ZEMĚMĚŘIČSKt OBZOR
vvoAvA SPOLEK CESKÝCH IN2:ENÝRů

Maximální

příllustné odch)'lk)' délkové a .je.jich rozbor.

Přesnost měřené délky posuzujeme podle účelu,
jemuž má sloužiti. Měříme-li neznámou délku pouze
jednou, nemáme možnost posouditi přesnost vykonaného měření. Měříme-li ji však dvakráte, máme
k jejímu posouzení rozdíl mezi obojím měřením. Při
několikrát opakovaném měření považujeme za pravděnejpodobnější hodnotu měřené délky střední hodnotu všech výsledků měření. Z úsporných důvodů je
nutno důležité délky měřiti pouze dvakráte a z obou
výsledků béřeme jejich střední hodnotu za pravděnejpodobnější. Délky předem známé nebo jinak určitelné nebo méně důležité postačí měřiti jen jednou.
Pro přesné práce měřické je nutno stanoviti meze
pro rozdíly mezi dvojím měřením, jež nesmějí býti
překročeny. Budou jiné při měření trigonometrických základen, jiné při měření polygonových stran
a opět jiné při různých délkách podrobného měření.
Požadované meze mohou býti stanoveny podle zá. sad vyrovnávacího počtu nebo empiricky. V prvém
případě zvolí se délky různých velikostí, ku př. od
20 do 900 metrů, měřitelné za různých· okolností,
příznivých až nepříznivých nebo jen za příznivých
okolností a odstupňování okolností provedeme odhadem v procentech. Každou délku změříme vícekráte při stejném počtu pozorování. Z měřených hodnot stanovíme střední hodnotu jako pravděnejpodobnější, vypočteme odchylky v, střední chybu m
v jednom pozorování. Střední chyby m slouží za měřítko přesnosti měřených délek. Poněvadž trojnásobná chyba 3m se prakticky pokládá za největší
přípustnou mez, aby se nemusila považovati již za
hrubou chybu, tu se zřením k tomu může rozdíl mezi
dvojím měřením dosáhnouti hodnoty 6. s = 4m, t.
j. čtyřnásobné střední chyby.*) Maximální přípustné
odchylky se dají podle toho snadno stanoviti.
Je jisto, že uvedené odchylky budou ovlivněny
chybami nevyhnutelnými a stálými (systematickými). Zobrazíme-li si tyto meze graficky tak, že na
jednu osu naneseme měřené délky a v kolmém směru
maximální přípustné odchylky 4 m, tu se zřením na různé a nestejné vlivy při měření nebudou
při nekonečném počtu pozorování tyto maximální
přípustné odchylky tvořiti úplně plynulou čáru. Pro
stanovení konečných mezí je nutno tuto čáru vyrovnati tak, aby vyhovovala některé rovnici křivky.
Tohoto postupu nebylo použito při stanovení řečených odchylek v měřických instrukcích, nýbrž
bylo postupováno empiricky a ke stanovení odchylek bylo použito rovnice paraboly ve tvaru
D sn = k]sn
kz sn+- k3, kde značí
kt střední velikost systematické chyby (nedodržo-

+ V

*) Viz Dr. Fr. Č u ř í k; Počet vyrovnávací, str. 39,
82 a 83.

vání směru v rovině vodorovné i svislé, svahovitost
území, prohýbání měřidla, proměnlivost teploty
atd.),
kz střední velikost nahodilých chyb (nestejnoměrné napínání pásma, provažování měřidla atd.),
ks střední velikost zbytků stálých chyb (přiložení
měřidla na počátku délky a odečtení na jejím konci).
.Houčinitelé kl a kz platí pro jednotku délky měřidla.
8hora uvedená rovnice byla použita pro stanovení
max. přípustných odchylek v tab. III. Instrukce
z r. 1904 a byla přejata nezměněně do Instrukce A
pro katastrální měřické práce, vydané v roce 1932
a doplněné v roce 1938.
Jak byly určeny součinitelé kn nepodařilo se mně
zjistiti. Podle sdělení prof. Dr. h. c. Josefa Petříka,
který se svého času ve věci dotazoval u příslušných
činitelů. ve Vídni, byl postup asi tento:
Na osu X diagramu byly nanášeny měřené délky
sn a v koncových bodech byly vynášeny rozdíly mezi
dvakráte měřenými délkami. K tomu bylo použito
výsledků měření měřických skupin v Čechách. na
Moravě a téměř<ve všech zemích rakouských, kde
bylo konáno nové měření. Pro každou délku byla tak
získána řada různých rozdílů, z nichž mnohé byly
stejné, jiné se více nebo méně lišily a konečně jiné
bylo nutno považovati za hrubé chyby nebo omyly.
Po vyloučení hrubých chyb byly krajní polohy bodů
spojeny lomenou čarou, kterou bylo možno vyrovnati v plynulou čáru omezující prostor přijatelných
odchylek se zřením k ose X. Součinitel ks měl býti
podle sdělení předem volen jako stálá hodnota
0,015 m. Pro další výpočet ostatních součinitelů
měla rovnice tvar
6. s - k;) = klsll
k2 ~,který
sloužil za základ k sestavení rovnice odchylek

+

ln = an k1

+ bn k

2

a normálních rovnice pro dvě neznámé kt a kz•
Pro kontrolu tohoto postupu volil jsem 18 délek
od 9 do 961 m a v tab. III. vyhledal příslušné odchylky. Součinitel ks byl volen 0,015 m. Vypočtené
hodnoty součinitelů činily
k] = 0,000141
kz = 0,005 136
Výpočet všech tří součinitelů kn z těchže 18 odchylek poskytoval
k, = 0,000 152
k2 = 0,004 945
ks = 0,014 388.
V obou případech se vypočtené hodnoty málo liší
a není možné rozhodnouti, byl-li součinitel k3 vypočten nebo předem volen.
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V Instrukci má rovnice po dosazení vypočtených
součinitelů tvar I'-, 8 = 0,000 15 8 + 0,005 Vs +
+ 0,015. Její součinitelé souhlasí se shora vypočtenými. Z této rovnice byly pak vypočteny konečné
maximální přípustné odchylky a sestaveny v tabulce III.
Podrobné měření se koná za účelem vyhotovení
nové nebo k doplnění stávající mapy. Každá mapa
má vyhovovati předem stanovené přesnosti a to
musí býti vodítkem pro stanovení mezí odchylek při
měření délek různé důležitosti. Měřické i zobrazovací práce se konají ze širšího do užšího. Od základní sítě podrobného měření musí se požadovati
větší přesnost než jako je tomu při podrobném měření samém. Za tím účelem je nutno měřiti polygonové strany přesněji než jiné délky podrobného měření, jež není třeba již podle důležitosti dále tříditi.
Tu je vhodné se zmíniti o ustanovení § 28, odst. 2
zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb. z. a n.
(katastrální zákon), který stanoví: "Pozbude-li dosavadní katastrální mapa stanovené přesnosti .....
atd., budiž sdělán nový měřický operát podle ustanovení II. hlavy zákona ... ,." Není přípustné odporovati zákonu, jest však možno vyložiti smysl zákona tak, aby byl jasnější. Mapa nemůže ve skutečnosti ztratiti stanovenou přesnost. Nebyla-li s pře·
depsanou přesností vyhotovena, neměla ji a proto
ji také nemohla ztratit. Měla-li mapa stanovenou
přesnost a souhlasila se stavem v přírodě, po určité
době však již s tímto stavem nesouhlasí, pak jde
o neprovedené změny nebo změny vadně provedené,
ať už je toho příčina jakákoliv. Také v tomto případě nemohla mapa svoji přesnost pozbýti, poněvadž doplňovaný zákres nesouhlasil se stavem v přírodě. Zjistí-li se nesouhlas, dá se opraviti. Zákonodárce tu měl jistě na mysli takové mapy, které obsahují nedostatky z původního měření, doplňované
vadně novými zákresy, chybně reprodukované při
dřívějších reprodukčních způsobech atd., takže stav
na mapě neodpovídá právnímu a skutečnému stavu
v přírodě a tím nevyhovuje požadavkům na mapu
kladeným.
K vyloučení takových případů je třeba provésti
rozbor maximálních přípustných odchylek délkových, jimž má býti vyhověno při vyhotovování nových map podle ustanovení Instrukce A pro katastrální měřické práce.
Jak již shora bylo řečeno, je nutno dbáti přesnosti, kterou na danou map.u klademe. Nutno proto
vyjíti od ustanovení Instrukce B, podle níž musí
délka odměřená na mapě souhlasiti s délkou přímo
měřenou až na maximální přípustnou odchylku 1'-,8,
která je:
a) u map vyhotovených metodou měřického stolu:
1'-,8 = 2 (0,00015 8 + 0,005

Y8 +

M
0,015) + 5000'

b) u map vyhotovených některou z metod číselných:
I'-, 8 = 0,000 15 8 + ,0,,005

Y-8 +

M
0,015 + 7 000..

Základem obou rovnic je maximální přípustná odchylka mezi dvojím měřením délek .0 členech ve

tvaru zlomku bude pojednáno dále. Pro zajímavost
uvažujme rovnici
1'-,8 = 2 (0,000 15 8
0,005
+ 0,015), podle níž vypočtené hodnoty jsou sestaveny v tabulce
V. Instrukce A. Tyto meze odchylek samy o sobě
neplatí, ale platí jen ve spojení se členem M : 5000.
Tabulka V. byla použ}vána podle Instrukce z r. '1907
při dohlídkách na polní měřické práce. Délky mezi
rayonovanými body, na něž byly zaměřeny další
body podrobného měření úsečkami a kolmicemi, byly
zapisovány do polního náčrtu. Měřil-li dohlédací
úředník pro kontrolu délku ještě jednou, \pak rozdíl
mezi hodnotou jím naměřenou a délkou za~
v polním náčrtu musil souhlasiti v mezích uvedených v tabulce V.
V dalších úvahách se zabývejme odchylkami při
měření a vyhotovování map podle ustanovení Instrukce A. Rozdělme je na skupiny a probeřme
každou zvlášť. Tak máme
1. odchylky mezi Bvojím měřením délek,
2. odchylky a kriteria při výpočtu polygonových
pořadů,
3. 'kriteria v zobrazení bodů při přípravě mapových (sekčních) listů a jejich dohotovení.'

+

y~

1. Odchylky mezi dvojím měřením délek.'
Meze těchto odchylek jsou stanoveny v tab. III.
Jak udává lineárný člen, přísluší délce 0,00 m již
přípustná odchylka 1,5 cm. Při měření kterékoliv
délky musí býti měřidlo přiloženo na počátečníIl\l
bodu a u posledního odečteno. Se stejnou pravdě- .
podobností může býti počátek měřidla pošinut ve
směru nebo proti směru měření a tím činitel k3 může
býti stejně kladný jako záporný. Z tohoto důvodu lze
jeho hodnotu rozložiti na předcházející součinitele,
takže rovnice odchylek by měla tvar
1'-,8= k'l 8 + k'2
Výpočtem, pro tytéž meze odchylek jako tomu
bylo vpředu, zjistíme hodnoty součinitelů k'
k'l --=-0,000098 --=-0,0001
k'2 = 0,006 859 --=-0,007,
takže rovnice bude dána výrazem
1'-,8= 0,000 18'+ O,007V~
Tím lineárný člen je odstraněn a na délku 0,00 m
nepřísluší žádná odchylka.
Pro zajímavost a porovnání uvádím rovnice maximálních přípustných odchylek užívaných v některých evropských státech a zemích:

VS:-

Prusko:
1'-,8= 0,01 48 + 0,005 82 za příznivých poměrů
1'-,8= 0,01 68 + 0,007582 za středních poměrů
1'-,8= 0,01 88 + 0,01 82 za nepřízn. poměrů.

