v Praze.
ho odclonění a odstranění škodlivých paprsků. Dalekohled dává v z pří m e n é obrazy a nikoliv obrácené, jak jsme zvyklí u astronomických dalekohledů obvykle používaných u měřických strojů.
Nový typ dalekohledu se vyznačuje neobyčejně velikou světelností, takže lze používat i při zhoršeném
počasí a horší viditelnosti, jako na př. za soumraku.
TJ nového dalekohledu se podařilo odstranit úplně
sekundární spektrum a ostatní korekce dalekohledu
zjemnit asi na desetinu těch, které vykazují dobré
malé čočkové dalekohledy.") Pro měřickou praxi vyhovují dva druhy těchto dalekohledů: první má zvětšení
37,5násobné a druhý zvětšení 25násobné. Objektlvový
7) Čočkovédalekohledyje možno vykorigovat bezvadně
sféricky, kdežto sekundární spektrum u nich zůstává; naproti tomu zrcadlové dalekohledy se sférickými zrcadly
nelze dostatečně ~féricky korigovat, zato však dávají
obrazy bez sekundárního spektra; nový dalekohled je
vhodnou.kombinacíobou systémů, čočkovéhoa zrcadlového.

rll Dr. H. W i I d: Die neuere Entwicklung einÍJrer
gecdatischer Instrumente. Pojednání v publikaci »Ve'/'messunq, Grundbuch und Karte«, vydané spolkem švÝc.
F(eometrů,Zlirich 1939 (str. 1-13). - [21 Die neueste
Entwicklung der Theodolite, Zeitschrift fžir InstTumentenkunde. Berlin 1941 (str. 387--388). - [31 H. W i I d,
jun.: Uber Fernrohre fur Messinstrumente. Pojednání ve
spise »120 Jahre Kern-Aarau. 1819-1939« (str. 39-44).
- [41 Uber Fernrohre f'iir Messinstrumente, Zeitschj'ift
fur lnstrumentenkunde.
1941 (str. 355-356). [51
Dr. H. W i Id: Ein aus brechenden uno spiegelnden
Systemen zusammengesetztes Fernrohr .. , Švýc. patentní
spis čís. 190465 z 1. IV. 1936. - [6J Dr, J. R y š a v:;·:
Praktická geometrie (Nižší .qeodesie), Praha 1941 (str,
177 a 517). [71 Lee m a n n: Uber eine selbstreduzierende Kippregel der Firma Kern, Schweizerische Zeitschrift fur Vermessunaswesen,
1936 (str. 56-60).
[8] F, L 'os c hne r: Uber die selbstrechnende Kippreg-el
der Firma Kern, Zeitschrift fur lnstrumentenkunde,
1938
(str. 49-62), - [9] Lei x n e r: Die distanz- und hohenreclmendeKippreg-el. Zeitschrift
[ur Vermessun.qswesen. 1944 (str. 14 a 15).
Obr. 1 až 21, SIA, Praha.

-

Ing. Dr. Josef Klobouček.

V článku »Geodesie v desetinném třídění« v čís 10/43 Z. O. bylo podle zásad desetinného třídění roztříděno pouze heslo geodesie. Činnost zeměměřiče zasahuje však do různých oborů jiných; přinášíme proto
nutné roztřídění těchto dalších oborů a připojujeme všeobecné zásady o používání a spojování znaků.

A. Z á s a d y h o s pod á r n o sti.
Systém desetinného třídění dokumentačních prací
(knih, sbírek a pod.) má v prvé řadě sloužiti k účelnému třídění do skupin podle jednotné a závazné

normy, která má v zápětí snadné a rychlé vyhledání
předmětu zájmu podle téhož klíče. Zpočátku se zdá,
že věcné roztřídění kterékoliv skupiny by mělo býti
detailnější, ale zkušenosti nás učí, že v třídění se má
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jíti pouze tak daleko, kolik toho potřeba vyžaduje,
neboť přílišné detailisování ztěžuje práci jak při třídění, tak při vyhledávání a nakonec mohl by se dostaviti opak toho, čeho mělo býti docíleno. Decimální
soustava má totiž tu značnou výhodu, že kteroukoliv skupinu lze bez obtíží roztříditi dále tehdy,
když její věcný rozsah vzroste tak, že se stává nepřehlednou. Proto na př. soukromá knihovna jednotlivce v její geodetické části může býti roztříděna
podle čtvrtého desetinného čísla na

nebo více h Ia v n í c h z n a k Ů, označí se oba s p oj ova cím zn a mén k em
na př. geodesie a
praktická astronomie obdrží označení 526
522.
V kartotékovém systému založíme ale 2 listky a to
pro:

526.1
526.2
526.3
526.4
526.5

526(05)
(05)526

526.6
526.7
526.8
526.9

+;

526
522

Totéž platí i o znacích pomocných. Proto ZeměObzor řadíme pod

Teorie a určení tvaru zemského tělesa.
Měření základen.
Triangulace. Nivelace.
Výpočet triangulací.
Užití teorie chyb a metody nejmenších
čtverců.
Výpočet geod. zeměp. souřadnic.
Měření tíže.
Kartografie.
Nižší geodesie.

