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Sedmdesát let profesora Ing. Dr. techn. h. c. 'osefa Petříka.
F. Fiala.

Dne 22. března tohoto roku dovršuje řádný profesor Čes. vys. učení technického Ing. Dr. techn. h. c. Josef Pe tří k sedmdesát let svého činorodého života.
Není příslušníka našeho stavu zeměměřického, ať z generace starší neb mladší, na
něhož by bud' přímo neb prostřednictvím bohaté literární a spolkové činnosti nezapůsobila silná osobnost profesora Petříka.
Jubilant je rodákem z Prahy, kde svá středoškolská studia konal na první
české reálce v Ječné ulici a tam také v roce 1884 maturova1. V říjnu téhož roku
vstoupil na českou vysokou školu technickou v Praze, kdež se dal zapsati na odboru stavebního inženýrství a studia dokončil druhou státní zkouškou dne 6. května
1890. Až do 1. října 1890 byl zaměstnán v továrně barona Ringhoffera v oddělení
vysokých staveb a železných konstrukcí, načež splnil svou vojenskou povinnost
jakožto jednoroční dobrovolník a vrátil se z vojenské služby koncem září 1891.
Od 1. října téhož roku až do J 5. března 1893 spolupracoval na polohopisných
plánech král. města Písku, které prováděl jakožto první práci toho druhu u nás
novou metodou polygonometrickou geodetický ústav éeské techniky za řízení tehdejšího řádného profesora nižší a vyšší geodesie Františka Miillera, jehož stoleté narozeniny oslavilo vys. učení technické loni v listopadu; pietní vzpomínku o významu
životního díla Miillerova přednesl právě prof. Petřík. Po získání značných zkušeností
v tomto oboru pracoval od 15. března 1893 až do 15. srpna ] 894 s Ing. Frant.
Novotným, t. č. soukromým docentem geodesie na české technice, na provádění
polohopisných plánů měst Roudnice nad Labem, Kostelce nad. Orlicí a Loun. Dne
22. dubna r. 1893 podrobil se u místodržitelství království Ceského zkoušce pro
autorisaci civilního geometra a později (v r. 1905) nabyl též autorisace stavebně
inženýrské. Dne 15. srpna 1894 přešel k zemskému výboru v Korutanech, kdež byl
zaměstnán jakožto vedoucí inženýr při provádění stavby silnic. V r. 1895 vstoupil
do služeb zemské vlády v Lublani a odtud k městskému stavebnímu úřadu města
Lublaně, a zde svěřeny mu byly hlavně práce spojené s úpravou a regulací města,
jakož i mosty. V té době provedl výpočet trigonometrické a polygonální sítě i polohopisný plán města Lublaně. Od března 1899 působil v kanceláři pro projektování průplavu Dunajsko-Vltavského jako sekční inženýr, provedl příslušná měření
tachymetrická a nivelaéní v oddílu Ceské Budějovice- Velenice, kontrolní nivelaci
trati Korneuburg-Eggenburg
a měření pro zásobovací nádrže a napájéče průplavní.
Od 1. dubna 1900. nastupuje jako smluvní inženýr při komisi pro kanalisování řek
Vltavy a Labe v Cechách, kdež setrval až do jmenování mimořádným profesorem
na české technice v Praze. U kanalisační komise prováděl měřické práce na Labi
pro zdýmadla v úseku Mělník-Roudnice a Lovosice-Brná.
Současné byl ve slud. roce 1900;01 pověřen suplovánim přednášek o základech nižší geodesie a o rakouském katastru I. a II. běhu na české technice v Praze,
které suploval až do jmenování mimořádným profesorem. Dne 27. října 1903 podává habilitační žádost a označuje jako vlastní obor, ke kterému se má vztahovati
venia docendi, výklady "0 rakouském
měření katastrálním,
o jeho technickém vývoji a evidenci".
Za hábilitačni spis označil svou publikaci "Užití
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m e to d y ne jme n š í c h čtv e r c ů při v Ý poč tun i vel a c í", vydanou tiskem
r. 1902. Ve spise pojednává o chybách nivelačních a jejich zákonech, o vyrovnání
nivelačních ta~ů a nivelačních sítí zpllsobem velmi přehledným a úplně látku vyčerpávajícím. Reší tu také hospodárnost metod pro výpočty nivelační. V roce 1904
jest habilitován pro obor nižší geodesie. Odchodem mimořádného profesora Ing. J.
Líčky na českou vys. školu technickou v Brně r. 1900 uprázdnila se stolice geodesie na české technice v Praze, a profesor Petřík jmenován pro ni v r. 1905 mimořádným profesorem a za 5 let, v roce 1910 stává se jejím řádným profesorem.
Profesor Petřík patří mezi zakladatele geodetických nauk u nás. Na počátku
jeho učitelské dráhy podávaly se na technikách jen základní rámcové poznatky
geodetické, které potřebovaly při aplikaci na technické práce značného soukromého
studia. Také počet vyrovnávací dle metody nejmenších čtverců byl tehdy velmi
málo znám a těžko vnikal do měřických prací, ačkoliv v cizině se počínala již plně
uznávati jeho potřeba jakožto důležitá pomůcka pro ověření geodetických měření
a hledání nejpravděpodobnějších hodnot měřených veličin. Prof. Petřík, byv povolán
k učitelské činnosti na vysokou školu technickou, ukládá si za povinnost položiti
pevné základy hlavním odvětvím práce zeměměřické vybudováním řádných přednášek
na vysoké škole a jejich knižnímu zpracování. Sledujeme-li jeho práci v tomto
úseku, vidíme, že jeho činnost směřuje ke třem základním požadavkům: dobýti
počtu vyrovnávacímu v geodetických měřeních u nás co největšího rozšíření a tím
postaviti tyto práce na vědecký základ, detailně propracovati dosud málo známá
počtářská řešení, určující posice bodů geodetických a metodicky je co nejlépe zpracovati, a zvláště opatřiti je řádnou symbolikou a terminologií a vytvořiti pro práce
pozemkového katastru systematicky propracovanou nauku, která by shromažďovala
dosud platné měřické zákony, nařízení a instrukce v jeden soustavný celek a přibližovala je posluchačům a technikům v praxi vhodným výběrem technických aplikací. Z těchto snah vyplynuly práce, vydané jednak tiskem jednak litografované,
z nichž mezi, větší náleží: U žit í m e to d y ne jme n š í c h čtv e r c ů při v Ý poč tu
n i vel a c í, U vod d o t l' i g o n o m e t r i c k Ý c h a p o I y g o n á 1n í c h v Ý poč t ů ve
čtyřech vydáních, Měření
úhlů a délek, Vyrovnání
technických
nivelací :metodou
nejmenších
čtverců,
Geodetické
počtářství
(I. běh),
Měřické
předpisy
ve dvou vydáních, Zákon Zl'. 1894 a měřická
instrukce z r. 1907 (dvě vydání), Zákon, z 23. května 1883 a z r. 1896, Zákon
e v i den ční a z á k o nor
e v i s i, U vod d o k a t a str u d a n ě p o zem k o v é
ve třech vydáních, Nařízení
z r. 1890, Nauka o pozemkovém
katastru
(I. část). Práce tyto jsouce psány ryzím jazykem, překračují daleko účel pouhých
přednášek. Profesor Petřík, jehož dlouholetá snaha o zdokonalení a sjednocení
českého geodetického názvosloví jakožto nutné vědecké základny je všeobecně známa,
usiluje zavésti ve svých spisech pořádek do našeho geodetického názvosloví tím,
že přesně vymezuje pojmy a užívá jednotné symboliky pro jednotlivé jevy geodetické,
.a možno říci, že práce ta přináší v našem geodetickém snažení již hojné ovoce
:a jest odborníky dobré vůle plně uznávána.
Nová odvětví práce měřické vyžadovala nových disciplin na vysoké škole a
'opětovného jejich vybudování od základů. Tak Ing. Petřík při jmenování profesorem
přibírá ke své učební povinnosti přednášky z agrárních operací (1906-1907) a později
též (v roce 1911) schválen ministerstvem návrh prof. Petříka, aby mohl odděliti
z nauky o katastru II. běhu statě, týkající se upravovacích a zastavoV<acích plánů
a stavebních řádů, a zavésti bezplatné přednMky samostatné o plánech upravovacích a zastavovacích (2 hod. přednášek a 2 hod. cvičení). Z této činnosti vyšly jeho
přednášky "Agrární
operace",
vydané třikrát (1'.1929 tiskem), v nichž zrcadlí
se vývoj a výsledky agrárních operací, hlavně scelování pozemků jak v našich zemích,
tak v cizině, zvláště v Rusku, a přednášky "Stavba
měst a plány
upravova cí", jež obsahují zhuštěný extrakt zásad tohoto rozsáhlého oboru, v němž kromě
malých brožur nebylo vůbec u nás původní literatury.
Z učební povinnosti přednášeti posluchačům architektury, strojního a země-
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dělského inženýrství vzniklo dílo "Z á k I a d y niž š í g e ode s i e", které nalezlO'
u inženýrů v praxi pro svůj jasný a obsažný výklad geodetických základů a přehledné uspořádání měřických strojů a pomůcek, zvláště pak jejich rektifikací, značnou
oblibu, takže je již ve svém třetím vydání téměř rozebráno.
Tato rozsáhlá činnost literární, spojená úzce s učitelským působením, doplněna
jest ještě studiemi v četných odborných časopisech, kamž napsal prof. Petřík množství
cenných pojednání z oboru geodesie, katastru a agrárních operací, z nichž sluší
uvésti tyto větší práce: P o k u s n o v é h o z p Ů s o b u k a t a str á I n í h o vy měř 0vání ve Francii,
(Technický Obzor 1900), Určení
osy Simplonského
tunelu (T. O. 1901), Určování
stálých
bodů výškových
(T. O. 1902), Genauigkeitsgrenzen
bei Langenmessungen
(Jahrbuch der osterr. lngenieure
und Architekten 1911), Genauigkeitsgrenzen
bei Flachenberechnungen
(tamže 1912), Příspěvek
k posuzování
trigonometrických
sítí pražských (Zeměměř. Věst. 1915) Scelování
pozemků
(Zemědělský Archiv 1915),
Aufnahme
eines Wirtschaftsgebietes
aus dem Anfange
des 19. Jahrhundertes
(Wochenschrift fur den ofT. Baudienst 1917), Poznámky
o kolmicích (Zeměměř. Věst. 1917), Katastr
v Bosně a Hercegovině
a čeští geometři (Zpr. veř. služ. tech. 1920), Situační
plán rozdělovaCÍ
(Zeměměř.
Věst. 1925), Příspěvky
k názvos~oví
zeměměřickému
(Zeměměř. Věst.
1925), Kadastra
uzmeřišanas
Cecho~lovakias
republika
(Lotyšský
časopis 1925), :M: e t r (Triumf techniky 1926), Rec k é a ří m s k é mír y d é I k o v é
a plošné (Zeměměř. Věst. 1926), Le remembrement
de la propriété
fonciere en Tchécoslovaquie
(Publikace min. zeměd. 1928), Le rememprement de la propriété
rurale
en Tchécoslovaquie
(Mezin.kongres v Rímě
1927 a Journal des Geometres experts 1928), La réforme
agraire
et le
remembrement
de la propriété
rurale
(Mezin. kongres 1929), Papír vystužený
aluminiovou
deskou
(Zeměměř. Věst. 1929), Mezníkování
(Zeměměř. Věst. 1931) a j.
K těmto pracím se pojí množství článků a pojednání, celkem přes padesátjejichž názvy nelze nám zde uváděti - z historie měření, z historie a vývoje map
našeho státního území, kterážto látka je zamilovaným předmětem profesora Petříka,
a jejímuž zpracování věnoval a věnuje mnoho času výzkumem po knihovnách a
archivech u nás i v cizině, dále literárních příspěvků z jiných technických odvětví,
biografií význačných mužů technického života atd. Také svými bohatými znalostmi
zasahuje v Technickém slovníku naučném do uspořádání geodetické látky a sám
vypracoval hojně geodetických hesel _. mezi nimiž některá tvoří celé stati -, jakož
i řadou recensí a zpráv o geodetických publikacích domácích i cizích informoval
technickou veřejnost.
Bohatá činnost vědecká a odborná zjednala prirozeně profesoru Petříkovi přístup do všech vědeckých a odborných institucí, kdež vždy plně uplatňoval své
veliké vědomosti úplně nezištně v~ prospěch vědy a technického snažení. Tak je
profesor Petřík od počátku členem CsI. národní rady badatelské, poradcem pro otázky
úpravy studia zeměměřického při ministerstvu financí, mimořád..ným členem a radou
patentního úřadu, členem a v létech 1931 až 1934 předsedou CsI. národního komitétu geodetického a geofysikálního, kdež sta~á se usilovně o vědecké vybudování
geodetických a kartografických základů pro Ceskoslovenskou republiku, je členem
Masarykovy Akademie práce, poradního sboru matematicko-přírodovědeckého při
ministerstvu školství a národní osvěty, je předsedou fotogrametrické společnosti od
jejího vzniku a místopředsedou Mezinárodní federace zeměměřické a fotogrametrické,
ve kterýchžto funkcích se zúčastňuje všech mezinárodních kongresů a udržuje styky
v těchto. oborech technické práce a vědy s cizími odborným~ pracovníky. Je členem
výboru Ceské Matice technické a mnoha jiných technických a osvětových korporací,
byl členem komise pro názvosloví vojenské při ministerstvu národní obrany, byl
do letošního roku předsedou pro II. státní zkoušku ze zeměměřického inženýrství,
je členem zkušebních komisí pro II. státní zkoušku lesního inženýrství, dále zkušební
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komise pro učitele škol zemědělských a lesnických, členem zkušební komise pro civilní
geometry atd.
Všestranný rozhled, veliké vědomosti téměr ze všech oborů technické práce,
dále pak široký zájem živě si všeho všímající, získali profesoru Petříkovi význačné
funkce významu celotechnického. Tyto jeho vlastnosti oceněny byly volbou nejprve
odborným a od r. 1907 do konce r. 1913 zodpovědným redaktorem Technického
Obzoru. Profesor Petřík svými organisačními schopnostmi - jež se také všude jinde znamenitě osvědčily, kde zasáhl - dovedl soustřediti kolem sebe řady pracovníků, kteří
časopis povznesli k značnému rozkvětu. - Pro povznes~ní a vývoj české vědy technické má také nemalý význam působení Petříkovo v Ceské Matici technické, kde
snažil se intensivně opatřiti české literatuře nejnutnější technické publikace všech
odborů. Veliká je řada i jiných technických korporací, zde nejmenovaných, kde jeho
blahodárné působení a jeho organisátorský duch se plně uplatňuje. - Pro zeměměřické inženýry má zvláštní význam jeho činnost ve Spolku českosI. zeměměřičů,
jehož je čestným předsedou; při jeho kolébce stál, při jeho založení význačně spolupůsobil a od začátku byl až do posledních let jeho aktivním předsedou, dávaje
směr veškeré práci spolkové a organisační uvnitř našeho státu, a upravuje cestu
československým zeměměřičům na poli styků mezinárodních. Jeho nezištná práce
ve všech těchto směrech, často spojená i s finačními obětmi a někdy i neporozuměním, zaslouží dík veškerého našeho světa technického a nás zeměměřičů zvláště.
Prof. Petřík zahajuje svoji dráhu učitelskou na technice nedlouho potom, kdy
výchova zeměměřičů byla výnosem rakouského ministerstva kultu a vyučování r. 1896
organisována ve dvouletém běhu zeměměřickém, a pociťoval hned v počátcích nedostatečnost prupravy geometru jak po stránce teoretické výchovy, tak také v potřebných disciplinách praktických. Byv jmenován profesorem, snažil se z počátku aspoň
v oboru ~vé učební povinnosti rozšířiti a co nejvíce prohloubiti jednotlivé části nauk
jmenovacím dekretem mu přidělených, a tak začíná v r. 1906/7, jak již bylo dříve
poznamenáno, s výklady o scelování pozemků, v roce 1911 odděluje od nauky
o katastru II. běhu statě týkající se regulačních a parcelačních plánů a zavádí
samostatné přednášky o plánech upravovacích a zastavovacích, v roce 1912 vymohl
si ,schválení, že bude bezplatně konati seminář praktické geometrie a to s titulem
"Dvod do tr~gonometrických výpočtů", a v roce 1914 připojil k tomu nové přednášky
s názvem" Uvod do geodetického počtářství". Tím dal prof. Petřík základ k řadě
disciplin, jež kořeny své majíce v původních přednáškách Petříkových, umožňují
rozvoj a pokrok jednotlivých důležitých částí geodesie. Tímto cílevědomým rozšiřováním vlastních přednášek připravuje prof. Petřík již půdu příštímu řádně vybudovanému odboru zeměměřického inženýrství, který by absolventům jeho poskytl
ucelené a úplné geodetické vzdělání pro všechny druhy vyměřovacích prací, se zřetelem ke všem technickým odborům, s nimiž geometr v širší své praxi se úzce stýká.
Profesor PetHk svými snahami o zvelebení studia si přeje, "aby reorganisované
studium vychovalo nejen zdatné zeměměřické inženýry-praktiky pro všechny druhy
prací vyměřovacích, ale aby také vychovávalo zdatný dorost pro geodetické práce
vyššího druhu, po případě mezinárodního rázu, a to nejen inženýry, topografy a
geografy, nýbrž i spolupracovníky vědeckých ústavů geodetického směru".
Po světové válce, která na čas zastavila snahy po rozšíření studia zeměměřického, staví se v čelo všech akcí pro reorganisaci studia, a jednak pečuje ve sboru
vysoké školy speciálních nauk o zřízení a vybudování docentur všech nových
předmětů, jež by měly vyplniti program projektovaného čtyřletého studia zeměměřického inženýrství, jednak pracuje spolkově a publicisticky k uskutečnění dnešních požadavků na studium geometrů. Snaže se poznati výchovu geometru v cizině,
podniká cesty do Francie, Německa, Švýgarska a jinam, a píše v Zeměměřičském
Věstníku, Věstníku inženýrské komory, Osterr. Zeitschrift fur V~rmessungswesen
a j. články o organisaci a požadavcích studia zeměměřického. Ze jeho snažení
o čtyřletý odbor, splňující naděje a potřeby dnešní zeměměřické práce, ned~ly úplného
ukojení a byly jen částečně provedeny zákonem ze 14. července 1927, lze jenom
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spatřovati v nepochopení a neznalosti úkolů zeměměřických u některých technických
kruhů, jež spolurozhodovaly o rozšíření studia. Avšak faktem zůstává, že profesor
Petřík od počátku své učitelské dráhy až dodnes věnoval všechny své síly a bohaté nadání i nezlomnou píli povznesení stavu zeměměřického v jeho vědním vzestupu i stavovském postavení mezi ostatními techniky a vytvořil pevný základ, na
němž možno dále již budovati a úpravu na čtyřletý odbor již nyní provésti bez
nových nákladů.
Prof. Petřík však, maje porozumění pro všechny zjevy technického života
vůbec, zasloužil se svým působením nemalou měrou též o rozvoj jiných studijních
odboru technických. Tak studium pojistné techniky se těšilo velké péči prof. Petříka,
takže jemu vděčí za to, že lze provésti jeho úpravu na úplné čtyřleté studium
inženýrské organisačně bez potíží a finančních obětí. Byl při každé akci, směřující
k budování a reformování tohoto studia; spolu s prof. Benešem pracoval na podáních v tom směru, předkládaných ministerstvu, a na jeho bedrech spočíval také
z velké části úkol hájení reformních návrhů. I o rozvoj jiných studijních odborů
technických se zasloužil, zvláště pak těch, jež vyšly z obecného oddělení vysoké
školy technické, jako na př. vysoké školy zemědělského inženýrství.
Na vysoké škole, ke které profesor Peth'k přilnul celým životem svým, jest
oblíbeným učitelem a dobrým přítelem a otcem svým posluchačům. Je stále v osobním styku s nimi nejen v přednáškách, ale i ve cvičeních, kde sleduje práci jejich
a zajímá se také o jejich záležitosti ve fakultním spolku, neboť není téměř valné
hromady nebo nějaké důležitější schůze fakultní, by nenavštívil ji prof. Petřík a
nevyslechl na ní pozorně přání a stížnosti posluchačstva, a aby k nim nepromluvil
ne jako profesor, ale jako starší jejich přítel, který jim ze svých bohatých zkUšeností radí, jak mají studovat, jak mají se na další život připravovat. Není divu,
že absolventi i inženýři z praxe rádi vyhledávají profesora Petříka, který povzbuzuje
je k další vědecké a odborné práci, poskytuje jim cenné rady v jejich povolání,
a tak stále uplatňuje blahodárně svůj vliv na dnešní generaci zeměměřickou, jež
plně oceňuje jeho záslužnou činnost a svěřuje se jeho vedení. Tímto svým působením odchoval českému národu mnoho pracovníků, již se dobře osvědčují ve všech
oborech geodesie a zeměměřictví. Za své zásluhy o vysokou školu poctěn byl profesor Petřík mnohými akademickými hodnostmi, zvolen byv v r. 1926/27 rektorem
vysokého učení technického 1), a mimo to devětkrát děkanem různých oborů studijních
a vys. školy speciálních nauk. Loňského roku korunována byla jeho vědecká a
učitelská práce nejvyšším vyznamenáním, jež může vysoká škola poskytnouti, udělením čestného doktorátu věd technických, za jednomyslného usnesení celého akademického senátu vys. učení technického. Také Francie uznala jeho vynikajíci činnost
tím, že vláda republiky francouzské mu uděl~la důstojenství palmového řádu Akademie věd v Paříži a nejnověji obdržel kříž Cestné legie.
Dzavíraje pokus svůj o vykreslení profilu činnosti a působení prof. Petříka na vysoké škole, v .životě technickém a kulturním, pokládal bych za neúplné, kdybych
nezdůraznil zlaté srdce Petříkovo, každému pomáhající, neznající falše a intrik, charakterisujících tak markantně dnešní materialistickou společnost, zlaté srdce, které
jistě poznali všichni ti, jimž popřál osud vejíti do styku a pracovati ať již v kterémkoli oboru práce s profesorem Petříkem. Jeho osobní poctivost a naprostá loyálnost
ve spolupráci, ať na poli vědy nebo kultury vůbec, a jeho nezištná obětavost - dnes
opravdu vzácná - pro dosažení cíh'l, které uznal dle svého vnitřního přesvědčení
pro dobro věci za nutné, musí si vynutiti u každého, i třeba jinak smýšlejícího,
úctu a obdiv. Jeho neúnavná píle, neznající oddechu, příslovečná skromnost a ryzí
národní smýšlení, dobou nezviklané, jsou vlastnosti, které mohou jako zářný příklad
svítit na cestu generacím mladším.
Přejeme profesoru Petříkovi do dalších desítek let nynějšího jeho peviWho
zdraví, aby mohl věnováti své velké vědomosti a zkušenosti ještě dlouho pokroku
a rozvoji české geodesie.
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Résumé. Soixante-dix
années de Dr. h. c. Ing,Josef
Petřik.
Néen1866aPragne,
le.Professenr Petřik appartient an corps des professenrs de l'Ecole polytechniqne snpérienre a Pragne
depnis 1905. Ses onvrages, sescommunications sont innombrables dans le domaine de la Géodésie et du
Ca,dastre et aussi dans celni du remembrement de la propriété fonciere et de l'urbanisme. II organisait l'étude pour les i;ngénieurs-géometres en Tchécoslovaquie et il faisait l'éducation de grand
nombre de travailleurs et collaborateurs dans la branche de la géodésie et dn cadastre. Aussi il
avait sn ouvrir son esprit an développement ďautres spheres techniqnes. Ponr ses mérites il fnt
élu en 1926 recteur de l'école polytechnique supérienre a Prague et l'année passée il fnt nommé
doctenr honoraire des sciences techniqnes.

Je suis to ut a fait reconnaissant a mes amis de Tchécoslovaquie d'avoir bien
voulu m'associer a la manifestation de profond hommage qu'ils ont organisée a
l' occasion du 70eme anniversaire du sympathique Professeur Pe tří k.
En effet, si je considere son umvre corporative, je me vois conduit a la,
rattacher aux vingt sept années de la mienne pendant lesquelles nous nous sommes
heureusement connus.
Gest en 1908 qu'il m'écrivit pour me demander si je pourrais l'aider dans
son désir de faire accomplir a ses futurs collaborateurs des compléments ďétude
en France. C'est le "Journal des Géometres-Experts Franc;ais" auquel M. Petřík
avait écrit un peu au hasard, qui m'avais transmis sa lettre, car j'en étais a cette
époque, le rédacteur principal.
Je vis dans la sollicitation de l'éminent confrere une heureuse initiative de
collaboration professionnelle internationale et c'est avec une ardeur toute neuve que
je préparais un programme de travail pour le Professeur Ryšavý,
qui vint a
Paris le premier.
J'avoue la joie profonde qui me fut donnée de travailler avec l'éleve tres
distingué du Professeur Petřík.
Je puis l'avouer, le programme tracé d'accord
av-ec ce dernier me fit passer en revue des techniques, des idées, des livres qui ne
m'étaient pas tou s familiers et l'éleve était d'une telle assiduité, son souci ďapprendre,
d'approfondir était tel qu'il m'obligeait moi-méme a des recherches dont les résultats
m'ont été bien utiles. C'est dans ce sens que je puis dire que j'ai profité parincidence de la forte direction imprimée par le Professeur Pe tří k a ses éleves.
Mais la fréquentation de ses amis: les géometres tchécoslovaques, parmi lesquels le regretté Z u k 1í n, m'a fait apercevoir d'autres aspects de la mentalité
et de l'activité judicieuses de 1'homme que nous saluons. En effet, des 1910 je
prenais contact a BruxeUes avec la corporation des géometres tchécoslovaques. A
ce moment, il y avait plusieurs sociétés et l'organisation n'avait pas dans ce pays
la .forme etla cohésion ďaujourďhui.
Mes rapports avec mes confreres et amis de Prague me permirent de les
attirer dans le groupement fédéral international. Et alors, de nos discussions internationales sur la meilleure forme a donner dans un pays a nos groupements, naquit chez l'excellent Docteur Petřík
- il me dira si je me trompe - cette idée
de grouper les trois catégories de professionnels d'un pays: les géometres privés,
les géometres fonctionnaires, les géometres professeurs, dans une méme association.
La encore, je faisais mou éducation corporative, mais je n'eus pas la satisfaction de pouvoir faire prévaloir cette idée en France. Mais c'est vers ce mode
de groupement corporatif que la Commission spéci ale du Congres de Londres,
présidée par le Colonel S u r m a c k i' avec beaucoup d'autorité, pense diriger les
activités nationales diverses.
On m'a dit qu'un autre que moi parlerait de 1'activité internationale du Professeur Pe tří k; je n'y insisterai donc pas. Néanmoins, de mon point de vue, je
dois dire l'influence personnelle qu'il a eue sur mon activité corporative. Au début

1936/38

de 1908, j'y pensais peu et sans la rencontre de son initiative et de ma curiosité,
rien ne prouve que malgré mes visites en Suisse, j'aie eu en 1910 le désir d~ me
rendre au Congres de Bruxelles. II est en ouhe certain qu'en me rendant a Prague
en 1911, admirer le plus merveilleux ensemble d'architecture qui soit peut etre en
Europe, je n'aurais pas pris contact avec mes confreres tchécoslovaques et je
n'aurais peut-etre pas retenu la nécessité de l'échange des techniques et des rapports
corporatifs internationaux.
Par ailleurs, je conserve tres précieux le souvenir de relations toujours aimables,
de discussions toujours courtoises, pleines de bon sens et ou le sentiment du progres,
de la loyauté scientifique dominaient toujours.
C'est donc avec la plus grande satisfaction que j'apprécie l'honneur qui m'est
fait de participer au solennel salut rendu au distingué Professeur Petřík
a qui
j'apporte ici l'expression de ma grande et déja vieille amitié.

Prof. Ing. Dr. J. Ryšavý.

V době, kdy náš jubilant profesor Dr. h. c. J. Petřík zahajoval svoji učitelskou
činnost na pražské vys. škole technické - bylo to v r. 1900, tedy před 36 lety neměli jsme se zeměměřičskou cizinou vůbec žádného styku, vyloučíme-li ovšem
soukromé styky jednotlivců, povahy spíše vědecké než odborné a stavovské. K o ficielním
stykům stavovským nemohlo tehdy (v r. 1900) ostatně ani docházeti
již proto, že jsme neměli vhodných stavovských ·organisací: obě naše prvé zeměměřičské korporace, Jednota úř. aut. civil. geometrů a Spolek čes. zeměměřičů, vznikly
teprve o řadu let později, r. 1908 a 1912. V té době konečně nebylo také žádné mezinárodní organisace, která by takový styk zprostředkovala a usnadňovala.
Své doby byl sice učiněn náběh na organisaci pravidelných styků mezinárodních, ale celá
věc neměla dlouhého trvání. Podnět vyšel z m ezin ~r o dního ko ngresu
zem ě měř i č s kého,
konaného r. 187§ v Paříži u příležitosti světové výstavy za účasti zástupců Anglie. Belgie, Francie,
Halie,Německa, Spanělska a Svýcarska. Kongres měl velmi pěkný a slibný průběh a byl na něm ustaven
"Stálý mezinárodní výbor zeměměřičský", jehož úkolem bylo provésti přípravné práce k založení
Mezinárodní
federace
zeměměřičské.
Výbor se však sešel jen jednou, a to v Paříži
r. 1879; jinak udržoval styk mezi svými členy jen korespondencí. Výsledkem celé jeho práce byl
návrh stanov pro mezinárodní federaci. Výbor po dvou letech svoji činnost zastavil a myšlenka
federace pak na dlouhou dobu úplně zapadla.

o pravidelném a soustavném styku mezi zeměměřiči různých národů a států
možno mluviti teprve od r. 1910, kdy belgická Unie zeměměřičská svolala do Bruselu
mezinárodní kongres zeměměřičský současně se svým kongresem národním. Naše
styky s cizinou, hlavně s Francií, začaly však o něco dříve, a to r. 1908. V tomto
roce dostalo se pisateli těchto vzpomínek, tehdy asistentu ústavu prof. Petříka, Hlávkova
nadání k celoročnímu studijnímu pobytu v cizině. Z podnětu a na radu prof. Petříka
byla vybrána ke studijnímu pobytu Francie a hlavně její sídelní město Paříž. Prof.
Petřík dobře postihl význam Francie, země se skvělou a bohatou tradicí geodetických
prací, pro studium geodesie a usoudil, že sotva by bylo možno najíti vhodnějšího
prostředí k hlubšímu studiu této nauky, než jaké skýtá Paříž. Vždyť věda geodetická se vlastně ve Francii zrodila a prvá dvě století ani jinde pěstována nebyla;
ve Francii vznikla nebo vzala svůj původ všechna velká díla geodetická XVII.,
XVIII. a XIX. věku, teoretická i praktická, z franc. národa vzešli nejvýznamnější
klasikové a tvůrci této vědy jako Picard.
de Lahire,
Cassiniové,
Bouguer,
Mau p ertui s, CI airau t, L egen dr e, Bord a, D el am br e, Mé ch ain, P u issant a m. j. Tedy místo bylo jistě velmi vhodně vybráno, jen malé potíže se naskytly při sestavování podrobného studijního programu na poměrně dlouhou dobu 8 až
10 měsíců; je pochopitelné, že při tehdejších našich nedostatečných stycích s franc.
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odborníky byly i naše znalosti vědeckých a odborných institucí francouzských a možnosti studia
v nich minimální. A tu přispěla šťastná náhoda,
jež měla, jak se později ukázalo, velmi příznivé
důsledky též pro naše zahraniční styky stavovské
a usměrnila celý jejich potomní vývoj. Pisatel
docházíval v té době do Technické knihovny, kde
při prohlídce cizích odbor. časopisů ho napadlo,
že by mu mohla se sestavením a propracováním
studijního programu pomoci redakce pařížského
zeměměřičského listu "J o u rn a I des G é 0metres-Exp
erts". Napsal ihned v tom smyslu
Gen. Georges Per r i e r, člen
Institutu, generál. taj. Geodetické a geo- do Paříže a již nejbližší budoucnost ukázala,
fysikálnf Unie, zahranič. člen MAP.
jak šťastný byl tento počin. Redaktor "Journalu"
p. C o I a s odevzdal dopis jednomu ze svých
spolupracovníků, Ing. René Dan g e r o vi, o němž věděl, že se zajímá o styky s cizinou,
a ten ihned dopis obšírně zodpověděl. Jeho odpověď překonala všechny naděje, které
jsme v redakci "Journalu" kladli, a naprosto nás ve všech směrech uspokojila. Ing.
Dan g e r ve své odpovědi načrtl velmi krásný studijní program rozvržený téměř na
celý rok pobytu v Paříži a poznamenal, že jej postupem doby ještě vhodně doplní a prohloubí. Slíbil též, že stipendistu uvede do odborného prostředí paHžského, že mu
opatří přístup do všech vědeckých ústavů, do odborných závodů, úřadů, škol i dílen
mechanických v programu uvedených. Svůj slib skutečně také skvěle splnil, a to
nejen pokud šlo o pisatele těchto vzpomínek, ale také u všech jeho následovníků,
vesměs asistentů prof. PetHka; byli to Dr. Fiala, Dr. Barger a Dr. Potužák.
Ti všichni nalezli na svých studiích v Paříži v In~. Dan g e r o v i skvělého rádce
a pomocníka a vzpomínají ještě po letech milého a srdečného přijetí, kterého se
jim dostalo v jeho rodině i v jeho dokonale organisované a řízené technické kanceláři, kde velmi přátelsky byli uvítáni i všichni ostatní přechodní návštěvníci Paříže
z kruhů čes. zeměměřičů (Ing. Z u klín, Dr. R ů ž i č k a a j.) Prostřednictvím Ing.
Dan g e r a navázali všichni jmenovaní. přátelské styky s vůdčími osobnostmi zeměměřičského stavu v Paříži (na měsíčních schůzkách v restaurantu Gruberově na vel.
boulevardech) a poznali postupem doby i všechny význačné představitele vědeckých
a odborných kruhů pařížských. Z nepřehledné řady těchto vynikajících osobností
pařížských byli to zvláště: gen. B o ur ge o i s a gen. Pe rri e r ze "Service géographique
·de l'Armée", řed. Lallemand
a Ing. Prévot ze "Service du Nivellement", profesoři vys. škol d'Ocagne a Pelletan,
řed. Benoit a Guillaume
z "Bureau des
Poids et Mesures", astro Claude
z "Bureau des Longitudes", Ing. Roussilhe
z "Ministere de ľAir", řed. kat. Dr e u x a Ing. B u r e a u x, dále kat. inspektoři
-Cu vign y, Petex-M uffat a geom. To ul o u sy ze "Service technique du Cadastre",
řed. Fr a n 9o i s ze "Service du Plan de Paris", konstruktéři J ob i n, M o ri n, N e ct o u x,
Ferber
a Poivilliers,
civ. inž.-geom. Sanguet,
Peltier,
Chrétien,
Jarre,
Balu, Baron, Journée,
Bourgoin,
Butault,
Danger (Raymond), Martin
a mnoho jiných.
Styk s pařížskými kolegy-zeměměřiči přinesl své ovoce i pokud šlo o otázky
a zájmy ryze stavovské. Pan R e n é Dan g e r měl vedle své odborně-literární a technické činnosti - již tehdy řídil velkou technickou kancelář, kterou v r. 1904 převzal
-od fmy "Frere et Paré" - ještě jednu vášeň: chtěl povznésti zeměměřičský stav,
který ve Francii měl tehdy snad ještě více bolestí než u nás a netěšil se ani zdaleka té přízni jako ostatní kategorie technické. Ing. R. Danger, pocházející ze staré
zeměměřičské rodiny z Etampes, již v prvých letech své praktické činnosti staral
se vším možným způsobem o zvýšení vážnosti stavu zeměměřičského ve Francii
a zejména usilovalo zlepšení stavovské organisace - snažil se sjednotiti vzájemně si
konkurující spolky zeměměřičské - jakož i o zdokonalení odborné výchovy příštích
zeměměřičů. Volil však ještě jinou cestu, o které se domníval, že by mohla jej
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rovněž přiblížiti k vytčenému cíli; ujal se podnětu prvého mezinárodního kongresu zeměměřičského (r.1878)
doporučujícího organisovati pravidelný styk mezi zeměměřiči různých zemí a států a založiti mezinárodní
federaci zeměměřičskou. K provádění plánů směřujících
k uskutečnění této myšlenky se připravoval tím, že
podrobně studoval poměry a situaci zeměměřičského
stavu v různých státech evropských, že snažil se seznati všecky podmínky existence zeměměřičovy, způsob
jeho vzdělání, rozsah jeho praktické činnosti a oprávnění, jakož i formy jeho stavovských organisací. Rozumí se, že vyžádal si ihned též podrobné zprávy
o poměrech u nás (tehdy v býv. Rakousku). Dostalo se
mu jich v plné míře.!) Při tom došlo též k rozhovoru,
jak ani jinak nebylo možno, o národnostních poměrech
v Rakousku a o našich národních tužbách. Ty došly
u p. Dan g e r a i celé jeho rodiny plného porozumění.
Ostatně prvé sympatie a zájem o náš národ byl vzbuzen u DangefŮ již dříve, a to při stycích franc. gymnastů,
Ing. Henri Roussilhe,
jichž byl D. organisovaným členem, s našimi Sokoly.
přednosta "Senice de la
Své přátelství k našemu národu prokázal photoaérienne", profesor-repet. na
p. René Dan g e r nejpřesvědčivěji na kongresu bru"Ecole polytechnique".
selském r. 1910, kde bil se - podporován ostatními
francouzskými delegáty - statečně a úspěšně za naše zájmy zastupované tehdy členem
"Jednoty" zesnulým kolegou Zuklín e m. P. D anger byl již před kongresem zpraven
obšírným dopisem, koncipovaným v ústavu prof. Petříka, o situaci u nás a o tom, že
přejeme si, aby se nám dostalo samostatného zastoupení jak na kongrese tak i v chystané mezinárodní federaci zeměměřičské. S našimi požadavky plně souhlasil a pro
naši věc získal zájem i všech ostatních delegátů francouzských, a to nejen těch,
kteří zastupovali "Société
nationale
des Géometres
de France",
k níž
sám patřil, ale i těch, kteří byli členy druhé, do jisté míry konkurenční stavovské
organisace francouzské "Comité
central
des Géometres
franťťais"
s Ing.
S a n g u e tem včele 2). Tímto svým společným postupem podali Francouzi nej lepší
důkaz, že jsou příslušníky ušlechtilého národa, jemuž smysl pro svobodu a volnost
všech lidí a národů je přímo vrozen. Belgičané, kteří o nás před zahájením kongresu vůbec ničeho nevěděli a patrně ani národ náš neznali - Ing. Z u k I í n a ve
všech publikacích kongresových uváděli důsledně jako zástupce Maďarska - postavili se s Rakušany a Němci příkře proti požadavku Francouzů, aby v příští
mezinárodní federaci počet delegátů za jednotlivé státy ne byl o mez e n, položenému
proto, aby se mohlo ve "Stálém výboru" federace dostati samostatného zastoupení i velkým n á rod ním zeměměřičským korporacím ve státech n á rod n o st n í c h. V prudké
a rozčilené debatě hájili tento požadavek v zájmu našem přednesený střídavě
FrancouzovéSanguet,
Danger,
Perdu
a Frémont
a proti němu mluvil
zejména víd. delegát von T ho m k a a dále Belgičan Fr a n c k z Antverp s generál.
tajemníkem kongresu R o u pc i n s k y m, který však brzy, ještě dříve než se účastníci kongresu rozjeli, své stanovisko úplně změnil a stal se pak naším nejlepším
přítelem. Náš delegát Ing. Zuklín
zasáhl do debaty prohlášením, že "Čechy,
j a k k o I i j s o u při d r už e n y k R a k o u s k u, t v o ří ne z á v i s I é kr á lov s tví,
a to jak mravem
tak zvykem
a žádají
samostatného
zastoupení".
I) Z informací, které si tehdy velmi pečlivě zaznamenal a které ještě jinak doplnil, vyplynula
pozdější jeho studie "Le Géometre
en Autriche,
Condition
sociale,
juridique
et
t.echnique",
Paris 1913.
2) V r. 1921 se obě korporace ještě s dalším spolkem třetím sloučily ve vrcholné organisaci
civ. zeměměřičů francouzských "Union des Géometres
- Experts
francais".
Pan Danger
se pokusil získati pro myšlenku společné práce stavovské - podle našeho vzoru, který se mu
velmi zamlouval - též státní a autonomní měřické úředníky; věc však prozatím ještě nedozrála.
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Vzácný přítel našeho národa Prof. Ing. René Danger,
čestný
předseda MFZ, zahraniční člen MAP, čestný člen Spolku čsl. zeměměřičů.
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Debata se konala v t. zv. "Mezinárodní komisi"
a odtud se přenesla pak i do závěrečného shromáždění kongresového, kde pohnutou situaci
rozuzlil velmi taktním způsobem předseda kongresu, senior belgických geometrů Pe e r e b o o m,
jehož zásluhou byl na konec schválen návrh, aby
organisační komitét kongresový, rozšířený o delegáty všech národů
na kongresu
zastoupen Ý c h jakož i jiných národů, které snad v budoucnu se ku spolupráci ještě přihlásí, byl pověřen provedením dalších příprav, směřujících
k založení Mezinárodní federace zeměměřičské
(!tIFZ). Takto složený přípravný výbor byl zárukou a příslibem do budoucnosti, že přece
jen dozraje myšlenka vyslovená po prvé r. 1878
na kongrese pařížském. Na bruselském kongrese
ji zvlášť úsilovně propagoval gen. taj. J. S.
Roupcinsky,
který i později zúčastnil se horlivě všech prací souvisících s jejím provedením. Bohužel však ani tentokrát nemělo se dojíti
cíle. Do slibně se rozvíjejících prací přípravného
výboru zasáhla světová válka, která je přerušila
J. S. Roupcinsky,
čestný předseda MFZ.
tak důkladně, že v nich mohlo být pokračováno
až teprve v r. 1925/26, kdy jsme již měli samostatný stát a mohli jsme vystupovat v souboru států zajímajících se o federaci jako
rovný mezi rovnými. Naše styky s Francouzi válkou přervané snažili jsme se ovšem
ihned po převratu znovu navázati. Zahájili jsme je výměnou několika dopisů a brzy
po té, r. 1920, vešli jsme i v osobní styk s pařížskými kolegy. Příležitost k tomu poskytl
mezinárodní matematický kongres ve Strasburku, 'po jehož skončení zajeli prof.
Petřík, prof. Svoboda
a pisatel do Paříže.
P. René Danger,
k~erý se zatím stal ředitelem "Journalu" a profesorem
na zeměměřič. oddělení "Ecole des Travaux publics" a jemuž byla svěřena řada
velmi čestných veřejných funkcí odpovídajících jeho vynikajícím odborným znalostem i jeho neúnavnéstavovské
a literární činnosti, otiskl hned v prvých letech
popřevratových řadu odborných článků a drobných zpráv týkajících se poměrů
v čSR. a svědčících, že jeho vřelý poměr k našemu národu nijak neochladl, naopak,
že sympatie jeho k nám spíše ještě vzrostly.

°

našich živých a přátelských stycích s francouzskými zeměměriči podávají výmluvné svědectví četná odborná pojednání, které otiskl oficielní orgán franc. Unie "Journal des GéometresExperts", řízený prof. Dan g e r e m, ve svých sloupcích. Uvádíme je v chronologickém pořadí:
1912
1922
1922
1922
1925
1927
1928
1928
1928
1931

La division décimale du quadrant (Ryšavý).
Le géometre en Tchécosloyaqnie (Ryšavý).
Le systeme de projection proposé pour la répub1ique tchécoslovaque (Fiala).
L'évaluation du sol dans le remembrement de la propriété rurale (Kraus).
Un probleme de la topométrie souterraine (Potužák).
La carte économique de Hůttenbacher (Petřfk).
La réforme de l'enseignement des Géometres en Tchécoslovaquie (Potužák).
Le remembrement de la propriété fonciere en Tchécoslovaquie (Petřík).
La réforme fonciere en Tchécoslovaquie (Pavel).
L'adaptation d'nn réseau trigonométriqne (Ryšavý).

Kromě těchto obsáhlejších pojednání najdeme v "Journalu", a to v každém ročníku, četné
noticky a zprávy, týkající se stavu zeměměřičského v ČSR. Aby kontakt byl co nejužší, požádala
mnc. Ume prof. Pe tří k a a pisatele o spolupráci a vřadila je mezi zahraniční členy redakce
"Jonrnalu" .
K utužení odborně literárních styků francouzsko-českých přispěl svojí hřivnou i Zeměměřičský Věstnfk. Otiskl v r. 1926 Dangerův článek ,,0 kosých měrách v podrobném zaměřování"
a také v tomto čísle přináší vzpomínku p. Dangera na jeho spolupráci s prof. Petříkem.
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Současně se zahájením našich styků
s Francouzi počaly se obnovovati i styky mezi
kolegy ostatních národů a tak nastala konečně
chvíle, kdy se mohlo přikročiti k uskutečnění
dávného projektu, k založení MFZ. Pan
Danger
otiskl počátkem r. 1925 v"Journalu" znovu návrh na zřízení MFZ, tak jak
jej schválil kongres bruselský, a spolu
s Roupcinskym
dal popud ke svolání
nového mezinárodního kongresu zeměměřičského do Paříže. Oba podněty se setkaly
s plným zdarem. Již v lednu 1926 ustavil
se přípravný výbor pro založení MFZ rozumí se, že byli jsme do něho též vřele
pozváni - a ještě téhož roku v říjnu konal
se v Paříži i kongres. Na tomto tře tím
mezinárod. kongrese zeměměřičském jsme
byli velmi četně zastoupeni, 16 člennou delegací. Kongresové práce byly rozděleny do
4 komisí a čsl. delegátům, prof. Pe tří k o v i
jako předsedovi a pisateli jako hlav. refeDr. Ing. F. Baeschlin,
rentovi, bylo svěřeno řízení komise pro uniprofesor curyšské polytechniky.
fikaci měřic. pojmů a smluv. značek. Do jednání kongresových zasáhli však ještě další
kolegové, z nichž zejména Ing. K u b í k a Ing. F a I t a svými zajímavými referáty
upoutali pozornost všech účastníků kongresových. Je zajímavo, že prof. Pe tří k,
který tehdy byl rektorem vys. učení technického, přispěl touto SVOJíhodností neobyčejně ku zvýšení vážnosti stavu zeměměřičského ve Francii. V Paříži totiž vyvolalo velikou pozornost, a povšiml si toho a zdůraznil to i denní tisk, že ke stavu
zeměměřičskému se hlásí a jest jeho příslušníkem tak vysoký akademický hodnostář.
Od kongresu pařížského, na němž vlastně byla již založena MFZ, prozatím
ovšem jen s provisorními statuty, řídí mezinárodní styk federovaných států t. zv.
Stálý výbor ("Comité permanent") jako výkonný
orgán federace. Prvními čsl. zástupci v něm byli
prof. Petřík
a Ing. Zuklín.
V červnu 1927 konal
nově sestavený Stálý výbor MFZ prvou svoji schůzi,
a to v .Paříži; druhá schůze byla svolána na květen
192R do Bruselu. Na obou schůzích nás zastupoval
kol. Zuklín. Další schůze se konala v červenci 1929
v Curychu, kdež o rok později (1930) byl pak uspořádán čtv r t Ý mezinárodní kongres zeměměřičský.
V r. 1928 bylo sdruženo v MF Z 11 států, a to:
Anglie, Belgie, éeskoslovensko, Dánsko, Francie, Holandsko, Jugoslavie, Lotyšsko, Polsko, Španělsko a
Švýcarsko. K nim přidružilo se pak ještě Švédsko
(1929), Italie a Rumunsko (1930).
Zájem o kongresy svolávané MFZ se však neomezoval jen na tyto "federované" státy. MFZ zve na kongresy
a sjezdy vše c h n y kulturní státy, z nichž pak velmi mnohé
i když nejsou členy MFZ, se jich také skutečně zúčastní
a svými delegáty je obesílají, takže na kongrese bývá zastoupeno 25 až 30 zemí a států. Za zmínku stojí, že všech dosud
pořádaných kongresů zúčastnili se i zástupci Německa; přesto
však ústřední organisace něm. zeměměřičů se z různých důvodů
zdráhá vstoupiti do federace a převzíti závazky a povinnosti
ze členství plynoucí.
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Ing. J. Baltensperger,
ředitel kat. služby v Bernu.

