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Přesná redukce v terénu měřených délek je značně pracná. K jejímu usnadnění slouží tato práce, je2
je též vhodným navázáním na současně otiskované pojednání Ing. Dr. J. Bohma o měření nových geodetic-
kých základen.

Provádíme-li v běžné technické praxi délkové mě-
ření ocelovým pásmem, stačí obvykle, má-li se dosíci
.žádané přesnosti, zavést do výsledků opravy ze sklonu
pásma. Jinak je tomu, žádáme-li přesnost značně

- vyŠŠí.*) Pak je nutno volit již určitý vhodný měřický
postup a zavésti všechny opravy, jejichž nedbáním
by byla ohrožena ona žádaná mez přesnosti.
Pro redukce naměřených hodnot byly sestaveny

diagramy a nomogramy, které práci značně
usnadní.
Při redukci délek naměřených pásmem přicházejí

v úvahu opravy:

Kp ... z průhybu pásma
02.L3

Kp=- 2482

Kc ••• z nesprávné délky pásma (cejchování)

KC=~2-~1

Ks ... ze sklonu;
Ks= (L2 -h2)'i'-L

nebo též po rozvedení v 'řadu a sloučení:

K,I =-( :~+8h~3);

Pro ~= ,1 a .::11
2 = ,1

2L 1 2L 2

Ks =- (,11 + ,12)

K7"" z teploty: při zanedbání malého kvadratického
koeficientu roztažnosti (3 bude

K7'=L (T-To). a
K v ... z nadmořské výšky

H
KV=-R:L

Kz ... z projekce do roviny (délkové zkreslení)

Kz=-L (ml +4:0+m2Y>
Pro naše účely platí s dostatečnou přesností

Kz =-Lmo

1) Viz Dr. S t a ně k. »Měření délek a jeho kritika«.
Zeměměřičský obzor r. 1944.

2) m=651,1422 co~,S (viz »Instru1© Ac pro kata-
strální měřické práce a příslušné tabulky).

V hořejších vzorcích jest:
L délka
T teplota při měření
To ..• teplota při cejchování
R '" poloměr země (6370 km)
O ... váha jednoho metru ocelového pásma v kg (pro

rozměry 13 mm X 0,25 mm jest O= 0,025 675
kg/m)

H ... nadmořská výška
8 '" napětí (10 kg)
h ... výškový rozdíl koncových bodů jednotlivých

úseků
a ... teplotný koeficient roztažnosti ocelových pásem

(0,000 0117)
mlJ mu mo ••• délková zkreslení zobrazovacích rovno-

běžek procházejících koncovými body a středem
,měřené délky.

(jI' (j2'" opravy z cejchování příslušné oněm místům
pásma, kde bylo provedeno odečtení.

Oprava z roztažení pásma tahem následkem pruž-
nosti nepřichází zde v úvahu, protože se při práci
venku používá stejného napětí jako při cejchování.
Chyba z nepřesného zařízení pásma do přímky je ne-
patrná a lze ji zanedbati (pro pásmo dlouhé 25 ma
vybočení 2 cm ze směru činí přibližně 0,01 mm).
Každý z připojených nomograIIÍů má tři stupnice,

z nichž dvě představují hodnoty známé. Na tyto
stupnice naneseme graficky dané hodnoty a průsečík
spojnice takto získaných bodů s třetí stupnicí dá
hledanou hodnotu.

Poznámky k jednotlivým opravám.
Při sestavování diagramů a nomogramů bylo při-

hlédnuto k potřebné přesnosti jednotlivých údajů tak,
aby celková chyba v každé určované korekci nepře-
sahovala hodnotu asi ± 2 mm, u dílčích oprav (pro
jednotlivé úseky) asi ± 0,5 mm.
Přesnost byla určována diferencováním vztahů, při

čemž diferenciálům byla přisouzena vlastnost chyb.3)
Tuto charakteristiku možno však přisoudit všeobecně
pouze malým změnám.

O p r a v a Kp: vyhledá se pro každou volně visící
část pásma na spodní stupnici příslušného g r a f i k o-
n u. Pro zaokrouhlené délky pásma jsou opravy Kp
uvedeny také' číselně.

3) Viz prof Dr. R y š aV ý, Vyšší ~eodesie.str. 89-90,
Praha 1938. .
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Grafikon je sestaven pro běžný průřez pásma
(13 mm X 0,25 mm). Pro pásma jiného průřezu a
váhy G kg/m určíme opravu Kp tak, že hodnotu ode-

čtenou na grafikonu násobíme zlomkem ( Oo~ ):
který je pro pásmo konstantní. ' 57

Vliv deformace řetězovky z převýšení koncových
bodu mužeme zanedbati, protože podle vzorce

LI L= + !L (h G,2
3 28

a pro h=5 m, L =30 m činí oprava
LI L=0,42 mm.

Přesnost, s jakou je nutno napínat pásmo, dostane-
me diferencováním vztahu:

G2V
Kp=- 2482-;

G2V
dKp=-·d8

1283
platí pro malý přírůstek napínací síly (přibližně á.ž:
do 1 kg).

25

:1 "'.I.' :'1":'.I''':'l'''~i:'''~''':I:
s • I 5 a

. Zeměměřičský Obzor SIA
ročník 6/33 (1945)číslo •

B pásma = 13 mm . 0,25 mm
G= 0,025 675 kg/m
S = 10 kg

Spec. váha = 7,9

Hodnoty platné pro větší změny se získají řešením
vzorce pro Kp.

dSkg
dG%

'T a b u I k a I. udává (pro 8 = 10 kg), s jakou
přesností musíme napínat pásmo (v kg) a jak se smí
lišit jeho váha v procentech, aby pro různé délky
nepřekročila chyba v Kp (d Kp) hodnotu ± 0,5 mm.
Z tabulky I. vidíme, že u krátkých vzdáleností (do

10 m) b~ mělo napínání celkem pořadný význam,
takže by je bylo možno prováděti bez kontroly, kdyby
nebylo nutno přihlížeti k pružnému protažení pásma.
Protažení je dáno vzorcem

LlL=8.L,
E.P

kde E kg/cm2 značí modul pružnosti a
P cm2 plochu příčného prořezu pásma.

Na př. pro L= 25 m, E= 2,10 kg/cml! a
d 8 = 1 kg jest LI L = 0,42 mm.

Zkušební list č. ....

Ke=~2-~

Oprava z cejchování (přJldad).
Pásmo Č•....................

Znaménko u Ke jest stejné jako u (~2 - ~)

'--1-- - -l--- - I - --- - - - - -- -- - - - - -- -- -- -- - ---
. ---

-
- --

- - - - . - .- ::-:l= _ . .- - -

-

-/- +- - '-r -f- - I- -- - .- I- - - -
I

I I " --r--:

-- -- - -- ---- -- -- - - - -- -- -~ --~- - - f-- -- - - -- ----

, i 1 I

Měřená vzdálenost A-B:
~ ... oprava pro odečtení pásma v A
~2 ••• oprava pro odečtení pásma v B

Odchylky od 2 m:
~L' ~L

0-2 m 0,0 mm 8-10 m .. - 1,0mm
2-4 + 1,5 » 10-12 0,0 »
4-6 0,0 » 1~14 -1,5 »
6-8 0,0 » 14-16 + 1,0 »
Správná délka celého pásma = 25,0025 m.

Obr. 2.

~L
16-18m .. -1,5mm
18-20 0,0 »
20-22 0,0 »
2~24 + 1,0 »
24-25 -lm + O,Om
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Znaménko Kv jest vždy:

Obr. 5.

Vidíme, že při nepřesném napínání by mohla tato
chyba, zejména u delších úseků, překročit žádanou
mez přesnosti. Změna váhy pásma znečištěním ne-
vybočí zpravidla z dovolených mezí (na 3Ometrové
pásmo je dovolen přírustek v G dG ='= 2,3 dkg).

O p r a va Ke: na zkušebním listě, kerý je ke každé-
mu cejchovanému pásmu přiložen, jsou uvedeny od-
chylky ~ každého. dvoumetruod správné délky (me-
zinárodního metru). K ulehčení práce sestaví se po-
dle uvedeného vzoru pro každé pásmo diagram
(vysvětlivky jsou na diagramu).
Op r a v a Ks. Z technických důvodu tiskových mu-

žeme reprodukovati jen jeden ze tří navržených nomo-
gramu. Ctenář, mající zájem na jejich praktickém
použití, může si nomogram pro kratší i pro větší dél-
ky sestrojiti podle uvedeného vzoru sám.
Všechny uvedené grafické pomucky budou pravdě-

podobně dány ve Voj. zeměpisném ústavě do prodeje.
Na nomogramu odečeme hodnotu ,11' K ní a k uva-

žované délce L vyhledáme ještě na malém pomocném
nomogramu hodnotu ,12' abychom dostali úplnou
opravu Ks =- (,11 + ,12)' Oprava Ks může do-
sáhnouti značných hodnot. Cím větší sklon, tím přes-

něji je nutno měřiti příslušný výškový rozdíl, event.
úhel sklonu. Diferencováním výrazu

podle Ksa h dostaneme při zanedbání druhého členu
(bez ohledu na znaménko)

h
dKs= L dh.