V
V
V

Wlirtembersko:
1'-,8= 0,010Ys + 0,00058 za příznivých poměrů
1'-,8 0,015Vs + 0,00068 za středních poměrů
1'-,8= 0,020
+ 0,00078 za nepřízn. poměrů

=

Vs

Bavorsko:
1'-,8= 0,007Vs + 0,02
Podle Jordanovy Vermessungskunde z r. 1931 jsou
nyní vNě m e c k u stanoveny odchylky při dvojím
měření délek:
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pro hlavní pořady na silnicích a mírných svazích,
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Kromě toho platí při podrobném měření pro dvojí
měř'ení délek:
.I

/::,.8=0,007V-';

II /::,.8= 0,015
III /::,.8= 0,03

i

Vs + 2 ;00

VS
V-';

Z tohoto částečného přehledu vídíme, jaká váha se
přisuzuje různým druhům měřených délek a to nejen
o
o
hlediska geodetického, ale i hospodářského. Těmio
o
3 to mezemi maximálních přípustných odchylek jest
5 V metrech
dán výraz přesnosti měřické sítě, jež musí býti větší
Diagram
než tomu je u mapy jako celku.
Uvažujeme-li vliv nahodilých chyb a chyb systea) obyčejných:
/::,.8= 0,008
0,00038
0,05 za přízn. pom. matických podle rovnice v Instrukci A
/::,.8 = k1 8
k2
ka
/::,.8= 0,010
0,00048
0,05 za střed. pom.
poznáme, že převládá vliv chyb nahodilých. Zobrazí/::,.8= 0,012
0,00058
0,05 za nepřízn. p.
me-li rovnici a její členy graficky (viz diagram),
b) polygonových stran:
představuje rovnice a druhý člen křivky parabolické,
první člen značí přímku.
LSS = 0,004
0,000308
0,02 za přizn. p.
Se zřením k různým pramenům chyb při měření
/::,.s = 0,006
0,000358
0,02 za střed. p.
délek, měly by převládati chyby systematické. Tyto
/::"s = 0,008
0,000408
0,02 za nepřízn. p.
nejsou předmětem vyrovnávacího počtu a jejich vliv
je značně proměnlivý. Z tohoto důvodu bylo by snad
Francie:
lépe počítati maximální odchylky jen z vlivu chyb
/::"s = 0,008
za příznivých poměrů
nahodilých, jako' je tomu v některých státech. To
/::"s = 0,012
za středních poměrů
však není věcí nejdůležitější! Hlavní věcí jest, aby
/::"s = 0,016
za nepříznivých poměrů.
. různé druhy odchylek byly v souladu a tím nebyl
ohrožen výsledek těchto prací map a, jak bude
Elsasko-Lotrinsko:
ještě poukázáno.
/::,,8=,0,008
0,000648 za příznivých pom.
/::,,8=,0,012
0,000648 za středních poměrů
2. Odchylky při výpočtu polygonových pořadů.
/::"s =,0,016
0,00064 s za nepřízn. poměrů
Polygonový pořad nahrazuje přímou spojnici mezi
.t-

CJI

8~

Vs +
V-'; +

+

Vs +
Vs +
V-'; +

+
+
+

+ Vs+

+

Vs +

+

Vs

Vs

V-';

Vs +
Vs +
Vs +

Italie:

. /::"s = 0,015
/::"s = 0,020
/::"s = 0,025

Vs+ 0,0008 VS za nepřízn. poměrů.
Vs + 0,0008 Vs za středních poměrů
Vs + 0,0008 Vs za příznivých pom.

Ve Š v Ý car s k u je nutno rozeznávati tři skupiny území podle ceny pozemků zvané "Instruktionsgebiet". Skupiny jsou označeny římskými číslicemi
I až III a v každém území jsou stanoveny odchylky
podle rovnic:

V- + 10000
S

/::"s =

0,001 8

dvěma body, kterou nelze měřiti. Musíme se proto
na něho dívat jako na přímku s mezilehlými body, na
nichž měřené úhly jsou větší nebo menší než 1800•
Změřili-li bychom spojnici mezi koncovými body
polygonového pořadu jednou a po druhé bychom
její délku vypočetli z měřených polygonových stran
a úhlů, t. j. z nevyrovnaných souřadnicových rozdílů
nebo souřadnic, musí oba výsledky souhlasiti v mezích maximálních přípustných odchylek uvedených
v tab. III, kde za s dosadíme součet polygonových
stran.
Je-li takový polygonový pořad zapojen mezi body,
jichž souřadnice jsou dány, lze spojnici obou bodů
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vypočísti ze souřadnic. Podle Instrukce A musí délka
vypočtená z polygonového pořadu (z nevyrovnaných
souřadnicových rozdílů) souhlasití s délkou vypočtenou z daných souřadnic v mezích podle rovnice

dalšího pořadu použilo by se směrníku z vyrovnaných souřadnic.
Rovnici
/:).8= 0,012
0,06
nelze považovati za rovnici odchylek mezi délkou vypočtenou z vyrovnaných souřadnic a délkou přímo
nebo nepřímo měřenou. Každá délka vypočtená z vyrovnaných souřadnic musí souhlasiti s délkou přímo
měřenou (se zřením na nadmořskou výšku) v mezích
tab. III. Není-li tento požadavek splněn, je ohrožena přesnost mapy vyhotovené některou z číselných
method. Každý bod podrobného měření můžeme vypočísti v souřadnicích a jako takový lze zobraziti
současně na mapovém lístu kordinátografem, jímž
vynášíme všechny body podle souřadnic. Jak bude
dále uvedeno, musí vzdálenost bodů na mapě, podle
souřadnic zobrazených, souhlasiti v mezích kartirovací odchylky s délkou vypočtenou ze souřadnic,
dále musí souhlasiti s délkou přímo měřenou v mezích tab. III. a se zřením k Instrukci B.
Podobně je tomu s tabulkou XXIII, sestavenou
podle vzorce
/:).s = 0,012
[s]
0,16
kde [s] je součet vzdáleností bodů na měřické přímce, jejichž souřadnice se mají vypočísti. Slouží opět
za kriterium mezi délkou vypočtenou ze souřadnic
a délkou přímo měřenou (rovnou součtu vzdáleností
mezilehlých bodů). Není-li kriterium překročeno, lze
měřenou délku vyrovnati na délku vypočtenou ze
souřadnic současně s výpočtem souřadnic mezilehlých bodů. Při tom je lhostejno, zda jde o trigonometrickou nebo polygonovou stranu, pomocnou měřickou přímku hlavní nebo vedlejší. Poněvadž rozdíl
mezi délkou přímo měřenou a délkou vypočtenou ze
souřadnic musí souhlasiti, jak bylo nahoře již ukázáno, v mezích stanovených tab. III, stávají se obě
tabulky XVII a XXIII zbytečnými a mohly by se
zrušiti. Jinak se přesnost map vyhotovených některou z číselných method pNbližuje značně přesnosti
map ze stolového měření.

Vs +

Vs+

DS = 0,012
0,06,
jež jsou sestaveny v tabulce XVII. Tato rovnice má
ráz kriteria délkového. Není-li kriterium překročeno,
rozdělí se podle řečené Instrukce souřadnicové rozdíly podle vzorců:
0.v

dYn = [zs] znsn

dxn=

°x

--znsn

[zs]

Tento způsob vyrovnání polygonových pořadů je
naprosto nesprávný. Odchylky v souřadnicových
rozdílech jsou způsobeny nejen chybami v měřených
délkách, ale i v úhlech. Tak je třeba přihlížeti při
jejich rozvržení také ke směrníkům polygonových
stran. Dosti často se přiházívá, že na rozdíl rovný
nule nebo této hodnotě se blížící připadá podle těchto
směrnic dosti značná oprava, ačkoliv nulový rozdíl
by měl zůstat nedotčen. Místo vyrovnání nastává tu
jakési rozrušování, jímž trpí směrníky. Správné vyrovnání se musí díti proto podle vzorců:

=

dyn

°v

u"Yn

°

DXn

dXn = L~x]

°v
= [ZDY]
°x
dXn = [ZDX]
d

1\

[DY]

Yn

V

znDYn
zn DXn

Není znám žádný správný způsob vyrovnání polygonových pořadů, jímž by se vyrovnaly současně odchylky úhlové i délkové. Všechny způsoby vyrovnávací, dosud známé, jsou jen přibližné a postupné.
Nejdříve se vyrovná úhlová odchylka, nato se vypočtou přibližné souřadnicové rozdíly a pak nastoupí
jejich vyrovnání. Tím nastává nesouhlas mezi pozorovaným směrníkem (po rozdělení úhlové odchylky)
a směrníkem vypočteným z vyrovnaných souřadnic.
Poněvadž pozorované směrníky slouží k orientaci
dalších směrníků (dalších pořadů) místo směrníků vypočtených z vyrovnaných souřadnic, může
dojíti v některých případech k značnému zkreslení předmětů měření, zvláště bylo-li nutno k orientaci rayonů použíti směrníků vypočtených ze
souřadnic. Polygonové strany nejsou tak dlouhé, aby
nesprávné vyrovnání rozdílů souřadnicových podle
Instrukce nemělo značný vliv na změnu pozorovaného směrníku. I úhlová odchylka v uzávěru polygonového pořadu 60"
by měla: býti jen kriteriem
a přibližné souřadnicové rozdíly by se počítaly z neopravených pozorovaných směrníků. Pro orientaci

+

3. Kriteria v zobrazení bodů při přípravě mapových (sekčních) listů a jejich dohotovení.
V § 162 Instrukce A jest uvedena příprava mapového listu pro polní měření methodou měřického
stolu a v § 264 jsou uvedeny požadavky při přezkoušení vzdáleností na mapě odměřených a vzdáleností
zjištěných počtářsky. Pro přehled sestavme uvedené
požadavky podle měřických method.

V;

A. Délka o d měř e n á n a map o v é m I i s t u
mězi body zobrazenými podle souřadnic a délka
pří m o měř e n á musí souhlasiti v mezích:

M

7000
M

7000
0,000158
(

+ O;05VS

+ 0,015 + 7 000
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1-

0,012l8

M
+ 0,06 + 10000

B. Délka o d měř e n á na map o v é m I i s t u mezi body zobrazenými podle souřadnic a délka v ypoč ten á z e s o u řad nic musí souhlasiti v mezích:

fO'ooo

M

M

7000

7000

M
7000

M
7000

15 s

I

+ 0,005V-:;

l+ 0,015 +

Uvedené meze znamenají opět kriteria. Je-li zobrazení v těchto mezích provedeno, jest správné. Porovnáme-li tato kriteria mezi sebou shledáme, že při
methodě měřického stolu jsou vyšší požadavky pro
zobrazení-polygonových bodů a bodů měřických přímek než je tomu u číselných method.
Činitel M :7000 znamená kartirovací odchylku
nebo rozlišovací schopnost lidských očí. Bod je
podle toho zobrazen dobře, je-li v kruhu o poloměru
M : 14 000. Představuje nejistotu v přiložení odměřovacích nebo vynášecích trojúhelníků nebo měřítka.
Kartirovací chyba v zobrazení délky může nabýti
maxima M : 7000. V měřítku 1: 1000 činí 14 cm..
v měřítku 1 : 2000 29 cm. Prakticky je odhadnuta
rozlišovací schopnost necvičeného oka na 0,1 mm,
jež se dá se zřením na měřítka vyjádřiti poměrem
M : 10 000. Cvičené a lupou ozbrojené oko rozezná
dobře mnohem menší hodnoty. Kdo nemá dobrou
rozlišovací schopnost očí, nehodí se ke kartirovacím
pracem a v této věcí bylo by dobře prováděti nejen
výběr osob, ale i dobrou dělbu práce.
Odchylky uvedené v odst. A-3 pro číselnou methodu nevyhovují a bylo by zde používati mezí stanovených pro měřický stůl. Ještě horší ustanovení je

