ZEMĚMEŘIČSKÝ OBZOR
VYDÁVÁ SPOLEK ČESKÝCH INZENÝRů

Dvacet let výškopisných

v

pra(~í v· Uechách a na "JIora,vě.

v určité nadmořské výšce není na svém jižním konci
Nivelační výpočty a vyrovnání. Zkoušky přesstejně vysoko nad nulovou hladinovou plochou jako
nosti. V polním zápisníku nivelačním se vypočtou
výškové rozdíly pro jednotlivé úseky nivelačního
na konci severním, nýbrž konec bližší k pólu je vždy
pořadu mezi dvěma za sebou následujícími výškoo určitou hodnotu níže.
vými značkami. Naměřené rozdíly se opraví podle
Počtářským důsledkům těchto nesrovnalostí je
vyšetřené skutečné délky laťového metru s přihlédmožno odpomoci dvojím způsobem, buď vyšetřením
nutím k teplotě zjištěné mezi měřením a ke koeficivýšek zvanÝch ortometrick?ích,
pojmenovaných tak
entu roztažnosti každé nivelační latě. Takto opravepodle G o u I i e r a, nebo výšek dY'Mmických, na.zvané výškové rozdíly tvoří pak základ pro výpočet nad- , ných tak C h e y s s o n e m.
mořských výšek jednotlivých bodů nivelačního poOrtometrické výšky jsou naměřené nadmořské
řadu.
výšky, opravené o hodnotu zvanou ortometrická
Pro běžné úkoly nivelační prakse se při určování
oprava a vyšetřenou ze vzorce Lallemandova.
výšek vystačí s předpokladem, že hladinové plochy,
'P'
to jest plochy v každém svém bodu kolmé ke směru
E = - 2 a
H . sin. 2 g;; dcp
síly tíže, mají tvar s f ér i c k ý. Tyto plóchy jsou
dány soustřednými a mezi sebou rovnoběžnými plov němž jest
chami kulovými. Z tohoto pojetí vyplývá, že nadCI. tíhový ~oeficient 0,002655,
H hrubá nadmořská
mořské výšky bodů příslušejících téže hladinové plo- výška bodu z dosavadního \výpočtu, CPl' CP2 zeměpisše (kolmé vzdálenosti bodů od hladinové plochy
né šířky dvou sousedních výškových bodů a cp středn u lov é) jsou všechny stejné. S těmito předpoklaní zeměpisná šířka těchto bodů.
dy nelze však vystačiti v nivelacích přesných. HlaDosadí-li se do Lallemandova vzorce za H střední
dinové plochy jsou ve skutečnosti velmi přibližně
nadmořská výška Hs obou koncových bodů nivelačplochami s f éro i d i c kým i, které nejsou mezi
ního pořadu a za cp střední zeměpisná šířka cps těchsebou rovnoběžné, nýbrž s b í haj í s e směrem
že bodů, nabude výraz na pravé straně tvaru
k zemským pólům. V důsledku toho nemají body
LI "
3
téže hladinové plochy stejnou výšku nad základní
E = -10 .2
CI. sin cps. Hs.-i:L
=- 0,0000254 Hs' Llg/',
(J
(nulovou) plochou hladinovou. Rozdíly jsou tím větší, čím jsou obě uvažované hladinové plochy odlehpři čemž výslední oprava vyjde v milimetrech.
lejší a čím je také větší vzdálenost bodů ve směru
Zeměpisná šířka cp se vyšetří na mapě speciální
meridiánovém (severojižním). Okolnost tuto lze si
(1 : 75'ÓOO) nebo topografické (1 : 25000) a výposnadno představit z příkladu: Hladina jezera ležící
čet oprav se provede buď číselně nebo graficky.
U nás se pro tento druhý a v praksi obvyklý způsob
užívá diagramu hodnot E, sestrojeného pro střední
zeměpisnou šířku našich zemí cps = 49° 23' a pro
intervaly nadmořské výšky od 100 do 1000 m a zeměpisné šířky od O" do 60". K dalšímu usnadnění
slouží tabulka, upravená pro vteřinové intervaly od
1 do 60" a pro výšky postupující po 100 m od 100
Hladinol'á
do 1000 m, ve které hodnoty ortometrických oprav
plocha bodů
AaB
jsou již číselně vyšetřeny. Nutno zde poznamenati,
že body stejných nadmořských výšek ortometrických
neleží na téže hladinové ploše.
Druhý způsob, d y n a m i c k ý, spočívá ve vyšeZákladní hladinová
tření
svislé vzdálenosti každého bodu od nulové hlap'locha = st1'. hladina moie
dinové plochy na základě principu zachování ener'Vn = V A -. EVA
= VB E
při čemž se přihlédá k proměnnosti tíhového
"= rozdíl z nerovnoběžnosti hladinových ploch = orto- gie,
zrychlení; při tomto způsobu se musí znáti (zjistiti)
metrická oprava.
skutečná hodnota tíže v onom bodu působícÍ, VyObr. 33. Schematické znázornění ortometrické opravy.
chází se z poznatku, že hladinová plocha je geometrickým místem bodů stejného potenciálu, čili p I 0l) Tento článek je pokračováním
stejně označeného
c h o u e k v i pot e n c i á I n í. Body mají tutéž dyčlánku otištěného v posledních třech číslech Z. V. minunamickou výšku, jestliže vykazují stejné rozdíly polého roku. - Pozn. red.
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tenciálové vzhledem k nulové ploše hladinové, čili
jestliže je zapotřebí stejné práce k převedení jednotky hmoty z nulové hladiny k těmto bodům. Proto
se zovou výšky dynamické také výškami pracovními.
Body stejných dynamických výšek leží v téže hladinové ploše.
.
Dynamické opravy se k naměřeným výškám bodů
vyšetřují ze vzorce:
1]=

J~'YdH
A

V

němž 'JI značí relativní změnu tíže a

JB

dH dyxm-

A

mický rozdíl dvou výškových bodů, odvislý od nadmořské výšky a zeměpísné šířky bodu.
Oba způsoby mají své přednosti i vady. Výšky
ortometrické lze odvoditi velmi jednoduchým výpočtem, avšak body téže hladinové plochy mají nestejnou výšku nadmořskou a při změně základní nulové
hladiny nemohou se opraviti ortometrické výšky
všech bodů o prostou konstantu, nýbrž každému
bodu přísluší j i n á oprava, odpovídající jeho zeměpisné šířce. Naproti tomu body stejné výšky dynamické leží na téže hladinové ploše, avšak opravy dynamické lze přesně stanoviti, jen když se zjistí skutečná velikost síly tíže v daném bodě, jež se může
značně lišiti od hodnoty normální následkem místních nepravidelností ve složení 'a hustotě vrstev zemských. V příkladu již uvedeném nebudou míti oba
konce hladiny jezera stejnou výšku ortometrickou,
budou však míti tutéž výšku dynamickou.
V našich zemích bylo až dosud podrženo počítání
s výškami ortometrickými, ačkoliv výšky dynamické mají četné výhody pro požadavky technické
prakse.
Jak důležité je vyšetření ortometrických
oprav, je
patrno ze srovnávací tabulky (viz Z. O. roč. 1941, str. 160)
středních hladin moří na různých stanicích (z rozdílů
před zavedením a po zavedení této opravy).

Výšky ortometrické Vo lze převáděti na výšky dynamické V d podle vzorce:
d'
V d - Vo = ~= - u. . H • cos qJ ~ 2' H2 ,

o

v němž kromě známých již hodnot znamená
součinitele pro změnu tíže s výškou. Pro převod ortometrických výšek na dynamické a naopak sestrojil
L a II e m a n d pomocný abak. Připočtením ortome·
trické opravy k naměřeným výškovým rozdílům,
opraveným již podle skutečné délky laťového metru,
jsou naměřené hodnoty připraveny pro vyrovnání.
Vvrovnání nivelační l'>ítě se provede podle nivelačních polygonů a podle zásad metody nejmen-.
ších čtverců pro vyrovnání veličin závislých; rovnice závislosti či podmínečné vyplynou z toho, že
součet svislých vzdáleností mezi body nivelačního
polygonu se rovná nule.
V Čechách a na Moravě nebylo vyrovnání nivelační sítě až dosud provedeno, poněvadž jednak nebyla
dosud ukončena výstavba systému základních výškových bodů, jednak nebyla provedena soustavná nivelace uzavřených polygonů. Proto všechny vypočtené
výšky v této síti nutno považovati za prozatímní.

