
ZEMĚItIĚŘIUSIiÝ

Před prováděním měřických prací je nutno nejdříve uvážiti žádoucí přesnost výsledků a podle ní voliti
měřické pomůcky a methody. Z výsledků v článku uvedených vyplývá, že k měření délek, i když žádaná
přesnost je značně vysoká, možno uží ti přesných optických dálkoměrů, ale že výhodnější a přesnější bývá
zpravidla ocelové pásmo.

Při různých měřičských pracích ~ při pracích
triangulačních, přesných pracích trasovacích, přes-
ných polygonových pořadech, pracích tunelových a p.
- vyskytuje se často úkol, zjistiti pomocí polárních
prvků souřadnice bodů značně vysokou přesností.
Tak na př. u triangulace určují se souřadnice tak

zv. d voj e n c ů1) s přesností přibližně 1-2 cm.
V podstatě jde tedy o změření délky 100-150 m
s udanou přesností, protože měření úhlu stačí v tomto
případě provést s přesností -+- 10" a nečiní tedy ob-
tíží. Toto délkové měření, které se svojí přesností
vymyká z rámce běžné technické prakse, je možno
prováděti buď přímo, a to buď latí nebo ocelovým
pásmem, nebo nepřímo opticky. Měření latí, jakož
i jiné měřické způsoby - na př. měření invarovými
dráty - můžeme pro jejich zdlouhavost, nákladnost
nebo nepřesnost z úvah vyloučiti.
Optický způsob přesného měření délek spočívá ob-

vykle buď na principu konstantního úhlu a proměnné
délky záměrné latě, nebo konstantní délky latě a pro-
měnného úhlu.
Z prvé skupiny pomůcek možno jako nejvhodnější

jmenovati r e d u k ční ta c h y m e t r B o s s h a r d-
t fI v-Zeissův »Redta« s dálkoměrnou latí. Dr. F.
A c ker I udává jeho relativní přesnost číslem asi
1/4000-1/5000.2) Wa 1t e r3) srovnává tento zpúsob
měření s měřením provedeným latí při sklonu terénu
do 30°. Chyba v optickém určení délky se pohybuje
u vzdáleností do 90 m v mezích 1-2 cm, potom mírně
stoupá. Stále však jest nižší než u měření laťového.
Do druhé skupiny pomůcek patří W i I d o v a

dál k o m ě r nás o u p r a v a. Protože je' hodně roz-
šířena a má některé důležité přednosti, zmíníme se
o ní podrobněji. Hlavními součástmi této soupravy je
dvoumetrová základnová lať a úhloměrný. přístroj.
K měření paralaktického úhlu může býti použito libo-

1) U každého trigonometrického bodu. s jehož stabili-
sačnÍ značky není vidět stabilisační značku nebo jedno-
duchý signál (event. centrum) nějakého jiného blízkého
trigo.bodu, na př. v lese. určí se ve vzdálenosti obvykle
100-150 m - zpravidla měřením polárních prvků -
druhý trigonometr, t. zv. d voj e ne c, který slouží k ori-
entaci. Tento bod se má určiti se stejnou přesností jako
bod původní.

2) Dr.' F. A c ker I, Entfernungsmessungen mit dem
selbstreduzierenden Distanzmesser Bosshardt-Zeiss. Zeit-
schrift fur lnstrumentenkunde 1929.

3) Wa 1t e r. Priifungsmessungen mit dem Bosshardt-
Zeiss'schen Reduktions-Tachymetr. Allgem. Verm. Nach-
richten 1929.

volného theodolitu nebo universálního stroje pod pod-
mínkou, že dává požadovanou přesnost.
Pro Wildovu soupravu s universálním strojem

»Wild T 2« jest udávána střední chyba v určené
vzdálenosti vzorcem

1
D<100 m Mmm=±

D> 100 m Mmm=-+-

Dm
4

Za předpokladu, že ve změřeném úhlu je chyba 1",
dostaneme tyto hodnoty:

M

(

20m 0,001 m
pro D= 50 m 0,006 m

100 m 0,024 m
200 m 0,097 m

pr. F. A c ker 14) dochází na základě zkušebního
měření s Wildovým strojem T 2 k názoru, že pro
délku asi 100 m se dá očekávat chyba o něco větší
než 20 mm. Protože však dostává sám při měření
na př. vzdálenosti 115 m (při čtyřnásobném odečítání
úhlu) chybu až 52 mm, zdálo by se, že přesnost tohoto
m~ření přeceňuje.

J o han nes Dr a k e5) odvozuje opět na základě
zkušebního měření s theodolitem T 2 :

střední chyba jednoho měření m= -+- 3",22
střední chyba aritmetic. průměru (úhel měřen
8krát)

pro D < 190 m m = -+- 1",14

střední chyba aritmetic. průměru (úhel měřen
16krát)

Zeměměřičský úřad Čechy a Morava provedl v roce
1942 krátkou zkoušku přesnosti délkového měření,
při čemž tratě dlouhé přibližně 50, 90 a 110 m byly
měřeny střídavě ocelovým pásmem, dálkovou soupra-
vou Wildovou s universálním strojem »Wild T 2«
(úhly měřeny 3krát v obou polohách dalekohledu)

4) Dr. F. A c ker 1. Entfernungsmessungen mit der
Wildschen Invar-Bassilslatte. Zeitschrift fur lnstrumen-
tenkunde 1932.

5) J o han nes Dr a k e, Untersuchung der Genauig-
keit und Wirtschaftlichkeit der EntfernuDgosmessung bei
Polygonisierungen. Allgem. Verm. Nachrichten 1934.
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a dálkoměrnou soupravou »Redta« (lať odečítána
dvakrát). Měření bylo provedeno v jednom dnu na Bod
ideálně rovné trati za dosti příznivých povětrnostních 1
podmínek, ale nezacvičenými pozorovateli. Výsledky
měření jsou zaznamenány v tabulce I.

Délka I Pvo:t~~rI Pásmo Redta i Wildt T2
I

D 1~-1~1 LI. I
LI,

tam I zpětI

A I + 6 - 5 -
B

I

50,053 +1 -13 -16 -
A+B ± 10 ± 10

I
-2- -

A i +16 i -43 -
B +14 - 5 -90,052 +2

A+B-2- ± 15 ± 24 -
A - 2 -25 -22

110,045 B -19 -56 -21+1 ~..-.-
A+B

I
± 40 =+=222 ± 10

I
I

I
2 (A +B) ± 31 mm

I
j 2 .
I

Poznámka: L1 Odchylky od skutečné délky v mm.
Zkouška, z níž se pro malý počet pozorování nedaly

provádět žádné všeobecně platné dedukce, byla v ur-
čitém směru pouze přípravou pro polní měřické práce.
Po této zkoušce bylo v r. 1942 použito všech tří

způsobů při polních měřických pracích.

A. S o u p r a vou »Redta« bylo různými pozoro-
vateli zaměřeno 10 dvojenců ve vzdálenostech mezi
88--141 m a jeden zkušební přesný polygonální tah
mezi dvěma trigonometrickými body o délce asi 2 km.
Z tohoto měření vyplynuly zajímavé zkušenosti:
Za silné vibrace (v létě za slunečných dnů přibližně

od 10-15 hod.) a za silného větru nebo mlhy, ne-
bylo možno, pro nespolehlivé odečítání latě, přístroje
použít. I měření prováděná za příznivějších podmínek
nedávala při vzdálenosti přes 90 m žádoucí přesnost.
S ohledem na to, že příznivého počasí bylo nutno
využít pro pozorování horizontálních úhlů v triangu-
lační síti a protože vliv chvění vzduchu s klesající
vzdáleností značně klesal, byla vždy vzdálenost roz-
dělena pro měření na dvě přibližně stejné části; délka
141 m dokonce na 3 části. Aby se získala nezávislá
kontrola, byly zvoleny ve vzdálenosti několika metrů
od sebe dva dělící body. Stativy s latěmi byly posta-
veny obvykle nad trigonometrickým bodem a dvo-
jencem, úhloměrný stroj pak na dělících bodech. Ode-
čítána byla každá část 10krát, takže celková délka,
vypočtená jako průměr ze dvou nezávislých délek,
byla určena z 20 odečtenÍ.

. V tab u I cen. jsou uvedeny tři namátkou vy-
brané případy.

Tabulka IIA.
a' b' D'

47.534 41,311 88,845
535 294 829
539 310 849
541 306 847
538 302 840
536 314 850
530 312 842
532 300 832
536 304 840
532 ·303 835

~D' 88.841n
a" b" D"

36,744 52,093 88.837
734 096 830
734 098 832
732 091 823
732 099 831
741 090 831
743 092 835
748 080 828
748 082 830
749 080 829

SD" 88.831n
SD' SD"-+--n n--2-- = 88.836
2D' SD"-----=10 mmn n

středníchyba jednoho zaměření
m= ± 7.7 mm

středníchyba aritmetickéhoprůměru
M= ± 1.72 mm

Tabulka IIB.
Bod a' b' D'
.2 45.658 62,734 108.392

652 736 388
652 743 394
661 744 405
660 746 406
660 758 418
644 757 401
652 752 404
652 757 409
644 754 398

S D' = 108.402
n

a". b" D"
50,749 57.648 108.397

758 649 407
750 654 404
752 648 400
.748 652 400
764 666 430
764 674 438
766 668 434
768 678 446
766 664 430

S D"= 108,419
n

SD' 2D"-+--n n

S D' _ 2 D" := 17mm
n n

m= ± 16.7 mm
M= ± 3,74 mm

v vv
9 81

+ 7 49
-13 169
-11 121
- 4 16
-14 196

6 36
+ 4 16

4 16
+ 1 1

- 1 1
+ 6 36
+ 4 16
+ 13 169
+ 5 25
+ 5 25
+ 1 1
+ 8 64
+ 6 36
+ 7 49
+ 5 1123

v
+ 18
+22
+16
+ 5+ 4

8
+ 9+ 6+ 1
+12

vv
324
484
256
25
16
64
81
36
1

144

+13 169
+ 3 9
+ 6 36
+10 100
+10 100
-20 400
-28 784
-24 576
-36 1296
-20 400
- 1 5301
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Bod a' b' D' v vv
:J 51,240 51,450 102.690 -20 400

242 447 689 -19 361
245 450 695 -25 625
237 449 685 -16 256
244 441 685 -15 225
246 443 689 -19 361
240 453 693 -23 529
251 452 703 -33 1089
239 452 691 -21 441
247 446 693 -23 529

:2D' = 102.691
n

a" b" D"
59.985 42.662 102.647 +23 529

986 658 644 +26 676
983 662 645 +25 625
983 667 650 +20 400
998 669 667 +03 9
987 655 642 +28 784
986 662 648 +22 484
982 667. 649 +21 441
981 665 655 + 15 225
996 650 646 +24 576

:2D"= 102.649 - 7 9565n

:2D' +:2D"
n n
--2---

:2D' _:2D" =42 mm
n n

m= ± 22.4 mm
M= ± 5,02 mm

V tab u Ic e lil. jsou seřazeny střední chyby
jednoho měření m, střední chyby aritmetic. průměru
M a rozdíly dvou nezávisle měřených délek D' - D".