1-

0,012} s

M
7 000

v odstavci B-3. Délka mezi body zobrazenými na
mapě podle souřadnic m". podle ustanovení Instrukce souhlasiti s délkou vypočtenou z těchže souřadnic
v mezích tab. III.
M : 7000 nebo tab. XVII.
+ M : 10 000. Zde musí platít stejné ustanovení
jako u trigonometrických stran a souhlas musí býti
docílen v mezích M : 7 000.
Pokud jde o zakreslení jednotlivých předmětů měření do mapy Instrukce A stanoví, objeví-li se
při zakreslování odchylka mezi délkou měřenou a do
mapy zakreslenou, nepřesahující však mez stanovenou v tabulce XXIII, že odchylka se rozdělí úměrně
příslušným délkám. Tento požadavek není na místě
už se zřením k Instrukci B, neboť délka zobrazená
na mapě musí souhlasiti s délkou přímo měřenou
v mezích uvedených v tab. III, zvětšených o M : 7000,
pokud jde o mapu pořízenou některou z číselných
rriethod. Teprve je-li souhlas v těchto mezích, lze
zákres provésti a odchylku vyrovnati se zřením
k zobrazené délce na mapě.
Podobné maximální přípustné odchylky jsou stanoveny v § 273 Instrukce A při porovnávání souhlasného zobrazení předmětů měření na styku sekčních listů. Tyto odchylky jsou:

+

1. body polygonové a měřické sítě zobrazené v obou mapových listech
podle souřadnic (v jednom listu uvnitř a v druhém listu vně rámu)
musí souhlasiti v mezích (se zřením k sekční čáře)
2. průsečík této spojnice zobrazené na obou mapových listech se
sekční čarou musí souhlasiti v mezích
3. body podrobné a zaměřené číselně (na polygonové a jiné měř. přímky) na př. úsečkou a pořadnicí, musí souhlasiti se zřením k sekční
čáře a k průsečíku spojnice se sekční čarou v obou listech v mezích

I~

0,01211 s

0,012

0,012

+ 0,06+

M

10 000 '

V-s + 0,06 + 10M000 '

M
M
V s + 0,06 + 10 000 + 7 000

4. Odchylka v zobrazení stanoviska měřického stolu určeného graficky v obou mapových listech musí souhlasiti se zřením k sekčním
čarám

2500 '

5. Odchylka v zobrazení bodů podrobného měřl(ní, určených graficky
poblíže sekčních čar obou mapových listů, musí souhlasiti v mezích

M
2000 '

6. průsečík spojnice bodů podrobného měření se sekční čarou smí se
nanejvýše lišiti od průsečíku téže spojnice v druhém mapovém
listu o hodnotu (se zřením k dělení sekční čáry)

M
2000

Jsou-li odchylky v těchto mezích, pak je zákres
podle ustanovení Instrukce správný a lze jej v obou
listech vytáhnouti černou tuší. Větší odchylky se
musí vyšetřiti a opraviti.
Provádíme-li rozbor těchto odchylek vidíme se

M

+ 0,06 + 10000

M

zřením k odchylkám dříve uvedeným, že nevyhovují.
Proberme je postupně.
Ad 1. Body, které jsou zobrazovány podle souřadnic, jsou v obou mapových listech vynášeny souřadnicovým přístrojem (koordinatografem) společ-
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ně s body na sekčních čarách (jako jsou rohy, dělení čtvercové sítě, zeměpisné souřadnice atd.). Musí
proto odchylka zobrazení bodů podle souřadnic býti
v mezích rozlišovací schopnosti, t. j. v mezích
M

7000

Délka

v,"

Měřitko
I:

M
10000

a nikoli jak je stanoveno Instrukcí.
Ad 2. Průsečík spojnice dvou bodů (vynesených
podle souřadnic) se sekčnÍ čarou na obou mapových
listech nemá nic společného s měřenou délkou.
V tomto případě musí průsečík se sekční čarou na
obou mapových listech souhlasiti v mezích
~s

=M

: 7000 nebo lépe M : 10000

jako je tomu u ad 1. I v tomto případě je třeba
polohu průsečíku na obou listech vyrovnati tak, aby
nebyl zřejmý skok na sekční čáře jednoho listu
oproti druhému.
Ad 3. Body podrobného měření a hranice parcel
zaměřené na měřické přímky úsečkami a pořadnicemi musí v našem případě se zřením na sekční čáry
obou mapových listů souhlasiti v mezích uvedených
v tab. III a zvětšených o M : 7 000 nebo M : 10 000.
Jsou-li v mezích, pak je třeba ještě jejich polohu
opraviti a průsečíky hranic se sekční čarou vyrovnati tak, aby nenastaly skoky po sekčníčáře. Je-li
na př. délka hranice 64 m a mapa je vyhotovena
v měřítku 1 :2000, tu podle Instrukce jest maximální
přípustná odchylka 0,65 m jako souhlas v zobrazení
průsečíku na sekčních čarách obou sousedních listů.
Přiložíme-li oba listy podél sekčních čar k sobě, nebude přecházeti zobrazení čar v jednom mapovém
listu plynule do druhého listu, nýbrž nastanou tu
posuny nebo skoky. Takovéto odchylky jsou patrny
i necvičenému oku a svědčí jen o nedokonalosti ve
vyhotovení nové mapy. Je-li odchylka překročena,
je třeba ji vyšetřiti a opraviti.
A d 4, 5 a 6. Uvedené odchylky se týkají map
vyhotovených methodou měřického stolu. Zákres by
neměl zůstati nedotčen, nejsou-li tyto meze odchylek
překročeny, nýbrž bylo by vyrovnati polohu bodů
a průsečíků v poměru měřítek obou mapovýc;h listů
tak, aby zákres byl proveden aspoň v mezích kartirovací odchylky. Je-li mez překročena, pak je třeba
ji vyšetřiti a opraviti.
Pro porovnávání maximálních přípustných odchylek, stanovených Instrukcí A a shora analysovaných,
jest sestavena p:-ehledná tabulka a to pro mapy vyhotovené v měřítkách 1 : 1000 a 1 : 2000 a pro hodnoty měřené ze středních poměrů (viz tabulka) .
Porovnáváním číselných hodnot v tabulce uvedených zjistíme, že pro mapy pořizované některou
z číselných method jsou pro přípravu mapových
listů širší meze maximálních přípustných odchylek
než jak je tomu u mapových listů pro měřický stůl.
Výjimku činí měřítko 1 : 2000 a to jen pro krátké
délky. Pro měřítko 1 : 1000 jsou rozdíly velmi patrné a odporují přesnosti požadované od. vyhotovené
mapy. Z tabulky jde najevo, že volba maximálních
přípustných odchylek nebyla provedena při sestavování Instrukcí srovnáváním mezi sebou, nýbrž nahodile.

I

10
20
30
50
70
90
120
160
200
300
400
500
600
700

11I+ ]}f
7000

v+

l!.L

XVJI+IO-:O+7~0

XVIl+IO~O

5000

1000 12000 1000 12000 1000 \2000 1007/ 2000
17
18
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20
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22
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24
26
29
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3t
37
39

32
33
34
35
36
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38
39
41
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55
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20
21
22
24
26
27
29
31
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31
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Závěr.
Z uvedeného rozboru maximálních přípustných odchylek délkových je zřejmo, jakou péči musíme věnovati vyhotovení katastrální mapy a jak musí býti
voleny řečené meze odchylek, zvláště u map pořizovaných některou z metod číselných, nemá-li se přesnost mapy státi pochybnou. Podle dosavadních předpisů žádáme měřiti polygonální strany se stejnou
přesností jako kterékoliv přímky podrobného měření.
Odchylky právě uváděné byly z velké části přejaty ze starých Instrukcí z r. 1904 a r. 1907. V této
době, kdy nebylo tolik zkušeností s číselnými methodami měřickými, kdy nebylo tak přesných měřických
pomůcek a strojů, záviselo vyhotovení mapy zvláště
na osobní zdatnosti pracovníka. Máme-li dnes po
ruce lepší stroje a pomůcky a těžíce ze zkušeností
minulých let, nesmíme ustrnout, ale hleděti dosíci takových výsledků, které budou moci býti chloubou
nejen pro dnešek, ale i v budoucnu. Vzpomeňme jen
prací ze stabilního katastru, kde jednoduchými pomůckami, s nimiž by snad dnes již nikdo nechtěl
s chutí pracovati, bylo vyhotoveno dílo, které ještě
dnes může býti v mnohém směru vzorem nám všem
a které právem lze považovati za dílo klasické.
Abychom dosáhli těchto výsledků jet ř e b a
u p r ft v i t i m a x i m á I n í o d c h Y I k y s t a n oven é I n str u k c í A, zvláště pro mapy vyhotovované některou z method číselných tak, aby požadovaná přesnost v zobrazení předmětů měření byla
veskrze dosažena. Za tím účelem bylo by třeba
snížiti meze odchylek u polygonových stran hlavních
pořadů o 50% a u vedlejších o 25%, zejména pro
ta území, kde je cenná půda a mapa se vyhotovuje
ve zvětšeném měřítku. výpočty polygonových pořadů bylo by nutno prováděti podle návrhu uvedeného
shora a za kriterium pro stanovení odchylky délkové
zvoliti tabulku III nikoli XVII. Tabulku XVII a
XXIII bylo by vůbec zrušiti, neboť poskytují takové
široké meze, že pohltí téměř všechny odchylky
i méně svědomitě provedeného měření. Návrh je
uskutečnitelný, záleží jen na zručnosti a svědomitosti pracovníků a jejich radosti z vykonané práce.
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Většina poětářských tabulek užívaných v geodesii
má vypočteny zpravidla jen hodnoty funkcí k daným
ekvidistantně rozděleným vrgumentům; jen ojediněle se vyskytují také tabulky obrácené (k nim
patří na př. antilogaritmy), v nichž argumentem
jsou ekvidistantní hodnoty funkce. Tedy v prvém
případě byly tabulky založeny pro Y = f (x),
v druhém pak pro x = fP ('Y).
Pokud tabulky pro y = f (x) mají krok argumentu tak malý, že se se zřetelem na počet míst hodnot
funkce nevytváří druhá a vyšší diference, lze
jich velmi jednoduše užívati i tehdy, má-li se hledati nazpět argument k dané hodnotě funkce. V tom
})řípadě mluvíme o i n t e r p o I a c i I i n e á r n í.
Jinak je tomu, vyskytnou-li se v tabulkách diference vyššího než prvého stupně; tu jsme nuceni užíti
in t e r p o I a c e k vad r 3. t i c k é i vyšší, aby nevznikl t. zv. z byt e k i l1 t e r p o I a ční, jenž by
ohrozil přesnost potřebných míst hledané hodnoty
funkce nebo argumentu.

s neJvyse 4 diferencemi užíváme zpravidla Newtonova vzorce pro interpolaci vpřed:
y = Ya

+ {n dl + (~)d + (~)dg +
. + (~)dn"

(1)

2

Ve vzorci značí
Ya •
nejblíže nižší tabulovanou
hodnotu
funkce,
z .
zbytek v argumentu upravený na díl
"kroku, pro nějž interpolujeme
(při
extrapolaci je větší než rozpětí kroku) a
d, až dli • . jsou diference prvého až n-tého stupně, jdoucí šikmo vpravo dolů.
Béřeme-li nejblíže vyšší tabulovanou hodnotu Yb'
užijeme podobného vzorce pro interpolaci zpětnou:
Y

= Yb -

(~)
d_l + (~)
d.
d_ + .
(~)
1

2

3

2 -

. . . + (-1)" ". (Z'n)

3

d.

lI,

v němž z' = I-- z a diference d_l až d.n jdou šikmo
vpravo nahoru. I )
Při počtu dbáme, abychom znaménko diferencí d
"určili vždy z pochodu: hodnota následující minus
hodnota předcházející.
Příklad.2)
Dána je tabulka funkce Y = sin x.