Zatím se provádí pouze vyrovnání výškových rozdílů v nivelačních pořadech. Součet opravených výškových rozdílů se porovná s rozdílem nadmořských
výšek obou připojovacích bodů (na začátku a konci
nivelačního pořadu) a zjištěná odchylka se rozvrhne na jednotlivé úseky pořadu úměrně jejich délce.
Rozdíly zjištěné mezi výškami připojovacích bodl).
nejsou ovšem zaviněny jenom chybami měřickýmf,
nýbrž také výškovými změnami připojovacích značek, zvýšením či poklesem zemské kůry, ssedáním
objektů, na nichž značky jsou osazeny, po případě
i náhodným seskupením chyb v některých částech
původní nivelační sítě, převzaté za základ pro Čechy
a Moravu. Dovolená odchylka v tomto připojení jest
dmm= + 3,0 . VLkm,
kde L značí vzdálenost mezi
dvěma značkami.
Veškeré výpočty se konají v zimním období v tiskopisech zvlášť k tomu upravených, při čemž Se používá počítacích strojů a vhodně přizpůsobených
strojů sčítacích a odčítacích, zařízených na motorický pohon a samočinně zapisujících výsledky prozatímní i výsledky konečné.
Ukončené nivelace se zkoušejí co do přesnosti tím,
že se vyšetří průměrn.á2) (čtvercová, kvadratická)
chyba kilometrová (v jednotce váhy), po případě
pravděpodobná chyba kilometrová a průměrná chyba celého nivelovaného pořadu.
Průměrná chyba kilometrová M z měření tam a
zpět se počítá podle vzorce
I

M=

+

-

~V-i-[-~2](V
2

n

mm na 1 km)

8

kde hodnoty LI značí odchylky získané při měřeni
jednotlivých úseků tam a zpět, 8 vzdálenosti značek
od sebe a n počet úseků, v něž byl pořad rozdělen
výškovými značkami.
Pravděpodobná chyba k i lom e t r o v á vyplývá
ze známého vztahu Mr
+ % M. Průměrná (čtvercová) chyba cel é n i vel o van é t r a t i je pak

=

Ms=+M·VS
kde S značí celkovou délku trati.
Dále se vypočte chyba systematická, a to způsobem LalIemandovým podle vzorce určujícího střednf
systematickou chybu na 1 km:
d'

;o='L

kde L značí délku nivelované trati v kilometrech.
Pravděpodobná chyba systematická je pak

Hodnota <5se vyšetří graficky z diagramu, sestrojeného tím způsobem, že se od vodorovné osy, na níž
jsou vyznačeny vzdálenosti výškových bodů od počátku trati (jako úsečky), vynesou na kolmice (tedy
jako pořadnice) algebraické součty odchylek LI z měření tam a zpět oněm úsekům odpovídající. Spojnicí
d' koncových bodů pořadnic je vyznačen průběh sy2) Autor označuje k vad r a t i c k o u chybu jako 1»'Úměrnou; V novějších geodetických pojednáních a spisech

se užívá pro tuto chybu názvu chyba střední. Pozn. red.
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stematické chyby V trati. Do diagramu se vloží vyrovnávací přímka, která musí hověti podmínce, že
se co nejdokonaleji přimyká k čáře systematické
chyby (plochy po obou jejích stranách, oQraničené
čarou systematických chyb, se mají sobě rovnati).
Hledaná hodnota
odpovídá součtu (po příp. rozdílu) úseků, jež vymezuje vyrovnávací přímka na
pořadnicích vztýčených v počátečním a koncovém
bodu grafu.
K bezpečnému vyšetření správné polohy vyrovnávací přímky, vyhovující nahoře zmíněné podmínce,
lze užíti způsobu grafického, graficko-počtářského
a početního. Velmi vhodný způsob je vyšetření pořadnice počátečního bodu vyrovnávací přímky a její
směrnice vyrovnáním metodou nejmenších čtverců.o)
Úsek vymezený vyrovnávací přímkou na kOIlcovépořadnici grafu se vypočte z podobnosti trojúhelníků.

Hoř e j š í v z o rec p 1a t í, bylo - Ii v d i agramu
užito
jen
jedné
vyrovnávací
pří m k y. Užije-li se několika vyrovnávacích přímek, počítá se chyba rj ze vzorce

o

Dosazením takto zjištěné hodnoty ~ do vzorce pro
a o a jeho vyčíslením se zjistí hodnota a pravděpodobné chyby systematické, lze-li podle konfigurace
grafu vystačiti s konstrukcí j e d i n é vyrovnávací
přímky. Je-li potřebí vložiti takových přímek několik, použije se vzorce

;0

Podle právě uvedených vzorců se zjišťuje pravděpodobná chyba nahodilá a systematická v j e dno tI i v Ý c h nivelačních pořadech. Jde-li o vyšetření
těchto chyb pro skupiny pořadů, počítá se pravděpodobná chyba s y s tem a t i c k á,
a)jde-li
o skupinu pořadů netvořících síť, ze
vzorce:

b) jde-li o síť tvořenou alespoň 10 nivelačními
polygony, ze vzorce:

OR

2

=

x: 1L2'

2
[ 9"""''P

Pravděpodobnou chybu
v těchto případech vzorec
kde L je délka trati, LI' L2 atd. jsou délky oddílů
pro jednu společnou vyrovnávací přímku a ~I' O2 atd.
jsou pořadnicové rozdíly těchto oddílů v koncovém
a počátečním bodu příslušné vyrovnávací přímky
(v diagramu).
.
Konečně zjistí se pravděpodobná chyba nahodilá.
K výpočtu použije se opět vzorce Lal1emandova:

_
1'}kl-

-+- ~
3

-

V[ ~2]= ~
~~-n---

rjr2

=

1 lX:

12~

1)r

2 '"

"""'

L]

na hod i I o u
2

8"]

~ r
9j;-i--LP - (LL)2
. x: -r;

určuje

(v milimetrech)

V těchto vzorcích jest
L ... délka samostatného pořadu nebo strany
polygonu sítě (v km),
X:L ... celková délka pořadu skupiny nebo sítě
(v km),

L1 • •• odchylka dvou nivelací mezi dvěma po-

.

stupnými značkami (v mm),
vzdálenost těchto značek od sebe (v km),
8
celková systematická chyba pro pořad
neb stranu polygonu (v mm),
f ... odchylka v uzávěru nivelačního polygonu

r

(v mm na 1 km)

v němž L1 značí výškové od~hylky mezi značkami při
měření tam a zpět, 8 vzdálenosti značek od sebe, n
počet úseků, v něž byla trať značkamí rozdělena, a
L celkovou délku nivelační trati. Hodnota
se vyšetří z diagramu chyby systematické.

o

3) Srovn. Ing. Dr. F. Č u ř í k, Vyrovnávací počet, Praha 1936, str. 225.

(v mm),

součet čtverců odchylek v uzávěrech polygonů včetně obvodu.
Konference pro středoevropské měření stupňové
stanovila r. 18&7 po prvé dovolenou mez pravděpodobné chyby na 1 km hodnotou -+- 3 mm v rovin-'
2,'/2 ...
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ném a -+- 5 mm v kopcovitém území, čili pro průměrnou chybu kilometrovou -+- 4,5 mm v rovinném a
-+- 7,5 mm v hornatém území. Ministerstvo veřejných prací roku 1920 stanovilo max. pravděpodobnou
chybu na 1 km pro střed ze dvojí nivelace téže trati
na 5 mm. S vývojem přesných nivelací a na základě
získaných dlouholetých zkušeností byla zavedena
pro rozdíl dvou nivelací téže trati dovolená mez
-+- 2,5 mm na 1 km; pro nivelační trať dlouhou r km
vypočte se dovolená odchylka ze vzorce
A = -+- 2,5.

ý;'

Oddíly vykazující odchylku z měření "tam" a
"zpět" větší, musejí býti znovu nivelovány.
Vyšetřená kilometrová chyba M slouží k vzájemnému porovnání přesnosti provedených nivelací, podle průměrné chyby Ms se pak posuzuje přesnost
cel é nivelované trati; vyšetřené chyby nahodilé a
systematické slouží ku zjištění absolutní přesnosti
provedeného nivelačního měření.
Na 17. konferenci pro mezinárodní měření země
v Hamburku (Hamburg) roku 1912 'byly stanoveny
tyto mezní hodnoty k i lom e t r o v Ý c h chyb:
pravděpodobná chyba nahodilá
(průměrná

-+- 1,0 mm
-+- 1,5 mm)

pravděpodobná chyba systematická:
(průměrná

-+- 0,2 mm
± 0,3 mm).

Dodržení těchto mezí a splnění určitých předpokladů pro měřický postup, zejména nutnost dvojité
nivelace vždy v opačném směru měření a v různých
dnech a denních dobách, dále užití prvotřídních měfických souprava přesné dodržování systematického pořádku v drobných úkonech nivelačních byly
prohlášeny za podmínku, aby nivelace mohla býti
vřaděna do kategorie nivelací vysoké přesnosti. Pozdější mezinárodní jednání v tomto směru, zejména
na sjezdech Mez i n á rod n í u n i e g e ode t i ck é a g e o f y s i k á I n í v Praze r. 1927, ve Stockholmu roku 1930 a v Lisabonu roku 1933 celkem nic
nezměnily na těchto ustanoveních. Teprve na sjezdu
v Edinburghu roku 1936 přivedly znovu na přetřes
otázku dovolených mezí chyb při nivelacích návrhy
Ing. J. Vignala,
Dr. G. A. Runeho
a jiných,')
v nichž se žádalo, aby na místo dosavadních předpisů pro vyšetřování a dovolené meze chyb nahodilých a systematických byl zaveden nový způsob
zjišťování absolutní přesnosti provedených nivelací
odůvodněný tím, že chyba systematická se projevuje
v plné síle teprve při nivelačních pořadech'nebo souborech takových pořadů delších několika desítek kilometrů.
Ing. V i g n a I doporučoval rozlišovati v nivelaci
chyby pan t o f á n n í a a p o f á n n í. Chybou pantofánní (nahodilou) rozumí onu, jež se projevuje
v š ude (v nivelačních pořadech m e n š í c h i v ě tě í c h délek), kdežto chyba apofánní (systematická)
se uplatní jen v pořadech vel mi d I o u h Ý c h.
Vzhledem k odůvodněnému předpokladu, že obojí
chyby se navzájem prolínají a vlastně těžko dají od
sebe odděliti, navrhuje zavedení ú h r n n é maxi4) Je a n V i g n a I, ředitel nivelační služby ve Francii,
Paříž; G. A. Run e, přednosta vyměřovací služby ve
Qvédsku, Stockholm.