Také na kongrese curyšském - který následoval těsně po III. mezinárodním
kongrese fo t 0g r a m e t r i c k é m rovněž v Curychu konaném, s nímž
měl i společnou výstavu měřickjch
strojů a pomůcek - byli jsme velmi četně zastoupeni, a to
celkem 15 účastníky 3). I zde bylo nám svěřeno
řízení jedné z pracovních
komisí (kom. IIa: "Stroje
a metody měřické") a čsl. účastníci přednesli nebo
předložili řadu zajímavých referátů. Na obou kongresech curyšských, jichž průběh byl ve všech směrech naprosto
zdařilý a všechny účastníky plně
uspokojil, byly obnoveny nebo nově navázány přátelské styky se všemi vynikajícími
představiteli
zeměměřičského
stavu
ve Svýcarsku.
Byli to
zejména:profesořiBaeschlin,ZelleraZoelly,
plk. Schneider,
kat. řed. Baltensperger,
Ing. Harry,
vrch. měst. ge.oom. Bertschmann';fF
prof. A n se r m e t, inž. geom.
DeIe sser t a
Mer~oud,
konstruktéři
Dr. Wild
a Arreger
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a m. §tálý výbor JYIFZ schúzel se i po kOJlgrese
~
curyšském zcela pravidelně. Kona) schůze v Zenevě
Dipl. Ing. S. Bertschmann,
(1931), ve Varšavě (1932) a v }Umě (1933). V té
měst. geom. v Curychu.
době zastupoval
zájmy čsl. zeměměřičů na mezinárodním foru již "Svaz
spolků
čsl. inženýrů
zeměměřičských",
založený
po delší přípravné práci v dubnu 1931 a užívající v mezinárodním
styku označení
nDnion
des
Géometres
tchécoslovaques"4).
Z různých příčin nemohli
jsme se zúčastniti ani schůze ženevské ani schůze římské; zato na sjezdu varšavském jsme byli zastoupeni,
a to prof.
P etříkem.
V roce 1934 byl svolán p á t Ý mezinárodni kongres zeměměřičský do L o nd Ý na. Ceskoslovensko
na něm zastupovali čtyři delegáti: prof. Pe tří k, Ing.
Fa lt u s, Ing. K O lom a zní k a Ing.
Pud r. Do závěrečné
zprávy kongresové ("Compte-rendu")
zařadilo redakční
komité též referát Ing .. Kožouška
"0
scelování pozemků v Ceskoslovensku".
Delegace na své cestě do Londýna zastavila se, vyhovujíc pozvání franc. Unie,
v Paříži, kde byla velmi srdečně uvítána a kde prohlédla si v průvodu paříž.
kolegů některé zajímavé instituce odborné.
skvělém průběhu londýnského kongresu není třeba se zmiňovati. Referovali
o něm účastníci na zvláštní schůzi zeměměřičských spolků, sdružených ve Svazu,

°

Profesor Dr. A. Buchholtz
z Rigy,
zahraniční člen MAP.

3) Sjezdu zúčastnili se i dva čsl. stipendisté, Ing. Dr. F i ker a Ing. Tom s a, asistenti
vys. učení technického v Praze, účastníci tříměsíčního kursu fotogrametrického,
pořádaného
curyšskou polytechnikou.
4) Před založením "Svazu" starala se o
tyto věci t. zv. "Svazová komise", ustavená
r. 1926.
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(v lednu 1935), jejíž průběh je ještě
v živé paměti. Po roce 1934 sešel se
Stálý výbor MFZ zatím jen jE~dnou,
a to v Bruselu (v září 1935); Ceskoslovensko zde zastupoval pisatel.

V dosavadním líčení historie
našich zahraničních styků všímali
jsme si hlavně styků s Francouzi,
k nimž náš přátelský poměr nabyl
zásluhou prof. Dangera zvlášť srdečného rázu. Bylo by však nespravedlivé, kdybychom se při této příležitosti alespoň stručně nezmínili také
o našich přátelských vztazích k národům ostatním. Naši delegáti, jichž
na všech těch rltzných mezinár. kongresech, sjezdech a schůzích se vystřídala celá řada5), získali osobním stykem se zahraničními kolegy nejen čsl.
zeměměřičům, ale i celému našemu
národu, četné a nezištné přátele,
kteří jsou ochotni přispěti komukoli
z nás, ať radou či pomocí vždy, když
Švýc. organisační komité curyšského kongresu
by se toho ukázala potřeba: při záv žertovné karikatuře na jídel. listku.
jezdech kolegů do ciziny, za studijního pobytu a pod. Jde vesměs o osoby stojící ve své zemi v popředí práce stavovské, odborné a výchovné a jsou mezi nimi profesoři vys. škol, vysocí úředníci
státní i samosprávní i jiné významné osoby vynikající odbornou nebo stavovskou
činností. Uvádím řadu význačných osob známých svým zájmem o mezinárodní styky,
o nichž jsem neměl v předchozích řádkách příležitost se zmíniti: prof. And o n o v i č,
kat. řed. Nedělkovič
a Dr. Kralj z Jugoslavie, Ing. Kluzn.iak
a plk. Surma c k i z Polska, pres. Dr o w e r, plk. C o Ie a maj. K i IIi c k z Anglie, kat.
insp. H e in e s z Holandska, civ. inž. Fa n t i z Italie, civ. geometři B e n i e s t, Van
Horén a Vranckx
z Belgie, prof. Rubín
a vrch. geom. Bagger-Joergensen
ze Švédska a m. j.

Téměř současně s naSlm zájmem o styky se zeměměřičskou CIZInOUvyvíjel
se a prohluboval se i zájem o nejmladší odvětví praktické geometrie, o fotogrametrii, jejíž rozvoj u nás je z valné míry závislý na spolupráci s cizinou. To dobře
postřehl prof. Petřík, který věnoval svoji -pozornost i tomuto úseku vědecké a odborné práce. Přičinil se především o založení nCsl. fotogrametrické společnosti"
(1830) a zúčastnil se sám četných kongreslt, sjezdů a schltzí zahran. fotogrametrických
společností, pro jejichž podniky d~vedl vzbuditi zájem také u četných dalších příslušníků zeměměřičského stavu v CSR. Na fotogrametrických kongresech 6) seznámil
se a spřátelil s čelným representantem zeměměřičů lotyšských, znamenitým fotogrametrem prof. Dr. B uch h o It zem z Rigy. Výsledky přátelského styku Petříkova
"J Kongresů se zúčastnili kolegové: B e n e š, Č e r n ý, F alt a, Fa lt u s, F i a I a, F i ker,
Fiirst, Janč, Kolomazník,
Krejza, Kubík, P-etřík, Potužák,
Pudr, Ročák, Růžička,
Ryšavý, Sponer,
Tichý, Zuklín.
h) Mezinárodní kongresy fotogrametrické se konaly dcsud čtyři: J. ve Vídni 1913, II. v Ber··
líně 1926, III. v Curychu 1930 a IV. v PaHžÍ 1934.
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s Buchholtzem projevily se na poli odborně literárním. Z. V ě st ní k otiskl dvě
pojednání Buchholtzova: "Zeměměřičské studium v Lotyšsku" (1925) a "Aerofotogrametrická revise map a plánů", (1925) jakož i referát "I. valný sjezd Severní
sekce Mezinárodní společnosti fotogrametrické v Rize" (1928). Jiné ,tři práce Buchholtzovy přinesl Sborník
Masarykovy
Akademie
Práce,
a to: "Sur la
mécanisation de la technique de la mensuration" (1927), "Sur la compensation des
triangulations aériennes" (1929) a "Etude sur la polygonation aérienne (1932).
Naopak zase lotyšský zeměměřičský časopis "Merniecibas lin Kulturtechnikas Vestnesis", roč. 1934, otiskl pojednání dra Ma š k a nO volbě nejvhodnější kartografické
projekce pro Lotyšsko".
Význam práce na poli mezinárodních styků, jichž náš jubilant byl tak úspěšným
fedrovatelem, byl oceněn také franc. vládními kruhy a Masarykovou Akademií fráce.
~'rancouzská vláda udělila prof. Petříkovi důstojnické palmy Akademie a kříž Cestné
legie, Masarykova Akademie Práce jmenovala prof. Dangera
a prof. Buchholtze
svými zahraničními členy.

Doslov. Považoval jsem za svoji povinnost ujmouti se úlohy kronikáře a načrtnout aspoň v hrubých rysech historii prvého čtvrtstoletí našich zahraničních
styků, o jichž vývoj se náš jubilant tak význačným způsobem zasloužil, o jichž udržo~
vání se vždy horlivě staral, nešetře při tom na osobních obětech, jichž jistě nebylo
málo. Myslím, že tímto vylíčením jsem osvětlil velmi zajímavou stránku činnosti
prof. Pe t ř ík a, jež uniká pozornosti mnohých kolegů a jejíž význam nebývá ostatně
ani vždy správně oceňován. Náš jubilant je však přesvědčen - a my toto přesvědčení plně s ním sdílíme - že nejen stavovskou činností vnitřní, vymezenou hranicemi státu, ale i spoluprací se zahraničními kolegy lze mnoho dobrého vykonati
ve prosr:ěch stavu zeměměřičského, že v přátelském styku s nimi ať v mezinárodní
federaci nebo na kongresech lze vyřešiti se zdarem různé důležité odborné a stavovské otázky a tak pracovati k povznesení stavu a ke zvýšení jeho vážnosti. Nelze
také podceňovati význam takových styků pro mladou generaci zeměměřičskou; vždyť
snad mnohému našemu mladému inženýru naskytne se v budoucnu - až nastanou
opět normální poměry - příležitost a možnost navštíviti cizinu za studijními účely
a tu jistě mu bude vítána pomoc odborníků s námi spřátelených. Již tato prostá
úvaha ukazuje, jak velké zásluhy si prof. Petřík získal touto svou činností, a naší
povinností jest udržeti i v lříštích letech styky již navázané a pokračovati - přes
všechnu nepřízeň doby - v díle tak dobře založeném a s takovým zájmem a
úspěchem budovaném. Příležitosti k tomu bude dosti: pro r. 1936 a 1937 se chystají sjezdy v Běl~hradě a v Paříži, r. 1938 má se konati VI. mezinárod. zeměměřičský kongres v Rímě. K této práci zavazuje nás i úcta k životnímu dílu jubilantovu, který jistě i v budoucnu se o tyto snahy bude zajímati a jim svoji podporu
neodepře. Končím slovy, kterými se geom. Dub o i s z Beauvais přimlouval na
prvém pařížském kongresu za vybudování organisace pečující o pravidelný styk
mezi zeměměřiči různých národů:
"Rien n'est plus beau que l'Union des peuples. Travaillons par nos rapports
amicaux a mettre cette beUe devise en pratique."
Literatura: nC o m p t e s - r e n d u s" mezinárodních kongresů
(Paříž 1879), II. bruselského (Brusel 1911), III. pařížského (Paříž
1931) a V. londýnského (Londýn 1935).
R. Danger,
Fédération
internationale
des Géometres,
Londýn 1935.
Různé ročníky časopisu "Journal des Géometres-Experts"
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zeměměřičských: I. pařížského
1927), IV. curyšského (Curych
Aper<;u historique
a nZeměměřičského

et

8tatuts.

Věstníkn".

le développement
des
la période
1910-1935.

rapPro-

prement dit ces rapports ont commencé en 1908 grace il 1'initiative de M. J. Petřik
ďun cóté
et de M. R. Dan g er de 1'autre cóté. A ce temps.-lil l'auteur de cette étude, alors assistant et
collaborateur du professeur Petřik, est venu a Paris pour y étndier la géodésie, l'astronomie et
la topographie et spécialement les instruments et les méthodes de mesnrage fran<;aises. Si sa mission
fnt accomplie avec tout succes possible, c'était bien le mérite de M. René Danger. Vauteur
souvient I'aimable et cordial accneil que lui et les autres géomětres tcheqnes ont Te<;udans la
famille de ce nable et sincere ami de la nation tcheque et snrtout il réleve le soutien efficace que
le délé~ué tch1lque au Congres de Bruxelles (1910), M. J. Z u klín, a re<;u de la délégation fran<;aise
avec M. M. Danger
et Sanguet
en tete.
Puis 1'auteur mentionne I'histoire de la Fédération internationale des Géometres fondée par
les géometres fran<;ais et belges et décrit comment M. Pe tři k et les autres géometres tcheques
ont participé snr les travanx du Congres de Paris (1926), de Znrich (1930) et de Londres (1934).
A la fin de son étude 1'anteur apprécie le travail de M. M. R. Danger, J. S. Roupcinsky
et
J. Petřik
pour le rélevement professionnel ainsi que pour la défense des intéréts corporatifs et
appelle les jeunes géometres de continuer la grande renvre de ces pionniers de la coorération
intellectu€lle intérnationale des géometres.

Ing. Ant. Beneš.

Prof. J. Petřík pOZlva vzácné úcty a vážnosti u všech příslušníků stavu zeměměřičského jako profesor, vůdce a zasloužilý patriarcha celého stavu. Jeho osobnost
jest všem příslušníkům stavu nejpovolanější a nejvyšší institucí geod.-vědeckou,
organisační i stavovskou. Příslušníci Klubu inženýrů měř. hl. města Prahy, zvláště
ti starší, které pojí s prof. Petříkem dávná spolupracovní tradice, mají v dobré
paměti jeho pomoc a činnost, kterouž se o zlepšení jich služebních poměrů zasloužil.
Práce, kterou prof. Petřík pro stav, pro Klub vykonal, dá se nejlépe posoudit,
bude-li vzpomenuto neutěšených poměrů stavovských v dobách, kdy ujal se pomocného díla. Tenkráte v letech 1905 a pozdějších byli všichni zeměměřiči, zejména
úředníci, bezohledně utiskováni, jejich vzděláIJí vysokoškolské snižováno a oprávněnost i důležitost jejich práce podceňována. Ríkalo se o nich - méněcenní - na
vymření. - Agendu měřičskou přisvojovaly si tehdy druhé odbory jako práci
vedlejší a došlo i k tomu, že pod vlivem poměrů v r. 1905 bylo ve sboru obec.
starších hl. m. Prahy prosazeno usnesení, aby ku vykonávání prací měřičských ve
staveb. úřadě byli přijímáni jen technici se dvěma stát. zkouškami, ne geometři. V důsledku tohoto usnesení zeměměřiči městští, kteří nebyli ve statu, byli zařazeni.
do kategorie středoškoláků. Jejich techn. vzdělání, dvouletý běh ku vzdělání zeměměřičů, nebylo uznáváno za postačující pro kvalifikaci vysokoškolskou. Trpká
existenční příkoří příslušníků našeho stavu ,projevovala se tehdy všude a jejich
důsledky jsou ještě dnes neblaze pociťovány u mnohých úřadů.
Situace byla tíživá a téměř beznadějná; hledala se pomoc, ale obzory byly
zachmuřené, mocných nepřátel příliš mnoho a cesta k nápravě neschůdná a daleká.
Z útisku se rodilo sebevědomí, energie a činy.
R. 1907 bylo ustaveno Sdružení geometrů hl. města Prahy. Předáci tohoto
sdružení, kteří poznali, že bez širší pomoci mnoho nezmohou, počali hledati oporu.
u jiných stavovských organisací a našli ochránce, který jim bratrsky podal ruku. Byla to "Jednota úřed. autoris. civ. geometrů", jejíž představitelé se zájmem přímo
živelným, obětavě a účinně přistoupili ke spolupráci za nápravu stavovských poměrů. Byli to neohrožení bojovníci za stavovská práva, civ. geometři Ing. Holub,
Ing. Fiirst, Ing. Zuklín, Ing. Poniatovský a j., kterým nebránila ani služební pragmatika ani osobní ohledy v jejich obranných projevech.
Zástupci městských pražských zeměměřičů byli zváni do schůzí Jednoty. Společné schůze byly pořádány velmi často, mnohdy i dvakrát týdně, a byli k nim
zváni i kolegové železniční, státní a j. Ve schůzích bylo pracováno s velikou horlivostí a bylo usneseno zváti na ně i profesory techniky, Petříka a Pantoflíčka z Prahy,
prof. Semeráda z Brna. Všeobecný zájem o řešení stavovských otázek byl probuzen,
na pravidelné porady dojížděli členové z venkova, z Plzně, Benešova, Lysé atd.
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Tehdy prof. Petřík jako představitel geom. studia technického s velikým zájmem
a opravdovostí jemu vlastní ujal se vedení a organisační práce.
Z těchto porad vyšel za všeobecného souhlasu návrh, aby byla utvořena vrcholná
organisace stavovská, která by spojila příslušníky všech rozptýlených stavovských
složek a celou vahou se postavila na obranu práv utlačovaných. Návrh byl uskutečněn, utvořen "Spolek českých geometrů", jehož prvním předsedou za velikého nadšení
zvolen prof. Petřík. Přistoupilo se též k vydávání odborného časopisu "Zeměměřičského Věstníku", kterému uloženo hájiti práva stavovská, šířiti uvědomění, starati
se o kulturní povznesení stavu a přesvědčovati veřejnost o důležitosti a hodnotě
prací měřičských. Vedením časopisu byl pověřen prof. Semerád. - Prof. Petřík rozvinul program a počal říditi soustavnou propagaci a práci. Poi'ádal pro členy spolku
odborné přednášky, předsedal schůzím a nesčetným poradám, vodil a vysílal deputace,
sám intervenoval, řídil debaty, upravoval resoluce a návrhy, povzbuzoval a těšil.
Jaká to byla námaha a práce, než bylo dosaženo zrušení usnesení sboru obec.
starších z r. 1905, než bylo dosaženo rozšíření studia na f) semestrů se dvěma
stát. zkouškami a než zrušen byl neblahý učebný běh, který stavu našemu přinášel
tolik ústrků a ponižování.
Boj trval déle než čtvrt století a po celou tu dobu všechna obranná stavovská
práce soustřeďovala se v rukou předsedy prof. Petříka, který neumdléval, neustoupil,
ale cílevědomě pracoval a pracoval. - Jemu jako profesoru a předsedovi připadl
složitý, ale velmi záslužný úkol. Prof. Petřík celé generace zeměměřičů nejen teoreticky i prakticky vyučil, organisačně vychoval a vedl, ale on se postaral i o zlepšení
jejich existenčních poměrů hájením práva na odbornou práci a hájením nutnosti
rozšíření studia. Dobré dílo se podařilo.
Dnes při sedmdesátce může prof. Petřík s uspokojením a hřejivou radostí
přehlédnouti výsledek své práce. Nepřehledné řady jeho odchovanců děkují mu
vděčně za vše, co pro ně vykonal, přejí mu do dalších dlouhých let mnoho zdraví
a zachování neochvějné energie, které jistě použije k tomu, aby v dohledné době
mohl docíliti konečného bodu vytčeného programu, rozšíření studia zeměměřičského
inženýrství na dobu čtyřletou a dosažení úplného zrovnoprávnění inženýrů měř. s ostatními techniky ve všech úřadech.
Résurné. M. Petřlk
- souvenir
a son 70;eme anniversaire.
situation des géometres de la ville de Prague de 1905-1936 et remercie
oeuvre en faveur des ingénieurs-géometres de la République Tchécoslovaque.

a

L'auteur décrit la
M. Petřlk pour son

Je pochopitelné, že při všestranném zájmu profesora Ing. Dra h. c. Petříka
o rozvoj geodesie v našem státě setkáváme se s ním i na Slovensku. Brzy po
převratě býval častým hostem v Bratislavě, ať již u příležitosti své funkce ve zkušební komisi pro autorisační zkoušky nebo při různých poradách a přednáškách.
O jeho návštěvě uvědomil vždy některý z jeho žáků ostatní své známé, kteří
se v plném počtu sešli, aby si pohovořili se svým učitelem. poslechli jeho zprávy
a rady pro snahu o zlepšení poměrů celého stavu. Při tum vždy byly s dychtivostí očekávány hlavně zprávy o reformě studia, ježto prof Petřík zde byl považován za neústupného bojovníka za tento požadavek a pevně věřeno, že jeho
houževnatosti se podaří dosáhnouti cíle.
Tyto návštěvy byly pro bratislavské zeměměřiče jakýmsi svátkem a hlavně
v prvních letech obtížného zápasu se zdejšími neobvyklými poměry našel mnohý
z nás v neúnavnosti prof. Petříka nové povzbuzení a vzor k vytrvalému zdolávání
překážek. Však také prof. Petřík nikdy neopominul povzbuzovati a radíval, abychom
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i veřejnost informovalJi, aby o nás bylo slyšeti. Jindy zas vytýkal, že se málo

ozýváme, že si nemáme nechati vše líbiti, i při té spoustě úkolů a stálém chvatu
musíme najíti chvilku času na vyvracení špatných informací anebo na obranu
proti útisku.
Později se stal profesor Petřík pravidelným hostem na Slovensku v době
prázdnin, aby využil blahodárného vlivu zdejších lázní pro své zdraví a přírodních
krás pro osvěžení po celoroční školské práci a starostech o stav zeměměřičský,
který si zvyká považovati jej za svého tribuna.
Zvěděl jsem při své spolkové činnosti i cestách po Slovensku od několika
jeho žáků, kteří se s ním zde setkali, že se vždy živě zajímal o způsob práce,
technické vybavení, obtíže plynoucí z odlišných poměrů dřívější správy. Vždy byl
zvědav, jak je postaráno o získávání praktických zkušeností a jaké jsou naděje
na zlepšení hmotných poměrů.
Aby ukázal prakticky zvláštnost poměrů slovenských svým posluchačům, uspořádal s nimi zájezd do Bratislavy a Petržalky, kde si prohlédli typické příklady
území, vyžadujících nutně obnovení operátů novým zaměřením a zdejší způsob
práce i pomůcky při obnovování katastru použité.
I při svých zájezdech za účelem zotavení neopomene nikdy navštíviti své žáky,
v Bratislavě působící, a měřické úřady zde umístěné. Zajímá jej zejména potřeba
sil, pokrok a úspěchy od poslední návštěvy, další plány pro zlepšení slovenského
katastru a obtíže s tím spojené.
Rekl bych, že z každého rozhovoru s prof. Petříkem při návštěvě u nás na
Slovensku vyplývá radost z úspěchů jeho žáků, kteří se již osvědčili, a starost
o další výchovu a školení nejmladších.
Měl jsem příležitost setkati se s jubilantem při loňské jeho návštěvě v Bratislavě. Přišel k nám zářící zdravím a s nadšením nám vyprávěl, jakou mu to způsobilo radost, že našel tak krásně umístěné katastrální úřady a účelné moderní
zařízení v archivu. S tím prý se můžeme chlubiti. Byla to radost z úspěchu jeho žáků.
Když jsme se rozcházeli, kladl mi na srdce: "Kde můžete, starejte se o ty
mladé lidi, umožněte jim, aby ke všemu přišli a dali se ke všemu upotřebiti. Náš
člověk potřebuje hlavně praktických zkušeností, a já již mám jen jediné přání,
aby naši mladí lidé se všude dobře uplatnili." V těch slovech dobře se zračí jeho
upřímná starost o zeměměřičský dorost a mluví srdce učitele.
Tu starost je viděti všude. Obtíže úkolů na Slovensku a nadbytek inteligence
vyvolaly zde opatření, aby do služby i u poz. katastru byli přijímáni jen absolventi
s velmi dobrým prospěchem a prvotřídním zdravím. Mohl býti postižen i nadaný
hoch, který štván hospodářskou tísní, musel vydělávati na studie a v rekordním čase
konati zkoušky, při čemž snadno shodou okolností dosáhl celkového výsledku jen
dobrého. Anebo se příliš vyčerpal a utrpěl dočasnou poruchu na zdraví. Prof. Petřík
byl mezi prvními, který se zastal postižených, a jistě má lví podíl na tom, že nepříznivé opatření bylo zrušeno a několika našim nejmladším byla opět vrácena
radost ze života a naděje v uplatnění odborných schopností.
Přináším těchto několik vzpomínek na prof. Petříka k jeho sedmdesátce, abych
zdůraznil, že vzdálenost nám jej nemůže odciziti, a přeji sobě a všem jeho žákům,
zde působícím, abychom jej mohli ještě mnohokrát u nás přivítati tak zdravého
a svěžího, jako o minulých prázdninách, aby země slovenská svou krásnou přírodou
a léčivým bohatstvím svých zřídel přispěla k udržení jeho zdraví a tak mu částečně splatila, co pro ni vykonal výchovou celé generace zeměměřičských inženýrů,
budujících základy moderního slovenského pozemkového katastru.
Résumé. Souvenir de la Slovaquie. - Vauteur se souvient de l'activité du professeur
J. Petřik en Slovaquie toute de suite apres lil. subversion, ou il visitait souvent Bratislava. Plus
tard, il est devenu l'hote permanent de lil. Slovaquie pendant les vacances, mené par les soins de
sa santé. II a entretenu toujours le contact avec ses éleves, se réjoissant de leurs avances et en
prenant part active de toutes les questions actuel1es pour lil. profession et pour l'activité des géometres en Slovaquie dans l'intéret d'Etat.
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Kdyby byly normální poměry, končili by letos, počítáno s provisorním rokemf
svou 35letou služební dobu u drah první vysokoškolsky vzdělaní geometři, nastoupivší koncem roku 1900. Jelikož tomu tak není, nalézáme z těch nemnohých, kteří
byli tehdy přijati, jen jednoho ve službě. Ostatní - pokud již nezemřeli - byli
podle restrikčních ustanovení pensionováni. K této jistě významné události budiž
připomenuto:
První absolventi, určení k doplnění řídnoucích řad tehdejších měřických úředníků rekrutovaných z převážné většiny poděkovavšími se důstojníky technických
trup, neměli nijak na růžích ustláno. Mladí, prakticky nezkušení, nemohli pochopitelně uplatňovati nabytých teorií a poznatků ani při polních ani administrativních
pracech, které byly tehdy omezeny jen na evidenci držby a zužitkování pozemků.
Teprve s příchodem dalších absolventů se znenáhla za pomoci starších buduje
měřická služba u drah, takže po zestátnění velkých soukromých drah byly v roce
1909 ustaveny již samostatné měřické skupiny u ředitelství. Organisace této služby
přešla tím do rukou vysokoškolsky vzdělaných geometn1. Světová válka další vývoj
zastavila, ale přivodila po převratu tím větší úsilí o věcné vybudování organisace
měřické služby ve skupinách, v nichž bylo ještě z dřívější doby několik teoreticky
méně kvalifikovaných jedinců.
Dnes máme u každého ředitelství při stavebním oddělení měřickou skupinu
již s určitou tradicí, jejíž kompetence byla loňského roku nově upravena ministerstvem železnic takto: "Výkup pozemkll (rozuměj odhad, jednání o náhradách se
stranami), odprodej a směna železničních pozemků, práce měřické. Pronájem železničních ploch, spolupůsobení při pronájmu složišť ve stanicích, požáry v sousedství
drah (rozuměj zjištění náhrady za polní plodiny a lesní porosty). Evidence železničního pozemkového majetku, kniha práva služebností; spolupůsobení s odd. II. (právním) při převodech disposičních parcel do železniční knihy, spolupráce při regulačních
a parcelačních plánech v sousedství dráhy se skupinou 5.; pozemková reforma,
sbírka plánů a pomůcek."
.
Již jen tento výčet naznačuje mnohostrannost agendy proti původní kompetenci
prvních absolventů. Tím ovšem není organisace skupin se zřehím k dnešní průpravě
absolventů ještě ukončena, neboť jde hlavně o soustředění všeho měření, tedy
situačního i výškového, do měřické skupiny. Konečně usilujeme již od převratu o zastoupení v ministerstvu, kde doposud není na škodu věci odbor, který by tyto
mnohostranné agendy jednotně usměrňoval jak pro službu u ředitelství, tak i u staveb
. nových drah či rozšiřovacích a určoval zásady v dorozumění s příslušnými resorty
státní správy, jakož i nutný počet měřických úředníků, jichž je ve skupinách po
restrikčním zásahu a se zřením k nutným již reambulacím původních plánů nesporně málo, jak se v poslední době již citelně projevilo v nedostatku dorostu.
Snaha prvních průkopníků nebyla doposud uskutečněna, ale přece se již
z části setkala se zdarem dík houževnatosti několika příznivců majících pro ni porozumění. Poněvadž se o této okolnosti doposud nikdo nezmínil, používám této
příležitosti k. vyslovení díků všem, kteří se o zdar těchto snah přičinili. Při známé
a dosud nevykořeněné zaujatosti musila býti vyvinuta k tomu cíli jako vždy a ve všem
obzvláštní energie, neodstrašovaná okamžitým neúspěchem.
Mezi přední takové příznivce našeho stavu patří profesor Dr. h. c. Ing. Josef
Petřík, který opravdu s otcovskou starostlivostí sledoval i naše snahy, pomáhal
nám celou dobu svými vzácnými radami i skutkem, neobtěžuje si hlavně po převratu,
bezpočetně intervenovati, svou přítomností na našich schůzích nás posilovati a cennými pokyny i vahou své osobnosti ke zdaru věci a prospěchu stavu přispěti.
Ve vděčném uznání jeho práce a námah připojuje se nová generace zeměměřičů u drah k zástupu gratulantů k jeho životnímu jubileu s nejupřímnějšími
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díky a pramm, aby jej vědomí dobře vykonaného díla pro nás všechny hřálo
uspokojením ve dnech jeho životního podzimu a prosíme, aby naše snahy i nadále
podporoval.

Résumé. La génération
nouvelle
des ingénieurs-géometres
dans les services des chemins
de fer. Les efforts de premiers ingénieurs-géometres et dl' leurs successeurs,
soutenus par les protecteurs de la profession ont été couronnés de succes, ainsi qu'au moins pres
des directions des chemins de fer I'organisation nécessaire du service de mesurage a été effectuée.
II y manque encore la constitution d'une section an Ministere des chemins de fer, laquelle devrait
réaliser l'organisation complete des mesurages planimétriques et des altitudes avec toutes les compétences respectives du service de mesurage.
Par mi les principaux proteeteurs de la profession appartient en premier lieu le Professenr
Dr. h. C, Ing. J. Petřik, auquel la génération nouvelle des iugénieur-géometres des chemins de fer
présente a I'occasion du jubilé de sa vie ses félicitations et sa gratitude pour le s~cours dans
leurs blches.

Zeměměřiči ve vlasti Ignáce Porra.
Ing. Frant.

Falta.

Naši čtenáři vědí, že profesor Petřík má také zálibu ve sledování italské
odborné literatury. V málokterém čísle Z. V. chybí důkaz tohoto zájmu, třeba že nám
jméno autora článku kryje někdy jeho apokryf, jindy anonymita, Profesor Petřík
zná italsky - "la dolce lingua di si", zftjímá se o práci italských zeměměřičů a
chápe jejich starosti. Snad se vhodně umístíme v čísle, vydaném k jeho sedmdesátinám, tímto článkem.
Můžeme-li mluviti vůbec o tradici v zeměměřičství, tedy jest to tradice latinská.
Římští vojevůdci měli za úkol nejen potříti nepřítele vojensky, nýbrž i zbaviti jej
vlastnictví půdy. Geometr, který pracoval ve štábu vojenské výpravy, rozparceloval
nepřátelské území a provedl jakousi pozemkovou reformu. Na povrchu získané země
vytyčil svým primitivním teodolitem symbolický kříž, jehož rameny byly osy X a Y,
vytvořil příděly legionářům, bezzemkům, vůdcům atd., řeše tak zároveň politickou
i sociální část výpravy. Bděl nad právní jistotou přídělo\-é držby, vcenil ji a vtřídil,
aby nakonec provedl její zdanění.
Když César pověřil Agrippu vyměřováním a katastrováním Imperia, zařadil
tehdy do jeho cestovního rozvrhu úlohu, vztahující se asi na šest a půl milionů km2•
Zeměměřič - tehdejší římský gromatik - byl ovšem i přídělovým komisařem, fortifikačním inženýrem, kulturním technikem, stavitelem, listovním atd. Specialisace jest
teprve dítětem strojové revoluce minulého století.
Archeologové a kulturní spisovatelé odstraňují nános, kterým staletí pokryla
dílo latinských geometru. Z nich nejgeniálnějšímu, Němci Mommsenovi, diktovala
antická minulost do péra větu: "Člověk si podrobuje svět uměním měřičským."
Dnešní zeměměřič v Italii zdědil po svých římských otcích universalitu povolání.
Mluveno naším jazykem provozuje vlastně devatero řemesel. Podle jejich terminologie jest ovšem tak zvaným integrálním ruralistou. V tom nejsou Italové sami. Na
našem mezinárodním ~jezdu v Paříži referoval v III. komisi plukovník Mr. Cole
o poměrech v Anglii. Ríkal, že také anglický geometr je "l'homme a tout faire" tedy jaksi: děvče pro všecko - neboť dělá notáře, architekta, inženýra, účetního
znalce, taxátora atd.
V Italii dělí se dosti přesně sféra podnikání městsko-průmyslového (urbanního)
od venkovsko-zemědělského (rurálního), V oblasti rurální reklamuje zeměměřič pro
sebe téměř všecky funkce technické, měření, odhady, dělení pozemků, díla zavodňovací a odvodň()vací, vodovody, stavitelství hospodářských budov, škol, zdýmadel, jezů,
regulační plány v městě do určitého počtu obyvatel. Chápou tedy italští zeměměřiči svoje heslo "služba Termidovi" a "čestná stráž u vlastnictví půdy" hodně
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ze široka. A zde jest zdroj hospodářských a stavovských potíZí italských zeměměřičů
i v no.vém společenském řádu fašistickém.
Rád tento - od roku 1934 i formálně - vybudován jest na základě korpora.
tivním. Lid zaměstnaný výrobou a službou jest zařazen do 22 korporací, rozdělených na 3 cykly. Třetí cyklus jsou korporace činnosti produktivní, služeb, úvěru,
řemesel a umění. Sem zařadili italské civilní kolegy, zatím co zeměměřiči státní
(lo korporací nepatří.
Korporace. člení se organisačně na konfederace, jimž podléhají místní syndikátní skupiny. Clenství v korporacích není obligatorní. Vedoucí funkcionáře jmenuje
vláda. Koncem roku 1934 bylo na příklad ve fašistické Konfederaci civilních zeměměřičů 5116 členů, ačkoliv v Italii jich působí asi 20.000. Oproti 21.000 lékařů 12.000
civilních inženýrů (hned za nimi kráčí početná organisace porodních babiček v síle
'8000 "mužů"), 6000 techniků zemědělských, zachycuje zeměměřičská organisace
jen zlomek svých příslušníků.
Jiný obrázek nám dává berní statistika. Civilní zeměměřiči platí totiž na
(laních kolem 22,000.000 lir, čili 10 krát tolik než jejich konkurenti v rurální
technice, jimiž jsou technici zemědělští a doktoři agrárních věd.
Profesionální řád - zákonná norma z roku 1929 - upravuje práva a povinnosti jednotlivých skupin povolání. V jeho rámci a na poli korporačním brání
civilní zeměměřiči svoji posici v ruralismu, na niž útočí v nové době - v době
nezaměstnanosti inteligence - inženýři, stavitelé i doktoři věd agrárních.
S tímto stavem přímo souvisí i otázka reformy zeměměřičského studia. Ještě
si rychle uvědomme zákonitá ustanovení s počátku fašistické éry, která rozdělila
italskou byrokracii na 3 třídy: na absolventy škol vysokých, středních a nižších.
Jedním z nejoddanějších zastánců tohoto třídění jest sám ministerský předseda
Mussolini.
Proto se domáhají italští kolegové, aby jejich školská průprava byla zdokonalena. Už organisace učebních osnov má dávati záruky, aby jak v oboru katastrálním,
tak v celé oblasti rurální nedocházelo k rozporům v kompetenci techniků zeměměřičských s techniky kulturními, a zaručovalo jim na obou řečených pracovních
úsecích primát, odpovídající staré tradici zeměměřičství v Italii.
To .by také odpovídalo velké úloze, kterou si fašistický režim vytkl. V ruralismu
jest to obilní bitva, zúrodnění Agra Ro~, kde zeměměřiči meliorovali, sanovali
a kolonisovali asi 100.000 ha půdy, hygIena selského bydlení a hospodářské povznesení venkova vůbec. Při tom si nový režim ještě netroufal načnouti záležitost
latifundií, otázku kolonátu atd. Také v zámořských provinciích čeká geometry velká
práce. V italském katastru podnikají se pak práce avantgardního významu (fotogrametrie katastrální).
Může býti snad spor o tom, podaří-li se korporativnímu režimu, aby v zemi
Galileově, ve vlasti Ignáce Porra, zbavil zeměměřiče jejich materielních starostí a
možno snad se tázati, bude-li nový režim moci řešiti svízele profesionálních sporů
v době stoupající nezaměstnanosti inteligence. Jedno jest však jisto: nová civilisace
a nové pracovní metody žádají novou výzbroj duchovní a reklamují ve všech
oborech podnikání co nejširší základ vědecký.
I zde platí věta, kterou prof. Petřík vtělil do svého referátu na sjezdu Mezinárodní Federace .Zeměměřičské v Paříži, řka, že nutno rozhojňovati řady vědeckých
pracovníků také v disciplinách zeměměřičských.

Résumé. Géo m6tres
en ltalie.
Tradition latine dans l'arpentage. - ~Gromatici" ďautre
íois, leur universalité - les géometres d'aujourďhui, leur intégrité rurale. Le régime íasciste, corporations des Arts et des Manuíactures et la proft'ssion ·du géometre en ltaHe. Difficultés actuelles,
competences professionelles, animosité entre géometres et techniciens agricoles, docteurs agraires
et ingénieurs; leur cOlncidence avec des plans pour la réforme ďenseignement du géometre. Travailleurs scientifiques.
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Vzpomínají-li v těchto dnech všichni českoslovenští zeměměřiči profesora Petříka~
zalétáme i my, předválečná generace jeho posluchačů, ve vzpomínkách do let svého
technického studia a vybavujeme si milé vzpomínky na svůj studentský život, na.
tehdeHí své zájmy, drobné trampoty a na své radostné mládí.
Ceský studentský život v Praze v p.rvém deceniu tohoto stol~tí kypěl životem,
scházeli se v Praze čeští studenti z Cech, Moravy i Slezska, Ceši ze zahraničí,
sporadicky Slováci, Poláci, Rusové a zejména ve značném počtu bratři Jihoslované, kteří vyhledávali se zvláštní oblibou zeměměřičské studium na české vysoké
škole technické v Praze. Jihoslovanské země, Srbsko, Bulharsko, Chorvatsko, Kraňsko
a Bosna neměly tehdy vysokoškolského studia zeměměřičského, ačkoliv se v těchto
zemích projevoval velký nedostatek odborně škole~ých geodetů.
Všichni posluchači zeměměřičství, ať to byli Ceši, Srbové, Chorvaté, Slovinci
nebo Bulhaři, našli v profesoru Petříkovi vzorného učitele, vzácného přítele a otcovského rádce, který právě tak, jak podporoval národní snahy studentstva českého~
pracoval intensivně i na kulturní vzájemnosti slovanské.
Když absolvoval posluchač zeměměřičství základní technické vědy společně
s posluchači jiných oborů, seznámil se s Petříkovým ústavem p r a k ti c k é g e 0m e t r i e. První dojem z umístění a vybavení ústavu v bývalé klášterní budově
ve dvoře techniky nebyl valný. Šeré a pochmurné místnosti s nedostatkem denního
světla, skoro permanentně osvětlované plynovými hořáky a tmavá podlaha působily
zpočátku nevlídně. Ale záhy vycítil a viděl posluchač, že zde vládne na slovo vzatý
odborník a praktik. Profesor Petřík dovedl vdechnouti do těchto nevlídných místností intimní, ale vážný život a každý z nás cítil, že zde začíná pronikati ze sfér
teoretických disciplin do vlastního studia zvoleného oboru.
Již od 7. hodiny ranní začínal profesor Petřík s přednáškami, pak se pokračovalo v praktických cvičeních, rýsování a teprve v pozdních hodinách večerních
ústav opouštěl. Bylo zde chvílemi veselo a rušno, jindy při těžších početních pracech
ticho. Vedle asistentů byl zde skoro stále profesor Petřík, poradil, domluvil a pomohl.
Zkoušky byly přísné a proto se zde nedalo docilovati "jedniček". Viděl-li
prof. Petřík neuspokojivou přípravu, raději zkoušku přerušil. Zato však termíny
a jinak umožnil chudším studentum, a o ty nebylo zde právě nouze, dokončení
zkoušky i bez obávané "taxy"; ku podi\T~.věděl profesor Petřík velmi dobře, kde
je toho opravdu třeba. O takové studenty se staral i jinak a opatřoval jim pomoc
všemožnými způsoby.
Jeho posluchači velmi záhy vystihli, že pod maskou stručného a často úsečného ba i zdánlivě drsného způsobu jednání skrývá se v podstatě vždy přáte'lské
a otcovsky dobré srdce a tak se vyvíjel mezi demokratickým profesorem a jehO'
posluchači ideální vztah.
Nebylo sice lehké dostati se přes "kolokvia" u prof. Petříka ke státnici, ale
dostal-li se tam posluchač, sledoval pan profesor se zájmem průběh státní zkoušky
a zřídka kdy se ve svém žáku zklamal. Dovedu si představiti, jak byl asi prof.
Petřík nešťasten, když - tuším asi koncem roku 1909 a počátkem roku 1910 poután nemocí k domovu, ·nemohl své žáky zkoušeti u státnic. Vzpomínám jak se
tam konečně nečekán objevil k ohromné radosti kandidátů a ačkoliv ještě těžko
chodil, vyzkoušel si je sám.
Úspěšnou státní zkouškou nebyla péče profesora Petříka ukončena. Bývalí jehO'
posluchači se k němu vraceli, když byli v prak si postaveni před vážnější úkoly,
~ebo se žádostmi o pomoc při hledání umístění v praktickém životě a nacházeli ji.
Casto byl překvapen posluchač, který se snažil probíti se sám životem, dopisem
i pomocí, když profesor Petřík, neznámo jak, dozvěděl se o jeho nesnázi. V minulých
popřevratových již letech jsem několikráte sledoval dojemnou a neúnavnou péči
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pana profesora o absolventy jeho ústavu a velmi rád jsem mu hleděl dle svých
možností jeho starosti ulehčiti.
Okolnost, že se v jeho ústavě scházeli posluchači ze slovanského jihu, vedla
dále k .vzájemným čilým stykům a profesor Petřík mohl často umístiti i své posluchače Cechy v jižních zemích balkánských. Přispíval tím k vzájemnému poznáni
sJovanských národů a k representaci české technické vědy, ať už byli jejími nositeli
Ceši neb Jihoslované školení v Praze. Mnohé z nás zlákal slovanský jih a v celku
jsme nelitovali. Poměrně mladí technici přišli tam k velkým pracem a velmi rychle,
dík páně profesorově důkladné přípravě teoretické i praktické, zvládali situaci a
zjednávali jménu českého geodeta dobrý zvuk a sobě bohaté zkušenosti odborné a
organisaění, znalost lidí a pracovního prostředí; rozšiřovali po všech stránkách své
obzory a sbírali všestranné životní zkušenosti. Ve tvrdé válečné době vypěstovaná
rozhodnost, sebedůvěra a bystrý postřeh doplnil průpravu našich techniků, takže
postaveni v mladém našem státě před rozsáhlé a zodpovědné úkoly, dobře obstáli.
Po státním převratu nastaly profesoru Petříkovi nové úkoly: v rámci znovubudování vysokého učení technického reformovati ·zeměměřičské studium! Tato, pro
každého zeměměřiče významná akce, je nerozlučně spiata se jménem profesora
Petříka, a jemu přísluší hlavní podíl na jejím zdaru.
Mladicky neúnavně vysvětloval a přesvědčovalo nutnosti reformy jednotlivce,
v anketách s důrazem a zápalem ji hájil, čelil vhodně často i vlivným odpůrcům,
snášel znovu a znovu další průkazný materiál, sledoval projednávání reformy ostražitě
až do posledního okamžiku; i při projednávání předlohy v plenu poslanecké sněmovny
bylo jej viděti, jak bedlivě sledoval průběh jednání.
Mám-li závěrem vysloviti své přání jubilantovi, vyjímám ze všestranného významu jeho osobnosti a jeho životní práce právě jeho úpornou snahu o zdokonalení
a zrovnoprávnění zeměměřičského studia a přeji mu, aby se ve zdraví dočkal
dokončení reformy studia, jeho lepšího vybavení a tím povznesení stavu zeměměřičských inženýrů.
Résumé. Professeur,
pereet
conseiller.
M. J. Petřík s'est toujours montré non
seulement un excellent maitre mais aussi un grand ami et conseiller paternel de ses auditeurs
auxquels il s'intéressait encore lorsqu'ils avaient quitté l'Ecole pour s'adonner a la vie pratique.
En dehors des auditeurs qui provenaient du territoire actuel de la République Tchécoslovaque, le Professeur Petřík avait au~s
auditeurs assez nombreux qui étaient originaires des
autres pays slaves, surtout du territoire actuel de la Yougoslavie oú il savait placer ses auditeurs
tcheques lorsqu'ils avaient achevé leurs études. C'est ainsi qu'il contribua a cultiver les relations.
intellectuelles entre la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie.
Apres la grande guerre, c'était M. Petřík qui avait prěté son concours a la réforme des
études géodésiques, et nous ne demandons pas mieux que le professeur dont nous célébrons 1&
jubilé ait la satisfaction de voir cette réforme réalisée.

Je skoro neuvěřitelné, že je tomu bezmála již 30 let, kdy jsme my, civilní
geometři, po založení tehdejší "Jednoty českých úř. aut. civilních geometrů zemí
koruny české" vešli po prvé v stavovsky organisační styk s naším bývalým učitelem,.
prof. Ing. Josefem Petříkem.
V těžkých bojích počátečních, kdy. nebylo ještě v Rakousku zákonem utvořených
Inženýrských komor (tehdy stával v Cechách pouze s p o I e k "Inženýrská komora"
se sídlem v Praze v ulici Karoliny Světlé) a kdy jsme těžce hledali pomoc a oporu
v úřadech i ve veřejnosti, kdy jsme se začali probíjet řadou nepřátel a různých
nepovolaných činiteh'l., kdy jsme i v řadách vlastních lidí začali dělat pořádek, byl
to prof. Ing. Petřík jeden z prvních, u něhož naše snahy našly záhy porozumění,
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a jenž se nejen jako profesor, ale i jako civilní geometr postavil do našich řad,
aby nám radou a pomocí přispěl v těžké a odpovědné práci, nesoucí se za dosažením
našich snah a cílů, tehdy ještě velmi vzdálených.
Byla to zejména otázka rozšíření a prohloubení našeho studia a s ní související
pozvednutí našeho sociálního postavení, byla to dále obrana proti útokům různých
vládních předloh bývalého Rakouska, jimiž měla býti odpovědná práce civilních
geometrů okleštěna a přenesena na osoby jiné, odborného vzdělání postrádající.
Nijak nepřeháníme, řekneme-li, že nám byl prof. Petřík takovým otcovským rádcem
v těchto dobách často kritických, kdy bylo třeba rozhodného a brzkého činu a zákroku,
zejména u bývalých centrálních úřadů vídeňských.
Byl nám také upřímným rádcem při budování zákona o rakouských Inženýrských
komorách a zůstal jím i po převratu, kdy jsme v našem osvobozeném státě začali
budovati naše stavovské předpisy a řešiti své otázky exi.stenční.
O rozšíření a prohloubení zeměměřičského studia na Ces. vysokém učení technickém získal si prof. Ing. J. Petřík po převratu velkých zásluh a hlavně jeho úsilím
bylo zřízeno při Ces. vysokém učení technickém oddělení zeměměřičského inženýrství
se dvěma státními zkouškami a právem promočním. Tím byli čs. zeměměřiči postaveni na odbornou úroveň zeměměřičů v jiných státech evropských, kde zeměměřičské studium šesti až osmisemestrové bylo již delší dobu zavedeno.
Prof. Ing. J. Petřík stojí doposud v čele čs. zeměměřičů a zaujímá mezi nimi
po zásluze hlavní a vedoucí funkce. Jest předsedou zkušební komise pro II. státní
zkoušku ze zeměměřičského inženýrství, členem zkušební komise pro autorisační
zkoušky civilních geometrů při zemském úřadě v Praze, předsedou Svazu spolků
čs. zeměměřičů a t. d.
Vychoval na technice pro zeměměřičský stav nový dorost, který na základě
získaných odborných vědomostí se řádně uplatňuje ve službě státní u katastrálních
měřických úřadů, v ministerstvu financí, v ministerstvu veřejných prací, ve Státním
pozemkovém úřadě, u státních drah, ve službě vojenské u Vojenského zeměpisného
ústavu a ve službě civilní, u úřadů autonomních a hlavně u civ. geometrů.
Prof. Ing. J. Petřík neustále sleduje vývoj zeměměřičských věd a dbá, aby
výchova zeměměřičského dorostu byla na nejvyšší úrovni. Zúčastňuje se za tím
účelem každého mezinárodního sjezdu zeměměřičského, aby poznal a pro čs. zeměměřiče zhodnotil každý pokrok v zeměměřičství, v jiných státech uplatněný. I cizina
oceňuje a uznala jeho zásluhy o zeměměřičství tím, že jej jmenovala místopředsedou
Mezinárodní fed1lrace zeměměřičské, a na !J1ezinárodním kongresu zeměměřičském
v Paří# a loňského roku v Londýně byl pDznovu zvolen předsedou odborné komise.
Cs. civilní geometři na důkaz uznání zásluh prof. Ing. J. Petříka o stav čs.
zeměměřičů vůbec a o povznesení stavu civilních geometrů zvláště, jmenovali jej
na své jubilejní valné schůzi, konané dne 7. prosince 1928 za účelem oslavy 20letého
založení a trvání Jednoty čs. úředně autorisovaných civilních geometrů v Praze,
svým čestným členem. Za je.ho neobyčejné zásluhy o vědu a o vysoké učení technické
udělilo mu v tomto roce Ceské vysoké učení technické v Praze na návrh vysoké
školy speciálních nauk jako řádnému profesoru nižší geodesie, nauky o katastru a
agrárních operacích hodnost čestného doktora věd technických.
Připojujíce se k oslavě jeho sedmdesátých narozenin, jež ho zastihují v obdivuhodné duševní i tělesné svěžesti, vzdáváme jubilantovi svůj stavovský dík za upřímnou
spolupráci a podporu s přáním, aby ještě dlouhá léta zůstal nám zachován.
Résumé. A I'anniversaire
soixante-dixieme
-de la naissance
du professeur
Dr. h. c. Ing. J. Petřik.
- Les auteur3 de I'article - représentants de I'Union des géometres-experts assermentés et de la Chambre des Ingénieurs - exaltent l'activité universelle et
couronnée de succes du professeur J. Petřik dans la sphere des sciences, de la pratique et de
l'iustruction de notre jeuuesse et Us se souviennent spécialement, comment il est entré avant
30 ans en qualité du géometre-expert dans leurs rangs pour attribuer ďune maniere marquante
au développement de la profession des géom6tres-experts. En vue de ses mérites il été nommé
membre honoraire de I'Union des géometres-experts assermentés.
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Ve svém článku "Vojenské topografické mapy", vytištěném v Nové Práci č. 7/8
1935, pojednávám o významu a upotřebení vojenských topografických map v různých oborech vědy, techniky a jiných směrech kulturního života. Uvádím, jak se
v posledních letech zvýšil a jak stále stoupá obecný zájem o topografické mapy,
takže se staly v přítomné době pro četné složky veřejného života nezbytnými. Tato
důležitost topografických map vytvářela se sice již od delší doby jejich stále vzrú·
stající a rozšiřující se potřebou, avšak okolnost, že zhotovení topografických map
jest od svého vzniku až dodnes organisováno vojensky a to nejprve výhradně
a ještě teď v prvé řadě k účelúm vojska, byla aspoň částečně příčinou, že nebyly
zmíněné mapy do nedávna tak populární, jak by toho jejich obsah a technická
úroveň mohla předpokládati.
To platí ještě ve vyšším stupni o jiných vojenských disciplinách, na které
bylo částí naší veřejnosti pohlíženo, jako ostatně na veškerou vojenskou činnost,
bez valného zájmu. Zejména v prvních letech naší státní samostatnosti, kdy převládalo obecně přesvědčení o věčném míru a armáda byla považována skoro za
zbytečnou, měly mnohé vážné a vlivné osoby mínění, že všechna činnost s vojskem
souvisící a pro vojsko konaná a zřizování nových institucí v rámci vojenské organisace je práce neúčelná; tak na příklad měla myšlenka na zřízení vojenského
zeměpisného ústavu mnohé odpůrce, ne že by byl takový ústav pokládán za zbytečný, ale že to měl býti ústav vojenský.
Třeba tu ovšem zdůrazniti, že na rozdíl od tohoto obecného nezájmu a nesprávného nazírání na význam vojenské činnosti jevily vysokoškolské a zvláště
technické kruhy od samého počátku živé pochopení pro snahy a potřeby vojska,
kterému byla zvláště při počátečních obtížích jeho organisování taková účast cennou
podporou; zmiňuji se na příklad o poskytnutí pracovních místností v r. 1918 pro
nově ustavené kartografické oddělení při vrchním voj. velitelství geografickým
ústavem Karlovy university a o účasti vysokoškolských odborníků na poradách
o organisaci vojenského zeměpisného ústavu; o zájmu odborných kruhů pro vojenskou činnost svědčily též přihlášky četných absolventů technického studia do
služeb vojenské geodesie a topografie. Toto vzájemné ocenění odborné práce projevilo se též ve spolupráci voj. p-iněpisného ústavu a vJ~škopisného oddělení města
Prahy na měření výškopisného plánu hlavního města v letech 1920 až 1923.
Přes tyto potěšitelné kladné zjevy v ocenění vojenské odborné činnosti bylo
třeba, hlavně v prvních dobách naší samostatné práce, často překonávati nesprávné,
vojska se týkající názory a naopak přesvědčovati veřejnost o prospěšnosti vojenské
práce a nabádati k spolupráci vojenských a civilních odborných institucí.
K osobám, které vždy projevovaly plné porozumění pro snahy a potřeby
vojska v oboru technickém, patří význačným způsobem prof. Dr. h. c. Jos. Petřík.
Týž napsal již před světovou válkou v úvodu k svému pojednání o vývoji českého
učení technického obšírnou stať o prvním českém vojenském inženýru Kristiánu
Willenbergovi, jenž dal v r. 1705 podnět k založení stavovské inženýrské školy,
základu pozdější vysoké školy technické. Tím upozornil prof. Petřík na význam
vojenské techniky pro všeobecnou činnost technickou.
V tomto směru pracoval prof. Petřík se zvýšeným úsilím po nabytí naší
státní samostatnosti; jako přednosta ústavu prakt. geometrie a v opětovné funkci
děkana vys. školy speciálních nauk působil neúnavně pro sblížení a spolupráci
kruhů vojensko- a civilně-technických; maje na mysli co nejdúkladnější informaci
posluchačů zeměměřičství o vojensko·technických předmětech, dal popud k zavedení
přednášek o voj. topografickém měření v r. 1920, o armádě a zápolí v r. 1923
a o vývoji vojenství v r. 1932 na jmenované vysoké škole; rovněž spolupůsobil
iniciativně k zavedení přednášek o balistice a o letectví.