Bod D' D" D' +D"'!D' -D" m M
2 mim mim

1 88,841 88,831 88,836 0.010 7,7 1,72
2 108.402 108.419 108,410 0,017 16,7 3.74
3 102.691 102.649 102.670 0.042 22.4 5.02
#- 107,087 107.118 107,102 0,031 16.61 3,72
5 97.867 97.866 97.866 0.001 6.62 1,48
6 92.753 92.756 92,754 0,003 6.44 1,44
7 119.308 119.32~ 119.315 0.014 9.70 2,17
8 84,231 84,248 84,240 0.D17 9,80 2.19
9 141,350 141,363 141,357 0.013 10.02 2.24
10 108.823 108.809 108,816 0,014 11,71 2,62
I

0.016 11.8 2,63
10

V tabulce m. uvedené střední chyby maM by
správně měly být odvozovány z aritmetic. průměrů
:s a', ~ b', :2 a", :2 b" vždy samostatně a střední
chyby zaměřených délek D' a D" pak vypočteny ze
vzorců:

mD,= vma;2 + mb,2 mDn=V man2+ mbn2

Tak pro bod 3 (jako případ extrémní) bychom dostali

ma,=44'13mm} mD,= +- 5,9mm ... MD,= +- 1,9mm
mb,= , mm .

man=I5,8mm}m +- 83 M +- 26 mm
60

D,,=- , mm .. , Dn=_ ,
mbn=, mm

Z dalšího je zřejmo, že touto cestou bychom došli
k falešným závěrům o přesnosti výsledků. Střední
chyba aritmetického průměru

délky D' (z deseti měření) činí:

Mv,=+-1,9 mm

téže délky (měřeno nezávisle po druhé) D":

MDn=+-2,6 mm

což by znamenalo, že nepřesnost v určení jedné
délky nepřesahuje hodnotu 2,6 mm a jejich průměru
hodnotu 1,6 mm. Proti tomu stojí v příkrém rozporu
rozdíl obou délek D' - D" = 42 mm. Vidíme, že se
přiblížíme mnohem lépe k mezi přesnosti, uvažuje-
me-li měření pro jeden bod jako celek, ačkoli ani
takto dosažené výsledky nejsou absolutní mírou přes-
nosti.6) V tabulce uvedený průměrný rozdíl mezi D'
a D" by ukazoval na chybu, kterou by bylo možno
vyloučiti pouze několikerým nezávislým opakováním
měření. Tento rozdíl také ukazuje, že M nám dává
v těchto případech pouze chybu relativní, která slou-
ží k posouzení přesnosti měření, ale ne výsledků.
Ideální případ (odvozený průměrem z deseti dvo-

jenců) :
Délka

D=105,137
střední chyba jednoho zaměření

mD=+-11,8 mm

střední chyba aritmetic. průměru

MD=+-2,6 mm

D' - D" = +- 16 mm

Stejným způsobem měřená délka zmíněného poly-
gonálního tahu o stranách dlouhých průměrně 70 m
byla porovnána s délkou vypočtenou ze souřadnic.
Zjištěná diference Ds - Dw = 25 cm, tedy hodnota
pro tyto účely nepřípustná. Uvedené výsledky měření
jsou také ovlivněny pozorovateli, do tohoto způsobu
měření nezapracovanými, takže po zapracování by se
daly očekávat výsledky lepší.
Z uvedeného vyplývá:
K dosažení žádané přesnosti - není-li možné pro-

váděti měření za příznivých okolností - nutno roz-
děliti měřené délky na úseky o délce okolo 50 m.
Každé odečtení latě stačí provést pouze třikrát; za
to je však nezbytně nutné nejméně dvojí nezávislé
měření každé délky. V případě potřeby - za nepřízni-
vých okolností - se počet nezávislých měření zvýší.

B. S W iId o vou dál k o m ě r n o u s o u p r a-
vou (s t roj T 2) bylo zaměřeno 28 dvojenců ve
vzdálenostech 90-150 m. Měření bylo provedeno v 21
případech vždy střídavě na obou koncích délky, pří-
stroj na trigonometrickém bodě - lať na dvojenci a
potom obráceně - a určeny tak hodnoty D' a D".
Tím byla zajištěna nezávi~lá kontrola.

6) Podle tab u I k y I. byl pro délku 110 m zjištěn
rozdíl mezi dvěma nezávisle zaměřenými hodnotami
D' - D" rovný jen 4 mm, zatím co skutečná chyba prů-
měru činila 23 mm.
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Každé měření se skládalo z úhlu třikrát měřeného
v obou polohách dalekohledu, takže délka byla od-
vozena celkem z 12 odečtení (U ze šesti a D" také
ze šesti). Zbývající body byly sice také odvozeny
ze 12 měření, ale protože odečtení bylo prováděno jen
na jedné straně délky, nebyly tyto výsledky vzaty do
průměru. Odečítací nesnáze za méně příznivého po-
časí byly všeobecně menší než u Redty, protože
pointování je zde snazší (vrchol bílého trojúhel-
níka!).

V tab u Ic e IV. jsou namátkou vybrány tři při-
pady.

u." v vv

tam 27.7 -0.6 0,36
26.2 +0.9 0.81
26.4 +0,7 0,49

zpět 27.9 -0.8 0,64
27,5 -0.4 0.16
27.1 -0.0 0,00

27.13 -0.2 2,46

D = 121.787 m
m= ± O" 70
M= ± 0"28

u." v vv

tam 33,6 +0.6 0,36
34.5 -0.3 0.09
35.7 -1.5 2,25

zpět 33,0 +1.0 1,44
33.8 +0.4 0.16
34.9 -0.6 0,36

34.25 -0.2 4.66

D= 100.265m
m= ± O"96
M= ± O"39

Tabulka IV C.

fJ.'( v vv

tam 16.4 -2.2 4,84
12.4 +1.8 3,24
14,0 . +0.2 0.04

zpět 13,8 +0.4 0.16
14.2 0.0 0.00
14.4 -0.2 0.04

14.20 0,0 8,32

D = 114.139m
m= ± 1" 29
M·= ± O" 52

V tab u Ic e V. jsou seřazeny délky D' a D", je-
jich průměry, rozdíly D' a D"J střední chyby jednoho
pozorování mj a střední chyby aritmetického prů-
měru M.

D' D"

121.798 121,775
100,257 100,273
120,078 120.066
144,875 144,860
108,303 108,312
103.209 103,194
117.269 117,275
114,135 114.142
114.426 114,414
110.461 110.461
112.744 112,757
100.264 100,269
105.460 105.441
106,668 106,665
101.757 101.747
94.200 94.192

116.996 116.993
102.779 102,774

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 104,774 104,758
24
25
26 105,839 105.825
27 115,680 115.656
28

Zeměměřičský Obzor SIA
ročník 5132 (1944) číslo 5

D'+D" D'-D" M2
m

mm

121,787 23 0,70 0,285
100,265 16 0.96 0,392
120,072 12 0,82 0,334
144,868 15 1,09 0,444
108.308 09 1.01 0,412
103,202 15 0,74 0.302
117,272 06 0,58 0,236
114,139 07 l.29 0.524
114.420 12 0048 0,195
110,461 00 0,75 0,306
112.751 13 1,34 0.546
100,267 05 0.58 0,236
105.451 19 0,69 0.282
106,667 03 0,41 0,167
101,752 10 0.99 0,404
94,196 08 0,61 0,249

[114,5441 [(0,026) (0.011)]
116.994 03 1.30 0,530
102,777 05 0,84 0.343
rl04,610 0,62 0,2531
[116,070 1,11 0,453]
rl02,628 0,79 0,3221
104.766 16 0,48 0,196
[112.305 1,26 0,514]
rl37.975 0.74 0,3021
105,832 14 0,52 0.212
115,668 24 0.56 0.228
rl02,149 0,73 0,2971

2.321.913 235 16,74 6.823

~(Q'~)
21= 110.567 m

~(D'-D")
---2-1-- = ± 11.2 mm

~ ~~) = ± 0,80"

~ ~7)= ± 0.32"

Výsledek (z 21 hodnot) je shrnut v jednom ideál-
ním případě:

D = 110,567, m= +- 0,80, M= +- 0,32,

D' - U' = 11,2 mm

Střední chyba aritmetického průměru M - +- 0,32
odpovídá pro uvedenou dálku chybě MD= +- 10 mm.
Posuzováno podle D' - D" i podle M je přesnost

tohoto způsobu měření vyhovující a mnohem vyšší,
než byla podle dříve uvedeného očekávána. K tomu
nutno podotknout, že pro měření bylo vybíráno po-
časí příznivé i na úkor observace vodorovných úhlů
v síti triangulační, a pozorovatelé - triangulátoři -
byli se strojem Wildovým dobře obeznámeni.

C. Ostatní případy (značná většina) byly zaměře-
ny pás m e m. Každá délka byla určena průměrem
ze tří měřených hodnot. Trať byla podle tvaru te-
ré~u a podle délky použitého pásma vykolíkována,
kolíky zařazeny do přímky strojem (s přesností ně-
kolika centimetrů), sklon jednotlivých částí trati
určen nivelací (universálním strojem použitým k ob-
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servaci). Pásma byla cejchována") a při měření chrá-
něna před delším přímým ozařováním sluncem, pro-
tože by jinak teplota vzduchu zjištěná prakovým
teploměrem se značně mohla lišit od teploty pásma.
Napínána byla zpružinovým siloměrem.

V tab u I c e VI. jsou uvedeny zase tři případy
namátkou vybrané (redukce nejsou uvedeny).

Tabulka VI A.
Di D2 D3

19.578 19.578 19.578
12.493 12.493 12.493
14.190 14.190 14.190
14.723 14.723 14.722
13.738 13.737 13.736
14.396 14.395 14.396
11,037 11,037 11.037
9,403 9.404 9,403

109.558 109.557 109.555

v mm V2 m M
109.558
109.557
109.555

328.670

109.557 = L D
3

Tabulka VI B.

D2

17.412
18.245
13.742
14.380
12.098
12.556
15.917
14.456

118.806

-1
±o+2
+1

D,
17.413
18.244
13.743
14.380
12.099
12.556
15.916
14.456

118.8C7

D"
17.412
18.245
13.742
14.381
12.098
12.557
15.917
14.455

118.807

m M
118.807 O
118.806 + 1
118.807 O

356.420 + 1

118.807 = };3D

Di
18.740
15.003
14.388
11.914
20.425
80.470

Tabulka VI C.
D2

18.741
15.004
14.389
11.915
2Q,425

80.474

D3

18.741
15.003
14.388
11.914
20.425
80.471

m M
80.470 +2
80.474 -2
80.471 + 1

241.415 + 1

80472= }; D• 3

") Cejchování je prováděno v Ústředním cejchovním
inspektorátu (v cejchovním ředitelství) v poloze pode-
přené. a to tak. že při určitém napětí - obvykle 10 kg -
a udané teplotě. jest určena chyba každého d v o u-
m e t r u ve srovnání s metrem normálním.

V tab u I c e VII. je přehled 10 délek a přísluš-
ných chyb maM, z nichž lze dobře posoudit přesnost
měření pás m e m.