málně přípustné chyby 3,0 mm na 1 km pro nivelace
vysoké přesnosti a 6 mm na 1 km pro nivelace přesné. Poněvadž oficielně až dosud nebyl oznámen výsledek jednání o těchto návrzích, nebyl způsob
V i g n a lem navržený zatím pojat do směrnic pro
početní práce přesných nivelací a užívá se nadále
způsobu dosavadního.
Jinak tyto návrhy a rozhovory na mezinárodních
sjezdech Unie, jakož i přípravné práce k nim - jež
provedli zejména C i f u e n t e s a G i I L a s a n t a s
(Španělsko), Dr. G. A. Run e (Švédsko), N. Mi ya b e a C. Ts u b o i (Japonsko), J. Vi gn a I (Francie) i j. - přinesly řadu zajímavých námětů a domněnek, zejména pokud jde o charakteristiku
a
zjišťování chyb systematických při přesných nivelacích. Podle nich by se dalo souditi, že původ a hro-'
madění systematických chyb nevězí ani tak v nedokonalosti měřických souprav a metod, jako spíše
v okolnostech na nich vůbec nezávisejících - jako
jsou směr nivelačního pořadu, atmosférické změny,
kolísání tlaku vzdušného, měnící se teplota hmoty
objektů, na nichž jsou osazeny výškové značky, vliv
mrazů, nestálost a jemné kmitavé pohyby (oscilace)
půdy, zatížení zemské kůry sněhovými vrstvami, působení proměnlivých stavů povrchových i podzemních vod atd. - jejichž vliv se projevuje teprve po
nahromadění při větších délkách nivelovaných pořadů. Vzhledem k tomu lze připustiti možnost, že
další zdokonalování nivelačních přístrojů a metod
bude míti sice za výsledek zmenšení chyby nahodilé
("pantophane") se současným zvýšením rychlosti a
hospodárnosti prováděných nivelací, kdežto další redukci Ichyb systematických ("apophanes") lze ztěží
od tohoto zlepšování očekávati a proto bude dlužno
věnovati větší pozornost studiu oněch uvedených
okolností, které je pravděpodobně způsobují; to se
stane nejlépe zkoumáním geologických a atmosférických vlivů a. opakováním geometrické nivelace
v těchže oblastech v různých časových obdobích podle určitého systému.
Dosavadní výsledky. Jak již bylo naznačeno, převládala až dosud ve výškopisných pracích snaha
směřující k doplnění jednotné sítě přesných nivelací vkládanými pořady, při čemž z důvodů prakticko-technických a úsporných se postupovalo tak, že
se především uspokojovala stále rostoucí potřeba
úřadů, ústavů, obcí a technického podnikání. Této
snaze bylo nezbytno dočasně podříditi vědeckou a
mezinárodní stránku
výškopisných prací. Proto
v dřívějších letech nebyly prováděny práce v základní nivelační síti soustavně, nýbrž jen v souvislosti s programovými pracemi, určenými k postupnému zhušťování jednotné nivelační sítě. Za tohoto
stavu došlo pak k územním změnám v letech 1938
a - 1939, které způsobily tak dalekosáhlou poruchu
předpokladů pro rozvržení a budování základní
i jednotné sítě výškopisné pro Čechy a Moravu, že
jejich přebudování musí vycházeti úplně ze začátků.
Jako příprava pro toto přebudování provedl se
nový rozvrh základních výškových bodů) souměrně
rozložených po celém území Čech a Moravy, v celkovém počtu 10: u Plzně, Bohušovic, ~el. Brodu, Benešova, Skutče, Jihlavy, Brna, Olomouce, Velkých Karlovic a BylniCe. Z těch byly až dosud zřízeny tři zá-
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kladní značky, a to na bodech u Benešova (Mráče),
u Skutče (Vrbatův Kostelec) a u Brna (Omice);
ostatní budou postaveny postupně podle naléhavosti.
Místa zvolená pro ·základní výškové značky musí
býti vhodná nejen pro připojení základních nivelačních polygonů, ale i s hlediska stabilisace, což se
zjišťuje pečlivým prozkoumáním místa co do složení
a uložení horninových vrstev; volí se ovšem jen místa zaručující naprosto bezpečnou stabilitu. Tato šetření se konají za účasti odborníků geologického
ústavu. Vybudováním sítě základních bodů bude vyztužena základní výšková síť a tudíž i jednotná síť

přesné nivelace po jejím zapojení do nivelačních
polygoni'r.V rozvrhu, konstrukci a zaměření polygonů základní nivelační sítě došlo k podstatnému zrychlení
praéí až v roce 1939, kdy v souvislosti s obdobnými
pracemi na celém území :Říše bylo přikročeno také
na území Čech a Moravy k zaměření základních nivelačních polygonů, navazujících na polygony území
říšského. Základní nivelační polygony byly osazeny
a zaměřeny podle zásad platných pro nivelace vysoké
přesnosti a v současné době se v těchto pracích pravidelně pokračuje. (Obr. 35.)
(PokračovánL)

V článku uveřejněném v lednovém čísle Z. V. z r.
1938 uvedl jsem způsob, jak zjednodušiti a z:qlechanisovati určení kritických výměr pro 10% zvýšení
nebo snížení kat. výtěžku zmíněné v § 4, odst. 3 k. z.
a zároveň jsem poukázal na to, že způsob dosavadní,
t. j. 'výpočet každého jednotlivého případu zvlášť
vedl pro svou zdlouhavost k tomu, že citované zákonné ustanovení bylo všelijak obcházeno nebo ho
nebylo vůbec dbáno.
V dnešním článku chcí se zmínit o tom, jak aplikovati vzorce v onom článku uvedené i pro obdobné
ustanovení při rozlišení jakostních tříd téže parcely
ve smyslu § 23, odst. 3 k. z.*) a současně udati způsob nomografického řešení, které se pro svou nej-

větší jednoduchost a přehlednost ukázalo po několikaletém používání jako nejvýhodnější.
Tuto záležitost považuji opět za oživlou současnými rozsáhlými pracemi katastrálními, při nichž zejména při venkovských tratích - musí býti tato
otázka řešena mnohokráte za den.
Odvození vzorce bylo provedeno v článku nahoře
citovaném, proto uvádím zde jen vzorec výsledný a
význam jednotlivých označení:

*) ~ 23, odst. 3 k. z.: Jednotlivé jakostní třídy téže
parcely,nepřesahující výměry půl h e k t a r u, lze sloučiti v jednu jakostní třídu, nebude-li tim zvýšen anebo
sníženo více než 10% onen katastrální výtěžek, jaký by
byl pro celou parcelu s rozlišenými třídami jakostními

p.m

x=

lGm-lln

pro zvětšení kat. výt., t. j. pro 10m- lln

> O;

p.m

x= -9n-l0~
pro zmenšení, f. j. pro 9n -10m>
O.
Použité označení: p výměra (panujícího) vzdělftvání o sazbě m, x výměra vzdělávání o sazbě n (pro
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níž při daných p, m, n, nastává v zákoně zmíněné
zvýšení nebo snížení kat. výtěžku o 10%).
Způsob odvozený pro různá vzdělávání (§ 4, odst.
3 k. z.) platí stejně i pro různé jakostní třídy téže
parcely (§ 23, odst. 3 k. z.), jen s tím rozdílem, že
y tomto případě uvažujeme podle uvedeného zákonného ustanovení hodnotu x až do 5000 m2•
Dále pak jest: p výměra (panující) jakostní třídy o sazbě m, x výměra jakostní třídy o sazbě n,
pro níž nastává zvětšení nebo zmenšení kat. výtěžku
010%.
Ne j v Ý hod něj š í, praxí vyzkoušené nomografické zobrazení těchto vzorců jest nomogramem pro
lilvazek
přímek.
Pře d p o k I a d: chceme na jediném listu (dvě
strany) milimetrového papíru normalisovaného formátu 210 X 297 mít všechny potřebné kombinace
obsaženy. Ve vceňovacím okrsku, z něhož vzat příklad, byly to 4 kombinace pro různá vzdělávání
(p ř í pad
A) a 4 kombinace pro různé jakostní
třídy (p ř í pad B).
Máme tedy jednu stranu listu pro různá vzdělávání a druhou pro různé jakostní třídy téže parcely,
takže každou stranu rozdělíme na 4 kvadranty, jež
pak mají použitelné rozměry asi 10 cm X 11,.,8 cm.
Pro sestrojení nomogramu upravíme si ještě rovnici na tvar:
m

P r a k t i c k é pro v e den í nomogramu: Kotované body pro hodnoty x od 0-1000 m2 (případ A)
resp. od 0-5000 m2 (případ B) vyneseme na ose X,
pro p pak na ose Y. Jimi procházejí příslušné kotované přímky dle rovnic (2) a (3). Pro sestrojení
rovnice (4) vypočteme si potřebné hodnoty výrazu
r

-- pro různé dvojice jakostních tříd v tabulce na
m
str. 23.
Hodnoty 1) naneseme na přímku pro ~ = 100 mm
(x = 1000 m2, resp. x = 5000 m2) a mohli bychom
takto získané body kotovati zlomkem, jehož čitatelem je třída role a jmenovatelem třída pastviny (případ A). Spojnice každého takového bodu s počátkem souřadnic zobrazuje přímku rovnice (4), jejíž