Geodetické časopisy i
Oasopisy geodetické,

takže máme jeho registraci
d e s i e, ale i Č a s o p i s y.

nejen v oddílu G e o-

1. Hlavní znaky.

V předcházejícím odstavci jsme uvedli prvý způsob
rozšíření znaků hlavních znaménkem
Abychom
nemuseli vypisovati celou řadu hlavních znaků za
sebou jdoucích, používáme z lom k o v é č á r y, takže dílo z oboru triangulace (mimo výpočet triangulace) patří pod526.31j.35; ze znaku 526.911.1/.911.35
vidíme, že jde o polní práce v podrobné trigonometrické síti. Důležité při tom jest, že z a z lom k ovou čar o u . musíme vypsati cel Ý k o n e č n Ý
r o zš í ř e n Ý z n a k, t. j. na př. v posledním příkladě i s tečkou, tudíž

+.

Kuželová zobrazení.
Válcová zobrazení.
Azimutální zobrazení.
Konvencionelní zobrazení.
Vertikální zobrazení.
Prostorová zobrazení.
Mapy všeobecně.

správně 526.31/.35
nikoliv 526.31/35
2. V ztq,h dvou předmětů

Těmito zásadami účelného třídění se řídíme vždy
při dokumentaci jakéhokoliv druhu a jejich dodržením docílíme skutečného úspěchu.
Méně jednoduché poměry jsou při označování knih
a časopiseckých článků, kde pro službu jiným a mezinárodní bibliografii bude třeba vyznačiti obsah
díla nebo práce úplným desetinným znakem se všemi
znaky vedlejšími (pomocnými) a event. příznaky.
Jejich seznam byl uveden v článku »Geodesie v desetinném třídění« (Zeměměř. obzor 1943, roč. 4/31,
Čí~. 10). Při pozorném sledování tam uvedeného
způsobu vyjadřování (zejména při spojování znaků
navzájem) naučíme se snadno správnému označevání; ale přesto je nutné připojiti několik poznámek
o zásadách, které musí býti bezpodmínečně dodržovány, nemá-li systém utrpěti újmu neznalostí nebo
nedůsledností svých uživatelů. To platí zejména
o způsobu spojování znaků.

Víme, že znaky desetinného třídění následují za
sebou v pořadí logického myšlení, proto po hlavních
znacích následuje:
hledisko,
místo,
čas,

+ 522 Geodesie a astronomie.
+ 526 AstroIlQmie a geodesie.

měřiČ8ký

Teprve až počet exemplářů vzroste tak, že by přehled nebyl úplný, přistoupíme k detailnějšímu roztřídění příslušné skupiny, na př.:
526.81
526.83
526.84
526.86
526.87
526.88
526.89

+

forma,
řeč.

Úplný znak však nevyžaduje, aby v něm byly obsaženy všechny tyto části; ty, které v úvahu nepřicházejí se prostě vypustí. Obsahuje-li předmět dva

nebo pojmů se vyjadřuje

d voj teč k o u.
3. Řeč, ve které je dílo psáno (je-li to nutné) se
vyznačí r o v n í t k e m, za nímž následuje označení
řeči, které jest zásadně shodné s rozdělením hlavní
třídy 4 Filologie a linguistika a 8 Literatura. Při
tom je třeba opraviti rozdělení těchto tříd v článku
»Geodesie v desetinném třídění« takto:
47
48
49

Filologie jazyků klasických.
Filologie jazyků slovanských.
Filologie jazyků jiných.

a podobně
87
88
89

Literatura
Literatura
Literatura

klasická.
slovanská.
jiných národů.

4. Forma, jakou jest dílo zpracováno, jest vyjádřena v závorce
číslem
počínajícím
v ž d y n u I o u. Na př.
Zeměměřičský slovník 526(031), neboť (03) jsou
díla alfabeticky uspořádaná všeobecně, a dále

(031)
(032)
(033)
(038)

Lexikony, nauč. slovníky,
nauč. slovníky střední velikosti,
nauč. slovníky malé,
slovníky jazykové.