1936/57

Velmi účinnou byla součinnost prof. Petříka ve věci zřízení vojenské inženýrské koleje, která po dobu svého trvání, od r. 1924 do r. 1933, splnila velmi
důležitý úkol výchovou voj. inženýrského dorostu, jehož jest armádě k její moderní výstavbě nezbytně zapotřebí.
. Ne~éně záslužnou byla práce prof. Petříka jako předsedy geodetického komltétu. přI poradách, týkajících se sjednocení a vzájemného přizpůsobení základních
geodetIckých měření, prováděných jednak vojenskými, jednak civilními úřady a ústavy,
při nichž se stavěl vždy kladně k odůvodněným požadavkům vojenské správy.
Význačnou byla a je posud činnost prof. Petříka pro rozvoj a co nejširší
up~a~nění měření fotogrametrického; jako předseda čsl. fotogrametrické společnosti,
o Jejíž ustavení se v první řadě přičinil, je neúnavně činný v propagaci této moderní
složky zeměměřičství, čímž podporuje vojenské zájmy vzhledem k veliké důležitosti
fotogrametrie a zejména fotogrametrie letecké pro úkoly válečného vyměřování.
Konečně je třeba se zmíniti o práci prof. Petříka v jeho funkci jako člena
školské subkomise v technické komisi vojenského vědeckého ústavu, v níž se zasazoval o zavedení vojensko·technické výchovy na vysokých školách technických
a měl účast na vytvoření příslušných učebných osnov.
Je známo, že svrchu uvedené nesprávné názory neodborné veřejnosti o významu a nutnosti vojska a vojenských institucí se v posledních letech změnily ze'
základu, ne zajisté bez vlivu a příkladu zahraničních poměrů, takže v přítomné
době je nejen náležitě oceňována silná armáda, nýbrž proniká i poznání o nutnosti
přiměřené vojenské přípravy mládeže, podporováním a šířením vědomostí, vedoucích
k probuzení branného ducha, jenž by zaručoval nezbytnou odolnost k obraně státu,
která za nynějších poměrů nespočívá, jak tomu bývalo, jen na armádě, nýbrž
v součinnosti všech k obraně schopných občanů. Tím způsobem nabyly vojenské
discipliny významu všeobecného a jejich důležitost pro brannou výchovu národa.
a jeho vysokoškolského dorostu zvláště je nesporná a také všeobecně uznávána.
Vojenské nauky, šířící vojenské vědomosti a budící porozumění pro činnost vojska,
jsou proto významny pro nejširší veřejnost a ovšem hlavně pro nositele národní
kultury, pro vysokoškolskou inteligenci.
Z předcházejícího pojednání je patrno, v jak význačném stupni pracoval prof.
Petřík na propagaci vojenských disciplin v technické veřejnosti. Vidíme, že správně
předvídav a hodnotiv význam a důležitost armády pro národní celek, působil zdárněna položení základů branné výchovy na technických školách; nastává-li potřeba,
dotčené vědomosti ještě prohloubiti a rozšířiti, možno tak stavěti na daných již
základech. Uvážíme-li mnohostrannou čimýíst prof. Petříka, která mu nepopřávala.
téměř žádné volné chvíle, obdivujeme tím více jeho práci a námahu, spojenou se
záležitostmi, jsoucími mimo jeho vlastní obor a svědčící o širokém rozhledu, kterým
se jeho činnost vyznamenává.
Résumé. "Professeur
Dr. Petřík
et l'armée.
Dans cet article, l'auteur décrit
les nombreuses actions du prof. Dr. Petřík pour la propagation des disciplines militaires
dans le monde technique et scitmtifique, surtout pendant les premieres années apres.
la grande guerre, quand l'opinion publique, se faisant l'illusion de la paix éternelle, n'a pas
suffisamment apprécié la nécessité et l'importance de l'armée. Par ces travaux, poursuivis jusqu'a,
présent, prof. Dr. Petřík c'est procuré de grands mérites pour la dMense nationale.

Dojmy bývalého asistenta.
Ing. Dr. B. Kormunda.

Byl jsem redakcí Z. V. požádán o příspěvek do dnešního slavnostního čísla
časopisu, vydaného k poctě prof. Ing. Dr. h. c. J. Petříka. Zásluhy prof. Petříka ve
věcech odborně-technických, stavovských, studijních a po stránce vědecké a pedagogické jsou vylíčeny v ostatních článcích povolanými autory. Chci proto ve své stručné připomínce zdůraznitij en jinak již dosti známou osobní skromnost a nezištnost prof. Petříka.
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Byl jsem 2 roky jeho posluchačem a více než 8 let jeho asistentem. Byl jsem
s ním tedy ve styku téměř každodenním po 10 let. Měl jsem dostatek příležitosti
poznati jeho osobní záliby a charakteristické vlastnosti a doufám, že mi nebude
ve zlé vykládáno, odhalím-li několik svých dojmů.
Je známo, že sobecká doba poválečná a dnešní svádí jednotlivce k požadavku,
aby svoji řinnost - byť i jinak velmi záslužnou - dali si dobře honorovati, nebo
hledali v ní cestu k získání osobních výhod. Podobných příležitostí ve své mnohostranné činnosti měl dostatek i prof. Petřík a budiž zde proto konstatováno, že
svoji činnost neusměrňoval nikdy podle těchto hledisek, spíše naopak. Prof. Petřík
nevyhledával honosné nebo dobře placené funkce a neodmítl žádnou funkci, vyžadující spoustu drobné, nehlučné a často i nevděčné práce. Pro tuto svoji vlastnost
byl podobnými funkcemi vždy často pověřován, ať ve sboru profesorském nebo
korporacemi odbornými a jinými. Vzhledem k tomu, že i jeho učební povinnost
byla mimořádně rozsáhlá, byl vždy zaměstnán od časného rána do pozdních hodin
večerních. Jsem proto přesvědčen, že většina vymožeností pro zpříjemňování života
zůstala pro něj věcí neznámou.
Zmínky zasluhuje neumdlévající bojovnost a rozhodnost prof. Petříka tam,
kde šlo o prosazení pož~davků, jichž hájením byl pověřen, nebo jež sám pokládal
za věcně odůvodněné. Casto vedl bitvy současně na několika frontách, vždy jen
s úmyslem vybojovati dob r o u věc, nikdy vlastní prospěch. V boji nepoužíval lsti,
za věcí šel vždy přímo, bez ohledu na to, zda tím u protivníka vzbudí i rozladění
proti své osobě. Poněvadž prof. Petřík v tomto ohledu byl vždy činným, je pochopitelné, že měl i četné odpůrce. Každý z nich musí mu však tento čestný způsob
boje přiznati, stejně jako každý pozorovatel musí potvrditi jeho osobní obětavost.
Ve styku s posluchači nestavěl se do pózy nedostupné autority, nýbrž chtěl
vždy z vlastního názoru sledovati práci a pokroky svých posluchačů. Zúčastňoval
se proto s obdivuhodnou vytrvalostí téměř všech praktických cvičení v rýsovnách
a měřických cvičení v terénu, v čemž ani ve svém již pokročilejším věku neznal
únavy. Jeho kamarádské vystupování při těchto příležitostech stalo se příslovečným.
Byl i jinak přítelem studentů a jejich rádcem ve věcech organisačních a studijních,
a měl velké porozumění pro těžký život chudého studenta. Zajímal se vždy živě
o veškeré do oboru spadající novinky a technické pokroky, a vyvinoval veliké úsilí
k získání potřebných dotací pro příslušné doplnění sbírek ústavu.
Jako přednosta ústavu poskytoval svým asistentům dostatek příležitosti k dalšímu
odbornému studiu a všemožně je v tomto směru podporoval. Je proto jistě jeho
zásluhou, že již několik profe~r a docentur na pražském vysokém učení technickém
mohlo. býti obsazeno jeho ~ývalými asistenty. Po dobu profesorské působnosti
prof. Petříka vystřídalo se v jeho ústavu mnoho asistentů. Jsem přesvědčen, že
všem zůstaly na tuto činnost příjemné vzpomínky, třebaže jsou kaleny vědomím,
že nebyla v dalším jejich působišti náležitě oceněna.

Résum.é. Impressions
de l'ancien
assistant.
L'auteur, ancien assistant du professeur Petřík accentue sa modestie et son désintéressement. II apprécie son dévouement aux afi'aires
des universités techniques, son amitié et sa compréhension des efi'orts des étudiants et son soutien des travailleurs scientifiques.

Profesor Jos. Petřík v našem spolkovém životě.
Ing. O. Krčmář,

měř. rada.

Spolkový život československých zeměměřičů od jeho prvních projevů před
čtvrt stoletím až po dnešní dny nelze si představiti bez výrazné postavy dnešního
jubilanta, prof. Dr. h. c. Ing. Josefa Pe tří k a. Stál u kolébky všech našich odborných organisací, řídil většinu z nich po dlouhá léta, a dodnes svou radou, pomocí,
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osobní obětavostí a pohotovostí zasahuje hluboce do všech stavovských a spolkových akcí, které v zájmu československých zeměměřičů se podnikají.
Bylo to dne 8. prosince 1912, kdy po téměř celoroční akci přípravného komité~
v jehož čele stál prof. J. Petřík, došlo k ustavení "Spolku českých geometrů" ~
první to organisace, která v sobě soustředila české zeměměřiče všech kategorií
v celek, který si vytknul za cíl účelné a jednotné hájení všech stavovských a odborných požadavků zeměměřičů bez rozdílu povolání. Na této valné hromadě, které
se za povznesené nálady zúčastnili zeměměřiči evidenční, civilní, zemští, železniční,
agrární, autonomní, zeměměřiči z různých soukromých podniků, i posluchači, byl
jednomyslně zvolen prof. Petřík předsedou, aby v čele spolku vytrval po více než
20 let, až do 3. března 1933, kdy přes všechny snahy členstva se této funkce vzdal.
Za zásluhy o "Spolek československých zeměměřičů" byl na této valné hromadě
jednomyslně zvolen čestným předsedou spolku.
Na valné hromadě dne 8. prosince 1912 byly také stanoveny v hlavních rysech
úkoly nového spolku: vybudování studia zeměměřičského inženýrství, úprava zákonných podkladů pro povolání civilních zeměměřičů, úprava služebních poměrů a organisace zeměměřičské služby veřejné, a programové řešení všech stavovských otázek
zeměměřičských. Všechny tyto úkoly přijal prof. Petřík za své; jestliže pak mnohé
z nich dosáhly bud' úplného nebo částečně uspokojivého vyřešení, jest to v prvé
řadě jeho zásluhou co prvého předsedy Spolku československých zeměměřičů, který
s energií sobě vlastní navazoval styky s kolegy doma i v cizině a nikdy nelitoval
námahy k zákrokům korporativním, písemným i osobním na příslušných vlivných
místech.
Bylo tudíž samozřejmé, že tak, jak se prohlubovala spolková činnost českoslov.
zeměměřičů, uplatňovaly se organisační a vůdčí schopnosti prof. Petříka, který vždy
stál buď v čele nebo v prvních řadách nově vznikajících organisačních útvarů zeměměřičských, aby jim věnoval své nejlepší síly.
Tak již v roce 1926, když naléhavá potřeba nutila k navázání styků se zahraničními organisacemi zeměměřičskými, postaven byl prof. Petřík v čelo "svazové
komise", která měla připraviti vše potřebné k uskutečnění této důležité akce. Snahy
tyto také vedly k cíli, k utvoření "Svazu spolků československých zeměměřičských
inženýrů", na jehož první valné hromadě dne 18. dubna 1931 byl prof. Petřík
zvolen jednomyslně jeho předsedou, kterým je dodnes. Jako předseda "Svazu" řídí
obezřetně rozvoj mezinárodních styků českoslov. zeměměřičů s kolegy zahraničními~
účastní se pilně všech prací jakožto člen stálého výboru mezinárodní zeměměřičské
federace, i jako předseda pracovních kom(sí na řádných mezinárodních zeměměřičských kongresích. Na těchto odpovědný<\h místech vůči cizině vždy hájil a hájí
dobré jméno a čest českoslov. zeměměřičů, nelituje námahy a hmotných obětí.
Tak také, když došlo v roce 1930 k utvoření "éeskoslovenské fotogrametrické
společnosti", byl to zase prof. Petřík, který lvím podílem se zasloužilo její založení, a na první valné hromadě dne 18. května 1930 jednomyslně byl zvolen jejím
prvním předsedou. I v této korporaci je prof. Petřík vůdčím činitelem při budování
posic českoslov. zeměměřičů pořádáním přednášek, výstav, a účastí na mezinárodních
podnicích, snaže se neúnavně o to, aby v této moderní a mílovými kroky se vyvíjející disciplině českoslovenští zeměměřiči nezůstali pozadu a mohli se čestně
postaviti po bok kolegům i ze stitů nejpokročilejších.
Stejně je tomu i v jiných spolcích i zájmových sdruženích zeměměřičských~
Jednotě civilních zeměměřičů, Spolku posluchačů zeměměřičského inženýrství, atd.~
které v důležitých stavovských otázkách u něho nalézají vždy rady zkušeného
odborníka i účinnou pomoc.
Rovněž budování a řízení spolkového časopisu "Zeměměřičského Věstníkll"
účastní se prof. Petřík vynikající měrou co člen redakční rady a pilný přispívatel
vědeckými a odbornými články. Když pak v roce 1933 po dlouhých přípravách
konečně bylo přikročeno k vydání prvního "Zeměměřičského kalendáře", byl to zase
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prof. Petřík, který co předseda "kalendářové komise" řídil a také k úplnému zdaru
přivedl kalendářovou akci.
Pro povznesení stavovské sebedůvěry a úcty k zeměměřičskému stavu nachází
prof. Petřík vždy vhodnou cestu, ukazuje i na základě studia archivů a starých
spisů na vážnost, jaké již v dávných dobách se zeměměřiči těšili a v celé řadě
historických vzpomínek se přičiňuje, aby památka stal'ých representantů našeho
stavu byla náležitě uctěna.
Jest dlouhá řada českoslov. zeměměřičů, kterým prof. Petřík na vysokém učeni
technickém byl dobrým učitelem, rádcem a vychovatelem, co profesor praktické
geometrie, katastru, agrárních operací a výstavby měst od roku 1!-l04, jest však
také dlouhá řada těch, kterým byl a jest vzorem a učitelem v praktir·kém životě,
ukazuje svým spolupracovníkům v stavovských organisacích, jak nejlépe prospěti
stavu a hájiti stavovské požadavky.
Kromě spolků odborných jest ještě celá řada spolků, institucí a organisací
kulturních, humanních a národních, v nichž prof. Petřík je nejen dlouholetým členem,
ale i pilným pracovníkem a podporovatelem, tak jak to krásně ji.il bylo řečeno
při oslavě jeho šedesátin: "má čas pro všechno, pro každého, zato však nemá
téměř volné chvíle pro sebe:'. Jeho odpočinkem je pravidelná práce, v "Sokole"
a je to jistě v neposlední řadě zásluhou vytrvalé činnosti sokolského borce, že se
svého .sedmdesátiletého jubilea dožívá v plné síle a svěžesti tělesné i duševnÍ.
Ceskoslovenští zeměměřiči pohlížejí v den, kdy dosahuje profesor Petřík sedmdesátky, s láskou, úctou a nekonečnou vděčností k svému dlouholetému učiteli a
vychovateli, vl'ldci a příznivci, a přejí mu z celého srdce, aby ještě dlouhá a dlouhá
léta v plném zdraví a spokojenosti těšil se ovoci svého životního díla. Mnogaja ljeta!

Résumé. Le professeur
J. Petřík
dans la vie de nos associations.
La naissance,
l'existance et l'activité de toutes les associations professionnelles des ingénieurs-géometree tchécoslovaques sont liées inséparablement avec le nom de professeur J. Petřík, qui en a joué des le commencement un role proéminant et qui a toujours pris part pour les actions et pour les intérets dela profession des ingénieurs-géometres. Et également dans sa vie privée, professeur J Petřík est un
membre actif et sacrifiant de beaucoup des associations humaines, nationales et cultures comme
conseilleur et bienfaiteur. Les ingénieurs-géometres tchécoslovaques lui souhaitent de tout coeur,
de pouvoir jouir encore bien longtemps des fruits de la tache de toute sa vie.

Činnost prof. Ing. Dr. h. c. Josefa Petříka pro úpravu
ze~ěměřičského studia.
Doc. J~g. František

!vI a n d y s, min. rada.

\

V oslavném tomto článku chci zaznamenati pro příští generace poctivou a nezištnou činnost, kterou jubilant prof. Ing. Petřík při své vědecké a učitelské činnost)
vyvinul pro prohloubení zeměměřičského studia.
Profesor Petřík hned po začátku svého působení na české vysoké škole technické
v Praze čile se účastnil odborně spolkového života a pro svoji přímost a sv:éráznou
otevřenost získal si brzo nejen své posluchače, ale i praktiky, nejprve v Cechách,
později v celé republice.
Poznal jsem jubilanta brzo po založení říšského spolku evidenčních geometrů
v r. 1903 na valné hromadě české odbočky řečeného spolku, kdež byl přítomen
jako host. Uvažovali jsme tehdy o potřebě reformy zeměměřičského f'tudia, neboť
již my, první absolventi v r. 1896 nově zřízeného speciálního zeměměiičského studia,
pociťovali jsme brzo po vstupu do praktického života jeho neúplnost. Nepamatuji
se již na podrobnosti, vím jen, že jubilant zastával tehdy specialisované zeměměřičské Rtudium a touto zmínkou chci pouze dokumentovati, že se účastnil již
od počátku jednání pro reformu zeměměřičského studia.
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V dalších letech dává prof. Petřík s energií a vytrvalostí
jemu vlastní směr
jednáním,
směřujícím k uskutečnění
uvedené reformy. Spoluzakládá v r. 1912 spolek
.českých geometrů,
který z jeho podnětu žádá v r. 1913 profesorské sbory a býv.
ministerstvo
kultu a vyučování o osmisemestrové
zeměměřičské studium se dvěma
státními zkouškami. K jeho podnětu je zakládán v r. 1913 spolek posluchačů zeměměřičství, v jehož programu je jedním ze stěžejních bodů otázka reformy studia.
Ani v době světové války nenechává jubilant otázku úpravy studia v klidu, jak
o tom svědčí jeho článek "Zum Programme der Vermessungsfachschule
an den technischen Hochschulen",
uveřejněný
v časopise "Zeitschrift
fur Vermessungswesen"
z r. 1911:l.
Popřevratovou
činnost prof. Petříka v otázce úpravy zeměměřičského
studia
je těžko plně popsati, neboť byla mnohostranná.
Zúčastnil se positivní prací a iniciativními návrhy nejen porad v ministerstvu
školství a národní osvěty, konaných ve
dnech 8. dubna 1920, 4. a 5. července 1921 a 15. listopadu 1922, a manifestační
schůze, konané v Brně dne 8. února 1925, známých širší veřejnosti, ale i celé řady
schůzí, komisí, anket a pod., z nichž mnohé sám vyvolal a i řídil. Nespočetné bylo
také množství intervencí,
které jubilant
vykonal na směrodatných
místech, a jen
zasvěceným je známo to, že byl v r. 1922 ustanoven ministerstvem financí "čestným
poradcem pro otázky úpravy studia zeměměřičského
a jeho prohloubení",
čímž dostalo se mu uznání jednoho z nejlepších znalců této otázky ministerstvem,
které
zaměstnává největší počet absolventů zeměměřičského
studia a mělo tedy prvořadý
zájem na jejich vysokoškolské přípravě. V této čestné a tedy nehonorované funkci,
což zvlášť vyzdvihuji, vyvíjel prof. Petřík činnost obdivuhodnou a byl šťasten, když
ministerstvo
financí - ze sedmi dotazovaných
ústředních úřadů - jediné, vyslovilo
se v r. 1925 pro zavedení osmisemestrového
zeměměřičského
studia.
Když příslušná osnova dostala se do zákonodárných sborů, sledoval pilně prof.
Petřík její projednávání
a jako znalec byl přítomen i výborovému zasedání v senátu.
Avšak ani když osnova byla uzákoněna (zákon č. 1l5/19~7 Sb. z. a n.), nesložil prof. Petřík ruce v klín, nýbrž pracoval na úpravě studijního programu, dával
směr přechodným
opatřením pro posluchače a absolventy dřívějšího studia, kteří by
hodlali dostudovati,
a pod jeho ideovým vedením je prohlubován
studijní program
oddělení zeměměřičského
inženýrství tak, jak toho vyžaduje prakse.
Je obdivuhodno,
jak po vyčerpávající práci vědecké, učitelské a j., byl a je
jubilant na poradách vždy čilý a s jakou pohotovostí a houževnatostí dovede hájiti
odůvodněné požadavky zeměměřičské služby. Přeji mu ze srdce k jeho jubileu jménem
inženýrů katastrální
zeměměřičské
služby mnoho zdraví a aby se brzo dočkal plné
realisace svých snah, jak o úplné vybudování zeměměřičského studia, tak i o organisaci
zeměměřičské služby v duchu zásad, vytčených v § 3 katastrálního
zákona č. 177/1927
Sb. z. a n.

Résumé. Sur l'activité
du jubilé de M. Joseph
Petřík,
professeur,
docteur
des sciences
teehniques
h. c. et ingénieur
pour la réforme
de l'étude
des ingénieurs-géometres.
L'auteur mentionne dans son rapport l'aetivité de M. Petrík en partant de
l'année 1903 et dont l'aetivité tendait it approfondir l'étude des géometres et anx relations solides
avec toutes les branehes techniques. Le jubilé, qui est jusqu'it présent tres actif dans la vie des
divers réunions et des fédérations techniques. dont quelques-unes prirent la naissanee de lui, suivait
et assistait aux eonférenees dues a l'étude technique et aux questions de l'état des géometres il
eonvoquait des assemblées nombreuses et intervenait au profit des géometres. En 1922 il fut nommé
le membre honoraire du eonseil au ministere des finances pour la solutionde la réforme de l'étude des
géometres, car le plus grand nombre des géometres se trouve au service de ee ministere. Le jubílé
fut tres heureux en apprenant la demande du ministere des finance. pour que ľétude des géometres
fut prolongée a 8 semestres.
L'auteur félicite le jubilé au nomme des ingénieurs au service du eadastre foncier de bon
santé et des réussites pour qu'il puisse voit" la réalisation de ses efi'orts tendant a l'établissement
eomplet de l'étude des géometres et a l'organisation du service des géometres eonformément au
§ 3 de la 10i eadastrale.
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V těchto dnech se dožívá sedmdesáti let profesor vysokého učení technického
v Praze Dr. techn. h. c. Ing. Josef Petřík, předseda zkušební komise pro vzdělání země-

měřičů na vysoké škole speciálních nauk. Je činný nejen vědecky a literárně, ale
i spolkově. Jako výborný pedagog, teoretik a praktik je znám nejen u nás, ale i ~a
hranicemi. Muž zlatého srdce stará se všestranně o výchovu dorostu a podporuje
stavovské zájmy zeměměřičů, za které neúnavně bojoval a bojuje dodnes.
S jeho jménem je úzce spjato rozšíření a prohloubení země!llěřičského studia
i jeho přizpůsobení praktickým požadavkům doby a rozvoje věd. Radu let o to pracoval, věc houževnatě propagoval, získal odborné i politické kruhy pro tuto myšlenku
a prosadil ji ve značné míre za pomoci rozhodujících činitelů.
.
Zeměměřiči na Podkarpatské Rusi vzpomínají na XIII. sjezd Spolku čsl. Inženýrů v Užhorodě v r. 1933, kterého se zúčastnil i jubilant. Po řadě let uvítali tu
svého milovaného učitele, vynikajícího odborníka a neúnavného pracovníka pro lepší
budoucnost stavu. Se zájmem a vnitřním uspokojením pozoroval prof. Petřík práci
zdejších měřičských úředníků, zvliště u kat. měř. úřadu a v archivu katastrálních
map v Užhorodě, a sledoval vývoj a zdokonalování map od původního měření až
k nejnovějším pracím novoměřickým.
Pan profesor těší se úctě a lásce bývalých žáků, kteří obdivují jeho duševní
a tělesnou svěžest, a vděčně vzpomínají dob, kdy se pod jeho vedením připravovali
k životnímu boji.
Jménem všech zdejších zeměměřičských úředníků blahopřeji panu prof. Dru
Ing. Petříkovi k dosažení sedmdesátky. Nechť i další desetiletí užije ve zdraví a svěžesti tak, aby se dočkal uskutečnění svého velkého životního díla - rozšíření zeměměřičského studia na dobu 4 let.

Résumé. L'anniversaire
soixante-dixieme
de 1a naissance
du professeur
J. Petřik.
Les géometres de 1a Russie Souscarpathique se souviennent de ľaetivité professionnelle
de 1eur professeur, qui a suivi toujours 1e déve10ppement du service avec l'intéret extraordinaire.

Polygonový tah vytvořený radiálními body routového tahu liší s.e od polygonového tahu pozemního hlavně tím, že délky jednotlivých jeho stran nejsou určovány každá sama o sobě nezávisle od ostatních. Castěji bývá každá následující
polygonová strana trigonometricky odvozena ze strany předcházející na podkladě
určitých v routovém tahu měřených úhlů, při čemž se ovšem chyby přenášejí velmi
nepříznivým způsobem. V této okolnosti právě je třeba spatřovati hlavní důvod
velmi nepatrné přesnosti routového tahu ve srovnání s polygonovým tahem pozemním.
Je tudíž zřejmo, že můžeme docíliti přesnějších výsledků, když stanovíme
v určitých, vzdálenostech přímým pozemním měřením délky několika polygonových
stran obsažených v tahu nebo je odvodíme z délek bezprostředně v terénu měřených,
které byly nvedeny s délkami prvními do jednoduchého trigonometrického vztahu.
Takto nezávisle na sobě stanovené a poměrně přesně - jen však co do
délky - určené polygonové strany budou v dalším označovány jako "neorientované
pomocné základny" routového tahu.
Samozřejmě nabývají routové tahy s neorientovanými pomocnými základnami
v praksi významu jen tehdy, když nejde o zcela nepřístupné území, v němž potřebné měření délek by naráželo na nepřekonatelné. obtíže.
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Pokud jde o technické provedení takových měření, budeme musiti ovšem
z ohledů na hospodárnost upustiti od užití přesných metod a budeme nuceni se
omeziti na obyčejné měření pásmem nebo snad i na více méně přesné měření optické.
Nicméně mohou také tímto zptlsobem pozemně určené pomocné základny v routovém
tahu platiti prakticky za prvky co do délky bezvadné.
Zavedením neorientovaných pomocných základen vznikají při vyrovnání routového tahu určité podmínky, k nimž nutno vzíti zřetel, třeba že se tím vyrovnáni
podstatně zkomplikuje.
Jsou-li v každé libovolné routě Ri při daném směru tahu vpravo a vlev(}
'úhl y a' I, (3'i, '.f,
.f"i (bo r. 1.) mereny na sob e nezavls Ie,
IeZlCI
I, u i resp. a" i, (3"I, "
u
tu musejí vyrovnané hodnoty [ ] těchto úhlů mezi jiným vyhovovati "místním"rovnicím závislosti

r

V'

r"

[(3';]

+ [r'.] + [(3"i] + [r"i] -

vv

V

'

•

3600 = O,

r

sin [a'i]
sin r'i + Ó'iJ
sin [ó".]
_Sl_o
n_[_a.'_'i_+_(3_"I_J
= 1.
sin [a'i
(3'i]'
sin [ó';j
• sin [1'''. + Ó"i]'
sin la"i I

+

Kdyby nebylo žádných jiných podmínek, mohly by být vyrovnány úhly každé
jednotlivé routy zcela nezávisle od úhlů ostatních rout.
V následujícím se však předpokládá, že v polygonovém tahu vytvořeném
radiálními body jsou určité strany stanoveny jako neorientované pomocné základny,
jimiž se routový tah rozčlení na vhodné úseky.
Buďtež dány na počátku a na konci takového úseku pomocné základny br
a br + n, které jsou trigonometricky spjaty skupinou rout {Ro, Rr. ... , Ri, ••••

Rn-2, Rn-1} (obr. 2.). Vyrovnané úhly tohoto úseku musejí tedy splňovati mimo
"místní" rovnice závislosti (1) a (2), které se týkají jednotlivých rout, ještě "obecnou"
základnovou rovnici, kterou můžeme napsati ve tvaru

1936/64

J(

+

sin [a'o].
sin [r'o
d'o]) ( sin [a'll
l sin fa'o
(1'0]'
sin [d'o]
. sin [a't
(1't]'

+

sin [a',l
(sin [a'i+(1';J

.

sin[r'i+ó';])
sin [ó'i]

sin fr't T d'tl)
sin ló'tJ
"

+

. '"

.

(sin[a'n_2]
sin[a'n-2-r(1'n-21:

..

sin[r'n_2+ó'n_2])
sin [ó'n-21

+

sin [a'n-l]
. ( sin [a'n_l
(1'n-l]·

sin [r'n-l
d'n-l])} _ b,+n
sin [o'n-d
,- br '

+

(3)

zahrnujícím bezprostředně vlevo ležící úhly.
Za těchto okolností vyzadovalo by zcela přesně provedené vyrovnání větší
práce, než by bylo odůvodnéno velmi skrovnou přesností radiální triangulace. Pro
vnitřní vyrovnání jednotlivých oddílů hodí se tu spíše vhodně zjednodušené metody.
Taková metoda bude v dalším odvozena.
Podle této metody vyrovnají se na stanovisku nejprve v každé routě úhly
{J'" i;, (1"i, i'i měřené v jejím radiálním bodě Pi a to tím, že se odchylka, vycházející s ohledem na rovnici (1), rozdělí stejným dílem na příslušné měřené úhly.
Úhly (1'i, r';, .fJ"i' r"i vyrovnané tímto způsobem jen s ohledem na podmínku
(1) a nevyrovnané úhly a'i, d'i, a"i' d"i musí dostati za účelem konečného vnitřního
vyrovnání jisté opravy
Va.'i'

r~'i'

V,'i'

Va"i'

V~"i'

V1"i'

Va'i'

va" i-

Tyto opravy třeba voliti tak, aby byly jednak splněny podmínky (2) a (3), jednak
aby nebyla porušena právě splněná podmínka (1).
Všimněme si nejprve podmínky (2). Buďtež pro nevyrovnané, resp. zatím na
stanovisku vyrovnané úhly vyhledány log sin a'i, log .sin (a'i
(1',), log sin (r'i
ó'i),
log sin d'i, log sin a"i, log sin
(J"i), log sin (r"i
d"i), log sin O"i kromě
odpovídajících tabulkových diferencí

+
+

«/', +

+

Da'i' Da'i+Wi' D,'i+a'i' Da'i'
Da"i' Dci"i+W'i' D,"i+ a"i' Da"i

a z nich utvořeny výrazy
V'i

= (Da,;

-

DO.'i+Wi) . Va'; - Da'i+Wi . VWi
- (Da'i - D,'i+a'i) . Va'i'

V"i=(Da"i-Da"i+~"i)'
-

+ D,'i+a'i

. Vi'i --

Va"i--Da"i+W'i'
v~"i+D,"i+a"i'
(Da"i - D,"i+ a"i) . Va"i

V'í"i-

(5)

a výrazy

+

L'i = log sin a'i -log

+

sin (a'i
(1'i) + log sin (r'i
ó';) - log sin ó'"
E'i = log sin a"i -log sin (a"i + (1"i) + log sin (r"i + d"i) - log sin O"i'
Potom lze rovnici (2) vyjádřiti v logaritmické formě takto
(V'i

+ L'i) -

(V",

+ L".)

= (V'i -

V"i)

+ (L', -

L"i)

= O,

(6)
(7)

(8)

při čemž (L'i - L"i) znamená logaritmickou odchylku z nevyrovnaných úhlů.
Za předpokladu, že routy mají přibližně souměrný tvar, je přípustno přičísti
zmíněnou odchylku stejným dílem na vrub levé i pravé skupiny úhlů (a'h (J'i, r'i, ó'i)
a (a"i, (1"1, i'i, d",) tím, že dosadíme
L'
L"

V',=-

".-+ L'

V ,-

i-;
i-

2'

i,

L" i
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Ve shodě s tím může být rovnice

(8 i p~ána ve tvaru

(V'., + L'.-L".)·_(V"'_
2
-,
nebo ještě jinak

L'i-L2:')

ď

ve tvaru

(V'.

I

+ L'

i -

2

L"
_'

--r,LI) = (V".
I

I

_~_i

L'

L" + LI·)
".

2

Při tom znamená Lli veličinu prozatím neurčenou,
kterou tedy je
volně disponovati.
Pokud jde o podmínku (3), platí pro libovolnou i-tou routu

st,[~]~']. [?\t jO'11)

log ( .
sm .aj

Můžeme

sm

V'i +- L'i:::::=
V'. + L'. -; L".

=

sin

•

i

tedy rovnici

možno

zatím

+ L'. t L"•. (11)
~

(3) psáti

v tomto

logaritmickém

.!

.
.
z:,=,.-l(V',
' L'.)_B-z:,=,.-l{
.=0
1"'
.=0

( V'...L L'.-

I

= 2'~="-1
(V"' + L'I -2 L'~)
'=0

2

L")1

tvaru:

+_L'+L"
2
i

i\_B=

J

, .(2"="-'1
L'" + L". _ B) = O
,=0
2
'

-j--

Myslíme-li si v jednotlivých
routách jejich "místní" odchylky (L'. - L".) rozděleny dříve naznačeným způsobem s ohledem na podmínku (2) na příslušnou levou
a pravou skupinu úhlů, resp. myslíme-li si je odstraněny
příslušnými
opravami
úhlů, znamená výraz
i=,.-1

A=Z:i=O

+

L'· L"·
'2
'-B

"obecnou" logaritmickou
odchylku, vyplývající z podmínky (3).
Tato odchylka A musí být zřejmě rozdělena na jednotlivé routy.
psáti rovnici (12) ve tvaru

2'i=,.-I(V'
'=0

--r !:'I -2 L"I
I

1

Proto

můžeme

+ LI.)., = O

při čemž musí být ovšem podmínka
i=n-l

2'. =0
pustno

Lli = A.

Za předpokladu,
při rozdělování
Llo
V důsledku

=

že všechny routy mají přibližně stejný tvar, je zajisté příodchylky A pamatovati na všechny routy stejně, tedy položiti
A
LIl
LIj = ....
Lln-~
LI"-1 = LI = -.
(ln)

= .... =

=

toho bylo by pak rovnici

=

~.=,.-1 (·V' .'1 L', - 2 L"·

";"'-0
•-

Jednotliví
položíme-li

sčítanci

levé strany

v této LI. = A . Je jasno,
12

s~upin (a'., ~'., r'i, O'i) dostaneme,
byla splněna podmínka

I

12

(14) psáti takto

,

I

A)
12

této rovnice
že opravy
když opravy

= O.

-j---

odpovídají
úhlů

resp. vyrovnané

volíme
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levé straně

rov.
úhly

tak, aby pro každou

(10),
levých
routu

V/+

J;-;

I,

L"

A

+#:=0.

i

Mají-li tytéž opravy úhlů resp. vyrovnané úhly zároveň vyhovovati podmínce (2),
musí být splněna s ohledem na rovnice (10) a (17) také rovnice
V/' ---,-L'j -

.

2

L"i

I

A - O

T#:-'

vztahující se na pravou skupinu úhlů (a"l, (J"i, y";, 0";).
Aby úhly vyrovnané tímto způsobem s ohledem na podmínky (2) a (3) vyhovovaly také podmínce (1), je třeba v rovnicích závislosti (17) a (18) dosaditi

Postup zde odvozený spočívá tedy v tom, že pro každou jednotlivou routu
sestavíme rovnice závislosti (17) a (18), které rozvedeny znějí takto:
(Da'i-Da'i+Wi)'

va'i-(Da'i+Wi+Dj'i+~')'
, L'i - L";
T
~

(Da"i-Da"i+W'i)'

v'-(Da,;-Dj'i+?/)'

+~_
O
n --. ,

va"i-(Da"i+W'i+Dj"i+a"),
L'; -- L"i

2

,A

V~li+
'20)
\

v"-(D~"i-Dj";+a";!'
O

va"i-

1#:='

První z těchto rovnic závislosti týká se levé, druhá pravé skupiny úhlů každé
jednotlivé routy. Tímto způsobem rozloží se tedy vyrovnání každého úseku v routovém tahu ve větší počet zvláštních vyrovnání podle jednotlivých skupin úhlů
v jednotlivých routách, při čemž po každé je třeba přihlížeti jen k jediné rovnici
závislosti.
Při tom je třeba všimnouti si, že při výpočtu absolutních členů zmíněných
rovnic závislosti použije se jednak zcela nevyrovnaných úhlů a'i, 0';, a""
jednak
úhlů {J'" y';, {J"i' y";, které byly právě vyrovnány s ohledem na podmínku (1).
Připisujeme-li měřenému nevyrovnanému úhlu váhu 1, musí úhly {J'" y'" (J";, ~'''i

o";,

vyrovnané podle podmínky (1) dostati váhu :.
Jde-li o routový tah s jedinou základnou určenou co do délky, směru a polohy,
resp. o routový tah s připojením na pouhé 2 pozemně určené pevné body, je
vnitřním vyrovnáním, které mŮže být provedeno třeba výše uvedeným způsobem,
celé vyrovnání skončeno. Má-li být naproti tomu tah připojen na více než dva
pevné body, jest po vnitřním vyrovnání provésti ještě vyrovnání vnější, kterým se
na tomto místě nebudeme zabývati.

Résumé. C h a i nes d e los a n g e s a v e c des B a s e s i nor i e nt é e s i n s e r é e s.
On peut augmenter la précision ďune chaine de losanges en déterminant par mesures terrestres seulement en ce qui concerne la longueur - quelques cótés de l'itinéraire formé par les points
radiaux. Chacune paire de telles "bases inorientées" limite une section de la chaine, ou les angles
doivent satisfaire a deux conditions (1) et (2) "locales" et, outre cela, a une condition (3)
.générale" .
En telles circonstances la compensation interne exécutée d'apres un procédé tout li. fait
exacte devient trop pénible; ce sont donc des procédés de compensation approchés qui semblent
(·tre plus convenables.
On y explique un tel procédé approché, d'apres 1equel on trouve pour chacune losange
deux équations conditionelles (20), dont la premiere se rapporte au groupe gauche, la secondeau groupe droit des angles de la losange. Si dans chaque groupe particulier les angles compensés
sont tronvés de maniere qu'ils satisfont a la seule équation conditionelle concernante mentionnée,
il8 satisfont en meme temps a toutes les trois conditions (1), (2), (3).
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Vojenská mapování na území našeho státu.
(Stručný výklad a ukázky jednotlivých mapování.)
Štábní kapitán vojenského zeměpisného ústavu Ing. Dr. techn. F. Boguszak.

Naší technické veřejnosti je již zajisté známo, že v roce 1933 začal vojenský
zeměpisný ústav nové topografické vyměřování 1: 20.000. Je to již čtvrté vojenské
mapování na území našeho 'státu a jistě bude zajímav(; sledovat vývoj základů a
provedení jednotlivých vyměřování. A to tím spíše, že se podařilo získat. ukázky
1., II., III. a nového mapování jednoho a téhož území z okolí Zbiroha v Cechách.
I. voj e n s k é map o v á n í v měřítku 1: 28.800 bylo provedeno na území
našeho státu v letech 1763-1772. Situačním základem mapování v historických
zemích byly body, zvolené v Miillerově mapě 1: 137.000 a vynesené v měřítku
1: 28.800 do vyměřovacích listů. Měřením úhlů (astrolabem) byla síť převzatých
bodů zhušťována a mezi takto vzniklá stanoviska byla zakreslována a la vue, t. j.
odhadováním a odkračováním, vojensky důležitá situace a relief půdy. Na území
Slovenska se pracovalo o něco přesněji, neboť ,v bývalých Uhrách byla již zaměřena
a orientována základna a s koncových bodů byly graficky rozvinuty řetězce trojúhelníků, které se přenášely s jednoho měřického stolu na druhý tak dlouho, až
byla zajištěna souvislost celé země. Daná síť byla zhušťována zpětným protínáním
a rayonováním a odkračováním byly zakreslovány důležité podrobnosti.
Postup mapování zvláště v historických zemích byl velmi nepřesný. Jak
snadno zjistíme z ukázky I. mapování, které obsahuje totéž území jako ukázky
ostatní, byly mnohé osady nesprávně umístěny a celá území zmáčknuta nebo
roztažena.
Relief půdy byl znázorněn jen s vojenského stanoviska a to jistým druhem
"Šrafování podle zásady "čím vyšší, tím tmavší" • Jednoduché a částečně zkřížené
>čárky byly vedeny ve směru spádu a jejich hustóta a síla vzrůstala s výškou vyvýšeniny. Měření výšek se při I. mapování neprovádělo.
II. vojenské
mapování
rovněž v měřítku 1 :28.800, bylo provedeno
v letech 1810-1866. Mapováno bylo již na podkladě trigonometrických katastrálních sítí systémů gusterberského, svatoštěpánského a budapeštského a v historických zemích a částečně i na Slovensku též s pouíitím redukované situace katastrálních map. V těchto územích bylo mapování jednoduché a práce topografa se
omezila na opravy změněné katastrální situace a na zakreslení reliefu půdy.
V území bez katastrální situace se graficky zhušťovala trigonometrická síť a protínáním, odkraěováním a odhadem vzdáleností se zakreslovala situace a terén do
vyměřovacích listů. Takto vzniklé mapy nebyly ani zdaleka tak přesné jako na
podkladě katastru, ale proti I. mapování byly mnohem dokonalejší.
Terén byl znázorněn šrafováním podle Lehmannova způsobu, při kterém se na
místo zkřížených čárek kreslily ve směru největšího spádu šrafy, jejichž síla se
měnila podle sklonu svahu. Terénní svahy byly již přesněji umísťovány a jejich
průběh má vzhledem k III. mapování jen nepatrné odchylky. Měření výšek se provádělo pokusn~ až ke konci II. mapování.
III. vojenské
mapování
bylo provedeno v měřítku 1 :25.000. Čechy
v letech 1877-1880, Morava 1876-1878, Slezsko 1876-1877 a dnešní Slovensko
a Podkarpatská Rus 1875-1884. Mapováno bylo opět na podkladě katastrálních
trigonometrických sítí a s redukovanou katastrální situací. V části Slovenska a
Podkarpatské Rusi, kde nebyl ještě katastr k disposici, se jako podkladu použilo
situace map II. mapování 1: 28.800, která byla zvětšena a zakreslena do vyměřovacích listů. Listy III. mapování, provedené na podkladě katastru, jsou dosti
přesné (viz III. a nové mapování), listy mapované bez katastru jsou situačně nespolehlivé a až se stametrovými chybami.
Výškovým základem v historických zemích a na západním Slovensku byly
výšky trigonometrických bodů, určené trigonometricky od bodů přesné nivelace
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s přesností 1-4 m. Ve východním Slovensku a na Podkarpatské Rusi zůstaly výšky
odvozené trigonometricky od Jaderského moře s chybami až 10 m.
Znázornění terénu při III. mapování bylo již provedeno nadmořskými výškami,
šrafováním a 20metrovými (v plochém terénu i10metrovými) vrstevnicemi. Hlavní
složkou zůstalo šrafování; vrstevnice jsou jen částečně geometricky přesným obrazem terénu, neboť byly sestrojovány až při zimní práci a podle nepatrného počtu
výškových bodů (zpravidla 1-6 bodů na km2). Tisk III. mapování byl jednobarevný, černý.
Nové voj en ské m ap o v ání se provádí v měřítku 1: 20.000. Situační
základy mapování se skládají z podrobné triangulace (1 bod na 3-4 km2) provedené v jednotné trigonometrické síti katastrální, která byla zobrazena do roviny
obecným konformním kuželovým zobrazením, dále z bodů doplňovacího měření
a konečně z redukované situace katastrálních map. Leteckých snímků, překreslených v Zeissově automatickém fotorestitučním přístroji, se užije jen
v území rovinatém a bez katastru. Výškovým základem nového mapování jsou výšky
značek přesné nivelace a výšky trigonometrických bodů jednotné a podrobné sítě,
určené trigonometricky s přesností + 5 cm.
Situační měření v území s katastrálními mapami se omezí na přezkoušení
polohové správnosti katastrální situace a na zaměření nových podrobností. V území
bez katastru se situační podrobnosti zaměřují rayonováním a tachymetrickým měřením vzdáleností. Přípustná polohová odchylka je ve snadném terénu 10 m (0'5 mm)
a v nesnadném, nepřehledném terénu 20 m (1 mm). Situace se zakresluje podle
nového značkového klíče, který obsahuje řadu nových, nebo vhodněji upravených
značek (na př. majáku, transformátoru, stožáru elektrického vedení, silnic, tekoucích
vod, lesů atd.).
Znázornění terénu se provádí nadmořskými a relativními výškami, vrstevnicemi
a částečně i šrafováním u těch terénních podrobností, které nelze vrstevnicemi
výstižně znázorniti. Vrstevnice se sestrojují po 10 m, v plošších částech terénu
i po 5 a 2'5 m podle vhodně volených výškových bodů (15-90 na km2) a podle
terénu. Fotogrametrické vrstevnice, vyhodnocenéOrlovým-Zeissovýmstereoautografem,
se sestrojují jen v terénu s příkrými a nezalesněnými svahy. Odchylka v průběhu
vrstevnic nesmí převyšovati hodnotu (1
10tg a) m, kde a jest úhel sklonu. Tisk
listů nového mapování je čtyřbarevný, situace, názvy, výškové údaje a šrafování
černě, vodstvo modře, lesy zeleně a vrstevnice hnědě.
Z uvedeného stručného popisul) a srovnáním ukázek jednotlivých mapování
zjišťujeme, že se stále zdokonalovaly tak, aby vyhovovaly nejen požadavkům vojenským, ale i požadavkům vědy, veřejné správy a civilní techniky. Nové mapování, s přesně zakreslenou situací a s geometricky přesným znázorněním reliefu
půdy, jistě vyhoví i československému zeměměřiči a přispěje nejen k řešení, ale
i k provedení mnohých technických projektů a prací.