m má specielní hodnotu, odpovídající právě uveder
ným třídám role a pastviny.
Označení takové by však bylo nepřehledné, zvláště, když body jsou blízko sebe a proto k vůli přehlednosti vedeme si pro každou třídu panujícího
vzdělávání nebo panující jakostní třídy jednu rovnoběžku s osou Y v libovolné vzdálenosti a na ní si
označíme čísly druhého vzdělávání průsečíky s příslušnými přímkami svazku (viz obraz - na němž
z technických důvodů znázorněn jen j e d i n Ý k v adr a n t případu A).
Rešení na nomogramu se provádí tak, že najdeme
X=-.p
r
si pro dané třídy kultur příslušnou přímku svazku
a k danému p vyhledáme ihned příslušné x, jak jest
ukázáno na obraze. Konstrukce nomogramu a řešení
na něm jest velmi jednoduché, užijeme-li za podklad
m i I i m e t r o v é h o pap í r u (obraz k textu neVymezení
rozsahu
a určení
hodnoty
bylo možné z reprodukčních důvodů znázorniti na
modulu
zobrazení.
milimetrovém papíře, z týchž důvodů také bylo nutno
několik kombinací z obrazu vypustiti, takže obraz
neobsahuje všechny kombinace počítané v tabulce).
o x 1000 m2 lf)
ql =0,1 mm
Nakonec uvádím údaje o h o s pod á r n o s t i
podaného postupu, neboť hospodárnost jest zajisté
p
150 00 m2 **)
q2=0,01 mm
v této záležitosti činitelem nejdůležitějším.
Případ B
Před všemi výpočty musí nejprve předcházet úvaO
x
5000 m2
ql =0,02 mm
ha, které kombinace vzdělávání a tříd budeme potřebovat, t. j. které se v příslušném vceňovacím
O
p
150 000 rn;2 *)
q2=0,001 mm
okrsku mohou vyskytnouti. To je zpravidla známé
měřičskému úředníku ze zkušeností získanÝch prací
v okrese. Na základě této úvahy lze vyloučiti kombiA
B
nace nepřicházející a tím nejen zkrátiti dobu potřeb;=qj.x=O,l
mm.x I ;=Ql.x=0,02
mm.x
nou pro vyhotovení nomogramu, ale i zvýšit jeho
(2) přehlednost. Tak zjištěno ve vceňovacím okrsku,
I
f/=q2.p=0,01
mm.p
f/ = Q2 • P = 0,001 mm. p
z něhož vzat příklad, že postačují, pokud se týče pří(3) padu A (viz vpředu) jen kombinace role-louky,
louky-role, zahrady-role,
role-pastvinv
a v nich
Dosazením do (1) dostaneme třetí nomografickou
opět jen něco přes polovinu možných dvojic jakostrovnici:
ních tříd.
Q,
Pokud pak se týče doby potřebné pro výpočet a
1) =
. r. .; = 0,1 r . 5t I 1) = 0,02 . r . ~
Ql m
m
m
sestrojení nomogramu a docílené úspory času, uvádím následující:
Rovnice (2) a (3) vyjadřují osnovy přímek rovnoběžných s osou Y a X, (4) pak svazek přímek
Pro dosavadní způsob výpočtu nutného pro splnění
r
předpisu vpředu citovaných ustanovení, uvažujeme-li
s vrcholem v počátku, kotovaných pro výraz
práci v poli, kde máme k disposici jen sazby jakostm
ních tříd (mnohdy dokonce jen pro staré plošné jed2
*) U zahrad 100m •
notky), nutno počítat 3-5 minut. Celý nomogram
**) Stanoví se vhodně dle maximálních hodnot r v tak § 4, odst. 3 k. z. s potřebnými k němu tabulkami,
bulce (viz dále) vypočtených.

< <
0< <
< <
< <
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Případ

A:

(Příklad pro kombinace role-pastviny,
vceňovací okrsek Louny 1.)
V tabulce jest vypočteno v milimetrech '] pro rovnici
(4) při maximálním;
= 100 mm, jehož maximální hodnota
plyne z rovnice (2), dosadíme-li maximální x = 1000.
pastviny
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číslo je pomocná hodnota

Případ
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f
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pro výpočet, zde 10 r.

B.

(Příklad pro louky, vceňovací okrsek Louny 1.)
1J jest opět vypočteno v milimetrech pro maximální x = 5000 ..
5/88
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I
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-
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-_·------1----

I

-107,74298,89-:

..1.3.5,5.4
...

21,25

351.02

. ...- . . . . . . ....
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437.90

I

328,43

I 250,24

212,00
29,05

--_.---

125,12._.
..
22,48

Příklad:
role 5 - pastvina 3
pro r 5
50 a 00 m2•
Způsob řešení vyznačen silně
tečkovaně.
Výsledek: sloučit možno výměn .•
pastviny 3 menší než 7 a 25 m".

=

·35 a
:30 a
.Z5 a

Stupnice vodorovná
(pro x) •
dále svazky přímek a čísla jakostních tříd na nich vyznačená
jakož i v nadpise »pastvina« je
výhodné označiti jinou barvou.

ZDa
·1.5 a
IDa
·058

~
~
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~
~

..

~
~
11

•..

vyžaduje jednoho pracovního dne pro jednoho úředníka. Jeho vyhotovení vyžaduje tedy jen asi stejnou
dobu, jako posouzení 120 případů dosud obvyklým
způsobem (výpočtem). Při tom no m o g r a m se

~~

~

..

11

~
~
~

..

vy ho t o v í pro každý vceňovací okrsek jen je dn o u, zůstává t r val e v p o u ž í v á n í, a řešení
každého dalšího případu vyžádá si doby jen několika
málo v t e ř i n.

n"perbolické řešení zvnkoměřil-skélto I)roblémn
a metoda ne.imenšÍ(·" čtverců.

Vyrovnávací

počet.

Dříve nežli přistoupíme k vlastnímu počtu vyrovnávacímu, bude nutné i při jinak zachovaných podmínkách provésti některé úpravy, které se budou
týkati výlučně měřených časových rozdílů. Vzpomněli
jsme již dříve, že rychlost zvukové vlny za stejných

,

atmosférických podmínek nebude působením větru
pro všechny základny táž; neboť v rovnici pro opravu větrnou se vyskytuje jako důležitý činitel kosinus
směru větru.
Abychom připravili podmínky výpočtu pro metodu počtu vyrovnávacího, převedeme měřené časové
rozdíly na takové, jaké by musil fonometr registro-
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vati, kdyby nastal normální stav atmosféry,
teplota 00 C, relativní vlhkost 0% a bezvětří.

t. j.

Kdysi se u nás uživalo redukce na teplotu 3~ C s tím, že
rychlost zvukové vlny bude při této teplotě 333,33m za vteřinu. Tento požadavek dával sice jednoduchý vztah, neboť
doba 3 vteřin odpovídala vzdálenosti právě 1 km, ale nebyl
v souhlase ani s teoretickou, ani ve volném ovzduší zjištěnou
rychlostí této vlny.

zavedeme do těchto rovnic přibližné souřadnice x,
Y jako konstanty a proměnné doplňky dx, dy jako
neznámé. Oprava souřadnic si však vyžádá vzápětí
opravy il ••• in časových rozdílů, nemá-li býti rovnost rovnic (33) porušena. Tudíž
FI

Máme-li převésti měřený časový rozdíl it za teploty to C na časový rozdíl normální io' bude jej třeba
opraviti o hodnotu k, takže

{[

(x
[(X

Fn

{[

(x
[(x

rovnice dráhy

8

= coio = Ctit,

=

it

.0,6 t

:

= 0,00187

t. it

(30)

Co

Ve vzorci není přirozeně uvažován vliv vlhkosti
vzduchu. Víme ale, že vliv vlhkosti vzduchu lze vyjádřiti fiktivní teplotou (t
O}134 e), takže konečná korekce měřeného časového rozdílu vlivem teploty vzduchu t a napětí e vodních par v ovzduší jest

+

+ 0,134e)

k2 = 0,00187 it (t

(31)

Opravu časového rozdílu vlivem působení větru
jsme uvedli již vzorcem (4)
U

kl=z

+ dx)(y
+ dx)(y
+ dx)(y
+ dx) (y

=FI {[(x
[(x
vn=F" {[(x
[(X
VI

Co

k

cos

'lfJ2'
C

kde je rovněž uveden význam určujících hodnot. Pokud se týče opravy výškové, bývá tato zpravidla pro
nepatrnou hodnotu zanedbávána, neboť její hodnota
mizí v mezích pozorovacích chyb a snižuje se kromě
toho již vhodnou volbou naslouchacího systému.
S takto redukovanými normálními časovými rozdíly, které nyní budeme označovati i i i3 ••••
i"
"
zahájíme vlastní výpočet tím, že jakoukoliv
metodou
určíme přibližné souřadnice cíle. Zpravidla použijeme grafické metody asymptotální,
nebo grafické
aplikace metody tangenciální.
Souřadnice X, Y, neznámého zvukového cíle nahradíme souřednicemi přibližnýmí x, Y, graficky zjíštěnýmí, které bude třeba opravíti o malé hodnoty
dx, dy, aby bylo vyhověno podmínce počtu vyrovnávacího. Tudíž

=x

+ dx,

Y

= Y + dy

(32)

V prvé řadě vyjadřime vztah mezí nejpravděpodob-

nějšími souřadnicemi cíle a souřadnicemi naslouchatelen k časovým rozdílům. Obecně platí, že

=i

Fn (XY, x"Yu, x.,-Y,,)

= in

neboli po úpravě
FI (XY, XAY,lo XnYn) -

+

1

:

Vn

= Fn

by

bFn

I

dx T -by

•

dy -

tI!