Pro č a s o p i sec k é č lán k y se užívá zavedeného znaku (045) jen při k a t a log i s o v á n í
n e b o u s e par á t Ů. Na konci desetinného znaku
se tečka n e děl á.

1944/123

Zeměměřičský
Obzor SIA
ročnik
5/32 (1944) čislo 8

5. Místo) národ) rasa.
Označení místa, jehož se předmět týká (nikoliv na
př. u knih místa vydání) se provede čís lem v z ávor c e. Na př. zeměměřičstvív
Čechách má označení 526 (437.1) . Avšak n á rod se vyznačí znakem
jazyka v závorkách. Na př. (= 3) Němci, (= 85)
Češi, (= 854) Slováci atd. Nelze-li ale tohoto pravidla použíti, pak se národ vyznačí jako o byv a t eI é u r čit é zem ě s použitím znaků mís t a, počínajících (= 1.
), na př.:
1:43)
1.493)
(= 1.519)
(= 1.62)

(=
(=

obyvatelé Německa,
Belgičané,
Korejci,
Egypťané atd.

Pro znaky ras používáme těchto znaků:
(= 2)

20)
(= 3)
(
71)
(= 81)
(= 91)
(= 924)
(= 927)
(=

bílá rasa všeobecně,
rasa anglosaská,
rasa germánská,
rasa latinská,
rasa slovanská,
rasa arijská, indogermánská,
židé, israelité,
Arabové.
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6. Oas.

Čas se vyznacuJe údaji v u voz o v k á c h, zpravidla rokem, nebo stoletím. Je-li nutné vyjádřiti přesné datum, pak po sobě následují rok, měsíc, den,
na př. »1906. 03. 13«, t. j. 13. března 1906. Pro označení století jest rozhodné k m e n o v é číslo, proto
na př. 19. století má označení »18«, neboť platí pro
rozsah let 1800 až 1899. I tu (jako všude) lze užívati rozšiřovacíéh znaků, jako »16/18«, t. j. 17. až
19. století a pod.
7. Alfabetické

dělení.

Kde se toho jeví potřeba, zavádí se do znaků
i s lov n í nebo p í s m e n n á o z nač e n í. Platí to
zejména o životopisech, na př. 92 GaUS8 (t. j. životopis Gaussův), ale i o společnostech, organisacích a
pod., na př. 007 S/A) t. j. organis!OlceSIA.
Desetinné třídění jest tak bohatý a kombinačně
téměř nevyčerpatelný zdroj organického uspořádání
v každém ohledu, že pro ně nelze kromě závazných
forem sestaviti žádné úplné regule a jeho použivatel
se je musí naučiti tak, jako každou jinou nauku, ne
zúplna, nýbrž v hlavních rysech konstrukční výstavby, aby je dokonale zvládl. Pak mu teprve přinese dokonalý užitek.

c.

Des e t i n n é tří d ě n í věd

Pojednání o merení vzdáleností methodou i n t e rf e r e n ční jest proto pojednání výhradně fy s ik á I n í, stejně jako zkoumání o vlastnostech dalekohledů se stanoviska optického. Podobně trigonometrie rovinná i sférická, logaritmické a trigonometrické tabulky a numerické počtářství vůbec patří
do oboru matematiky.
Tím i polygonom et r i e.
Abychom usnadnili třídění geodesie v matematické
a fysikální aplikaci a všude tam, kam zasahuje činnost zeměměřiče v soukromých i veřejných službách,
uvedeme nyní desetinné znaky těch pojmů, které se
mohou této činnosti dotýkati. Abychom při označování a třídění knih a časopisů vyjádřili vztah těchto
pojmů ke geodesii, užijeme příslušného označení.
Na př. stať o výpočtu souřadnic v trigonometrické
síti na počítacím stroji označíme takto:

pří b u z n Ý c h.

Často se přihodí, že pro předmět anebo pojem
užívaný v geodesii nenajdeme v systému desetinného
třídění znaku 526 označení vůbec, anebo ne zcela
odpovídající. Musíme míti stále na paměti, že geodesie ve své podstatě jest vědou a p I i k o van o u
a má proto úzké vztahy k ostatním vědám příbuzným, zejména k f Ys i c e, g e o m e t r i i a mat emat i c e. Tak na př. pojem měření patří vlastně
do oboru fysiky, zejména pokud se týče metronomie.