C·gr·1

sin

I
I

I
48

0,68454711

49

69591280

dl

+

I

d.

I

d3

I

d.

-

-

+

1136569
17171
1119398
50

Znázorníme-li průběh funkce y = f (x) geometricky (viz obr.), pak v kroku h tabulek mezi body
A [a,f(a)]
a B[a+h,
f(a+h)],
stačí-li interpolace kvadratická, interpolujeme kvadraticky po
křívce y = f (x) "a lineárně po přímce AB = Y =
=

f

(a)

+ x-a.
h

[f (a

+ h) -

70710678

51

2
273

71812630

17719
1084233

52

72896863

17987
1066246

53

Je zřejmo, že interpolační zbytek je tím menší,
čím jsou argumenty tabulované funkce k sobě bližší.
V číselném příkladě, který dále uvádíme, je funkce
(y = sin x) tabulována podle argumentů od sebe
velmí vzdálených; chceme počítat s tolika diferencemi, abychom odvedli vliv interpolačního zbytku
s pátého desetinného místa na místo deváté. Čtvrté
diference se nám ustálily na průměru 4; jejich nestejnost je způsobena zaokrouhlením posledních míst
sinu, v nichž se chyba, původně nepatrná (max. půl
jednotky 9 místa), tvořením diferencí velmi zvětšila.
Interpolaci konáme různými způsoby. U funkcí

275
17446

1101952

73963109

f (a)].

Rozdíl mezi oběma hodnotami je zmíněný interpolační zbytek CC'. Kdyby bod C ležel mimo krok,
šlo by o e x t r a p o Ia c i.

I

1047998
54

75011107

I

1 R248

I
I

I
I

261

.76040597

7

-1

260
pn1měr

18508
1029490

55

5

268 I

=4

I

Hodnotu sin 49c 25'92", 593 vypočteme Newtonovou interpolací takto:
I) O jiných a leckdy výhodnějších interpolačních formulích (Gaussově, Besselově, Stirlingově, Pearsonově,
Everettově atd.) nalezne čtenář poučení v cenné publikací prof. Lásky a Hrušky: »Teoríe a prakse numerického počítání«, Praha 1934, nákladem Jednoty českých matematiků a fysiků, cena 112 K.
Mimo to odkazujeme čtenáře na přednMky prof. Svobody: »Astronomie sférická«, Praha 1924.
2) Při vypisování čísel řídíme se již novým způsobem
podle norem Jednoty čes. Inatem. a fysiků v Praze;
o věci jsme referovali v Zeměměí<. věstníku 1939, na
str. 75.
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4ge

0,69591280
+ 290214'34
+
1675'20
15'21

•

0,2592593 . 111 9398
0,096022
1 7446
0,0557
273
0,038
4

0'13

sin 4ge 25' 92", 593 .
což dobře souhlasí s hodnotou
správnou do 10. místa

z4d4 +

6dJ + Zl \12d2 -12ds
+ 11d4) ....,-12d
8d
6d
)
g
1
2
4
-24 (y-y,) =0,
(3)
čili po úpravě a dosazení známých hodnot:
t (z) = Z4 - 278,5 Z3 - 51508 Z2
(3'),
+6768174z-1751244=0.
Utvořme první derivaci této rovnice; tedy

0,6988 3154 04.

n

(n+h)];

tedy v našem případě
! d4 sin 49c I = (2 sin 0,5c) 4. sin (49c + 2e)
4'3 . 10-'.
Interpolací s nejblíže vyšší tabulovanou hodnotou bychom vypočtli na př. sin 53c 33' 33", 333 takto:
54e •
0,75011107
0,6666 667 . 104 7998
69 8665'33
0,111111
18248
+
2027.-0
0,0494
261
+
12.::
0,029
4
0'11

=

0,74314482'22'
0,7431448255;

V tabulce jsme hořejší silnou čarou znázornili postup při interpolaci z menší hodnoty, dolejší silnou
čarou při interpolaci z větší tabulované hodnoty.
Při stejném kroku argumentu, ale větším počtu
míst tabulovaných hodnot funkce, vzroste přirozeně
počet diferencí. Tak při 15 místných hodnotách sinu
bylo by nutno v našem případě počítati diference
až do 8. stupně; ale tu by již nastala v 15. místě
určitá nejistota, poněvadž bychom z tabulky správnou osmou diferenci (3.10"15)ani nedostali pro příliš
velký krok.
Interpolování hodnoty funkce pro daný argument
s použitím naší tabulky nečiní tedy, jak jsme viděli
na příkladě, zvláštních potíží, zejména ne tehdy,
máme-li zbytky (;),

(~l, atd.

vypočteny v pomoc-

ných tabulkách. Nesnadnější je úloha obrácená, kdy
hledáme argument x k dané funkci y. Tu jsou, prakticky vzato, možny dvě cesty:
a) buď vyčíslíme interpolaéní rovnici, v níž na levé
straně známe hodnotu y. Kořen rovnice, jímž je
hledaný zbytek argumentu, aproximujeme třebas
iterační metodou;
anebo, což je pohodlnejší,
b) sestrojíme tabulky inversní funkce x = cp (Y);
to se ovšem pro nákladnost doporučuje jen při
častém užívání tabulek.

=

Mějme vyhledati úhel a, je-li dán sin a
0,69883154 a naše tabulka na str. 55. Hledaný úhel
bude a = 49c + z.
K určení z by bylo možno voliti tento způsob:
1. Počítáme-li neznámou z z rovnice (1) prl
čtyřech diferencích, dostaneme pro ni obecnou rovnici:

-

+

I'(z) = 4zs -

836 Z2 -103016 z +
(3"),
+ 6768 174.
První aproximace z a zároveň horní mez bude:
Y-Ya
0,00291874
Zl
0,01119398 = 0,26;

=

-d-: -

dolní mez volme .
0,25.
Vložíme-li horní aproximovanou hodnotu do de~i-'
vované rovnice (3"), obdržíme po vyčíslení
1'(0,26) = 6 741333,574504.
Rovnici (3') můžeme však napsati v tvaru
Z2

- t (z)

+z

=1'(0,26)

Pak bude
staneme

+

sin 53c 33' 33", 333 .
Pro kontrolu uvádíme hodnotu
správnou na 10 míst

(4ds

+ z (24d

+

Kolísání čtvrté diference je způsobeno, jak jsme
řekli, zaokrouhlením posledních míst tabulované
funkce. Přesnou hodnotu n-té diference sinu x vyšetřujeme z obecného vzorce

. I = (2'sm2)n.sm[x+2
h·.
Idnsmx

ZS

z"

=

Z2

- f

a dosaditi za z dolní mez 0,25..

= 0,259 25.
(z)

1'(0,25925)

Opakujeme-li postup, do-

= 0,259 2592 ...

+z

atd.3)

Hledaný úhel bude proto a = 49c 25' 92", 592 ..•
2. Rychleji však vede k cíli postup, při němž sek přibližné hodnotě

{Zl} (Zl\3" (Zl)"
4 ~

a
z, = Y-Y
-=,026 vypocVtou souclm't eI'
e \2 '
v,

dl

další přiblížení

a) -- (~) d

(Y-Y

z,=

2-

ť3) ds-(Z,,\

d4

= 0,25925
je pak podle potřeby možno buď považovati za konečné, anebo je lze dále použíti k výpočtu přesnější
hodnoty Z3 atd. Tento způsob aproximace je volen
v12 místných tabulkách trigonometrických funkcí,.
které sestavil v r. 1928 Ing. Jos. Křovák pro triangulační službu katastrální. K tabulkám má již vyčísleny koeficienty pro výpočet druhých interpolačmch clenu z.
---;(l-z)
,

v

,

. t erpo 1acma, te dy u dru h'h
e o m
v

2

ního členu znaménko obrárené, než je v naší rov-·
nici (1).
Sestrojení tabulky inversní funkce se může státi
zase dvojím způsobem a to výpočtem původních
hodnot funkce, pro níž byl vyvinut obrácený vzorec,.
anebo výpočtem nových součinitelů obrácené rovnice ze součinitelů rovnice původní.
Leckdy ovšem způsobí obrácení rovnice značnou
potíž. Všimněme si na př. řady (7a) na str. 181 katastrální instrukce A z r. 1932, sloužící výpočtu
pásu q sférických šířek na Gaussově pomocné kouli.
Takový výraz se bude zajisté obraceti výhodněji
změnou součinitelů vyčíslených na téže straně instrukce v rovnici (7a'); přímo odvozovati obrácený
3) Použití iteraění metody (opakovací) při řešení
rovnic vyššího stupně je blíže popsáno v citované publikaci »Teorie a prak se ... «, jakož i v knize prof. Runge:
»Praxis der Gleichungen <, LIpsko, 1900.
f
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x

vzorec pro pás p zeměpisných šířek by bylo velmi
nesnadné.
Jde o to, jak vyjádřiti součinitele inversní řady
součiniteli řady původní. Užijeme-li pro původní
řadu, konvergující v intervalu (- r, -+- r) obecného
označení
Y = f (x) = alx -+- a2x2 -+- aaXS -+- ...
anxn -+- .... , kde al =1=
(
bude její inversní tvar

= rp (y) = bly -+- b2y2 -+- bay3
. ... -+- bnyn -+- .... ,

-+- ....

neboť rovnice (4) dovoluje aspoň jeden kořen rozvinutelný v mocninovou řadu (5).')
Máme-li stanoviti koeficienty na př. blJ b2 •••••
b7J
užijeme buď způsobu neurčitých součinitelů, jak to
činí Jordan,5) nebo podobného způsobu následujícího:

...+

Z rovnice (4) dostaneme postupně:
x2 -+- 2 al a2 xa + (a/-+2 al aa) x·
+ (2 al a6 -+- 2 a2 a5 -+- 2 aa a4) x7 -+- .....
;
ya = al3 xa -+- 3 a/ a2x· -+- (3 al a22 -+- 3 al2 aa) x5
-+- (3 al aa2 -+- 3 a22 aa -+- 3 a/a5 -+- 6 al a2 a4)
y4 = al4 x' -+- 4 ala a2 x5 -+- (6 a/ a22 -+- 4 ala aa) x6
y2 =

al2

-+- (2

al

a. +2

a2 aa) x5 -+- (aa2 -+- 2

-t-(a2a -+- 6 al a2
x7 -+- ....
;
a
-+- (4 al a2 -t-12

aa

al

a5 -+- 2 a2 a.) xu-+-

-+- 3 al2 a4) x6-+-

al2

u2

aa

-+- 4

+ ...,

a4) x7

ala

y5 = al5 x5-+-5 al• a2 xU-+-(10 ala a22-+-5 al4 a3) x7 -+- ... ;
y6 = Ul6 x6 -+- 6 Ul5 u2 x7 -+- ...
;
y7 = al7 x7 -+- ...
Jest tedy

x

= b 1 • (dosaď
b2 . (dosaď
-L b, . (dosaď
b4• (dosaď

-+-

-+-

z rovnice (4) za y)
shora za y2)
shora za ya) -+shora za y4) -+-

+

-+-+-+-

-+-

bo • (dosaď shora za y')
b" . (dosaď shora za yG)
b7 • (dosaď shora za y').