(36)

Zbývá nyní úloha, číselně vyjádřiti obecný vztah
funkce uvedený v závorkách rovnic (36) a stanoviti
též její parciální diferenciální
poměry. Funkční
vztah mezi souřadnicemi x, y neznámého bodu Z a
souřadnicemi XAYA naslouchatelny A, XEYB naslouchatelny B vyplývá ze skutečnosti, že rozdíl vzdáleností bodu Z od bodů A a. B jest časově změřen,
neboli
FI (XY,XAYA,XnYn)

=

+ (Y-YB)2
y'(X-X,,)2
+ (y_y,,)2_
+ (Y-Y,V
(37)

=

Fn (xy,x"y",x.,-yl')

+ (Y-YA)2-

y'(X-XA)2

y'(X-XB)2

y'(X-xv)2

Částečné diferenciální
podíly takto vyjádřené
funkce lze již stanoviti. Zaveďme ve vyrovnávacím
počtu obvyklé symboly
bFI
- ---a

~x -

bF1_

b

J

by -

=a
bx
n

l'JFn_
by -

()Fn

I

b
n

Srovnáním rovnic (37) a (38) obdržíme

M (X-XA)2+(Y-YA)2]t_[

(x-xn)2+

_._----

----

(Y-Yn)2]!
------

bx
X-XA

= ----

-

X-XH

-----

ql

q2

OE (X-XA)2+

(Y-YA)2]!-[

=O

°

bx

bF"
+ -bx

(xy, X"Y", x,Yv)

l

il

XAYA],
XEYnJ} -il
x"y,,] ,
XvY,.]} - in

(35)

--

FI (XY, XAYA, XnYB)

+ dy)
+ dy)
+ dy)
+ dy)

Uvážíme-li poměr nepatrné velikosti neznámých
dx, dy k značným hodnotám X, Y v rovnicích oprav,
tu s pominutím vyšších členů Taylorovy řady můžeme psáti:
bFJ d
I
bF, d
.
VI= F I ( Xy,XAYA,XnYn )
-XTY-t,

o,

X

(34)

z nichž úpravou obdržíme soustavu rovnic oprav

k= itct-it
Jelikož ale můžeme říci s dostačující přesností, že
rychlost zvukové vlny se mění teplotou o O}6 t, pak
poslední rovnice přejde po úpravě ve tvar

-

VI)

l

io-it=k
Platí ale rovnovážná
z čehož

+ dx) (Y + dy) XAYA],
+ dx) (y + dy) XnYB]}
- (i +
=0
+ dx) (y + dy) XuYu],
+ dx)(y + dy) X,.Yv]}- (i" + v,,) =0

= cos

GAZ -

cos

GBZ

b,=

F" (XY, X"Y", X.,-Yv) - in =
(33)
Ani těmto rovnicím nebude přirozeně vyhověno
vlivem nevyhnutelných chyb a kromě toho rovnice
obsahují neznámé souřadnice X, Y. Z toho důvodu
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(X-XB)2+

(Y-YE)2]1

()y

y-yu

.

------ = sm

q2

GAZ -

sin

GEZ

(39)

Vidíme, že součinitelé a/II bn jsou rozdíly kosinů a
sinů směrníků, které svírají koncové body základny
s bodem cílovým.
Zavedením těchto symbolů do rovnic oprav (36)
obdržíme

Vn = andx

+ b"dy + (in' -

in)

(40)

kde členy iľ až in' uvedené v závorkách jsou vyjádřením funkcí F1 (xy, XAYA, XBYB) až Fr,{xy, X"Y", xrYI")
V míře časové a tudíž výrazy (iľ-i1)
až (in'-in)
představují časové rozpory mezi časovými rozdíly
vypočtenými (z předběžných souřadnic cíle xy, a
souřadnic naslouchatelen XAYA, XBYB atd.) a měřenými časovými rozdíly redukovanými.

iľ=

1
---,----,
330,85 [Ý(X-XA)2

+ (Y-YA)2Y(X-XB)2
+ (Y-YB)2]
--------[ý(x-xu)2
+ (Y-Yu)2Y(X-Xv)2
+ (Y-Yv)2]
-

1
in' = -330,85

,---

ic
2d=---,
takže
sin cp 2
(41)

Tyto rozpory označme Zl' Z2... Zm takže
• ,
~1

•
-~1

in' -in

=

= a1dx

Vn = andx

1

= Zn

+ b dy + Zl
+ bndy + Zn
1

= ~ln

(andx

+ b"dy + Zn)2

!

(45)

Poznámka: v nákresu jsou oblouky kružnic rýsovány
tečkovaně, jako přfmky kolmé k průvodičům, neboť jsou to
ve skutečnosti oblouky mnohakilometrových poloměrů křIvosti.

(43)

Z podmínky vyrovnávacího počtu, aby [vv], resp.
aby [pvv] byla minimální, vyplývá další postup řeHení, který vyžaduje utvoření součtu dvojmocí oprav.
[vv]

ic
d=--2 sin cp i 2

Velikost intervalu i můžeme zvoliti jako libovolně
malou jedničku, kterou pro naši úvahu ztotožníme
s pravděpodobnou hodnotou střední chyby v časovém
rozdílu dvou naslouchatelen a o které předpokládáme, že je pro všechny základny táž. Váhy pozorování
Pl až Pn jsou ale vázány ke středním chybám ml až
mli vztahem

Z

a rovnice oprav nabudou známého tvaru

:1

neboť měření bylo provedeno na témže registračním
pásu téhož fonometru. Zajisté nemůže býti na váhu
tečen bez vlivu vzdálenost cíle od naslouchatelen a
délka základny. Proto váhu pozorování stanovíme
s uvážením, jaký vliv bude míti táž chyba časového
rozdílu na posun větví jednotlivých hyperbol.
Hyperboly můžeme kresliti jako spojnice průsečíků kružnic, jejichž středy jsou v ohniskách křivky
a které se liší v poloměrech o stanovený, jinak libovolný interval. Při značné odlehlosti cíle od naslouchatelen a dosti malém intervalu, přecházejí konfokální hyperboly ve svazek konvergentních přímek,
které opět v bezprostřední blízkosti cíle lze nahraditi přímkami rovnoběžnÝmi. KHvky v těchto místech
splývají s tečnami. Chyba v měřeném (redukovaném) časovém rozdílu se projeví posunem tečny,
jejíž kolmý posun d pro dosti malý interval vyčteme
z nákresu č. 11.

min.

P1

:

P2

:

111

p.; : •.•

=-;j

.

:-,,:

ml -

takže váhy jednotlivých
rovnicemi

-~

1112-

rn 3

: ••.

(46)

větví hyperbol jsou dány

(44)

Dosud v celém postupu odvozování bylo mlčky předpokládáno, že jde vesměs o pozorování stejné váhy.
A priori soudíme, že váha všech tečen nebude táž,
i když časové rozdíly jsou určeny s toutéž přesností,

: _
Pn-

1 _ 4 sin2
d

:!-

n

---

c:!

gJn!
-

-

2
(47)

Ve vzorcích (47) jako jediná proměnná přichází
úhel průvodičů, takže váhy pozorování lze snadno
tabelovati pro argument 00 až 300• Uvedené meze
jsou skutečně krajními hodnotami, které sotva budou v praxi překročeny.
Vrátíme-li se zpět k rovnici (44), můžeme tuto
s použitím vah pozorování psáti v následujícím
tvaru

Aby tato podmínka byla splněna, musí částečné
derivace součtů [pvv] podle dx a dy vymizeti, neboť
extrém funkce nastane, bude-li se prvá její derivace
rovnati nule.
O[pvv]

-d-

o

x

=2~

PIl (a"dx

+ bndy + Zn) an = O,

čili ~ Pn an Vn =0
O[pvv]

--d'-

O

y

=2~

PIl (a"dx

čili ~
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+ b"dy + Zn) bn = O,

Pn an Vn =

O

(49)

Provedením naznačených úkonů v posledních rovnících, t. j. násobením a vzájemným součtem obdržíme t. zv. rovnice normální známého tvaru:
[paaJd.1;

+ [pabJdy + [pal] = O

J d.1;

=O

[pab

+ [pbb J dy + [pbl]

(50)

Tím jsme obdrželi tolik rovnic, kolik je neznámých, z nichž jednoduchým eliminačním způsobem
vypočteme neznámé dx a dy. Nejpravděpodobnější
souřadnice cíle takto číselně určené jsou

+

X=x

d.1;

-+- mx,

+ dy

Y=y

-+- my

(51)

Podle známých pravidel bylo by třeba provésti
na kontrolu správnosti výpočet sigmových zkoušek
a vyčísliti střední chyby ve zvolené jedničce váhy,
jakož i střední chyby vypočtených souřadnic.
[palJdx

+ [pbl]dy

~"= _ ([pal]2

_L [pbl.1J

}JI

-

[paaJ

••••••• 11
2,,'111

m

=
=±

[pvvJ

[pbb.

I

-

t p?f

y~=

-+-

-+-

+

[paaJ
[pbbJ
A2 =-.--------

2D

=)'
tg 2

[plZJ

7

t

===lJ

2 [pabJ

e = _ ([paaJ

_

[pbbD

-----_

....

-- ~---------

W= y!([paa]
- [pbb])2
D = [paa] [pbbJ - [pab]2

[pbb.

my

--o,

Ve vzorcích jsou kromě součtových symbolů nová
označení W a D, které podobně jako vzorce (53)
vyčíslíme s použitím hodnot získaných při sestavování normálních rovnic.

m
c=-

+ w rn-

[paa] + [pbb] - W -,
= -----.- rn2D

-

lJ

n-3
-,Icc=..=

e

B2

'~!rtp~vJ
rn

Naši úlohu můžeme však rozšířiti ještě dále. Nejen že jsme rovnicemi (52) vypočetli střední chyby
m.n my v souřadnicích cíle, ale vyrovnávací počet
nám skýtá ještě další možnost v tom směru, že můžeme vypočísti směr, ve kterém můžeme očekávati
maximum a minimum nejistoty v určení polohy
tohoto bodu. Tyto dva extrémy nám dávají velikost
hlavní a vedlejší poloosy tak zvané chybové elipsy.
Jordan a Eggert odvodili ve svém díle "Handbuch der Vermessungskunde lEd."
vzorce, podle
kterých stanovíme velikost nejen velké poloosy A
a malé poloosy B chybové elipsy, ale též směrník
velké poloosy této chybové křivky.

~ ~:~~~

Ve jmenovateli pod odmocninou pro rovnici střední chyby
v jedničce váhy nacházíme hodnotu (n - 3), jako nutný důsledek toho, že k jednoznačnému určení polohy neznámého
bodu je zapotřebí pravoúhlých souřadnic 3 naslouchatelen,
aby mohly býti vytvořeny 2 větve hyperbol.