+

Résumé. Les levés topographiques
militaires
exécutés
sur le territoire
de
Ia R é p u b li q u etc h é c o s lov a q u e. Le territoire de la République tchécoslovaque a été levé
3fois: le premier levé au 1: 28.800e a été effectué au cours des années 1763-1772, le deuxieme
an 1: 28.8()()ea dnré depuis 1810 jusqu'it 1866; le troisieme qui se date de la période 1875-1884
est an 1: 25.000e. Le nouveau levé topographique, qui exécute 1'Institut géographique militaire,
est au 1: 20.000e.
L'annexe de l'article contient le le1",IIeme, IIIeme et le nouveau levé topographique. Nous
pouvons bien suivre l'évolution de la réprésentation du rélief et de la situation, ensuite le changement du contenu de la carte,la réproduction etc. En comparaison avec le IIF~melevé le nouvean
levé est plus parfait; il peut satisfaire auxbesoins militaires et aux besoins de la technique civile.
Podrobnější popis viz články:
Škpt. Ing. F. Boguszak: Příspěvek k topografickým vyměřováním na území našeho státu.
XII. sv.azek výroční zprávy Vojenského zeměpisného ústavu.
Skpt. Ing. F. Boguszak: Nové topografické vyměřování a nové mapy československého
státu. Zprávy veřejué služby technické, roč. XVII, sešit 3.
1)
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Geodetická křivka v konformním zobrazení ČS~.
Dosud nám schází literatura, pojednáv~jící o tom, jak probíhá obraz geodetické
křivky v konformním rovinném zobrazení CSR. Rovněž bychom marně hledali poučení v knihách klasiků (Gauss, Tissot atd.), kteří se v tom ohledu omezili na
diferenciální elementy křivky a tímto - matematickým - způsobem stanovili pouze
známý zákon, že obraz geodetické křivky je vždy vydutý směrem k základní rovnoběžce. Dle toho představíme
si poněkud průběh křivky, pokud je celá severně nebo
jižně základní rovnoběžky. Jakmile však křivka protíná základní rovnoběžku, nestačí
nám toto pravidlo a jest v tom ohledu mnoho nejasností a chybných závěrů jak
'u geodetů, tak i v některých učebnicích. (Na př. jest velmi rozšířen názor, že obraz
geodetické křivky protíná současně základní rovnoběžku i tětivu, spojující oba koncové
body v rovině; chybné obrazy průběhu křivky jsou na př. v návrhu instrukce A.
min. financí, str. 186, v případě, kde křivka protíná základní rovnoběžku, dále v dílech Frischauf,
"Die mathematischen
Grundlagen"
1913, str. 93 a 94, obr. 10.
a 12.; Terzié: "Viša geodezija"
1935, str. 249, obr. 113., 115., 125. a 127. atd.,
mnohé obrázky v těchto i jiných dílech jsou nejasné a zřejmě pokusně sestavené,
bez udání jasného a jednoznačného
pravidla.)
Geodetická
křivka na ploše (elipsoidu, kouli) má tu důležitou vlastnost, že
její geodetická
křivost (t. j. křivost průmětu elementu křivky na tečnou rovinu)
jest v každém bodě nulová. V konformním
rovinném zobrazení není však jejím
obrazem přímka (čili geodetická křivka v rovině), ale čára určité křivosti. Konformním zobrazením
se zřejmě mění geodetická
křivost čar na ploše a u geodetické
křivky jest tato změna dána křivostí jejího rovinného obrazu. Na velikosti této
křivosti závisí pak přímo směrové korekce, rozpětí mezi obloukem obrazu křivky
a přímou spojnicí koncových bodů v rovině atd. Změna v geodetické křivosti v konformním zobrazení jest dána Scholsovým vzorcem

r-~

om

-m'iJN'

(1)

podle kterého závisí křivost obrazu geodetické křivky jak na velikosti délkového
skreslením, tak také na jeho derivaci (změně, průběhu) ve směru kolmém
ke křivce.
Vyznačíme-li
v daném konformním zobrazení čáry stejného délkového skreslení (čáry isometrické),
najdeme vždy dva pravoúhlé směry: jeden v isometrické
křivce (isometrický směr), kde lineární skreslení jest konstantní a změna geodetické
křivosti (počítá se ve směru kolmém na isometrický směr) - a z ní plynoucí směrová korekce - největší, dále směr isomorfní (kolmý na isometrickou
křivku), kde
délkové skreslení probíhá nejrychleji,
ale geodetická křivka, ležící v tomto směru,
podržuje svůj poloměr křivosti (až na měřítko) a tím i svůj tvar. Každé konformní
zobrazení jest charakterisováno
takovou pravoúhlou
sítí; zpravidla je to síť zeměpisných anebo kartografických
šířek a délek. Označíme-li maximální změnu křivosti
v isometrickém
směru Po, a svírá-li křivka s tímto směrem úhel a, má její změna
křivosti hodnotu Po cos a.
Francouzský
geodet Laborde použil okolnosti, že dle Scholsova vzorce můžeme určiti křivost obrazu křivky v libovolném
bodě, ke studiu tohoto obrazu
a dospěl k vzorcům všeobecně platným pro kterékoliv konformní rovinné zobrazení.
Použil při tom rozvojů v řady, kde nezávislou proměnnou jest délka oblouku s obrazu
křivky měřeného od počátečního
bodu křivky.
Buďtež (obraz Č. 1):
P1, PlJ .. koncové body obrazu geodetické křivky,
P1 ••• počátek místní soustavy souřadnic x, y,
Pt y .. , tečna k oblouku křivky v bodě PH
V1
•••
směrník v bodě Pt,
V
... směrník v libovolném bodě křivky.
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Rozvojem geometrických funkcí v řady a integrací dospěl k těmto vztahům 1) :
a) rozdíl mezi délkou S přímé spojnice P1 P2 a délkou L celého oblouku
křivky P1 Pil v rovině:

x'=;

rl(L-s)s+~

r'1(L9_S')s+;4r"1(L3-s3)S+

... ,

(5)

Tyto tři rovnice určují všechny vztahy obrazu křivky vzhledem k tětivě a to v libovolném bodě křivky. Tak na př. dosadíme-li za s = 0, ~ L, ~ L, L ... , dostaneme
rozpětí a směr oblouku křivky v koncových bodech P1 (O, 01), Ps (O, O2), v první
třetině oblouku Ps (x's, os), uprostřed oblouku Po (x'o, 00) atd.
Označíme-li v konformním kuželovém zobrazení min. rady Křováka proměnné:
S kartografickou šířku, R poloměr obrazu kartografické rovnoběžky v rovině a A
azimut obrazu geodetické křivky, resp. přímé spojnice, má křivost obrazu křivky
a její derivace tyto hodnoty:
r

r

=

1

n R (sin Š - n) sin A,

1) Podrobné vyvozeni lze najíti
cartes géographiques", IV. fasc., 1932.

kde n

= sin Šo

v díle Driencourt-Laborde:
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(7)

"Traité des projections des

T'
T"

2

1- n

•

= 2n2B2

sm

2

= 1n- BSn
2

2 A.

(8)

• A. (4
sm
cos'.> A. -

1),

(9)

V poslední derivaci jsme položili .sin Š ~ n, V ČSR dosahují T T' T" největších
hodnot 5 , 10-6, 2, lO-s, 3 , 10-11, Cleny s druhou derivací T" jsou již tak netrné, že je můžeme v dalších úvahách zanedbati. Vyjádříme si některé hodnoty
důležité pro průběh křivky:
01

=-

1
2 TlL -~
1

"2TlL
O -

°- -

03

=-

, 1 T'
Ts

1

L2 _

1T L

-"2

2

'6

1 T' L2 :
2

I'"

1 nf L2
24.L 1
~ TlL

x'o=

~T
8

=

~
9

X'3

P1L2-

J

~ T'lL2

L2~~p16

T V
1

I

1

V

+ -.!
r' L3
81
1

'

Pro lepší přehled sestavíme některé hodnoty v tabulku pro různé délky geodetické
křivky, ležící 140 km od základní rovnoběžky a ve směru, dávajícím maximální
hodnoty:
Délka
křivky
km

Korekce
směru

1
5
10
50
100

0'35
1"8
3'5
17'5
35

..

L-S

.To'

m

m

Korekce délky
v rovině
m

Korekce směru
s koule na e\.

Korekce délky
s koule na e1.
m

-

0'001
0'02
0'06
1'6
6'3

0'1
0'6
1·2
6
12

-

-

-

00001
0'001

..

0'001
0'006
0'012

0'00l
0'004
0'007

Jak zřejmo, můžeme obraz geodetické křivky elipsoidu zaměniti bez chyby s obrazem
hlavní kružnice na kouli. Rozpětí x' a rozdíl délek L - S jeví se teprve u delších křivek.
Rovnice (7)-(12) stačí úplně k podrobnému vyšetření, jak probíhá rovinný
obraz geodetické křivky. Nejdůležitější jest rovnice (7); vyj,!'Ldřující přímo jeho
křivost. Ježto i poloměr R jest funkcí jediné proměnné S, z á v i s í k ř i vos t
obrazu
křivky
úm ěrně n a v zd ál eno sti b od u o d základní
r ovnoběž ky. Protíná-li obraz křivky základní rovnoběžku, klesá v tom bodě křivost
na nulu a mění se smysl poloměru křivosti, takže v tomto bodě má křivka
inflexní bod a je v celém svém průběhu vydutou směrem k základní rovnoběžce.
Největší hodnotu nabude křivost v isometrickém směru A. = 90°, rovnoběžném se
základní rovnoběžkou a klesá na nulu ve směru A. = O, t. j. ve směru kartografických poledniků.
S m ě r o v á k o rek c e závisí podle rovnice (10) na křivosti v koncovém bodě
a na její derivaci (dle proměnné délky oblouku). Tato derivace je celkem málo
závislá na vzdálenosti od střední rovnoběžky, a druhý člen rovnice představuje hodnotu směrové korekce, leží-li koncový bod křivky na střední rovnoběžce. Dosahuje
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na př. u křivky 50 km dlouhé téměř + 2" (při A = + 45°) a může v blízkosti střední
rovnoběžky převýšiti hodnotu prvního členu. Nahradíme-li však křivost P1 v koncovém
bodě křivostí Ps v první třetině oblouku křivky podle rovnice (3):

+

PS=P1

- 0\ =

~P'lL-;-

~ PsL + člen 3. řádu

....

v L-+-

kde člen 3. řádu dosahuje zanedbatelné hodnoty i pro nejdelší trigon. strany.
Tím jest směrová korekce vyjádřena jenom křivostí v první třetině obrazu křivky,
takže velikost
a znaménko
směrové
korekce
závisí
kromě
délky
křivky aj ejího směru přímo na poloze bodu v první třetině
křivky.
Tento bod i směr jeho tečny můžeme vždy bez chyby nahraditi bodem a azimutem v první třetině přímé spojnice P1 Ps. Leží-li tento bod na základní rovnoběžce,
rovná se směrová korekce nule (až na veličiny 3. řádu).
Vzdálenost x's v tomto inflexním bodě (Ps = O) má hodnotu x's = ;1 P's LS;
na př. u strany 50 km dlouhé a A1 =45° dosáhne pouze 0'03 m. Obraz celé křivky
probíhá však na téže straně tětivy P1 P2 při platnosti pravidla, že je stále vydutý
směrem k základní rovnoběžce. Tep rv e v příp adě, kdy na o b ou str aná ch
základní
rovnoběžky
jest více než třetina
geodetické
křivky,
probíhá obraz křivky po obou stranách
tětivy
a obě směrové
korekce
j s o u té h o ž z n a m é n k a. Jedině v tomto případě protíná obraz svou tětivu. To
vše lze vyvoditi řešením rovnice (5), položíme-li (až do členů 2. řádu) x' = O;
obdržíme tyto délky pro průsečíky křivky s tětivou:
s = O.

s ==

L,

s =-

(L + 3 ~U.

První dva výsledky značí ,oba koncové body, ve třetím, po dosazení a úpravě
R....:.....
Ro, sin Š - n....:..... cos 80 (Ro - R) a LI R = R1 - Ro, obdržíme tento vztah pro
r

průsečík křivky s tětivou:
LlR
s....:.....3-L . 3h-L,
cos A

kde h jest úsek od koncového bodu až k střední rovnoběžce. Na př. protíná-li střední
rovnoběžka geodetickou křivku v její třetině, neprotíná ještě křivka svou tětivu
(průsečík splývá s koncovým bodem P1), je-li úsek h=0·4 L, jest průsečík vzdálen
0'2 L od bodu PH při h = 0·5 L protínají se křivka i tětiva současně se střední
rovnoběžkou uprostřed křivky, při h = : L opět splývá průsečík křivky s tětivou
s koncovým bodem Ps atd.
V případě, kdy střední rovnoběžka půlí křivku, jest její obraz symetrický ke
své tětivě; rozdíly jsou velmi nepatrné a až 4. řádu, což je způsobeno poněkud
nestejným průběhem lineárního skreslení severně a jižně od základní rovnoběžky.
(Teoretická symetrie jest u válcového zobrazenL) Rozpětí x'o uprostřed křivky
(a současně na střední rovnoběžce) má hodnotu (podle rovnice [5] s dosazením
křivosti ['0=P1

+ ~ P/ L):
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"

r "4O L --'- L 4 . 10-13, pro L = 50 km činí 0·6 mm.

_ 384
1

X O max. -

Z rovnice (6) můžeme položením ď"
o daném směru. Obdržíme rovnici:
3 r'ls2

=O

+ 6 T1s -

řešiti případ největšího rozpětí x' u křivky

(3 T1L

+ r'lL2)

= O,

kde obdržíme výsledek:
,_

1 Lil

r'L2

1;-2 1247'
-~Ls- 2

cosA1 L2

24L1R1'

x

Místo, kde ď" = O a
jest maximální, není obecně ve středu křivky, nýbrž vždy
blíže koncového bodu s větší směrovou korekcí.
Z rovnic (10)-(12) dají se určiti ještě některá pravidla pro průběh obrazu
křivky. Tak

p.

'2

\

~

1'2

1'2

!

\

I

\

I
I

\

I

;

I
\

Pt

\

\

II

i

~.....-••.•....~.-

)

~
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•
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P,

\

I

I

-

/
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1',
~.o
P,

i

P,

Obr. 2.

t. j. odchylka směru tečny uprostřed křivky od směru tětivy rovná se čtvrtině součtu
relativních hodnot směrových korekcí; dále platí pro křivku, ležící nepříliš blízko
základní rovnoběžky:

vesměs okolnosti již podružné a bez důležitosti.
Všechna uvedená pravidla platí pro veškeré způsoby zobrazení kuželových a
válcových. U příliš dlouhých křivek platí pouze přibližně, neboť se uplatňují velmi
členy vyšších řádů. Poměrně dobře souhlasí i u dlouhých křivek ve válcovém zobrazení, u kuželových klesá konvergence Labordových řad s velikostí poloměru Ro•
Na př. u L = 1000 km přestává v našem zobrazení vůbec konvergence těchto řad
pro malou hodnotu n . R.
V obraze 2. jsou podány přehledně různé případy průběhu geodetické křivky,
při čemž bod P3 značí bod v první třetině, Po uprostřed křivky.
Résumé. La ligne
géodésique
dans
la représentation
de la République
t c h é c o s lov a q u e. L'auteur résout tous les cas de la forme de l'image que fait la ligne géodésique dans la représentation conforme conique oblique et cylindrique oblique. II se servi de formules
données par M. Laborde.
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o

metrice ploch a prostoru.
Napsal

I pro praktického
záleží metrika obecného
storu třírozměrného.

Karel

Dusl.

geometra-geodeta
je jistě důležito uvědomiti
si, v čem
prostoru dvojrozměrného
(obecné plochy) a metrika pro-

1. Metr i k a p 1o c h y. Bod na ploše mysleme si stanoven Gaussov.ými souřadnicemi křivočarými u a v 1), tak, že každým bodem této plochy prochází určitá
u-křivka a v-křivka. Každému bodu plochy náleží jeden a jen jeden systém obou
křivočarých souřadnic u a v tak, že kartézským souřadnicím x, y, z jednoho každého bodu odpovídá jedna dvojice parametrů u a v a obráceně, takže jest:

E=X,,2+y,,2+Z,,2,
F = x" Xv
G= xv2

+ y" yv + z" ZV,

+ +
yv2

zv2.

Veličiny tyto nazýváme Gaussovými
fundamentálními
a jsou funkcemi polohy bodu na ploše.
2. K předešlému

výsledku

lze přímo

dojíti

veličinami

p r v n í hoř

také tak, že uvážíme',

á du

že souřadné

u a v-křivky v bodě (u, v) svírají obecně úhel a, při čemž du jest úměrný
délce
ds" měřené na souřadné u-křivce (v = O) a dv jest opět úměrný délce dsv měřené
přímo na v-křivce,

takže:

d s" =-VE
a ježto podle

du,

dsv'

-VGdv

(II)

věty cosinové:

= dS,,2 + dS 2 + 2 ds" ds cos a,
2 ds" ds cos a = 2 -VE G cos a du dv,
ds2

v

v

v

Z rovnic (I), (II), (III) jest patrno, jak lze v daném bodě křivé plochy fundamentální Gaussovy veličiny E, F, G přímo změřiti. Není patrně k tomu třeba ničeho
jiného, nežli měřického

pásma,

kterým

dovedeme

změřiti

poměry

~~,

~~, jestliže

máme plochu kotovánu v křivočarých souřadnicích u a vato
s libovolnou
ností a dále je třeba změřiti úhel a, který svírají souřadné křivky u a v.
3. V matematice

(a zejména

v matematice

Potom bude rovmce

relativnosti)

= gl,
G = g2, 2'
= g2, = -VE G cos a = F.

E
gl,2

principu

l'

1

(I) zníti

d.<;2= gl, 1 d u~

+ 2 gl,

2

dud v
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+ g2,2 d V2.

přes-

psáváme:

Diskriminant této formy daný determinantem:
D=

91
1

,1'
91'21
92,11 92,2

=EG-F2=EGsin2a

nazyvame metrickým
tensorem
plošným
a tento tensor metrický jest patrně
podle (V) vždy positivní. Rovnice (I), (IV) a (V) určují způsob měření na ploše,
zkrátka metriku plochy, nepravíce ovšem ničeho o tom, jaký jest tvar plochy, pohlížíme-li na plochu se stanoviska (bodu) prostoru trojdimensionálného. Podobně
u povrchu zemského rozhodla teprve četná měření triangulační o jeho tvaru.
4. Předešlé rovnice psáváme zkráceně ds2 = 9i,k dXi dXk, při čemž i, k = 1, 2;
X1=U, X2=V, 91,2=92,1'
Metriku obecné plochy
lze ale značně zjednoduš i t i, zavedeme-li takový systém křivočarých souřadnic, že v každém bodě plochy
u-křivka a v-křivka stojí k sobě kolmo. Tu jest
F=O,

+

ds2=Edu2

GdV2,

což se již podobá metrice v rovině (v dvojrozměrném prostoru
trický tensor

li,

D=
ds2 = du2

O
O, 1

+ dV

rovném), kde me-

I

= dx2

+

dy2.
(VII)
5. Metriku obecné plochy m o ž n o v š a k dál e zj e dno d u š i ti, zvolíme-li za
u-křivky geodetiky
dané plochy a v-křivky jejich ortogonálnítrajektorie. Tu bude
potom E = 1, a G jest funkcí obou parametrů u a v. Tak na. příklad na ploše
kulové (r = 1) v soustavě meridiánů a rovnoběžek lze psáti
2

+ cos

ds2 = dp2

2

P

(6)

ď),,2,

kde p znamená zemeplsnou šířku a }, zeměpisnou délku.
6. Jak jsem v předešlém již podotkl, nelze přímým merením délek na ploše
získati si nijakého pojmu o tvaru plochy, ba ani v bezprostředním sousedství' uvažovaného bodu. To znamená, že nelze přímo změřiti fundamentální veličiny Gaussovy L, M, N řádu druhého, které poučují nás o tvaru plochy v sousedství daného
bodu. O tomto tvaru plochy získáme si teprve představu, změříme-li všechny úhly
A, B, C geodetického trojúhelníka, to jest podle Gaussovy věty totální křivost příslušného trojúhelníka:

T= A

+ B + C-17:,

kde T=

ff

~~,.2)

(7)

Kdybychom neměli možnosti opustiti dvojrozměrný křivý prostor, nikdy bychom si
nemohli získati názoru o tom, jak vypadá tento prostor v prostoru třídimensionálném.
7. Metrika
prostoru.
Zcela podobně bude v obecném (t. j. zakřiveném)
prostoru trojrozměrném:
ds2

= 91,1 dX12 + 291,2

+ 2 91,S dX

1

dxs

dX dX2 + 92,2 dx,l +
+ 2 92,S dX2 dxs + 9s,s dxs2,
1

Ul, l' 91,2, 91,3
92,1J U2,2' 92, S
Us, l' 9S,2' US,S
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Ui,k = 9k,t
i, k
1, 2, 3

=

představuje opět determinant šikmo symetrický. Význačné místo zaujímá opět prostor
Euklidovský r ov n ý, při kterém jest tento tensor
.
1,

O,

O

O,

1,

O

O,

O,

1

nezávislý na poloze bodu v prostoru a tedy
ds2 = dX12

+ dX22 + dxs2 = dx2 + dy + dz
2

2

•

8. Protože nemáme možnosti vystoupiti z prostoru trojrozměrného, nemuzeme
si nikterak zjednati "představu" o tvaru tohoto prostoru a poněvadž jsme omezeni
toliko na jeho velmi malou č:íst, nelze ani měřením k on e č n Ý c h částí našeho prostoru zjistiti, je-li "rovný" či "křivý". Důležitou úlohu budou tu patrně míti geodetické křivky tohoto prostoru. Fysika principu relativnosti poučuje nás, že trojrozměrný prostor náš jest ne "rovný", nýbrž obecně "křivý", to však spadá mimo
rámec těchto řádek.
9. Myslím,že ani geometru praktikovi, připoutanému povoláním k zemskému povrchu, neuškodí, pomyslí-li si, jak by jeho měření dopadlo na jiných plochách, než
je právě povrch zemský a jak se otázka měření (metriky) dá zevšeobecniti pro prostory o třech a konečně libovolném počtu rozměrů. Při naprosté konkrétnosti povolání neuškodí i trochu abstrakce.
Ré8umé. Su r 180mé tr iq ue des s uda ces et de I'ésp ace.
1. L'8outenr explique comment s8oit-on mésurer les qu80ntités fond8oment8oles E, F, G du premier ordre de G80uss dans un point (u, v) qneleonque de 180surfaee et donne 180formule génér80le
pour le tenseur métrique des surf80ees et explique comment sait-on 180simplificier.
2. L'8outenr établit 180génér8olisation du tenseur métrique pour l'esp8oee neourbe" a trois
dimensions.
L'intention de l'artiele préeédent n'est qu'informer les ingénieurs géodésiens sur 180métrique
des snrf80ees courbes et des esp80ees en général.
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činnosti zeměměřičského inženýra, zejména katastrálního~
ve veřejném životě.
Ing. Václav

Hl8ovsa.

Ú vod e m. Nemůže býti sporu o tom, že prof. Petřík se zasloužil o zeměměřičský ,stav. Vychoval nespočetnou řadu geodetů, kteří za býv. režimu pracovali
nejen v Cechách, ale i v jiných zemích býv. Rakousko-Uherska a také v Bosně
a na Balkáně vůbec, kde šířili známost české vědy geodetické a českého jména,
a kteří za republiky se plně uplatňují v našem veřejném životě. Byv vyzván redakcí
Zeměměřičského Věstníku, abych jako Petříkův žák napsal nějaký příspěvek do
tohoto památkového čísla, uznal jsem za vhodné pojednati o činnosti zeměměřičského inženýra, zejména katastrálního, ve veřejném životě, poněvadž jeho úspěch
v této, činnosti je z velké míry výsledkem práce prof. Petříka. Cinnost zeměměřičského inženýra je vyvolávána jednak soukromými potřebami:
občanů (na př. při koupi nebo prodeji pozemků), a jednak předpisy o různých
veřejných institucích ve státě (na př. o pozemkovém katastru, veřejných knihách).
Soukromé potřeby občanů pak vyvěrají buď z vlastního jejich rozhodování, anebo
plynou z předpisů o výše zmíněných veřejných zařízeních. Na př.: Kupuje-li někdo
pozemek na stavbu a požádá v dohodě s prodávajícím zeměměřiče o zjištění přesné
výměry tohoto pozemku, aby mohla býti správně stanovena jeho cena, jde zřejmě
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vlastní vůli obou soukromníků; musil-li jim však zeměměřič vyhotoviti pro zápis
do pozemkové knihy předepsaný plán, nejde o vůli strany, nýbrž o veřejný předpis.
Je pak považovati za veřejnou činnost zeměměřičského inženýra všecku onu,
která je vyvolávána nejen předpisy o veřejných zařízeních ve státě, ale i potřebami
stran, vynucenými předpisy o těchto zařízeních. A uvážíme-li, že zpravidla jeho
zbývající činnost soukromá má za účel uspořádati poměry (na př. majetkové) mezi
<?bčany, lze tvrditi, že většina činnosti zeměměřičovy se týká veřejného života.
Cistě soukromý život by zeměměřiče ani mnoho nepostrádal a snad by se i obešel
bez něho.
Abychom mohli činnost měřičského inženýra aspoň zčásti přehlédnouti, uvažme
druhy zeměměřičských
inženýrů
a obory, v nichž jejich činnost přichází
v úvahu.
Zeměměřičský inženýr je bud' úředně oprávněným civilním geometrem, nebo
na Slovensku a Podkarpatské Rusi oprávněným zeměměřičem, anebo je ve služebním
poměru, a to buď soukromém nebo veřejném, a v tomto případě zase ve službě
buď státní nebo autonomní, zejména ve službách obcí.
éinnost c i v i 1n í ho g e o m e t r a je vymezena předpisy o civilních technicích;
podobně jest i u oprávněných zeměměřičů na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Ze
zkušenosti je známo, že z jejich veškeré činnosti připadá největší podíl na činnost,
plynoucí z ustanovení o veřejných knihách a pozemkovém katastru, tedy na činnost
veřejného života, třeba by tato činnost byla vyvolávána soukromými potřebami
stran, neboť tyto by velmi často jejich zákroků nevyžadovaly, nebyly-Ii by k tomu
donucovány předpisy o zmíněných veřejných a veřejnému prospěchu sloužících
institucích.
Nehledě ke kvalifikovaným asistentům civilních techniků, je zeměměřičských
inženýrů v s o u k r o m Ý c h s 1už bác h poměrně velmi málo; tito pak jsou zpravidla ve službách velkostatků. Zeměměřické práce v takových soukromých službách
obstarávají zpra vidla z~měměřiči s kvalifikací civilního geometra (oprávněného zeměměřiče), stojící včele. Cinnost jejich nutno aspoň z části považovati také za veřejnou,
zejména pokud jde o agendu plynoucí z organisace veřejných knih, pozemkového
katastru, předpisů o omezníkování držebnostních hranic a pod., a i pokud jsou
zeměměřiči v soukromých službách zúčastněni na pracích pro vyhotovení podkladů
lesních plánů, důlních map a pod., lze také mlllviti o činnosti veřejného zájmu,
poněvadž tyto práce vyplývají z předpisů o lesích, horách a pod., vydaných ve
veřejném prospěchu.
V autonomní službě je rovněž zeměměřičský inženýr zaměstnán dosud jen
málo. Většina obcí používá k obstarávání měřické 'agendy, pokud si nemůže vypomoci jinými technickými zaměstnanci, služeb civilních geometrů (oprávněných
zeměměřičů) bud' za smluvený roční paušál, anebo za normální honorování každého
případu zvláště. Obyčejně jde TI obce o technickou evidenci nemovitého obecního
majetku, o obstarávání podkladu pro vyhotovení regulačních 'plánů a udržování
těchto plánů v souhlasu se skutečností v přírodě, jakož i o vykonávání jiných
běžných prací měřických, jak vyplývají z agendy stavebního úřadu I. stolice, jako
vytyčování regulačních a stavebních čar, stanovení výšek staveb a pod. Obecní
měřická služba bývá dosti pestrá a zasahuje do různých oborů obecní správy.
Stá t ním ě ř i c k á s I u ž b a je zorganisována podle jednotlivých resortů státní
správy; v oboru ministerstva financí jde o základní práce polohopisné a službu
katastrální, v oboru ministerstva národní obrany o službu mapovací. a i měřickou
službu u dělostřelby a pod., v oboru ministerstva zemědělství o měřické práce při
komasacích a jiných všeobecných a hromadných úpravách pozemkové držby, dále
při úpravách vodních toků, při správě státních lesů a statků, o měřické práce
spojené s prováděním pozemkové reformy, v resortu ministerstva veřejných prací
o práce výškopisné, úpravy vodních toků a též práce delimitační, a konečně v resortu
ministerstva železnic o práce spojené s výkupem drážních pozemků, evidencí železničního pozemkového majetku a pod.
Q
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Již z tohoto stručného výčtu zeměměřické agendy je zřejmá r o z m a nit o s t,
třebaže aspoň základní geodetické práce, práce katastrální a jim podobné jsou
řízeny jednotně. Zde pak se chci zmíniti jen kratce o agendě zeměměřičské při
f i n a n ční spr á v ě, která obstarává jednak základní zeměměřické práce polohopisné
a jednak službu katastrální.
V této věci sluší podotknouti, že k a t a str á I n í měřická slůžbit jest u nás
na zákonném podkladě ú p ln ě vybudovanou měřickou službou, t. j. od L až do
III. instance. Bylo by si přáti, aby podobně jako byla zorganisována katastrálním
zákonem tato služba, byly upraveny měřické služby i v ostatních oborech veřejné
správy. Snad příští doba to přinese, neboť i katastrální služba se vyvíjela jen
pomalu a po dobu delší než 100 let.
Předmětem činnosti zeměměřičského inženýra v katastrální službě je pozemkový
katastr. Hlavním
úkolem je zakládati katastr, kde není založen na řádném,
přesném podrobném katastrálním měření, dalším úkolem je založený katastr udržovati
ve stálé shodě se skutečným stavem a stavem právním, a konečně obnovovati katastr
tam, kde dosavadní katastr již zastaral a nevyhovuje potřebám doby. S tímto
hlavním úkolem jest ovšem spojeno ještě mnoho jiných úkolů pod ružn ěj š í c h,
z nichž zvláště je třeba připomenouti udržování souhlasu veřejných knih s pozemkovým katastrem a tím zároveň v souhlasu se skutečností.
Pozemkový katastr je dílo, které slouží nejrozmanitějším potřebám nejširší
veřejnosti. Je to vyjádřeno nejlépe v samém katastrálním zákoně, který ustanovil,
že pozemkový katastr slouží za podklad pro vyměřování veřejných daní a dávek,
s držbou pozemků spojených, pro zakládání, obnovování a doplňování veřejných
knih a jejich map, pro zajištění držby, pro převod nemovitostí a pro reální úvěr,
a dále že je pomůckou pro práce kartografické, výškopisné, pro technická podnikání,
pro účely statistické, hospodářské, pro vědecká badání, pro ochranu památek a i pro
jiné ještě účely státní správy a občanského života.
Tato ustanovení udávají tedy význam činnosti katastrálního zeměměřičského
inženýra. Jeho práce jsou podkladem dalších státních a jiných veřejných opatření.
Bez katastru sotva by bylo lze spravedlivě vybírati pozemkovou daň a jiné daně
a dávky a poplatky s půdou spojené, jako na př. u zemědělců i daň důchodovou
a obratovou. Bez katastru bychom neměli spolehlivých a přesných pozemkových
knih; zajišt8ní nemovité držby, jak to umožnil katastr u nás přesným zobrazením
pozemků na katastrálních mapách a uvedením přesných výměr pozemků v písemném
operátu, postrádá mnoho cizích a větších států. Bez katastru byl by velice stížen
převod nemovitostí a reální úvěr, poněvadž v každém případě bylo by nutno prováděti podrobná a proto zpravidla i nákladná měření, aby byl získán při tom nutný
spolehlivý podklad pro stanovení hodnoty nemovitostí. Nejlépe to lze pozorovati
v krajích slovenských, které nemají ještě řádného katastru a kde se stále a často
důrazně poukazuje, že na jeho nápravě je závislé hospodářské povznesení dotčených
krajů, neboť bez správného katastru není zajištěna vůbec pozemková držba a její
držitelé nemohou získati nezbytně nutný levný úvěr hypotekární - jde při tom
vesměs o kraje chudobné -, v důsledku toho nelze na usedlosti vybaviti dědice
jinak než půdou, která se tím drobí až do nemožných a téměř bezcenných dílců,
jež se nedají ani řádně hospodářsky obdělávati a nestačí na výživu rodiny. Stoupá
proto v těch územích útěk obyvatelstva z vesnic do měst měrou mnohem větší
než v jiných krajích, a pokud to je aspoň trochu možné, stoupá i vystěhovalectví,
zejména do Ameriky. Venkov upadá hospodářsky, kulturně a i mravně.
Uvážíme-li dále, že bez katastrálních map bychom neměli tak přesných vojenských map, že katastr umožňuje provádění různých nutných statistik, na př. v době
války tak důležitých soupisů osevů a sklizně, že katastrální mapa umožňuje levným
způsobem opatřiti měřický podklad pro prarůzné technické projekty a práce, že
katastr jest užíván k celé řadě vědeckých a hospodářských studií (osídlování, názvosloví, výnosnost půdy a j.) atd., cítíme bezděčně, že jeho význam a tudíž s ním
i význam katastrálního zeměměřiče je ve státním správním aparátu velmi značný,
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a že je věcí cti celého stavu, aby měřičský personál katastrální tak jako v minulosti
ani v budoucnu nezklamal.
Činnost katastrálního měřičského úředníka zasahuje při úřadování do velké
řady jiných ObOrll.veřejné správy. Uvažme na př., že tento:
a) pečuje o hranice
obcí, okresů
a zemí, což dříve bylo výhradně svěřeno politickým úřadům, jak je patrno z původních popisů hranic; bez katastrálních
map by nebylo přesné evidence o rozsahu jednotlivých obcí a těžko by se řešily
spory o obecní hranice;
b) se stará o podrobné vyšetření drž e b n o st n í c h po m ě r ů k půd ě, zejména zjišťuje řádného držitele pozemků; na výsledku jeho šetření je závislá
správnost a přesnost pozemkového katastru, a poněvadž katastr je podkladem i pro
řízení knihovní, je na něm závislá i správnost pozemkových knih;
c) se stará o řádné vyšetření držebnostních
hranic
a jejich trvalé a
přesné vyznačení v přírodě a v katastru, a tudíž i ve veřejných knihách; tím zabraňuje sporům o hranice, které způsobovaly dříve tolik rozladění na našem venkově,
jejž jen ochuzovaly;
d) ve sporech
o hranice,
pokud k nim ještě dochází, je faktickým rozhodčím, poněvadž ve funkci znalce musí vyšetřiti správný průběh hranic a jej
v přírodě vyznačiti, kdežto případný soudcovský výrok je jen právním zakončením věci;
e) v ceň uj e p o zem k y, tedy je ohodnocuje se zřetelem na jejich poměrnou
výnosnost; katastrální výtěžek je velmi důležitou pomůckou ve státní administrativě,
neboť je měřítkem obecné hodnoty půdy; vceňovací služba je tudíž zvlášť důležitou
složkou činnosti katastrálního měřičského úředníka;
f) udržuje pořádek v číslování
domů, které jinak spadá do působnosti
politické správy; ze zkušenosti je známo, že katastr je na venkově zpravidla jediným
řádným a spolehlivým soupisem domů;
g) přispívá k udržování
pozemkové
knihy, zejména pokud jde o její
listy A a B, ve shodě se skutečností; z praxe jsme poznali, že bez katastru byly
by dnešní pozemkové knihy již dávno bezcenné, poněvadž by se již téměř neshodovaly se skutečným stavem v přírodě. Doklad k tomu máme na Slovensku
a Podkarpatské Rusi, kde pozemkové knihy byly založeny na počátku padesátých
let min. století, v době, kdy ještě tam nebylo provedeno podrobné katastrální vyměřování a nebylo tedy ještě správných katastrálních map. Tyto pozemkové knihy,
poněvadž neměly řádného mapového podkladu, v krátké době tak zastaraly, že již
třicet let po jejich založení musilo býti začato se zakládáním nových pozemkových
knih tam, kde byl již katastr založen a kde tedy mohlo býti za podklad použito
výsledků přesného katastrálního měření;
h) vede v patrnosti
nejen veškerý majetek
soukromý, ale zejména také
majetek veřejný, který bez katastru by často ani nebyl dobře znám, zvláště pokud
jde o majetek .veřejnoprávních korporací, jako obcí, okresů, země, státu, církevních
korporací a pod. Kromě toho vede v patrnosti veřejný statek, o jehož registraci
kromě katastru se nestará téměř nikdo; v zemích českých je sice aspoň podle
parcel sepsán v seznamech veřejného statku u pozemkových knih, v zemích slovenských však není ani toho;
i) se stará, aby voj e n s k é map y odpovídaly skutečnosti tím, že pravidel~ě
oznamuje vojenské správě všecky změny, které zjistil a které v těchto mapách Je
třeba dodatečně vyznačiti. Při této příležitosti je třeba se zmíniti i o tom, ze
vojenské mapy mohou býti přesné a plně hodnotné jen, jsou-li vyhotoveny na podkladě správných katastrálních map.
A tak bychom mohli pokračovati ve vypočítávání různé činnosti měřičského
úředníka katastrálního; vždy bychom viděli, že jde o práce důležité hospodářsky,
právně, statisticky, kulturně, vědecky, umělecky a i jinak, a že při jich vykonávání
zasahuje značně v různém směru do veřejného života.
Také skutečně katastrální inženýr Je ve velikém lÍředním styku s nejširší
veřejností, a to nejen tam, kde jde o zájmy držitelů půdy, jejíž registrace je mu
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uložena, ale všude tam, kde tato registrace má význam pro veřejnou, zejména
státní správu.
Tento velmi značný styk s veřejností vyžaduje však na katastrálním zeměměřiči také mimořádných znalostí a zkušeností v různých oborech lidské činnosti.
Proto bylo studium zeměměřičské u nás vždy upravováno v prvé řadě se zřetelem
na potřeby katastrální služby, a je i podstatně odlišné od studií v jiných technických
oborech, neboť vedle speciálních teoretických i praktických disciplin čistě zeměměřických (geodetických) musí obsahovati mnoho různých nauk encyklopedicky
podaných, které mají za účel vyzbrojiti absolventa do života vědomostmi nezbytně
nutnými v jeho té neb oné praxi. Tak na př. zeměměřič je ve stálém styku se
zemědělskou a lesní půdou, se zemědělstvím a lesnictvím, proto jeho studijním
předmětem je nauka o zemědělství a lesnictví, je ve stálém spojení s institucí
veřejných knih, musí tedy býti obeznámen s naukou o veřejných knihách, a pod.
jsou jeho studijními předměty právo soukromé, vodní, meliorační a komasační,
encyklopedie hornictví, inženýrství stavitelského, pozemniho, kulturniho, encyklopedie
národniho hospodářství, finančni vědy, zákonů železničnich a stavebních, účetnictví atd.
Jen timto vzdělánim vyzbrojen může zeměměřičský inženýr plně obstáti ve
svém oboru; musí býti vždy informován o všech záležitostech, s nimiž přichází do
úředniho styku tak, aby dovedl úspěšně vykonati práce mu svěřené. Katastrální
inženýr je vyloženým typem spr á v n í h o i n že n Ý r a, a přáli bychom si, aby toto
postavení jeho ve veřejném životě bylo stále vynikajicí a veřejností uznávané.

Résurné.
S ur I'aeti v i t é ď i ng éni eu r-g é omet re, s pé ci alemen t ď ingén i eur
cad a str a I, d a n s Ia v i e p u b li q u e. Le c80dastre foncier tchécoslovaque, lié insépar80blement
avec l'institution
des livres fonciers publics, emploie 180plupart des géometres tchécoslov8oques
de toute sorte j les mches spéci80les sont confiées 80ux ingénieurs c8odastraux, lesquels sont ch80rgés
de fonder le cad80stre lil, ou il manque jusqu' 11 présent, ďentretenir le c80dastre une fois fondé
CD correspondence
perpétuelle 80vec !'état effectif d80ns 180nature et 80vec l'état lég80ldans les livres
publics, et enfin de renouveller le c8od8ostrep8ortout ou s'y présentent
les conditions législ8otives.
Dans cette activité l'ingénieur-géometre
cad80stral se trouve dans le cont8oct direct et persistant
avec 180publicité 180plus l80rge (les 8outorités et 180popul8otion); voila pourquoi il doit étre non
seulement muni des conn8oiss8onces théoriques et pr80tiques respectives, mais il doit montrer 80ussi
la capacité pour le service administr8otif, c. a d. il doit se présenter comme ingénieur 8odministr8otif.

Vyrovnání trojúhelníkových sití se řídí podle toho, co vyrovnáváme a čeho
chceme vyrovnáním dosáhnouti.
1. Položíme si jednoduchou úlohu: Na stanicích sítě, pokrývající území celého
státu, byly měřeny úhly způsobem Schreiberovým. V síti byla měřena jediná základna, nebo ostatní základny považujeme jen za kontrolní a nepojmeme je do vyrovnání. Poloha a orientace sítě je určena měřením zeměpisné délky, šířky a azimutu
jedné strany na jediném bodě, nebo ostatní astronomická měření nepojmeme do vyrovnání. Vyrovnáním chceme určiti jen opravy měřených směrů, ne opravy v počáteční
zeměpisné délce, šířce a azimutu, ani opravy rozměrů zemského elipsoidu. Chceme
vyrovnání provésti na elipsoidu, ne na rovině. Chceme provésti vyrovnání tak, že má
býti učiněn minimem součet ~p02, při čemž mají býti splněny podmínky staniční
a podmínky sítě (rovnice úhlové a stranové); o značí opravu měřených úhlů, p příslušnou váhu, součet ~ má býti vztažen na všechny měřené úhly.
V tomto případě by byl početní postup tento:
.Označíme první uvažovanou stanici písmenem Sl, body, na které odtud zaměřuJeme, písmeny B1, B2, ••• Btl, správné hodnoty úhlů mezi směrem Sl B1
a směry Sl B2, ••• Sl Bt, značkami
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+

+

+

Ua
ka- kl, Us
ks - kl, '" Ul, kl, - kH
kde Ui jsou vhodně zvolené přibližné hodnoty a k; jsou opravy směrů, jež máme
vypočísti. Od správných hodnot pro jednotlivé úhly odečteme příslušné hodnoty
naměřené
f1,21
[tt -I, td
U2 -2--' ... Ul,- UI,-l
2
'
Pl
Pt
2 Pl je počet měření každého úhlu na stanici SI'
Za hodnoty, vyhovující nejlépe všem měřením na stanici St, volí se ty hodhoty, jež činí minimem součet

+

_ f( k2-kl-~

+

f1,2])a

sl-Pil

+ (ks-kl-.
+ (k3

f1.3J)2
'2p-;

I

+ ...

T

_ k _ [2, 3] ) a.
2
2Pt
+ ...

(

[l,td)a

kl,-kl-

+ (k

~Pt

_ k _ [2, ttJ) 2
a
2Pl

I,

+ (k _ k

_

(1)

[ti - 1, td) \

J
Pl
Pro druhou, třetí atd. stanici zavedeme podobná označení jako pro první
stanici. Pro druhou stanici S2 značíme směry
I,

1,-1

2

SaBI,+l, SaBI,+a, SaBI,+s, .. , SaBI"
předběžné hodnoty úhlů 0°, UI,+aUI,+s,
.. ' Ul" opravy směrů k11+1 kl,+2, '" kl"
takže pro druhou stanici přichází v úvahu součet
S2=P;q

+ ( kll+s-kll+l-

'(

[ti

1

])2

[t j-1,tt+2
. 2pa

kl,+a-kt,+l-

+

+ 1,2p2tt + 3])2 +, .. + (ke.-kt,+ ----2p-;[tI + 1, taJ) 2
1

+(kll+S-kll+2-[tl+~~:1+3Jr

+ ...

+(kl,-ktl+2-[tlt~,ta]r

+(k

-k
e.

I, - 1

(2)

_[t2-1,taJ)2t
2 P2

J'

2pa je počet měření každého úhlu na stanici S2'
Stejně pokračujeme v označování u stanice Ss, pak S4 atd.
Za hodnoty, vyhovující nejlépe všem měřením na uvedených stanicích, volíme
ty hodnoty, jež činí minimem součet
S=SI +S2+ ss+· ..
Protože neznámé opravy, týkající se první stanice (kH ka, ".
skytují jen v SH budou dány rovnicemi
1

aSI

1

2ak~=0'

aSI

~ aka =0,

."

~ aSI _ o
2 akl, -

kll), se vy-

,

kdyby mezi definitivními úhly nemusily býti splněny podmínky sítě. Tak bychom
došli k těmto normálním rovnicím:
Pl(tI-1)k1-P1k2-P1kl

+ PICt -l)ka1

.••

-Plkl,-~
... - Plkl,-

{-[1,2l-[1,3]- .., -ll,tIJ}=O,
~

{[l, 21- [2,3]-
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... -[2, ti]} = O, (5)

-P1kl-P1kakll

... +P1(t1-l)kl,-;

{[1,t1]+[2,t1]+ ... +[tl-l,t1]}=0.

Stejně by plynuly (kdyby nemusily býti splněny podmínky sít~) hledané opravy
• •• k
z normálních rovnic:
"
"

+ 1, k + ll,

P2(ta- ti - 1) k + 1- Pll k + li "
"
{-[t1-i-1,t1+2]-[tl+l,tl+3]-

-~

-P2k,,+1
-

+ P2(ta-t1

'"

"0

-1)kI1+ll-

~ {[t1+1,t1+2]--[t1+2,t1+3]-

-

•••

+ pa (t2-

"
-[t1+1,ta]}=0,
'Pak,.

-

. "

- P2k + 1- Pa k + a - ...
"
"
- ~ {[t1+ 1,t2l-1- [ti +2,tllJ

P2k

-[t1+2,t2J}=0,

(5')

1) k,.

t1 -

+ '" + [ta-1,ta]}=0.

A podobně by bylo pro stanici třetí, čtvrtou atd.
Definitivní opravy směrů, které označíme kll ~, ks atd., musí splňovati 1podmínek
Definitivní opravy, týkající se první stanice, mají tedy splňovati podmínky
1 í}Sl
I
1 í}SI
I
1 í}Sl
I
---=-2K.ail1=0,
--=-2K.a;'2=0,
... --=--2K;(4,II =0,
2 í}kl i=l
2 í}k:J ;=1
2 í}k .=1
"

kde KlI K2,

'"

°K1 jsou koreláty. Budou tedy rovnice pro
PI (t1 -1)kl-P1ka1

•• , - P1kll
I

-.:'"f,a,1l =0,

o.

- 2 {- [1,2]- [1;3J-

". - [1,tiJ}

- P1~ +P1 (t1-1)/C; - ~ {[1,2J-[2,3J-

k;., ka, ... :

... - pľk"

.. , -[2,t1]}-;~fia;'a=0,
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-P2k,,+1-Pskt,+sPíšeme-li

~ {rt1+1,

...

+Pll(tS-t1-1))~,.

tsl+ [t1+2,tsJ+

'"

+[t2-1,tllJ}---;~fia",,=0

atd.

k, = k, + 0i. splňují o; s ohledem na vztahy (5), (5') a (7) rovnice
I

P1(t1-1)01-P1011-

-P10I,-7JKiaill=0,

'"

i=l
I

- P1 0" - 2: Kt

ai.2

i=1

I

+P1(t1-1)0I,-7JKi

ai",
i=l

= O,
=

O.

I

Pl (ts - tI - 1) 0" + 1 - Ps Ot+ 2 1

Ps 0" - 7J Ki ai, t, + 1 = O,

•••

-,.-

...

-PiJol.-2:Ki

.=1
I

-P20I,+1 +P2(t2-t1-1)0I,+2-

ai,t, +2= O,

i=1

I

-1-P2(t2-t1-1)01,-7JK,

ai,t, =0.
i=l

Podmínkové rovnice přejdou v
ail1 01

+

a;,2 Os

+

a;,s Os

+ '" + li; = O, i = 1, 2.

Sečteme-li prvních tI rovnic, dojdeme ke vztahu
I

~ 7J Ki (a,,1
i=l

+ ai,2+ .., + aj, I,) = O,

stejně z dalších rovmc
I

--7J Ki (a., '1 + 1
i=l

+ a" t, + 2 + ... + a" 1,,) = O, atd.

Výrazy na levé straně se anulují, protože koeficienty u Ki jsou součty koeficientů
v i-té podmínce, jež se vztahují na tutéž stanici. (U podmínek úhlových je jeden
koeficient vždy
1,druhý -1 a žádný jiný směr z téže stanice se v téže úhlové
podmínce nevyskytuje. - U rovnic stranových se opravy směrů z téže stanice
vyskytují vždy ve tvaru a (k2 - k1) - h (ks - ks), tedy koeficienty jsou - a, a -1- h,
- h, a jejich součet je zase roven O.)
Je patrno, že rovnice (8) nestačí - jak je přirozené - k určení oprav všech
směrů; opravu jednoho směru na každé stanici můžeme zvoliti libovolně. Můžeme
to učiniti na př. tak, že k rovnicím (8) připojíme podmínky

+

+

Pl 01 P102
PjO,.+l+PllOt,+2+

+Pl 0' = O,

+

1

+P201,=0,

atd.