Tabulka VII.

D m M
109.557 1.6 0.9
118.807 0.7 0.4
80.472 2.1 1,2
96.165 5.0 2.9

110.270 4.0 2.3
102.664 7.5 4.3
106.324 2.1 1,2
116,225 2.0 1.2
94.395 0.7 0,4
87.637 1,6 0.9

102.252 2.7 1,6

Shrnuto opět v jeden ideální případ:

D = 102,252 m,

m=+ 2,7 mm, M= -+- 1,6 mm.

Srovnáni jednotlivých způsobů.

A. Dál k o m ě r nás o u p r a v a »Redta« je
velmi dobrým zařízením k měření polygonálnímu, ale
k přesnému měření délek se hodí méně. Předností
stroje je, že redukuje přímo délky na vodorovnou
a že vhodnou úpravou paralaktického úhlu dává délky
redukované o opravu z nadmořské výšky a projekce
(pro určité místo;) nevýhodou však je, že pro svoji
nižší odečítací přesnost vodorovného i svislého kruhu.
malou jasnost a malé zvětšení není vhodný pro sou-
časné použití jako theodolit k pracím triangulačním.

Pro krátké vzdálenosti (asi do 80 m) dává výsledky
s větší poměrnou chybou než souprava Wildova,
u větších vzdáleností, kde u Wilda roste chyba v ur-
čené délce se čtvercem vzdálenosti a u »Redty« jen
lineárně, projevuje se opět značně vliv počasí. Za
příznivých podmínek byly by výsledky u »Redty«
lepší, ale je-li nutno provádět měření i za podmínek
méně příznivých, projeví se pokles přesnosti ve větší
míře u »Redty« než u Wilda (snazší pointování).

Možnost použítí libovolného theodolitu jest další
výhodou Wildova způsobu. Pozoruhodné jsou výsled-
ky uvedené v tabulkách. Zatím co u »Redty« (měřeny
krátké vzdálenosti) je průměrný rozdíl dvou nezávisle
měřených délek 16 mm, je tentýž rozdíl (měřeny
vzdálenosti průměrně dvojnásobné) u Wilda jen
11 mm. Tento rozdíl nám může sloužit jako kriterium
přesnosti při posuzování výsledků v poli. Nebude-li
D' - D" větší než 30 mm (tedy M pro dvakrát mě-
řenou délku je rovno 15 mm), dá se očekávat, že vý-
sledek bude v dopustných mezích. Při větším rozdílu
je nutno měření opakovat tak, aby průměrná chyba
nebyla větší než 15 mm. Co nejvíce v uvedených ta-
bulkách překvapuje, je střední chyba jednoho zamě-
ření úhlu (čteno v obou polohách dalekohledu) u Wil-
dova stroje T 2 a to m= -+- 0,8", což nebylo po tom,
co bylo uvedeno dříve, vůbec očekáváno. Také tyto
okolnosti mluví pro soupravu Wildovu. Kdyby se po-
užilo velkého Wildova stroje T 3 (určeného k obser-
vaci vyšších řádů v síti triangulační), mohla by se
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zvýšit ještě značně přesnost měření (event. bylo by
možno snížit počet pozorování).S)

B. Srovnáme-li optické způsoby s merením ocelo-
vým pásmem, musíme uznati - pro uvedené účely -
značné přednosti pásma: jednoduchost a láce výstro-
je, vyšší přesnost, možnost jeho použití téměř ve
všech případech a obvykle i větší rychlost měření.
Měření pásmem není na závadu ani mlha, ani vibrace.
Vliv terénu se projevuje hlavně ve zpomalení práce.
Na přesnost výsledků má ale značný vliv vítr. Za
silného větru nutno měření přerušit, ačkoli jeho vliv
se dá na siloměru zjistit. Nárazy větru nestejné síly

S) Podle prof. Dan i lov a (Feinpolyg-onisierung-
unter Anwendung- von lnvardrathen zur Fernbestimmung-
von Liing-en - Allgem. Verm. Nachrichten 1928 a 1929)
klesá u stroje T3 střední chyba jednoho měření úhlu na
m ± 0,75". S ohledem na výsledky dosažené strojem T2
dalo by se čekat, že chyba m u T3 bude ještě nižší.

ztěžují přesnost nap!nam a odečítání pásma, což se
projeví ve výsledku. Další nevýhodou optických způ-
sobů ve srovnání s pásmem je vodorovná lať, pro kte-
rou bylo často nutno v lese prosekávat průsek a v ně-
kterých případech nemohlo jí býti použito vůbec
(v hustých porostech a tam, kde překážely silné stro-
my nebo součásti konstrukce měřické rozhledny). Po-
suzováno z tohoto hlediska bylo by přesné měření
délek optickým způsobem vhodné jen pro měření ne-
přístupných vzdáleností a dále v terénu značně zvlně-
ném nebo neschůdném a konečně tam, kde by pevné
vykolíkování nebylo možné (bahnitý nebo skalnatý
terén a pod.).
Redukce délek naměřených pásmem i optickými

způsoby můžeme provésti z výhodou graficky (viz
článek »Dr. S t a n ě k-Ing. C. S i n d e I á ř, Redukce
měřených délek«, který bude otištěn v některém
z příštích čísel Z. O.).

Příprava leteckých měřických snímků pro překreslování.

Účel článkuj určení prostoru pro volbu vlíoovacích bodUj volba vlícovacích bodUj vyznačení vlícovacích
bodu na positivu a na negativuj grafická příprava geometrického podkladuj kontrola jeho správnosti.

Účelem tohoto článku je poskytnouti mladým foto-
grametrům, začátečníkům v oboru překreslování le-
teckých měřických snímků a osobám přicházejícím
do užšího styku s těmito pracemi, zvláště topografům,
stručný přehled o přípravných pracích při překreslo-
vání měřických snímků, pořízených v malých měřít-
kách na filmu.
V technické literatuře není dosud tato látka pro

účely topografické soustavně zpracována a důsledkem
toho je, že příprava geometrického podkladu pro
snímky určené k překreslování není vždy vyhovující
a jednotná. Tím trpí pracovní postup jak po stránce
technické, tak po stránce hospodárnosti. Nevyhoví-li
se základním technickým požadavkům při volbě a
umístění vlícovacích bodů, je nutno výsledky příprav-
ných prací často předělávati a s tím je spojena ztráta
času. Trpí tím též fotogrametr, vykonávající překreslo-
vání, neboť musí k vyhledání a odstranění závad vy-
konati řadu prací kontrolních.
K odstranění zbytečné ztráty času a zvýšených

finančních nákladů bude v dalším podán stručný vý-
klad, jak na základě praktických zkušeností je nutno
připraviti správný podklad pro překreslování a jak
provésti kontrolu jeho správnosti.

Příprava snímků k překreslování obsahuje:
I. určení prostoru pro umístění vlícovacích bodů
na snímku,

II. volbu vlícovacích bodů,
III. vyznačení vlícovacích bodů na positivu,

IV. vyznačení vlícovacích bodů na negativu,

V. grafickou přípravu geometrického podkladu,

VI. kontrolu správnosti geometrického podkladu.

J. Určení prostoru pro umístění vIícovacích bodů
na snímku.

Jak je známo, dá se každý letecký snímek měřický
překresliti, známe-li pro něho aspoň čtyři vlícovací
body, jichž rovinné souřadnice jsou dány. Nadmořské

1 c=:..
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výšky vlícovacích bodů je nutno znáti jen v případech,
o nichž pojednává II. oddíl. Rovinné souřadnice
mohou býti získány:
1. protínáním vpřed, zpět nebo polygonovým pořadem,
2. odměřením z nějaké měřítkově vyhovující mapy --
vždy z mapy většího měřítka (na př. z katastrální
mapy),

3. radiální triangulací.
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Je žádoucí opatřiti každý snímek větším počtem
vlícovacích bodů, na př. 5 a více, aby v případě, že
některý z nich nebude vyhovovati svojí polohou nebo
nezřetelností, činil zbytek požadované 4 body.
Umístění vlícovacích bodů na snímcích čtvercového

formátu (dnes převážně používaného) má se prová-
děti zejména v prostorech blízkých protilehlým rohům
snímku, jak je patrno z obr. 1., kde příslušné části
jsou vyčárkovány. Vlícovací body se nesmějí voliti
na okraji snímku do vzdálenosti 1 cm od jeho okraje
a to jednak k vůli zkreslení emulse po vyvolání, jed-
nak vzhledem k fotografické neostrosti okrajového
pásma. Jsou-li pořízeny soustavné řady snímků s pat-
řičným podélným překrytem (od 60 do 65%) a dovo-
luje-li to stanovená pracovní doba i k tomu určený
finanční náklad, doporučuje se volba vlícovacích bodů
v části společného překrytu. Takové umístění vlícova-
cích bodů umožňuje kdykoliv později zhodnotiti sním-
ky též stereoskopickými přístroji převáděcími (vy-
hodnocovacími) .

II. Volba vlícovacích bodů.
Pro náš topografický úkol neprovádíme signalisaci

vlícovacích bodů v území před fotografováním a toto
je míti v dalším pojednání na zřeteli. Volba situačních
bodů za vlícovací body je podmíněna měřítkem sním-
ků. Je snadno pochopitelné, že při větším měřítku
snímku je možno voliti jiné body než je tomu u sním-
ku pořízeného v menším měřítku.
Volbu vlícovacích bodů je třeba bezpodmínečně pro-

váděti na příslušných snímcích a nikoli podle kladu
snímků, zakresleného do mapy, neboť nesprávné za-
~reslení polohy snímku na mapě může způsobiti řadu
omylů a tím opakování práce.
Za vlícovací body se volí jen ty body, které jsou

na snímku ostře ofotografovány. Z těchto bodťÍmohou
být použity:
I. a) průsečíky komunikací, jednotlivé rohy křižova-

tek silnic nebo jeJich příkopů, vyjímajíc pří-
pad II. c),

b) rohy jednotlivých parcel, zdí ap.,
c) jednotlivé stromy, nemá-li koruna příliš velký

průměr, křoviska ap.,
d) průsečíky menších potoků s komunikacemi a p.

II. Nedoporučuje se používati:
a) okraje lesů - zde lze těžko určiti hranici mezi

okrajem porostu a jeho stínem,
ř) oblouky komunikací a parcel, u nichž není mož-

no s jistotou přesně určiti polohu vlícovacího
bodu,

c) průsečíky komunikací a parcel, křižují-li se
pod příliš ostrým nebo tupým úhlem,

d) t. zv. »pevné body«, pokud nejsou totožné s bo-
dy uvedenými v odstavci 1. a) až I. d) nebo
s jinými význačnými body v území a viditel-
nými na snímku (Boží muka menších rozměrů
nebo kříž na rozcestí se za vlícovací bod ne-
hodí).

Za nevhodné vlícovací body je nutno považovati též
takové, jichž poloha je stanovena vzdálenostmi od vý-
značných bodů; vlivem skreslení, nestejnosti a ne-
přesnosti měřítka nepřekresleného snímku se nedá·
přesně stanoviti poloha takového bodu.