Lm 5 10 15 20 25 80

hm ± d hmm
--- - --- --------- -~.- --

0,5 5 10 15 20 25 31
1,0 2 5 7 10 12 15
2,0 1 2 3,5 4,5 6 7
5,0 - 0,8 1,5 2 2 3

10,0 - -- 0,6 0,9 1 1
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Tabulka n. ukazuje, s jakou přesností je nutno ur-
čiti výškový rozdíl h, aby pro určitou délku L ne-
překročila chyba dKs v opravě Ks hodnotu ± 0,5 mm.
Vidíme, že výškové rozdíly u krátkých vzdáleností
je nutno měřit velmi přesně.
Diferencováním VÝraZu Ks=-L (1-cos a) a

při stejném postupu jako v případě předchozím do-
staneme

Lm 5 10 15 20 25 30

UO du ,

1 19,7 9,8 7,4 4,9 3,9 3,3
3 6,6 3,3 2,4 1,6 1,3 1,1
5 S,9 2,0 1,5 1,0 0,8 0,7

10 2,0 1,0 0,8 0,5 0,4 0,3
20 1,0 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2

Tabulka m. ukazuje, s jakou přesností (v minu-
tách) je nutno měřiti výškový úhel, aby pro určitou
délku L nepřekročila chyba d Ks v opravě Ks hodnotu
± 0,5 mm.
V nomogramech jsou uvedeny opravy Ks jen pro

obvyklé hodnoty délky a sklonu. Tam kde nomogram
nestačí, nebo získáme-li tím m9žnost přesnějšího ode-
čtení Ks, můžeme h i L násobit libovolným zlomkem
a naleznou opravu Ks pak jeho převratnou hodnotou.

Příklad. Dáno:

L=8,OOO

J1:= 202,6mm.

h2=0,900m

A=12mm
2 '

L
2=4,000.

~1 = 101,3,

KS=_102,5
2

Leží-li případ výjimečně mímo rámec nomogramu
nebo měří-li se vertikální úhly, vypočtou se opravy
Ks podle vpředu uvedeného vzorce.

o p r a v a KT: vysvětlivek není zapotřebí.

Příklad. Je-li dáno

L=1l5m, T-To= +,15°C

KT= + 20,2mm

Diferencováním vztahu

KT= 0,000012 (T-To) L T-To= Tr

dostaneme d KT = 0,000 012 . L . d Tr•

Lm 200

0,9

900

0,6

Tabulka IV. udává, s jakou přesností (ve stupních
Celsia) je nutno zjistit rozdíl teplot Tr (při cejchová-
ní a při měření), aby pro různé délky chyba v opravě
KT (d KT) nepřekročila hodnotu ± 2 mm.

a p r a vaK v; vysvělivek není zapotřebí.
Příklad. Pro

Kv = -12,8mm.
Leží-li některá z daných hodnot mimo rámec no-

mogramu, vyhledá se oprava K v pro její zlomek a
vyhledaná hodnota se vynásobí převratnou hodnotou
zlomku.

Příklad. Dáno:

L=320m a H= 450m

Vyhledáme opravu Kv pro L =107 a H= 450m:
3

Kv""3 =-7,5mm a Kv=-22,5mm.

D'f ' , h H1 erencovamm vzta u Kv = - - L podle H a po-
dle R dostaneme R

L
a) dKv= [idH

HL
b) dKv= --dRR2

Lm 50

dHm 255
300 I
4Q

150

85

200

64
100

127

Tabulka V. udává, s jakou přesností nutno znát
nadmořskou výšku (pro H do 2000 m), aby pro ur-
čitou délku nepřekročila d K v v opravě K v hodnotu
±2mm.
Ze vztahu b) vyplývá, že poloměr země R stačí pro

všechny případy zavést s přesností ± 100 km.

a p r a v a Kz• Hodnoty Kz jsou pro délku 100 m
udány přimo na příslušných projekčních rovno-
běžkách. Aby bylo usnadněno správné umístění
bodu vzhledem k těmto čarám, jsou v diagramu za-
kresleny hranice speciálních map (1: 75000) a vy-
značeny klady základ. triangulačních listů (na okraji).

Příklad. Měřeno v Praze a dáno
L=125m;

Kz = -1,25 X 9,5 mm = -11,9 mm.

Přesnost určené opravy Kz vyplývá z díagramu
a je v žádaných mezích.
Při uvedených redukcích se postupuje tak, že nej-

prve se jednotlivé dílčí délky opraví o korekci Kp, Ke
li Ks (z průhybů, cejchování a ze sklonu) a pak se
sečtou; ostatní korekce se zjistí pro celou délku.
V připojeném zápisníku (na straně 39) uvedený

příklad znázorňuje praktické uspořádání měření a za-
vedeni oprav.

Op r a v a: V diagramu oprav z projekce má býti Kz
a u čáry procházející mezi Prahou a Brnem - 10mj m
(místo uvedené O).
Obr. 1 až 6,SIA, Praha - Ing. Dr. V, Staněk - IngC, K. Slndelát.
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Zeměměřlčský Obzor SIA
ročník 6/33 (1945)číslo S

Běřeni nově vybudovaných geodetických základen v Uechách.

12. Úhrnný vliv systematickJých chyb. Sluneční zá-
ření, rychlé stoupání teploty dopoledne, vítr, prodlu-
žování drátů nebo jejich zkracování v době měření
a nejistota koeficientů roztažnosti jsou zdroje chyb,
které působí již systematicky na celou řadu kladů
a zpravidla v témže smyslu po celý den nebo aspoň
po celé jednosměrné měření. Některé vlivy se neuplat-
ní po každé, ba jiný den mohly působiti i jiným smě-
rem (znaménkem) a proto musíme tu raziti nový
pojem »systematické chyby určitého dne«, ke kterým
pak patří též střední chyba z provážení v onen den
provedeného. Zjistiti velikost chyb není lehké a theo-
retické úvahy nemusí vždy vésti ke správným vý-
sledkům - ne že by byly pochybené, ale že praxe
často stojí proti nim. Na př. u korekce z působení
větru se předpokládá stálý, nikoliv kolísavý či nára-
zový vítr, jaký ve skutečnosti vždy je a jímž se drát
rozkývá; vnitřní teplota drátu bude vždy neznámou,
nechceme-li užíti jistého ale pro polní měření málo
vhodného měření odporu elektrickým proudem.
Pokusíme se proto o bezpečnější, byť theoreticky

jen přibližný způsob jejich určení. Na srovnávacích
základnách jsme mohli ze stále záporných rozdílů
měření »T-Z« zjistiti malé prodlužování drátů během

měření. Protože měření tam i zpět bylo provedeno
v krátké době asi 2 hodin, nemohly se uplatnit a pro-
jevit v rozdílech odchylné poměry atmosférické a zů-
staly i s chybou z provážení utajeny.
Zato u Poděbrad byl každý úsek měřen jedním smě-

rem dopoledne a druhým odpoledne, a to zpravidla za
značně rozdílných poměrů zejména ovzdušních. Do-
polectne byly dráty »odpočaty« po nejméně celoden-
ním vyvěšení, vítr byl slabý nebo žádný a teplota,
z počátku nízká, rychle stoupala, a to zpravidla za sil-
ného slunečního záření. Odpoledne byla teplota asi
o 5° C vyšší a ustálenější, vítr silnější a dráty měly
za sebou řadu otřesů a asi 100krát byly napjaty.
Úhrnný vliv těchto okolností musel se projeviti při
seřazení průměrných rozdílů měření dopoledních a od-
poledních. V následujícím sestavení označíme prů-
měrnou dopolední teplotu t, rozdíl prúměrné odpoled-
ní a dopolední teploty LI t, sílu větru oceníme stupni
I,II,III,jež odpovídají přibližně rychlostem 2, 3, 4 m
(za vteřinu) při téměř stálém, asi o 60° odchýleném
směru od osy základny. Podle vzorce Reichenedrova
bude míti rozdíl síly větru odpoledne-dopoledne pro
II-Iváhu 1, pro III-IIváhu 2, pro III-Iváhu 3. (Při
uvážení, že se vítr postupně zesiloval.)

.

PřWina Dává vÝsI~dek Působí, že rozdíl Nezná- Váhový sou-
proti skutečnosti »dop.-odp.«je má činitel

1. Prodlužování (či zkracování) drátu během měření
(denně) menší + Xi +'1

2. Teplota drátu předbíhá při slunečném dopoledni tep-
lotu vzduchu menší X# +1

3. Odpoledne silnější vítr než dopoledne . větší Xa +1 až +3
4. Chyba v koeficientu roztažnosti a : ± . + +- XI LIt
5. Chyba v koeficientu roztažnosti P : ± .- + +- X5 2t . LI t + LI t2

Každý úsek byl měřen vždy jen jedenkrát každým
drátem tam a zpět a takto byl v jednom dni změřen cel-
kem 4 dráty. Průměrné rozdíly »dop.-odp. měření«
jsou téměř všechny záporné, což ihned nápadně uka-
zovalo na přítomnost systematických chyb. za po-

všimnutí stojí, že některé systematické chyby působí
stejně rozdíly zápornými, ale při tom se protichůdně
uplatňují ve výsledku měření. Rovnice oprav byly
sestaveny takto (absolutními členy jsou rozdíly odp.
- dop. měření) :

Datum t LI t Dopolední Vítr Rovnice opravoblačnost dop.-odp.