Pak je patrno, že
I

Pl

tI

01

I

I

= 7J K

P1tI 02= 7JKi ai.2,

i ai,H

i=l

Pl

-

Ot,

tI) 01,+ 1 = 7J Ki ai", + 1,

i

I

P2(t2 -

tI) Ot,+ 2 = 2Ki ai.I,+ 2,

i=l

i=l
I

P2 (t2 - tI) 0"

= 7J K ai,
i=1

i=l

I

PiJ(t2

tI

=;=1
2 K, a.,
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1"

atd.

I"

Koeficienty Pl tb P2(t2 - tI), atd. jsou v sítích základních přibližně stejné (rovné
přibližně 24).
2. Jaké by byly výsledky vyrovnání, kdybychom vyrovnávali zvlášť na stanicích a pak tak, aby byl minimální součet čtverců oprav (o') výsledných směrů
(násobených příslušnými vahami), pocházejících ze staničního vyrovnání?
Na stanici Sl budou vyrovnané směry ze staničního vyrovnání

+

+

0° -+- kl, U2
k2, Us ks, ... tli, kl"
na stanici S2
00+kl1+i,
Ul +2+kt,+2,
Ul +S+k +s,
... Ut,-rkt" atd.
Má býti minimem součet E'po,;j (předpokládáme, že váha p se rovná váze
výsledných směrů ze staničního vyrovnání, tedy, že je rovna Pl tI' P2(t2-tl),
atd.);
při tom musí býti splněny podmínky
1

a1l10'1+ab20'2+al,SO'S+

tl

1

•• ,

+ai=O,

PiO'i=K'labi+K'2a2,i+K'SaS,i+

'"

i=1,2,

+K'/a/,i'

... l.
(10)

Srovnáme-li rovnice (9) a (10), vidíme, že je Ki=K', a tedy i O,=O'i, t. j. že
není rozdílu mezi výsledkem vyrovnání 1. a 2.
3. V předcházející úvaze byly jako neznámé zavedeny opravy směrů. Je zřejmé,
že výsledky vyrovnání by se nezměnily, kdybychom zavedli 0Favy úhlů jako neznámé a ovšem vyrovnávali zase tak, aby byl minimální součet ~p02 a aby byly
splněny tytéž podmínky úhlové a stranové.
Rélmmé. Note sur 130 compensation
du réseau
géodésique.
L'article précédent
contient nne solntion gé~érale du probleme: Aux sta.tions du réseau géodésiqne continu, convrant
le territoire entier d'un Etat, on a mesuré les angles par 130 méthode de M. Schreiber. Le réseau
comprend une senle base. Ou toutes les équations de condition qui expriment l'accord des bases
ne sont pas introduites dans 130 compensation. Liloposition et l'orientation du réseau sont déterminées par 130 mesure de 130 longitude et latitude ~éo:;raphiques et ďazimut d'un coté en une senle
station. Ou on n'introduira pas dans 130 compensation les résultats de tontes les autres mesures
astronomiques des longitudes, latitndes et azimuts.
Lilocompensation du résean a pour objet de déterminer les corrections aux directions mésurées, mais non les correetions de 130 longitude, latitude et d'azimut au point fondamental ni les
dimensions de l'ellipsOi'de de référence.
Lilocompensation sera faite sur l'ellipsolde de référence et de sorte qu'i! sera remplie 130
condition générale ~p02 = minimum, impliquée par le traitement des équations aux angles et aux
cotés. (Les o sont les corrections cherchées afiX angles mesurés, p est le poids correspondant et
130 somme !: se rapporte a tous les angles mesnrés.)
On compare le résuitat de cette compensation avec celni de 130 compensation snivante: On
fait d'abord 130 compensation de station et ensuite celle du réseau sons 130 condition I:Pio'i2 =
minimum, impliquée par le traitement des équations du réseau. (Les O'i sont les corrections cherchées aux directions issues de compensation de lastation, Pi les poids des directions résnltantes de
cette compensation et 130 somme !:' se rapporte a toutes les directions du réseau.)
On démontre que le résultat de tontes les deux compensations est identique.
II n'y aurait rien de changé. si l'on cherchait les corrections aux angles (au lien des corrections aux directions) Bona 130 condition générale I:po2 = minimum, impliquée par le traitement
des memes équations aux angles et aux cOtés comme auparavant.

Fotografický snímek je středový průmět pro střed promítání v zadním hlavním
bodě objektivu (bližším k obrazu) na průmětnu, splývající s deskou. Pata h kolmice,
spuštěné ze středu promítání na průmětnu, je hlavním bodem snímku a vzdálenost
d středu promítáni od průmětny je distancí. Hlavní bod h a distance d určují polohu středu promítání s vzhledem k snímku a nazývají se prvky vnitřní orientace,
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kdežto prvky vnější orientace určují polohu středu a snímku k okolí. Jsou to na př.
souřadnice středu s, úhly, jež určují polohu optické osy objektivu a úhel pootočení
fotografického přístroje kolosy optické. Známe-li při snímku prvky vnitřní orientace
a obrazy a8, b8, e8 tří bodů a, b, e, jichž poloha je v prostoru nám zcela známá,
lze určiti prvky vnější orientace snímku. V tomto určení je t. zv. prostorové zpětné
protínání" jež je prostorovou obdobou zpětného protínání v rovině.
1. Dloha, již tn třeba řešiti, spočívá v tom, abychom zorný trojhran s (a8, b8, eS)
proťali v trojúhelníku, shodném s a b c. Úloha tato je čtvrtého stupně aje jednou
ze základních úloh hlavně letecké fotogrametrie a proto má svoji celou literaturu
a zabývala se jí řada nejen praktiků, ale i teoretiků. I) Úloha se řeší různými způsoby. Y dalším povšimneme si grafického řešení této úlohy. Zde možno rozeznávati
dva způsoby řešení. Při prvém způsobu vnášíme trojúhelník a b c na daný zorný
trojhran a při druhém opačně vrcholy trojúhelníka a b c prokládáme daný trojhran.
Ukažme si oba typy řešení na daném příkladě! V obr. 1., který nám představuje
fotografický snímek o hlavním bodě h a distanci d (Kd je t. zv. distanční kružnice

/
aj

/

(/

/

/.

//

;/'/
.;/_--it
II'

d

c'
li

Obr. 1.

o středu h a poloměru d), jsou a bs, c perspektivní obrazy tří bodů, jichž polohu
v prostoru známe. V obr. 2. je dána skutečná velikost 6. a b c, již určíme z plánu,
který je ovšem v jistém měřítku.
Prvý způsob řešení je vyznačen v obr. 3. Rozvineme plášť jehlanu s a8 b8 es,
jestliže. s je střed promítání, který je v obr. 1. nad hlavním bodem h ve vzdálenosti d. V obr. 1. a) určeny délky s'a', s'b', s'c', úseček sa8, Sb8, sc8 (na př. h'a'=
ha
V obr. 3. v rozvinutém plášti určeny zorné úhly a, (J,
stran b c, c a, a b.
Na hranách rozvinutého zorného trojhranu třeba nyní určiti body (a), (b), (e), [c)
tak, aby (a) (b) = ab, (b)[ c] = b c, (a) (c) = ac a (s) e] = (s) (e). K dosažení předchozího přenesení byly vymyšleny různé způsoby. Tak na průsvitný, dosti tuhý
papír se narýsuje úsečka (a)(b) a z krajních bodů se opíší oblouky poloměry (a)(e)
a (b)[e]. Průsvitný papír posunujeme tak, aby body (a), (b) byly na hranách (s) (a"),
(S)(b8)
a. to tak dlouho, až průsečíky (c), [c] hran (s)(e8), (sHcs] s příslušnými
oblouky JSou stejně vzdáleny od (s). Jiný zkusný způsob je od K. Fuchse,2) který
je též reprodukován v Handbuch der wissenschaftlichen und angewandten Photographie ve svazku VII. (Photogrammetrie und Luftbildwesen), str. 169. Na hraně
8,

8

r,

8

,

•••

).

r

1) Viz na př. G r u ber:
Ferienkurs in Photogrammetrie, str. 13 atd. U nás matematicky
úlohu tuto řešil v Technickém obzoru, roč. 1930, Tom s a v pojednání: .Prostorové protínání
zpětné. "
2) Z8. f. Verm. 35, 1906, str. ·425.
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(s)(b) zvolíme body 1,2,3, ... stejně od sebe vzdálené, a očíslujeme a odpovídajícími délkami z těchto bodů přetínáme sousední hrany (s) (a) a (s)[ c] a očíslujem&
stejnými číslicemi, jako jsou ty, z kterých bylo přenášeno, a podobně na hraně
(s) (c). Z bodu (s) jako středu pak určíme kružnici, jež (s)(c) a (s)[c] protíná
v bodech stejnj'ch číslic, ovsem užívajíce průkladu stupnic, atd.3) Nebudeme uváděti,
jak se čtyřstěn s a b c přenese do plánu, aby jeho podstava splynula s 6 a b c, a jak
se pak určí z toho poloha středu (s) v prostoru, jakož i poloha průmětny středového promítání. To nalezne čtenář v uvedeném díle.
Druhý způsob, kde naopak trojhran zorný o úhlech stran a, {J, 'Y, jež jsou
určeny v obr. 3., proložíme vrcholy 6, a b c, daného v obr. 2., má několik řešení.
Předně v obr. 4. položme si 6, a b c do průmětny a určeme v kolmém promítání
na tuto průmětnupolohu
středu s!Z bodu s mají se strany a b, b c. c a jeviti
v úhlech 'Y, a, {J. Geom. místem bodů, z nichž se jeví na př. b c pod úhlem a, je
anuloid o ose b c (pro a = 90° je to kulová plocha), jež vznikne rotací kruhového
oblouku A, sestrojeného v průmětně nad b c, z jehož bodů se jeví b c pod úhlem a.

Bod s je tudíž v průsečíku tří anuloidů o osách ve stranách 6, a b c. Kolmý průmět.
proniku IX dvou těchto anuloidů na př. o osách a c, b c je křivkou stupně 4, již
lze snadno určiti užitím kulových ploch, opsaných ze středu c. Taková kulová
plocha protíná ony anuloidy v kružnicích, jichž průměty jsou úsečky, kolmé k osám
rotace, a jich průsečík je bod Xl křivky lXl. Sestrojíme-li obdobně průmět 2Xl
proniku anuloidů o meridiánech A, O, je v průsečících Sl, .•• křivek 1Xl' SXl průmět
hledaného středu promítání s na rovinu 6, a b c. Ovšem křivky 1Xli 2Xl se protínají
ve více bodech, z nichž úloze vyhovují čtyři a z nich dva mohou býti imaginárné.
V obr. 4. vyznačeny jen potřebné části křivek 1Xl' 2Xl v okolí jednoho řešení Sl'
Kontrolou přesnosti je tu zjištění, že bod s má na všech třech anuloidech tutéž
vzdálenost od průmětny (a b c).
Jiné zajímavé řešení téže úlohy je od S c h m i d a,4) které užívá jisté zborcené
plochy, jak ukázáno v obr. 5. v promítání kolmém na dvě kolmé průmětny. Trojúhelník a b c položme do prvé průmětny tak, aby jeho strana a b byla kolmá k druhé
průmětně a třetí vrchol je v (c). Pro zorný trojhran určeny v obr. 3. úhly hran
a, {J, 'Y. Položme zorný trojhran tak, aby jeho úhel hranový 'Y byl v prvé průmětně
a ramena A, B procházela body a, b! Vrchol s trojhranu pohybuje se po kružnici X,
z jejíchž bodů se jeví a b pod úhlem y. V obr. 5. sestrojen úhel 'Y v poloze, kdy
vrchol jeho je v a a rameno B splývá se stranou a b. Rozložením stran a, (J vedle 'Y'
lze známým způsobem sestrojiti půdorys 01 třetí hrany O, která není v prvé PIŮmětně, jakož i úhel d, který svírá hrana O s první pIŮmětnou. Pohybuje-li se
~ Na př. Roussilhe: Emp10i de 1a Photographie
Geometrie, II. díl, str. 307.

aérienne .... , str. 141.

4) Darstellende
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vrchol úhlu r po K a ramena jeho Ál,
Bl jdou body a, b, pak půdorys Ci jde
stále týmž bodem Dl kružnice Kl•Hrana O
při tomto pohybu vytvořuje přímkovou
plochu, jejíž vytvořujicí přímky protínají kružnici K, přímku D, kolmou
k prvé průmětně, a svírají s první
průmětnou úhel
Jeto plocha zborcená
/' stupně 4, jejíž vytvořujicí přímky V lze
I
snadno z určení plochy sestrojovati.
/
Otáčejme 6 a b (c), daný v prvé průmětně, kol strany a b tak, až jeho vrchol (c)
pí ejde na plochu! Vrchol (c) při této
rotaci opíše kružnici L v rovině ~, rovnoběžné s druhou průmětnou. Třeba určiti
průsečík c této kružnice L se zborcenou
plochou. Za tím účelem sestrojíme řez R
roviny ~ s touto plochou, jejíž jednotlivé
Obr. 4.
body X na tvořicích přímkách V plochy
lze snadno určiti, jakož i tečny v těchto
bodech. Vytvořujicí přímka 8 plochy, rovnoběžná s ~' má nárys 82 v asymptotě
křivky R2• Křivka R je souměrná podle prvé průmětny a má s kružnicí K osm
bodů společných, jež po dvou jsou souměrně sdruženy k prvé průmětně a dávají
vždy totéž řešení. V obr. 5. vyznačeno ono řešení vrcholu c, jež vede k řešení,
které jsme obdrželi v předchozích obrazcích. Tvořicí přímka bodu c určuje na
kružnici K vrchol s trojhranu, který jde vrcholy a, b, c trojúhelníka a má dané
strany a, {1, r.
2. Zajímavý případ, který
lze řešiti graficky kružítkem a
pravítkem a tedy je kvadratický, je ten, kdy je den z bod ů
abc se stane
úběžným
bod em, na př. bod c. Bod
úběžný označíme Cu' Perspektivní
obraz csu je úběžníkem
rovnoběžných přímek, které jdou
bodem C"oo' Takový bod lze při
fotografování snadno určiti, na
př. v úběžníku svislic, a lze jej
též odvoditi na snímku, známeli horizont H, a sice jako antipól ke kružnici distanční Kd.
V obr. 6. dán snímek s prvky
vnitřní' orientace (h, Kd), a
obrazy a bs dvou bodů a, b
a úběžník csu svislic. Poloha
bodů a, b určena v obr. 7.
nejen půdorysy, ale i výškami
Za, Zb, takže v promítací rovině
"\
./
(l,
úsečky a b lze určiti úhel 'l/J
'~
úsečky a b se svislicí bodu b.
Pro řešení užij eme postupu
v obr. 2. Zorný trojhran
bodů a, b, Cu rozprostřeme do nákresny (obr. 8.)
Obr. 5.

o.

_~I
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Obr. 7.

užitím čtyřstěnu sasb'c',.. Necháme-li hrany A--(s)(a'),
B=(s)(bs)
v průmětně,
totožné s nákresnou, lze třetí hranu trojhranu zorného O _ s C',. C určiti otočením
přímek (O) a [OJ kol A a B. V obr. 8. určen bod c',. hrany O půdorysem CS"l a
vzdáleností od průmětny. Trojúhelník a b Cuoo, který určen v obr. 7. v 6. al b2 cuoo,
třeba vložiti na trojhran A B O tak, aby C
bylo úběžným bodem hrany O. I lze
určiti směr strany a b z toho, že tato strana musí s přímkou O svírati úhel
'l/J= <t al b2 Cuoo (obr. 7.). Přímky Ml,' .. které jdou bodem s a svírají s O úhel'l/J,
tvoří rotační plochu kuželovou o ose O a vrcholu s, která protíná průmětnu ve
dvou přímkách 1M, 2M, S nimiž a b je rovnoběžno. V obr. 8. sestrojeny přímky
1M, JM užitím průmětu Os, Ms na promítací rovinu přímky G a otočením bodu m
přímky M kol O do průmětny do bodů lm, 2m. Ježto známe délku strany a b
z obr. 7., snadno ji vsuneme mezi A, B tak, aby byla rovnoběžná s 1M, případně
s 2M. Nepřihlížíme-li k ře~ením, souměrně položeným k těmto vzhledem k s, dostaneme dvě řešení, z nichž pro letecký snímek jen prvé pro 1M vyhovuje, ježto
při druhém řešení pro 2M bod s byl by níže položen než a, b. Do obr. 7. přenesen
střed s z obr. 8. a sice tím, že určen jeho kolmý průmět S2 na rovinu (I == (a b cu)
a sice užitím nové průmětny (obr. 8.), kolmé k a b, jdoucí vrcholem s a o sdružovací ose Yl,4..L a b. Průmět (14 jde bodem Z- (a b, Yl'4) rovnoběžně s 04 a
vzdálenost (s) od (>4 je též vzdáleností v obr. 7. půdorysu Sl od (II' V tomto případě máme ještě kontrolu správného určení bodu s. Jestliže v obr. 6. určíme
horizont H jako antipoláru úběžníku c'u vzhledem ke Kd, pak úběžnice c a', c',. bs
svislých rovin, jdoucích spojnicemi sa, sb, určí na horizontu úběžníky 1, 2 vodorovných přímek těchto rovin a proto skutečná velikost <t 1 s 2 =1 So 2 = cp musí
se rovnati <t a1 Sl b1 v obr. 7.
Uoo

Uoo
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Résurné. Le s mé t ho de s gr aphiques
de lil. solution
du probleme de Pothenot
dans l'espace.
On donne iei d'abord l'aperQu des différentes méthodes de lil.solution graphique
dn probleme quand trois poiuts a, IJ, c
d'objet photographié sont dans la.situation
généra1e de l'espaee En ee eas le probleme
est biquadratique. On pent partager ees
méthodes en deux groupes. Au premier
grou pe on porte le triangle (J, b c donné sur
le triedre de vue et au seeond groupe on
laisse passer le triedre de vue par les
sommets du triangle. Dans lil. seeonde
partie on exéeute lil. solution graphique
ponr le cas qu'un des points eardinaux
est ft l'infini ou.le probliJme est quadratique. En fig. 7,8, 9 le point cest le point
de fuite C'u des vertieales, le eas, qu'on
peut réaliser faeilement.
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Příspěvek ke grafickému řešení problému zpětného
protínání v prostoru.
Dr. Josef

Kounovský.

IJroblém zpětného protínání v prostoru je jak známo úlohou: J s o udá n y
tři body a, b a c terénu
kotovanými
průměty,
t. j. situací
a1, b1 a CI
a výškami
ZM Zh a Zc bodů,
jest určiti
kotovaný
průmět
bodu s, tedy
stanovisko
Sl a výšku
Za bodu,
z něhož
byly zaměřeny
(~ebo jinak
jsou dány) zorné úhly a=<J:.bsc,
b=<J:.csa
a c=<J:.asb.
Ulohajetedy
řešena sestrojením vrcholu S trojbokého jehlanu nad základnou 6, a b c, známe-li
tři hranové úhly při vrcholu, a je ve své podstatě úkolem deskriptivně geometrickým.
Tohoto problému se užívá v zeměměřičství k zajišťování pevných bodů Sl triangulační sítě a jeho řešení je tedy úlohou souřadnicovou. Protože problém jest rekonstrukcí stanoviska pro zorné úhly a, b a c a vlastně jejich horizontální průměty,
pro které přechází v úlohu Pothenotovu, je hlavní úlohou letecké fotogrammetrie
a byla mu ve fotogrammetrii věnována teoreticky i prakticky značná pozornost a
péče. Záleží na tom, je-li pro příslušný letecký snímek známa v n i t:ř n í o r i e n ta c e,
t. j. hlavní bod a distance, či není-li tato vnitřní orientace známou. V tomto obecnějším případu nelze ovšem rekonstruovati stanovisko ze tří známých bodů terénu
a jejich obrazů na snímku, protože neznáme zorných úhlů a, b a c; řešení podává
projektivní geometrie. Jsou-li na snímku obrazy daných bodů aO, bO a CO(při čemž
negativ nahrazujeme středově souměrným positivem dle středu S), jest určen hojboký jehlan (ao bOco) S o základně (ao bo CO), vrcholu S a výšce S h = d a z něho
můžeme graficky stanoviti zorné úhly a, b a c z délek pobočných hran v robočných
stěnách. Sestrojíme-li v pobočných stěnách výšky vrcholem S (jejich spádové přímky
vzhledem k rovině snímku) a označíme na hranách aObo, bo COa COa paty výšek
postupně pC, pa a ph, pak kolmice vztyčené v nich na příslušné strany v 6, aO bo CO
procházejí patou h výšky (hlavním bodem) a roviny sestrojené v nich kolmo na ty
strany protínají se ve výšce jehlanu (hlavním paprsku). Je-li mimo vnitřní orientaci
znám na snímku horizont nebo úběžník vertikál jako část o r i e n t a c e vně j š í, lze
snímek orientovati k vodorovné rovině, horizontálním průmětem jehlanu (ao ba co) S
sestrojiti horizontální úhly all b1 a Cl a rekonstruovati pak stanovisko Sl metodou
zpěiného promítání na plánu či mapě. Otázky přesnosti dosažitelné nebo nutné a
ekonomické stránky skutečné rekonstrukce nemíním se ve své úvaze dotýkati.
Protože problém zpětného protínání v prostoru je úlohou čtvrtého stupně, je
nutno souřadnicové výsledky, ku kterým dospíváme, rozlišovati, abychom určili
správnou polohu rekonstruovaného stanoviska; již z toho důvodu musí grafické
řešení provázeti výpočet. Obraťme tedy svou pozornost k několika úvahám o grafickém řešení úkolu a to bez použití snímku a uvedeného jehlanu (ao bO CO) s.
Úlohu lze řešiti tak, že v nákresně sestrojíme 6, a b c ve skutečné velikosti
nebo ovšem v jistém poměru zmenšení a sestrojíme nad touto základnou jehlan
(a b c) S s hranovými úhly a, b a c při vrcholu. Vrchol S sestrojí se jako společný
bod tří anuloidů, rotačních ploch čtvrtého stupně s osami a b, b c a c a, jejichž poloviční meridiány v nákresně jsou kruhové oblouky, určené tětivami na osách a protějšími obvodovými úhly c, a a b, jejich průměry mají postupně hodnoty
ab
bc
ca
---a--'
sin G' sin a
sin b '
U

tyto anuloidy, t. zv. melonoidy (kruhový meridián protíná osu), jsou v prostoru
geometrickými místy vrcholů zorných úhlů dané velikosti pro příslušné strany daného
trojúhelníku. Jehlan (a b c) S dlužno pak homoteticky zvětšiti v příslušném poměm
a orientovati k daným bodům terénu. Vzájemný pronik dvou takových anuloidů,
jejichž osy se protínají ve vrcholu trojúhelníku a b c, je souměrný dle roviny (a, b, c)
nákresny a průsečná křivka má také tuto souměrnost. Pronik sestrojuje se pomoc-
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nými soustřednými kulovými plochami, majícími střed v průsečíku os obou anuloidů
a protínajícími je v rovnoběžkových kružnicích.
Také bylo by možno sestrojiti vrchol S pomocí trojhranu a (b c s) s vrcholem a,
v němž známe hranový úhel <t b a c a stěnový úhel při hraně a s ze známého trojhranu s (a b c), daného stranami a, b a c. Měníme-li třetí určovací kus trojhranu,
obdržíme pro hranu a s jako geom. místo kuželovou plochu s vrcholem a. I vychází
bod s jako společný bod tří takových kuželových ploch; konstrukce byla by ovšem
složitou.
Vhodnějšími jsou konstrukce, při kterých vycházíme ze známého trojhranu při
vrcholu s s danými hranami A, B a O a hranovými úhly (stranami) proti nim
ležícími a, b a c a protneme tento trojhran rovinou v trojúhelníku, který je s daným
6.abc
shodný nebo jemu podobný; tím určíme čtyřstěn (abc)s
buď přímo nebo

homotetickým zvětšením. Tato úloha jest jen zvláštním případem obecnějšího problému
protnouti
tři mimoběžky
v prostoru
v trojúhelníku
daného tvaru,
který lze takto
řešiti:
Zvolíme na mimoběžce A pevný bod a, na mimoběžce B bodovou řadu lb, 2b ••.
a nad stranami alb a2b, •.• sestrojíme v nákresné rovině (a, B) trojúhelníky
6. a lb lco '" 6. a 2b 2co '" '" daného tvaru (obr.!.). Sestrojíme-li v trojúhelnících výšky
1co lCp, 2co 2Cp, ••. , nacházejí se jejich paty, dělící protější strany, jež tvoří paprskový
svazek o vrcholu a, v témž poměru, na přímce Bp[[ B. Tyto výšky jsou pravoúhl)<mi
průměty rovin ly, 2y, ... , které obalují promítací parabolickou válcovou plochu, jejímž
normálním řezem v nákresně je parabola s ohniskem a a vrcholovou tečnou Bp,
a vrcholy všech trojúhelníků daného tvaru nad stranami a lb, a 2b, •.. se nacházejí
na kružnicích, jež jsou opsány v rovinách ly, 2y, ••. ze středů lCp, ~cp, • .. poloměry lCp lCo, 2Cp 2co, ....
Geometrickým místem těchto kružnic je plocha 'čtvrtého
stupně. Průsečíky třetí mimoběžky O s touto pomocnou plochou určily by se po-
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mocí řezu pomocné plochy promítací rovinou I" přímky, čímž dospěli bychom k výsledkům řešení této úlohy.
Tvoří-li speciálně přímky A, B a O náš trojhran s danými zornými úhly ve
vrcholu s, zvolíme v obrazci, který se jinak nemění, ještě vrchol s, aby <t asB=c,
připojíme ve vrcholu s styčné zorné úhly a=B{O} a b=A[OJ a sestrojíme známým
způsobem pravoúhlý priimět 01 třetí hrany trojhranu dvojím otáčením bodu u na
této hraně kolem hran A a B, čímž obdržíme kotu Za bodu u nad nákresnou;
[OJ a {O} jsou otočené polohy hrany O na stěnách sklopených do nákresny,
sľuJ = s~u} = su. Sestrojíme-li nyní řez K pomocné plochy promítací rovinou p, hrany
O pomocí průsečíků 1C,
kružnic na ploše s rovinou
při čemž průměty

- -

~c,...

1",

lC17 2ClI •••
jsou průsečíky 1"1 - 01 s výškami 1co lCp, 2co 2Cp, ••• těch podobných
trojúhelníků, lze tento řez sklopiti kolem 1"1 do nákresny do křivky (K) užitím kot
těch bodů, jež ovšem odvodíme ze sklopení rovin
2r ... s kružnicemi pomocné
plochy; sklopíme-li současně hranu O pomocí koty Za bodu U do (O), určíme ve
sklopené poloze (c) průsečík hrany s plochou. Ze sklopení odvodí se průmět CI na 01
a k tomu sestrojí se příslušný trojúhelník 6 ab CI pomocí paty cp výšky trojúhelníku v průsečíku přímky Bp s kružnicí opsanou nad průměrem aCl' Sklopíme-li
promítací rovinu r výšky C cp a sestrojíme sklopenou polohu e' třetího vrcholu, při čemž
CI e' = CI (c), CI e' J.. 11, udává <t: e' Cp Co odchylku roviny trojúhelníku
od nákresny.
Druhý způsob řešení této úlohy záleží v tom, že zvolíme (obr. 2.) trojhran
zorných úhlů v průmětu a za téhož označení jako v obr. 1. a umístíme stranu 1a lb
libovolně zmenšeného trojúhelníku 6 a b C vrcholy 1a a lb na hranách A a B troj-

I"
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hranu v poloze jinak libovolné, vyznaclme {::,la lb lco daného tvaru v otočení kolem
la lb do nákresny,
jakož i patu lCp výšky lco lCp .1 al b1• Podrobíme-li
neproměnný
DIa lb lC eliptickému
pohybu vrcholy la a lb po drahách A a B, opíše pata lCp
elipsu E o středu s; abychom sestrojili její osy, vztyčíme v bodech la a lb normály
na jejich dráhy, čímž obdržíme v průsečíku normál okamžitý pól p pohybu pro tuto
polohu; poloida nehybná Kn tohoto eliptického pohybu je kružnice opsaná ze středu
s pólem p, poloida hybná Kb kružnice opsaná nad průměrem s p, její střed q, spojnice q lCp protne hybnou poloidu v bodech 1m a ln os, jejich délky jsou 1m lCp, ln lCp
podle proužkové konstrukce
elipsy. Všechny vrcholy trojúhelníků
daného tvaru a
zvolené velikosti nad stranou la lb se nacházejí opět v promítací rovině ly výšky
lco "\ cp na kružnici
opsané ze středu lCp poloměrem = výšce. Provedeme-li eliptický
pohyb, je geometrickým
místem těchto shodných kružnic, jejichž střed probíhá
elipsu E pomocná plocha a její průsečíky s hranou O jsou vrcholy C výsledných
trojúhelníků.
Sestrojí se stejným způsobem jako v předcházejícím
řešení v obr. 1.
sklopením promítací
roviny fJ hrany O; ze sklopeného vrcholu (c) odvodí se CI
na 01 '30 příslušné vrcholy a a b pomocí průmětů a Cl a b CI délek a C
a Co a
b c = b Co; v obr. (c) v = Co a, CI v
CI a. Pata
Cp výšky trojúhelníku
{::,a b Co je
dána neproměnnou
bodovou trojinou a cp b. Výsledný trojúhelník
jest pak opět
v příslušném mŘřítku homoteticky zvětšiti.
Toto ře~ení je ovšem zase zvláštním případem úlohy, kdy přímky A, B a O jsou
mimoběžny. Usečka la lb vykonává pak prostorový pohyb eliptický a pevný bod lCp
na ní elipsu v rovině rovnoběžné s drahami A a B; kružnice stálého poloměru,
jejichž geometrickým
místem je pomocná plocha, se nacházejí v rovinách o stálé
odchylce od nákresny rovnoběžné s mimobežkami A a B a promítají
se na ni do
shodných elips.
Tím dospěli jsme k rekonstrukci jehlanu (ab c)s nebo jehlanu jemu podobného
Sestrojme jeho výšku s t, kde t je pata výšky na rovině základny ti = (a, b, c), která
má na nákresně
stopu pp
a b. Sestrojíme průmět výšky s tI -L pp a pomocnou
průmětnou cp, která promítá
výšku do nákresny,
sestrojíme bod tt z pomocného
pn'lmětu t2, kde s t2 -L (J2; průmět (J» roviny je dán polohou c' Cp sklopené spádové
přímky c Cp roviny kolem půdorysu CI Cp do nákresny. Sestrojme ještě otočenou polohu to paty t v otočení roviny (J do nákresny, čímž obdržíme v otočení vzájemnou
polohu bodu t a trojúhelníku
{::,a b c.
Sestrojme z otočené polohy skutečnou polohu roviny (J základny jehlanu tak,
jak je dána kotovanými
průměty tří daných bodů v situaci. Za tím účelem považujeme {::,a b Co v nákresně za otočenou polohu roviny (J kolem hlavní přímky H,
procházející bodem (t. Hlavní přímku určíme ještě bodem h na přímce b c, majícím
tutéž kotu jako bod a. V obr. sestrojíme bod h na otočené poloze b Co strany b c
pomocí dělicího poměru ). bodu vzhledem k základním bodům b a co, poměr

=

=

je dán poměrem převysení bodů b a c nad bodem a. Je·li na pr. Za = 100, Zb = 200,
$c=500, je v obr. ).=-1. t.j. bh=tbco'
Z otočené polohy sestrojíme na kolmici Co o -L H průmět CI bodu c v skutečné
poloze roviny ti pomocí koty ze, ve sklopení
spádové přímky je CIC = Ze - Za,
ovšem v příslušném
poměru zmenšení redukováno.
Pnlmět a bI CI podstavného trojúhelníku a spolu i průmět tI paty výšky obdržíme
pravoúhlou afinitou pro osu H a družinu Co CI. Sestrojíme-li ještě rovinu otáčení 'l/J
bodu to kolem osy H ve sklopení jako pomocný stranorys, pak (Js II o C, tI lze sestrojiti z to uvedenou afinitou, tI ts .1'l/Jl určí na (Js stranorys ts a ovšem o' to = o' ts;
pak lze v stranorysu
sestrojiti výšku jehlanu ts Ss .1 tis, ts Ss = t2 s, z prumětu Ss
vrcholu s jehlanu odvodíme jeho horizontální
průmět Sl na 'l/Jl, Ss SI .11/11 udává
kotu vrcholu vzhledem k horizontální rovině vrcholem a, opět v příslušném zmenšení

oe
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Nyní je rekonstruován horizontální průmět (a bI CI) SI jehlanu (a b c) S správně
<>rientovaného. Bod SI je rekonstruovaným stanoviskem, spojnice SI a, SI bI a Sr CI
svírají horizontilní průměty daných zorných úhlů a pomocí nich· lze v situaci určiti
stanovisko úlohou Pothenotovou.

Résumé: Contribution
a la solution graphiqiJ.e du probleme du relévement
e n é s pa c e. L'auteur considere les relations constructives du probleme bien connu des procédés
de détermination ďun point inconnu par des mesures des angles: Etant donnés trois points
a, b et c du terrain par leur projeetion cotée. déterminer la projection cotée du point inconnu s,
ďou on a mesuré les angles visuels -t: asi" -t: bsc et -t: csa. L'auteur résout le probleme a l'aide
du triedre s(ahc) qui est déterminé par trois faces c'est ft díre par les trois angles visuels donnés
et qui est placé avec une face dans le plan horizontal; il coupe ce triedre en un triangle qui
est semblable au triangle alic en appliquant des surfaces auxiliaires qui proviennent du mouvement
des cercles. Apres la reconstruction du tétraědre S(O/IC) a. l'aide duquel le probleme donné est
résolu, on réalise constructivement son orientation en espace et sa projectíon horizontale et 00
arrive de cette maniere au probleme de Pothenot.

Poznámka k metodě nejmenších čtverců.
V. Láska.
Borel: Eléments de la théorie des probabilités.
Co o c 1usion.
Je tiens il rappeler en terminaot une remarque que
j'ai déjil faite plusieurs fois, mais sur laquelle on ne .saurait
trop insister: la théorie des probabilités, comme toute théorie
mathématique ďailleurs, ne saurait prétendre résoudre
ft p r i o r i des questions concretes, qui sont du domaine de
l'expérience; son seul role - déj1l.tres beau si eHe sait le
remplir - es! de guider l'expérience et l'observation par
l'ioterprétation qu eHe fournit de leurs résultats.

Existující "důkazy" metody nejmenších čtverců nutno pojímati jen jako ilustrace
a nikoli jako důkazy ve smyslu přesné matematiky, na což upozornil ostatně již
sám G a u s s. Proto zůstane aplikace metody nejmenších čtverců vždy konvenciální
mírou měření přesnosti numerických výsledků pozorování tam, kde jiný vyrovnávací
princip není předem indikován. K správným hodnotám nevede, neboť pak by -jak se Lamont vhodně vyjádřil"byla metodou,
jež by učila ze špatných
pozorování
vypočítávati
dobré výsledky".
Za předpokladu, že kolektivita chyb je měřitelna klasickou teorií chyb, lze
odůvodniti oprávněnost metody nejmenších čtverců takto:
V počtu pravděpodobnosti dokazuje se (poincarého) teorem: Je·li pravděpodobnost objevení se chyby funkcí pouze velikosti chyby samé, t. z. závisí-li (X) pouze
na x, a je-li objevení se chyby nezávislé od objevení se kterékoli jiné chyby, je
pravděpodobnost (a posteriori) hypotesy, že Xk je výsledkem neznámé, avšak
existentní veličiny x, dána výrazem
.
.
(Xk/X)
kde k je konstantou.
Pravděpodobnost,

- k2 (x -

k

=

Xk)'l,

{% . l

(76)

že pozorované hodnoty
Xli XS,

•••

Xn

plynou právě z hodnoty x, je potom
.

.,

,.

(Xl/X) (X2/X) ••.

.

(Xn/X) =

h

V"ii: . l
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-

kS

.Q2

a bude· očividně největší, když

.Q2 = [(x - Xn)2J

nabývá minimální hodnoty, tedy pro
.Q = min.,

_

[xn]

xo-~'

V tomto smyslu je aritmetický průměr nejpravděpodobnější hypotesou neznámé
hodnoty x 1), to značí, že hypotesa
x=xo
je ona, kterou, jsouce odkázáni výhradně na danou řadu
xl1 x~ ... xn,
musíme uznati na základě
matematické
pravděpodobnosti
a za předpokladu, že kolektivita neznámých chyb této řady je měřitelna zákony matematické
náhody, za n ej r ac i o n ál něj ší.
Nesmíme však nikdy při tom zapomenouti, že matematická pravděpodobnost
nemusí býti nejpravděpodobnější mírou hodnoty skutečné, neboť, jak již v počtu
pravděpodobnosti se zdůrazňuje, matematická pravděpodobnost ukazuje jen, co lze
kolektivně
očekávati, avšak nikdy, co by za všech okolností muselo
nastati.
Sám Gauss již (Werke VID, 147) se vyslovil v dopisu astronomovi B e s s e lov i 2)
o podstatě metody nejmenších čtverců takto:
"Ze jsem metafysiku
(sicl) aplikovanou k odůvodnění metody nejmenších
čtverců v Theoria
motus3)
později opustil (jinde praví, že vTheoria
combinationis
podanou považuje za jedině přípustnou), stalo se z příčiny, o níž jsem
se veřejně nevyslovil. Především veškeré snahy vyhledati hodnotu neznámé veličiny,
pro niž pravděpodobnost je maximum, pokládám za méněcenné proto, poněvadž
tato pravděpodobnost mŮže samozřejmě býti jen nekonečně malou, to zn. pravděpodobnost výroku, že mezi nekonečným množstvím číselných hodnot pozorovatelných
čísel se nalézá hodnota, rovnající se hledané veličině, jest
1

Větší cenu má vyhledati hodnotu
xv, jejíž
risiko
je minimum,
t.j.
je-li (Xi pravděpodobnost rovnice Xo = x, pak již méně záleží na tom, aby integrál,
definující matematické
risiko, t.j.
•
.
+00
(x -- xo)} = (x) F(x - xo) dx,

{F

J

byl minim,um, když pro F volíme funkci vždy kladnou a pro větší hodnoty vhodně
rostoucí. Ze volíme
F(x - xo) = (x - xo}J,
je s i c e věcí Ii b o vol n o u 4), avšak leží v povaze věci samé. Nehledě ke známým,
prakticky cenným výhodám této volby, mohli bychom voliti i jinou vhodnou funkci
a činíme to skutečně, ale jen v ojedinělých případech. (I;
1) Poincaré,
Ca1cul des probabilités, p. 153. 2) Srovnej též Gauss, Werke IV, str. 97.

Bertrand,

Calcul des probab., Cbap. VIII.

3) G a u s s, Theoria motus corporum coelestinum in sectionibus conisis solem ambientillm,
Hamburg 1809, a Theoria combinationis observationum erroribus minimis obnoxiae I, 1821, a lI,
1823 jsou nejhlavnějši díla Gaussova v oboru teorie chyb. Nové vyd. v něm. překI. od Bor s c h e
a Simona
vyšlo v Berlíně 1887.
4) Shodně s G a u s sem i Lap Ia c e, Tbeorie anal. des prob. II, 23 j srovnej C z u ber, Theorie
der Beob., str. 15. J. Birkenbach,
Zeitschrift fůr Matem., 1916, str. 168.
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G a u s s byl podle toho plně sobě vědom, že metoda nejmenších čtverců není
universálním lékem, nýbrž jen specifikum pro určitá kolektiva chyb, na co se často
zapomíná. Proto také veškeré tak zv. důkazy, jakož i snahy princip metody, t. j.
v~tu, že aritmetický průměr vždy aproximuje hledanou hodnotu, dokázati a priori
jsou marny. Správně proto nazval Gauss své odůvodnění metody nejmenších čtverců
"metafysikou".
Zdá se však, že alespoň na počátku byl jiného smýšlení a své dllkazy považoval za skutečné matematické důkazy.
Na konci budiž ještě uvedeno, že postulát
[L12J = min.
jest také počtářsky nejúspornějším 5) ze všech podobných, které mají tvar

[L12n]

= min.,

což pro praktické použití není lhostejné.
Ve statistice užíváme metody nejmenších čtverců k vyrovnávání empirických
řad i při jiných příležitostech. Jest proto důležito znáti nejen její předpoklady,
avšak i její správné použití na daný případ. Jest nebezpečná
tím, že výsledkům
jí zpracovaným vtiskuje
kolektivní
charakter
matematické
nahodilos t i i ten krá t e, kdy ž j e st jim ten top ů vod n ě c i z í. Veškeré aposterioristické
důkazy její aplikability d o k a z uj í pro t o jen a jen, že m e t od y bylo spr á vně
p o u žit o a nic víc e.
Jinak jest ovšem, nehledě ani k tomu, že její vzorce dlužno považovati za
jakési pokračováuí
teorie
průměrných
hodnot,
velmi cenným matematickým aparátem, jehož působnost třeba ovšem dokonale znáti.
Z toho plyne, že metoda nejmenších čtverců zakládá se na předpokladu, že
odchylky naměřených hodnot od hodnoty určené geometrickou definicí, čili t. zv.
skutečné chyby měření, tvoří gaussovské kolektivum, uvažované v počtu klasické
pravděpodobnosti.
Přívlastek pravděpodobný má dvojí význam: verisimile
a probabile,
při
čemž prvním z těchto přívlastků vyjadřujeme to, co je z poznatků skutečně učiněných objektivně p r a v d ě ne j blíž e, kdežto druhým naznačujeme jen, že něco
považujeme subjektivně p r a v d ě pod ob ným. Počet klasické pravděpodobnosti
pojímá pravděpodobnost ve druhém smyslu. Jeho úvahy neříkají nám nič e h o
o faktické
ceně obdržených výsledků, jež nelze hodnotiti a priori,
nýbrž vždy
jen a posteriori
a to jen statisticky.
Matematika podává totiž jen to, co bylo do ní pře dem v Io žen o. Užije-li
se jí tedy k řešení nějakého problému, ve kterém záleží na dosažení výsledků
faktické
ceny, musí býti výsledky s jE-jí pomocí nalezené kontrolovány
zkušeností.
Obvykle se dokazuje oprávněnost metody nejm. čtverců více než 1O O 1e t o u
z k uš e n o stí. To jest však stejná historie, jakou jS!TIezažili s klasickou mechanikou. Ta vyhovovala zkušenosti daleko více než MNe, neboť astronomické výpočty
se osvědčovaly. Dnes však, když naše pozorovací prostředky se zostřily, dospěli jsme
k tomu, že klasická mechanika jest jenom prvou aproximací
skutečnosti a že
ji třeba doplniti, aby se stala aproximací dokonalejší.
Něco podobného máme i v MNé. Vysvitne to ještě lépe, když uvážíme, že
počet klasické pravděpodobnosti je pouze speciálním případem poč t u k o Ie k t i vní h o, jejž první vybudoval soustavně Br u n s. Ovšem ani počet kolektivní, jakožto
teoretická pomůcka, nemůže býti aplikován bez náležité k r i t ik y. Je toho tím
spíše zapotřebí, ježto výsledky měření obsahují v sobě také vliv metody a přístroje,
kterým bylo provedeno měření. Na pr. měření úhlů sekstantem vyžadují aplikace
5) Viz na pf. princip [~4] = min. propracovaný
Quadrate, Freiburg, Herder 1909.

Schweringem,
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Lehrbuch

der kleinsten

jiných teoretických pomůcek k odvození výsledků fakticky cenných a rovněž jiné
noetické kritiky než měření úhlů teodolitem.
Není zajisté správným postupem aplikovati výhradně klasickou teorii pravděpodobnosti, 'Páme-li ještě jiné metody stejné váhy. Abychom je poznali, musíme
doplniti MNC. úvahami kolektivními. Učinil tak vlastně již sám Gauss zavedením
frekvenční křivky. Metody kolektivity vyžadují však, aby byly splněny jisté podmínky jejich aplikace a to především: existence
jednoduchých,
t. j. spočitatelných
prvků kolektivního
uvažování
a existence jejich hromadných zákonitostí.
Zejména nestačí, aby frekvenční
křivka chyb měla gaussovský
tvar,
daná kolektivita musí také ještě vyhovovati principu
nahodilého
promíšení
(kriterium Mieho).
Statistika třídí a sečítá je d i n c eur čit é tří d y v daném souboru. Z toho
následuje, že předmětem elementárního uvažování může býti ve statistice na př.
soubor středních chyb jednotlivých úhlů v dané triangulační síti. Tyto dávají
především určitou frekvenční křivku, která, je-li G a u s s o v a, jest nu t n o u, avša;k
ne p o s t a č uj í c í podmínkou pro použití počtu pravděpodobnosti, případně MNC.
Není postačující, poněvadž Gaussova frekvenční křivka se může objeviti též jako
složená ze dvou symetrických.
Vedle Gaussovské frekvenční křivky dlužno proto zbadati, zdali udané střední
chyby jsou v dané triangulaci též n áh od n ě rozmístěny a netvoří-li souvislé oblasti.
Za tím účelem jest dané střední chyby rozděliti v nor m á I n í, pod nor má I ní a
nadnormální
a přihlédnouti, zdali některé z nich, na př. nadnormální, v jisté
oblasti dané triangulace se nehromadí v souvislé celky.
.
Aby toto zpracování mělo faktickou cenu, musí býti zpracovaný materiál
stejnorodý.
Jest tudíž měřiti každý úhel pro sebe, stejnou metodou a za
stejných visuelních podmínek stejným nástrojem tak, aby výsledky tvořily soubor
statisticky zpracovatelných jednotek. Co to znamená, ukážeme na příkladu. Máme-li
tři body (vrcholy přibližně rovnostranného rovinného trojúhelníka) a měříme-li přiložením téhož měřítka jejich vzdálenOsti, obdržíme stejnorodý statistický materiál.
Kdybychom však měřili základnu (měření délkové) a dva přilehlé úhly (měření
úhlové), nebyly by výsledky stejnorodé.
Konečně jest uvážiti, že neměříme matematicky, nýbrž fysikálně. Fysika dneška
(teorie kvant) ukazuje zejména, že to, co jsme kdysi nazývali realitou, není vlastně
realitou, nýbrž jen jistého druhu fixí, jejíž model ve skutečnosti můžeme jen přibližně vystihnouti.
. Měření definujeme takto (H. Schrodinger, die Naturwissenschaften 1935, 824):
"Umyslně vyvolaný systematický vztah mezi předmětem a měřicím nástrojem nazývá
se měřením prvého, když se vždy dostavuje v té samé hra nic i chyb při b e zpro s tře dní m opakování za st ej n Ý c h o k o I n o stí. "
G e ode t i c k é úhly můžeme měřiti jen fy s i k á I ně, neboť matematické fixe
lze jen aproximativně realisovati. Dosud jsme při geodetickém měření a vyrovnávání
postupovali a uvažovali výhradně geometricky. To mohlo stačiti dříve, ale bylo
by neomluvitelnou chybou dnes.

Résumé: Remarque
a la méthode des moindres
earrés.
Dans l'artiele présent,
]'auteur démontre que la méthode des moindres carrés ne soit applieable que dans le eas ou un
collectif, résultant des mesures direetes, eonduit non seulement á la eourbe de Gauss, mais ees
résu1tats doivent aussi satisfaire au critérium de Mie, e'est a dire ils doiveut étre distribués par
hasard.
Eu méme temps, l'autem veut expliquer le sens du calcul des probabilités en-'l'appliquant
a la tbéorie des erreurs. En eonc1uant, il affirme que p. e. la mesure des angles dans la nature,
effeetuée par la géodésie pratique, doive Hre eonsidérée eomme un procédé de physique. La suite
en est que les résultats obtenus ne puissent Hre traités seulement de leur eóté géométrique.
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Plošné deformace ze zobrazovací metody katastrální
a normální kuželové a korekce z nadmořské výšky.
Ing. Dr. techn. Fr. Mašek.