.01
.02
.04
.041
.042
.043
.044
.05

331.1

.2
.8
.81
.811
.812
.813

Základní pojmy.
Práce. Zaměstnavatel a zaměstnanec.
Teorie práce .
Druhy prací.
Vnější vlivy na práci:
technické vlivy, stroje,
provozní vlivy,
fysikální a chem. vlivy (klima, světlo,
teplota),
pracovní doba, přestávky,
fysické a psychické vlivy .
Poměr zaměstnavatele a zaměstnance.
Mzdy. Odměny .
Jiné pracovní otázky:
pracovní doba, dovolené,
noční práce,
nedělní práce,
práce přes čas,
atd.

Pozemková renta .
Problémy místní (úprava držby pozemkové).
.6 Pozemková reforma.
Veřejný statek. Státní majetek.
333.1
Společné vlastnictví půdy.
.2
Soukromé vlastnictví půdy.
.3
Rodinné vlastnictví. Majoráty.
.31
Fideikomise. Dědičné statky.
Hypotéky. Půjčky. Dávky.
Obchod pozemky. Pozemková spekulace.
Venkovská držba. Pachtovní půda.
Městská držba. Pohyby v držbě.
Lesní držba.
Držba důlní a ložisek nerostů. .
Právo rybolóvu, vodní právo, atd.
.013.2
.4

336.2 Finanční správa. Daně. Dávky. Poplatky.
336.026
.026.3
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Vyměřování daně. Daňové tarify.
Repartice daní.
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.027.5

Odhad daňový .

.7 Zvýšení daně. Snížení daně .
.8
336.21
.211

Osvobození daňové .
Přímé daně.
Daně z nemovitostí. Pozemková daň. Pozemkový katastr.
(Katastrální
měření
526.99 :336.211).

347 Soukromé právo.
347.2

Věcné právo.
.23
Vlastnictví. Pozemkové vlastnictví (držba) .
.24
Věcná práva všeobecně (stavby, pastvy,
lovu, vodní síly atd.).
Věcná práva jiná (užitku, bydlení, dědičný pacht).
Služebnosti.
Pozemkové
zástavy,
hypotéky,
pohledávky.
Přednostní, předkupní právo. Zákaz zatížení.
347.993
Soudy I. instance.
347.44
Smlouvy všeobecně.
.45/.47 Zvláštní smlouvy.
.451
Prodej. Odstup. Koupě .
.452
Výměna.
.453
Pronájem.
.462
Příkaz. Plná moc.
347.77
Právo autorské. Patenty .
.771
Patenty.
Též 608 Vynálezy se stanoviska
technického.
608.1 Všeobecně.
.3 Popis vynálezů
a objevů. Patentní
spisy.

Modely. Výkresy. Vzory.
Též 608.4 Popis

.775
.778
.779
347.78
.781
.782
.783
.784
.785
.786
atd.

modelů,

Modely.

Vzorky.

Značky.

Výrobní tajemství.
Objevy.
Správa. Patentní úřad .
Umělecké a literární právo autorské.
Literatura. Časopisy .
Malířství. Dekorativní umění.
Grafika. Fotografie. Mapy.
Plastika.
Hudba .
Divadlo. Film .

.61
.73
.81
.83
.84

ministerstvo národní obrany,
ministerstvo letectva,
ministerstvo hospodářství,
ministerstvo zemědělství,
ministerstvo práce .
37
Vyučování. Výchova.
37.01
Teorie, filosofie a základy výchovy.
371
Organisace školství a vyučování.
372
Elementární vyučování.
373
Vyšší školství. Odborné školy.
374
Sebevzdělání. Pokrok.
378
Vysoké školství.
.2
Akademické stupně.
.3
Nadace a stipendia.
.4
University.
.9
Vysoké školy pro zvláštní povolání.
.962
Vysoké školy technické.
.963
Vysoké školy zemědělské.
.97
Akademie umění.
379
Školy a veřejnost. Školní politika.
Největší část aplikace geodesie s přírodními vědami nalezneme pochopitelně ve skupině 5 Vědy matematické a přírodní) ze kterých vyjímáme tyto části:

5 Vědy matematické a přírodní •
511
512
513
513.1

513.2
513.3
513.4

513.5'
513.6
513.8
514
.1

.2
.3
.4

35 Veřejná správa.
35.07
.076
.077
35.08
.081
351
352/354

352
353

354
.11
.21
.31
.32
.36
.4
.51

Veřejná zřízení.
Příslušnost .
Úřední jednání. Akta .
Personál úřadů.
Označtní veřejných úřadů. Tituly. Uniformy.
Úkoly veřejné správy.
Správní jednotky. Ministerstva.
Místní správa. Obecní správa.
Zemská správa.
Ústřední správa:
ministerstvo zahraničí,
ministerstvo financí,
ministerstvo vnitra,
ministerstvo vyučování,
ministerstvo propagandy,
ministerstvo dopravy
ministerstvo spravedlnosti,