5.X. + 13,7
+4,3 )

I-II :l:i+X#+ :l:a+ 0,43XI+ 1,36X5 + 0,43= Vi
B.X. + 10,0 + 8.8 I-II Xi+X#+ Xa+ 0,88XI+ 2,53X5 + 0,44= V'2
7.X. + 14,1 + 5,0 I-II Xi+ XII+ Xa+ 0,50XI+ 1,66X5 + 0,28= Va
8.X. +13,0 + 6,0 slunečno I-III X", + XCI+ 3xa+ 0,60XI+ 1,92X5 + 0,94= VI

l1.X. +12,2 + 5,3 I-II Xi+ Xa + Xa+ 0,53XI+ 1,57X5 + 0,21= V5
12.X. + 9,0 + 5,8 I-II Xll.+XCl+ Xa+ 0,58XI+ 1,38X5 + 0,25= Ve
lB.X. + 9,7 +6.1 II-II Xd.+~+ + 0,61XI+ 1,56X5 - 0,18= V7
14.X. + 5,2 + 3,8 } I-I -0,94
lB.X. + 8,6 + 1,6 zataženo I-I Xi+ . + + 0,16X. + 0,30X6 - 0,01= VO
17.X. + 8,9 +2,4 I-III Xd+ . + 3x3+ 0,24X. + 0,48X5 + 0,66=ViO
18.X. + 15,8 + 3,2} I eč II-III Xi+ XCI+ 2:1:3+ 0,32x. + 1,11X5 + 0,50= VU
19.X. + 15,3 + 3,6 sun no O-O Xi1+X<2+ + 0,36X. + 1,23X5 - 0,04=ViII
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Rovnice oprav pro den 14. X. byla z počtu vylou-
čena, protože dávala příliš velkou opravu a bylo jisto,
že jde o jedno náhodné seskupení měřických chyb
téhož znaménka (jak i Gaussův zákon připouští),
které by příliš ovlivnilo velikost neznámých x4 a x5•
Po této úpravě byly sestaveny a vyřešeny normální
rovnice. Řešení dalo výsledky s velmi malou váhou
pro koeficienty roztažnosti (d a= + 24 o 10-i! -+-
± 29 .10-i! a d f3 = -15 .1(TH) -+- 11 .10-~O) a hned
při vyrovnání bylo zřejmo, že teplotní rozdíl 5° C je
příliš malý pro jejich spolehlivé určení. Také poslední
dvě neznámé působily nepříznivě na váhové koefi-
cienty ostatních. Bylo proto jejich určení v laboratoři
považováno za mnohem dokonalejší a byly vyřešeny
normální rovnice jen pro první tři neznámé~.Střední
chyba jednotky váhy vyšla -+- 0,12 mm, poměrně malá
vzhledem k nepříznivému přimísení nahodilých chyb.
Velikosti neznámých (pro průměrný úsek 2,07 km
čili 86 kladů) byly takto určeny:

1. Dráty se měřením prodlužovaly, jak to daly
zkušenosti z Hvězdy očekávati (Xl= + 0,109 -+-
± 0,097 mm). Odpoledne byly průměrně o 1,3 Jl delší
než odpoledne, a večer o 2,5 Jl delší než ráno. Podle
měření I. úseku (opakovaného) se dráty vracely
k svým původním délkám po delším vyvěšení a pře-
mísťování.

2. Při dopoledním slunečním záření předbíhaly drá-
ty v teplotě vzduch (x2 = - 0,102 -+- 0,084 mm). Ře-
šení dalo jen hodnotu + 0,2°. Při zatažené obloze
teploty dopoledne stoupaly jen zvolna, takže pro
zrychlování či zpožďování teploty drátů nebylo důvo-
du. Předbíhání teploty drátů není veliké a dá se
soudit, že při rychle stoupající teplotě a zatažené

obloze se teplota drátů bude spíše zpožďovati za
teplotou vzduchu.
3. Působení větru ukázalo zkracování tětivy řetě-

zovky a tím zvětšování výsledků (x3 = - 0,289 -+-
-+- 0,036 mm), a to pro úhel větru asi 60° a rychlost
3 m/vteř., o 4,2 Jl na klad, pro v= 4 m o 13,2 Jlo
Tyto hodnoty dosti dobře souhlasí se vzorcem Reiche-
nederovým.
Podle počtu půldnů, kdy jednotlivé chyby se uplat-

ňovaly, projevil se jejich vliv na výsledek celé podě-
bradské základny těmito hodnotami:

prodlužování drátů během
měření - 0,65 mm ± 0,58 mm

předbíhání teploty drátů. - 0,23 mm -+- 0,19 mm
vítr + 1,96 .~m ± 0,24 mm

+ 1,08 mm -+- 0,66 mm

Tyto zajímavé výsledky ukazují, jak některé syste-
matické chyby působí protichůdně, takže celkový úči-
nek je pak hodně menší. Přesto, že řešení je jen při-
bližné, opravíme základnu o - 1,08 mm, jakožto hod-
notu nejpravděpodobnější. V podstatě jde o opravu
z působení větru, zmenšenou částečně ostatními vlivy.
Střední chybu jejího určení použijeme při stanovení
přesnosti konečných výsledků. Menší prodlužování
drátů než ve Hvězdě lze vysvětliti polední přestávkou.

Přesnost výsledků.
Abychom mohli lépe sledovati různá kriteria přes-

nosti, kterých lze pro. měření základny a posouzení
jeho výsledků použíti, uvedeme jako příklad první mě-
ření srovnávací základny ve Hvězdě.

Úsek A (480m+ .. ) Úsek B (480m + .. )
Drát I. II. III. I. II. III. Poznámkyčís.

mm mm mm mm mm mm

8 7
T 403,9 405,1 404,9 363,0 362,7 362,8
Z 4,4 5,3 4,7 3,5 3,0 2,3

8 8
T 404,1 403,7 404,1 361,7 362,2 361,5
Z 3,9 3,9 4,3 1,1 2,1 1,4

8 9 T 400,9 401,0 400,6 359.5 359,0 358,5
Z 0,9 0,9 0,9 9,0 8,8 8,7

810
T 402,7 402,8 402,2 360,7 360,8 359,5 Naměřené výsledky
Z 2,5 3,3 2,3 0,5 0,1 9,7 jsou zaokrouhleny
T 461,3 461,4 461,8 419,7 419,4 ·420,0 na desetiny

165 Z 1,5 1,2 . 1,5 20,2 9,0 0,0 milimetru

166 T 441,9 442,4 441,8 400,6 399,4 399,9
Z 1,0 1,8 1,7 0,4 9,9 9,8

193 T 451,2 450,7 450,8 409,1 408,6 408,5
Z 0,6 1,1 0,6 9,5 8,5 7,9

195 T 454,1 454,2 454,0 411,6 412,1 411,4
Z 3,6 4,2 3,5 2,2 1,4 1,8

Průměr T 427,5 427,7 427,5 385.7 385,5 385,3
Z 427,3 427,7 427,5 385,8 385,3 385,2
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Drát Úsek A Úsek B Celá základna
ě í s. I. II. III. I. II. III. I. II. III.

8 7 -0,5 -0,2 +0,2 -0,4 -0,3 +0,5 -0,9 -0,5 +0,7.
+0,88 8 +0,2 -0,2 -0,2 +0,6 +0,1 +0,1 -0,1 -0,1

8 9 O +0,1 -0,3 +0,5 +0,2 -0,2 +0,5 +0,3 -0,5
810 +0,2 -0,5 -0,1 +0,2 +0,7 -0,2 +0,4 +0,2 -0,3
165 -0,2 +0,2 +0,3 -0,5 +0,4 O -0,7 +0,6 +0,3
166 +0,9 +0,6 +0,1 +0,2 -0,5 +0,1 +1,1 "+0,1 +0,2
193 +0,6 -0,4 +0,2_ -0,4 +0,1 +0,6 +0,2 -0,3 +0,8
195 +0,5 O +0,5 "~ -0,6 +0,7 -0,4 -0,1 +0,7 +0,1

Průměr ± 0,30 ± 0,34 ± 0,44lineární
Průměr ± 0,37=DA ± 0,41=DB ± 0,55=DA+Bkvadratický

v y s vět li v k y: Pro A, B bylo 28 rozdílů kladných, 20 záporných, 24 menších než 0,67. D, 24 větších než
0,67. D (pravděpodobný rozdíl).

DA2+DB2=DA+B2 ...•... (372+412)'/'=±55

Střední chyby výsledků, počítané z rozdílů D

MA= ± 0,18, MB= ± 0,20, MA+B= ± 0,27

HVĚZDA 1.

Výsledky 8 opravami 14-k11 a délkovými konstantami (podle etalonáže I), Výsledky zaokrouhleny na desetiny
milimetru.