Zobrazováním států, zemí nebo větších území s plochy zemské na rovinu
nastávají deformace, poněvadž plocha povrchu zemského, jež je předpokládána
elipsoidická, případně kulová, nedá se rozvinouti do roviny. Deformace tyto mají
míti nejmenší hodnoty; pro minimální deformace úhlů, vzhledem k používání dostatečně přesných geodetických strojů, volí se skoro vždy zobrazovací metoda kon·
formní, t. j. stejnoúhlá.
Pro zobrazení Československého státu byly použity dvě zobrazovací metody:
a) konformní, s elipsoidu na kouli a s koule na kužel obecně položený (katastrální, v příloze čerchovaně),
b) konformní, s elipsoidu na kužel normálně položený (nějaký čas ve Vojenském zem. ústavě, v příloze čárkovaně).
Obě metody vykazují zkreslení délková a plošná, která mají vliv na katastrálni měřické práce. Zkreslení plošné jest funkcí zkreslení délkového a stačí
proto pojednati s hlediska pozemkového katastru o jednom nebo druhém.
Deformace lineárné a úhlové jsou většinou uváděny jako rozhodující o použití té které zobrazovací metody, avšak s hlediska pozemkového katastru je nutno
poukázati i na deformace plošné, které pro mapy vojenské byly by méně významné.
Plošné zkreslení je většinou uváděno jako poměr plochy zobrazené (obrazu)
ku ploše originálu (skutečné), kdežto v návodu pro založení pozemkového katastru
je dáno zkreslení poměrem plochy na kouli ku ploše zobrazené v rovině; proto
byly hodnoty v tabulkách k obrazu 2. a 3. poznačeny znaménky
a --o
Snaha vyloučiti plošné deformace, plynoucí ze zobrazení a nadmořské výšky,
jeví se u pruského katastrálního vyměřování, kde mají předepsané opravy pro
plošné zkreslení sekcí, ve Wúrttembersku volili si střední zemský horizont ve 200 'in
nad hladinou moře a podobně i ve Svýcarsku je sestavována tabulka oprav pro
1 ha výměry, nalézající se v různých vzdálenostech od hlavní dotykové kružnice
(neutrální osy) a též v různých nadmořských výškách. Také v našem návodu pro
založení pozemkového katastru jest uvedeno, jak určiti velikost těchto deformací.
Hodnoty zkreslení při zobrazování a korekce z nadmořské výšky jsou často
dosti veliké a bylo by je bráti v úvahu zvláště v místech s velkou cenou pozemků
a jsou-li tato místa v blízkosti maximálního zkreslení, třebaže by deformace nedosahovaly velikosti dopustných chyb.
Při dnešním katastrálním zobrazování naší republiky máme plošné zkreslení
ze zobrazení Besselova elipsoidu na Gaussovu kouli, s Gaussovy koule na plášť
kužele a korekci z redukce na hladinu mořskou.
Plošné zkreslení ze zobrazení
elipsoidu
na kouli je nepatrné velikosti
a při stanovení plošných obsahů částí povrchu zemského je bezvýznamné. Zkreslení
toto je funkcí zkreslení délkového a je-li zkreslení délkové m, je zkreslení plošné

+

P=m2
Zkreslení
m-

m

je dáno vzorcem

a.r.cos.UrI-et.sintp'
a.cosp'

kd

,

--VI

e a--

u = zeměpisná

i

-r-,.

e2.cos4po'
l-e2'

(sférická) šířka,
šířka na elipsoidu,
a, e = rozměry Besselova elipsoidu, r poloměr koule.
Pro naši republiku je základní rovnoběžka na elipsoidu o
p'o = 49° 30', jí odpovídá na Gaussově kouli

p'

= zeměpisná

1936/98

Ua =49° 27' 35":84625, délkové zkreslení m'a = 1 a v okrajových rovnoběžkách
CP'. = 51° O(/(U. = 50° 57' 28"'90917) je déLkové zkreslení m'. = 0'999 999 96 a ve
cp'j = 470 45' (Ui = 47° 42' 45"'71080) je délkové zkreslení m' i - 1'000000 06;
projevuje se tudíž délkové zkreslení na okrajích naší republiky teprve v setinách
mm při zobrazování délky 1 km. (Viz obr. 1.)
Plošné zkreslení nabývá velikosti na rovnoběžce základní: P'a = 1
a v k~ajních rovnoběžkách: p'. = 0'99999992,
P'j = 1'000 000 12,
t. j. 1 km2 je deformován na severní o 8 dm2 a na jižní krajní rovnoběžce o 12 dm2•

P 1o š n é d e for m a cep

ř i z obr a z e ní sel i p s o i dun
pro s e k c i 125 ha.
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Pro výměru 125 ha (1 sekce) plošné deformace jsou:
na rovnoběžce cp'a •.. 00 dm2,
na rovnoběžce cp', ... 10 dm2,
na rovnoběžce cp'j' .. 15 dm~.
Plošné zkreslení při zobrazování
koule
délkového zkreslení m a vypočte se dle vzorce

2_(r.coSŠ)2."

P_-m -

R.smSo

1936/99

na

kužel

jest opět funkcí

Plošné
deformace
ze
zobrazovací
metody
katastrální
pro 1 sekci
= 125 ha.

P I o š n é d e for m a c e z e z obr a z o·
vací metody normální
kuželové
pro 1 s e k c i = 125 ha.
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Měřítko 1:2,000.000 plošné deformace 1: 10.000.
Obr. 3.

kde r je poloměr Gaussovy koule, Š z9brazovací šířka kartografické rovnoběžky,
R poloměr obrazu této rovnoběžky, BQ zobrazovací šířka normální rovnoběžky
kartografické.
•
Pro naši republiku je délkové zkreslení největší v kružnici BQ (v příloze silně
čerchovaně), probíhající středem zobrazovaného území a má hodnotu m = 0'99990,
t. j. délka 1 km se zkracuje na mapě o 10 cm, kdežto na okrajových kružnicích je
také největší zkreslení délkové, ale větší než jednotka, totiž m. =mj = 1'000 10;
tedy zde se délka 1 km prodlužuje o 10 cm. Zkreslení nabývá však ve výběžcích
státu větších hodnot, než jsou uvedeny v okrajových kružnicích; velikost jejich je
patrna v obr. 2., kde je též vyznačeno maximální rozpětí státu při tomto zobrazování.
Deformace minimální velikosti respektive nulové jsou na kartografických rovnoběžkách, vzniklých myšleným průsekem kužele se zemskou koulí; délkové zkreslení
Q

m

= 1'000

00,

t. j. O cm na 1km.

Plošné zkreslení bude podle uvedeného vzorce na kartografické normální rovnoběžce Po= 0'999 800 01, t. j. 1 km2 se zmenší přibližně o 200 m2 a na rovnoběžkách okrajových je plošné zkreslení P= 1'00020001, t. j. 1 km2 se při zobrazení
zvětší o 200 m2; na rovnoběžkách sečných je P= 1'000000 00, t. j. O m2 na 1 km2•
Sekce při zobrazování v sekční list v měř. 1: 2000 má rozměry 1250 m X
1000 m = 125 ha; k posouzení rozdílu plošných deformací mezi severní a jižní
stranou sekce, případně jejích rohů, uvažujme sekci ležící v místech, v nichž
zkreslení nejvíce roste, na př. sekce 791'25-1201·00 (na západ od Vyššího Brodu).
Souřadnice rohů této sekce jsou:

1936/100

1.
2.
3.
4.
1.
2
3
4

m

y = 791'25 km
y = 790'00 km
y = 790'00 km
y = 791'25 km

= 1'0001
=
=

3331

m = 1·0001 3107
m
1'0001 2835
m
1·0001 3061

x = 1201'00
x = 1201'00
x = 1200'00
x = 1200·00

km
km
km.

p = 1'0002
P = 1·0002
P = 1·0002
p= 1·0002

6660
6212
5668
6120

km

22
28
35
30.

Rozdíly jak délkového tak i plošného zkreslení jsou malé a proto v dalším bude
uvažováno
pro celou sekci průměrné délkové zkreslení rovné délkovému zkreslení
příslušné střední rovnoběžky.
K porovnání velikosti deformačních hodnot budiž uvedeno, že při zobrazování
v měř. 1: 2000 je přípustná odchylka dvojího výpočtu výměr dána rovnicí

LI P = 0'001 P

+ 0'400

fP,

a pro 1 sekci dává hodnotu 16 a 97 m2; relativní chyba přípustné odchylky rovná
se 1: 736.
Plošné deformace pro jednu sekci v různých kartografických
rovnoběžkách,
propočtené
podle výše uvedeného
vzorce P
m2, jsou uvedeny v následující tabulce a zobrazeny v obr. 2.

=

m km21 P prov ms.ekci

Kartogr.
šířky

II Délkové ~kreslení I

77°06'

0'9998 1244

0'9996 2488

+ 375'1

+470'9

77° 10'

0'9998 3874

0'9996 7748

+ 322'5

+ 403'1

20'

0'9998 9912

0'9997 9825

+ 201'8

+ 252'2

30'

0'9999 5179

0'9999 0357

+

91>-4

40'

0'9999 9662

0'9999 9325

+

6'8

+

8·5

50'

1'0000 3355

1'0000 6710

-

67'1

-

83'9

78°00'

1'0000 6246

1'0001 2491

-124'9

-156'1

10'

1'0000 8325

1'00016649

-166'5

-208'1

20'

1'00009580

1'0001 9160

-191'6

-239'5

30'

1'0001 0001

1'00020002

- 200'0

-250'0

40'

1'0000 9576

1'0001 9151

-191'5

-239'4

50'

1"()()008292

HlOO16584

-165'8

-207'2

79°00'

1'0000 6137

1'0001 2274

-122'7

-153'4

Plošné zkreslení

P

11

,
I

P pro 1.
v

Relativní
chyba

2

2

I
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I

+ 120'5

I

1
2.654
1
3.101
1
4.956
1
10.373
1
147.059
1
14.987
1
l:l.00tI

1
6.010
1
5.219
1
0.000
1
5.221
1
6.033

1
8.148

II Délkové ~kreslení II

Plošné zkreslení
P

10'

1'0000 3096

1'00006192

-

61'9

-

7N

20'

0'9999 9157

0'9999 8313

+

16'9

+

21'1

30'

0'99994303

0'9998 8606

+ 113'9

+ 142',i

40'

0'99988520

0'9997 7041

+229'6

+ 287'0

50'

0'9998 1793

0'9996 3585

+ 364'2

+ 455'2

0'99978833

0'9995 7666

+423'4

+ 529'2

Kartogr.
šířky

79°54'

Ppro 1 km2
v m2

P pro sekci
v m2

Relativní
chyba
1
16.150
1
59.242
1
ti.77l:l
1
4.355
1
2.746
1
2.362

Na ose úseček, kterou je kartografický poledník, jsou naneseny kartografické zeměpisné šířky a u kolmic je čísly vyznačen počet m2, o který je deformována sekce,
ležící na příslušné kartografické rovnoběžce. Příioha podává nám přehled těchto
plošných deformací na celém území našeho státu. Kresba v příloze a obr. 2. byla provedena pro uvedenou zobrazovací metodu čerchovaně a číselné poznačení ležatě.
Relativní chyby jednotlivých .sekcí mezi kartografickou rovnoběžkou 77° 20' a
79°40', t. j. přibližně pro rozpětí CSR, dávají průměrnou relativní chybu 1: 20.640.
V katastrální zobrazovací metodě, jejíž plošné deformace byly uvedeny, začal
r. 1935 mapovati i vojenský zeměpisný ústav, který před tím v době popřevratové
propočítával souřadnice· v přímém
kuželovém
konformním
zobrazení
elipsoid u do roviny.
Tato metoda byla též doporučována pro mapy pozemkového katastru a je i dosud pro účele pozemkového katastru jako postačující
obhajována.
Metody této bylo použito s podmínkou, aby rovnoběžky Pi = 48° 30' a p.=
= 50° 15' měly lineárné zkreslení m = 1, tudíž aby se nezkreslovaly. Rovnoběžka
normální pak byla stanovena hodnotou po = 49° 22' 39"'45133. Plošné zkreslení je
opět funkcí zkreslení délkového a počítá se ze vzorce
sin po
P -_ m 2 -_
N. cos P .
,
kdež N je pncny poloměr křivosti, R poloměr obrazu rovnoběžky a k modul,
redukující zkreslení délkové na polovinu.
Při této zobrazovací metodě je· největší délkové zkreslení :při normální zeměpisné rovnoběžce (v příloze silně čárkovaně) a má hodnotu m = 0'999 884, t. j.
délka 1 km se zkracuje na mapě o 11'6 cm a na okrajových rovnoběžkách je také
největší zkreslení, větší než jednotka, a to na rovnoběžce 51°00' je m = 1'000 288
a na rovnoběžce 47° 45' je m = 1'000 282, t. j. zde se délka 1 km prodlužuje
o více než 28 cm. Stejně je to i se zkreslením plošným. V další tabulce jsou sestaveny hodnoty plošných deformací. pro 1 sekci, která by měla průměrné délkové
zkreslení rovné délkovému zkreslení její střední rovnoběžky a zobrazeny jsou v obr. 3.,
kde na ose úseček, kterou je poledník, jsou naneseny zeměpisné šířky a u kolmic
je čísly vyznačen počet m2, ~ které je deformována příslušná sekce. Celkový přehled
těchto deformací pro území CSR je naznačen v příloze tohoto článku. Kresba zeměpisných rovnoběžek a poledníků v příloze a v obr. 3. je provedena čárkovaně a číselné
poznačení stojatě. Z obrazu 2. a 3. možno posoudit velikost plošné d~formace jedné
sekce v obou zobrazovacích metodách a to i v maximálním rozpětí CSR. Na okrajích je v normálním kuželovém zobrazení plošné zkreslení téměř 2krát větší než;
v obecném kuželovém zobrazení.

(R .

k)2
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Zeměpisné
šířky

I

Plošné zkreslení
P

2

II Ppro

1 km
v m2

47°45'

1'0005 641

+ 564'1

48°00'

1'0003400

+ 340'0

15'

1'0001500

+ 1500

+ 705'1
+ 425'0
+ 187'5

30'

1'0000 000

+

+

I

0'0

- 237-5

0'9997 680

-232'0

_290'0

0'9998 860

--114'0

-142'5

15'

l"()000 000

T

30'

1'0001 540

+ 154'0

45'

1'0003 440

'+ 344'0

1'0005 761

+576'1

0'9998 100

22'5'
50°00'

51°00'

I

I

Relativní
chyba
1
1.773
1
2.941
1
6.666

0'0

-190'0

49° 00'

I

P pro sekci
v m2

1
5.263
1
4.310
1
8.772

+ 0'0
+ 192'5

0'0

1
6.494
1
2.907
1
.1,736

+ 430'0
+ 720'1

Pro stanovení korekce
z redukce
na hladinu
mořskou
vyjdeme
z úměry, že plochy mají se k sobě jako čtverce jejich vzdáleností od středu země,
z čehož plyne
Pv
T)

(r

=

LG

+r

V)2

= 1 + -2rv
•

a z toho Pv

=P

I

GT

PG

2v
r

• -

,

kde Pv je skutečná velikost sekce, PG je velikost sekce na Gaussově kouli, v je
nadmořská výška sekce a r je poloměr Gaussovy koule přibližně rovný 6381 km.
V uvedené tabulce je zřejmý rozdíl, o který je skutečná rozloha sekce větší
než zobrazovaná:

2v

v

r

I

I

2v
r

-

PG. 2;,
PG! Pv je větší
než PG o

II _

100

200

0'0000 3134

200

400

0'0000 6269

I Pv=PG+PG'~

I

v m2

125 00 39'2

39'18 m2

I

~

"'"

300

600

400

800

0'0001 2537

500

1000

0'0001 5672

600

1200

0'0001 8806

,-l

~

0'0000 9403

<Ó

~
c
o

78'36 m2

12500

78'4

117'54 m2

125 01 17'5

...::~

156'71 m2

12501

~

195'90 m2

125 01 95'9

235'08 m2

125 02 35'1

~

8

,-l

1936/103

56'7

r

Relativní chyba
sekce
1
31.888
1
15.952
1
10.638
1
7.977
1.
6.381
1
5.317

I
v

,

r

2t'

2v

-r

li

PG
II

P G.-'2t'
r
Pv je větší
než PG o

Pv=PG+PG.v m2
II

2v
r Relativní chyba
I
sekce
II

700

1400

0'0002 1940

274'25 m2

125 02 742

800

1600

0'0002 5074

B13'42 m2

125 03 13"4

900

1800

0'0002 8209

352'61 m2

125 03 52'6

1000

2000

0'0003 1343

391'75 m2

125 03 91'8

1100

2200

0'0003 4477

430'96 m2

125 04 31'0

470'15 m2

125 04 70'2

[;09'32 m2

125 05 09'3

548'50 m2

125 05 48'5

[J87'68 m2

12505

87'7

,.,
1200
1300
1400

2400
2600
2800

0'0003 7612
;:

.:c

....•
00
CQ

~

;:

8
0'0004 0746
0'0004 3880

~

o
o
:::;

.-::
>O

~
....

1500

3000

0'0004 7014

1600

3200

0'0005 0149

626'86 m2

12506

26'9

1700

3400

0'0005 3283

666'04 m2

12506

66'0

1800

3600

0'0005 6417

705'21 m2

125 07 05'2

1900

3800

0'0005 9552

744'40 m2

125 07 44'4

2000

4000

0'0005 2686

783'58 m2

125 07 83'6

1
4.559
1
3.988
1
3.545
1
3.190
1
2.900
1
2.658
1
2.454
1
2.279
1
2.127
1
1,994
1
1.877
1
1.772
1
l.679
1
1.595

Podobně Jako v obrazech předcházejících jsou v obr. 4. vyznačeny na ose
úseček nadmořské výšky a čísly u kolmic korekce z redukce na hladinu mořskou
pro jednu sekci v m2• Relativní chyba z nadmořské výšky pro 2000 m je ještě
dvakráte menší než relativní chyba z příťustné odchylky dvojího výpočtu výměr
rovné 1: 736.
Známe-li kartografickou šířku resp. zeměpisnou šířku středu sekce a průměrnou
její nadmořskou výšku, můžeme z obr. 2. a 4. příp. z obr. 3. a 4, s dostatečnou
přesností stanoviti opravu sloučením deformačních hodnot zobrazovací metody prvé
nebo druhé.
K současnému určení hodnoty deformace ze zobrazení i z redukce na hladinu
mořskou (viz obr. 5.) při zobrazovací metodě prvé uvažujeme opět sekce na rovnoběžkách, které mají délkové zkreslení na 1 km + 10 cm a O cm, t. j. na rovnoběžkách normální, okrajových a sečných.
Velikost sekce na Gaussově kouli jev kružnicích:
sečnÝch ..
okraJových. , . .
normální
..,.

. 125 00 00 m2,
, 124 97 50 m2 a v kružnici
. 125 02 50 m2•
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Měřftko 1: 10.000.
Obr. 4.
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125 0263'9

263'9

III

125 0377'9

377'9

II

li

I

Ga-

125 0039'2

U Českých Vel\lnic

125 0235'1

"

Mezi Šalou
lantou

a

39'21
235'1

I

l

i

I

328'7

I
I

Mezi Milovkou
Námestovem

a

Mezi Berehovem
Mukačevem

a

626'9

I

289'2

I
I
I

TI Města Žďáru
:::::

II

li
732·9

II

II

Relativní
chyba

1
6.410
1
12.672

1
4.736
1
3.308
1
31.904
1
5.317
1
3.803
1
1.994
1
4.322
1
2.384
1
1.726
1
1.265

Při druhé zobrazovací metodě budou plošné deformace z nadmořské výšky
opět působiti někde kladně, jinde záporně, podle polohy sekce, t. j. budou se v některých místech zvětšovati, jinde opět zmenšovati (jak vyznačeno v předcházejících,
tabulkách). K posouzení maximálních deformačních hodnot uvažujme nepříznivé
případy, a to Il?.ísta,ležící při norm~lní zeměpisné rovnoběžce s nadmořskou výškou
kolem 800 m (Ceský les, Třemšín, Ceskomoravská vrchovina a j.) a kolem 2000 m
(Vysoké Tatry) a při rovnoběžce okrajové, kdež se nalézají též místa s nadmořskou
výškou kolem 100 in (u Komárna)a kolem 500 m (Frýdlant, Šluknov). Data jsouvepslÍna v následující tabulku:
. Pro
nadmořskou
výšku sekce

I
I

je plošné
zkreslení
z nadmoř. výšky

Zkreslení
ze zobrazení

I

I

Celkové
zkreslení

Relativní
chyba

800 m

-313

m2

-290 m2

-

2000 m

-784

m2

-290

-1074 m2

1
2.073
1
1.164

+
+

1
Umj
1
2.385

m2

100 m

-

39 m2

+ 705 m

500m

-196 m2

+ 720 m

2

2
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603 m2

666 m
524 m2

>-ňaGaussoy/ Kou/lli

na zobrazovacim "uleli

U obou zobrazovacích metod dostáváme největší deformační hodnoty v blízkosti normální rovnoběžky, ale i tam je relativní chyba z celkové hodnoty zkreslení
mnohem menší než relativní chyba z přípustné odchylky z dvojího výpočtu výměr
(viz vpředu 1: 736).
Opravy, hlavně z nadmořské výšky, měly by však přece býti uvažovány při
zobrazování. míst, ležících při rovnoběžce normální a rovnoběžkách okrajových, ve
výběžcích Cech a Slovenska, poněvadž i přes veškerou možnou péči při měření
snadno by byla dopustná odchylka překračována, ježto již ve výši 700 m nad hladinou mořskou činí odchylka skoro 1/3 dopustné chyby a pouze 2/3 zbývají na souhrn
všech nevyhnutelných a stálých nevylučovaných chyb.
Pouěitá
literatura:
Kartografické zobrazování (lit.), Dr. Fiala, Praha 1929. Výroční
zpráva 'Vojenského zeměpisného 'Ústavu, svazek VI., z r. 1925.
Návod, jak vykonávati katastrální mě1'ické práce (Instrukce A pro katastrální mé1'ické
práce) z r. 1932.

Résumé. D éfo rm a t ion s de s s u rfac es de I a pr oj eeti o n cadastra
le et de 180 pr oj ec ti on c oni q ue nor male; I es corrections
ď alti tude. L'auteur donne un rapport sur les
déformations des surťaces dues a 180 projection conique conforme double IJ.polé déplacé du systeme du
cóne sécant, employée pour les travaux cadastraux en Tchécoslovaquie. Les valeurs des déformations sont calculé es pour une section des dimensions 1250 m X 1000 m = 125 ha (a l'échelle 1: 20(0).
Les déformations des surfaces, en passant de l'ellipsoide de Bessel a la sphere de Gauss, sont
pour le territoire de 180 République, au maximum 15 dm2 pour une section. En passant de
180 sphere de Gauss a 180 projection conique, prennent les déformations des surfaces au maximum
180 valeur de 320 mětres carrés (pour 180 section de 125 ha).
Pour 180 comparaison, l'auteur donne les résultats aussi pour 180 deuxieme projection conique
conťorme normale du systeme du cóne sécant. Pour cette projection, l'auteur
trouvé, les déformations des surfaces dépassant le maximum de 720 metres carrés, c'est-IJ.-dire, 180 déformation
est plus que deux fois grande.
Ensuite, sont données les valeurs des corrections dues a 180 réduction de 180 surface ďune
sectiou (125 ha) a 180· surface de 180 mer. L'influence ďaltitude est en passant ďune section a l'autre
80\
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plus ou moins favorable. Pour la comparaison des tolérances pour les denx calculs des contenances,
l'auteur donne aussi les écarts relatifs a la déformation des surfaces.
Ci·inclus on peut trouver l'aspect des déformations de surface pour le territoire de la
République par rapport a toutes les deux méthodes mentionées plus haut.

Měřická zkouška katastrální mapy
kat. území města Třebechovic pod Orebem.
éasto slýcháváme o katastrálních mapách zhotovených graficky před rokem 1905,
že nevyhovují požadované přesnosti a dnešním požadavkům na ně kladeným. Bývá
poukazováno na grafickou triangulaci, jež byla východiskem pro podrobné vyměřování, že neposkytovala dobrých výsledků v určení polohy grafických bodů a tím
současně v určení polohy jednotlivých bodů podrobného vyměřování.
Na tyto nedostatky bylo poukazováno také u katastrální mapy katastrálního
území města Třebechovic pod Orebem. Bylo proto rozhodnuto přezkoušeti, zda
katastrální mapa je v základech chybná a bude-li nutno provésti částečné obnovení
pozemkového katastru novým měřením.
Před vlastním podáním zprávy o vykonaných měřických pracích připomeňme
si zásady, podle nichž byly zhotoveny originální mapy stabilního katastru.
Velká většina katastrálních map pochází z měření pro stabilní katastr podle
císařského patentu ze dne 23. prosince 1817 a ve smyslu instrukce ze dne 28. března
1818, doplněné novou instrukcí ze dne 24. února 1824. Základem pro grafickou
triangulaci byla trigonometrická síť třetího řádu odvozená z vojenské triangulace
prvního řádu a triangulace druhého řádu tak, aby na každou čtverečnou míli tvořící
triangulační list o délce 4.000 sáhů, byly stanoveny tři body třetího řádu. Triangulační list, rozdělený na dvacet sekčnich listů, byl podkladem pro grafickou triangulaci
s podmínkou, aby pro. každý sekční list byly určeny nejméně tři trigonometrické
body graficky stanovené čtvrtého řádu a z nichž aspoň jeden mohl být použit jako
stanovisko. Při vytyčování grafických bodů trigonometrických bylo nutno bráti zřetel
na trigonometrické body sousedního triangulaéního listu, dále voliti nové body tak,
aby se daly ostře stanoviti. Vedle těchto bodů byly pojaty v trigonometrickou síť
i jiné body dominující celému okolí a hodící se k orientaci stolu. Další body, volené
v blízkosti sekčních čar a hranic katastrálních území, měly zajistiti souhlas na
styku. Tvořily rozšířenou trigonometrickou síť čtvrtého řádu a nazývaly se geometrickými body.
Volba bodů grafických byla nejdříve provedena na náčrtku triangulační sítě
v měřítku 1: 28.800, při čemž stůl byl orientován dle vynesených směrů nebo
busolou. Poloha grafických bodů byla tím stanovena přibližně za tím účelem, zda
grafické body jsou stejnoměrně rozloženy a zda každý sekční list obsahuje aspoň
tři body graficky určené.
Před grafickou triangulací byly zkoušeny polohy trigonometrických bodů zakreslených podle souřadnic na triangulačním listu v měřítku 1: 14.400. Za tím
účelem byl měřický stůl postaven na trigonometrický bod, orientován a centrován.
Nato bylo zkoušeno, zda souhlasí ostře orientační rayony vyznačené na stole
s visurami na příslušné trigonometrické body. Byl-li souhlas dosažen, mohlo býti
teprve přikročeno ke grafické triangulaci. V lesnatých krajinách bylo dovoleno určiti
polohu grafického bodu jednou visurou a délkou přímo měřenou od stanoviska stolu.
Před podrobným měřením byly vyneseny na sekční list trigonometrické body
a orientační rayony na důležité trigonometrické body v sousedních sekcích. Po 'vytyčení sítě signály byly dle potřeby voleny další vhodné body pro podrobné měření.
Nato byla kontrolována grafická síť vynesená na sekčním listu. Na stole, postaveném
na trigonometrickém bodu, orientovaném a centrovaném, byly zkoumány vynesené
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aryony, zda souhlasí se skutečností. Objevila.li se odchylka, byl bod kontrolován
ze sousedních trigonometrických bodů a chybná poloha bodu se opravila. Byla-li
zjištěna odchylka u více bodů, avšak nepřesahovala-li na vzdálenost 1000 sáhů
jeden sáh, bylo dovoleno rozděliti odchylku stejnoměrně na všechny body. Hrubá
chyba musela býti oznámena příslušné instanci a práce byly přerušeny. Teprve
když bylo docíleno shody ve visurách, mohlo býti přikročeno k podrobnému měření
parcel. Jednotlivé body parcel byly stanoveny grafickým protínáním vpřed. Značnou
překážkou při měření byly lesy a zastavěná část. U lesů bylo dovoleno měření po
obvodu bez busoly s přímým měřením vzdáleností stanovisek, nebo busolou s měřením úhlů ob jedno stanovisko. V zastavěných částech měst a osad byly na obvodu
měřením stanoveny polygony kontrolované průseky z trigonometrických bodů. Vzhledem
k polygonálním stranám byly stanoveny polohy všech předmětů měření na kolmice
nebo křížovými mírami.
Z tohotu přehledu vidíme, že v instrukci bylo dbáno veliké opatrnosti pro
grafickou triangulaci i pro podrobné měření. Záleželo jen na osobní zdatnosti
geometra, který tyto práce prováděl. Vyrovnáváním souřadnic na každém sekčním
listu mohlo ovšem dojíti ke stočení kresby vzhledem k sekčním čarám.
Podobně tomu bylo v katastrálním území Třebechovic pod Orebem. Originální
mapu vyhotovil v roce 1840 geometr Kiszelényi.
Za účelem zkušebního měření byla při rekognoskování území hledána stanoviska měřického stolu při původním měření. Stanoviska měřického stolu nebyla
tehdy stabilisována a proto nebylo možno je trigonometricky přezkoušeti. jak by
souhlasila s přímým měřením. Z trigonometrických bodů byl zachován jeden jako
věž kostela na Orebu a z orientačních bodů věž kostela v sousedním katastrálním
území Krňovic.
Ke zkoušce bylo proto nutno použíti omezníkovaných bodů na držebnostních
hranicích, jež jsou v obraze 1. vyznačeny jako body I, II, III, IV, IX, X a XI.
Všechny body byly podle § 3. návrhu návodu B kontrolovány vzhledem k jiným
pevným bodům ve svém okolí zajišťovacími mírami a shledány totožnými s body
na katastrální mapě.
Poněvadž nebylo možno z úsporných a jiných důvodů stavěti signály a věže
pro stanoviska stroje, bylo nutno v některých částech území voliti některá stanoviska mimo držebnostní hranice a to tak, jak to dovolovala přehlednost Území.
Tato stanoviska byla osazena kameny a zaměřena k pevným bodům ve svém okolí.
Jsou to body: V, VI, VII a VIII. Současně bylo přihlíženo k tomu, aby bylo viděti
z jednoho bodu na druhý a tvořily uzavřený obrazec. Z těchto bodů byly určeny
další body na obvodu a uvnitř zastavěné části. Tak byly voleny body XII a XIII,
jež jsou osazeny kameny, dále bod XIV věž vily, XV věž kostela na Orebu, XVI věž
kostela sv. Ondřeje a bod XVII jako osa továrního komínu. Pro další kontrolu byly
zvoleny pevné body mimo zkušebně měřenou část na držebnostních hranicích a
hranicích katastrálních území.
Pro trigonometrické měření byly zvoleny dvě základny a to I-II ležící přibližně ve směru východozápadním, I-XI přibližně ve směru severojižním. Kromě
toho byly měřeny přímo pro kontrolu některé vzdálenosti stanovisek měřického
stroje. Základna I-XI byla měřena šestkráte a měří 1.164'42 m, základna I-II byla
měřena třikráte a měří 1.132'28 m. Ocelové pásmo bylo kontrolováno normálními
metry na počátku i na konci měření a délka pásma byla v obou případech stejná.
Úhly byly měřeny repetičním theodolitem firmy Frič s odhadovými mikroskopy
na 6" ve čtyrech skupinách.
Po vyrovnání úhlů byly vypočteny vzdálenosti jednotlivých pevných bodů
vzhledem k měřené základně I-XI. Pro srovnávání délek byly na originální mapě
odsunuty souřadnice všech bodů a opraveny o srážku papíru. Z opravených souřadnic byly vypočteny délky, jež vzhledem k délkám přímo měřeným a trigonometricky určeným poskytují následující délkové odchylky:
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Délka

=,

I-II
II-III
III-IV,
III-V
V-VI
VI-VII
VII-VIII ,
VIII-IX
IX-X
X-XI
XI-I
I-III
I-XXVI
XI-XVI
I-XXIX
I-XXX
I-XXXI
I-XXXII ,
II-XXX
III-XXX .
III-XXXII
IV-XXXII
I-XV
II-XV
III-XV
V-XV
VI-XV,
VII-XV
VIII-XV.
IX-XV,
X-XV
XI-XV,
XI-XX ,
X-XX
IX-XX
I-XX
II-XX
III-XX

1

přímo'
měřená

trigonom.
určená.

vypočtená
z odsunutých
souřadnic

4-3

I

4-2

2

3

4

5

I

6

].132'28
398'89
692'04
1.009'48
331-21
303'12
518'65
841'61
434'85

1.132'29
398'90
692-06
1.009'37
331'19
303'12
518'63
841'61
434'81
628'48

1.132'12
399'26
693'63
1.010'56
332'11
304'26
518'51
841'98
435'71
627'48
1.163'79
1.470'32
1.076'32
463'58
556'22
1.088'56
1.155'75
1.436'42
777'87
786'07
297'76
834'97
1.325-57
490'65
751'84
1.139'90
1.110'40
1.098'75
845'68
1.07080
951'07
1.299-29
1.127'13
651'23
376'26
2.134'73
1.904'64
2,191'13

-0'17
+0-36
+ 1'57
+ 1"19
+0'92
+1'14
-0-12
+0'37
+0'90
-1'00

I
I

-

1.164'42

-

-

-

-

_.
-

-

-

-

-

1.470'72
1,076"49
462'98
556'21
1,089'52
1,155-45
1.437'00
777'39
786'22
298'11
832'97
1.326'16
491'49
751'60
1.139'07
1.110'30
1.097'92
843-70
1.068'16
948'07
1.299'62
1.126'92
651-31
376-16
2,133'61
1.902'64
2,187'95

Rozdíly sloupců

-

-0'40
-0'17
+0'60
+0-01
-0'9(;
+O'il()
-O-58
+0'48
-0'15
-0'35
+2'00
-0'59
-0'84
+0'24
+0-83
+0'10
+0'83
+ 1'98
+ 2'64
+3'46
--0'33
+0'21
-0'28
+0'10
+1'12
+2'00
+ 3'18

-0-16
+0'37
-r- 1-59
+1'18
+0'90
+ 1'14
-0'14
+0-45
+0'86
-

-0'63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Podobné výsledky dostáváme pro spojnice jednotlivých bodů s bodem XVI.
Z tabulky shledáváme, že všechny odchylky jsou hlub oko pod mezí dovolených
odchylek pro mapy zhotovené měřickým stolem před rokem 1905 a jež jsou určeny
pro délky větší jak 150 m jako 1/200 délky, Zjištěné odchylky jsou citlivým kriteriem,
zda jde o totožné body na mapě a v přírodě, Bylo by možno určiti z nich průměrnou chybu pro jednotku délky, avšak zde jde jen o srovnání délek přímo mě·
řených nebo odvozených s délkami na katastrální mapě,
Pro posouzení úhlového zkreslení byly vypočteny jižníky jednotlivých stran
z odsunutých souřadnic bodů na originální mapě, Orientováním osnovy směrníkové
na stanovisku měřené na některý jižník delší strany obdržíme jižníky pozorované.
Mezi jižníky odvozenými z mapy a jižníky pozorovanými jsou odchylky, které jsou
relativně větší u směrů kratších stran, Kromě toho projevuje se zde systematická
chyba, která u většiny stanovisek jest stejného znamení, Systematická chyba se dá
odstraniti a tím úhlové odchylky se zmenší. Po vyloučení systematické chyby u čtyř
stanovisek činí průměrný rozdíl v jižnících as + 1'5', Další srovnání bylo vykonáno
u souřadnic bodů odsunutých na originální mapě a vypočtených z přímého měření.
Za východisko byl zvolen bod I a výpočet byl proveden dvakráte, jednou s orientací jižníků vzhledem k nejdelší straně I-XX
a po druhé vzhledem k jižníku
strany I-II. Výsledky obou výpočtů jsou uvedeny v tabulce:
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a) odsunuté

souřadnice
b) vypočtené s orient. na I-XX
c) vypočtené s orient. na I-II

List
mapy

Bod čís.

y
.

_.

2

II

-_..
2

III
i--.

IV

3

V

6

VI

6

VII

6

VIII

5

IX

5

X

5

, XI
XII

-t[

4

5

II

-2305-40
- 2303'50
- 2304'56
- 2172'58
- 2171'49
- 2172'83
-1989-17
-1988'21
-1989-79
-1472-87
-1471'69
-1473'32
- 640'81
639'92
- 641'66
409-78
- 410-53
- 411-93
+ 102'09
103'56
+ 102'51
- 657-37
- 657-32

XIII

5

-

909'33
909-46
-

1

-1183'09
..:.,1182'16
-1183'00
-1540'05
-1538-05
-1539'04
+ 075'45
+ 375'13

5

-

XV
Oreb

5

XVI
Sv. Ondřej

5

XVIII

-

-

-

-

-

-_.-

XXX

2

-'-1267-74
-1269'26

I

+
+

733-34
731'87

+
+
+
+
+
+

277-68
279'47
278'61
418-04
418-81
417'66
688'47
689-06

-

-

-

XXVI

4

+

I

+

-
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0-00
000

-

-

-0'28
+0'13

-1'05
-0'08

I

-1'61

-

-

-2'65
I -1'33

-

I

+ 1"77
-

-1'57
-0'64

-1'90
-0'84
-

-

-1'09
+0'25

-1-94
.- 0'13

-

-

-0'96
-0'62

-- 061
+H)2

I~

+0'19
+ 1'34

-

-1'18
+0'55

-

-

+ 1-22
+ 1'59

-0'89
+ 1-85

I

-

+ 0-75
+ 1'23
-j- 2-15 ,I + 1'40

-

.-

-021
-O-52

-1'47
-0'42

-

-

-0'05

I

I
I

+1'37

-

+0-13
-

-

+ 1-47

-

-

-1'79
~0'93

-0'93
-0-09

-

-

-0'77
+0-38

- 2'00
-1'01

-

-

+0'32

+0-59

-0-15
-

+ 1'26

-

-

I
I

982-13
980'60

-

-

-

-

176"41
176'22

Ax

0'00
0'00

-

-

-

+

461-94
462-32

I

-

-0'27
+O'1ti

-

~

Ay

-

+ 1482-80
+ 1481-54

-

+

I

-
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Z uvedených výsledků merení na zkoušku je patrno, že v základech katastrální
mapy není chyba. Délky spojnic jednotlivých bodtl souhlasí v mezích dovolených
odchylek.
Při měření základen byly v polních tratích zaměřeny všechny mezníky na
držebnostních hranicích ležících poblíže základen a současně určeny průseky základen
s držebnostními hranicemi. Zkouškou na originální mapě byl shledán úplný souhlas.
v kresbě s ohledem na srážku papíru.
Za účelem zkoušky, zda situace v místní trati souhlasí s polohami zvolených
pevných bodů v polních tratích, bylo provedeno polygonální měření. Kde to ,bylomožné, byly za polygonální body voleny mezníky na držebnostních hranicích. Usečkami a pořadnicemi byly zaměřeny obvody bloků v zastavěné části a viditelnédržebnostní hranice. Pro zákres do katastrální mapy byly polygonové pořady vypočteny na spojnice počátečního a koncovébo bodu. Odchylky v délkáchvypočtených
spojnic a na katastrální mapě odsunutých byly hluboko pod mezí dovolených odchylek. Polygonové body byly zakresleny do otisku katastrální mapy s ohledem na,
srážku papíru. Dle polních náčrtů byla do otisku katastrální mapy zakreslena situaceobvodů jednotlivých bloků a shledáno, že situace v místní trati vykazuje místy
značné odchylky v kresbě. Některé bloky poměrně dobře souhlasily, jiné byly stočené, nebo nestejně pošinuty.
Tato zkouška potvrzuje mnohé zkušenosti, že polní tratě jsou v katastrálních
mapách po většině dobře zobrazeny, kdežto situace v místních tratích bývá velmi
často zkreslena tak, že zákres jednotlivých předmětů měření nevyhovuje dovoleným
odchylkám. Proto by se doporučovalo soustavné zaměřování místních tratí vzhledem
k nezměněným polohám pevných bodů v polních tratích. Tam, kde jde o rozsáhlejší
zastavěné části, jako je tomu u větších obcí a měst, bylo by dobře obnovovati
měřický operát novým měřením. Tu je třeba poukázati na jinou okolnost. Dosud
se pořizují katastrální mapy pro každé katastrální území odděleně, takže hranice-
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katastrálního území jest zobrazena na každé mapě katastrálního území zvlášt. Vzhledem
k dovoleným odchylkám v zákresu nekryjí se oba zákresy jedné a téže hranice
absolutně. Tomu by se dalo předejíti tím, že zaměřované území by nebylo omezeno
obvodem místní trati nebo obvodem hranic katastrálního území, nýbrž rozměry
sekěního listu, jako je tomu u map vojenských. Tím by nebylo částí pokreslených
a nepokreslených. Hranice katastrálního území by se dala vyznačiti význačnější
konvencionelní značkou a p. Další' výhodou by bylo pohodlnější měření pro doplňování map při hranicích katastrálního území. Při soustavném vyměřování obdrželi
bychom tak katastrální mapy celého území čsl. republiky, při čemž by bylo nutno
voliti nový způsob číslování listů.

Résumé. Vérification
de l'état de la carte
cadastrale
du territoire
de la
v i II e d e Tře b ech o víc e. Dans son rapport l'auteur donne les écarts entre les valeurs dues au
mesurage direct sur Ie terrain et celles déterminées sur la carte cadastrale (originaIe et celle tenue
11 jour). La vérification fut exécutée li titre de constater s'il n'existait pas des fautes dans les
fondements de Ia carte cadastrale originale et si l'état de la configuratíon des parcelles baties
correspond a Ia tolérance pres avec les points détermínés sur le champs et identiques avec cenx sur la
carte. La mesure directe a prouvé qu'il n'existait pas des fautes dans le fondement de la carte,
que la situation des parcelles dans les lieux-dits satisfait aux toIérances et seulement I'état des
parcelles dans Heu-dít hati ne satisfait pas entierement aux toIérances.

Almukantar

S

lomeným dalekohledem.

Prof. Dr. Jindřich

Svoboda.

Lomený dalekohled, jehož zrcadlící plochu tvoří hladina rtuti, má zvláštní
vlastnost, pro kterou lze ho použíti k astronomickému určování zeměpisných souřadnic metodou stálých výšek.
Budiž H H hladina rtuťového horizontu (obr. 1.), O zadní uzlový (hlavní) bod
objektivu. Svazek paprsků, přicházející směrem OM od hvězdy v zenitové vzdálenosti z, odrazí se mi. hladině rtuťové v okolí bodu M a vytvoří v ohniskové rovině
obraz hvězdy F. Budiž F zároveň středem nitkového kříže okuláru, takže lomená
přímka OMF jest optickou osou dalekohledu. Rovina OM. F, kterou jsme zvolili

-------------------------

1--------------

\
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za rovinu nákresnou, jest vertikální rovinou hvězdy. Nakloní-li se stroj otočením
kolem bodu lY] o úhE'1 i, přejde uzlový bod objektivu do polohy O' a ~třed nitkového
kříže octne se v F'. Je-li bod Mstředem
rtuťového horizontu a jsou"li tamena
OMaM F stejně dlouhá, vytvoří se obraz hvězdy po naklonění stroje v bodě F'.
Nemění
se tedy nakláněním
stroje poloha obrazu hvězdy vzhledem
k nit k o v é m u k ř í ž i o k u I á r u. Proto můžeme stroje užíti ku stanovení časů
průchodu hvězd almukantaratem v zenitové vzdálenosti z. Tato zenitová vzdálenos~
jest určena úhlem OMF, který je roven 2z. Je tedy nutno zajistiti konstruktivně
neproměnlivost tohoto úhlu během pozorování. Myslitelna je také konstrukce stroje;
která by dovolovala libovolně měniti tento úhel, aby bylo možno pozorovati průchody hvězd různými almukantaraty.
.
Splnění obou svrchu uvedených požadavků, aby O M = MF a aby bod M
byl ve středu rtuťového horizontu, nelze konstruktivně zaručiti s libovolnou přesností.
Vliv těchto konstruktivních chyb na pozorovanou zenitovou vzdálenost stanovíme
takto. Budiž rozdíl ramen OM - M FI = A. a bod M mějž od středu rtuťového
horizontu vzdálenost MM1 =x. Nakloněním stroje kolem bodu M o úhel i přejde
střed nitkového kříže z polohy F1 do polohy F'l1 kdežto obraz hvězdy přejde
v rovině nitkového kříže z polohy F1 do F"2' Posunutí obrazu hvězdy vzhledem
ke středu nitkového kříže skládá se z posunutí F't F"l> které je zaviněno nestejností
ramen OMaM
FI, a z posunutí FI" F2", které je způsobeno excentricitou bodu M,
neboť hlavní paprsek místo v bodě M' odrazí se na zvýšené hladině rtuťového
horizontu H' H' v bodě M". Je-li úhel i malý, plyne z obrazce F't F' F" i (při
zanedbání malých veličin druhého a vyššího řádu), že F't F"l = A.i. Je-li f ohnisková
dálka objektivu a odpovídá-li posunutí v ohniskové rovině o F't F"l úchylka paprsku
o úhel Sl> jest F'l F"i = fSl" Porovnáním pravých stran obou rovnic obdržíme pro
chybu ve výšce způsobenou nestejností ramen vzorec

A..i
Sl=j'
Podobně odvodíme, že zvysení horizontu M1M'1 = xi, takže excentricitou bodu M
zaviněné posunutí obrazu jest F"1 F" 2 = Q M" = M" M' sin 2 z
Ml M' 1 sec z .
sin 2 z:-- 2 x i . sin z. Odpovídá-li tomuto posunutí úchylka paprsku. o úhel tJ2, jest
F"IF"2 =s2f. Z porovnání pravých stran dvou posledních rovnic plyne pro chybit
způsobenou excentricitou bodu M vzorec
.

=

S2

=

2 ix sin z

:Sečtením rovnic (1) a (2), obdržíme pro celkovou chybu ve výšce vzorec
s = Sl

+ =;
S2

+ 2 x sin z).

(3)

(A.

'Pro posouzení vlivu těchto konstruktivních chyb na přesnost měření předpokládejme, že
,ohnisková dálka dalekohledu f = 1000 mm a konstruktivní chyba A. 2 x sin z = 4 mm.
V tomto případě při naklonění stroje o 10" vznikne chyba ve výšce S = 0'04". Ze
vzorce (3) je patrno, že s = O, když A. 2 x sin z = O. Stačí tedy při rektifikaci
stroje měněním délky ramen docíliti, -aby ).,= -2 x sin z, což lze snadno provésti
~pomocí umělé hvězdy (kolimátoru).
Na tuto význačnou vlastnost lomeného dalekohledu upozornil v r. 1909
H e n r iCh r é t i e n. Konstrukci přístroje pro stálé výšky provedl A. d e I a B a u m e

+

+

P I u v in e 11). Stroj Pluvinelův je konstruován pro z = 30°, aby sin z = ~,takže
I)Comlltes
'Ofléans, 1935.

Rendus, 74, Paříž 1922; L Astronomie, 38, Paříž 1924; La lunette coud~.
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vzorci (3) dostává se jednoduchého tvaru

8

=;

(A

+ x).

Původní stroj z r. 1922

měl dalekohled s objektivem průměru 40 mm a ohniskové dálky 400 mm. Nový stroj
popsaný v pojednání z r. 1935 má objektiv průměru 75 mm a ohniskové dálky 750 mm.
V mechanické dílně našeho ústavu zhotovil mechanik A. Kozelka dle mého
návrhu stroj tohoto typu. Pokusil jsem se zlepšiti konstrukci Pluvinelu. Náš stroj
(obr. 2.) má rtuťový horizont HH o průměru 200 mm, kdežto stroj Pluvinelův jest
opatřen rtuťovým horizontem o průměru sotva polovičním. Tím se značně odstranil
rušivý vliv zakřivení hladiny rtuťové. U stroje Pluvinelova otáčí se rtuťový horizont
při sledování hvězdy v azimutu. Poněvadž osa, kolem které se stroj otáčí, není
přesně vertikální, naklání se rtuťový horizont při otáčení a s ním i hladina rtuťová,
která ke svému urovnání potřebuje delší doby. Pozorování děje se pak při nakloněné
hladině, čímž se přesnost pozorování zmenšuje, zejména u hvězd jižních, které mají
rychlý pohyb v azimutu. U našeho stroje spočívá rtuťový horizont na stolečku T,
který je pevně spojen s trojnožkou, takže při otáčení stroje v azimutu rtuťový

horizont zllstává v klidu. Zastavení stroje na hvězdu děje se pomocí horizontálního
kruhu C, na kterém lze použitím nonia odečísti desetiny stupně. Přesnější zastavení
umožňuje hledač. Průchody hvězdy pozorují se na vertikální stupnici (obr. 3.) a
redukují se na střední (25) "vlákno". Stupnici osvětluje žárovka E, od níž se světlo
převádí skleněnou tyčinkou (obr. 2.). Objektiv dalekohledu O má průměr 60 mm
a ohniskovou dálku (lomenou) OF = 860 mm. Konstruován je pro zenitovou vzdálenost z = 40°, aby bylo možno pozorovati také Polárku. Obr. 4. a 5. ukazuje náš
stroj se dvou stran. Na obr. 5. viděti jest umístění jemného pohybu pro sledování
hvězdy v azimutu.
.
Loňského roku konal s naším strojem pozorování Ing. Vlastimil
Blahák,
kapitán Vojenského zeměpisného ústavu, pro svoji disertační práci. K posouzení
'Přesnosti stroje uvádím jeho výsledky (výšku pólovou ff a zeměpisnou délku l
naší observatoře) z pozorování vykonaných ve dvou po sobě následujících nocích:
Datum

Počet hvězd

19:35, III, 15.
16.

13
12

I

Oh. 57 m. 40'582 s.
Oh. 67 m. 40'564 s.

+ 0'032
+ 0,002

'!'
s.
s.

50° 04' 40'27"
50° 04' 40'48"

+ 0·35"
+ 0'32"

Ke stanovení času průchodů hvězd dalo by se bez zvláštních obtíží použíti
neosobního mikrometru obdobného typu, jakého se užívá u průchodního stroje, čímž
by se přesnost výsledkll zvýšila.
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Résumé. Almueantar
a lunette eoudée. Dans l'atelier méeanique de l'Observatoire
de 130Haute Eoole Polyteehnique Tehéque it Praha j'ai fait eonstruire par mon méeanieien A. Kozelka un type ďinstrument a lunette eoudée pour les observations des hauteurs égales. J'ai eu
l'intention ďaméliorer 130eonstruetion de l'appareil de M. de 130Baume Pluvinel *). Notre appareil
(fig. 2) eontient une euvette a mereure (B) ďun diamětre de 200 mm tandis que l'appareil de M. d. P.
a 130euvette d'un diametre 130moitié plus petit. De eette fa«on on peut eonsidérablement éliminer
ľinlluenee de 130eourbure du niveau du mereure. Dans l'appareil de M. d. P. 130euvette de mereure
tourne avee l'appareil. Dans notre appa,reil la euvette est posée sur une table (T) immobile de sorte
que 10rRque ľappareil tourne en azimut le niveau du mereure reste absolument ealme. L'objeetif
de 130lunette a un diametre de 60 mm et une distanee foeale de 800 mm. L'appareil est eonstruit
pour une distanee zénithale de 40° pour que ľon puisse observer aussi I'étoile Polaire. L'image
4 et 5 montre notre appareil de deux eMés. On observe les passages des étoiles derriere les traits
du rétieule (fig. 3).
L'année derniere M. le eapitaine Ing. V. Blahák de l'Institut Géographique Militaire a fait
les observations avee notre appareil pour déterminer 130latitude et 130longitude géographique de
notre Observatoire. II a obtenu les résultats suivants:
Date
Nombre des étoiles
Longitude
Latitude
50°04' 40"'27 + 0"'35
1935, III, 15.
1~
- Oh57m 4(k582 ± 0"032
16.
12
- Oh57m 40"564 ::':::
0.·()02
50° 04' 4O"'48± 0"';32

Cíle a. metody kartometrických studií na starých mapách.
B. Šalamon.