-+-+-

bl ul= 1,

-+- b U = 0,
bl u3 -f- 2 b2 Ul a 2 -+- b3 al3 = O,
bl U4 -+- b2 (u/ -+- 2 al aa) -i-- 3 ba a a2 -+- b4 a = O,
-+- ,ba (3 al U22 -+- 3 a/ ua) -+- 4 b4 ula a2 -+- b5 aľ = O,
bl a2

bl u5 -+- b2 (2u a4

+

,
2 u2

2

2

4

l

ua)

l

2

l

bl U6 -+- b2 (aa2 -+- 2 Ul U5 -+- 2 a2 u4) -+-+- b3 (a23 -+- 6 al U2 U3 -+- 3 Ul2 a4) -+-b4 (6 u/ a22 -+- 4 al3 ua) -+- 5 b5 al4 a2 -+- bu al6 = 0,
bl a, -+- b2 (2 al u6 -+- 2 a2 a5 -+- 2 ua u4) -+- bJ (3 Ul aa2 -+- 3 U22 Ua -+-;3 al2 u5 -+- 6 Ul a2 u4) -+-+- b, (4 al a23 -+- 12 Ul2 a2 aa -+- 4 a/ aJ-+- b, (10 ala a/-+- 5 al' aa) -i- 6b" al5 u2 + b7 al7 = O.
Z těchto rovnic postupně vypočteme:
bl = 1 : al;

b2=--u2 : Ula;
b3=(2a22-ulu3)
:aľ;
b4=(5ala2aa-5a23-ul2uJ
:a/;
b o = (3 Ul2 a32 - 21 Ul a22 Ua -+- 6 Ul2 U2 U4 - al a a5 -t- 14 a2') : al9;
b,,=(84
a1u2aaa28 11l2a2aa228 al2a22u4-+-7alaa3
a,-+-7 al3a2u5-aľ
b7 = (180 a/ u/ a/ - 330 Ul u/ Ua ..:-12 ula U33 -+-,120 a/ a/ a, -+- 4 Ul4 a/ -72
-- 36 ala a/a5
8 aľ aa a5 -+- 8 aľ U2 au-uľ
a7 -+- 132 u2U) : a/a.

aGal3

+-

a2

ua

42a25)
a4-

:a/l;

Jiný způsob, jímž lze přímo odvoditi součinitele bJ plyne z Lagrangeovy věty (důsledku věty Taylorovy).
Položíme-li y= I (x) = al -+- a2x -+- a3x2 -+- ... -+- allxn-l
nezaměňujíce ovšem zde uvedené hodnoty x
za hodnoty v rovnici (4), můžeme psáti:

+ ....,

x=y.

1

1(0) +1.2

y2

[d ( 1
dx f(x)

)2] 0+~2.3 y3

[d2 ( 1
dx2 f(x)

)3] 0+
+ 1. 2.3

yn

4) Důkaz je proveden na př. v díle Édouard Goursat:
»Cours ďAnalyse Mathématique«, L sv., J>aříž 1933,
str. 466 n.

... n

r

n

l

d -

dxn-l

(

1
f(x)

)n] 0+

5) J o r d a n: »Hdbch. d. Vermkde«, díl lIL, Stuttgart 1916, str. 190 n., kdež jsou vyvinuty koeficienty jen
bl až b•.
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Naznačíme jen na několika prvních koeficientech postup tohoto výpočtu, jímž jsme kontrolovali předešlé koeficienty.
1
b,= --=1

:a,

/(0)

b2=
b
2

:![d~(f(~)rl

1 _ 2 a2_
= 2!'
a3 -

,

= 3! [ddx2'

-

2

3

b

1

(

1

f(x)

)3]

•

a

2

3

a, .

•

d(l)_

dx

o

3f'.

fff (o)

b 3-

b
4

~

3!'

_3.2a,a3--4'a/
a,"

_
-(2a2

2

dx3

f(x)

dx

o

d3
dx3 f4

4.

dx2

= 2 a3;
-a,a3)

= ~ [~. (_1)4] ~(~)=_
(1) =, 4!

~ (~)= _ 3 . ff" -

--t'

f3

f4

f' (o) = a2;
:

dx

(~)=-4.
1

f2f'''+30f'3_15ff'f''.
f7
f"'(o)

~ (~)= _
dx f5

,

~(!)=_

~ (!)__

b =
5

! ._5.

504 a, a/ a3 -72

252 ff'2

ff" -5f~
f6'

.,
f (o) = a, ' f (o)

5. f2 f"'+

.

= a2,

= 24 aJ;

f""(o)

61'2

dx2 j5

f7

42f'3 -18 ff'f"

,

f8

f" -18 f2 f"2 - 24 f2 f' fm + f3 f"" - 336 f'4
f9

5.

a,z a/ -144

5!

f~ .

= a, ;

~ (~). = _ 5 . ff"

dx3 f5

dx4 f5 -

4

'

= 6 a4;

5 I'
fH

f (o)

4

p'

a,".

!!..-2

4f';
f5

f3

a,2 a2 a4 +24 a,B a5 a,9

336 a/

1

Mějme nyní obrátiti řadu, na př. if= sin x. Tu
ovšem víme již napřed, že inversní k funkci goniometrické je funkce cyklometrická.
Tedy
x
x3
x5
x'
x9
y=sinx=ll-3!+5l-7l+9l
-

b,=l, b2=0,

'3

b3=6' b4=0, b.,= 40'

5
bu = O,b7 = 112 atd.
Jest tedy obrácená řada

Zde jest:

3 y5

y"

x=y +
a6 = O,a7 = -

=

6 + 40 +

5 y7
112+

35 y9
1152

+

1
5040 atd.,
1 y3

6) Podobně jsou uvedeny, ale bez odvození, součinitelé

b, až b6 v Pe t r o v ě »Počtu diferenciálním«,
Praha
1923, str. 255 n.
V knize »Theorie u. Anwendung der unendlichen
Reihen«, Berlin 1922, uvádí K n o p p na str. 179 pod
čarou, že v pojednání C. E. van O r str a n d a »Reversion of power series«, PhiIos. Magazine (6), sv. 19
(1910) je možno nalézti na str. 366 obecné hodnoty koeficientů až do b,,,. Zmíněné dílo mi nebylo přístupno.

x=arc

1 3 y3

siny=y+2'3+2~4'5+

+ ~~ .y7 + 1. 3 .5 . 7 . y9+ ....
2.4.6

7

2.4.6.8

9

Na základě toho by se vypočetla obrácená tabulka pro
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I Cl'-I-"Gr.-I -

Sin

48 91 91

0,695
696

3025

\

d,

I

+

+

I

d,

52

49/18

5154

12035

923g
8896188

699

j

49 27142

5426

I

49 36 33

12164
12237

49 45 25 \ 4367
49 54 18

7259

12374

x

13 2525

49/63.

průměr

I

=68

Přezkoušime-li podle této tabulky dřívější příklad,
dostaneme:

= arc sin 0,6988 31,5404,

0.698

'.

0,8315404.8896188
0,0700 405 . 1 2164
0,0273
68
are sin 0,6988315404

Výsledek dobře souhlasí
notou.

49c 18' 52", 9238,00

+
+

7' 39", 7539,73
851..7
1'~6

49c 25' 92", 5928.

s dřívější

danou hod-

Měření na frekventovaných místech, zvláště ve
vnitřní Praze, patří mezi nejobtížnější úkoly praktického zeměměřiče. Měř. rada Ing. Dr. Jan C í s a ř
ve své přednášce "O novém katastrálním měření Velké Prahy«, konané v SIA 15. března t. r., pravil
o tom doslovně:
»Při podrobném měření bude nutno překonati největší obtíže. Bude to zejména dopravní ruch na ulicích,
který by za normálních poměrů nutil k měření v časných hodinách ranních nebo ve dnech nedělních a svátečních. - Další potíže vzniknou při měření hranic
úplně zastavěných čtvrtí, zejména ve starších čtvrtí~,
kde nejsou hranice rovné a kde bude zapotřebí často
měřiti i po střechách. O tom nelze dnes dobře mluvit
předem, takové obtíže se nedají ani popisovat. Je třeba
viděti je buď ve skutečnosti nebo aspoň na obrázku.
Spokojuji se tím, že na ně jen upozorňuji a mnozí budete míti sami často příležitost, spatřiti měřické oddíly
při překonávání takových překážek.«
O potížích, vyskytujících 8e při podobných měřeních, by mohli - kromě katastrálních měřičských
úředníků a inženýrů měřického oddělení hl. m. Prahy
-- zvláště civilní geometři mnoho pověděti.
Práce civilního geometra, který nejčastěji bývá
povoláván k zaměřování jednotlivých případů, zpravidla spočívá ve zjištění majetkových hranic a v po-

+

8 65035 1075
1510 9010
1173673
180

p -ip"-

p'p'-

P';

+
q q2 +
+
q~ +
+
q4 +
+
q5.
q = 1° bude p = + 1",0013293300 5 .... ,
1° 00' 04",78559.

71

8945266
703

Pro

12303
8932892

702

-

I 66

8920589
701

60
73

3778

= + 0,99858 59794 96 ..

obrácená řada pro p bude:
p =
1,00141 60227 89 ..
8 68715 0496
1670 1968
1175089
116

69

I 12104 '

8908352
0,700

q

66

8884084
698

Řada pro q tam zní:

+

11969
8872019

49 Og 64

I

do

8860080

49 00 77 I 3105 [

697

I

Na konec obraťme ještě podle vyvinutých vzorců
vzpomenutou rovnici (7a') v katastrální instrukci A:

Poslední hodnotu, a tím zároveň správnost nových
součinitelů do desátého desetinného místa, můžeme
dobře kontrolovati rovnicí na str. 180 téže instrukce:
U

= Q + q,
Při

kde Q = 49" 27' 35",
q= 1" bude ... U = 50° 27' 35",
P=49° 30',
Ip = 50° 30' 04",
čili Ip-P= p= 1° 00' 04",

84625 . . .
84625 ... ,
78559 ... ,
78559.

Souhlas obou hodnot p je dokonalý.
V příštím článku ukážeme, jak
funkce dvou argumentů.

se interpoluje

drobném zaměření předmětu. Oba úkoly nebývají
snadné.
Před zjišťováním hranic je nutno dobře prostudovati všechny spisy, mapy a plány týkající se nejen
předmětu měření, ale i objektů sousedních. Je třeba
lustrovati a vyšetřiti, zda byly již dříve sdělány nějaké plány, a ty potom vyhledati ve sbírce listin.
Pečlivě se pořídí snímek mapy katastrální (v měř.
1 : 1 440) a po příp. porovná s mapou soudní. Z měřického oddělení hl. m. Prahy se opatří "polohopis" (1 : 720) j ve zvláštních případech bylo by lze
nahlédnouti i do originálů měření. Při zaměřování
novostaveb se též doporučuje prostudovati plány
stavební, uložené v archivu hl. m. Prahy.
Když v přírodě se zjistí lomové body majetkových
hranic, nastává druhá část úlohy, vlastní zaměření.
Mnohopatrové domy a husté zastavění, vysoké zdi
u dvorů a zahrad, jakož i rušná doprava na ulicích
činívají měření nejen obtížné, ale leckdy i životu
dost nebezpečné.
Také měření na staveništích velkých budov, které
se bourají a přestavují, nebývá snadné. V mnohých
případech musí civilní geometr pracovati velmi brzo
ráno a pozdě k večeru, nebo i v neděli a o svátcích,
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když na stavbě se nepracuje. Po sbourání starých
budov se často ukáže, jak nepravidelně byl dům stavěn: v různých p:ltrech se jeví rozdHný půdorys,
svislé stěny bývají nepravidelně zkřiveny a pod.
Způsob spočívající v tom, že se měH staveniště po
sbourání starého domu a potom, když dům je znovu
postaven, se provede měření nové, jest obvyklý. Případy, kdy se v Praze zaměřuje novostavba bez předchozího měřeni staveniště, jsou méně časté a dnes
přicházejí už jen výjimečně. ~ Jeden případ toho
druhu, zaměřovaný počátkem letošního roku, stručně zde popíšeme.
Na stav. parcele čís. kat. 1133 v Praze II, dům čp.
779 byl v r. 1926 celý přestavěn a novostavba nebyla
dosud zaknihována. Naší úlohou bylo provésti v době
polwd možno nejkratší, přesné zaměření novostavby
a vyhotoviti plány poti"ebné k zaknihování a pro
udělení čísla popisného.')

z Václavského nám. přízemním buffetem fmy Vašata.
Z naznačeného popisu je patrno, že se jednalo
o případ značně obtížný, při čemž třeba ještě uvážit
vysokou cenu pozemků ve vnitřní Praze a okolnost.
že v době, kdy měření se konalo, byl sníh a mráz.
Novostavba byla zaměřena k ose JIilN (srov. obr.
2, 3), dlouhé asi 150 m. S jejím vytyčením se začalo
v bodě (S) na střeše budovy a provedlo dobře rektifikovaným repet. teodolitem fy Srb-a Štys (b c-= 30" ).
Směr JIil(S) se prodloužil přes bod (T) do bodu N
a vytyčení se provedlo ještě po druhé, směrem opačným; teodolit nebyl při tom centrován na bodech
(T) a (S), nýbrž na jiných bodech, těmto bodům
blízkých. Rozdíl ve vytyčení osy oběma směry nedosahoval 2 cm.
Střední část osy, mezi body S a T byla přimo změřena ocelovým pásmem na cm přesně a části PS a
TU byly určeny trigonometricky z trojúhelníků PRS
a UTV (obr. 3).