Drát Úsek A Úsek B Cel á základna
čís. I. II. III. Průměr I. II. III. Průměr I. II. III. Průměr Drát

8 7 460,4 461,5 461,0 461,0 415,7 415,3 415,0 415,3 876,1 876,8 876,0 876,3 8 7
8 8 460,3 460,1 460,5 460,3 413,8 41,4,6 413.9 414,1 874,1 874,6 874,3 874,4 8 8

8 9 460,8 460.8 460,6 460,7 415,3 414,9 414,6 414,9 876,0 875,8 875,3 875,7 8 9
810 459,7 460,1 459,3 459,7 413,8 413,7 412,9 413,4 873,5 873,8 872,2 873,1 810
165 460,9 460,7 461,1 460,9 415,6 414,8 415,6 415,3 876,4 875,6 876,7 876,2 165
166 460,3 460,9 460.6 460,6 415,5 414,6 414,9 415,0 875,9 875,6 875,5 875,7 166
193 460,9 461,0 460,8 460,9 415,5 414,7 414,4 414,9 876,5 875,7 875,2 875,8 193
195 461,1 461,5 461,0 461,2 415,3 415,2 415.0 415,2 876,4 876,7 876,0 876,4 195

Prdměr 460,5 460,8 460,6 460,7 415,1 414,7 414,5 414,8 875,6 875,6 875,1 875,4 Průměr
M=± 0,17 0,19 0,20 0,17 0,28 0,18 0,30 0,24 0,41 0,35 0,49 0,40 M
M . " z odchylekserií odprůměru 0,09 0,15 . 0,15 li(

8 7 + 0,1 -0,7 -0,4 -0,3 -0,6 -0,6 -0,5 -0,5 -0,5 -1,2 -0,9 -0.9 8 7
8 8 + 0,2 + 0,7 +0,1 +0,4" + 1,3 + 0,1 + 0,6 +0,7 + 1,5 + 1,0 +0,8 + 1,0 8 8
8 9 -0,3 O O O -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,4 -0,2 -0,2 -0,3 8 9
810 +0,8 +0,7 + 1,3 + 1,0 + 1,3 + 1,0 + 1,6 + 1,4 +2,1 + 1,8 +2,9 + 2,3 810
165 -0,4 + 0,1 -0:5 -0,2 -0,5 -0,1 -1,1 -0,5 -0,8 0,0 -1,6 -0,8 165
166 + 0,2 -0,1 O + 0,1 -0,4 + 0,1 -0,4 -0,2 -0,3 0,0 -0,4 -0,3 166
193 -0.4 -0,2 -0,2 -0,2 -0,4 0,0 + 0,1 -0,1 -0,9 -0,1 -0,1 -0,4 193
195 -0,6 -0,7 -0,4 -0,5 -0,2 -0,5 -0,5 -0,4 -0,8 -1,1 -0,9 -1,0 195

-

V[VV]=± 017 0,19 0,20 0,17 0,28 0,18 0,30 0,24 0,41 0,35 0,49 0.40 V[VV]
56 • .56
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M = V[v;] M = V[V;j M = V[VV]
6

8 7 + 0,6 -0,5 0,0 ± 0,31 -0,4 0,0 + 0,3 ± 0,21 + 0,2 -0,5 + 0,3 ± 0,24 8 7
8 8 0,0 + 0,2 -0,2 0,11 +0,3 -0,5 + 0,2 0;24 +0,3 -0,2 + 0,1 0,15 8 8
8 9 -0,1 -0,1 + 0,1 0,06 -0,4 0,0 + 0,3 0,18 -0,3 -0,1 +0,4 0,22 8 9
810 0,0 -0,4 +D.4 0,22 -0,4 -0,3 + 0,5 0,29 -0,4 -0,7 + 0,9 0,48 810
165 0,0 +0,2 -0,2 0,11 -0,3 + 0,5 -0,3 0,26 -0,2 + 0,6 -0,5 0,35 165
166 + 0,3 -0,3 0,0 0,17 -0,5 +0,4 + 0,1 0,27 -0,2 + 0,1 + 0,2 0,10 166
193 0,0 -0,1 + 0,1 0,06 -0,6 + 0,2 +0,5 0,33 -0,7 + 0,1 +0,6 0,38 193
195 + 0,1 -0,3 + 0.2 0,15 -0,1 0,0 + 0,2 0,09 0,0 -0,3 +0,4 0,20 195

Průměr + 0,12 - 0,16 +0,04 ± 0,09 - 0,29 + 0,04 + 0,25 ± 0,15 - 0,17 - 0,12 + 0,29 ± 0,15 Průměr

p o zná m k y: Souhlas středních chyb s odchylkami není zde absolutní, protože jde o výsledky zaokrouhlované
z původních hodnot, které jsou počítány na tisíciny milimetru. Průměry se tvořily jednak ze serií měření (vodorovně),
jednak z výsledků naměřených jednotlivými dráty (svisle). Vznikly takto dvojí odchylky od průměrů. Různá velikost
obou středních chyb, jakož i předešlé střední chyby ul'čené z rozdílů měření »T - Z« jsou podkladem pro studium přes-
nosti měření a odhad velikosti jednotlivých chyb, což je předmětem následující kapitoly.

Rozdělení chyb . .v předešlé kapitole uvedené chyby,
mající vesměs vliv na přesnost výsledků, můžeme roz-
děliti do čtyř skupin:

I. Chyby pomocných měření: v nivelaci, provažo-
vání, měření vybočení z přímky a v redukci 10'
mené základny.

II. Nahodilé chyby měřické: při odečítání mili-
metrových stupnic drátů.

m. Chyby atmosférické: z měření teploty, z růz-
ných teplot grátu a vzduchu, z nejistoty souči-
nitelů roztažnosti a z působení větru.

IV. Ch~by v určení délkových konstant drátů.

První dvě skupiny chyb a chyba z měření teploty
mají ráz nahodilý. Ostatní atmosférické vlivy působí
zpravidla systematicky na celou řadu kladů, ale sdru-
ženy v takové skupiny kladů mají pak rovněž naho-
dilý charakter. Chyby poslední jsou ryze systematic-
ké a zpravidla na konec převýší vliv všech ostatních
chyb. Při rozboru, jak působí jednotlivé skupiny chyb
na přesnost výsledku, zvolíme si za míru přesnosti
);s tře dní c h y b u j e dno h o měř e n í j e d Iií m
d r á tem n a j e den k m«, kterou nadále budeme
nazývati prostě »kilometrovou chybou« a označovati
písmenem m. Střední chyba výsledků, označená M, se
odvodí z této jednotkové »kilometrové chyby« podle
počtu provedených měření (tam a zpět, případně
ve více seriích), podle počtu nasazených drátů a s při-
hlédnutím k délce úseku či celé základny.
Počet měření a drátů snižují střední chybu s od-

mocninou. Při rostoucí délce základny roste chyba
s odmocninou jen u chyb nahodilých, kde na př.
kilometrová chyba -+- 1 mm znamenala u poděbradské
základny -+- 3,5 mm (1: 3600 000), kdetžo nejistota
v délce drátu -+- 24 Il (1 : 1000000) znamená nejisto-
tu ve výsledku -+- 1 mm na 1 km a -+- 12,4 mm pro
základnu, i kdybychom tímto drátem sebevícekráte
základnu proměřovali. Zde-pomáhá jen nasazení větší-
ho počtu drátů, jejich přesná etalonáž na srovnávací
základně a úzkostlivé zacházení s nimi.

Nebezpečné systematické chyby na delší vzdálenosti
převáží vždy vliv chyb nahodilých. Proto byl každý
úsek geodetické základny zaměřen každým drátem
jen jednou tam a zpět. Opakování měření by nezvýšilo
přesnost výsledku v celé základně téměř vůbec. Na
srovnávací základně, která jest nepoměrně kratší, by
se chyby nahodilé ještě uplatňovaly, mimo to jedině
ony ovlivňují přesnost etalonáže drátu, ~terou tu
vlastně provádíme. Proto bylo měřeno ve vice seriích,
zpravidla třech, protože další pokles střední chyby
by již nebyl úměrný většímu vynaloženému úsilí, pří-
padně by se získaná etalonáž mohla zbytečným prota-
hovánim měření a manipulacemi s dráty porušiti.
Z výsledků měření »Hvězda 1« je zřejmo, že střední
chyba průměru ze tří serií, získaného libovolným drá-
'tem, činí -+- 0,29 mm, což znamená nejistotu etalonáže
-+- 81l (1: 3000000) pro jeden drát. Výsledek ze
všech drátů a serií je zatížen chybou -+- 0,15 mm,
takže průměr ze všech etalonáží 8 drátů jest určen
s přesností 1 : 6 400 000.

Mír y pře s n o s ti.

1. Dvojí nivelace.

Chyby v určení výškOVých rozdílů značek mají vliv
jen na přesnost, s níž se určí početní opravy; stojí
jaksi stranou všech ostatních měřických chyb a ne-
jsou odvislé od počtu serií či použitých drátů. Závisí
přímo na průměrném výškovém rozdílu 24metrového
úseku (značkových dvojic) a na odmocnině z počtu
kladů. V kapitole o chybách jsme připustili největší
střední chybu ± 0,5 mm, takže kilometrová chyba ml
činí ve Hvězdě ± 0,01 mm, v Postupimi ± 0,04 mm,
u Poděbrad ± 0,03 mm. Protože roste s odmocninou
délky, činí střední chyba z nivelace pro celou základ-
nu ml: pro Hvězdu ± 0,01 ~m, Postupim ± 0,04 mm,
u Poděbrad ± 0,10 mm. Při kvadratickém sčítání
s ostatními mnohem většími nahodilými chybami
úplně zaniká a nebudeme ji dále uvažovati.
Oprava z vybočení značek z přímky jest sama

o sobě tak nepatrná, že její střední chyba při našem
způsobu měření se početně vůbec neuplatní.
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lI. Rozdíly z pěti čtení milimetrových stupnic.