Tím by mohl býti matematický rozbor dané úlohy
považován za ukončený. Dlouhá a namáhavá řešení
analytická jsou v nesrovnatelné nevýhodě oproti metodě vyrovnávacího počtu, který jediným řešením
vyčerpává a zhodnocuje výsledky všech pozorování.
Kromě konečného výsledku nám poskytuje ale ještě
velmi cenné produkty, jimiž jsou střední chyby ve
vypočtených souřadnicích mx, my, které jinou cestou
nelze získati. Kromě toho zůstává jedinou metodou,
jak prakticky zhodnotiti váhu pozorování jednotlivých základen. Jen letmým studiem vzorce (47)

zjistíme, že z Jme praxe odvozená zkušenost se
osvědčuje i v tomto případě. Váha pozorování roste
zřejmě se vzrůstem úhlu, pod kterým se nám jeví
základna z cílového bodu. Při stejné naslouchací
délce nllstane maximum úhlu tehdy, nachází-li se
cílový bod na symetrále základny. Velikost úhlu za
jinak stejných podmínek roste se zmenšováním naslouchací délky, neboli váha bližší základny k cíli
při stejné poloze základny je větší, než váha pozorování základny vzdálenější. Rovněž i zvětšování délky
základny má příznivý vliv na růst váhy, což je
v souladu s úvahou, vztahující se k rovnici (24).
Ovšem vzhledem k jiným okolnostem se nedoporučuje jíti daleko přes 2 km při volbě základen, neboť
nejistota v určení skutečného stavu atmosféry může
míti velmi nepříznivý vliv na určení opravy k, a k2
podle vzorců (4) a (31).

+ 4 [pabJ2
(54)

Chybová elipsa takto vypočtená, která dosud téměř ve všech geodetických pracech nenacházela svého praktického významu, stala se ve zvukoměřičství
jedním z velmi důležitých faktorů. Vypočtené střední chyby v souřadnicích mx a my nám sice daly představu přesnosti, s jakou jest poloha cíle určena, avšak
chyběla odpověď na otázku, ve kterých směrech
můžeme očekávati nejistotu v určení polohy cíle největší a nejmenší.
Význam chybové elipsy je zřejmý z jednoduchého
srovnání zvukoměřičského
určení souřadnic cíle
s měřením a výpočtem souřadnic způsobem trigonometrickým. Při měření trigonometrickém
známe
zpravidla již předem očekávanou mez přesnosti podle způsobu měření a podle druhu použitého stroje.
Hranice přesnosti jsou předem vymezeny a kolísání
přesnosti výsledků jest zpravidla velmi nepatrné.
Zcela jinak jest tomu při měření zvukovém, kde
na přesnost měření působí celá řada vlivů, jejichž
ovládnutí se vymyká možnostem pozorovatele. Jedním z takových jest nedokonalá znalost meteorologických poměrů v ovzduší celé trati, jíž zvukový
paprsek prochází. Již tato okolnost sama připouští
možnost dosti značných chyb, neboť meteorologickými přístroji jsou vyzbrojeny jen předsunuté naslouchatelny, ač paprsky zvukové procházejí částí
atmosféry 10, 15 i více kilometrů vzdálené. Ale ani
ve vlastním naslouchacím systému nemusí býti poměry na všech místech souhlasné, neboť při systému 8 stanic a délce základen 2 km jsou křídelní stanice od sebe 14 km vzdáleny.
Při použití téhož fonometru kolísá přesnost měření i charakterem ovzduší, neboť na př. nepravidelný nárazový vítr může býti nositelem velmi záludných chyb.
Zjištění rozměrů chybové elipsy má tudíž v tomto
speciálním oboru měřičské praxe význam zcela mi-
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Obr. 12.
schema okruhu jedné naslouchárny.

I,1----

Ul

!
I

o

U.
Zapojovací
M mikrofon, Rh reostat, Ba
registrační kombinační linky
mutátor s polohou 1 až 3, P
žárovka staniční (pro volání

!

U

Obr. 13.
schema okruhu všech naslouchatelen.

baterie, L vývod linky od naslouchatelny, I vývod kontTolní a ponwhový, LZ vývod
se zemí, pro současnou registraci a hovor, lz tentýž poruchov]Í a kontrolní, K kopřepojovač s polohami I až VI, T telefon, Z zapojovač, R rozpojovač, Žs neonová
místo zvonku), Žc tatáž žárovka centrální, G galvanometr
registrujicí, Ind. induk
tO'l",Prim. a Sec. vinutí indukční cívku.

mořádný, neboť umoznuJe v praktických případech
srovnávání co do velikosti s jinými rozptylovými
obrazci. Taktické důsledky tohoto srovnání popsal
Dr. Fiedler ve své disertační práci, předložené na
Wehrtechnischen Fakultiit der Teclmischen Hochschule Berlín a uveřejněné v č. 6 Allgemeine Vermessungsnachrichten 1938.

K doplnění úvodu tohoto pojednání přinášíme ještě dvě schema fonometru, z nichž prvé jest zapojovací schema okruhu jedné naslouchatelny, druhé jest
zapojovací schema fonometru s okruhy všech naslouchatelen. Funkci aparátu dostatečně vysvětluje
úvodní část, avšak podrobněji je vystižena ve spojení se slovním doprovodem k obr. 12 a 13 připojené-
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mu. Zajímavost konstrukce českého fonometru Šafránkova spočívá v tom, že nutné hovory mezi stanicemi a ústřednou mohou býti provedeny, aniž by
vlastní registrační činnost byla rušena a aniž by bylo
nutné pro ten účel stavěti zvláštní vedení.
Dosud chybí jednotnost v názoru, je-li lépe užívati
pro účely fonometrické specielně konstruovaných
chronometrů strunových, nebo elektromagnetických
ladiček. U invarových konstrukcí nepřichází v úvahu
změna frekvence, vyvolaná změnou teploty u ladiček
ocelových, u nichž zvýšení nebo snížení teploty o 10 C
vyvolává změnu 0,01 %' Poměrně lehce možno dosáhnouti toho, aby i amplituda kmitu byla stálá. V ta-

kovém případě muzeme očekávati, že stálost frekvence dosáhne hranice 1 . 10-6•
Literatura:
1. Ber rot h: Zeitschri/t fitr Vermessungswesen 1935.
2. E I z nic: Technický slovník naučný, hesla: zvukoměřičství
akustická,

(XV. díl), detona,ční vlna, fonometr, refrakce
zvuková
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Úhloměrllé stroje pro měričskou praksi.
Pro určité měřické úkoly je nejlépe voliti stroj
skýtající příměřenou přesnost. Universální používáni drahých, přesných a velmi citlivých strojů stává
se v běžných pracích často zdlouhavým a nehospodárným. K dosažení v prak si potřebné přesnosti
mnohdy postačí provésti měření strojem jednodušším, s nímž se zpravidla také rychleji pracuje a který lze po případě svěřit i pomocníkovi.
V současných dobách, kdy cizí přístroje nelze téměř vůbec koupit, objevuje se zvýšená poptávka po
jakostních strojích, vyráběných zdejšími závody J.
a J. Fr i č (na Vinohradech) nebo Sr b a Š t Ys
(v KoŠířích). Měřické stroje obou těchto pražských
závodů jsou vesměs prvotřídní výrobky, výborně mechanicky zpracované a vyzbrojené dobrou optikou.
Uvedeme proto stručný popis několika úhloměrných strojů n o věj š í úpravy, které se v měřičské
praksi zvlášť dobře osvědčily.
Malý tacheometr Fričův (obr. 1) má prokladný
dalekohled s objektivem 25 mm světlého průměru.
Dalekohled zvětšuje 25krát a je opatřen reversní libelou o citlivosti 20". Vodorovný kruh má průměr
100 mm, je dělen po 20' a odečítá se dvěma verniery
s přesností ľ. Vernierové dílky mohou býti rozděleny ještě na půl, takže na vodorovném kruhu lze
přímo čísti 30". Místo celého svislého kruhu je zde
toliko segment; odečítá se jedním vernierem na l'
po příp. na 30". Stroj jest jednoduchý, ale vyrábí
se také jako repetiční, dvojosý. Dalekohled má dálkoměrné zařízení nitkové; dálkoměrná konstanta
násobná k = 100 a konstanta
součtová, adiční
c = 0,30 m. Stroj dobře vyhovuje při mírných požadavcích přesnosti a zvláště dobře se osvědčil
v prak si stavební, kde je hojně používán.
Tacheometr poněkud větší výkonnoRti je vyznačen
na obr. 2. Objektiv má 33 mm světlého průměru a
dalekohled se zaostřuje vnitřní čočkou. To má tu
výhodu, že vnitřek dalekohledu zůstává trvale utěsněn a je chráněn před vnikáním prachu a vlhkosti.
Dalekohled má konstantní délku; konstanta součtová odpadá, c = ft. Vodorovný kruh je zakrytý, má
průměr 95 mm a na sešikmené obrubě limbové je
dělení po 20'. Odečítání se provádí dvěma verniery
na 30". Svislý kruh o průměru 85 mm je též krytý
a odečítá se buď jedním nebo dvěma verniery, rov-

něž na 30". Kryté jsou i stavěcí šrouby. Stroj se připevňuje ke stojanu pomocí trojcípé destičky.
Stroj vyznačený na obr. 2 jest jednoduchý, ale
vyrábí se též s repetiční soustavou os (obr. 3). Ukládá se a pohodlně přenáší v kovovém pouzdře (»bombě«), které chrání stroj před poškozením a nahrazuje
dříve používanou dřevěnou skříňku. Stroj dobře vyhovuje všem požadavkům běžné zeměměřičské prak-