Body P a U se vhodně zvolily vose JIilN při jejím
vytyčování a ostře na zemi vyznačily. Pro trigonometrické změření vzdálenosti PS =: b bylo použito
pomocné základny PR
a, dlouhé asi 20 m, na protější straně Václavského nám., na kraji chodníku při
obrubních kamenech. Koncové body se ostře vyznačily a délka změřila dobrým ocelovým pásmem na
milimetry. Měření se provedlo J,krát, vždy na rúzných místech pásma, při čemž byly současně odečítány oba koncové body základny. Obdobným způsobem se vyznačila a změřila i druhá základna UV,

Po prostudování všech spisů a plánů a po vyšetření na místě byly určeny lomové body majetkových hranic. Novostavba (obr. 1) tvoří v půdoryse
nepravidelný 18úhelník protáhlého tvaru (obr. 3).
Žádný lomový bod majetkové hranice není v úrovni
země dobře přístupný. Novostavba je sedmipatrová
a po stranách zastavěna domy ~csti- a pětipatrovými. Vzadu budovy je vysoká zed' a "jádro" přední
fronty budovy je rovněž těžko přístupné. Novostavba
nemá žádného průjezdu ani dvorku, kromě šesti
světlíků; také sousední budovy mají jenom slepé
průchody. Novostavbou lze vésti jen pomocnou měříckou přímku, příbližně podélnou osou budovy, a to
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dlouhá si 12 mj zvolená na cestičce v zahradě kláštera Františkánů.
V trojúhelnících PRS a UTV se měřily všecky
úhly, každý v obou polohách dalekohledu a ve dvou
skupinách; před měřením druhé skupiny byl teodolit
vždy znovu centrován a zhorizontován. Poněvadž
záměry nejsou příliš dlouhé, ale za to značně strmé,
bylo třeba stroj pozorně horizontovati a pečlivě centrovati, zvláště ve směru os měřených úhlů. Rozdíl
mezi dvojím měřením téhož úhlu nepřesahoval 45";
do výpočtu byl vzat průměr z obou měření. Chyby
v závěru trojúhelníků nedosahovaly 30" a pro vyrovnání se rovnoměrně rozdělily na jednotlivé úhly.
Zaměřované body (S) a (T) byly signalisovány
závěsem olovnicovým, upevněným na klepači koberců na střeše budovy. Koncové body pomocných
základen se označily tenkými ocelovými hřebíčky
do země zaraženými, přes které byly navléknuty
čtverečky bílého papíru.
Vzdálenosti PS a TU, počítané z jednoduchého
vztahu
a . sin tJ
b-----,
sin a

po druhé z odsazených měr; rozdíl ve dvoJím měření činil necelý centim~tr. Potom se vypočetl průsečík O přední fronty -budovy s osou MN a vzdálenost OS. Obdobným způsobem se postupovalo při
měření v zadní části budovy, při čemž opět výsledky měření trigonometrického se ověřovaly měřením
přímým. Svislost stěn a hran budovy se kontrolovala teodolitem a lomové body hranic z míst, kde se
stýkají střechy, se vztáhly na střechu novostavby
a zde kolmicemi zaměl'ily k měřické přímce ON.
Zaměření každého lomového bodu byla úloha sama
pro sebe. Závěsu olovnicového se při tomto
měření používalo výjimečně, a to jen při svislicích
kratších 4 m. PH použití delších závěsů, i když je
olovnice těžká, nastává nepravidelné a dlouhodobé
kývání působící velilré nepí'esnosti a neurčitost
v provažování.3) PH dlouhých závěsech nelze pak
olovnice normálním způsobem vúbec používat a krom
toho bylo by to i nebezpečné. -- Délky hranic mezi
jednotlivými lomovými body se vypočetly ze souí'adnic a všude, kde to bylo jen trochu možné, se
měřily i přímo po střechách.
Výsledky měření se zpracovaly jednak do plánu
v měř. 1 : 100 kromě toho se zakreslily do snímku
mapy katastrální a použilo se jich též pro zhotovení
plánů knihovních. Výměra stavební parcely a plochy
šesti světlíků byly vypočteny ze souřadnic.
J

lze určiti s poměrně velkou přesností. Uvažujeme-li na př., že základna aj měřená s přesností
m" = ± 0,002 m, je prakticky určena bezvadně,
potom průměrnou chybu mb v délce bJ zaviněnou
toliko chybou mw v měření úhlovém,2) určuje výraz
m2w
m\
2/;{b' -2(cotg2a -\- cotg a cotg fJ -\- cotg2fJ).

=

Q

Zvolíme-li příznivý tvar trojúhelníka a vhodně dlouhou základnu, můžeme vzdálenost b tímto způsobem
určit na centimetr přesně. V našem případě, při použití normálních pomůcek obvyklých v zeměměřických kancelářích, nedalo se dobře ani jiného způsobu měření použíti a při tom bylo velmi výhodné
také to, že měření se mohlo prováděti i v době, kdy
na Václavském náměstí byla živá frekvence.
Přední fronta novostavby byla měřena dvakrát,
jednak trigonometricky z pomocné základny PR a
Prof. Dr. J. R y š a v ý: Geodesie vyšší, str. 192
až 196. Praha 1938.
2)

Již z jednoho stručně zde popsaného případu je
dostatek patrno, že měření v zastavěných částech
velkoměsta, jako je Praha, není právě snadné. Tyto
a ještě různé jiné obtíže, v míře zvlášť rozsáhlé se
naskytnou - přes to, že bude používáno moderních
měřických pomůcek (optických dálkoměrů, vteřinových teodolitů) - při novém katastrálním vyměřování vnitřní části Prahy, které v příštích pěti letech
má býti skončeno. Lze proto právem očekávat, Že
finanční správa, která pro tyto speciální práce nebude patrně míti nadbytek zapracovaných sil, použije ve větší míře i bohatých odborných zkušeností,
které ze své prakse mají naši civilní geometři.
3) Srovn. též oddíl »Mechanický
způsob provažování«
v knize »Mě1'cní podzemních prostor-« prof. Dr. J. R yš a v é h o. Praha 1928.

LITERÁR:NÍ
Posudky.

Photogrammetria je nový oficiální časopis vydávaný
111czinárodní fotograrnetrickou
společností
podle usn~sení V. mezinár. kongresu v Římě r. 1938. Vychází 4krát
do roka v nak!. H. Wichmann, Berlin-Grunewald. Roční
předplatné 7,5 RM.
Časopis má za úkol zaznamenávati zprávy o nejnovějších pracech a pokrocích v oboru fotogrametrie, upozon'1ovati na nové stroje a metody a přinášeti zprávy
a sdělení Mezinárodní fotogrametrické společnosti.
Hlavní články jsou psány některou z pěti mezinárodních řečí (angličtina, francouzština, italština, němčina,
.'panělština). U významnějších článků bývá připojen
stručný obsah v několika řečech.
Hlavním redaktorem je prof. W. S c her m e r hor n
(Delft) a členy redakčního sboru: prof. Dr. L. F r i t z
(Stuttgart), prof. K. M a s o n (Oxford), prof. L. J.
P a u w e n (Liége) a Ing'. K. S I a w i k (Berlin). Kromě

toho i každá jednotlivá národní fotogrametrická společnost jmenovala své stálé spolupracovníky a dopisovatele
(v České fotogrametrické společnostibyli těmito funkcemi pověřeni pp. prof. Dr. J. Pe tří k a prof. Dr. P.
Pot u žák).
Upozorňujemena některé důležitější články, které byly
v dosud vyšlých číslech časopisu Photogmrnmetria
otištěny: Bel f i o r e: Doplňování katastrálních map vrstevnicemi užitím letecké fotogrametrie. - Ber c h t o Id:
Nový převáděcí stroj pro leteckou fotogrametrii »Wild
A 6«. B i r d s e y e - S c her p b i e r: Fotogrametrie
v USA. - Car I i e r: Měření v koloniích a fotogrametrie letecká. - C h a r r i o u - Mlle Val e t t e. Vyvolávání měřických leteckých snímků. - F r i t z: Popis
nového stereotopografu Poiviliersova. - K u n y: Nový
převáděcí přístroj fy Photogrammetrie. - Ma c Leo d~
Anglické přístroje pro leteckou fotogrametrii. - 1\'I a rti n, Problémy fotog'rametrie ve Francii a jejich koloniích. - Santoni:
Nový sluneční periskop ,Santoni«
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pro leteckou triangulaci. - S c her m e r hor n - N e um a i e r: Systematické chyby v letecké triangulaci. S c her p b i e r: Anglická 7-čočková letecká komora. S'c h w i d e f s k y: Popis ortostereometru
Kernova. S o Ia i ni: Zkoušky fotokartografu
Nistri. - Tuc ci:
O přednostech letecké fotogrametrie pro pořizování map
katastrálních.
Každému, kdo soustavně chce sledovati pokroky ve fotogrametrii, tento pěkný nový časopis doporučujeme.
Klobouček.

quinquennale
1934-1938«.
Je to úplný seznam všech
článků a recensí otištěných v časopise za posledních pět
let. Seznam tvoří brož. knihu o 80 stranách,
rozm.
19:::<27cm, tištěnou v lnstituto
Poligrafico dello Stato
v Rímě 1939. Jednotlivé články jsou seřazeny abecedně
podle svého obsahu, takže tvoří samostatné oddíly označené na př. fotogorametrie, geodesie, katastr. U kúdé
práce v levém sloupci je pořadové číslo, dále název článku
a jméno autora; vpravo ve sloupcích je uveden ročník,
svazek a strana. Ku konci je připojen abecední seznam
podle autorů; nacházíme v něm i jména našich autorů
(Ko!omazník, Krčmál'). Knihu zakonču.ie seznam odhornÝch časopisů zeměměřičských, které docházely redakci
»Rivista« k recensi: z geodesie a fotogrametrie
to bylo
9 časopisů italských a 51 cizozemských. mezi nimi i Zeměměřičskú V ěstník. - Knížka by mohla posloužit svou
pěknou, přehlednou a účelnou úpravou z a v z o r s o upisu
české
bibliografie
zeměměřičské
již by bylo třeba vypracovat od počátků a která by byl~
nejen cennou pomůckou našich zeměměřičů, ale také by
nás důstojně representovala před cizinou. K(obouček.