Pro překreslování je žádoucí, aby vlícovací body
na snímku měly přibližně stejnou nadmořskou výšku
(viz tab. č. 1) a tím nebylo nutno prováděti při pře-
kreslování opravy vlivem výškových rozdílů mezi
body. V případě, kdy je nutno překresliti snímek s vlí-
covacími body o různých nadmořských výškách, určí
se velikost oprav na nomogramu nebo výpočtem
podle vzorce

v.rb=--y
kde b je oprava v mm.

v je výška vlícovacího bodu nad srovnávací ro-
vinou,

r je vzdálenost zvoleného vlícovacího bodu od hlav-
ního bodu snímku v mm,

V je výška letu nad srovnávací rovinou.
V dolejší tabulce jsou uvedena výšková převýšení

v při různých V a r, která nevyžadují oprav, neboť
jsou menší než meze grafické přesnosti (0,2 mm).

V

I
r=40mpt I r=80mm I r=100mm

v metreh vv metrech

1000 5 2,5 I 1
2000 10 6,0 2
3000 15 7,5 3
4000 20 10,0 4 I

Při větších výškách v musí býti udány výšky všech
vlícovacích bodu, aby se dala vypočísti oprava jejich
polohy. Všeobecně vzato nemůže být odstraněno

skreslení, které převyšuje 5~0 plánového měřítka.

III. Vyznačení vlícovacích bodů na positivu.
Ztotožňování čili identifikace zvolených vlícovacích

bodů na snímku a v území nebo na snímku a na mapě
musí býti pečlivě prováděno neboť na něm závisí přes-
nost překreslení.
T.otožné body musí být ihned vyznačeny na snímku,

neboť pozdější vyznačování je spojeno s nebezpečím
chyby v poloze bodu následkem časového odstupu.
Každý totožný bod se vyznačí na snímku jemným
píchnutím jehlou na emulsi positivu v příslušném
místě (na př. jehlou č. 10) a nikoliv silnou jehlou
nebo hrotem odpichovátka nebo nulátka. Silnější jehla
způsobuje příliš veliký otvor v papíru, což zaviňuje:

a) fotogrametrovu nejistotu při přenášení bodů s po-
sitivu na negativ, nejsou-li udány zvláště topo-
grafie dotyčných bodu,

b) znesnadnění stereoskopického studia snímku
v místě propíchnutí a v jeho nejbližším okolí,

c) možnost chyby v určení úhlu a to až 12 minut při
případném pozdějším zhodnocení snímku pro účely
grafické radiální triangulace.
Po propíchnutí každého bodu se udělá na zadní

straně positivu (papíru) kroužek tuší o průměru asi
5 mm od ruky a připíše se k němu příslušné číslo
bodu. Císlování bodů se provádí tak, že každý bod se
označí evidenčním číslem snímku, lomené pořadovým
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číslem bodu a to počínaje od horního okraje snímku
ve směru chodu hodínových ručiček (na př. 365/1,
365/2, 365/3, 365/4, atd.). S vyznačením bodu se
provádí současně místopisný nákres (topografie)
bodu do zápisníku.

Popsaná úprava vlícovacích bodů, ač zdánlivě málo
významná, usnadňuje velmi práci fotogrametra a
zkracuje dobu potřebnou pro další pracovní postup.

Nemůže-li býti upravený positiv s vlícovacími body
předán k provádění překreslovacích prací zárovell
s geometrickým podkladem, je možno jej nahraditi
průsvitkou, na které je situačně znázorněna poloha
jednotlivých bodů na positivu (viz obr. 2.). Na prů-

svitku se propíchnou z positivu jednotlivé vlícovací
body jemnou jehlou a vyznačí se jako jemné tečky
černou tuší na situaci okopírované s positivu. Vedle
situace se napíše na průsvitce na jedné straně číslo
bodu, na druhé straně se vykreslí podrobná, byť
i skreslená, ale ve větším měřítku, topografie bodu.

Na průsvitce se vyznačí šrafovaně též tabulka udá-
vající ohniskovou vzdálenost objektivu fotografické
komory, případně i poloha radiální libely (obr. 3.),
což je nutné k vůli správnému orientování průsvitky
při vyznačování bodů na negativu. Průsvitka se opatří

nápisem »Snímek« a evidenčním číslem snímku. Názvu
»Snímek« se používá proto, že geometrický podklad
se dodává někdy též na průsvitce a tím by mohla
nastati záměna.

IV. Vyznačení vlícovacích bodů na negativu.

Příprava negativu pro překreslovací práce obsa-
huje:

a) vyznačení hlavního snímkového bodu,
b) vyznačení vlícovacích bodů.

Vyznačení hlavního bodu snímkového se provádí
ostrou jehlou na straně nepokryté emulsí a to spoje-
ním protilehlých značek osových jako geometrický
střed snímku.

Vlícovací body se vyznačí na straně nepokryté
emulsí kroužkem, vyrýsovaným černou tuší nulátkem
a nikoliv od ruky.

Fotogrametrovi je nutno připraviti pro každý sní-
mek geometrický podklad na silnější průsvitce nebo
na kladívkovém kreslicím papíru nebo nejlépe na klar-
celu, který prakticky nepodléhá zkreslení. Za tím úče-
lem se propíchnou zvolené vlícovací body z vyměřo"
vacího listu nebo jiného podkladu, na kterém jsou
uvedené body vyznačeny podle souřadnic v požadova-
ném měřítku. Propíchnuté body se vyznačí na průsvit-
ce kroužkem o průměru 1 mm. Kroužek se narýsuje
černou tuší a nulátkem. Tato příprava je důležitá
proto, že při překreslování pohlcuje prosvětlovaný
negativ značně světelné paprsky a zeslabuje tím
osvětlení promítnutého obrazu. Pro správné pře-
kreslení je lépe pozorovati splynutí pravidelných kruž-
nic a to kružnice vyznačující vlícovací bod na nega-
tivu a kružnice na geodetickém podkladě. Na přes-
nosti ztotožnění vyznačených vlícovacích bodů je zá-
vislá přesnost překreslovacích prací.

VI. Kontrola správnosti geometrického
podkladu.

Podklad, sloužící k překreslování, musí být správně
vyhotoven a za účelem zjištění možných chyb se pro-
vádí ověřování v
a) identifikaci vlícovacích bodů (snímek-území nebo

snímek-mapa) ,
b) zobrazení vlícovacích bodů podle souřadnic.

Ověřování provádí měřič před odevzdáním snímků
a podkladů fotogrametrovi následovně:
1. metodou podobnosti,
2. metodou anharmonických paprsků,
3. metodou centrálních paprsků.

K 1. Při metodě podobnosti se porovnává rovnoběž-
nost příslušných stran obrazce na snímku a na pod-
kladě. Kriteriem je tu jen rovnoběžnost těchto stran.
Tato metoda se dá použíti jen u snímků kolmých
nebo skoro kolmých (strmých) a zobrazujících rovin-

. né území nebo kde výškové nerovnosti jsou nepatrné.
Je to metoda nejméně přesná.

1944/72



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

K 2. Metoda anharmonických paprsků je obdobná
metodě téhož názvu, používané při přenášení bodú ze
snímku do mapy. Určovaným bodem je tu hlavní bod
snímku. Podklad je správný, když příslušné určující
paprsky se protínají v jediném bodě a to v hlavním
bodu snímkovém. Tato metoda je zdlouhavá, je citlivá
na výškové rozdíly a proto je málo používána.
K 3. Metoda centrálních paprsků je jednoduchá

a nejpřesnější, neboť umožňuje zjištění i poměrně ma-
lých chyb a není citlivá na nerovnosti v území. Na
snímku se vyznačí j~ko hlavní bod jako průsečík
protilehlých osových značek. Na průsvitku okopíruje-
me polohu hlavního bodu suímkového a všechny vlí-

\
37,3 I

I I
I

covací body na snímku vyznačené. (Obr. 4.) Nato
na průsvitce spojíme vlícovací body s hlavním bodem.
Průsvitku přeneseme na vyměřovací list nebo na jiný
podklad na němž jsou vyznačeny totožné vlícovací
body podle souřadnic. Průsvitku natáčíme tak, až
paprsky vyznačené na průsvitce procházejí totožnými
body na podkladě. Při správném podkladě mají odpo-
vídající si body ležeti na téže přímce. <Obr. 5.) V opač-

ném případě je nutno vyhledati chybu v zobrazení ně-
kterého vlícovacího bodu.
Tímto přehledem o postupu prací před překreslová-

ním snímků jsou probrány jen nejdůležitější požadav-
ky fotogrametra na správnost vyhotovení geometric-
kého podkladu. Při správném plnění požadavků se
vyloučí ztráta času a urychlí provedení překreslova-
cích prací. Tím se sníží též finanční náklady spojené
s vyhodnocením leteckých měřických snímků metodou
rřekreslovací.

Seznam literatury pojednávající povšechně o překreslo-
vání:

Dr. O. v. G r u ber: Ferienkurs in Photogrametrie,
1930.

Ing".P. Pot už á k: Letecká foto,qrarnetrie, 1931;
týž: Základy letecké foto,qrametrie, 1936.
Dr. K. S c h w id e f s k y: Das Entzerrungsgeriit,

1935;
týž: Einfiihrung in die Luft- und Erdbildrnessung,

1942.
Obr. 1 až 5, SIA, Praha. - Ing. N. Němčenko.

ZEMĚMĚŘIUKÁ PRA.KSE

Racionalisace nabývá významu nejen v podnikání
řízení prací kancelářských, tudíž i počtářských. Tato
praxe, kde nejeden odstavec byl vě1wván počtářským
3 návody hospodárného výpočtu hodnot.

I. Výpočet souřadnic průsečíku dvou přímek.
Víme ze zkušenosti, že průsečík dvou přímek da-

ných souřadnicemi koncových bodů (prvá přímka
Yl' xl' Y2' x2, druhá přímka Y3' x3, Y4, x4) je jednou
z nepříjemných úloh; třebaže úloha je v podstatě jed-
noduchá, jest její výpočetní vzor č. 91 Příloh k in-
strukci A na str. 262 komplikovaný a nepřehledný.
Důvod vězí v prostém pojetí úlohy.
Povšimněme si rovníc dvou přímek daných deter-

minanty (procházejících týmž bodem o souřadnicích
y, x):

a v oboru práce manuelní, ale jest rozhodující i pro
snaha se projevuje i v naší rubrice Zeměměřičská
způsobům souřadnicových výpočtů. Přinášíme další

Ay+Bx+E=O,

Cy + Dx +F=O.
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I x
l,l \ 1, YI IA= 1 =X1-X2, B= =Y2-YJ,

X2, 1, Y2

I X3' 1 I' , 1,Y 3[C= 1 =X3-X4, D= ;=Y4-Y",
X4, 1, Y4 i

PrUsečík obou přímek jest dán tudíž determinan-
tem

I F,E!
f D,B

Y= --I A,B I
C,D

FB-DE
- AD-BC'

I~,~I
I

A,B I
C,D

výpočet jeho souřadnic můžeme upraviti na př. takto:

EC-FA
AD-BC

Prvá přímka II Druhá přímka

~:I: :;::~:I::I:;:::;il!~:1::::::1::I: i:::::
-::-;:---- ;:-----I··:···-···~;:;:li,~-:::··-··;~··--I-:----..:::::
_········_··1····_···_·_-------1-_··········_·····1··--.------- ... - ...