515
516
.1

.2
.3
.4
.5/.9
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Aritmetika. Teorie čísel.
Algebra.
Geometrie.
Planimetrie
všeobecně. Body. Přímky.
Úhly. Trojúhelníky, Čtyřúhelníky. Mnohoúhelníky.
Planimetrie kruhu.
Stereometrie všeobecně.
Stereometrie křivých ploch. Válec, kužel,
koule, sférický trojúhelník a mnohoúhelník.
Kuželosečky.
Algebraické křivky.
Různé geometrie.
Trigonometrie. Polygonometrie.
Všeobecně .
Násobení.
Dělení. Trigon. resení rovnic .
Různé vztahy mezi trig. funkcemi více
úhlů.
Vzorce a úlohy o rovin. trojúhelníku.
Sférická trigonometrie.
Přechod goniometrie k vícerozměrné geometrii. Polygonometrie.
Deskriptivní geometrie.
Analytická geometrie. Souřadnice.
Rovinná geometrie (dvojrozměrná) .
Křivky .
Prostorová geometrie .
Křivé plochy .
Moderní
analytická
g e o m e t r i e.
Všeobecně. Souřadnicové systémy.
Systémy v rovině, na kouli, na libovol.
křivé ploše prostorové.
Vektorové methody.
Vícerozměrná analytic, geometrie.
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517
.1

.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9

518

Počet infinítesimální.

Grafická
ké hry.

.3
.4
.5
.6
.9
519.

.1
.2
.28
.3
.5

Měření ploch a průřezů. Planimetr. Integrátory.
Měření prostorová.
Měření úhlů. Úhloměry. Úhlové míry .
Fotogoniometrie .
Měření hmot a hustoty.
Měření času, rychlosti, zrychlení. Hodiny .
Měření úhlové rychlosti.
Tachometry .
Krokoměry .
Měření síly, tlaku, práce. Dynamometry.
Manometry.
Jiná měi'" zařízení.

Funkce.

Všeobecné základy .
Diferenciální počet.
Integrální počet .
Determinanty .
Všeob. theorie o funkcích.
Určité integrály .
Eliptické funkce.
Hyperbolické funkce.
Diferenciální rovnice .

.73
.74
.748

.75
.76
.77

a numerická řeše~í. Matematic-

Numerické počtářství.
Logaritmické tabulky. Trigonometrické a
jiné tabulky.
Nomografie.
Grafické počty.
Počítání mechanickými přístroji.
Jiné způsoby počtářské.
Matematické hry. Magické čtverce atd.
Kombinatorika.

Počet pravděpodobnostní.

Kombinatorika. Permutace. Variace.
Počet pravděpodobnostní.
Methoda nejmenších čtverců.
Počet variační.
Množiny.

Z astronomie jest pro nás důležitá skupina praktické astronomie a měření času.

.79
535
535.2

Optika.

Šíření světla a energetika záření. Fotometrie.
Odraz. Lom. Absorpce .
Geometrická optika .
Sférická zrcadla .
Prisma .
Objektivy. Okuláry .
Měřicí přístroje .
Interference. Ohyb. Difuse .
Polarisace .
Barvy .
Optika fysiologická .

.3
.31
.313
.315
.318
.322
.4
.5
.6
.7
535.8
.81
.82
.83

Optické přístroje.

Optická skla. Čočky. Prisma .
Lupy. Mikroskopy .
Dalekohledy. Polní kukátka .
Makrografie. Mikrografie .
Komory. Periskopy .
Zrcadla. Reflektory .
Promítací přístroje .
Zdroje světla pro optické účely .
Nauka o teple.
Vliv tepla na tělesa .

.84
.86

522

Praktická
.1

.2
.3.
.4
.5
.
6

.7
.9
529

astronomie.

.87
.88
.89

Observatoře. Hvězdárny. Expedice .
Teleskopy.
Meridianové přístroje. Pasážní stroje .
Jiné pozorovací přístroje.
Pomocné přístroje. Chronometr.
Jiné pomůcky. Počtářské pomůcky .
Sférická astronomie.
Prameny chyb a korekce všeobecně .

536

.4
537
538

.7

Měření času. Přenášení času. Regulace
času. Hodiny.
Přístroje k měření času. Sluneční kvadranty. Gnomon. Hodiny.