R. F a u k ne r: Moderní fysika vyšla v minulém
roce za spolupráce Dr. Jahody a Dr. i:;imona z fysikálního ústavu Karlovy university v Praze. Kniha má 440
stran, cena brož. 50 K; vydala knihovna »Laboratoř«,
Praha XIV., ul. Lou"nských 848.
Jak autor sám v úvodu praví, není dílo ani učebnicí,
ani románem, má však býti informativním pojítkem mezi
dosavadními klasickými metodami a novými fysikálními
názory.
Kniha předpokládá určité fysikální znalosti, ale přesto
je v každé kapitole uvedeno předem zhuštěně vše, co dosud předcházelo.
Kolem. JiittJ!erova plánu Prahy z roku 1815. Pojednání
Po vysvětlení několika základních poznatků z klasické
v ČasopIse Narodního musea, 1939, napsal Dr. Fr. Roufysiky, přechází autor k pojmu vlnění a k zajímavostem
bík, 9 stran.
z klasické geomechaniky. Uvádí určení gravitační konAutor, činný v archivu ministerstva
vnitra v Praze,
stanty pomocí torsních vážek Cavendishem, Richarzem
podává cenný příspěvek k otázce polohopisných plánů
a Krigar-Menzelem, která byla posledně určena měřením
města Prahy. Zmiňuje se krátce o plánech starších, PoHeylovým. Pokusy vztahující se k tíhovým měřením
dolského a Hergetově a přechází na plán .Tiittnerův. Uváprováděl též Airy v dolech cornwallských.
dí měřítko tohoto plánu 1 : 4320. Na podkladě trianguPřes hydromechaniku přechází k vakuové technice a
lace, kterou započal v roce 1803 astronom Alois David,
hovoří o základech létání, kde obraz nám názorně ukapokračoval Jtittner a určil další trigonometrické
body.
zuje utržení proudu od nosné plochy při velkém úhlu
Pro triangulaci použil theodolitu W. J. S. Jonesa Č. 135
náběhu a jak je možno tomu zameziti přídavnými plošHolborn, který se podle Jtittnerových zkušeností dobře
kami, po případě štěrbinami v křídlech.
osvědčil. Po skončení výpočtů trojúhelníků v roce 1812
Dále následuje pojednání o zvuku a ultrazvuku a biopočal se skutečným zaměřováním podrobným Hemi mělogických účincích tohoto, o použiti ultrazvuku v diaterřickými stoly se svými pomocníky. V roce 1819 byl plán
mii a k určení výšky letadel a pod.
hotov a předložen císaři Františkovi. V roce 1820 vyšel
Termika obsahuje mimo jiné pojednání o roztahování
plán tiskem z mědirytiny, prodával se však velmi špatně,
hmot teplem, Brownův pohyb, technické využití tepla,
neboť byl na dvou listech rozměrů 945 X 1013 mm. Stal
načež následuje magnetismus a elektřina. Autor poukase však základem planografického
zobrazení hlavního
zuje na dualismus elektrických měr a uvádí, že v techměsta Prahy na další desítiletí. Potom líčí autor osudy
nické praxi se užívá elektrických jednotek volt, coulomb,
i jiných plánů Prahy. Přátelé historie zeměměřičství
farad a má se upustiti od starého měrového systému
mohou se těšiti na další pojednání z bohatého pramene
absolutních jednotek. Elektromagnetická
vlna je autoarchivu
ministerstva vnitra.
Hanák
rovi kouzeln~-m pojmem, o němž mluví jako o »jediném
Bohu ve dvou osobách«.
Prof. J o s e f D v oř á k: Maturitní otázky z matemaProbírá přímočaré šíření se mikrovln (pod 1 m délky)
tiky, díl I. a II., 2. rozšířené vydání. Nákladem autoroa poznamenává, že nejkratších vln, až 0·08 mm, bylo dovým, Písek, Roháčova ul. 42.
saženo jiskrami. Zmiňuje se též o šíření radiových vln
Upozorňujeme své čtenáře, jejichž děti navštěvují vyšší
a o odraze krátkých vln na vrstvě Heaviside-Kenellyově.
tHdy středních škol nebo budou skládati maturitní zkoušDále je pojednání o televisi a o podstatě světla. Doku, na dílo zkušeného pedagoga, obsahující vybrané příspívá k názoru, že kvantová teorie přes své úspěchy
klady z aritmetiky a geometrie. Kniha byla uznána odzpůsobila ve fysice rozkol. Na př. světlo si můžeme předbornými recensemi jako velmi cenná příručka středoškolstaviti buď v energetických kvantech nebo jako kruposké matematiky, vynika.iící nad obyčejný průměr prací
bití partikulí o určité hmotě a rychlosti. Naproti tomu
toho druhu. (Srov. na př. posudek v Časopise pro pěstovšak existuje vlnová teorie světla, která dobře vyhovuje
vání matem. a fys., roč. 62 a 64). Vyšla ve dvou dílech
geometrické optice. Uvádí, že světelná korpuskule - fov 2. rozšířeném vydání; obsahuje na 574 stranách 817
ton - podléhá též gravitaci.
příkladů s rozborem a logickým postupem řešení a je
V optice se pisatel zabývá měřením rychlosti světla,
doprovozena 279 vzornými obrazci. Úprava je neobyčejinterferencí, rozlišovací mohutností optických přístrojů,
ně pečlivá. Cena 1. dílu (rovnice, řady, slož. úrokovii.ní,
lJolarisací, ultrafialovými a infračervenými paprsky.
kombinatorika, počet pravděpodobnosti) je 27,50 K; díl II.
Atomistika je závěrečnou kapitolou, v níž jsou shrnuty
(planimetrie, stereometrie, trigonometrie rovinná i sfénovodobé názory na stavbu atomu, atomového jádra a
rická) stojí 38 K.
molekul.
Kniha má pěkný tisk na dobrém papíře, jednotlivé kaOba dílv hodí se pro opakování a pro procvičování mapitoly s originálními nadpisy jako: Ne boj t e sem atematické látky již od V. třídy středních škol a přijdou
tem a t i k y, nebo Ne z á ž i v nám
ech a n i k a k 0zejména letos po dlouhém zimním prázdnu studf'ntúm
run o u fy s i k y, V nit ř n í a vně j š í b a I i s t i k a
velice vhod. Doporučujeme.
St1',
atd. a je opatřena spoustou dokonalých kreseb a obrazů.
Na př.: stereoskopický snímek srážky částice ex s jádrem
B e dři chF
ti r s t: Dojmy z přírody a cest. Vvdusíku, obraz srážky fotonu s elektronem ve Wilsonově
znamný příslušník našeho stavu. předseda Jednoty úř.
komoře, průstřel pancéře Gerlichovou střelou, Heyrovaut. civ. geometrů Ing'. Bedřich F ti r s t vydal počátkem
ského polarograf, cyklotron, elektronový mikroskop a j.
února t. r. u nakladatele Franka v Táboře výbor své
Z uvedeného je patrno, že název knihy je dokonale
literární činnosti z posledních několika let. Autor, dobře
opodstatněn.
známý širší čtenářské obci svými drobnými črtami ze
Tím ovšem není zdaleka obsah knihy vyčerpán a každý
života přírody, otiskovanými zejména v denních listech
čtenář v ní pro sebe najde jistě něco zajímavého.
(Národní politika a j.) vyznává se v 39 povídkách ze své
Ing. Ledabyl.
lásky k přírodě, které si všímá jako zanícený pozorovatel a vášnivý nimrod. Příroda je mu knihou, v níž čte
Rivista del Catasto e dei Servizi Tecnici Arariali,
se zaujetím milence věčné zákony proměny, zrodu a
odborný zeměměřičský časopis italský, vydal »lndice
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smrti. Za poznáním přírody a lidí dostal se jako pozorný
turista do jiných zemí a z nich rovněž si přináší bohaté
dojmy, o něž se poutavým slohem dělí se čtenářem.
Kniha, svěže psaná, je plna životní pohody a můžeme ji
vřele doporučiti všem, jimž je příroda a cestování více
než souhrn vnějších věcí. Pro příslušníky našeho stavu
j~, zajímavá i osobou autora, který spolu s J. V. Jan ov i c kým
(vrch. měř. radou Rud. Schustrem, žijícím
Praze na odpočinku), básníkem hloubavého, téměř
mystického založení, představuje náš stav na poli krásné
literatury.

v

Odborná pojednání

v časopisech.

Mitteilungen des Reichsamt fiir Landesaufnahmen:
Roč n í k 1939.
Čís. 1: Me y e r: Prof. Dr. Eckert-Greifendorff.
J u s a t z: Zur Entwicklungsgeschichte
der medizinischgeograph. Karten in Deutschland. H i I d e b ran d:
Pflanzensoziologische Reichskartierung.
Čís. 2: W a I d b a u r: Der Atlas des deutschen Lebensraumes. No w a t z k y: Bericht iiber die Hauptversammlung der Deutschen Gesellschaft fiir Photogrammetrie am 24. u. 25. II. 1939. - E wa I d: Die internationale Photogrametrische
Ausstellung in Rom.
Čís. 3: D a s e ke: Zwei Briefe van C. F. Gauss aus
dem Jahre 1800. - Hartnack-Greifswald:
»Die
Milliaria Germanica communia«. - K i r n b a u e r: Die
Entwicklung des Zeichens fiir Bergbau auf deutschen
Landkarten. - K či p pen: Ueber Schreibung russischer
geographischen Namen.
Čís. 4: K o r ze r: Der erste Versuch einer Landesvermessung aus der Luft. - Hartnack-Greifswald:
Die »Milliaria Germanica communia«. - W e r km e i st e r: III. Bemerkungen zui Uebertragung grosser Gebiete der ErdoberfIaclte in grossem Masstab in die Ebene.
Čís, 5: Pf i t z e r: Grossdeutschlands Vermessungsu. Kartenordnung. - G i g a s: Bericht iiber die Reichstagung des Deutschen Vereins fiir Vermessungswesen in
Wien 1939. - D e g n e r: Wilhelm Erfurth, zu seinem
Gedachtnis.
Čís. 6: M a r t i n z: Das O~erreichische Grundkataster.
- S c h o ber:
Die Bildmessung in der Ostmark. W i n k e I: Beitrage zur kartographischen
Praxis. G r e g o r: Das Reichsamt f. L. auf der deutsclten Kolonialausstelung Dresden, 1939.

Seznam knih a časopl~U
v knihovně Odboru zeměměřičských
SIA.

inženýrů

Knihy půjčuje členům Ing. Stván, Brno 14, Tyršova 47.
* Hvězdička u ročníku značí, že ročník není úplný.
lnvent.
čislo

Název knihy nebo časopisu

Počet
svazkú

1. »Bildmessung und Luftbildwesen«, roč. 19261927, 1928, 1929*, 1930-1931, 1932-1933, 1934,
1935*, 1936*, 1937, 1938* .
.
.
.
.
.
2. »Casopis čsl. inženýrů« (Technický obzor), roč.
1913*, 1914-1915, 1916-1917, 1919-1920, 1921,
1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929,
1930, (seš. Č. 8, 18 z roč. 1929 dupl.), 1931, 1932,
1933, 1934, 1935, 1936, 1937*, 1938, 1939
3. »Casopis pro pěstování matematiky a fysiky«,
roč. 52, 53, 54, 55*, 57, 58, 59, 61, 62, 63 s duplem, 64, 65, 66, 67, 68*..
...
4. »Geodezist«, roč. 1926, 1927, 1928, 1929, 1930,
1931, (Příloha k žurnálu »Geodezist« za r. 1932),
1933, 1934* .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5. »11 Geometra italiano«, roč. 1926, 1927, 1928,
1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, (1934 dupl.)
6. »Glasilo geometara«, roč. 1919-1920, 1926*, 1927*
7. »Ingegneri e periti agrimensori«, roč. 1926,
1927, 1928, 1929, 1930*
....
8. »Zemědělská Jednota«, roč. 1923*, 1924, 1925,
1926*, 1927, 1928* .
.
.
.
.
.
.
.
9. »Journal des géometres-experts Frant;ais«, roč.
1920*, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927*,
1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935,
1936, 1937, 1938, 1939*