.~_~_~1.x2.~_y_.x:ll.:-:-:-~3..~~~:~~_IF=y3x.-y.x3i - 71340,39

G=AD-BC r - 2546,90 I Počítal: Dr. Elznic

y =BF~ DE = + 791895,40 m

x=CE--;AF =+1034306,50m

Sphlžovaci páka.
t

nástavni
počitaulo

výslední
počitadlo
------>

Jednoduchost a přehlednost vzoru je tu zřejmá a
výpočet může spolehlivě konati i počtář-neodborník,
neboť jest zjednodušen na nejnižší myslitelnou míru.
Jako příklad byla zvolena táž úloha, kterou se obírá
uvedená příloha č. 91. Dané souřadnice v záhlaví vzo-
ru byly redukovány na základ + 791 000 m a
1034000 m. Nebylo by jistě ke škodě, kdyby nevhod-
ný vzor úřední byl nahrazen novým formulářem.

II. Protínání vpřed jednoduchým strojem.

1. 8 danými úhly.

Na straně 178 příloli k Návodu A jest uveden for-
mulář pro protínání vpřed, který podle textu na stra-
ně následující je určen výpočtům pomocí dvojitého
počítacího stroje. Avšak tentýž vzor bez jakékoliv
úpravy lze použíti i pro výpočty s použitím stroje
jednoduchého, použijeme-li známých rovnic:

+ L1X.w - LI Y AR cotg a +YA (cotg a + cotg (3)Y =----- ---------- --- ---------- --
cotg a + cotg (3

- LIYAB - L1 XAB cotg a XA (cotg a + cotg (3)X=-------------------- --- ---
cotg a + cotg (3

Na str. 4 úvodu k tabulkám Kotangenta*) nalezne-
me tento postup s příkladem: + LIXAH vysadíme do
výsledního počita dIa, do nástavního počitadla vysa-
díme cotg a a vynásobíme záporně L1 Y AR-krát. Na-
to donástavního počitadla vysadíme součet (cotg
a + cotg (3) a vynásobíme + YA-krát. Vymažeme
počitač obrátek a ihned vydělíme výsledek algebraic-
kého rozdílu předcházejících úkonů ponechanou hod-
notou součtu kotangent v nástavním počitadle. Výsle-
dek dělení dává hodnotu Y hledaného bodu. Podobně,
dbajíce znamének, počítáme souřadnici X.
Výpočetní způsob není novinkou, jest však poměrně

málo používán, třebaže je téměř tak rychlý jako při
použití spřažených strojů, které nejsou přec tak roz-
šířeny. V jedné věci dokonce jednoduchý stroj předčí
typ spřažený a to tím, že odpadá psaní mezipočtů.
Ostatně, zařazením spřažovací páky do středního vý-
řezu vyřadíme z provozu levý stroj, takže popsaný
způsob má použití universální.
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I I Přilehlé I K Výpočet souřadnic
Bod Y

I
X I úhly I otangenty

IYp Xp
p

I
I I/ •...,.

~./ '. A A 15 + 569 783,78 + 117~ 384,53 65,82037g +0,5952132 I,

/ "" "--- .. __ ...... ....... -_ ..... . __ ....... -

l
...................... .... ............... . .................. .................... , ..............

/ IX _______ j"" B A 73 + 570463,23
I
+ 1176 307,30 67,82439g +0,5533524

A B I

P I A 651.dYAB= -679,45j.dXAB =+.e077,Z31

I I I
Součet 1+1,1485656\ +571944.421+1177899,61

I I

I na tento zpúsob výpočtu by se mělo ve vysvět-
livkách k příloze č. 72/1 instrukce A pro katastrální
měřické práce pamatovati, protože používati pro jed-
noduchý počítací stroj rozvláčného zpúsobu Podle pří-
lohy č. 72 je neúčelné a zbytečné.

2. s orientovanými směry.

V časopise Z. f. V. 1937 uveřejnil Heckmann po-
někud jiné řešení této úlohy, než jak ji uvádím v úvo-
du tabulek Kotangenta; řešení je založeno na velmi
jednoduchém geometrickém podkladě.

Z obrázkq 2. vidíme. že pro bod P (x, y) platí:

x + L1 Y cotg o,= x3'

x + L1 Y cotg O2= x2,

X3-X2LI y =-------,
cotg o, - cotg O2

.'

f.::<~::·.. ~ .

Obrátkové počitadlo I Výslední počitadlo I Nástavní počítadlo
I

I
I

Nastav y, nastav x, I vysaď . cotg (/,
I

I vymaž cotg (/, a vysaď
přetoč na y. vyjde Xa cotg (/, - cotg (/" pak

........................................................... .............................................. -- ........... ................................. ...... .... ................

vyjde přetočení na x, .y po
... ............................................................ ............ ....... _ ..... _ ..................... - ............

vymaž cotg (/, - cotg (/.
přetoč zpět na y. vyjde . : . . . . . . . Xa vysaď cotg (/,. pak..... __ ....... ..... ............................ .. I····················································· ....... .............................................................

přetoč na y I vyjde x

Příklad muze býti počítán ve stejném formuláři
jako při použitých úhlech, neboť mezipočty se nikde
nezapisují a ze stroje vypisujeme jen výsledné sou-
řadnice y, x. Pravidlo pro počtáře zní: Je-li jedna
nebo všechny 3 nastavené hodnoty kladné, posta;vení
stroje je normální, t. j. při kladném točení klikou
údaje v obrátkovém počitadle rostou. Úlohu si pro
toto pravidlo připravíme vhodnou redukcí souřadnic.
Je-li jedna nebo všechny tři nastavené hodnoty zá-
porné, musí kladné točení klikou zmenšovati údaje
v obrátkovém počitadle. Toho se docílí na př. u strojú
Brunsviga prvou negativní otáčkou a pak vytočením
červených čísel v počitadle obrátek. Počet desetin-

ných míst ve výsledném počitadle se rovná součtu
desetinných míst obou zbývajících počitadel.

.Pro tento případ výpočtu souřadnic bodu určeného
orientovanými směry ze dvou jiných bodú nemá in-
strukce A žádných ustanovení. třebaže je to úloha
vyskytující se nezřídka při trigonometrickém určo-
vání bodú podrobného měření v zastavěných částech
území, kde základnu tvoří dva body vzájemně nevi-
ditelné. Setkáme se s ní i při zhušťování podrobné
trigonometrické sítě novými body.

Obr. 1. Jednota čes. matematiků, Praha,

obr. 2, SIA, Praha - Ing. Dr. V. Elznlc.
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Příručka pro hospodářské úředníky, právníky, soudce a geometry k poznání praktického postupu při
pracech měřických konaných za účelem mezníkování.

Schwarzenbergové měli štěstí na své zaměstnance
jako autory různých spisů zeměměřičských, ať to byl
měřič Fabian Svoboda, nebo Petr Kašpar Světecký.l)
K těmto předchůdcům možno přiřaditi i ředitele pan-
ství citolibského Johanna Hosera, který vydal v r.
1816 knihu pod názvem:

Handbuch
liber

Abrainungen
der

Grundstlicke, Herrschaften und Gliter.
Nach

okonomischen, mathematischen und rechtlichen
Grundsatzen.

Mit einer Grenzbeschreibung, einer Grenzerneuerung
und einer Grenzkarte.

Verfasst
vom

Johann H oser
ftirst Schwarzenbergschen Wirtschaftsdirektor

Zu Zittolieb in Bohmen.
Prag - 1816.

Gedruckt bey Gottlieb Haase, bohm. stando Buch-
drucker.2)

Johan Hoser narodil se 21. května r. 1770 ve Zvo-
leněvsi jako syn hospodářského ředitele tamtéž. Stu-
doval práva a složil s dobrým prospěchem apelační
zkoušku. Ovládal kromě němčiny a češtiny též latinu
a částečně francouzštinu. Oženil se s Theresií roz.
Jiříkovou z Ploškovic.
Po tříletém působení jako správce v Lenešicích byl

v r. 1801 jmenován ředitelem' panství citolibského,
kde působil až do svého pensionování v listopadu
r. 1839.3)
Pravděpodobně byl bratrancem lékaře Dr. Josefa

Hosera nar. r. 1770 v Ploškovicích, který byl známým
spisovatelem a podporovatelem umění.4)
J. Hoser byl studovaným právníkem, avšak prakse

a činnost ředitele velkostatku seznámila ho se země-
měřičstvím velmi důkladně, o čemž svědčí jeho spis.
Po svém pensionování odebral se r. 1840 na trvalý

odpočinek do Prahy, kde bydlel po 20 roků na Malé
Straně. Zemřel 9. července r. 1860 ve stáří 90 roků
v domě čp. 506 na Malé Straně v ul. u Sovových
mlýnů.5)
1) Zeměměřičský Obzor 1941.
2) Kniha je soukromým majetkem Ing. J. Němce, měř.

rady.
3) Sděleno P. Ing. A. Zvánovcem, úř. aut. civ. inž. pro

kult. techniku a civ. geometr v Hluboké n. VIt.
4) Ottův slovník naučný, díl XI, str. 654.
5) Z archivu hl. m. Prahy.

Německá příručka o mezníkování má rozsah 301
stran formátu 115 X 197 mm.
Z příručky lze velmi dobře poznati, že ji psal práv-

ník, neboť je psána velmi podrobně. Je také viděti,
že měla sloužiti v prvé řadě neodborníkům, t. j. hos-
podářským úředníkům, kteří měli co činiti s polním
majetkem. Kniha je jistě souhrnem všech tehdejších
nařízení týkajících se měření, mezníkování, atd.
Poskytne v dnešní době všem, kteří se zabývají stu-
diem starých map, mnoho materiálu, poněvadž autor
popisuje velmi podrobně každý detail práce, která
byla vynaložena pro vyměřování celých panství nebo
usedlostí a při vyhotovení hraničních map. Čtenář
nalezne v ní způsoby i praxi měřickou, jak se užívaly
skoro před 150 léty.
Kniha je rozdělena mimo úvod na 8 oddílů a doda-

tek. Krom toho obsahuje příklad popisu hranic, pří-
lda~ zápisu o·obnově hranic a hraniční plán.
V ú vod ě, který má 8 paragrafú, obrací se autor

na právníka, soudce, geometra a hospodářského úřed-
níka s výzvou, aby poznali prakticky postup měřic-
kých pracech, konaných za účelem mezníkování. Uvá-
di, že s měřením musí býti spojena znalost právních
předpisů, t. j. theorie s praksí. Užitečnost těchto zna-
lostí pro právníka a hospodářského úředníka se pro-
jevuje obzvláště v tom, že i když ohraničování je
vlastně prací geometra, mohou hospodářští úředníci
posouditi jeho práci, spolehlivost, zjistiti nedostatky
a ihned je opraviti. Autor upozorňuje na velký zlo-
zvyk odorávání, kterým jsou postiženy nejenom velké
dominikální majetky, nýbrž i majetky rustikální a
pak společné majetky obcí, církevních statků a pod.