Z oboru 53 F Ys i k a jest ve velmi blízkém vztahu
zejména oddíl 531, 535, poněkud též 536/538 a 551.

53 Fysika.
531.5
531.7
.71
.711
.713
.714
.715

Tíže. Gravitace. Kyvadla.
Měření geometrických
a
veličin.

Zemský magnetismus, též 550.38.
Deklinace magnetická .
Kompasy. Busoly .

.712
.74

Chronologie. Určování času. Hodiny.

.7

Elektřina.
Magnetismus.

Všeobecná geologie.

551

Struktura země všeobecně .
Tvar země všeobecně .
Jádro země. Barysféra .

.1
.11

.16

62

Inženýrství. Technika. Průmysl.

620
mechanických

Měření délek. (Cejchování 53.089.)
Původní míry délkové. Normální měřítka .
Komparátory. Mikrometry .
Měřičské stroje .
Precisní měř. stroje optické. Interferometr.
Měřítka denního života. Technická měřítka. Pásma. Měř. kružítka.
Měření průměrů, výšek, hloubek, sklonu,
rovnosti, rovnoběžnosti.
Jiné měřicí přístroje. Křivoměry, Dálkoměry.

Zkoušení materiálu. Zboží. Hospodaření
s energií.
Stavba strojů. Elektrotechnika.
Důlní technika.
Válečná technika. Výroba zbraní.
Stavební inženýrství.
Provozní technika, Stavba silnic, železnic.
Vodní stavby. Kanály.
Přirozené vodní nádrže. Pobřeží, břehy
řek.
Zdravotní technika.
Dopravní technika (kromě železnic).

621
622
623
624
625
626
627
628
629
621.396
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Radiotechnika.

.6 Přístroje.
.61 Vysílače.
.62 Přijímače.
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.64 Sesilovače.
.67 Anteny. Uzemění.
.677 Směrové anteny.
.9 Časová služba bezdrátová.

631.4
.41

77

634.9
.93

Chemické a chemickofysikální vlastnosti
půdy.
Zkoumání půdy. Analysa půdy .
Fysikální vlastnosti půdy .
Rozdělení půdy. Druhy .
Výnos půdy .
Půdní bakteriologie, biologie .
Místopis. Půdní profily .
Vznik půdy. Tvoření půdy.
Lesnictví.
Lesní inženýrství.

65

Obchodní a provozní technika.

.43
.44
.45
.46
.47

.48

65.01
.011
•012;..e'
.1

.2
.3
.4
.5
.6

.7
651

Všeobecná teorie organisace.
Všeobecné zásady. Hospodárnost.
cionalisace.
Nauka o správě .
O správě všeobecně .
Plánování.
Organisování.
Vedení.
Výkon .
Spolupráce .
Dozor.
Kancelářská

.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
652
653

681
681.14
.141
.142
.143
.17
681.2

681.4
681.6
.61
.62
.65
681.9

76
761
762
763
768

772
774
775
776

Nauka o půdě.

.42.

777
.1
.2
.3
.4

.5
.7
778
.1

.2
Ra-

.32

,Fotografické výzbroje, přístroje a po'můcky .
í'0tografování.
.Fotomechanické reprodukce. Světlotisk.
J{amenotisk.
)1'isk s kovových ploch.
Hlubotisk.
"Hlubotisk. Heliogravura .
Autotypie .
Štočky .
Galvanické rozmnožování tisk. desek .
Fotoplastografie .
Fotoskulptury.
Zhotovení reliefů cestou
fotografickou.
Pou.žití fotografie.
I Rozmnožování. Fotokopie .
Promítání.
Vědecká fotografie .
Mikrofotografie .
Fotografování na dálku. Telefotografie .
Rontgenofotografie .
Letecká fotografie. Přístroje aerofotografické.
Panoramatické fotografování.
Fotogrametrie. Viz též 526.918.

. Různé.

technika.

Jemná mechanika.
Počítací stroje.
Sčítací stroje .
Stroje pro řešení rovnic .
Počítací pravítka. Logaritmická pravítka .
Kontrolní přístroje. Registrační přístroje .
Nauka o strojích. Měřicí a měřičské stroje. Stavba měřičských strojů.
Základy měření a rozdělení měř. strojů.
Jako u 53.08.
Optické stroje.
Rozmnožovací stroje.
Psací stroje. Sázecí stroje .
Tiskařské stroje .
Pomocné stroje pro tisk .
Stroje a nářadí sochařské, gravírovací a
reprodukční.

Grafické umění.