Obr. 1. Malý tacheometr Fričův.
1. Svislý kruh, segment. 2. Vernier k odečítání svislého
kruhu. 3. Dvě trubkové libely na alhidádě k urovnání
stroje. 4. První vernier k odečítání vodorovnéhokruhu.
5. Vodorovnýkruh, limbus. 6. Stavěcí šrouby. 7. Nivelační
libela reversní. 8. Hrubá ustanovka svislá. 9. Zaostřovací
pastorek. 10. Jemná ustanovka svislá. 11. Druhý vernier.
12. Jemná ustanovka vodorovná. 13. Hruoo ustanovka.
14. Deskový stojan.
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Obr. 2. Tacheometr Fričův (úprava z r. 1940).
1. Svislý kruh. 2. Lupa a vernier k odečítáni svislého
kruhu. 3. Hrubá ustanovka svislá. 4.. J emná ustanovka.
5. První vernier k odečítání vodorovného kruhu. G. Hrubá
ustanovka vodorovná. 7. Jemná ustanovka.
8. Stojall
s trojhrannou hlavicí. 9. Šroub k zaosUování dalekohledu
vnitřní
čočkou. 10. Dvě trubkové
libely alhidádové.
11. Druhý vernier.
12. Vodorovný" kruh. 13. Stavěcí
~roubv.

se a postačí i pro měření polygonální menšího rozsahu.
Podobný repetiční stroj jako je na obr. 3, v úpravě podle prof. Dr. F. Č ech u r y, se vyrábí také
s dalekohledem excentrickým: místo normálního dalekohledu lze do ložisek vložit druhý dalekohled excentrický s vlastním svislým kruhem, opatřeným
indexovou libelou (obr. 4). K přesnému centrování
stroje a signálů slouží trojpodstavcová souprava

Obr. 4. Fričův tacheometr pro důlní měření.
1. Indexová libela. 2. Protizávaží dalekohledu. 3. Šroub
k urovnání indexové Iibelv. 4.. J emná ustanovka repetiční.
5. Hruhá ustanovka svislá. G. Šroub k zaosti"ování dalekohledu. 7. Jemná ustanovka svislá. 8. Okulárové prisma
pro strmé záměry. 9. Jemná
ustanovka
vodorovná.
10. Hrubá ustanovka.
11. Hrubá ustanovka repetiční.

freiberského typu. Pro své malé rozměry, malou
váhu a poměrně velikou výkonnost je stroj zvláště
vhodný pro dúlní měření; v poslední době je u nás
pro důlní měřičské práce často používán.
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Přísným
požadavkům,
kladeným na měření úhlů
a délek v polygonálních
sítích, vyhovuje velký tacheometr (obr. 5). Vyrábí se pouze jako stroj repetiční. Má pro kladný dalekohled
s objektivem
průměru 40 mm. Dalekohled zvětšuje 30krát. Reversní
'Hbela na dalekohledu
má citlivost
15". Vodorovný
kruh o průměru 150 mm je krytý a rozdělen po 10';
odečítá se dvěma verniery na 20". Svislý kruh má
průměr 130 mm, je rovněž krytý a stejně dělen jako
kruh vodorovný.
Těchto strojů - v úpravě z r. 1940 - používají
katastrální
měřické úřady při polygonálním
měření

našich velkých měst, zvláště hl. m. Prahy. Pro úřední měřičské
práce jsou stroje opatřeny
výhradně
set i n n Ý m dělením kruhů.*)
Vodorovný i svislý
kruh je pak dělen po 0,2g a odečítá se verniery na
0,005g. K optickému měření vzdáleností
slouži klínový dálkoměr Arregerova
typu a dvě přesně stejné
vodorovné latě. Za příznivých
podmínek lze touto
soupravou bezpečně měřit polygonální strany s přesností až 1/2000i větší.
*) K 1o b o u č e k: Stroj se šedesátinným nebo setinným dělením ... Zeměměřičský obzor, 1940, str. 79-80.

LITERÁRNÍ
Posudky.
Vrch. měř. kom. Ing. Dr. V. Elznic: »SINTACOS 10«.
Desetimístné tabulky hodnot goniom. funkcí sin, tg, cos
pro setinné dělení kvadrantu, Praha 1941; tisk knihtiskárny Prometheus, náklad Jednoty českých matematiků
a fysiků v Praze IL, Žitná 25. Rozměr knihy 160 X 240
mm, str. 112, cena váz. výt. 98 K.
V krátké době po osmimístných hodnotách goniom.
funkcí šedesátinné soustavy vydává Dr. Elznic nové,
gradové, hodnoty týchž funkcí s počtem míst, jenž při
možnosti vyjádřiti setinu milimetru na 50 km postačí
i pro nejjemnější geodetické operace jako jsou kartografické převody nebo přenášení souřadnic a pod. Jeho Sintacos (zkratka obsahu) je tedy po šestimístných tabulkách sinu a kosinu min. rady Ing. J. Křováka další české
dílo, kterým se účastníme průkopnické práce na nové
úhloměrné soustavě.
Za zmínku stojí, že z podobných větších tabulek nepočítáme-li
rozebrané sedmimístné
tabulky
BordaDelambrovy z r. 1801 a Hobert-Idelerovy z r. 1799 nebo
neúplné tabulky Callet-Saigeye z r. 1808 - byly dosud
vydány v ostatní Evropě jen šestimístné tabulky EnbergLangstromovy (Stockholm 1925), dále šestimístné a sedmimístné tabulky Petersovy (Berlin 1938) a konečně
osmimístné tabulky Brandicourtovy (Paříž 1933); z těch
jsou tedy Elznicovy tabulky toho času počtem míst největší a - což je výhodné proti francouzským - jsou
tištěny, nikoliv psány a rozmnoženy.
Všimněme si obsahu, konstrukce a úpravy knihy! Nacházíme tu na str. 6-105 tři hlavní funkce vyčíslené od
0-50g po O,Olg. Tisková úprava desetinných míst funkčních hodnot i prvních diferencí je tak přehledná, že
umožňuje používati tabulek i jako pětimístnj~h nebo
s větším počtem míst. Druhé diference pro sin a cos jsou
nadepsány v záhlaví nahoře i dole, jejich rozhraní v průběhu každých 50 minut, jež obsáhne stránka, jsou vyznačena u prvních diferencí hvězdičkami; jen u t.q byl
druhé diferenci vyhrazen zvláštních sloupek, poněvadž tu
nastává rychlejší vzrůst.
Výpočet funkčních hodnot vykonal pan autor podle
úvodu tak, že vypočítal každý decigrad z patnáctimístných sexagesimálních tabulek M. Andovera a kontroloval
jej interpolací z dvacetimístných AndoyerovÝch hodnot
nového dělení o kroku h = 19, jak jsou otištěny na str.
106-112 jeho tabulek; způsob interpolace popsal v tomto
časopise, 1940, str. 70-72. Nato odvodil z diferenčních
vzorců přímo třetí, druhé a první diference pro každý
půlgrad sinu od 0-100g a pak interpolací získal diference na 12 desetinných míst pro každý centigrad atd. U tangent počítal hodnoty dělením příslušných hodnot sinu a
kosinu rovněž na 12 míst a ověřoval je diferencemi. Poté
zkrátil všechny hodnoty na 10 míst. Pětky na desátém
desetinném místě, vzniklé zaokrouhlením číslic 4 se zbytkem, byly označenv vodorovnou čárkou; pro okrouhlení
číslic byl volen běžný způsob.
Lze tedy říci, že Elznicovy hodnoty jsou původní a

prosty jakýchkoliv početních nedostatků. Jak mi pan
autor osobně sdělil, prodělaly jeho tabulky celkem 3 korektury tisku: dvě čtené a jednu početní (součtovou),
takže ani po této stránce nebylo opominuto nic, co je
nutno žádati od díla toho druhu. Považuji zejména za
správné, jak to učinil pan autor u funkce sin, že počítal
diference přímo z nezávislých vzorců a nespokojil Se jen
jejich odvozováním z rozdílů hodnot funkcí (diferencí).
V úvodě nacházíme dva vypočtené příklady, pro ostatní
v~lločty je uvedeno pravidlo, jak si počínati se znaménkem opravy z druhé diference. Koeficient při druhé
diferenci podle Newtonovy metody je na str. 5 vypočten
v intervalu 0,001 argumentu z. Mimoto je v úvodě uveden
přímo již opravný člen podle diference po desítkách,
takže počtářovi postačí jen letmý pohled na tuto tabulku,
aby ihned nastavil do počítacího stroje patřičnou opravu.
Nechceme-li při interpolaci těmito tabulkami vůbec přihlížet k druhé diferenci, smíme používat hodnot sinu a
kosinu v celém rozsahu tabulek s osmi desetinnými místy;
u tangenty v mezích 0-35g s osmi a dále pak se sedmi
místy.
Uvádím na pravou míru malou nepřesnost v řádce 9
úvodu, kde má státi správně »123 jedniček«, což je max.
chyba u funkce tang, nedbá-li se při 10 desetinných
místech druhé diference. Neboť
6,.2 tg 49,99g =
(tg 50). h2 + .... =" 4 h2 : (?2 =
= 98696.10-12, a činí tedy max. vliv 987.10-10.125 X
X 1O~3= 123•. 10-1°.
Dále bylo lépe v řádce 14 úvodu místo věty: »Třetí
diference
jsou již vesměs
nulové« napsati
»Třetí
diference jsou již bez vlivu«, poněvadž v mezích
47,20g
x
50g je zaokrouhlená hodnota 6,.3 tg x rovna
1 . 10-10a ta je pro výpočet bez vlivu.
Vrátíme-li se k autorovu článku o kvadratické a vyšší
interpolaci, otištěnému v tomto časopise, 1941, str. 47 až
51, poznáváme, že nová kniha přišla dříve než dílo,
o němž je zmínka v posledním odstavci cit. článku. Podle
mé informace bylo vydání více než 300 stránkové společné
práce Dr. Elznice s Dr. Valouchem odsunuto mimořádnými poměry.
Vítám nové tabulky věnované zeměměřičským kruhům
a přeji jim hojné rozšířenÍ,
Štván.
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Prof. Dr. techn. K are I D u sl: Přehled teorie funkcí
jedné komplexní proměnné. V Praze 1941. Nákladem
České Matice technické, spisů čís. 203. Stran 102 s 26
obrázky v textu. Krámská cena 33 K.
Kniha není, jak spisovatel v předmluvě výslovně podotýká, vědeckým dílem o teorii funkcí jedné komplexní
proměnné, nýbrž přehledem vět a základních poznatků,
které si má zejména strojní inženýr, elektrotechnický
inženýr, stavební inženýr a pojistný technik z podrobnějších vědeckých děl osvojiti. Za tím účelem uvádí kniha
na str. 101 a 102 hojné odkazy k příslušné vědecké literatuře.
Spis je rozdělen na čtyři části. V první části (str. 8
až 26) předkládá autor základní věty teorie funkcí, které
pak v části druhé (strana 28-63) aplikuje na specielní
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jednoznačné funkce. Mezi tím odstavce 36 až 39 na str.
53-61
jsou věnovány funkcím reálným, takže nepatří
vlastně do rámce této knihy. V části třetí (strana 64
až 69) pojednává se o funkcích mnohoznačných a plochách Riemannových. Tu je vytvořen předpoklad ke studiu funkcí algebraických. Zajímavá jest část čtvrtá (od
str. 70), pojednávající o aplikacích teorie funkcí jédné
komplexní proměnné z oboru hydro statiky, hydrodyna.
miky, elektrotechniky.
Poukázáno jest k užití v naukách
pojistných.
Problém
potenciálový dvou i trojrozměrný
projednán dosti podrobně. Autor mohl ukázati též apli·
kaci na vektory cyklické, které mají svá užití v geodesii.
Ku konci knihy je připojen ukazatel věcný a seznam
autorů.
Některá malá nedopatření, která při korekturách knihy
zůstala, si čtenář sám opraví. Kniha je vypravena záslu-