P r v n í odd í I, který obsahuje pět paragrafů, po-
jednává o rozdělení hranic (Von der Einthei-
lung der Grenzen).
Zde nejprve definuje co je to hranice, pak rozděluje

hranice na veřejné a soukromé, t. j. hranice zemské,
župní, okresní a hranice privátní. Mimo to zmiňuje
se o hranicích honebních, rybolovu, soudních atd.
Jinak celá kniha pojednává jen o hranicích soukro-
mého majetku.
D r u h Ý odd í I se v deseti paragrafech zabývá

hra nič ním i z n a k y. (Von Grenzzeichen.) Hra-
nice dělí na přirozené nebo libovolné, t. j. hranice
umělé. K přirozeným počítá řeky, rybníky, hory,
rokle, atd. K umělým pak kamenné nebo dřevěné
sloupy, kůly, stojany, mezníky, hromádky kamene,
škarpy, příkopy, terasy, jámy, polní meze, pluhem vy-
orané brázdy, konečně jednotlivé stromy, ploty, živé
ploty, zdi atd. U přirozených hranic, které se mohou
měniti, nutno činiti rozdíl a doporučuje i tyto umělý-
mi značkami poznamenati, přesto že podléhají časem
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podstatným změnám. Přes tuto závadu přece se zdají
býti nejzpůsobilejšímí z toho důvodu, že nezaberou
tolik místa jako jámy, příkopy, které když jsou znač-
ně široké, činí značnou část plochy pozemku neužiteč-
nou, což je ztráta dosti bolestná, je-li půda dobrá.
Ztrátu pozemku v celé oblasti nelze považovati za ne-
patrnou. Na příkladech citolibského panství, vypočí-
tává celkovou ztrátu pozemku a přichází k závěru, že
ztráta půdy jevící se v těch krajích, kde vesnice jsou
od sebe velmi vzdálené, kde majetek je veliký a po-
pulace malá, je značná. Rovněž tak šířka vozových
cest je nadbytečná. Kde je majetek omezený a popu-
lace hustá, zápasí se o každý kousek půdy. Dále se
autor zmiňuje v kterých případech se mají různé hra-
niční znaky užívati (na př. které znaky lže užíti v mo-
čálovitých místech, u luk, pastvin, atd.). - Rovněž
se zmiňuje o stromech jako hraničních znacích, o ke-
řích, atd.-

Ke konci tohoto oddílu sděluje autor, že stromy,
křoviny, ploty, kamenné hromádky, jámy nebo plu-
hem vyorané brázdy mohou sice sloužiti jako hranice,
ale pro úplnou jistotu slouží nejlépe jednotlivé kame-
ny, sloupy nebo stojany. Ty pro lepší znatelnost do-
poručuje otesati a opatřiti mimoto vnějšími znaky.
Z jakého materiálu a jak veliké mají býti tyto umělé
hraniční značky, totiž mezníky, sloupy, kůly a sto-
jany, závisí ponejvíce od dohody obou sousedů, t. j.
jaký náklad k tomuto účelu věnují. Osazují se hlavní
kameny a t. zv. běžci, kteří mají 14, 16 až 18 coulů
výšky, patu 8-9 coulů a hlavu 6 až 7 coulů širokou.
Hlavní kameny pak mají rozměry dvojnásobné. Nad
zemí mají vyčnívati 6 coulů. Oproti tomu kůly a sto-
jany mají míti 6-8 stop výšky. Jako vnější znaky
vysekávají se na kamenech kříže, erby, čísla, nápisy
a j. To jest nutné proto, aby se rozeznaly hraniční
znaky od jiných kamenů a za druhé, aby se rozezná-
valy od jiných hraničních znaků na př. od zemských
výsadných hranic, nebo takových, která označují
pouze právo rybolovu, honu, pastvy a p. -

Tře tím u odd í I u, který pojednává o vy m ě-
ř o v á n í hra n i·c a jej i c h o mez n í k o v á n í
(Von der Aufnahme der Grenzabrainungen und Ab-
steinungen) jest věnována z celé příručky největší
část. V osmdesáti paragrafech popisuje celý postup
práce od vytýčení hranice až ke konečnému omezní-
kování. Hned na počátku upozorňuje autor, že i když
hranice je nesporná, ale ještě neohraničená nebo spor-
ná, avšak právním výrokem nebo směrem urovnána,
doporučuje se k odstranění budoucích mýlek hranice
omezníkovati. Když jsou zvoleny hraniční prostředky
(otesané kameny jsou nejzpůsobilejší), pak přistupu-
je se za přítomnosti hraničního (ohraničovacího) ko-
misaře a všech interesentů, svědků (starousedHků),
podle vytýčených čar a úhlů k osazování mezníků na
místa, kde dříve byly zasazeny pomocné kolíky.
V dalším paragrafu se doporučuje, aby dříve než
budou zasazeny mezníky, kůly nebo sloupy, byla je-
jich stanoviska opatřena podkladem a to takovým,
který nemůže dobou času nějak zajíti. Jsou to kousky
uhlí, kovářské škváry, dobře vypálené cihly všeho
druhu, sklo, popel, střepy, olověné odpadky a pod.

Jestliže se jedná o ohraničení celých panství nebo
celého obecního majetku, doporučuje se přivolati ze-

memerlCe, jelikož tento muze matematicky správně
určiti hraniční čáry a úhly a po provedeném ohrani-
čení i vyhotoviti plán. V dalším popisují se předběž-
né práce spojené s vytýčením hranic.

Jak jíž dříve naznačeno, autor rozděluje mezníky
na hlavní a běžce - (Laufer). Prvé kameny mají býti
ne-li dvojnásobné, tedy aspoň o polovinu větší než
druhé a mají býti osazeny na počátku a na konci
každého pozemku, anebo v hlavních obloucích, v t. zv.
loktech (Ellenbogen) ; běžci se osazují v čáře. K lehčí-
mu orientování doporučuje se na hlavě mezníku ozna-
čiti ryskou ramena úhlů. Rysky na běžcích udávají
směr hraniční čáry k nejbližšímu běžci. Tyčky, které
slouží k vytyčování čar mají býti 1 coul silné. K vy-
šetřování úhlů slouží měřický stůl, busola anebo
astrolabium. Samotná busola vzhledem k místním vý-
chylkám je méně žádoucí a jest prospěšná toliko pro
kontrolu.

V jiných paragrafech tohoto oddílu popisuje jaké
požadavky má takovéto vyměřování. Vedle potřeb-
ných pomocníků k nošení všech přístrojil, nutných
k osazování mezníků, vyžaduje se pevný měřící ře-
tězec ze železného drátu, deset dolnorakouských sáhů
dlouhý v 6 stop dělený. Každá stopa má být označena
malým a každý sáh větším žlutým kroužkem pro lehčí
a snadnější měření. Na obou koncích řetězce jsou
větší kruhy pro nosné hole. Tyto nosné hole jsou
4 stopy dlouhé a opatřeny jsou železnou špičkou. Jako
další výzbroj patří k řetězci 10 železných jehel (hře-
bů). Vedle toho náleží k výstroji 6 kusů tenkých
tyček (bílých) opatřených na dolním konci bodcem,
které jsou 5-6 stop dlouhé. Dále přiměřený počet
kolíků 12-18 coulů dlouhých s rovnou hlavou a za-
špičatělým koncem pro vytyčování čar a úhlů. Tyto
kolíky se staví mezi vzdálenější tyčky a jsou opa-
třeny na hořejším konci štěrbinou, do které se za-
strkávají různá znamení nebo čísla napsaná na pa-
píru. Vedle obyčejných tyček, doporučuje se míti po
ruce 2-3 kusy 8-12 stop vysokých, rovných a ku-
latých tyček, opatřených na dolejším konci bodcem;
tyto tyčky slouží jako tyče s praporkem pro větší
vzdálenosti a bývají natřeny, bílou a červenou barvou,
nebo jsou opatřeny černými plátěnými praporky. Pro
kopcovitý terrain sloužily dřevěné čtyřhrané tyče 2
až 3 sáhy dlouhé. Tyto tyče musely býti zhotoveny
ze zcela vyschlého dřeva a byly rozděleny na stopy a
coule. Dále se doporučuje míti jedno coulové měřítko
asi půl sáhu dlouhé, nebo skládací 3--6 coulů dlouhé,
nebo měřítko ve formě vycházkové hole, sloužící pro
doměření, nevycházelo-li měření na celé stopy.

Pro vynášení na papír bylo zapotřebí kružidla, olův-
ka (tužky), úhelníku, olovnice, krokvice, vodováhy,
pravítka, dřevěných pravoúhlých trojúhelníků k ma-
pování, a transporteuru na vynášení úhlu. Pro mez-
níkáře sekyra, motyka a lopata.

Aby měření s řetězcem bylo přesné, doporučuje
Hoser, aby řetězec byl nošen s největší pečlivostí, aby
jednotlivé dílce řetězce se při měření do sebe neza-
plétaly. Správnost délky řetězce doporučoval přezkou-
mati podle jiného správného řetězce nebo podle mě-
řítka vyznačeného na zdi. Při vlastním měření hranic
mezi mezníky musel býti řetězec řádně pokládán a na-
pínán, aby se neměřilo křivě. Měření ve spádu autor
nedoporučuje.
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V dalším paragrafu autor popisuje, resp. poučuje
nezkušené, jak se provádí praktické vytyčování čar a
jejich zaměření. Pak popisuje vlastni práci zeměmě-
řiče měřickým stolem, astrolabem, nebo na stupně a
minuty rozděleným pohyblivým nebo nepohyblivým
průzorem. - Podrobně popisuje vytyčování ve vodo-
rovném a svahovitém terénu, jakož i jak se měří ře-
tězcem a měřickými latěmi. Jelikož při měření řetěz-
cem je nezbytnou podmínkou, aby řetězec byl držen
ve vodorovné poloze, zvláště při měření přes rokle,
příkopy atd., musí býti řetězec na obou stranách
řádně natažen a v případě, že je příliš prohnut, nutno
ho podepříti specielně k tomu zřízenou latí.
V § 58 však autor píše, že nelze~li pro veliké potíže

ve svahovitých polohách měřiti horizontálně, nezbý-
vá nic jiného k určení vzdálenosti mezníků, než měřiti
řetězcem podél hranice bez ohledu na klesající nebo
stoupající terén; nutno pak toto poznamenati v popisu
hraničního elaborátu. .
V dalších paragrafech obírá se Hoser dělením sáhu

na stopy, coule a čárky; pro zjednodušení výpočtu
se toto dělení převádí na soustavu desetinnou. Dva
sáhy rovnají se 1 prutu, 1 prut 10 stopám, 1 stopa
10 coulům, 1 coul 10 čárkám. V tomto případě 1 sáh
(označený 10) se bral za 1 prut.6) V dalších para-
grafech jsou prováděny převody na přikladech.
Jiné paragrafy pojednávají o míře plošné, kterou

opět možno převáděti do deseti nebo dvanáctidílné
soustavy. - Při decimální soustavě nedělá přepočí-
tání žádných těžkostí, jelikož 1 čtvero prut rovná se
100 čtvero střevícům, 1 čtvero střevíc rovná se 100
čtvero coulům a 1 čtvero coul rovná se 100 čtvero čár-
kám. Není-li míra desetinná, nýbrž dvanáctinná, musí
se, chceme-li vyšší míru převáděti na nižší, vyšší ná-
sobiti 144, naproti tomu při redukci nižší míry na
vyšší 144 děliti. Teprve po skončení měření převádí se
zaměřené hodnoty na míru obyčejnou.
V jiných paragrafech tohoto oddílu popisuje úhlo-

měr a jeho dělení, nonius, průhledítko a stativ. Defi-
nuje co je to úhel a jaké jsou jeho druhy; rovněž se
zmiňuje, jak si nutno počínati při zaměřování úhlu.
Jako pomůcku při měření úhlů doporučuje busolu,
která při měření úhlů napomáhá vylučovati a opravo-
vati hrubé chyby. Jinak dále velmi podrobně popisuje
jak se pracuje s měřickým stolem. V posledních deseti
paragrafech pojednává o vlastním ohraničování, kde
zvláště se zmiňuje o ohraničování vod a ostrovů.