.3
.31
.33
.35

Zařízení.
Nábytek, zařízení, kanc. stroje .
Organisace. Personál.
Kancelářská správa .
Obchodní spisy. Registratury.
Archiv .
Zvláštní zařízení ukládací. Kartotéky .
Předtisky. Formuláře (vzory) .
Obchodní psací a rozmnožovací zařízení.
Těsnopis.

Dřevoryt.
Hlubotisk. Měděrytina.
Tisk s plochy. Litografie.
Mechanické rytectví.

Fotografie.

771

Aplikace (001.8)
archivnictví 930.25
atlasy 912
bibliografie odborné 016
desetinné třídění 025.45
doklady historické (09)
(091) dějiny věd, histor .. příspěvek,
(092) životopisy,
(093) prameny, literární původ,
(094) prameny práv, zákony,
formuláře (083.2)
interpolace 512.5
kritiky, posudky (049)
knihovny odborné 026
knihovny veřejné 351.852
odpovědi, repliky (076.2)
pojišťování 36
urbanismus 711
zaměstnanci veřejní 35.08
Tyto části jsem považoval za nutné uvésti, aby
každá práce z činnosti měříčského inženýra mohla
býti spolehlivě v rámci desetinného třídění zařazena,
roztříděna nebo označena. Ocitneme-li se v pochybnostech, kam určitá věc anebo pojem patří (protože
pro ni nemáme určité a jednoznačné skupiny), použijeme pro tento pojem· nadřazeného označení příslušné skupiny. Tak při pochybách o správném označení k a t a str á 1. o ceň o v á n í použijeme znaku
631.4, který ji nadřazen znakům 631.41 až 631.45,
kam zkoumání o fysikálních vlastnostech a výnosu
půdy patří. Že jde o toto zkoumání se stanoviska
finanční správy a specielně pro účely daně pozem-
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kové, vyjádříme podle dříve uvedených směrnic
takto:
336.21 :631.4 katastrální vceňování, nebo
631.4 :336.21 vceňování katastrální,
kteréto znaky jsou v nadřazeném postavení širšímu
znaku
336 :211 :631.41/.43 katastrální

vceňování

nebo témuž znaku v obráceném pořadí hlavních
znaků, chceme-li zdůrazniti, po případě tříditi pod
heslo »vceňování«.
Různé měřičské práce obdrží, jak víme, desetinný
znak spojený znaménkem vztahu se skupinou věcné
příslušnosti. Proto jest na př.:
622.1 :526.99
Důlní měření, ale též 526.99 :622.1
621.396 :526.99 Radiogoniometrie a pod.
o

Netřiďme však nikdy zbytečně do přílišných detailů
a nečiňme si práce obtížnější, než skutečná potřeba
vyžaduje. Desetinné třídění jest pružnou, mezinárodně srozumitelnou, elegantní methodou třídící a
jest ctí inženýrského stavu současné doby, že označováním článků technických časopisů spolku inženýrů SIA jest prvým průkopníkem všeobecného používání, i když není dosud zákonně povinné, jak by
bylo velmi žádoucí.
P o zná m k are
d a k c e: Uveřejněním dalšího
článku o desetinném třídění dává redakce čtenářům
možnost, aby si svou odbornou knihovnu seřadili podle zásad tohoto třídění. Pány autory pak vybízí, aby
sami své příspěvky označovali vhodnými znaky; prospějí tím redakční práci i čtenářům.