Z většího množství měření byly zjištěny tyto střed-
ní chyby: jednoho odečtení ± 0,06 mm, jednoho roz-
dílu ± 0,09 mm a průměru ze všech. 5 rozdílů
± 0,04 mm. Na této střední chybě mají podíl chyby
v odhadu desetin milimetru, chyby v dělení stupnic
i měnící se tření kladky, vesměs to chyby nahodilé.
Za dobrého osvětlení a bezvětří byly výsledky lepší,
za větru horší. Nejistotě v měření tohoto původu od-
povídá kilometrová chyba m2 = ± 0,27 mm. Táž chy-
ba při 3 čteních by se nepatrně zvýšila, a to na
± 0,35 mm, nepatrnou to hodnotu pro jeden drát ~
jedno měření. Zdánlivě by stačilo čísti jen třikrát,
ale nezapomínejme, že větším počtem čtení a posunů
drátem vylučujeme lépe systematické chyby v dělení
stupnice a tření, a proto raději přidáme další dvě
čtení, která časově už nic neznamenají.
Ve výsledku pro celou základnu se tyto měřické

chyby z odečtení uplatňují rovněž jen nepatrně. Ve
Hvězdě (1 km, 48 měření) činí ± 0,04 mm, u Podě-
brad (12,4 km, 16 měření) ± 0,24 mni (1: 50 000 000).

lIl. Rozdíly vrýsledků měření tam a zpět.

Kdyby zůstalo při uvedených chybách, čekali'
bychom střední rozdíl, mezi měřením »tam a zpět«
ve Hvězdě ± 0,38 mm a na dvoukilometrovém úseku
u Poděbrad ± 0,54 mm. Skutečné rozdíly činí prů-
měrně ve Hvězdě ± 0,55 mm, u Poděbrad ± 1,00 mm
(na 2 km). Projevuje se tu účinek další skupiny
chyb, které ve Hvězdě pÍtsobí stejnou velikostí jako
chyby předešlé (sčítají se kvadraticky: 0,552-
- 0,382 = 0,402) a které na nechráněné základně
u Poděbrad mnohonásobně je převyšují.
Jde tu o další chyby v dělení stupnic, zbytek osob-

ních chyb, chyby z torse, tření kladek z nepravidel-
ných změn délek drátů, z nejistého určení teploty,
z nárazů větru a z jiných příčin nahodile působících.
Kromě nich se však uplatňují již systematické chyby
určitých dní, hlavně atmosférického rázu, které pů-
sobí na celou řadu kladů či celý úsek. Rozdílů
»T-Z« můžeme teprve po odečtení vlivu všech po-
sleně jmenovaných chyb použíti k výpočtu středních
chyb podle známých vzorců platných pro měření dél-
ková:

[d dJ D2 m2

D2 = -- -, mi = --, M! = --- .
r.k.n 2s k.n

Ve vzorcích značí: d jednotlivé rozdíly měření
»tam a zpět«, r počet úseků, k počet drátů, n počet
serií měření, s délku (na delších základnách průměr-
ná) úseku. Veličina D představuje kvadratický prů-
měr všech rozdílů d, m je střední kilometrová chyba
jednoho měření jedním drátem a M střední chyba
výsledku.
Ve Hvězdě, kde měření tam i zpět proběhlo často

za pouhé dvě hodiny, lze považovati rozdíly'd za ná-
sledek n a hod i l Ý c h chyb měřických a teplotních.
Chyba z provážení zatěžuje oba směry měření stejnou
hodnotou a v rozdílu d se neuplatní. Průměrný rozdíl
D pro celou základnu činí v našem početním příkladě
»Hvězda 1« ± 0,55 m a je kvadratickým součtem
průměrných rozdílů D jednotlivých půlek základny:
± 0,37 mm a ± 0,41 mm. Svědčí to o nahodilosti chyb,

jež daly vznik rozdílům d. Malé prodlužování drátů
by mělo hodnotu D pro celou základnu zvýšiti, ale
zase odpadá chyba z provažování uprostřed základny.
Rozdílům D odpovídá kilometrová chyba mH = ± 0,39
mm, představující výsledek všech nahodilých chyb
měřických čili vnitřní přesnost měřické methody.
Také u pozdějších měření Hvězdy pohybuje se hod-
nota této kilometrové chyby okolo± 0,40 mm. Střed-
ní chyba výsledku z »Hvězdy 1« (48 měření):
MR = ± 0,06 mm (1 : 16000000).
U Poděbrad po opravě rozdílů d o systematické

chyby (vítr atd.) činil střední rozdíl D pro dvoukilo-
metrový úsek ± 0,87 mm a kilometrová chyba
mR = ± 0,43 mm. Pro výslední délku celé základny
dávají tyto nahodilé chyby mizivou střední chybu:
± 0,38 mm (1:33000000). Chyba roste s odmocni-
nou délky a proto její relativní velikost klesá s délkou
základny.
Při měřeních Hvězdy můžeme tuto vnitřní přesnost

měřického výkonu zjistit i jiným způsobem. Základ-
na je stabilisací rozdělena na přibližně stejné dvě půl-
ky; rozdíl obou polovin A-B byl na př. při měření
»Hvězda 1« určen na 42,1 mm (prostým měřením, bez
početních korekcí z převýšení a j.). Ten si ale může-
me vytvořiti 48krát z každého průběžného měření
celé základny libovolným drátem. Různost jejich dél-
kových konstant či jejich nejistota ani systematické
chyby atmosférické se tu neuplatní. Z těchto 48 roz-
dílných hodnot utvoříme průměr, ze 48 odchylek od
tohoto průměru pak střední chybu jednoho rozdílu
A-B, která nám dává vliv čistě nahodilých chyb
na vzdálenost 480 + 480= 960 m. U pozdějších mě-
řeních Hvězdy opravdu dostáváme takto hodnoty pro
mR rovněž okolo 0,40 mm, za to u »Hvězda 1« hodno-
ty větší (0,7 mm), protože zde ještě se užívalo optic-
kého provažování, kde přístroj byl každou chvíli
opravován v nastavení, jež se tak měnilo pro měření
jednotlivými dráty. .

IV. Měření v několika smích.

Srovnávací základny byly měřeny v několika se-
riích, t. j. řadě kalendářních dnů. Průměry z nich
jsou přirozeně mnohem cennější, protože se vystřídala
různá provážení, různé teploty a atmosférické vlivy,
které se až dosud v rozdílech d nemohly projeviti.
Kilometrová chyba m4, určená z odchylek jednotli-
vých serií od průměru, bude o tento vliv přirozeně
vyšší a podá nám správnější hodnoty střední chyby
odvozené ze všech měřických chyb. Představuje nám
»v nit ř ní pře s n o s tmě ř e n í«, jak ji dává naše
měřická dovednost a štěstí v počasÍ.
Ve »Hvězdě 1« činí střední chyba M4 výsledků

ze 3 serií měření pro oba úseky a celou základnu:
± 0,09, ± 0,15 a ± 0,15 mm. Kvadratický součet by
dával ± 0,18 mm a měl by býti menší, protože od-
padne chyba z provážení uprostřed základny. Podle
průměrného rozdílu D = ± 0,55 mm čekali bychom
střední chybu výsledku z měřiéké dvojice ± 0,28 mm
a z 24 dvojic ± 0,06 mm. Skutečná chyba je tedy
mnohem vyšší a podíl na ní má i soustavné a trvalé
prodlužování drátů. Kilometrovou chybu jednoho mě-
ření jedním drátem nemůžťlmezde určiti prostým ná-
sobením pod odmocninou (± 0,15. ý48. ýl,04 =
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= ± 1,06 mm), protože tu jde o vliv systematických
chyb měnících se sice den ode dne, ale púsobících
zpravidla po celý den na všechny dráty tam i zpět.
Múžeme určiti jen složku připadající v jednom kilo-
metru na systematické chyby jedn9ho dne (jedné
serie): M'3 jedné serie činí ± 0,10 mm, M'. jedné se-
rie ± 0,26 mm. Systematické chyby dne se uplatňují
složkou m'.= ± 0,24 mm, jež púsobily po celý ki-
lometr přibližně stejně na každý drát i směr měření
po celý den.

Vnitřní přesnost měření u Poděbrad nemúžeme
získat z měření v několika seriích, ale kvadratickým
součtem chyby nahodilé M 3 (pro celou základnu) a
nejistoty v určení systematických chyb (na str. ).
Dohromady dávají chybu M. = ± 0,76 mm. Druhé
ocenění vlivu systematických chyb obdržíme, když
pro každý drát vytvoříme rozdíl ze součtu všech do-
poledních a odpoledních měření. Pruměrný rozdíl ze
všech drátú činí ± 2,83 mm, ačkoliv kvadratickým
sečtením rozdílú d jednotlivých úsekú bychom čekali

pouze ± 2,13 mm. Připadá tedy na složku systema-
tických chyb rozdíl T - Z = ± 1,86 mm. Protože tyto
systematické chyby púsobily nezměněně přibližně na
4 dráty, jeden směr měření a úsek 2 km, odvodíme
z této složky její kilometrovou chybu ± 0,27 mm a
vliv na přesnost výsledku celé základny ± 0,66 mm.
Dohromady s nahodilými chybami dostáváme pro
vnitřní měřickou přesnost opět hodnotu M. = ± 0,77
mm, přibližně stejně jako na začátku odstavce.

Chyba M. představuje vnitřní přesnost měření da-
nou nahodilými i systematickými chybami púsobící-
mi při měření. Přes četné vlivy je stále velmi vysoká:

Hvězda 1 .. 1:6500000;
Poděbrady .. 1: 16 000 000 atd.

(čím delší základna, tím menší relativní chyba).
Není to přesnost skutečná, protože až dosud bylo
k odvození použito opakovaných měření týchž úsekť'1
a nebyla zatím vúbec vzata v úvahu d é I k a d r á t ú.