Ve čtv r t é m odd í I u zabývá se autor v 16 pa-
ragrafech pop i sem hra nic - o hra nič n í c h
e I a bor á tec h. - (Von der Aufnahme einer
Grenzbeschreibung oder eines Begrenzunginstrumen-
tes.) Když byly pozemky, statky nebo celá panství,
ohraničeny přírodními nebo umělými znaky, ku př.
otesanými kameny, sloupy, kůly, atd., doporučuje se
pro nepředvídané případy a pro odstranění budoucích
pochyb vyhotoviti popis hranic a to tím spíše, že hra-
niční znaky neposkytují pro budoucnost žádnou jisto-
tu, neboť časem mohou zmizeti, nebo mohou býti
i s podklady ze zlomyslnosti přemístěny na jiné místo.

6) Tato desetistopová prutová míra byla obvyklá v té
době hlavně v cizině. Pro pOhodlnějšípráci doporučovala
se i u nás. V býv. Rakous~ se přihlíželo hlavně k záko-
nem předepsanémudolnorakouskémušestistopovémusáhu.

Doporučuje se sepsati protokoly pro případ ztráty
dvojmo. V protokolech má býti poznamenáno, které-
mu zeměměřiči byla práce ohraničovací zadána, kdo
byl použit jako kontrolor, jakými přístroji se měřilo,
jakým způsobem bylo měřeno v kopcích, zda po zemi,
nebo provažováním a jakého řetězce nebo latí bylo
k měření použito. Vyskytují-li se vody, rokle a pod.
uvnitř pohraničních čar, má býti poznamenáno, zdali
byly tyto spolu zaměřeny anebo nikoli. Je však lépe,
kde se tak může státi, zaměřiti a vyznačiti je, než je
vynechati.
V uzávěru tohoto oddílu praví autor, že jen za p0-

mocí popisu hranic a hraničních map, lze o každém
mezníku říci s matematickou jistotou, zda je anebo
není na svém původním místě. Na konci knihy pak
autor připojuje vzor takového popisu hranic i hra-
niční mapy.

P á t Ý odd í I v 9 paragrafech pojednává o v y-
měření a vyhotovení hraniční mapy.
(Von der Aufnahme und Ausfertigung der Grenz-
mappen.) Hraniční mapa nemá býti vyhotovena je-
nom pro oko, nýbrž musí býti přesně a správně tak,
aby poloha a obraz všech pozemků, oblouků řek a
toků, cest, roklí, atd. se přesně shodovaly. Rovněž
se nesmí přecházeti správnost pojmenování jednotli-
vých vesnic a jiných památných míst. K takovéto
práci se vyžaduje hbitý a vycvičený geometr. Proto
také se autor o jeho práci v příručce nezmiňuje a jen
popisuje ty znaky, které k úplnosti takových map
náležejí. Doporučuje měřítko (pro větší panství) ta-
kové, které by odpovídalo 36-50 dolnorakouským
sáhům na 1 couI.
Někomu by se mohlo zdáti, že vyhotovení hraniční

mapy je zbytečné tam, kde vše bylo řádně omezníko-
váno a popsáno v hraničních elaborátech. Není tomu
tak, námaha spojená s vyhotovením brouilIonu (ná-
črtku) se vyplatí; nemá se proto litovati nákladů na
mapu.
Vyhotovením mapy dosáhne se dvojí přednosti; za

prvé jest zde víra ve skutečný důkaz a pak při even-
tuelní ztrátě hraničního elaborátu, jest po ruce hra-
niční mapa, která při povstalých hraničních sporech
rozhoduje.
V případě, že by mapa byla vyhotovena chybně,

nebo kdyby byl popis hranic proveden povrchně a
chybně, ztratilo by díla na ceně. Tomu se dá odpo-
moci tím, že se přibere zeměměřiči, třeba by byl spo-
lehlivý pracovník, druhá odborná síla pro kontrolu,
která by hned s ním spolupracovala a učiněné chyby
odstranila. Tato druhá síla musí použíti jiných mě-
řických přístrojů, než jakými prováděl měření země-
měřič první; takto se spíše najde chyba. Byla-li práce
souhlasná, je pravděpodobné, že oba znalci správně
pracovali a odevzdali dokonalou hraniční mapu.
Ku konci autor připomíná, že kdyby byly zaměřeny

hranice všech míst a vyhotoveny spolehlivé hraniční
mapy, lehce by se dala zjistit plošná výměra každého
pozemku a takto bylo by lze odstraniti dosavadní ne-
spolehlivost provedených zaměření při poslední7) da-
ňové úpravě, nemluvě o jiných geografických a sta-
tistických zřetel ech.

7) Pravděpodobně míní tím autor úpravu po zrušení
Josefinského katastru.
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S e stý díl V deseti paragrafech pojednává
o hra nič n í c h P o c h ů z k á c h (von Grenzbe-
gehungen). Když byly hranice vytýčeny, ohraničeny
a konečně i popis hranic a mapa vyhotovena, mohlo
by se státi, že mezníky následkem zlomyslnosti, své-
vole nebo i dobou času zmizely - staly se neznatel-
nými. Za tím účelem bylo zapotřebí, když ne každo-
ročně, tedy alespoň za 2-5 roků konati společné po-
chůzky po hranicích a to od kamene ke kameni a za
pomoci mapy a hraničního popisu přeměřiti délky a
úhle a porovnati s původními mírami a úhly. Tam,
kde hraniční znaky se ztratily, byly rozbity, ztrouch-
nivěly anebo byly přesazeny, je třeba konati pochůz-
ku za přítomnosti zájemců a pozvaných starších a
mladších vlastníků pozemků, aby tito jako pamětníci
mohli dosvědčiti, kde hraniční znaky stály.
Jestliže od prvního zaměření staly se během času

změny v hraničních čarách způsobené sesouváním
půdy, různými výmoly, dále vysušováním močálů,
rybníků, nebo přeměnou kultury, je třeba všechny
tyto změny zanésti do map. Ostatní libovolné změny,
aby se mapa přespříliš nezakreslila, bylo nutno po-
znamenati ve zvláštní příloze.
Autor upozorňuje na starý obyčej, kdy kolem sva-

todušních svátků, hlavně ale v týdnu sv. Trojice, je-
likož v tomto čase hlavní polní práce větším dílem se
neprováděly, nebo nebyly nutnými, se konaly společné
obchůzky hranic. Cesky se tyto obchůzky nazývaly
»Daušky«;8) - Těmto schůzkám bylo věnováno více-
ro dní, kde staří a mladí usedlíci ve stanovené hodině
a na určeném místě se shromáždili a potom za dopro-
vodu rychtáře (Dorfrichter) 11 kmetů (Gerichtsge-
schworene), obešli všechny pole a louky náležející
. k jedné obci, aby zjistili, zda meze a mezníky (hra-
niční znaky) jsou neporušené a na svých místech.
Vyskytující se nedostatky nebo chyby ihned odstra-
nili, nebo smírnou cestou urovnali, nebo podle okol-
ností předložili vrchnosti k rozhodnutí, po případě
přímo přibrali k jednání vrchnostenskou úřední osobu.

8) Josef Jungmann ve svém slovníku česko-německém
z r. 1835, I. díl, píše: »Daušky«- hody, které se držívají
druhý nebo třetí den po pouti, po svatbě, nebo jednou
v roce jistým časem,ku př. to pondělí po sv. Duše neb při
oddělovánímezí, cídění rybníků, atd. Též douškybyly v 18.
stol. v Čechách při prohlížení cest. kteréž prohlídky s pi-
tím a chlastem spojeny a proto později zrušeny byly.

Přibližný příklad takovéhoto druhu hraniční pochůz-
ky jest přiložen v příručce.
Sed m Ý díl pojednává v 11 paragrafech o p r a v-

d ě pod ob n Ý c h hra nic í c h. (Von vermutheten
Grenzen.) Veškeré hraniční znaky, nacházející se mezi
dvěma sousedními pozemky, tedy brázdy, příkopy,
křoví, ploty, zdivo, soukromé potoky, meze, mezníky,
stromy, kůly a p. považují se za společné, neproka-
zují-li erby, nápisy nebo jinou rozpoznávající znač-
kou opak.
2e hraniční příkop není někdy společný, ukazuje

znak tenkrát, jestliže výkop u příkopu se nachází
pouze na jedné straně příkopu. V ~omto případě se
předpokládá, že hraniční příkop patří výslovně ono-
mu, na čí straně se nachází nához. I každé křoví,
plot nebo zeď, která dělí pozemky, pokládá se za spo-
lečnou, vyjímaje případ, že jenom jeden pozemek jest
takto ohraničen a 'jestliže z listin a jiných znaků vy-
svítá opak. Stromy, jež.se nacházejí ve společném
křoví, jsou rovněž společné a mohou býti používány
oboustranně. U jezer a rybníků, jež podle počasí buď
vyschnou nebo se naplní, musí býti obyčejná vodní
hladina, která se jeví při středním vodním stavu, a to
podle specielně vyznačeného bodu, považována jako
hraniční normál pro přilehlé pozemky.
Dále řeší autor případ hranice, která se nachází

ve svahu a přichází k zásadě, že komu patří hlava,
patří i noha.
O s m Ý díl v 11 paragrafech a poznámkách, které

mají 105 paragrafů, promlouvá o p r á v n í c h
pře d p í sec h a z á k o n ech o h led něh r a-
nič n í c h z n a k ů a s p o leč n é h o m a jet k u.
(Von den rechtlichen Vorschriften und Gesetzstellen
in Absicht auf Grenzreichen und Gemeinschaftliches
Eigenthum.)9) V tomto oddíle zmiňuje se autor
o starších a novějších zákonech. Všímá si velmi často
i zahraničních zákonů a nařízení (povětšině pruských,
francouzských, ba i cituje tu a tam římské právo),
které mezi sebou srovnává.
Zde vychutnává autor jako právník svoje právní

znalosti v nepřehledné řadě příkladů, týkajících se
dělení pozemků společných zdi, stromů, příkopů, slu-
žebností, atd.