Mezi vědní obory. ke kterým přilnul prof. Dr. techI!' h. c. J o s e f Pe tří k
zvláště intimně, náležejí také otázky studia starých map Cech. Soudím proto, že
tento můj článek nebude působiti rušivě v souboru prací věnovaných k poctě profesora Pe t řík a u příležitosti jeho sedmdesátin. Rád bych tímto článkem přispěl
také k oné poctě.
Za staré mapy považuji v této práci takové mapy, které vznikly v době, kdy
ještě nebyly praxí zcela splňovány definiční a konstrukční požadavky na mapy topografické a geografické, jak k nim daly popud mapovací a kartografické práce fran<louzské z druhé poloviny 18. století, vyvrcholivší před koncem téhož století v Carte
de France v měř. 1: 86.400. Těmito francouzsk)~mipracemi začíná novodobá éra ve
vývoji kartografie, takže dobové rozhraní mezi ní a předcházející érou porenesanční
lze klásti právě do středu 18. století. Je samozřejmé, že toto dobové rozhraní není
ostré. V kartografické produkci před touto hranicí se vyskytují mapy, které nesou
nejeden rys uvedených prací francouzských, kdežto zase po jistou dobu za onu hranici
se objevují mapy, které nejdou naplno za francouzským vzorem a za důsledky z něho
plynoucími. K tomu dále připomínám, že u starých map nebudu ve svých úvahách
přihlížeti k jejich výškovému obsahu, že se tedy budu zabývati pouze jejich obsahem horizontálním.
Kartometrické studie se rozpadají ve dvě složky a to v kartometrické práce
a ve zpracování vfsledků těchto prací. Kartometrickými pracemi rozumíme jednak
měření úhlů, délek a plošných obsahů útvarů zobrazených v mapě a dále provádění
konstrukcí, kterými se geometricky buď zhodnocuje, nebo interpolací doplňuje anebo
rozmnožuje obsah mapy. Vycházejí z předpokladu, že všechen obsah mapy, k němuž
se upínají kartometrické práce, byl v mapě sestrojen podle nějakého matematicky
nebo geometricky definovaného způsobu (zákona, metody) zobrazovacího. Metody a
pomůcky kartometrických prací mají nyní teoreticky i prakticky pevnou stavbu.
O nich nechci ve své práci pojednávati. Jejich výběr k řešení nějakého problému
měření nebo konstrukce se řídí kvalitou materiálu v mapě, na kterém se mají provésti, a dále kvalitou požadovanou od jejich výsledků vzhledem k účelu a cíli kartometrických studií, pro něž jsou podnikány. Způsoby zpracování výsledků kartometrických prací mají rovněž nyní pevnou stavbu teoretickou i praktickou. Jejich výběr
závisí značnou měrou na účelu a cíli kartometrických studií.
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Na starých mapách nejsou zpravidla uváděny ani jejich zobrazovací metoda,
ani charakteristické údaje, které byly nezbytné k užití této metody při konstrukci
takové mapy. Mezi tyto charakteristické údaje náležejí nejprve tvar a rozměry topografické (horizontální) průmětny, dále měřítko mapy a posléze hodnoty oněch konstant nebo určovacích prvků, kte.ré vstupují do zobrazovacího zákona vedle rozměrů
prumětny topografické, jako na př. u jednoduchých
metod kuželových v normální
poloze zeměpisná šířka střední rovnoběžky. Určení zobrazovacího způsobu a charakteristických údajů potřebných
k jejímu užití je prvním účelem a cílem kartometrických studií na starých mapách. Druhým jejich účelem a cílem je vyšetření
kvality onoho obsahu mapy, který má geometrický ráz, nebo se dá takto vykládati.
Výsledek vyšetřování kvality geometrického obsahu staré mapy je důležitý ze dvou
důvodů. Nejprve dává cennou pomůcku pro pátrání, z jakého materiálu a jaké
kvality byl odvozen obsah mapy, který má geometrický ráz. V tomto obsahu nutno
rozlišovati kostru od podrobného obsahu. Kostra je tvořena jednak obrazem geografické sítě a dále obrazy opěrných bodů.. Těmito jsou u starých map všeobecně
pouze- místa, pro která byly známy v době konstrukce mapy zeměpisné souřadnice.
Materiál tento není zpravidla stejnorodý, pocházíť obyčejně z rozličných dob a od
rozličných autorů, nadto se nevztahuje obvykle k místům jako bodům, nýbrž jako
sídlištím. Vyšetřování kvality materiálu pro opěrné body v kostře mapy má tedy
značný význam pro historické badání o tomto materiálu. Pro poměry na mapách
našich zemí měla by velkou cenu práce, která by si vzala za úkol pátrati po autorech, kteří se jí zabývali u nás, a po způsobech, jakým ji prováděli. Podrobná náplň
topografického rázu, na př. poloha sídlišť, řeky, hranice, komunikace, zakládala se
s počátku pouze na údajích popisných zprá.v, aVš!1k již od počátku 16. století začíná
se v ní uplatňovati vliv měřický. Na př. u map Cech je takový vliv patrný zřetelně
již od Crigingerovy mapy z r. 1568 počínaje. Vyšetřování kvality této části mapového
obsahu přispěje proto značně k historii badání o pracích starých měřičů, které je
velmi důležité nejen s hlediska odborného, nýbrž také s hlediska kulturního, nebot
u nás zajisté prokáže, že jsme v tomto oboru vždy stáli na výši doby. Druhý důvod,
který vede k potřebě vyšetřování kvality topografického obsahu starých map, zakládá
se na otázce studia dobových změn, kterým podlehly ve skutečnosti některé části
obsahu mapy ve srovnání s jejich nynějším stavem.v Týká se to na př. vodních toktl
a ploch, dále magnetické deklinace a podobně. Rešení těchto otázek bývá nyni
nejednou požadováno.
U starých map měla topografická průmětna bud' rovinný nebo kulový tvar,
kdežto elipsoidický se začíná objevovati až ve druhé polovině 18. století. U map
rovinných horizontálních průmětů byla zobrazovací metoda vždy míněna jako geometrická podobnost, takže o druhu užitého způsobu zobrazovacího, jejž by bylo
třeba vyšetřovati u nějaké staré mapy, je třeba uvažovati teprve tehdy, když jde
v nich o obraz kulového horizontálního
průmětu. Ke studiu této otázky slouží
vyšetřování tvaru a vzájemné polohy obrazů zeměpisných poledníků a rovnoběžek,
které jsou v ní zobrazeny. Pomůckou k tomu jsou zvratné postupy ke konstrukčním
postupům těchže obrazů, provedeným podle nějaké určité metody zobrazovací. Při
tom se však někdy setkáváme s néurčitostí takového zpětného řešení, neboť zvratné
postupy bývají někdy několikaznačné
anebo nedovolují při menší kvalitě obrazů
obou uvedených druhů čar bezpečné rozhodnutí. Jestliže jsou obrazy poledníků a
rovnoběžek zachyceny na mapě pouze svými prtlsečíky s rámcem, potom řešení otázky
zobrazovacího způsobu jest obtížnější a musí ponejvíce vycházeti z nějaké hypotézy.
Pro tento úkol je velmi cennou pomůckou přehled o dobovém vývoji zobrazovacích
metod. Ve světové literatuře je pro tento účel řada pomucek, leč bylo by velmi
s prospěchem míti také přehled o tom, jak u nás probíhalo v dobovém vývoji užívání rozličných zobrazovacích metod. Studium našich starých map dá k tomu po čase
důležitý materiál. S pHpady, že by obraz geografické sítě nebyl v normální poloze,
se nesetkáváme na starých mapách, čímž ovšem jest řešení úkolu značně usnadněno.'
S rekonstrukcí zobrazovací metody je současně také řešena otázka alespoň těch
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charakteristických
údajů zobrazovacího
způsobu, které zbývají vedle rozměru kulové
průmětny. Hodnoty nalezené rekonstrukčním
vyšetřováním pro tyto charakteristické
údaje jsou Qvšem vždy zatíženy vlivem kvality materiálu, z něhož byly odvozeny.
Důležitou pomůckou k jejich ocenění dává u map s počátku porenesanční éry kartografické, totiž ze 16. století, znalost hodnot těchto charakteristických
údajů z Ptolemaiova díla Geographica
hyphegesis, neboť tyto hodnoty zllstávaly dlouho jakoby
nedotknutelné.
Určení hodnoty poloměru kulové průmětny topografické je v úzkém vztahu
k měřítku mapy. Jestliže je měřítko mapy nalezeno v podobě 1: m a jestliže je
zjištěno, že v obrazu geografické sítě jest některá z jejích čar délkově věrná, potom
nalezení hodnoty poloměru jest jednoduchým
počtářským úkolem. Výsledek tohoto
výpočtu jest ovšem zase značně ovlivněn kvalitou materiálu, z něhož byl odvozen.
Na většině starých map bývá při jejich měřítku uvedeno, kolik mil - jako největších
délkových měr užívaných v době vzniku mapy v některých zemích - se vejde do
jednostupňovéhooblouku
kruhového o poloměru zemském. Určení hodnoty zemského
poloměru v těchto mílích je potom velmi jednoduché, ovšem je zatíženo nejistotou
o tom, s jakou přibližností
byl v době vzniku mapy myšlen vztah mílové míry
k délce jednostupňového
oblouku rovníkového nebo poledníkového.
Tato otázka je
stále ještě - alespoň u nás - nerozřešena. Souvisí s otázkou vývoje měr v jednotlivých zemích, v jehož znalosti je stále ještě mnoho mezer nebo nejistot.
Studium měr užívaných v rozličných dobách v zemích, pro něž byly sestrojovány staré mapy, je důležité také při studiu měřítka mapy, má-li býti toto vyjádřeno
dnešním tvarem 1: m. Bývá totiž měřítko na starých mapách vyjádřeno zpravidla
graficky, totiž délkovým měřítkem, jehož jednotky jsou popsány hodnotami v mílích
rozličného původu. Jestliže je znám vztah těchto mílí k míře metrické, potom
odvození hodnoty 'ln jest jednoduché.
Výsledek je však zatížen jednak nepřesností,
s jakou známe převodné číslo oněch starých měr na míru metrickou, a dále nepřesností, s jakou bylo sestrojeno grafické měřítko. K lepšímu výsledku, teoreticky
přesnému,
se dostaneme,
prokáže-li se, že délka znázorňující
1 mili na grafickém
měřítku mapy je zároveň nějakou malou délkovou mírou, které bylo v době vzniku
mapy užíváno, a je-li zároveň znám vztah této míry k míli. Tento po~tup osvěděil se
přípustným
s velkou pravděpodobností
na př. u Miillerovy mapy Cech z r. 1720.
Místo těchto přímých způsobil k určení hodnoty čísla m užívá se zhusta způsobů
nepřímých.
Odvozují se totiž nejprve převratné
hodnoty poměn'l oněch délek ve
staré mapě, o kterých lze předpokládati,
že jsou v ní délkově věrně zobrazeny,
k jejich skutečným hodnotám, jak nám jsou nyní známy. Tyto hodnoty se potom
uvažují jako kolektivum, jehož typická hodnota udává nakonec nejvhodnější hodnotu
čísla m. Tato nejvhodnější
hodnota vyhledává se ponejvíce jako aritmetický průměr
jednotlivých převratných hodnot uvedeného poměru, COž ovšem není vždycky přípustné,
neboť na kvalitě starých map jsou zúčastněny zpravidla vlivy, které nesou ráz systematický. O aplikaci kolektivního poětu na otázky karto metrického studia psal jsem
ve svém článku "Kartometrické
vyšetřování starých map" v Zeměměřičském Věstníku,
roč. XVI!., 1929,proto
se jím nebudu zabývati podrobněji na tomto místě. Nepřímá
cesta k odvození hodnoty m obstojí sama o sobě jen v případech, kdy není možná
cesta přímá; vedle této ověřuje však pouze její výsledky.
Jakmile je rozhodnuto
o všech předcházejících
znacích staré mapy, jakož
určena na ní místa, která mohou býti považována alespoň pravděpodobně
za opěrná
místa, jejichž zeměpisné souradnice
znal konstruktér
mapy, potom třeba odvoditi
z mapy zeměpisné souřadnice těchto míst. Rozdíly těchto hodnot vzhledem k hodnotám zeměpisných
souřadnic těchže míst, jak jsou nyní známy, jsou důležitou
pomůckou pro studium kvality kostry mapy. Další takovou pomůckou je pomocná
mapa, kterou provedeme na oleátě a jež má obraz geograficktí sítě shodný s týmž
obrazem na mapě vyšetřované. Do ní vkreslíme opěrná místa z vyšetřované mapy
a poté táž místa podle jejich nynějších zeměpisných souřadnic. Pro každé opěrné
místo dostaneme takto obecně dva obrazy, které spojíme úsečkou a té přisoudíme
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směr, na př. od bodu se staré mapy k bodu ve správné poloze, čili tyto spOjnIce
uvažujeme jako vektory. Soubory souřadnicových rozdílů a soubory spojnicových
vektorů, resp. jejich poledníkových a rovnoběžkovýs:h složek tvoří materiál, na kterém
se zakládá studium kvality kostry staré mapy. Cím jest opěrných bodů kostry více,
tím spíše bude možno provésti toto studium metodami kolektivního počtu. r:L:akto
popsaný postup vyšetřovací osvědčil se nám jak na př. na Crigingerově mapě Cech,
tak na mapě Aretinově z r. 1619 i na mapě Miillerově a dovedl nás k zajímavým
poznatkům. Kdežto vyšetfování kvality zeměpisných šířek probíhává ponejvíce hladce,
při čemž systematický vliv ukazuje obyčejně jen na míru nepřesnosti starých měření
těchto hodnot, aniž by dal vyniknouti nějak vlivu nehomogenity jejich původu, není
tomu tak při vyšetřování zeměpisných délek. Při těch zřetelně vystupuje jak vliv
nepřesnosti metod a pomůcek, tak i vliv nehomogenity jejich původu. Uplatňuje
se v nich kromě toho také vliv nepřesné znalosti počátečního poledníku, který až
do první polovice 17. století býval velmi nejednotný a na starých mapách nebývá
udáván. V tom směru máme u nás také ještě mnoho doháněti. Jestliže není na
mapě zobrazena vůbec geografická síť, nýbrž síť pomocná, jako je tomu na př. na
mapě Aretinově, potom jest vyšetřování kvality kostry složitější a není možné, nepodaří-li se najíti byť jen s nějakou pravděpodobností její vztah k síti geografické.
Podaří-li se tento vztah nějak postihnouti, potom vyšetřování rozdílů souřadnicových musí býti nahrazeno vyšetřováním hodnot určitých, počtářsky vyjádřených relací.
Rozšíří-li se předcházející vyšetřovací postup na všechna význačnější místa
zobrazená v mapě, nejen na místa pravděpodobně opěrná při konstrukci mapy, vede
to ke kritice kvality poloh sídlišť v mapě obsažených. V případech, kdy taková
vyšetřování ukazují, že soubory studovaných rozdílů, vektorů nebo hodnot pomocných relací lze považovati za kolektiva, dosvědčuje to, že konstrukci mapy byla
podložena nějaká zobrazovací metoda a lze po př. i kvalitu realisace této metody
nějak oceniti.
Vyšetřování kvality podrobného topografického obsahu staré mapy vychází
z předpokladu, že se na něm neuplatňuje vliv zkreslení, která vyvolává zobrazovací
metoda užitá pro mapu. Platí to zejména pro tvary vodních toků, komunikací
a hranic, ale dá se toho· také užíti pro studium kvality polohy sídlišť. Pomůckou
k tomu jest opět mapa provedená na oleátě, která jest obrazem geografické nebo
pomocné 'sítě, shodná s týmž obsahem staré mapy. Do této pomocné mapy vkreslí
se vyšetřovaný obsah na základě nynější jeho znalosti a po vhodné jeho generalisaci.
Nato se zjišťuje, do jaké míry se dá tato pomocná mapa uvésti do podobné polohy
k mapě staré bud' jako celek, nebo v jednotlivých svých oblastech, nebo ve svých
jednotlivostech anebo posléze v jednotlivých dílech těchto jejích prvků. Závěry, které
lze činiti z výsledků takového srovnávání, jsou velice zajímavé a ukazují někdy, jak
mapa vznikla chybny<m spojováním obrazů jednotlivy<ch oblastí, nebo jednotlivých
prvků, anebo konečně i jejich dílů. Jindy to zase ukazuje na orientaci celku vzhledem
k poledníkům geografickým. Přibližné shody mezi srovnávaným materiálem potvrzují
ponejvíce, že tento materiál vznikl z prame.nů, které se opíraly o skutečnost nějak
měřičsky kdykoli a kýmkoli zobrazenou. Cím mapa vznikla později za počátkem
Hi. století, tím spíše můžeme v tom hledati vliv prací rozličných starých měřiM.
Naproti tomu chyby v orientaci celku, oblastí, jednotlivostí i jejich dílů lze nejednou
vysvětliti jako důsledek chybného užití orientační pomůcky v podobě kompasu, která
hrávala od poloviny 16. století v měřičských pracích význačnou roli. Potvrdilo se
nám to jak na Crigingerově mapě typu salzburského, tak na mapě Aretinově. Vede
to také nejednou k poznání tehdy užívané hodnoty pro magnetickou deklinaci.
Vyšetření a ocenění kvality starých map jako celku, i v jejích konstrukčních
ob~astech, jednotlivostech a jejich dílů je potom cennou pomůckou ke studiu dobových změn rozličných útvaru v ní zobrazených, jak toho vyžaduje novodobé studium této otázky. Bez takového vyšetření a ocenění nemají závěry takového studia
té nosnosti, jaké studium takové vyžaduje.
(
Zabýval jsem se v tomto článku jen několika stěžejními myšlenkami karto-
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metrického studia na starých mapách a nezacházel jsem při tom do podrobností,
které by si vyžádaly mnoho místa. Opírají se o zkušenosti, kterých jsem získal na
pracích podle nich prováděných již od let v kartografickém oddělení geografického
ústavu university Karlovy. Snažím se je uplatňovati také v publikacích, které doplňují jednotlivé sešity velkého záslužného díla prof. Dr. V. Svambery ,.,Monumenta
cartographica Bohemiae", kde jsou uveřejňována faksimile jednotlivých původních
starých map éech, aby se staly pramenem dalších odborných studií nejrozličnějšího
druhu, jakož aby doma i před cizinou prokázaly, že jsme v oboru měřičském a kartografickém byli vždy alespoň na výši doby.

Résumé: Buts et méthodes
cartométriques
sUr les cartes vieilles.
Dans l"article
précédent, l'auteur s'occupe de quelques problemes príncipaux faísant objet ďune étude cartométrique sur une carte vieille et il explíque les ídées fondamentales faisant base de leur solution
et de leur but. Ces problemes concernent en premier rang la question de la projection utilisée pour
la construetion de la carte et de constantes nécessaires pour pouvoir effectuer la construction et
en second rang la question de la qualité de tous les matériaux topographiques qui sont dressés
sur la carte. Il appuie ses considératíons sur quelques travaux de ce genre exécutés dans l'lnstitut
géographique de l'université Cbarles de Praha.

Součet čtverců odchylek tížnice na sousedních elipsoidech.
Václav

Špaček.

Při výpočtu referenčního elipsoidu z odchylek tížnice odvodil Hayford podle
Clarkea koeficienty v rovnicích, z nichž vypočítány opravy 0po, oÁo, oao, oa, oe2
.předpokládaných hodnot geod. šířky, délky, azimutu na východišti celé sítě, velké
poloosy elipsoidu a jeho výstřednosti e, ze vztahů mezi stranami a úhly sferoidického trojúhelníka, jehož vrcholy jsou pól, východiště a jednotlivé trigonometrické
body, na nichž byly odchylky tížnice stanoveny. Při tom nutno počítati jejich
vzdálenosti.
Zde podáváme odvození rovnice pro součet čtverců odchylek tížnice na druhém
elipsoidu, jenž se poněkud liší rozměry i polohou středu od prvého elipsoidu, který
tvořil základ pro výpočet odchylek tížnice. Příslušný výraz lze rozvésti v řadu
postupující podle mocností hledaných oprav, avšak v koeficientech se nikde vzdálenosti nevyskytují. Derivací podle jednotlivých neznámých obdržíme rovnice pro
elipsoid s nejmenším součtem čtverců odchylek tížnice.

Označme 01 odchylku tížnice v, bodě A (xll lh, Zl) ležícím na referenčním
elipsoidu

Neleží-li bod, v němž se měření koná, na ploše elipsoidu, přejdeme na elipsoid po
tížnici, jejíž směrové kosiny buďtež a, {J, y. Směrové kosiny all (JI' 1'1 normály N
elipsoidu v A plynou z úměry 1)
a1•

• R.
1"1 •

_

1'1 -

:rl . Yl • Zl
2' - •.b-;;-'
al aľ
I"

1) Zde píšeme zkráceně a, ~ ... místo cos 0:, cos ~...
před ně značku .g::.
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Kde má

0:, ~

značiti úhel, položíme

cos ó =aa
1

1

--L-R1J
I

,
I" 1"1 T

2

1"1" =X1a+Y1fi+zJr(1+eI )
,/Tf...

1

a1 Y Ul

Úhly, jež tvoří tížnice a norruála N s rovinou rovníka, jsou zeměpisné šířky:
g/ stanovená astronomicky jakožto výška pólu nad obzorem a p šířka· geodetická
Jsou doplňkem úhlů označených zde 1", 1"1 a je tedy

< 1 = 90° I"

= sin

p',

<1"1 = 90- p,

p',

1"1

= sin p.

Kolmice K2 vztyčená v počátku na poledníkovou rovinu elipsoidu jdoucí bodem A.
tvoří s osami souřadnic úhly A, 90° A, 900 a její směrové kosiny jsou COSA,
- sin A,O. Rovina poledníka astronomického obsahuje tížnici a je rovnoběžna s osou
Z; kolmice Ks vedená k této rovině je kolmá k oběma přímkám právě jmenovaným
a její směrové kosiny jsou

+

Úhel A', který tvoří rovina astronomického poledníka bodu A s rovinou YZ, jest
jeho zeměpisná délka určená astronomicky. (Tím ovšem předpokládáme, že rovina YZ
je též rovinou astronomického poledníka místa, od něhož se délky čítají.) Úhel
mezi oběma poledníkovými rovinami ).' - A je stejný jako úhel mezi oběma kolmicemi K2, Ks a je stanoven rovnicí

+

cos (A'_ A)= fi cosA. a sin A
cos p'
,

Avšak Ks tvoří s osou X stejný úhel jako rovina astronomického poled níka s rovinou YZ, takže
'

< as = A',

< fis = Uoo + A',
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< IS = 90°;

(12)

a píšeme-li zde coso = 1- 02/2 a podobně i pro kosiny malých úhlů ),:-- ').,q/ - p,
je posléze
Kdybychom při vyjádření kosinů prvými dvěma čle:uy příslušné řady ve (14) přiP9jili ještě člen třetL měli bychom na levé straně v (15) 02 (1- 02/12) místo 02•
Avšak i při veliké odchylce 20" je 02/12 = 1.10-9, takže vynecháme-li zde tento
člen vedle 1, bude rovnice (15) vyjadřovati 012 správně až na 1.10-9 jeho hodnoty.
Úhel 8, jejž spolu tvoří rovIna položená normálou elipsoidu a tížnicí v bodě A
s rovinou poledníka elipsoidu v témž bodě, je dán rovnicP)
cos 8 =

sin p' cos p - cos p' sin p cos (A.' -

. ~
sm
Ul

').)

.

V pravoúhlém sférickém trojúhelníku, jehož přeponu 01 tvoří na obloze oblouk
mezi zenitem geodetickým Z a astronomickým Z', plyne odvěsna g, padající do
poledníka jdoucího bodem Z, z rovnice
sin (p' - p)
tg g = tg 01 cos 8 =

+ ~ cos p'
cos

sin p ('): __

').)2

o

1

:z čehož s omezením na členy řádu (').'_1)2, (p' _ p)2
sin g = sin (p' - p)
g= (q;' - p)

+ ~ cos p sin p

+ ~sin p cosp

(l' _ ').)2,

(J: __ ').)2.

Na pravé straně (18) byl vypuštěn jmenovatel obsahující odmocninu z výrazu
cos2 ď1 sinll (p' - p)
1 - (l' - ).)lI cos2p.
Rovnice (16) vyjadřuje 8 přesně, (15) a (17) obsahují i veličiny řádu (p' _ p)3,
neboť p' = p
(p' - p), cosp'=cosp
- (p' - p) sinp; členy vypuštěné jsou řádu
čtvrtého.
Promítneme-li Z' na hlavní kružnici jdoucí bodem Z k poledníku kolmo,
obdržíme složku 1) odchylky tížnice ve směru východním. Z rovnice

+

=

+

tg

1)

= tg 0

sinli 1) = sinll 01 - [sin (p' -

1

cos (900 p)

8)

+ ~ cos p' sin p(').' --

).)lIJ

2) Směrové kosiny přímky, jež stojí kolmo na tížnici (a, ~, I) a. normále elipsoidu (al' ~I>II»
jsou totiž (@tl-It~)/sinot,
(,ta-at,)/sin0l>
(at~--~t(X)/sin1Jt. Úhel I; je stejný jako úhel, jejž
tvoří tato normála s normálou roviny poledníka elipsoidu K2 a jejž vyjadřuje (16').
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Zde jsme vypustili jmenovatele,
který se liší od čitatele, jímž je celý výraz za rovnítkem, tím, že obsahuje 1 místo sin20l• Přihlížíme totiž opět jen ke členům řádu
třetího. Se zřetelem k (15) je pak
sin21) = (),'
--},)2 cos p' [cos p -

p) sin p] = (),'
sin 1) = (),'
- ),)
cos p' = 1),
(p' -

),)2

cos2 p',

jeho poloosy i zploštění nechť se mnoho neliší od prvého a vzdálenost obou středů
nechť je' téhož řádu jako rozdíl a2- al' Tížnice bodu A. protne tento elipsoid
v bodě B (X2' Y2' Z2), jehož souřadnice jsou

Dosadíme-li
vypočítati:

k2 (1

+

+es2

X12

+

toto

+ 2k

rS)
'Jh2

+

do

X;j, Y;j, Z2

Z12

+ (3Yl + rZI

[aXl

(1

(22), obdržíme
(1

následující

+ e22) -

+ e2S) - 2 UXl - 2 VYl + W2 (1 + e22) - a22 -

a oddělíme-li
od sebe členy podle různého
ke vztahům (7), (8), (11) psáti (24) ve tvaru

+ sin p') + 2a
C = 1 + + Cs,

k2 (1

2

2

e2

= sm P sm P
•

C2 =
D

= dl

- ~ (p'

+d

dl

2,

u2

,

p)2 -

= Z12 A

d2 =
Z

-

•

V2

-

~

COS

2a12

+ +

ua

Á

nI

W2

2

(1

+

2
es )] +

+ e}) + u2 + V2 +

(24)

O.

u, v, w, A,

8,

lze vzhledem

yUl C k --r- D = O,
AI

= A/CI +

+ v (3 +

W
,/-

S
el ),

r (1 + elS)

al r Ul
P

(1

v(3-wr

WZI

stupně

l

CI

CI

ua-

z níž možno h

rovnici,

COS

p' (),' -

8 -

2

UXI -

(1

+

e22) ~

2
2

),)2

VYl WZl

-Wr
2

WZl

,

A/al yUu
(1

+

(26)

C12),

A - a12 82•

(25) plyne
h-

_
(1

+ale.,!{tJ;sin~C p')

[1 - 'Y1

x]

,

druhý kořen h vede k druhému průsečíku normály s elipsoidem
přibližně 2 a od bodu A.. Rozvedeme-li odmocninu v řadu
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ve vzdálenosti

D
(
1
2al r Ul O

h=--,;_

2

+ X+8x1
,

X

5 x3

64

4

7x
+ 128

)

.

A dosadíme-li za D, O, x příslušné hodnoty (25), (26), bude po krátké úpravě
110
DIO
DI02

= 1- cl + (Cl

2

-

C2)

+ (2Cl

+

Cl3)
(Cl4(4Cl3 C2- 3Cl cl- C15)
C2 -

+
+ (Cl

+ (d cl dl)
dl dl + (Cl
d +
+
= dl + (di - 2 Cldl) + (3 dl - 2

= dt

2

2 -

2

-

C2)

4

(C1 -

2

C2

3C12

C2

2

C2 )

2

C1

-

4C13

dl

+3

Ct 2 d2 -

+ (2 Cl

Ct d2)
dl
(2

+

C2

dl -

2 C2 di'

3 Cl2

CI C2 -

2 C1 d2)

C2

+

C;J-

2
C2 )

C13)

Cl3) d

+6

+
dl

+

2

C1

Ci dl

(30)

-

Ježto ve (29) je před závorkou činitel D, stačí uvnitř závorky při vyjádření lC
pomocí tohoto výrazu D/02 podržeti nejvýš veličiny stupně čtvrtého. Je-li d = 1",
8=2.10-3, jsou arc2o=25.10-12 a 84=16.10-12 téhož řádu. A ježto se jedná
o stanovení součtu ~ dl, je třeba počítati i s členy řádu 85, hledíme-li ke vteřinám.
S touto přesností obdržíme ze (29) výšku h, v níž tížnice druhý elipsoid protíná,

pomocí níž je možno ze součtu čtverců odchylek tÍžnice na prvém elipsoidu počítati jejich součet na elipsoidu druhém.
'
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Y

xo = al cos Posin).,oYUlo, Yo= al cos Pocos A.o UlO, zo = al sin Po YUlo/(l
kdež
UlO= (1
et2)/(1
et2 cos2 Po)'

+

+ el

2),

+

Dosadíme-li xo, Yo, zo do rovnice druhého elipsoidu, obdržíme po krátké úpravě
2

a2

=~a

M

l

N

=

a~2 [u2

=

2

a1

(1 - M

+ N),

+ Yov + zow (1 +
zo: LI,
al
+ + (1 +
2w Llz + w .d].

[xou

V2

2
e1 )]

_

.

2
e1 ) -

W2

+

o

2

+

s), plyne ze (36) ~
s = (1 - [M -- N])'I, a odtud pomocí
binomické poučky, uspořádáme-li členy podle stupně u, v ... ,

A ježto a2 = al (1

s---~M
+ (~N
__.l8 M2)+ (~MN
_~M3)
•
2
2
4
16
3M2
+ (16

N

-

1 N2
5 M4)
8
- 128

+ (532 MS N -

3 M
10

1I.T2
.H
-

7 Mo)
256
.

Derivace s, jichž bude níže potřebí, jsou pak s omezením na členy do 2. stupně
následující:
'
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Výraz 2ej:!. Ve (34) pišme COSI;J2= 1- 022/2 a za
slušné hodnoty (23), i obdržíme se zřetelem k (f»
2

1- 02
2

= _1__{al
a2

yU

-y Ul cos01

2

w r (1

-

+ Z1":fr + h (1 + e

i

1

+ e12) + h LJ r2 -

Zde opět položíme cos 0t = 1 - 012/2, dosadíme
do členů U21, U22 prvého a druhého stupně 8,
1
l,U'u.
~/--= ,/I
Y U2
r Ul

a2

Yi,

X2,

Z2

dosaďme pří-

r:J) - ua - vfJ-

w LJ r} .

= al

(1

+

8)

a rozvedeme

l/ft];

LJ •••

21I

22'

Zde se omezíme zatím na veličiny druhého stupně, jež stačí ke stanovení
elipsoidu, na němž je 20l! minimem. Při stanovení součtu samého bude třeba rozvedení širšího. V závorce při d12 jsme vedle 1 vypustili členy druhého stupně.
Rozvinutí výrazu Q = l/-yUiprovedeme takto. Dosaďme hl' ~ w = 1/J, neboť
u, v, w jsou obsaženy jen ve 1/J. Při tvoření derivací U2 (33), jež lze psáti ve
tvaru
2
1
C2
(1 e22) (Zt
1/J)2
2a12 (1
8)2
,
derivujeme nejprve podle :;; obecně je

+

u. _ +

'iJicU2 _ (_
'iJ 8k -

l)k (k

+

+

+ I)! C22 (1 + e22) (Zl + 'l/J)2

+ :;)k+

ať2 (1

a

•

Derivace podle A a podle 1/J jsou jen dvě a týkají se pouze čitatele. Prvé a druhé
derivace plynou záměnou proměnných v rovnicích

'iJ Q
'iJ :;

= U. _'/.

'iJ Q __
'iJ LJ-

2

e2

(1

-r
a1a

2

~ U-'I. (1
2
'iJ Q __
'iJ 'I/J -

2
C2 ) (Zl

(1

+

+ 8)3.

1/J)2 _

Q

Q ,
l'

=

1

+ 2elll + 2LJ)(Zl + 1/J)2 _
(1 + 8)2

Q

a12

ll,

Ct2 sini ff.
(1
eli) t"(j~'
Q'
(1 2 C1l!) sín2 cp (44)
2
2 (1
e12)2-yU1 '

+

=-

U. -'I, C22 (1 + C22) (Zt + 1/J) _ Q
2

a12

(1

+

8)l1

-

Q'
3'

3 -

+

+

C12 sin cp
a1 Ul
.

Čárky nad Q' 1 •••• značí hodnoty těchto derivací pro 8 = O, LJ = O, 1/J = O.lTdruhých
derivací uvádíme jen hodnoty označené čárkami, vyskytující se v řadě Taylorově.
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a2 Q)

3

( a8~ o

Q'l1=

C

li sin2 p

(

li sin3 P )
c/I "

C

(1+1 Cl~)ul"r. 1-

-

+

~

, = ( a Q ) = (1 + 2 Cll!) sin2 P (1_ 3 C13sinl! P)
Q 12
a 8 a LJ o (1 + C12)2"Vf}';.
2 (1 + C12)
' _ ( a Q ) _ 2 C12sin P (1 _ 3 C 2 sin P)
Q
2

2

o 8o

18-

Q'

l

2 (1

al Ul

'l/J 0-

,

li

+ Clll)

,

sin P
(1- 3 (1 + 2 C1 ?sin P)
+ el? ('tJ;.
4 (1 + el )2
',
3
ll
(1 + 2 e1 )sin P (1- 3e sin
Q' __
(1 + e/) al Ul
2 (1 +
lI
ll
ll 3
Q' = _ e (1 + Cl ) (1-- 3 el sin P) .
ss
1 + el li
al li ,fU
r s
2

=_

2

(1

32

2

ll

llp

1

)

C12)

28 -

,

J

1

Bude tedy podle

Taylorovy

-V~lI =

řady

k+

(Q'18

+ Q'2LJ + Q's'l/J) +

+ (~ Q'118l1 + ~ Q'99LJlI + ~ Q'ss1/J2 + Q'12 8LJ + Q'138'l/J + Q'2S'l/JLJ) ;
význam Ulil a Ulili ve (39) je zde patrný.
•. ,'. Také k rozvedeme pOQle řady Taylorovy,
přímo z (25). Derivujíce podle u obdržíme

:: [2al

..;u; O + 2 h (1 + Clilisin2 p')}

=- 2 al

při čemž hodnoty

-VUl

~~ k--

derivací

~~ = 2 (ka

odvodíme

+ Xl-U),

z čehož

ok_
?hA
o v - a1

..;u;

+kP-v
a1

Ok_Zl(1+C12)A+kr(l+c12)~w(I+C12)+ZlLJ
ow al -VU1
al (tJ;
Zlll A
w Zl _ h sin P sin P', o k = al A±- a18
2 al f{J;
adUI
1
Clll
08
-V Ul

..;u;'

+

ak_
a
LJ

,
•

+

Hodnoty těchto derivací pro :případ, že u, v, W, 8, LJ jsou vesměs rovny nule, jsou
dány zlomkem, jenž tvoří činitele výrazu .A na pravé straně (47) vedle rovnítka,
a jsou tedy členy prvého stupně řady vyjadřující k tyto:
k

= Xl U + 'Jh v + Zl W (1 + C12)_
al

Derivujíce
hli

rovnice

(4 7) obdrží~e

Z/

2 al
koeficienty

LJ

"Vf}';.

členů

+ a! 8 + ...

(48)

-V Ul

druhého

stupně

řady

pro

k

+ hllllVll+ kss W2 + kd.82 + k55 LJlI) + hn uv + klS uw + kg u 8 +
h15ULJ + hllsvw + k24V8 + h25VLJ + hS4W8 + hs5wLJ + h458LJ
,(49)

= ~ (ku
+

(tJ;

u2
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ku = (cos2 p sin2 A (1 - et2 sin2 p) - 1)fal
hl3

= cos p sin A cos A (1 = sin p cos p sin A (1 -+- et

ht5

= sm

hl2

2

el2
2

• 2

•

sin2 p)/aj

(e +sine p2)2
t
2

~4

ťUt,

2

1

hl4

t,

cos2 p)/al

p cos p sm A 2 (1

V Ul'
ťU

1-

=== et

1)

2

l

2

+

S5 -

= sin p cos p cos). (1 + e

et2 sin2 p cos p cos A/Ul>

sin p cos2 plUH
at et4 sin2 p cos2 p
et2 , h 4.4 -------~=-(1 ~2) ť Ut '
hS4

h _
h2s

el2 sin2 p cos p sin A/Ut,

sin p cos2 p
1 + el2

hss = - cos2 P (1

cos2 p )/at ťUl>
2

+1)el2

2

_
• 2
( el sin p
h25 - sm p cos p cos A 2 (1 et2)2 -1

k

1)

=_alsin2p_(1+et2sin2p
45 (1+et2)ťUI
2(1+et2)

h =atsin4pťUI
, 55
2(1+et2)S

P)

e 2 sin2
2(1+eI2)
j

+ el cos p)/al
2

,

ťUI•

,

( _1+eI2sin2p)
2
2(1-+-eI2)'

= ~ 2ď + ~2ďt Z + 2 { - Z + (~N - ~ MS) (1 - Q't VUt) +
+ v.a + wy (1+ e -hl (1+ eI2y2»)/at VUI- y sin pA/(1 + e )J(1+ Z)2

~ 2ď22

+ [(ua

+

(1_

2

l

2
1 )

- Q'sV'Ut h2y-

2

I

~ Q'sťUt MA -

~ MQ's

+ [wyA - hty2A - h2(1
Z

= ~M(1-

Q'tťUt)

flJ; (hli'

+ el;r2))/al

-

w) -

U22

fU~l·

(tJ; +

(50)

+ Q'd'lTtA + Q's {tJ; (hl y-w).

Význam jednotlivých veličin zde se vyskytujících byl podán nahoře. Z rovnice
této určíme v příští práci u, v ... pro elipsoid, na němž je 2ď2 minimem.

Résumé. La somme des carrés
des déviations
de la verticale
aux ellipsOldes voisines.
- Dans cet article, on a déduit l'expression pour la somme des carrés des
déviations de la verticale a l'ellipsolde de révolution qui a un autre centre et ďautres dimensions
que l'ellipsolde qui a été la ba.e des calculs des déviations de la verticale. A la différence des
équations de Clarke-Hayford cette équation ne contient pas dans les coefficients des distances. II
n'y en a que latitndes et longitudes.

Porovnání výsledků československé a pruské triangulace
na Hhtčínsku.
V článku "0 pozemkovém katastru na Hlučínsku", uveřejněném v roce 1932
v tomto časopise, dočtli se čtenáři o tom, že Hlučínsko mělo trigonometrickou síť
vybudovánu v době okolo r. 1880 a že tato síť byla dobře stabilisována. Byla
tedy nasnadě myšlenka, zdali tu bylo třeba ještě československé triangulace v r. 1924,
když snad by bylo stačilo vpojiti několik vhodně rozložených pruských bodů do
jednotné sítě na př. 1. řádu a ostatní body identifikovati podle místopisů a převésti
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do soustavy československé; byla by se tak lacino získala síť bodů až do IV. řádu,
neboť vzdálenosti pruských bodů činily 1-3 km. To by býval byl postup, při němž
by se kladlo rovnítko mezi hodnoty dvou trigonometrických prací z různých dob,
a ten by nebyl, jak uvidíme z dalšího, zcela správný. Bylo rozumné, že jsme se
k němu neuchýlili, neboť investují-li se značné peněžní částky do podrobného měření 38 obcí (tolik je jich totiž na Hlučínsku), je třeba, aby také základy měření byly
bezvadné a jejich kvalita aby byla výkonným zeměměřičům známa.
Zajímal jsem se z čistě teoretického stanoviska o to, jaká byla hodnota pruského triangulování, a jak se vůbec mezi sebou porovnávají dvě sítě identických
bodů, jestliže vznikly různými pochody a to v dobách od sebe dosti odlehlých.
Taková příležitost se nenaskytá často, neboť základní zeměměřičské práce se zpravidla
periodicky neopakují. Proto opravdu lituji, že k dosažení přesnějšího posudku nebylo
při vyměňování pruských stabilisačních kamenů - jak se dělo ve vyšších řádech
- pamatováno pří s n Ý m dodržováním identity na možné pozdější porovnání
výsledků. Mluvíme-li v dalším tedy o identitě, musíme vzíti patřičný zřetel na
uvedenou okolnost, a dále na to, že povrch zemský není klidný ani ve smyslu horizontálním, což platí zejména o východní části Hlučínska. Je tu také určitá nejistota v nesouhlase mezi stabilisačním zajištěním spodním a označením povrchovým,
což mnohde činilo i několik centimetrů, jak jsem se při novém stabilisování bodů
sám přesvědčil.

Úřední výsledky triangulace na Hlučínsku jsou obsaženy v publikaci trig. oddělení zemského měření: nKoordinaten und Rohen samtlicher von der trig. Abteilung der Landesaufnahme bestimmten Punkte im Regierungsbezirk Oppeln", Berlín
1885. Vypišme z nich hodnoty oběma triangulacím společných identických bodů
I. řádu, jichž použijeme k porovnání, neboť dobře objímají velkou část hlučínského
okresu.
Výška
nad normál.
uulon

pravoúhlé
y

zeměpisné

r

x

49° 51' 09'2121"
35 37 44'7011

+ 332.797'937 m
- 306.543'249

49° 52' 17-7436"
35 52 59"6494

350.924-151 m
- 303.265'821

49° 59' 27'0649"
35 45 53'3881

-

+

+ 341.572'989

m

290,559'520

:Zeměpisné souřadnice jsou vztaženy k Besselovu elipsoidu, souřadnice rovinné
'patří konformnímu systému pruského zemského měření, jehož osu X tvoří poledník
.310 vých. ,od Ferro. Nulový bod soustavy leží v průsečíku tohoto poledníku se
zeměpisnou šířkou Po == 52° 42' 02'53251 56", která odpovídá zvolené šířce sférické
·Uo = 52° 40' Gaussovy konformní koule; střední poloměr zakřivení uvedené šířky
činí .log r = log YM.N.= 6,805 02740 03, anebo r = 6,383.037'598 m. Jak známo,
nelze těchto rovinných souřadnic přímo použíti, leda jen k docela zběžným výpočtům.
Učinil.jsem zkušenost, že je nutno před použitím souřadnic kontrolovati jedny
.druhými, .aby se prokázalo, že převod byl proveden bezvadně a že v souřadnicích
není tiskových~hyb. K usnadnění převodu souřadnic zeměpisných na konformní,
'provedeného pro dané body v tabulce 1., vypočetl jsem si pro stálou pot~ebu na
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Postup výpočtu

Dáno

'f'

z tabulky II

U
A
. 1.0

dáno
dáno

61.=1.-1..
61."
konstanta

Ili

č. 4 ~ Bobrovnfky,
kámen T. P.

Č.

490 51' 09'2121"

49° 52' 17'7436"

4911 59' 27'0649"

49° 49' 21'791859"

49 50' 30'205755"

49° 57' 38'795309"

35° 37' 44'7011"

3511 52' 59'6494"

350 45' 53'3881"

31° 00' 00'0000"

31° 00' 00'0000"

35') 00' 00'0000"

+ 40 37' 44'7011"
+ 16.664'7011"

+ 4° 52' 59'6494"
+ 17.579'6494"

+4
+

1'00045 2918

1'00045 2918

a

+
+ 4°

V"=a.6A"
V

146 ~ Strahovice,
kámen T, P.

č. 1. ~ Hůrky,
podzemní značka

16.672'24884"
37' 52'24884"

11

+
+ 4°

11

45' 53'3881"
17.153'3881"

1'00045 2918

+ 17.161'15718"
+ 4° 46' 01'15718"

17.587-61154"
53' 07'61154"

ctg U

0'84438 60269 90

0'84381 80223 90

0'84026 68859 82

cos V

0'99673 50867 87

0·99636 69587 93

0'99654 09061 94

ctg Up = ctg U. cos V

0'84162 91798 93

0'83736 03240 01

Up

49° 54' 54'20161"

0'84075 23967 '43
49° 56' 40'11008"

52° 40' 00'00000"

52° 40' 00'00000"

- 20 45' 05'79839"

I - 2° 43' 19'88992"
9.799'88992"
I - 30'94583
9600

52° 40' 00'0ססoo"
- 20 36' 29'29186"

Ua

t::,.

U=Up-

Ua

-

6U"
konstanta

A:

'f'''

9.905'79839"
30'94583 9600

50° 03' 30'70814"

-

9.389'29186"
30'94583 9600

-290.559'520'

m

- 306.543'248 m

- 303.265'822 m

sin V

0'08074 13572 32

0'08516 38622 09

0'08310 36839 21

cos U

0'64515 47627 41

0'64490 13065 74

I

0'64331 18774 70

0'05209 {)6711 68

0'05492 22860 11

1

+

2 35574 68

+

2 76117 90

+

2 54667 95

+

287 65

+

374 80

+

327 54

x = 6 U" . A: <p"

Y

sin A = sin V , cos U
1 ,

Y

+ (fsms

A

3 .

+ 4Osm5

Y
A

y
0'05211 42574 01

A
konstanta

A

'!J

+

y3
6At

y5

+ 24
Y

A4

6,383,037'598 m

0'05494 99352 81

0'05348 70864 77

6,383.037'598 m

6,383.037'598 m

+ 332.647'2644

+ 350.747'5029

+

150'5726

+

176'5134

+

0'1022

+

0'1332

+ 332.797'939

rn

0'05346 15869 28

+ 350,924'150
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m

+
+

341.410'0840

+

0'1164

162'7882

+ 341.572'989
,

m

Hlučínsku tabulku II., která slouží přeměně sféroidických šířek p na U, s argumentem p o kroku l' podle opravených Markových vzorců I) typu

= [1] 6, P + [2] 6, p2 + [3] 6, p3 + ....

6, U

V této rovnici mají pro danou soustavu
notlivé závorkované členy tyto hodnoty:

a pro 6, U a 6, p ve stupních

jed-

+ 0'99876
+ 0·00008

[1] =
[2 J =
[31 = [4]
[5 J =

=-

+

85958 3
44829 I)
0'00000026285
0'00000 001149
0'00000 00000 06

Zastavme se poněkud u převodní tabulky. Pokud vím, existuje pro naše elementy podobná tabulka Schreiberova
a mimo to Jordanova v dodatcích k III. dílu
jeho Příručky. Prvá mi není přístupna a v druhé, její:/, krok je 10', je interpolace
pro pochod sféroid - koule poněkud obtížna. Prof. Krasovskij 2) převádí p na U
podle Jordanovy tabulky vzorcem:

p _ U=

[CP+ p)- CQ + q)] + dl

d~OO". [p - (P+ p)]

+ 6,p,

v němž hodnoty

-+- q) jsou

(P-+- p) a (Q
6,p-d

nejbližší

p-(P+p)

-

1200

2'

p a U v tabulkách,

hodnotám
.

1J

[P-(P+p)

600

-+-

a dl a d2 jsou první a druhá diference veličiny (P
p).
Tedy pro náš jeden bod, na př. Hůrky, by se U počítalo

CP +p)
(Q

49° 51' 47'48596"

+ q)

(.P + p)

-

Q2 '.
03,

•

•

(Q
•

•

49° 50'

+ q) .
•

•

+ l'

•

+

dohromady.
čili

takto:

47'48596"
-0'06513
0'00059
l' 47'42024",

U = 49° 49' 21'79186",

čímž je shoda s výsledkem z naší tabulky potvrzena.
Jinak ukázal převod v tabulce 1., že dané zeměpisné souřadnice přesně odpovídají souřadnicím pravoúhlým;
nepatrné odchylky v mm lze přičísti zaokrouhlování.
A nyní tedy především porov~ejme tento pruský trojúhelník v délkách i úhlech
s trojúhelníkem
československým.
Ctenář tu však nebude míti kontroly;
nám nelze
totiž publikovati
československých
souřadnic z toho důvodu, poněvadž jejich sdělování si vyhra.dila státní finanční správa. Skutečné délky stran z pruských souřadnic
počítáme bud' z hodnot zeměpisných
různými vzorci, na př. pomocí J ordanova
vzorce se zavedením střední šířky, nebo také z hodnot rovinných užitím vztahu

S-

Sp . cos ~,

kdež cos ~

je průměr podobných hodnot pro oba koncové
Tak dostaneme pro stranu
č. 1 4 1-

Č.
Č.

4
.
..
146 . . . . .
č. 146 . . . . .
Č.

Č.

čs. 18.393'639
15.753'148
18.208'451

body délky.

m a pro 18.393'725,
a
a

I) Technische Anieitung, Budapešt 1875, str. 100.
2) Visšaja geodezija, II. díl, Leningrad 1932, str. 357.
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15.753'196,
18.208'645,

rozdíl
"
"

0'086 m
0'048
0'194.