hou tiskárny Politika pěkně, celek dobře doplií.uje vkusná
obálka Aleny Duslové.
F.
»Zakružovací oblouky nivelety a složené oblouky kru·
hové.« Příručka a vytyčovací tabulky. Díl III. Napsal
Ing. Jan Němeček. Praha 1941. Nákladem a tiskem
B. Novotného v Písku. Formát 13X19.5 cm, brož., stran
45. Cena neudána.
Díl III. příručky Ing. Němečka obsahuje v podstatě
tabulky totožné s tabulkami obsaženými v dílu I. a II.
jeho příručky s tím rozdílem, že tabulky uvedené v III.
díiu jsou vypočteny na devět desetinných míst. Přehledný
výklad výpočtu na praktickém přikladě činí příručku
přístupnou širšímu kruhu silničních praktiků.
Celkem lze konstatovati
v podstatě totéž, co bylo jiZ
napsáno o dílu I. a II. příručky v č. 11 Z. O. z r. 1941.
/n.q. Th. Anikin.

,
PRAVY
Prof. Dr. Eduard Doležal osmdesátníkem. Dne 2. března
t. r. dožívá se osmdesáti let v plném zdraví dvorní rada
Dr. Ing .. Dr. techn. a Dr. mont. h. c. Eduard D o lež a I,
emer. v. ř. profesor nižší geodesie na vysoké škole technické ve Vídni (Wien), rodák z Moravských Budějovic.
Před 10 lety, u příležitosti jeho sedmdesátky,
nastínil
pan prof. Dr. P e tří k jeho životní dráhu *) a zdůraznil
hlavně jeho organisační činnost při reformě zeměměřičského studia. V této vzpomínce chci se ještě zmíniti o další jeho veliké práci na prospěch zeměměřičství, jakož
i o jeho průkopnické práci, kterou podnikl pro meziná·
rodní uplatnění fotogrametrie,
jako nové měřické metody.
Prof. Doležal byl především rozený pedagog, jak prokázal na mistrně zpracovaném Hartnerově díle: »Handund Lehrbuch der niederen Geodaesie«, které se dočkalo
11 vydání; z nich přepracoval 3 poslední, postaviv knihu
na výši doby, což vyžadovalo její rozšíření z původně
1 svazku na dva svazky a posléze na tři.
Prof. Doležal nebyl však jen vzorným učitelem, také
jeho srdce náleželo studující mládeži. V jeho rukou se
soustřeďovala po 24 let veškerá sociální péče na vysoké
škole a tedy ne nadarmo byl nazýván »otcem chudých'
studentů«.
Prof. Doležal zpracoval dále 10. vydání S tam p f er o v a díla: »Theoretische und praktische Anleítung zum
Nívellíeren«. I toto dílo doplnil podle požadavků doby.
Pak vydal Stampferovy šestimístné logaritmické tabulky,
které se dočkaly 23 vydání. Sám je zpracoval ve zvláštní
úpravě pro praktiky a vydal ve 3 vydáních.
Po získaných
zkušenostech
sepsal a vydal r. 1922
vlastní log. tabulky pětimístné, vynikající nad jíné zvlášť
praktickou úpravou'a opatřil je nejen cennými vysvětliv·c
kami a návody v předmluvě, nýbrž i vzorcí z goniometrie,'
rovinné a sférické trigonometrie
a četnými tabulkami
v dodatku na konci.
Jako konstruktér
fotogrametrických
a,.
geodetických
strojů navrhl s prof. S c h e 11 - em pře_o
kreslovací
stroj
»Phototransformator«,
dále zase sám
fototeodolit s vodorovnou obrazovou rovinou a byl autorem »Fototachymetru«,
který sestrojila firma Rostova ve
Vídni (Wien). Stroj ten byl používán za 1. světové války
při válečném vyměřování. U firmy Ed. P o noc n é h o
ve Vídni (Wien) dal sestrojiti vlastní soupravu pro to·
t o g r a f i c k á měření.
Jeho činnost b a dat e 1 s k á se vztahovala na celý
obor geodesie a pozemní fotogrametrie.
Neobyčejných
zásluh si získal o mez i n á rod ní
organisaci fo t o g r a m e t r i e. Již r. 1896 uveřejnil ve
sbírce Encyklopaedie der Photographie, Knapp Hale a/S.
jako čís. 22 spis »Die Anwendung der Photographie
in
der praktischen Messkunst«, v němž shrnul a soustavně

Hlavní a odpovědný redaktor:

zpracoval té doby známou stolovou (průsekovou)
pozemní fotogrametrii
a připojil kompletní seznam tehdejší světové fotogrametrické
literatury.
Ve zmíněném
spise »Hand- und Lehrbuch der niederen Geodaesie« při·
pojil jako III. oddíl ve 3. svazku též velmi zdařilé zpra·
cování fotogrametrie
a stereofotogrametrie
pozemní.
Předvídaje veliký rozvoj a nesmírnou důležitost fotogrametrie jako nové měřické metody v nedaleké budoucnosti, založil již r. 1907 »Rakouskou společnost pro fotogrametrii«. Zároveií. založil mezinárodní časopis »Archiv
flir Photogrammetrie«.
Těsně před 1. světovou válkou,
t. j. r. 1913, organisoval první mezinárodní kongres pro
fotogrametrii
ve Vídni (Wien) a valné shromáždění me·
zinárodní společnosti, na níž byl zvolen předsedou a posléze v r. 1926 čes t n Ý m pře d sed o u.
Jeho o r g a n i s a ční vytrvalost byla korunována po
1. světové válce dalším velikým úspěchem, když se mu
podařilo prosaditi v poválečném Rakousku s j e d n 0cen í veškerého zeměměřičství v t. zv. Bundesvermes·
sungsamt-u ve Vídni (Wien). Tento veliký čin a reforma
zeměměřičského studia zřízením samostatného
oddělení
zeměměřičského
na vysoké škole technické
jsou dva
historické mezníky v dějinách bývalého rakouského zeměměřičství, s nimiž je jméno prof. Dra Doležala navždy
spojeno.
Je jen přirozeno, že jeho vysoké postavení, jeho vynikající schopnosti, jeho všestranně úspěšná činnost a vážnost mu přivodily četné funkce i hodnosti, jeho rozsáhlá
a nezištná činnost pak vysoké pocty a vyznamenání.
Brzy po svém jmenování byl na vídeií.ské technice zvolen dvakráte děkanem na odboru staveb. inženýrství a
v r, 1909 rektorem, v r. 1911 obdržel titul dvorního rady.
Technika v Cáchách (Aachen) propůjčila mu (1920)
čestný titul Dr. Ing. h. C., německá technika v Brně čestný titul Dra techn. h. c. (1926) a Báií.ská vysoká škola
v Lubně (Leoben) čestný titul Dra mont. h. c. (1928).
Dřívější Rakouský
spolelc pro zeměměřičství
vydal
k jeho sedmdesátinám
objemný slavnostní spis vědecký,
do něhož přispěli význační odborníci domácí i cizí, jakož
i jeho bývalí posluchači. Dvorní rada Ing. Fr. Winter
připojil velmi podrobný životopis jubilantův s kompletním seznamem jeho prll~í.
Za zmínku stojí, že prof. Doležal se živě zajímal
i o naši poválečnou geodetickou literaturu.
Slo~e_ .ieho
časopisu »Oesterreichische
Zeitschrift flir Vermessungswesen«, který redigoval od r. 1907, zároveň jako před·
seda býv. Spolku rakouských
zeměměřičů, byly vždy
pracím českých geodetů ochotně k disposici.
Nechť žíje slovutný jubilant ještě dlouhá léta v pevném zdraví po obrovské práci, kterou vykonával s nadšením na prospěch i povznesení veškerého zeměměříčství
i zeměměříčského stavu.
Prof. Tichý.

Ing. Bohumil Pour. - Majetník a vydavatel Spolek českých
knihtiskárny
>Typusc: v Praze XVI. Telefon 410-62.

1942/32

inženýrů.

-

Tiskem