(Pokračování. )

održebnostních hranicích aje.iich z.iištění při katastrálním řízellí

Při novém měření musí býti katastrální komisí vyšetřeny takové držebnostní hranice, které budou
míti plnou právní hodnotu. Při komisi může jíti pÓdle názoru držitelů o hranici spornou nebo nespornou
a pOdle skutečného stavu v přírodě o hranici jédnoznačně nebo nejednoznačně označenou, omezníkovanou
nebo neomezníkovanou; tato pak může býti nejasná, nebo vůbec neznatelná.

. K zaměření hranic může býti přikročeno tehdy, až všechny nedostatky ve vyznačení nebo uznávání hra-
nice se strany držitelů jsou odstraněny.

Púvodní mapy stabilního katastru byly vyhotoveny
jen pro účely daňové; jiné požadavky při založení to-
hoto díla nebyly stanoveny ani sledovány. Teprve
postupem času se poznalo, že tak dúležité dílo múže
míti mnohostrannějš! použití než jen dávati pod-
klad pro vyměřování pozemkové daně.

Tak po r. 1874, kdy vyšel zákon o zakládání pozem-
kových knih a kdy otisk katastrálních map byl pře-
vzat jako podstatná součást pozemkové knihy, dostá-
vá se katastrální mapě nového úkolu, sloužiti spolu
s pozemkovou knihou k právnímu zajištění nemovi-
tostí.

Při púvodním vyměřování byly vyšetřovány u po-
zemkú držebnostní hranice bez zkoumání jejich práv-
ního stavu. Předpisy pro vyšetření hranic .podle in-
strukce z r. 1824*) byly celkem jednoduché: byla
nařízena přítomnost jednoho indikátora a pozvání
dotčených vlastníkú pozemkú. Před měřením byly
hranice pozemkú vyznačeny jen kolíky, omezníkování
provedeno nebylo; tím nebyla zaručena stálost hra-
nic v přírodě a pro budoucnost záruka hranice zobra-
zené na mapě s hranicí na počátku vyšetřenou a za-
měřenou.

Použitá methoda měřického stolu ukázala se časem
nedostačující při kladení jiných požadavkú na ka-
tastrální mapu (na př. při potřebě vytyčení hranic

*) Instruction zur Ausfiihrung der zum Behufe des
allgemeinen Catasters in Folge des 8 ten und 9 ten Para-
graphes des AllerhochstenPatentes von 23. Dezember
1817 angoeordneten Landes.-Vermessungo.

z mapy do přírody při hraničních sporech) a to pro
své určité technické nedostatky. K tomu přistoupila
okolnost, že nebylo provedeno trvalé stabilisování ani
bodú měřických (v širším slova smyslu) ani hranič-
ních; také papír, na kterém byly mapy vyhotoveny,
púsobil svými vlastnostmi nepříznivě.

Uvedené nedostatky při zjišťování hranic a tech-
nické nedostatky při zobrazení u starých mapy zpú-
sobily vedle' ještě jiných příčin, že právní význam
katastrální (knihovní) mapy je sporný. Ant. Hart-
mann uvádí v komentáři k obecnému zákoníku ob-
čanskému (díl II. str. 517), že »prakse ... ji uznávala
za integrující část pozemkových knih, která podává
plný dúkaz nejen o tom, komu náležejí pozemky,
nýbrž i o rozsahu parcel zapsaných na listu podstaty
statkové, jejich poloze a ohraničení, jinak, že ani
katastrální ani knihovní mapě nelze přiznati konsti-
tutivního významu pro skutečnou výměru nebo roz-
sah a podobu parcel (rozh. nejvyššího soudu z 21. lis-
topadu 1922, sbírka Vážný č. 2022) ... Svoboda (Prá-
vo knihovní str. 9) ji uznává za velmi cennou po-
múcku orientační, která však nemá právních účinkú,
jež by mohly určovati nebo měniti právní stav
kníhovní ... «

Rozvoj měřických method (methody číselné spo-
čívající na přesné triangulaci), zdokonalení v použi-
tém materiálu mapovém (papír napiatý na hliníko-
vých deskách) pokrok v methodách reprodukčních,
to vše ve spojení s předpisy o stabilisaci měř. bodú
a držebních hranic, opravňuje k tvrzení, že bylo
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dosaženo u nových katastrálních map po technické
stránce dokonale přesného mapového zobrazení hra-
ničních poměru, jež dovolí kdykoliv zpětné, stejně
přesné vytyčení do přírody.
Je tedy zvládnuta jedna část úkolu a to technické-

ho rázu. Neméně důležitý je při vyhotovování mapy
druhý úkol, zjistiti a vyšetřiti přesný pruběh držeb-
nostních hranic. Právní hodnota katastrální mapy a
celého katastrálního díla bude záviseti na tom, jak
správně a pečlivě se vyšetří situace držebnostních
hranic. .•
Toto poznání vedlo k tomu, že stolová instrukce

z r. 1907*) již obsahuje podrobnější ustanovení o vy-
šetřování držebnostnícQ. poměru při novém měření.
V §§ 68-70 stojí mimo jiné, že u příležitosti ozná-
mení prováděného vyměřování se držitelé upozorní,
aby před měřením své hranice řádně a trvale omez-
níkovali. Za účelem zjištění držebnostních poměru
koná se pochůzka zaměřované části území za účasti
k tomu pozvaných držitelů. Měřičskému úředníku není
dovoleno vykonávati přímý vliv na omezníkování tím,
aby bez souhlasu držitele pochybné nebo v přírodě
neznatelné hranice sám určil; má však při omezní-
kování takových hranic pomoci poučením a zejména
působiti k tomu, aby držebnostní spory byly urovná-
ny. Dále pak stojí, že takové spory patří do kompe-
tence soudů.
Všimněme si nyní platných zákonných ustanovení,

jež jednají o hranicích pozemků. O omezníkování
hranic mluví § 845 obě. zákoníka, jenž uvádí, že při
rozdělení pozemku musí býti hranice označeny mez-
níky, sloupy nebo kolíky, znatelným a nezměnitelným
způsobem. Podrobné předpisy o omezníkování jsou
obsaženy v ~ 13 vI. nař. ke katastrálhímu zákonu.
O druzích držebnostních hranic se mluví v § 12 ka-
tastrálního zákona, kde se jedná o sporné a nesporné
držebnostní hranici, v ~ 13 vI. nař. ke katastrálnímu
zákonu o hranici v přírodě jednoznačně a nejedno-
značně označené, v občanském zákoníku v § § 850
a 851 se uvádí hranice neznatelná a sporná.
Hranice označené je dno z nač n ě jsou ty, jichž

průběh se váže na pevné předměty, jež dovolí stano- .
viti jen jediný průběh (čáru) hranice. Dalším zna-
kem takové hranice. je stálost a trvalost předmětů,
jež hranici určují. Každá jiná hranice, jež uvedené
znaky nemá, je hranice v přírodě n e j e dno z nač n ě
označená. Na př. u mezí, příkopů, struh, živých
plotů může držební hranice sledovati jeden z okrajů
nebo jejich střední čáru, dále tyto předměty nezaru-
čuií stálost polohy vůči okolí. Z těchto důvodů je ne-
jednoznačnou hranicí též brázda, neregulovaný vodní
tok, hranice vzdělávání, jež by měla určovati též
hranici držebnostní a p.
Hranice n e z n a tel n é jsou na př. neomezníkova-

né hranice v lesích, pastvinách nebo lukách, kde drži-
telé znají jen přibližně místa, kde má asi hranice
probíhati a při užívání (při kácení, pastvě nebo ko-
sení) se' v případě potřeby dohodnou, aniž hranici
trvale označí. Jinak se mohou státi hranice neznatel-
nými též rozoráním mezí, naplavením písku, bahna

*) Instruktion zur Au~fiihrung- der Verme~sung-en mit
Anwendung-des Messtisches hehufs Herstellung- neuer
Plane fiir die Zwecke des Grundsteuerkatasters.

a p.; do jisté míry je neznatelnou hranicí též brázda
u rolí.
Jednoznačnost, nejednoznačnost a neznatelnost

hranice možno posouditi objektivně. Naproti tomu
pochybnost, spornost hranice je posouzení subjek-
tivní a závisí na názoru zúčastněných držitelů; táž
hranice, jež bude u jedněch držitelů nesporná, může
býti u jiných sporná. Tyto okolnosti možno zjistiti
jedině výslechem držitelů.
P o c h y b n á hranice je ta, kde jeden nebo oba

držitelé mají určité pochybnosti o správnosti užívané
hranice, ale nemíní býti pro ni ve sporu; bývá oby-
čejně v přírodě nejednoznačně označena (mezí,
brázdou, živým plotem a p.) a pokojně užívána. Má-li
pak býti omezníkována, jsou držitelé ochotni se o ní
dohodnouti a trvale ji jednoznačně stabilisovati, oby-
čejně za účasti třetí osoby. Takto dohodnutou hranicí
nutno považovati za platnou a pochybnost za odstra-
něnou. Nemohou-li se držitelé o hranici dohodnouti,
nebo chtějí-li přímo, aby hranice byla určena soudně,
je hranice s por n á.
Katastrální zákon v § 12 vyžaduje omezníkování

před komisionelní pochůzkou; praxe však ukazuje,
že držitelé velmi často tuto povinnost nesplní. Někdy
proto, že chtějí použíti tímtéž zákonem jim poskytnu-
té výhody a za přítomnosti katastrální komise vy-
rovnati nebo zaokrouhliti si hranice a pak teprve
je omezníkují. Nejčastěji však tehdy, jsou-li držeb-
nostní poměry nejasné, hranice neznatelné nebo spor-
né a kdy držitel čeká na měřičského úředníka a členy
komise a též na svého souseda, aby hranice byly při
této příležitosti definitivně dohodnuty.
Jsou celé tratě, kde není na hranicích jediného

mezníku. Mezi jednotlivými držiteli jsou často jisté
pochybnosti o správnosti dosud užívaných hranic;
tito nejen neomezníkují, ale ani nepřipustí omezníko-
vání hranic před komisionelním zjišťováním. Neroz-
hodnost i jisté napětí mezi držiteli zvyšuje okolnost,
že katastrální komise nutí každého držitele v pří-
padech dříve nejasných nebo pochybných hranic jed-
nou se rozhodnouti pro určitý definitivní pruběh, tuto
hranici uznati a podle ní se říditi.
Měřičský úředník spolupůsobí ve všech těchto pří-

padech, kdy se hranice při komisi teprve dojednají,
jakož i při mimosoudní obnově a úpravě hranic, jak se
o ní zmiňuje v § 853 obč. zákon. Při tom je postupo-