,

,

ZPRAVY

RUZ~E
Soutěž na drobné vynálezy zeměměřičSké prakse. Dne
30. září t. r. končí soutěž na drobné vynálezy zeměměřičské prakse. kterou vypsal odbor zeměměřičských inženýrů
SIA v čís. 3 tohoto časopisu z 25. III. 1944. Dalšími dary,
věnovanými tomuto účelu. byla ještě podstatně zvýšena
částka, určená na ceny soutěže; celkový peníz přesahuje
daleko výši obvykle v našich poměrech na podobný účel
věnovanou. Výsledek soutěže se může ukázati nejen zajímavým. ale i velmi prospěšnÝm přínosem denní práce zeměměřičské a proto účast na soutěži je co nejvíce doporučitelná. Zájemcům otiskujeme znovu podmínky soutěže;
1. K soutěži přihlášeny buďtež drobné vynálezy a zlepšení měřických pomůcek všeho druhu a ze všeho materiálu (z kovu, papíru atd.), pokud mohou míti vliv na
zlepšení, zrychlení a zhospodárnění výsledků měřické
práce polní a kancelářské a jež dosud nebyly publikovány
v odborné literatuře domácí nebo cizí. Vynálezem se tu
rozumí každá původní konstrukce, ale i vhodná aplikace
a zlepšení na dosavadních strojích a pomůckách.
2. Jednotlivé vynálezy buďtež podrobně popsány na listech papíru velikosti A/4 psacím strojem po jedné straně.
Podle potřeby buďtež popisy doprovozeny výkresy celku
nebo detailů (složenými rovněž do formátu A!4). případně jinými přílohami nutnými k objasnění konstrukce
a funkce drobného vynálezu (modely atd.).
3. U vynálezů. jež nehodlá autor patentovati ani vyráběti a prodávati. získává odbor zeměměřičských inženýrů
SIA udělením ceny právo publikace v časopise Zeměměřičský Obzor, aby se tak odměněný drobný vynález stal
majetkem celé naší zeměměřičské obce.
4. U vynálezů, jejichž myšlenka by mohla být patentována, nebo které by mohly být alespoň hromadně vyráběny a prodávány, je odbor zeměměřičských inženýrů SIA
po udělení ceny ochoten spolupracovati k uskutečnění patentu či výroby (radou, doporučením. sjednáním s výrob.
cem či podobně), aby se vynález touto cestou co nejdříve
dostal do rukou odborné veřejnosti. Naproti tomu odměněný vynálezce je zavázán nepodnikati samostatné kroky,
směřující k odbornému a finančnímu zhodnocení odměněného vynálezu. bez vědomí a souhlasu odboru zeměměřičských inženýrů SIA.
5. Soutěže mohou se zúčastniti nejen inženýři,nýbrž
i jejich techničtí zaměstnanci, příp. osoby jiné. Jejich návrhy musí však býti doprovozeny potvrzením některého
zeměměřičského inženýra, že podavatel návrhu je mu
osobně znám.

Pop i s y d I' o b n Ýc h vy n á 1 e z ů z a s 1 á n y b u ďi do 30. z á ř í 1944 na
adresu jednatele odboru Ing'. Dr. Josefa Kloboučka, Praha
XII., Korunní 46.
Návrhy buďtež podány anonymně. pod heslem. Na obálce budiž udáno »Drobné vynálezy«, heslo »
«. Dovnitř
obálky budiž vložena zalepená obálka druhá s uvedením
hesla, jména a plné adresy autora.
t e ž k s o ut ě ž i ne j p o z děj

6. O udělení cen rozhodne porota tohoto složení:
Ing.
Ing'.
Ing.
Ing.
Prof.
Ing.

Jaroslav Pudr, předseda odboru,
Dr. Václav Elznic,
Karel Kučera,
Bohumil Pour,
Ing. Dr. Josef Ryšavý.
Antonín Štván.

7. Ceny stanoví se takto:
I. cena 3.500 K.
II. cena 2.500 K.
III. cena 1.500 K.
Další obnos je věnován na zakoupení návrhů drobných
vynálezů.
8. Výsledek soutěže bude uveřejněn v čísle 12 časopisu
Zeměměřičský Obzor z 25. prosince 1944.
Odborná výstava v Uherském Hradišti. V metropoli
Slovácka byla 30. června t. r. otevřena v městském museu
výstava »Přehled technické práce o vývoji Velkého Uherského Hradiště a prací městského stavebního úřadu za
války 1939-1944«. Účast na pořádání měly také technické kanceláře civ. geometrů Ing. Dra S v o bod y a Ing.
P l' o k e š e z Brna. jež nově zaměřují k Hradišti připojená územ.! Derfle a Mařatice.
Výstavu zahájil proslovem starosta města; zmínil se
o úsilí vybudovati ze starobylého sídliště založeného r. 1257
moderní a zdravé město. Jeho politický obvod se má ještě
rozšířiti i na přilehlé Kunovice a Jarošov.
Poté Ing. Fa 1t a promluvil o účasti finanční správy
na budování měřických základů a arch. O p I a t e k vytyčil plánovací zásady poslední doby. Výklad k vystavovuným pracím měřickým podal Ing. S keř i I, k plánům
regulačním arch. Fu c h s a o stavební činnosti informoval
pozvané návštěvníky městský inženýr P o spí šil.
Výstava zůstala otevřena do 30. července 1944 a byla
volně přístupná.
Štv.

Hlavní a odpovědný redaktor:
Ing. Bohumil Pour. - Majetník a vydavatel Spolek českých inženýrů. - Tiskem
knihtiskárny >'Typus« v Praze X\ r. Telefon 410-62. _
Redakční korespondence budiž řízena na adresu hlavního
redaktora Praha XIV.. Krušinova 42.
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