9) Viz též knihu Jakuba Menšíka z Manštejna »0 me-
zech, hranicích, soudu a rozepři mezní« z r. 1600 (Zem.
Věstník 1933).
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generál Per r i e r zprávu o generálním mezinárodním
zasedání ve Washingtonu ve dnech od 3. do 15. září 1939
uspořádaném americkým komitétem, Zasedání zabývalose
jen otázkami vědeckými s vyloučením otázek finančních
a administrativních. Pravomoci funkcionářů byly prodlou-
ženybez voleb. Příští zasedánímá se konati v Oslov době,
která bude teprve stanovena, Zasedání konaly všecky
sekce v oboru geodesie, v oboru tíže zemské, geodetické
astronomie, isostasie, odchylky tížnice, pro základny a
triangulace a pro přesné nivelace.

Pařížská universita rozhodla se v r. 1939zříditi geode-
tický ústav (Institut de Géodésie)pro vyučování geodesii
vyšší a jejich aplikací a pro vědeckábadání ve všech smě-
rech této vědy. Byla zvolena 19č1ennáadministrační rada
a stanoven program, který má obsahovati vyučování theo-
retické i praktické, kursy, konference a praktická cvičení
a oddíl pro práce badatelské. Posluchačimusí býti zapsáni
na některé fakultě universitní. První schůze rady konala
se dne 20. května 1939.Generál Perrier byl ustanoven ře-
ditelem ústavu, na němž měla býti zahájena činnost na
podzim 1939.Otevření ústavu bylo zatím odloženo.
Na generální schůzi francouzského národního komitétu

dne 1. března 1941 podával zprávu za rok 1940 za sekci
geodetickou gen. Perrier, za sekci seismologickou E.
Rothé, -za sekci meteorologickou I. Sanson, za sekci pro
magnitism a elektřinu zemskou E. Ehlé, za sekci pr,o
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oceanografii fysikální L. Pélissier, za sekci vulkanologic-
kou A. Lacrois a za sekci pro vědeckou hydrologii E. Dié-
nert. Komité schválil zprávy všech sedmi sekcí.
V geodetické sekci byly spojeny »Service 'géographique'

de l'Armée« se »Service du Nivellement général de la
France« a utvořen nový »Národní ústav geografický~
(Institut géographique national). K jednotlivým sekcím
jsou pÍ'Ípojeny seznamy literatury. Dále je uveden seznam
členů Národního komitétu francouzského a seznam členů
jednotlivých sekci. jpk.

Dr. Ci e m e n s S c h a I' s c h m i d t. Japonsko. 1942.
Nakladatelství Orbis, Praha. Z německého originálu pře-
ložil B. 13. Havlovský. Cena K 25.-.
Profesor národopisu a zeměpisu Japonska na universitě'

v Berlinu napsal zajímavý spis o Japonsku, doložený hoj-
nými daty statistickými, které ukazují charakteristické
vlastnosti této země a jeho lidu.
Ve stati »Prostor« popisuje mezi jiným tvar povrchu,

sopky, jezera a řeky, podnebí, rostlinstvo a živočišstvo.
V další stati »Národ« popisuje rasové a jazykové složení
jeho a podává historický náčrt japonských dějin od nej-
starších dob dodneška. Uvád~ počet obyvate1stva a roz-
vrstvení podle sociálních poměrů a povolání. V další stati
»Stát« mluví o dějinách ústavních, o politických stranách'
a zahraniční politice. V oddílu »Kultura« promlouvá o ná-

o ,RUZ:NE

boženských vyznáních, o kulturním a vědeckém stavu,
o vzdělání, o 'vychovateltsví, o tisku, rozhlasu a filmu.
V dalším oddílu »Hospodářství« zabývá se výživou Ja-
ponců a mluví o soběstačnosti ve výživě, zemědělství,
o rybářství a konservování ryb, o zemědělství, o hornictví,
o průmyslu, o zahraničním obchodu, o dopravě a hospodář-
ské ústavě. V poslední stati promlouvá o vojsku, námoř-
nictvu a letectvu. Rozhodnutím ministerstva války z 1'. 1940
zřízen výzkumný ústav, ve kterém má zkoumati asi IDO
předních vědeckých odborníků všecky otázky technického
vyzbrojení a zabývati se zlepšováním zbraní a opatřová-
ním nových bojových prostředků.
Kniha je zajímavou informací o Japonsku a jeho životě,

ukazuje, jak rychle pokračovalo na počátku pod vlivem
Francouzů a potom pod vlivem a vzory Německa. Nová
šestiletka pro vojsko má připraviti 1,5 miliardy yenů pro
vybudování letectva a pro eskadry námořního letectva
0,5 miliardy yenů. i'Dk.

(P o zná m k are d. Oba posudky jsou posledním pří-
spěvkem pana profesora Petříka našemu časoPisu. Po-
sudek o knize o Japonsku je svědectvím trvalé snahy pana
profesora, aby zeměměřičský inženýr - má-li dobře plniti
svou funkci technika - zajímal se krom literatury od.
borné i o hospodářskou a jinou literaturu všeobecného
rázu a ve svém časopise aby byl o ní soustavně infor-
mován.)

,ZPRAVY
Zeměměřičský úřad Čechy a Morava. Pokračujeme v re-

ferátu o činnosti Zeměměřičského úřadu.
Mapový odbor. Podkladem pro všechny druhy protekto-

rátních map, zejména pak pro nejužívanější mapy spe-
ciální 1: 75.000 a g'enerální 1 : 200.000 je původní vy-
měřování 1 : 25.000 z let 1874-1879. Tyto mapy převzal
bývalý Vojenský zeměpisný ústav v roce 1919 ve stavu
jen velmi málo vyhovujícím. Již tehdy bylo předním a
naléhavým úkolem zeměpisného ústavu nevyhovující mapy
nahraditi jednak novým měřením, jednak úpravou pře-
vzatých map a to v takovém rozsahu, aby vyhověly po-
třebám veřejnosti. Nové mapování se provádělo v měřit-
ku 1 : 20.000 a 1 : 10.000 zejména na Slovensku a v se-
verních Čechách. Do roku 1938 bylo nově zmapováno
14.400 kJn2, tedy 10% území bývalé republiky. Z toho
připadlo na území dnešního Protektorátu 2.440 km2, což
znamená. že v roce 1939 bylo nově zaměřeno jen 5%
celkové plochy Čech a Moravy. Úprava převzatých map
byla prováděna jednak reambulací. t . .1. opravou a do-
plňováním původního měření 1 : 25.000, jednak revisí spe-
ciální mapy 1 : 75.000, při které vyměřovací listy zůstaly
neopraveny. Reambulovaných sekcí bylo jen 5.500 km2,

t. j. 10% revidovanÝch listů; speciální mapy pak jen
1.200 km2, tedy 21% plochy Čech a Moravy.
Celkový výsledek činnosti bývalého zeměpisného ústavu

byl v českomoravském prostoru velmi nepříznivý, neboť
koncem roku 1938 byly převzaté mapy jen o málo více
než z jedné třetiny opraveny. Uvážíme-li pak, že při re-,
visi speciální mapy zůstalo původní měření neopraveno a
že tedy přichází v úvahu jen 5% nového měření a 10%
reambulace, dojdeme k výsledku,že v roce 1939 zaují-
malo původní měření, jež bylo možno po technické stránce
považovat za vyhovující, jen 15% plochy Čech a Moravy,
Na 85% nebylo původní měření od roku 1879. tedy plnvch
60 let, přepracováno. Mapový odbor čekaly tedy velké ďii'
důležité úkoly.

Topografické oddělení. R e f e I' á t p I' o n o v é měř e-
ní. První a nejdůležitější činností bylo nové měření
1 : 25.000. Pro tento úkol mělo být použito co největšího
počtu topogTafů, aby ve 12-14 letech bylo území Čech a
Moravy nově zaměřeno. Místo měřítka 1 : 20.000, dosud
zavedeného, místo rozdělení listů v souřadnicovém systé-
mu jednotné trigunometrické sítě katastrální a místo do-

savadního značkového klíče bylo nové mapovam přizpů-
sobe~o postupu Říšského úřadu pro vyměřování země.
Mapuje se v měřítku 1 : 25.000 v Gauss-Kriig-erově sou-
řadnicové síti s německými rozměry listů a v německém
značkovém klíči. Do konce roku 1943 se na Moravě nově
zaměřilo 12.345 km2, tedy více jak čtvrtina celého území.
Terén se znázorňuje základní vrstevnicí 10 m a pomoc-
nými vrstevnicemi 5, 2.5 a 1,25 m na podkladě průměr-
ného počtu 65 výškových bodů na 1km2• Průměrný denní
výkon jednoho topog-rafa je 0,45 km2•

Vedle normálního měřítka 1: 25.000 vstupuje do po-
předí i měřítko 1 : 10.000 pro mapy měst a vojenských
cvičišť a měřítko 1 : 5.000 pro německou základní mapu.
V roce 1943 bylo v měřítku 1 : 10.000 zmapováno 650 km2

s průměrným počtem 339 vÝškových bodů na 1 km2 a
v roce 1942 v měřítku 1 : 5.000 220 km2 podél projekto-
vaného odersko-dunajského průplavu na Moravě s prů-
měrným počtem 500 bodů na 1 km2•

R e f e r á t pro r e v i s i. Nové měření 1 : 25.000, kte-
ré postupuje od západu k východu a které v roce 1944
obsáhne již celou Moravu, má býti dokončeno v roce 1955.
To však znamená, že bychom se musili na většině protek-
torátního území ještě po několik let spokojiti s původním,
jen těžko upotřebitelným měřením. Proto byla již od roku
1940 na území Čech zahájena rozsáhlá revise původních
sekcí 1 : 25.000, při které isou prováděny alespoň ty nej-
důležitější opravy a doplňky situace, zvláště u sídlišť a
komunikační sítě. Do konce roku 1943 bylo opraveno
17.683 km2• tedy přes Y. území Čech a Moravy. Celková
činnost topogTafického oddělení vykazuje tedy koncem
roku 1943 již 31.000 km2 nového měření a revise, čili
60% českomoravského území.
R e f e r á t pro z v I á š t n í ú k o I y pečuje o výchovu

topog-rafického dorostu. Každým rokem na podzim se zři-
zuje topog-rafický kurs s 10-15 účastníky, kteří v první
šestiměsíční theoretické části se důkladně seznamují s niž-
ší g-eodesií, se způsoby znázornění terénu a s topogTafic-
kým vyměřováním, encyklopedicky pak s pozemní a letec-
kou fotogTametrií. s kartog-rafií, g-eolog-ií a reprodukcí
map; v druhé šestiměsíční praktické části provádějí
cvičné mapování v měřítku 1 : 5.000 a 1 : 25.000 a pří-
padně i 1 : 10.000 a revisi map. B. (Pokračování.)

Hlavní a odpovědný redaktor: Ing. Bohumil Pour. - Majetnlli: a vydavatel Spolek českých inženýrů. - Tiskem
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redaktora Praha XIV., Krušinova 42.•
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