I

Dif e r e n c e

I[
49° 50'

49° 48' 12'698
48 12'595
50 12'492
51 12'389
52 12'287
53 12'184
54 12'082
55 11'980
56 11'878
57 11'776
58 11'674
59 11'573
50°00' 11'471
01 11'370
02 11'269
50°03' 11'169

51
52

53
54
55

56
57
58

59
50° 00'
01
02
03
04
5()0 05'

Podobně
U konformních

vypočteme
souřadnic

~,,_ (/' . 6,x
2 r9
'-

Č.
Č.
Č.

I+
I

I

'

I
i

nám dá úhel

1
4
146

6,

d2

+ 0'000 173"
172
172
173
172
172
173

7498
7670
7843
172
8015
172
8187
173
3 6
172
+ 59'89 88 5 3g"
+ 0000 171"
8703
173
8876
172
9048
173
9221
172

{+ _ 9y _+ y3}
Y-

\

59'89 6809"
6981
7153
7326

úhly buď z rozdílu
má směrové skreslení

u

Výpočet

778"
587
568
721
047
545
215
058
073
260
620
152
855"
731
779
000"

dl

3 r9'

azimutů
hodnotu

nebo

kd v_i
ez y -

-2

opravených

(
Yl

exces .

+ Y9).

na bodě
čs. 50°58' 53'467", pro 50° 58' 52'579",
čs, 63°54'04'807",
pro 63°54'06'518",
čs. 65° 07' 02'386", pro 65° 07' 01'5631/,
0.660",
0'660",

jižníků.

+ 0'888",

rozdíl
rozdíl
rozdíl
rozdíl

-1'7111/,

+ 0,8231/,
0'000"_

Můžeme tedy říci, že tento základní trojúhelník
zcela dobře souhlasí v obou
sítích. Proto ho použijeme k výpočtu přeměňovacího
klíče a přizpůsobíme
pruské
souřadnice
československým.
K přeměně však upotřebíme
souřadnic zeměpisných,
nikoliv rovinných, poněvadž konformní souřadnice mají značná skreslení.

československé

Pruské

označení bodů

Po transformaci činí rozdíly (cP-r.p) a (A-i.)
ve vteřinách

I

v centimetrech

a) stabilisovaných kameny
7
10
22
23
25
32
39
51
90
98
č.138
č.145
Č. 190
č. 234
Č.
Č.
Č.
Č.
Č.
Č.
Č.
Č.
Č.
Č.

I

Č.
Č.
Č.

č.
č.

<í.
č.
Č.
Č.
Č.
Č.
Č.

č.
Č.

394
704 a
714
944
414
124 a
63
34
1034
33
53
44
74
64

+ 0'01064
+ 0'00536
+ 0'00613
+ 0'00029
-0'00185
+ 0;00332
+ 0'U0568
+ 0'00145
+ 0'00920
+ 0'00078
--0'00047
+0'00268
-0'00130
+ 0'00855

-0'00519
-0'00297
+ 0'00424
+ 0'01102
+ 0'00116
+ 0'00077
+ 0'00566
-0'01287
+ 0'01361
+ 0'00081
+ 0-01053
+ 0'00'.&51
-0'00170
+ 0'00278

atd.

+33
+17
+19
+ 9
- 6
+10
+18
+ 4
+28
-r 2
- 1
8
T
- 4
+26
I

-10
6
+ 8
+22
+ 2
+ 2
+11
-26
+27
-r 2
+21
+ 5
- 3
+ 6
-

(

1936/133

Pruské

T

československé

označení bodů

I Po transformaci činí rozdíly (<I>
.-'1') a (.\ ve vteřinách

,I

I

I

č.
č.
Č.
Č.
Č.

č.
Č.

č.
č.
č.

I!

I
I

344
194
184
494
284
314
204
214
54
12

+ 0'00712 I -0'00512
- 0'00985 I - 0'00747
+0'01166 I - 0'00298
-0'023[)6
-0'00707
-0'00509
+ 0'00461
+ 0'01448
+ O'0109!
-0'00614
+ 0'01562
-0'01930
+ 0-01359
II
+ 0'00087
+ 0'00276
+ 0'00291
0'00388 !I

+

atd.

a pruského

+2:?
--30
+ 36
-22
+14
+34
+48
+42
3
9

!I

JI

+
+

-10
-15

- 6
-47
-10
2~j
-12
-38
5
+ 8

+

+

II

Pro střed přeměňovacího
0<1> =

v centimetrech

i

o) stabilisovaných
kostelními věžemi
č. 8
č. 18
č. 38
Č. 48
Č. 72
č.128
č. 152
č. 162
Č. 201
č.245

II

A)

pole československého

se souřadnicemi

54' 16'46593"

a 0.\ = 35° 45' 29·76240"

O'fl = 49° 54' 18'00687"

a O).. = 35° 45' 32'57953"

490

se souřadnicemi

byly vyčísleny

transformační

elementy
m

= + 0'99998

98536

a

m . tg P = - 0'00002 60277 ;
jejich pomocí převedli jsme pruské souřadnice jen oněch identických bodů, jichž
čs. zeměpisné souřadnice
nám byly k disposici. Výsledky převodu jsou obsaženy
v tabulce
a ukazují - jak je také přirozeno -, že nesouhlas je poměrně větší
u kostelních věží než u bodů stabilisovaných
na povrchu zemském. U kostelů tvoří
:příznivou výjimku 6 č. 201 ~ Křenovice, neznámo proč, a 6 č. 245 ~ Pšov, který
Je velmi masivní a byl snad proto zvolen za počátek souřadnic jedné místní soustavy v Německu. Celkem
však
není
souhlas
nikterak
uspokojivý.
Je
zřejmo, že tu vykonal značný vliv větší dobový odstup, měřická metoda a způsob
urče~~ bodů, ovšem kromě dříve vzpomenuté
malé nepřesnosti
v identitě bodů,
stabIlIsovaných
kameny. Pokud jde o určení bodů, všimli jsme si, že zásady pro
~ě !lebyly před 50 lety v Prusku tak přísné, jako jB tomu nyní u nás. Stačí na př.
JIŽ Jen pohled na instruktivní
příklady v Gaussově příručce: "Die trigonometrischen
u. polygonometrischen
Rechnungen
in der Feldmesskunst".
Našli jsme v pruské
síti body, jichž umístění na mnohem nižších kotách, než je nejbližší okolí, nasvědčují tomu, že rozložení urěovacích směrů nebylo bezvadné, asi se zřetelem na signalisaéní náklady. Uveďme konkretně
na př. bod č. 81, zv. Karlovec, který byl
prav.děpodobně z úsporných důvodů situován na kotě 270·29 m, tedy o 9 m níže
nežlI náš nový bod na témže návrší, a neměl tedy asi spojení na sever. Podobně
byl zvolen pro nás nemožně na svahu bod č. -3, zv. Ludgeřovice
I, na
vrstevnici 285'63 m, ač mohl býti zcela dobře určen na výšce 292 m, kde je bod
náš atd. Při oceňování přesnosti souřadnic sluší v neposlední řadě také poukázati
na dovolené meze pro podrobné
měření; ty byly a jsou v Německu, jak znám?,
mnohem vyšší než naše. Také okolnost, že jde o 'území při státní hranici, sniŽUje
částečně - ovšem v obou případech - hodnotu souřadnic některých bodů, poněvadž dokonalému určení byla na překážku nepřekročitelná
hraniční čára.
Bylo tedy jistě odůvodněno,
že se na Hlučínsku
vybudovala
jednotná ·síť·
československá bez ohledu na síť pruské Landesaufnahme,
stejně jako bylo správné,

m.
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že bylo podrobné měření prohlášeno za původní, ač tu. již existovala mapa
zemková kniha.

po-

Résumé. La co mp arai s on des rés ultat s de la tri angul a tio n t c h éc o slov aq ue
et prussienne
sUr le territoire
de Hlučín. La triangulation de IV.ordre sur le territoire
de Hlučín joint par le traité de Paix de St. Germain a la Tchécoslovaquie a été exécuté déja vers
l'année 1880 par l'admi.nistration prussienne (Landesaufnahme). Avec la création du réseau cadastral
tchécoslovaque dans l'Etat entier on a précisé en meme temps snr le territoire de Hlučln en année
1924-1925 de nouveau beancoup de points trigonométriques identiques avec les points prussiens.
II est alors possible de comparer les résultats de ces deux opérations trigonométriques indépendantes accomplies a différentes époques.
Pour la comparaison l'auteur a choisi un triangle cardinal identique de I. ordre qui est
conforme dans les deux systeme s en ce qui concerne l'angle et la longueur. Puis il l'a employé
pour déduire la clef de lllotriangulation, par laquelle il a transformé les coordonnées géographiques
des points ďun systeme a l'autre. II se sont manifestées des différences exprimées sur le tableau III.
Ces différences sont assez considérables et on peut les expliquer en partie. L'auteur en fait la déduction qu'il serait juste si le nouveau mésurage du territoire de Hlučín (38 communes) recevait
des bases trigonométriques tout a fait nouvelles.

Dva příspěvky k dělení lichoběžníků.
Prof. Ing. Dr. AI. Tichý.

Jednou z důležitých základních úloh civilního zeměmence je dělení lichoběžníku, kterého se dá i jinak upotřebiti, jak na př. znázorněno na obr. 1. Má se
tam odděliti od různoběžníkové částice plocha ABHG = p s podmínkou, aby dělící
příčka GH = y byla rovnoběžna s AB = Zl'

Po změření
ného vzorce

Zl

se vypočte předběžná šířka x' oddělovaného pruhu podle přibližx'

~L.

(1)

Zl

Podle ní se vhodně zaokrouhlí výška V pomocného lichoběžníku ABFE, v němž
se změří dále EF = Z2' Vypočte se jeho plocha P.
V dalším pak je nutno řešiti úlohu: Od lichoběžníku o známé ploše P odděliti část o ploše p tak, aby dělící příčka (lH byla rovnoběžna se základnami.
Úloha tato má dosti četnou literaturu. Rešení různých autorů jsou více nebo
méně způsobilá pro praktic~ou potřebu, zejména polní, podle toho, na jakém principu bylo řešení podáno. Zádoucno je, aby řešení bylo co nejjednodušší, neboť
v poli, kde vedle logaritmického pravítka není jiných pomůcek, nelze konati žádných rozsáhlých výpočtů. Praktické řešení podal na př. Ing. Her r ma n n ve Věstníku
Inženýrské komory, ročník 1929, str.44.
Ještě jednodušší řešení, která jsem odvodil pro své praktické práce, podávám
v tomto pojednání.
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1. Jde v něm o přímé vypočtení výšky x, kterou oddělovaná část musí míti.
Podle obr. 2. jsou dvojnásobné plochy pomocného lichoběžníku a oddělované
části:

V;

2P=(ZI+Z;l)'
2P

= (Zl + y)
2p

x=
Zl

GK

Y = Z;l T

I

= .Zi T'" Z
Y

položí-li se poměr

= 7c,

Zl -;: Z2

. x.

.

+Y

= Za

= + k(V

+ (V-.'l:)(Zl-Z;J)
V
.

,

(3)

--x),

Z2

(3 a)

poněvadž je pro všecky pod o b n é lichoběžníky

konstantní.
Dosadí se do vzorce (2), který se upraví a pak vychází:
2pV

x=

(Zl

+ Za) V + (Zl -

Za) (

V - x) .

Tato rovnice by vedla na rovnici kvadratickou, poněvadž hledané x je také
na pravé straně, a to ve jmenovateli. Ale právě tato okolnost připouští jistou
při b I i ž n o s t řešení, totiž tu, že za x ve jmenovateli lze dosaditi nejprve přibližnou
hodnotu x' podle rovnice (1) a pak vypočísti lepší hodnotu x". Kdyby však přesnost výpočtu nestačila danému účelu, lze výpočet ještě opakovati s lepším x''', ale
pak tato hodnota již úplně vyhovuje.
2. Dále je nutno počítati dělící příčku y. V rovnici (3 a) je podle předešlého
GK.~z"=k.
(obr. 2.)

Je tedy jedna hodnota

Y = Za

(V - x).

+ ;;"= + 7c(V
Z;I

- x).

Druhá hodnota je (též obr. 2.)
y=zl-A
Kontrola: z'

+ z"

= Zl

-

L =Zl-~

..!

Zl-Za

=Zl--V-x=Zt-7c.

za (obr. 2.).

p=

ZI+Y
2

. x.
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x.

4. Pro vytyčení dělící příčky je vhodl).o počítati úseky na ramenech rH rs, jež
příčka utíná, a pak je v poli odměřiti, což je pohodlnější než vytyčování výšky x
(obr. 2.).

=r1'=-Y'r1

AG

Podobně i pro druhé rameno
a počítají se úseky r's, r"s.

x.

Vzorce jsou stejné, jenže se dosadí

r2'

r2

za

1'1

5. Příklad.
Od daného lichoběžníku (obr. 3.) odděliti proužek o výměře 30 a.
p = 150
Změří se obvod a výška, tedy:
a V=80'Om.

Zl

t

90 . 80 = 9600 mS.

= 150'0 m, Z2 = 90·0 m, r1 = 82'0 m, r2 = 99'355 m

Podle rovnice (1):
,
3000
x = 150

= 200'. m.

Podle rovnice (4):
x"

x'''

=

3000 X 80
_ 2400 = 21'053 m
9600
60 X 60
114

+

2

=

3000 X 80
_
60
58947
~.600+
X '
2
Tato hodnota se vezme za x.
k

.

=

Zl -

V

Z2

=

24.000
1 1
1136'841 - 2 '11 m

9 0 = 0'75 m
80

z' = k. x = 0'75 X 21'111 =
15'833 m
z" = k (V-x) =0'75(8021'111) = 0'75 X 58'889 = 44'167 m
Kontrola z'
z" = (Zl - Za) =
60'000 m
'!I

=

+

/11 -

z' = 150
-

y = Z2

15'833
134'167 m
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+ z" =
+

90
44'167
104'167 m '

Plocha

}J

=

150

+ ;34'167

. 21'111 = 2999'63 ml!

Má býti
30()(}OO
Rozdíl~-0'37
Se stanoviska měřického je to však výsledek zcela přesný.
Mír y pro vytyčení:
AG = 1"1 = ~ ·x = ~~·21'111

=

ml!

21'64 m

82
(V- x) = 80.58'889=

r

GE=r'\=+'

ml!

60'36 m

Součet = rl = 82'00 m
,

r2

99'355 . 21'111 __

r2=-----y-'x=

r"2=

i

80

·(V·-x)=

99~~55·58·889=73·136m

Součet = r2 = 99'354 m
6. Další otázka je, s jakou pře s n o stí nutno počítati výšku x, aby chyba
v ploše ležela~v dovolených mezích.
Chyba + LI x ve výšce x má za následek chybu + LI 'li v dělící příčce y.
Vlastně dělící příčka 'li se skládá podle rovnic (5 a, b) ze stálé veličiny (základny
lichoběžníku) a z proměnlivého přídavku [rovnice (5 a, b)], do něhož pouze se přenáší chyba + LI 'li výpočtem. Na př. přídavek: z' = k . x

+

(z' ±_Lly)=k(x
.

+ LI 'li = +

=+

k LI x

Llx).

Zl -

V

Z2

. LI x.

Dvojnásobná oddělovaná plocha je tedy:
2(p + LIp) = (Zl
'li + Lly) (x + Llx).
Po vynásobení, zanedbání malých veličin 2. řádu a dosazení podle rovnic
2 p + 2 LIp = (Zl
'li) x _-t k . LI x . x + LI x . Zl + LI x . 'li,
z čehož konečně:

+

+

= + __ 2_Ll_p__

LI x

-

+y+k.x

Zl

.

V tomto vzorci značí LIp dovolenou chybu v oddělované ploše, jejíž velikost
je známa.
Dovolené chyby v plochách, získaných číselnýrpi metodami, závisí na přípustných chybách délkových, jež předpisuje na př.Csl. návod A pro měření katastrální. Praha 1931, v tab. III.
Z toho je snadno možné odvoditi LIp podle známého pravidla:
LI p = Z

z.

•

LI v

+ v . LI z

. . . je základna, v našem příkladě

Zl

ty

(10)
= 142

m

v. . .. je výška, v našem příkladě
x = 21 m
Podle tabulky III. jsou dotčené dovolené odchylky: LI z = 0'1 m a Ll1) = 0'04 m.
Tudíž:
LIp = 142.0'04
21.0'1 = 5'68
2'1 = 7'78...:..-+ 8 mlI:
16
16
...
Llx=
1150
134 0'75 X 21 - + 300 = + O'ODm.

+

+

±

+

+
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Bylo by nutno počítati x tedy až na + 5 cm správně. Proto v předešlém
přl1dadě předběžná hodnota x' a pak první přibližná hodnota x" nevyhovují ještě,
a je nutno počítati další hodnotu x"'.
Je totiž správné x = 21'111 m
x"'.
Předběžná hodnota x' však 20'00 m, tedy rozdíl- 1'111 m. Přibližná hodnota
x" je sice již 21·053 m, ale přece rozdíl 0'058 m oproti hodnotě správné poněkud
překračuje dovolenou mez. Tudíž i diference v ploše je o málo větší, nežli dovoleno.
Záleží ovšem na bonitě místního pozemku, mohla-li býti i tato, poněkud chybná
plocha prakticky podržena.
Popsaný způsob dělení lichoběžníku je snad vůbec nejjednodušší a pro vyčíslování nejsnazší, taki:e se hodí velmi dobře pro praktickou polní práci. V kanceláři,
kdež je počítací stroj k ruce, je teprv velmi pohodlný.

==

Pro zajímavost zkoumané otázky uvádím ještě další způsob, který se zakládá
na poměrném
dělení výšky V.
V lichoběžníku (obr. 4.) o ploše P má se odděliti část ABFE o ploše Pl'
Zbývající část ODEF má tedy plochu P2' Obě části mají hledané výšky Xl' X2 a
platí Xl
X2 = V. Dělící příčka je EF = y. Dvojnásobné plochy dílců jsou:

+

2 Pl
2p2

= (Zl
=(Z2

+ y)

+ y).

.

Xl
X2

Kdybychom znali délku příčky y, bylo by možno naráz vypočísti obě výšky Xli
neboť by byla známa správná poměrná
čísla, podle kterých
je výška
lichoběžníku
dělena.

X2'

Jr

Neznámá délka y příčky se stanoví opět přibližovacím způsobem takto:
Vypočtou se napřed předběžné výšky x' 11 x' 2 podle vzorců
, X 1--'

Pl
Zl

Předběžná poměrná čísla PI Z2 a P2Z1 jsou známa a v jich poměru se rozdělí
výška V, takže musí platiti na kontrolu:
X'l

+ x'2=V,

Nyní se počítají opět předběžně dříve uvedené úseky (jako v dřívější rovnici 5 b)
(13)
(I) = k . X'lI
(z") = k . X'2,
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takže předběžná dělící příčka
y'

= Zl -

= Z2 + (z").

(z')

Vypočtené y' se dosadí do rovnice (11) a tím se získají již velmi PrIb Iiž n á poměrná čísla Pl (Z2
y')a pj (Zl
y'), s nimiž se udaný postup opakuje.
Zpravidla již tento druhý výpočet stačí, neboť vypočtené výšky XH X2 již leží
v dovolených mezích.
Další zcela analogické opakování vede skoro k úplně .přesnému výsledku.

+

+

Příklad
(pro obr. 4.).
hodnoty.
Poměrná čísla podle rovnice (12):

a) Předběžné
Pl

= 3000 X 90 = 270.000
6600 X 150
990.000

Zj

=

P2 Zl

27
99

=

v
[pz] = 80:

[pz]

3
11
14

14 = 5'7143.

V

Xl

= [pzJ .

PIZ2

= 17'1429 m

X'2

= [.::,.P2Z1

= 62·8573 m

Součet = V = 80'0002 m
k = (Zl

Z2) - 0.75.

-

V
(z') = k . X'l = 0'75 X 17'1429 = 12'86 m
(z")=k. x'l/=0'75X 62·8573 = 47·14 m
Součet = Zl -:- Zl/ = 60'00 m

y=
b) Druhé
})l

Zl -ZjJ

+

přibližné.

-

hodnoty
(zjJ

P2 (Zl

S = 150 -12'86 = 137·14 m
90
47'14 = 137'14 m

+ s; =

+ y') = 3000

(90

Poměrná čísla podle rovnice (11):

+ 137) =

681.000

2270
6314
Součet . .• . 8584

+ y) = 6600 (150 + 137) = 1,894.200
80: 8584 = 0·0093196
Xl
XjJ

= 2270 X 0'0093196 = 21·155 m
= 6314 X 0'0093196 = 58'844 m
Součet = V = 59·999 m, dif. 0'001 m

z' = k .
z" = k .
y

=

Zl -

=

ZjJ

Xl
XjJ

= 0'75 X 21·155 = 15·866 m
= 0'75 X 58'999 = 44·133 m
Součet = Zl - Z2 = 59'999 m, dil. 0·001 m

S = 150 - 15·86@= 134'134 m
=: 90
44·133 = 134'133 m, dif. 0·001 m.

+ z"

+
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P = 150

+ 134'134
2

.21'155 = 3.005'4 m2
Má býti
3.000'0 m2
Více
5'4m2
Dovoleno
+ 8'0 m2

+

Z měřického stanoviska již tento výpočet vyhovuje.
c) Pře sn é hod not y. Poměrná čísla podle rovnice (11):
P1 (Z2
P2 (Zl

+ y) = 3000 (90 + 134) = 672.000
+ y) = 6600 (150 + 134) = 1,874.400
Součet

2240
6248
.8488

80 : 8488 = 0'009425
Xl

= 2240 X 0'009425 = 21·112 m

X2

= 6248 X

z' = k .
z"= k .

0·009425 = 58'887 m
Součet = V = 79'999 m, dif. 0'001 m

Xl
Xli

= 0'75 X 21'112 = 15'834 m
= 0·75 X 58'887 = 44'165 m

Součet = Zl
y

P=

= 59'999 m,

dif. 0'001 m

= Zl - z' = 150 - 15'834 = 134'166 m
=Z2 + z"= 90 + 44'165 = 134'165 m,

dif. 0'001 m

Zl

ty.

Xl

-

Z2

= 150 = ~34'1655 .21'112 = 2999'65 m2

Má býti
Dif.
Dovoleno

+

3000'00 m2
0'35 m"
8'00 m2

Doslov: Poněvadž oba způsoby zde uvedené jsou přibližovací,
je možno
přizpůsobovati ostrost výpočtu v každém případě místním poměrům (bonitě pozemků) a pracovati vždy tedy účelně i hospodárně.
Résumé. Dana l'article précédant l'auteur décrit deux méthodea du partage d'un trapeze
par une parallele aux bases.
a) Premiere
méthode:
On calcule successivement la hautenr x (Fig.2) de la partie
divisée d'apres la formule aimplifiée N0 4, et en suite la 10ngueUl de la ligne de partage GH
(Fig. 2) d'apres les formules N0 5 a, 5 b. Pour controle on peut calculer l'aire de la partie divisée
d'apres la formule déja bien connue (équation 6).
b) Deuxieme
méthode
(Fig. 4): L'autenr snppose, que la ligne de partage divise la
hauteur V (connue) du trapeze dans un rapport donné (par équation 11):

+

+

Xl : x2 = PI (Z2
y) : P2 (Zl
y),
ou. Xl' X2 sont les hauteurs des parties du trapeze. Ph P2 leurs aires connues, Zl' Z2 les bases du
trapeze (aussi connues) et y la longueur de la ligne de partage. Les grandeurs Xl' X2' Y peuvent
étre successivement calculées d'apres les formules 12, 13 et 14, d'ou résultent leurs valeurs approximatives. Alors on peut remplacer y dans l'éqnation 11 par sa valeur approximative pour obtenir
des nombres proportionnels, déja tres bons. Encore, s'i! était necessaire, on peut répéter la marche
du calcul pour obtenir les résultats pratiquement exacts.
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Plán vodovodního potrubí Starého města pražského
z konce XVII.století.
Město Praha má ve svých hojných sbírkách mezi jinými též dva zajímavé
plány pražské.
Plány ty představují rozvod potrubí vodního. Jeden z nich uložen jest nyní
v Ar c h i v u m ě s t a P r a h y, pochází od mlynáře - zeměměřiče Václava Josefa
Veselého z roku 1729. (Dříve byl uložen ve sbírkách M!lsea města Prahy.) Zmiňuje
se o něm Dr. V á c I a v Voj t í šek v 8. čísle knihovny Ceské společnosti zeměvědné
v Praze (1912): "Staré plány pražské", str. 21, al. 75.
Reprodukce plánu byla původně připojena k dílu Dr a J o s e fa T e i g e ho:
"Základy starého. místopisu pražského", díl I, Praha 1910; podrobněji pojednal
o plánu Teige v Casopise přátel společnosti starožitností českých v Praze, ročník
XVIII, (separát: Ze staré Prahy, IV., Praha 1910), kde byl plán též reprodukován.
Druhý obdobný plán vystaven jest v Museu města Prahy pod čís. inv. 3739.
Jest to pergamen dosti špatně zachovalý ze dvou kusů slepený - čáry, písmo
pobledlé - a zdá se, že ho kus chybí, kraje jsou pak vůbec potrhané.
Průměrná délka jest 137 cm, průměrná výška 56 cm. Na hořejším kraji jest
patrný zbytek orámování - všude jinde chybí.
Kdežto archivní plán Veselého má řádný titul: "Spravedlivý Grundt-Riss
atd.", na plánu Musea hlavního města Prahy jakýkoliv nápis chybí.
Na archivním plánu jest nakreslen pouze znak města Prahy, na musejním
však na levé straně část vodárenské věže staroměstské, vedle ní říšský orel, vpravo
český lev, držící říšské jablko, na horním a dolním pravém rohu jsou zbytky
rostlinného dekoru.
Figurální výzdoba, jako jest na plánu archivním, u musejního chybí. Nejsou
na něm také vykresleny podoby jednotlivých významných budov, jako na plánu
archivním, pouze jsou zde vykresleny kašny, ponejvíce jako dřevěné, válcové neb
krychlové kádě, jiné však velmi bohaté, tak na př.: obecní kašna v Seminariu (III),
v klášteře u sv.Jiljí (28), obecní (žehrovská) kašna na rynečku 1) (E) a ozdobná
pumpa s císařským orlem, dále mramorová kašna (Krocínova) (F) na velkém rynku;
ozdobné kašny jsou označeny číslicí 12, 13, 152.) Z budov vyobrazena jest pouze
budova hlavní stráže na Staroměstském náměstí (Haubt (!) Wach).
Avšak velmi význačně jest vyznačeno potrubí; u odboček k jednotlivým kašnám
jsou zakresleny vstupní šachty. (D Platnéřské ulice se potrubí ale proplétá jako
pentle.) Rozsah plánu jest omezen asi takto: na straně levé: Vltava (klášter Křižovníků, Špitál u Mostu (V), na horní straně: Zidovské město, klášter sv. Anežky
(XVI), vpravo: Rybná ulice, pivovar u Pepřlů (XXV), Královský dvůr (43), dole
zahrada p. Štuparta (19), Perštýn (29) a u Zlatého okouna (38).
Plán jest orientován: SSV, přihlížíme-li k Týnskému chrámu, jinak spíš se
jedná o schema, ani ne tak o skutečný plán. Při porovnání s plánem Jiittnerovým
(z r. 1811-1815) nelze o tomto pergamenu jako o plánu vůbec mluviti, neboť
veškeré míry a poměry selhávají, zejména v okolí Perštýna a od Perštýna k Vltavě.
Týž úkaz jsem seznal, ale ne v tak velké míře, při porovnání vzdáleností jednotlivých význačných objektů na plánu Veselého s porovnáním na plánu města Prahy
(z r. 1909), takže i na plánu Veselého jest měřítko spíše pro ozdobu než pro
skutečnou potřebu.
Nad nápisy musejního plánu vpravo nahoře jest nakresleno měřítko. (Pět
dílků = 42 mm.) První dílek jest rozdělen na 9 (!) menších dílků, ostatní děleny nejsou.
t) Ze žehrovského pískovce.
2) Viz níže: Seznam stojanů.
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Označení dílků: první neoznačen, druhý označen číslicí 12, třetí 30, čtvrtý
40, pátý 50. Dílky jsou nestejné; první(dělený na 9 dílků) měří 8 mm, druhý 7 mm,
třetí 10 mm, čtvrtý 81/2 mm, pátý 8 mm. Již toto uspořádání měřítka a celé jeho
skromné provedení ukazují, že to není míněno tak vážně.
Jak bylo již řečeno, při levém kraji plánu jest znázorněna Staroměstská vodárna. Voda čerpala se pumpami na tlak, pohon obstarala vodní kola na spodní
vodu, voda tlačila se do věže, kde byla nádrž. Z ní se voda rozváděla do tříD)
vodovodních řádů.
Podrobnější popis strojního zařízení popsal Ing. Jaroslav Pavlánský v čas.
"Plyn a voda", r.1928 ve článku" vývoj zásobování vodou hlavního města Prahy
od XV. stol. do konce roku 1927" (zvl. otisk vydán r. 1928 nákladem vodáren
města Prahy).
Všechny tři řády vycházejí tedy z nádrže (na výkresu dobře patrna) ve věži
vodárenské, jdou ulicí Anenskou; řád Dlouhostřídský a Rynečný uhýbají pak k severu do ulice Liliové, sledují ulici Karlovu, procházejí ulicí Seminářskou do Platnéřské. a rozcházejí se asi u kostela sv. Mikuláše.
Rád Dlouhostřídský postupuje ke kostelu sv. Mikuláše, pak do tří obecních
kašen v Zidovském městě, dále pak do území Dlouhé třídy. Rynečný řád jde pospolu s Dlouhostřídským, avšak za Křenovským domem se od něho odděluje a pokračuje až ke Krocínově kašně, maje tři odbočky, a to: do ul. Týnské, Celetné a
směreIJl k Dlouhé třídě a k Masným krámům.
Rád Perštýnský táhne se směrem jižním, ulicí Liliovou a rozvětvuje se na
potrubí, zásobující okolí ulic: Konviktské, Bartolomějské s četnými odbočkami, ~ak
jde jedna ,spojka do kláštera sv. Jiljí, která se pak rozvětvuje do ulice Ji1ské ake
Kotcům. Rády jsou místy spojeny, aby v případu ohně mohla postižená část města
dostati více vody než obyčejně.
Na plánu vpravo jsou následující vysvětlivky:
v

V y s vět Ii v k y vše c h s t oj a n ů, k t e r é s e u ž í v aj í z vod á r n y
Staroměstské.
I. Řád hořejší

Perštýnský:
(Za počtem stojanů jsou uvedena nynější čísla 4).)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

v domě obecním mlýnském
u pana· Dvořáka
U Pachtů
Na klášteře sv. Anny
U pana Zatočila.
ehybí
u pana Švagerky
U Hitlánků pana Zatočila
V zahradě pana Dobřenského 5)
v pivovaře pana Globicze
u pana Bindry
v konviktě u sv. Bartoloměje
v zahradě pana Reismana
ve vino palně téhož
v zahradě plna Bůzka
U pana Wendelýna
V pivovaře Sv. Jezu
U Bergdolta Kováře

1
1
1
3
1

-

1-203 Anenská
1-209 Anenské
1-208 Anenské
1-211 Anenské
mezi klášterem

ul. 2 - Ul. Kar. Světlé 49
nám. 4, roh ulice Na Zábradlí
nám. 6, Ulice Kar. Světlé 38
nám. 10 (U Haasů)
sv. Anny a sv. Jiljím

1 1 1 -

mezi klášterem sv. Anny a sv. Jiljím (jižně)
1-269 Betlémské nám 1
1-271 Náprstkova 12 (U Dobřenských), fronta též do
Betlémské ul.
1 - pravděpodobně čp. 309-1, Bartolomějská ul. 13
1 - vedle v sousedství čp. 309-16)
3 - I 295 Konviktsk,t ul. 16
1 - 1-307 Bartolomějská ul. 7
1 - 1-296 Konviktská ul. 12
1 - I
Konviktská ul.
2 -- 1·299 Ul. Kar. Světlé 14
2 - 1-316 Ul. Kar. Světlé 13, proti Jechovi, roh Krocínovy ul.
1 - 1-301 Ul. Kar. Světlé 8 (Jech)

3) U plánu Veselého do čtyř vodovod. řádů (ale v jeho součtu je uvedeno 5!).
4) ZjIštěno jednak dle skutečnosti, jednak dle Ruth: Kronika král. Prahy, v Praze, Korber
1903, Líva Václav: Studie o Praze pobělohorské (Sborník příspěvků z dějin hl. m. Prahy a Drem
M. Lierem. Velkou potíž při zjišťování domů činí to. že v r. 1805 byly domy v Praze přečíslovány,
jsou tedy uvedena čí~la popisn.á, zavede~á r. 1~05. Také názvy domů byly někd~ změněnY;,... .
5) Čp. 271-1 mel fronty Jak do ulIce Zlaté, tak do Betlémské, tak Jako celá rada domu·JInych
měla fronty do dvou ulic.
6) Plán v. těchto místech velmi nepřesný.
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19. V zahradě pana. Stuparta
20.
21.
22,
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
[33.]
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

«.

[45.]
[46.]

1 -

1-.340 Národní tř. 23, ovšem zahrada byla velmi rozIláhlá a dům stál tam, kde je dnes policejní ředitelství
U pana Kuěery
1 ~ I
Na Perštýně (polohu nelze přesně určiti)
v domě pana Reyssmanna
1 - 1-348 Perštýn, roh Bartolomějské ul.
v pivovaře Na Haldě
1 - 1·346 Perštýn 9, fronta též do Bartolomějské ul.
U paní Malanotovy
1 - 1-311 Bartolomějská ul. 8
v purggrabském pivovaře
1 - 1-356 Perštýn 12
V Nebi
1 - 1-355 Perštýn 14, roh Skořepky
v pivovaře p. de Bossi
1 - 1-527 roh Perštýna a Skořepky (proti Nebi)
v domě pf Bičkové
2 - j-ravděpodobně ve Vejvodově ul.
v klášteře sv. Jiljí
2 - 1-235 Husova. ul. 8
Na Perštýně
1 v pivovaře pana Wokouna
1 - 1-420 Uhelný trh 1
na faře sv. Martina
1 - 1-417 Národní tř. 35 a Martinská ul. (2 fronty)
v obecní kašně na Uhelném trhu 1 v domě u Břekovců
1 - I~359 Martinská ul. 3
v klášteře sv. Michala
1 - Michalská ul.
v kašně U Kotců
1 u pana Blovského
1 - 1-427 Uhelný trh, nyní zaniklo
v klášteře sv. Havla
1 - 1-539 Rytířská ul. 31
U zlatého Wokouna
1 - 1·400 Rytířská ul. 28
obecní kašna za Karolinem
1 v domě bukvojském
1 - 1-562 Celetná ul. 20, Ovocný trh
v domě Kaplířově
1 - 1-651 Celetná ul. 18
v obecním domě v Temple
1 - I
Templová ul.
v královském dvoře
1 - 1-654 Representační dům a Obchodní a živnostenská
komora
U Fišero
1- 1-451 Jilská ul. 20
U Wysnaberského
1 - 1-508 Havelská ul. 9
li hraběte Herzána
1 - 1-588 Celetná ul. 12 (správně Hrzán [Hrzaň] z Harasova)

Summa všech stojanů, které se užívají z řádu Perštýnského

= 53.

I. v domě pana Binagi
II. u paní Kromhozlové
III. v koleji Jezovitskám
[IV.] v obecní kašně Sem.inarium
V. ve špitále u Mostu
VI. u zlatotepců
VII. v Židech kašny
VIII. v klášteře sv. Mikuláše
IX. U Binagů na Rynku
[X.] v domě p. Schuhknechta
XI. u hraběte z Trautmansdorfů
XII. Obecní kašna U Hlavů
XIII. U Hlavy Mydláře
XIV. v zahradě Czelestinovic
XV. v obecním dvoře
XVI. v klášteře u sv. Annyssky (!)
XVII. U císařského rychtáře
XVIII. V pivovaře p. Doc. Rosi 7)
XIX. V pivovaře u Štiků
XX. u pana Čermáka
XXI. ObecníkašnaukamennéPanny
XXII. Na šlachtatě
XXIII. U pana Čeěelického

1 - 1-188 Karlova ul. 4, druhá fronta Anensltá 3
1 - 1-221 nU Dohalských", Liliová 17
4}
.
1 - 1nynější Klementinum
3 - 1-191 klášter Křižovníků s červ. hv., Ktižovnické nám. 3
1 - 1- 13 li Radnice 8
3
1 - IStaroměstské náměstí
1 - 1-935 Staroměstské nám. 6 (podle Lívy 934)-(vasanaci)

XXIV. V přvovaře u Hrubýho muže
XXV. V pivovaře u Pepřlů 8)

1 1 -

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

1-922 Dlouhá tř. 11 a v Kolkovně 1

---

1-859
11-800
1-811
11-739
1-705
1-706
1-692
1·714
1-752

Kozí ul. 11, roh Vězeňské
asi mezi Kozí a Vězeňskou
U obecního dvora 9
(D sv. Anežky)
Dlouhá třída proti p. Čermákovi, viz XX.
Dlouhá tf. 27, Rámová 1
Dlouhá tř. 18, roh Masné 1
Dlouhá třída 22
Rybná 22, roh Benediktské 1
Dlouhá H. 38, Rybná 19
Haštalská 14 - druhá fronta (dříve) též do
Dlouhé třídy
1-731 Dlouhá třída 41
1-730 Dlouhá třída 43

[ ] Stoja.n není na plánu vyznačen.
7) Dr. Rosa.
8) Podle Rutha nU Peprlů" (Vít Pepprle z L~wenburku, cís. ryehtáf
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[Líva]).

XXVI. u pana Kúnka

XXVII. u pana hraběte Laššanskýho
XXVIII. U pana Hiittla (či Hiedla)
XXIX. není v seznamu

t - 1-119

Kariova ulice T inístecll ti madré Atiky 9)
1 - 1-239 Lassanského (Husova tř. u něm. techniky 9)
l' - 1u Sv. Jiljí
asi v místech Clam-GaUassól'a paláce

1 - 1-189 a 1-197, Karlova 2. Anensk.á 1
U pana hrab. Czabelyckého
1 - 1-186 Anenská 5, Karlova 8
U pana hrab. Sternbergky
V Seminarium
1 - 1-190 Karlova Ul.} lil
.
1 - 1-190 Karlova ul. ' - ementmum
V koleji S. Jezu pro ryby
V Ziehrovský obecní kašně (na rinečku)
1 - (na malém náměstí)
F. V Wraniorový kašně
1 ,- mramorová (t. j. Krocínova) Staroměstské nám.
G. U Zlaté Trouby
1 - 1-933 Staroměstské nám., u Pařížské ul.
H. U Paulánů
1 - 1-930 8taróměstsk6 nám. 11 (záchranná stanice)_
I. U Sšeydlerů
1 - 1-606 Staroměstské nám. 16
.
K. V Renthauzu
1 - Mezi domem 1-606 a domem pana Rohlfi'sbergkA
L. U paní hrab. 8ternbergkový
1 - 1-608 Staroměstské nám. 14
M. U p. z RohHfsbergku
1 - Mezi Ungeltem a Masnými krámy (v Týnské ulicí)
N. V klášteře sv. Jakuba
1 - 1Roh Jakubské a Stupartské

A.
B.
C.
D.
E.

Summa stojanů řádu Rynečného 13.
Summa ,všech řádův stojanův, které se užívají ve Starém Městě Pražské:t:l1= 96.
Těch pak, které se neužívají a voda do nieh nyní neteče, zůstává jich
...........................__
:
, (nevyplněno).
A. (current) V domě u Jaroňů 10), nyní
p. Wořikovského 11)
.1 B. U dolejších Kobrů
1 C. U hořlljších Kobrů
1 D. U p. Pergmistra
1 E. U zlatého prstenu
1 F. U Kolczů
1 G. U Ursynů
1 -

podle polohy "U Vořechovských", 1-219 tiliová
u Sv. Jiljí
u Sv. Martina.
Staroměstské náměstí, vedle PaWánů
1-630 Týnská ul. 6
1·739 Dlouhá třída, proti p. éermákovi (XX)
u Masných krámů

7

Summa= 7.
Přímo v plánu jsou (mimo čísla a písmena shora uvedená) ještě tyto naplsy:
Miesto Židovský (dvakrát). Kaprovicz ulice (u pana hrab. z Waldštýnů}, Ulice PlatHÝl'l8ká,..
Dům Křllnovitcz, Rathaus, F = Welkeg Rynk, Haubt Wach, 15 = Kocze (dvakrát), Týnský kostel,
Ungeldt, Masné krámy, XXI. Dům u kamenné Panny.
Na plánu musejním činí tato suma:
Počet stojanů podle Veselého činí:
1. řád Perštýnský
= 53,
1. rameno prvního řádu Perštýnského = 28 výtoků,
2. řád Dlouho-Střídský = 35,
2. rameno druhého řádu Perštýnského = 29 výtoků,
3. řád. Rynečný
= 13,
3. řád Rynečný
= 17 výtoků,
4. první rameno řádu Dlouho-Střídského = 18 výtoků,
celkem 101.
5. druhé rameno řádu Dlouho-Střídského = 16 výtoků;
Neužívá se
7;
zbývá 94.
celkem 108 výtoků.
Na plánu však uvedeno 96.

Nebylo tedy těch kašen mnoho.
Ovšem nutno míti na mysli, že se od let 1700 tvářnost Prahy "trochu" změnila, vždyť ještě na Jiittnerově plánu města Prahy, který jest asi o 120 let mladší
než plán náš, jsou nábřeží téměř pustá, neupravená a od nynějšího Národního'
divadla k Prašné bráně bylo na straně staroměstské více zahrad než domů.
Město samo nebylo do posledního místečka zastavěno, nebylo tak zalidněno,
mělo také i více dvorů - ale i také více pivovarů - a pro- pitnou vodu hodně' studni.
9) Čp 1-179 a 1·239 zaniklo.

Též v asanaci.
J1) Voříkovský z Kundratic.
10)
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To ovšem mohlo stačiti tenkrát; vývojem města, zastavováním zahrad a' dvorů,
nedokonalou kanalisací kazily se studny a vltavská voda také zdravotnímu stavu
obyvatelstva nenapomáhala. Oba plány - musejní i archivní - dobře vystihují
tehdejší skromné poměry, přes ty všechny pivovary a kašny na ryby.
Vodárna staroměstská - na Novotného lávce - existovala již koncem XV. stol.
a prodělala přirozeně celou řadu změn a přestala působiti 24. května 1913, kdy
vodovod pražský byl připojen na vodárnu v Káraném - s vodou pitnou.
Plán Veselého (archivní) je kreslen rukou umělejší, je vypraven dosti věrnými
podobami jednotlivých budov, řády vodovodní a kašny jsou u něho věcí téměř
podřadnou, opak toho, nač se v plánu musejním klade důraz mnohem větší. Kreslič
musejního plánu nevěděl si s mnohou věcí rady (viz proplétání řádů v Platnéřské
ulici) a také (mimo budovu hlavní stráže) budovy nevyobrazuje a tak lze souditi
i podle písma i podle celého výkladu, že plán musejní je starší než plán Veselého,
patrně od některého jeho předchůdce. Kdo to byl, to dosud zjištěno býti nemohlo.
Dobu vzniku musejního plánu určJli jsme takto: Podle archivních pramenů
zjistil Dr. M. Lier, že pan Dvořák (viz Rád hořejší Perštýnský, stojan č. 2) koupil
dům, nynější čp. 1-209, Anenské nám. 4, roh ul. Na zábradlí, roku 1685 a že
doktor Rosa, majitel pivovaru. v nynějších místech (po asanaci) čp. 1-739, Dlouhá
třída 27 a Rámová ul. 1 (viz Rád Dlouho-Střídský, stojan XVIII), zemřel roku 1689.
Je přirozeno, že autor plánu označoval domy dle současného stavu, dle
tehdejších držitelů.
Z toho lze usuzovati, že plán vznikl mezi touto dobou, t. j. mezi r. 1685-1689.
Tato data jsou nesporná.
Bylo by záhodno, aby jednou se také dostalo nejenom tomuto, ale i všem
rukopisným plánům města Prahy té cti, aby byly vydány tiskem a tak zpřístupněny
i těm badatelům, kteří se nemohou věnovati studiím v archivu, neboť dnešní tempo
života tuto nevýnosnou a veskrze ideální práci velmi ztěžuje, ne-li vůbec znemožňuje.
Přál bych si jen, aby ještě jiní věnovali plánu svou pozornost a budu vděčným
za každé upozornění.

Panu řediteli Archivu hlav. města Prahy, univ. prof Dru Václavu Vojtiškovi
a panu řediteli Musea hlav. města Prahy Dru Antonínu Novotnému a všem spolupracovníkum obou ústavu, zvláště pak p. arch. radovi Dru Miloši Lierovi děkuji za
laskavou a účinnou pomoc při' této práci.

Résumé. Le des sin (pl3on) de l'3oqueduc
des quartiers
pr3ogois, de 130 Cité et
du quartier
Juif, au fin du XVlIiěme siecle.
Lil. Ville de Prague possede dans ses collections eneore un pareil dessin mais plus jeune, e'est-a-dire de l'année 172lJ; ee plan fut déerit et
traité pa~" M. M. Dr. Teige et Dr. Vojtfšek; l'auteur eut été Veneeslas Joseph Veselý, meunier et
géometre a Prague.
A eette époque, 130ville de Prague fut pourvue d'e3ou potable par des puits se trouv3ont
dans les maisons et aux jardins tandis qu'on puisait de l'eau pour l'us3oge ordinaire dans le fleuve
de VItava (Moldau) meme; il y avait alors beaucoup de puits a de l'eau potable, paree-que la
maniere d'alors de eonstruire des maisons 30imait de préférence de grands jardins. Ce fut 30u
XViěme sieele qu'on construisit pour l'usage ordinaire pres des moulins de 130Vieille Cité (Prague I.)
un. tour d'eau pourvoyant alors les quartiers actuels de Prague Iel' et Věme; il y avait été alors
a Pr&gUe beauconp de brasseries employant partieulierement de l'eau dn fleuve de Vltava. L'ean
fut puisée d30ns le fleuve mLme et élevée, par des roues· hydr30nliques dans les réservoirs dn tonr
ďeau; e'est de lil, qn'elle prenait son ehemin, tombant antomatiquement par sa propre foree, dans
lil. condnite, laquelle se r30mifiait en trois branehes. Chaqne condnite (branehe) pourvoyait ďean
Uu autre quartier, mais il y avait a eert30ins lienx des jonetions entre enx afin que eh30qneqnartier
au eas ďttre menaeé par nne incendie, pilt obtenir plus ďeau qne normalement. L'eau a été eonduite dans les fontaines, dont les nnes étaient plaeées snr les lieux endroits publiques, - en ee
eas enes se montraient plns artistiques et lenr eonstruetion était de marbre ou pierre simple, les autres dans les maisons privées (anx jardins et aux brasseries), et celles-ei en général présentaient les puits simples; lenr eonstruetion était en bois.
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II l' avait en tout 101 différents écoule:ments pour les quartiers I er et Vema des quels sept
n'étaient pas en usage.
Le tour d'eau de la Cité fonctionnait jusqu'a 1913 c'est alors que Prague entiere fut jointe
a l'aqueduc ďeau potable central de Káraný.
Le dessin n'est qu'un croquis (ainsi que le dessin de Veselý de ľannée 1729 aussi) :mais iI
reproduit assez bien la caractéristique de la vil1e de Prague. 80it encore remarque, que, jusqu'a
ľannée 1784, les différents quartiers de Prague actuels étaient des villes tout-a-fait autonomes;
chaque vi11e avait son administration pour elle-meme. Ce ne fut qu'en 1913 que les différentes
villes se joignirent par rapport a la fourniture ďeaú.; c'est a cette époque aussi, qu'un grand
nombre de tours ďeau du fleuvede Vltava jusqu'alors indépendents, cessaient ďetre en usage. La
ville de Prague, formée de tous les quartiers voisins et jusqu'a ce temps autonomes, fut surnommée
.Grande Prague" (. Velká Praha"), que ne prend son origine qu'en 1\)24.

Srážka pro délku libovolného směru na katastr. mapě.
Ing. Dr. Jan Votruba,

asistent Čes. vys. uč. techn. v Praze.

Při vyšetřování srážky nějaké délky o jižníku a na katastrální mapě, jejíž
sekční pravoúhelník má ve své výšce a délce srážku p Ofo a q %, platí vztah
sin a=

.

při čemž

r

yr

(1)

p

q-p

značí hledanou srážku uvažované délky v procentech 1).
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Pro tuto rovnici je zhotoven známý diagram, který se sestrojí následovně.
Vkládá-li se do rovnice (1) za rB) postupně
r1 =p

+ Q'1.(q

- p) až rg= p

+ Q·9.(q -

p),

možno určiti jižníky al, ... ag, vynésti je na průhledný papír a připsati k nim náležející rl1 ••• rg.
Takovým diagramem lze pak na mapě stanoviti pro libovolný směr příslušné rO/o.
Ale uvedený diagram má tu nevýhodu, že pro každý mapový list je třeba
určiti nová příslušná r % (neboť r je funkcí dvou neodvisle proměnných p, q, které
jsou pro každý mapový list jiné) a připsati je k vyneseným jižníkiim (které se
ovšem nezmění).
,
Tuto nevýhodu lze odstraniti, jak v dalším uvedeno, sestrojením vhodného
spojnicového nomogramu.
Přepišme rovnici (1) ve tvar
p.coss a
q.sin2 a - r = O.
(2)

+

Zvolme rovnoběžné osy u, v o počátcích O"' O~ (obr. 2.) a položme (modul
zobrazení je označen písmenem q)

u=q.p,
v=q.q.
1) Viz prof. J. Petřík:

.Nauka o pozemkovém katastru čsl. republiky. I. část. 1934", str. 131.
(q-p).

2) ,. se měnl od p do p

+
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