. vatí jak podle ustanovení katastrálního zákona, tak
i v duchu příslušných paragrafů občanského zákona.
Mohou tedy při komisionelním řízení nastati tyto

případy:
A. 1. Hra nic e j e o z nač e n a j e dno z n a č-

n ě. Setření se pak týká toho, zda držitelé určují
průběh hranice souhlasně; na př. u zdí, zídek se vy-
šetří, ke které ploše se hranice přimyká, nejde-li
o zeď společnou, v kterých místech se hranice lomí,
vystupuje a p., což se označí trvalou barvou. I u těch-
to hranic může dojíti ke sporu; ten, nemůže-li býti
odstraněn dohodou, vyřídí měřičský úředník sepsá-
ním protokolu o sporné hranici a zasláním příslušné-
mu soudu.
2. Hra nic e jen e o mez n í k o v á n a a j e

o z nač e n a n e j e dno z nač n ě, n e boj e v ů b e c
n e z n a tel n á. Měřičský úředník vždy vychází ze
zásady, že držitelé mají i v těchto případech ukázati
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průběh hranice. Stane-li se tak, a oba při tom uznají
hranici za pokojnou a platnou, rozhodne, v kterÝGh
místech má býti omezníkována, aby ohraničení odpo-
vídalo zákonným předpisům. Je-li hranice pochybná,
a držitelé nemohou ukázati její přesný průběh, snaží
se, aby se držitelé dohodli. Tím jistě nepřekročí meze
své působnosti; neboť při tak důkladné revisi držeb-
nostních poměrů v katastrálním území, jako jsou ko-
misionální pochůzky všech držebnostních hranic před .
novým měřením, neposloužilo by se věci ani držite-
lům, kdyby se každý takový případ předával k soud-
nímu vyřízení. Také § 853 obč. zák. dává přednost*)
mimosoudní úpravě hranic, je-li tato možná. Při sna-
ze dosáhnouti dohody, může měřičský úř.edník upo-
zorniti strany, že v § 851 obč. zák., podle kterého
postupuje soudce v nesporném řízení, klade se váha
na poslední pokojnou držbu.**) Také vyzve členy ko-
mise, po případě přítomné staré pamětníky, aby vy-
slovili mínění o průběhu hranice. Pokud se týče sdě-
lení údajů ze staré katastrální mapy (na př. šířky
pozemku a p., když se držitelé ptají »jak je to
v mapě«) doporučuje se opatrnost, neboť i jedno-
duché zjištění měr předpokládá přezkoušení správ-
nosti zákresu, zjištění srážky a pevných bodů. Při ří-
zení je třeba dbáti toho, aby konečná dohoda vyšla
od držitelů samých, neboť měřičskému úředníku ne-
přísluší právo rozhodnouti ani určiti hranici, jako na
př. soudci v nesporném řízení při úpravě hranic.

B. Trvají-li držitelé na protichůdných tvrzeních a
není-li možno dospěti k dohodě, usnese se katastrální
komise na tom, že hranice je sporná a sepíše o ní
protokol. Tím končí v daném případě její působnost
a záležitost se postoupí soudu. Jakýkoli nátlak, aby
spor byl vyřízen při komisi, není na místě. Protokol
má míti příslušné formální a věcné náležitosti (obsa-
žené na př. v § 86 služ. řádu úřadů pozemkového ka-
tastru) a bude v něm rozhodnutí předsedy komise,
že protokol bude zaslán přísluš. knih. soudu, aby
zavedl řízení jako o oznámené změně. Jakmile se ko-

*) Zákon trestá uložením nákladů soudního řízení toho
držitele, který zavinil bezdůvodně soudní řízení v přípa-
dech, kdy ostatní držitelé byli ochotni k mimosoudnímu
vymezení hranic.

**) Komentář k obec.zákoníku občanskémuuvádí: »Soud
tu určí hranice v řízení nesporném podle poslední pokojné
držby. Důkaz lepšího práva naproti z ř e j mém u s t a v u
drž e b ním u nelze v tomto nesporném řízení připustiti.
Tedyi tehdy, když by se snad pravé hranice odkrýti a zjis-
titi daly, musí se nespornÝ soudce říditi poslední pokojnou
držbou«.Dále je specifikován pojem poslednípokojnédržby.

o ,RUZ:NE

míse pravoplatně usnesla o spornosti hranice, sepisuje
se protokol z úřední povinnosti a odmítnou-li strany
protokol podepsati, není to na závadu; tato okolnost
se může v protokolu uvésti. Stane se totiž někdy, že
strany se nemohou dohodnouti na přesném průběhu
hranice, ale též nechtějí, aby spornost hranice byla
oznámena soudu, nejraději by zůstaly při dosavadní
pokojné držbě s neurčitými hranicemi. Ježto však
předmětem měření může býti jen určitá a omezníko-
vah"á hranice, musí měř. úředník takovou hranici
oznámiti soudu i proti vůli držitelů.

Protokoly o sporných držeb. hranicích zaslané sou-
du jsou oznámení směřující k dosažení souladu v poz.
katastru a v knihách a mapách pozemkových 'se sku-
tečným stavem. Podle § 15 vI. nař. ke k. z. má soud
o těchto protokolech zavésti řízení jako o oznámené
změně (§ 42, odst. 2 k. z.), t. j. jedná o nich jako
o ohlaš. listech. Katastr. měř. úřadu přísluší jistě
stejné právo domáhati sé vyřízení sporné hranice
jako u ostatních ohlaš. listů, tím spíše, že v katastrál-
ní mapě se vyznačují jen hranice definitivně platné
a prozatímní vyznačení sporné hranice je výjimkou,
jež může býti připuštěna jen dočasně. Ať už pak je
sporná hranice dohodnuta smírem u knihovního sou-
du nebo rozhodnutím v nesporném řízení, musí býti
v přírodě trvale vyznačena a přesně popsána, t. j.
zaměřena a znázorněna na geometr. plánu.*)

Je tedy zákonnými předpisy postaráno o to, aby
pro katastrální mapu byly v každém případě zamě-
řeny hranice, které mají plnou právní platnost jako
hranice držebnostní. Nové katastrální mapy, vyhoto"
vené za platnosti novodobých zákonných ustanovení
o zjišťování, mezníkování a projednávání sporných
hranic, jsou proti starým katastrálním mapám stabil-
ního katastru jak po technické, tak po právní stránce
nepoměrně dokonalejší. Dnešní nová katastrální
mapa, která už nesleduje jen úzké hledisko daňové,
musí dojíti plného uznání i jako základ pro zajištění
držby.

Literatura:
Karel F I i e der: O obnově a opravě hranic dle cís.

nař. ze dne 22. VII. 1915, č. 208 ř. z.
Ing. Václav H I a v s a: Ohraničování pozemků (Zem.

věstník č. 1. roč. 1935).
J. Tvrdoň: O úpravě hranic pozemků, 1938.
Ing. E. Nic k e rl- R a g enf e Id: Grundgrenzen, ihre

gerichtlichen und aussengerichtIichen Wiederherstel1ungen.
Komentář k obecnému zákoníku občanskému, díl III.

*) Viz výnos ministerstva spravedlnosti ze dne 27.VIII.
1931, Č. 18.282/31.

Slovensko a obnova obcí poškozených válkou. V nej-
bližší době bude na Slovensku vydáno nařízení, kterým se
upravuje výstavba měst a obcí válkou zničených nebo po-
škozených.:r'ímto nařízením je též všemi prostředky pod-
porováno soukromé podnikání v obcích, které válkou po-
škozeny nebyly, na jejichž výstavbě je však veřejný
zájem.

Nařízení obsahuje 9 hlav se 40 paragrafy.

V h I a v ě p r vn í jsou obsažena základní ustanovení.
Především je definován pojem »výstavba měst a obcí«.
Je to v prvé řadě oprava, přestavba a nová výstavba vál-

kou poškozenýchměst a obcí a v druhé řadě stavba obyt-
ných domů, hospodářských budov a malých živnosten-
ských provozoven v městech a obcích, kde je toho třeba.

Výstavba měst a obcí je prováděna podle regulačních
plánů a směrnic vydaných Státnym plánovacím a štatis-
tickým úradom (v daším SpSÚ).

Za polohopisný a výškopisný podklad regulačmllo plánu
slouží katastrální mapa a její odvozeniny.

Stavební obnovovací práce a jejich pořadí jsou řízeny
podle plánu vypracovaného a vyhlášeného SpSÚ. Tomuto
úřadu je vyhraženo právo pronikavých zásahů i do vydá-
vání stavebních povolení.
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V h I a věd r u h é je postaráno o možnost získání sta-
vebních míst vyvlastněním. Z vyVlastnění nejsou vylou-
čena ani různá práva pojící sek nemovitostem. Vyvlast-
nění může býti provedeno jedná-li se o asanaci, o získání
pozemků k rozšíření ulic, hřišť, veřejných prostorů, soudů,
hřbitovů, veřejných koupališf a jiných veřejných budov
a zařízení. Stavby komunikačně' nebo zdravotně závadné
mohou býti vyvlastněny a odstraněny, jestliže ŠPŠÚ je
za takové označil a je-li zaručeno, že budou nahraženy
stavbami nezávadnými.

Vyvlastňovací řízení provede okresní národní výb<tr na
návrh. který může být podán i soukromníkem.
V h I a vět ř e t í jsou obsažena ustanovení o náhra-

dách za vyVlastněné nemovitosti.

O úpravě pozemků do tvarů vhodných k zastavění jed-
nají ustanovení h I a v y čtv r t é.
Pozemky, potřebné ku stavbám prováděným podle hla-

vy první, se sloučí a rozdělí tak, jak to vyžaduje reg-u-
lační p lán nebo s m ě r nic e vydané ŠPŠÚ k prove-
dení účelné vÝstavby.
Úpravu pozemků a případně potřebné výškové měřeni

provádí příslušný katastrální měřický úřad.
O umístění náhradních pozemků rozhodne s konečnou

platností okresní soud podle návrhu vypracovaného ka-
tastrálním měřickým úřadem. Okresní soud uvede nové
majitele do vlastnictví a držby náhradních pozemků. Vy-
rovnání hodnot nemovitostí se děje v penězích.
V h I a v ě p á t é jsou obsaženy předpisy o udělení

státní podpory a státního příspěvku na stavby prováděné
podle hlavy první.
Výška příspěvku je určována podle majetkových po-

měrů žadatele. výšky škody a nutnosti stavby z veřej-
nÝch a jinÝch důvodů a příčin. Státní příspěvek nesmí
přesahovat výšku zjištěné škody a může být poskytnut
v penězích nebo materiálu.
Státní podpora může býti udělena na stavbu, přestavbu,

nadstavbu nebo opravu rodinného domu o obytné ploše
nejvýše 80 m2• dále hospodářských budov malých rolníků,
jakož i živnostenských p'rovozoven vystavěných v rámci
tohoto nařízení. Na jiné stavby obytných budov je udělo-
vána podpora jen tehdy, je-li stavebníkem družstvo, nebo
veřejnoprávní korporace.
Státní podpora záleží v státní záruce za druhou hypo-

teku. První a druhá hypoteka smí činit dohromady 80'j~
stavebního nákladu.
Stavební podpora a stavební příspěvek mohou dohro-

mady dosáhnout 90% stavebního nákladu.
Státní záruky mohou dosáhnouti celkové úhrnné vÝše

miliardy korun.

Podle ustanovení v h I a věš e sté může být liknavÝ
vlastník poškozené nemovitosti donucen ku stavbě naří-
zením ŠPŠÚ .. Neuposlechne-li. může být nemovitost vy-
vlastněna.
Na možnost získání pracovních sil a materiálu je pa-

matováno.

'" H I a v a sed m á obsahuje ustanovení o daňových a ji-
ných úlevách na 15-25 let pro stavby dokončené v letech
1945-49.

Velmi přísná opatření proti těm, kteří staví bez povo-
lení nebo jinak stavební povolení nedodrží jsou obsažena
v h I a v ě o s m é. Tresty mohou být uloženy jak v pe-
nězích (až 1,000.000 Kčs), tak na svobodě (až 6 měsíců),
případně mohou býti oba tresty uloženy současně.
Státní stavební správa může stavebníkovi naříditi od-

stranění závadné a stavebnímu povolení neodpovídající
nebo bez povolení zřízené stavby. V takových případech
státní příspěvek musí být vrácen.
Podle h I a vyd e vát é o sporných otázkách mezi stá-

tem a stavebníkem rozhoduje povereníctvo pre fínancie.

Ze stručně uvedeného obsahu připravovaného narlzení
je vidna 'pohotovost, ráznost a nesmlouvavost úřadů (hlav-
ně ŠPŠU) s jakou přistupují k' obnově výstavby válkou
poškozeného Slovenska.
Pro naše poměry je zajímavá i organisační stránka na-

řízení, to jest zapojení katastrálních měřických úřadů,
okresních soudů a okresních národních výborů do obnovo-
vacího řízení a dále skutečnost, že okresní soud rozhoduje
s konečnou platností o umístění náhradních pozemků.
Povšimnutí zaslouží i skutečnost, že reg-ulační plán

může být nahrazen směrnicemi udělenými ŠPŠÚ. Ob-
dobný způsob by byl u nás velmi vhodný pro úpravu a
výstavbu menších obcí, pro něž je pořízení regulačního
plánu s přípravnými pracemi příliš nákladné.
V našich zemích nebylo sice válkou způsobeno tolik 'škod

jako na Slovensku. avšak v celku je tu tolik různých
úkolů spojených s obnovou obcí a měst, že by bylo žá-
doucí, kdyby podobné nařízení bylo brzy vydáno i u nás.
Zdá se však, že samospráva našich zemí je podvázána
buď nedostatkem pravomoci způsobené přílišnou závis-
lostí na ústřední státní správě, nebo vyčkává jakým způ-
sobem bude zapojena a jaké úkoly jí budou uloženy státní
hospodářskou radou a státním úřadem plánovacím ve vý-
stavbě zemí a státu. a při obnově válkou poškozených
měst, obcí a budov.

Německé vcenění na území naší republiky. Kromě kla-
sifikace půd provedené z příkazu Němců za doby okupa-
ce v různých částech býv. »Protektorátu«. dostávají se
nám nyní do rukou i práce provedené (neznámo dosud
v jakém rozsahu) v pohraničí podle německého zákona
o ocenění půdy z 16. října 1934.
Výsledky německého vcenění mají pro nás velký význam

nejen teoretický. ale i praktický a to nejen z úzkého hle-
diska pozemkové daně, ale i širších hledisek národohospo-
dářských.
Srovnáni náhodně objeveného takového operátu s naší

katastrální klasifikací poskytlo' výsledky velmi zajímavé.
Jest jen litovati, že se těchto operátů asi více někde
v koutech n e p o zná n o povaluje. Jest toho tím více li-
tovati, že každá moderní klasifikace půdy jest dnes ne-
docenitelné hodnoty v územích. kde se provádí osídlování
půdy českým živlem s krajem neobeznámeným, jemuž léta
potrvá, než se s vlastnostmi půd nového osídlení obeznámí.
Národohospodářské ztráty. které v tomto mezidobí určitě
r;astanou, byly by podstatně omezeny, kdyby se do po-
volaných rukou dostaly výsledky nové klasifikace.

Dosažení způsobilosti zeměměřičů k užívání inženýrského
titulu. K žádosti zeměměřičů - absolventů dřivějších
kursů pro vzdělání zeměměřičů a k návrhu vysokých škol
technických svolilo na základě zmocnění ~ 6 zákona ze dne
14. července 1927. Č. 115 Sb. z. a n., ministerstvo školství
a osvěty výměrem čj. A-71.915/45-V/1 adresovaným vy-
sokÝm školám technickým, aby absolventi dřívějších dvou-
letých kursů pro vzdělání zeměměřičů (geodetických kur-
sů), kteří vykonali státní zkoušku zeměměřičskou podle
nařízení býV. ministerstva kultu a vyučování. vydaného
v dohodě s ministerstvy vnitra, financí a orby ze dne
4. září 1897, Č. 224 rak. ř. z., mohli do 31. prosince 1949
prokázati způsobilost podle zkušebních předpisů pro země-
měřičské inŽenýrství tím, že vyhoví podmínkám. stanove-
ným v ~ 2 výnosu ministerstva školství anárodní osvěty
ze dne 14. července 1928, Č. 59.671-IV (Věstník 1928, str.
317), a tak nabýti též oprávnění k užívání stavovského
označení »inženýr (Ing)«.
Absolventům, kteří dostojí stanoveným podmínkám, bu-

diž vydáno vysvědčení o vykonané II. (odborné) státní
zkoušce z odděleni zeměměřičského inženýrství, při čemž
je přiměřeně použíti ustanovení § 3 shora cit. výnosu.
Tímto opatřením je dána možnost i zbytků zeměměřičů,

kteří neměli dosud práva užívati inženýrského titulu, aby
jej nabyli a postavili se tak po stránce odborné i spole-
čenské ostatním svým kolegům.

Hlavní a odpovědný redaktor: Ing. Bohumil Pour. - Majetník a vydavatel Spolek českÝch inženýrů. Tiskem
knihti.-kárny »Typus« v Praze XVI. Telefon 410-62. - Redakční korespondence budiž řízena na adresu hlavního

redakt.ora Praha XIV., Krušinova 42.
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