10

23
16
8
10
3
5
6

20

10. »Letectví«, róč. 1927*, 1928*, 1929, 1930, 1931,
1932
6
11. »Maanmittaus«, roč. 1926, 1927, 1928, 1929*,
1930*,1931*,1932,1933,1934,
1935,1936*,1937,
1938, 1939*
14
12. »Mitteilungen d. Hauptver. d. deutsch. Ingenieure«, roč. 1925,1926*,1927,1928,1929*,1930,
1931*, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937*, 1938*,
1939*
15
13. »Architektonický obzor«, roč. 1915, 1916, 1917,
1918, 1920, 1921, 1922
7
14. »Lovecký Obzor«, roč. 1913, 1914 .
2
15. »Práce a vynálezy«, roč. 1922-1923, 1924, 1925,
1926, 1927, 1928*, 1929, 1930*, 1931*
9
16. »Lesnická práce«, roč. 1923, 1924, 1925, 1926,
1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933*, 1934,
1935, 1936, 1937
15
17. »Nová práce«, roč. 1920, 1921,1922*,1923,1924,
1925*, 1926, 1927, 1928*, 1929*, 1930* .
11
18. »Technický přehled samosprávný«, roč. 1913,
1914*
2
19. »Przegllld mierniczy«, roč. 1927, 1928, 1929,
1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1937*, 1938*,
1939*
.
.
.
12
20. »Rozhledy matematicko-přírodovědecké«, roč. 1*,
2-3, 4, 5*, 6, 7, 8-10
.
.
.
.
.
.
. 7
21. »Říše hvězd«, roč. 1925, 1926, 1927, 1928, 1929* 5
22. »Sborník čsl. společnosti zeměpísné«, roč. 1913,
1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1928, 1929,
1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937,
1938, 1939 .
.
.
.
.
.
19
23. »Stavba měst a obcí venkovskýclt«, roč. 1928*,
1929*, 1930*, 1931 .
.
.
4
24. »Tijdscltrift voor het Kadaster en Landmeet·
kunde«, roč. 1926*, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931,
1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939,
Příloha: »Fotogrammetrie« roč. 1931hTijdschrift
voor het Kadaster in NED.-INDI.J:<.;,roč. 1938 14
25. »Vermessungs-Nacltricltten,
Allgemeine«, roč.
1925*,1926*,1927,1928*,1929,1930,1931,1932,
1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938*, 1939.
15
26. »Měrniecibas un Kulturtechnikas
Věstnesis«,
roč. 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931,
1932, 1933, 1934, 1935, 1936, Zemes Jericiba
roč. 1937, 1938 .
.
.
.
.
..
14
27. »Věstník inženýrské komory«, roč. 1923*, 1924,
1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933,
1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939..
16
28. »Věstník Masarykovy Akademie Práce«, roč.
1924*, 1925*, 1926, 1927, 1928*, 1929, 1930,
1931*
.
.
.
.
.
.
.
..
8
29. »Věstník . pro vodní ltospodářství«, roč. 1924,
1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932,
1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938.
..
15
30. »Věstník ministerstva spravedlnosti«, roč. 1927,
1928, 1929, 1930*, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935,
1936, 1937, 1938, 1939 .
.
13
31. »Zeitschrift der belt. aut. Zivil-Geometer in
Oesterreich«, roč. 1913, 1914, 1915, 1916, 1917
2
32. »Zeitschrift fiir Vermessungswesen«, roč. 1921,
1922, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933,
1934, 1935*, 1936, 1937, 1938*, 1939
.
.
. 15
33. »Zeitschrift fiir Vermessungswesen-Osterreicltisclte«, roč. 1904, 1906, 1908, 1909, 1910, 1911,
1912, 1913, 1915, 1916, 1917, 1918-1919, 19201921, 1922, 1923-1925, 1926-1927, 1928-1929,
1930-1931, 1932-1933, 1935, 1936, 1937 .
22
34. »Zeitscltrift flir Vermessungswesen,
Scltweiz«,
roč. 1927, 1928, 1929, 1930, 1931*, 1932-1933,
1934-1935, 1936-1937, 1938*, 1939 .
.
.
. 11
35. »Zentralorgan der Ziviltechniker in Osterreiclt«,
roč. 1887*, 1888*, 1899*, 1900*, 1901, 1902*,
1903*, 1904*, 1905, 1906, 1907*, 1908 .
12
36. »Zprávy státnílto úřadu statistickélto«,
roč.
1923*, 1924*, 1925, 1929*, 1930, 1931*, 1932*,
1933*, 1934*, 1935*, 1936*, 1937*, 1938*, 1939* 14
(Pokračování. )
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Státní komasační fond na Slovensku. Ve slovenském
zákoníku bylo dne 13. března 1940 vyhlášeno prováděcí
nařízení (č. 48 z 28. února 1940) k zákonu o státním
komasačním fondu, o němž jsme přinesli zprávu v prvém
letošním čísle. Nařízení obsahuje podrobné předpisy o uložení a účtování prostředků fondu a o vyměřování, splácení a vymáhání příspěvků účastníků pozemkových úprav
a příspěvků státních. Tyto předpisy jsou v podstatě noveIisací ~~ 32-50 nařízení Č. 60/1909 I. M., které upravovalo tutéž látku a dnes již nevyhovovalo nynějším metodám státního účetnictví a peněžní manipulace. Nová
norma, zachovávajíc hlavní zásady citovaného uherského
nařízení, přizpůsobuje
je v podrobnostech požadavkům
dnešní administrativy
a zavádí některé novoty vyplývající z citovaného zákona. Zvláštní zmínky zasluhují tato
ustanovení:
Hotovost fondu je uložena u peněžního ústavu požívajícího sirotčí jistoty. Kromě toho je u poštovní spořitelny
zřízen šekový účet, na němž se provádějí všecky výplaty
a vklady. Ministerstvo spravedlnosti, jehož účtárna vede
hlavní část agendy fondu, občas zvyšuje nebo snižuje
uloženou hotovost tak, aby šekov~- účet vládl vždy dostatečnými prostředky pro předvídanou běžnou potřebu, ale
nevázal jich zase zbytečně mnoho. Výlohy pozemkové
úpravy mohou být rozvrhovány na účastníky buď jako
dosud podle pozemkové daně, nebo - nejsou-li příslušná
berní data spolehlivá, což je při komasacích téměř pravidlem - podle hodnoty pozemků zjištěné při komasačním odhadu. Tento způsob, který byl v praxi zaveden již
dříve, umožňuje správnější, jednodušší a účastníkům přijatelnější distribuci útrat. Za půjčku uzavřenou fondem
podle ~ 4, odst. 2 zákona ručí fond všemi svými hotovostmi a pohledávkami a kromě toho je ručitelem stát. Výše
půjčky je omezena ustanovením, že její umořování a úrokování z příjmů fondu nesmí ohroziti zálohování rozdělaných scelovacích prací.
Ostatní předpisy, zejména pokud jde o sestavování ročních rozpočtů, povolování úvěrů a vyúčtování výloh, jsou
až na malé odchylky převzaty ze zrušovan~'ch ustanovení
nařízení Č. 60/1909 I. M. Z prostředků fondu mají býti
hrazeny, nebo přesněji řečeno zálohovány, tyto komasační výlohy: smluvní odměny zeměměřiče
(civilního
nebo státního), cestovní útraty soudní komasační komise
a autentifikačních
katastrálních
orgánů, odměny znalců
a důvěrníků, výdaje za tiskopisy a knihovní výpisy a jiné
drobnosti.
Celkem lze říci, že nové nařízení odstraňuje dosavadní
zmatek ve financování komasací, zaviněný hlavně nedostatečným vžitím dřívějších předpisů a jejich opomíjením zúčastněnými resorty, a dává pro budoucnost pevný normativní základ. Jeho úspěch záleží hlavně na tom,
aby slovenská administrativa
postačila
čilému tempu
legislativy a postarala se o urychlené splacení dosud nevybraných nebo nevyměřených
komasačních příspěvků.
Jelikož jde o někoIikamilionovou
částku, může býti při
rychlém postupu opatřen fondu slušnS- základ pro budoucí výdaje, aniž by bylo třeba zatěžovati příliš státní
pokladnu, nebo utíkati se k půjčce. Žádoucí rozvoj slovenských komasací bude již pak záviseti jen na tom, aby
byl brzo odstraněn kritický nedos.tatek zeměměřičského
personálu. To se ovšem nepodaří dříve, než bude zrušena
dosavadní platová disparita mezi zeměměřiči a ostatními
inženýry ve státní službě a než bude ve slovenské studující mládeži vzbuzen silnější zájem o technické povolání.
Šlo
Labsko-dunajsko-oderský
průplav. Denním tiskem prošla zpráva, že rok 1940 je prvním pracovním rokem
vodocestné
a vodohospodářské
čtyřletky
1940-1943.
Kromě menších děl má býti v roce 1940 vybudováno 10
zdýmadel, 4 jezy, 13 přehrad, 13 vodních elektráren a regulace řek, jakožto příprava k stavbě labsko-dunajskooderského průplavu. Nynější projekt tohoto průplavu
zůstává oproti původnímu projektu z r. 1901 v hlavních
rysech nezměněn až na to, že bude končiti ve dvou větvích a to na Vídeň (Wien) a na Bratislavu. V našich
Hlavní

a odpovědný redaktor:

Ing. Bohumil
knihtiskárny

zemích (Čechy a Morava). bude délka průplavu asi 145
km. Stavba průplavu na trati' ze splavné Odry v Říši do
Moravské Ostravy byla již koncem roku 1939 na říšském
území zahájena. Invenstice k provedení vodocestné a
vodohospodářské čtyřletky odhadují se na více než 1~
miliardy korun. Při jejím provádění bude lze na našem
území postupně zaměstnati
30.000 až 40.000 dělníků.
Bude jistě zajímati, rozepíše-li se podrobněji některý
kolega z ministerstva veřejných prací příp. z ředitelství
vodních cest v Zeměměřičském Obzoru, jak zeměměřičský inženýr spolupůsobil při budování vodocestné a vodohospodářské čtyřletky resp. jakými úkoly bude při provádění tohoto plánu pověřen a jak tyto úkoly bude řešiti.
Vl.
Reforma studia zeměměřičského
inženýrství na Slovensku je s trvalým zájmem sledována jmenovitě kolegy, kteří na Slovensku působili. O dnešním stavu jednání může je informovati tento výňatek z dopisu zaslaného ze Slovenska jednomu členu naší redakce:
Na našej vysokej škole snažíme sa pridržať starej
tradície. Reformy zememeračského
štúdia sme sa vobec
nevzdali. Po povodnej osnove nášho štúdia, vypracovanej
ešte v Prahe, prišlapre
tento štud. rok nová osnova,
podl'a ktorej sme zahájili činnosť v Bratislave.
Sotva
však táto osnova uzrela svetlo božie, narazila na silný
odpor všetkých zememeračských inženierov z praxl2 pretože pokazila i to, čo bol o v starej dobrého. M:sANO
pochopilo svoj nesprávný krok a požiadalo Klub slovenských inženierov,
Ministerstvo financií a Ministerstvo
národnej obrany, aby v tejto veci podali svoje vlastné
návrhy. Všetky 3 návrhy pridržujú sa rovnakej linie, t. j.
o sem sem e str o v é h o š t ú dia.
Všetky
porady,
ktoré sa v tejto veci konaly, vyznely tiež pre nás kladne.
Záleží teraz len na profesorskom sbore, jak sa ten vyjadrí. Máme ovšem silnú nádej, že v krátkej dobe dožijeme sa preca nápravy, po ktorej sme tak dlho volali.
Jak se kdysi spisovaly smlouvy. Přinášíme
ukázku
kupní smlouvy na převod nemovitosti v obci Verké Teriakovce (maďarsky
Bakos Torok) v bývalém okrese
rimavskosobotském
na Slovensku: »Contract. Ga izniže
Podepsaný Gmenem Zathuretzky
Laszló S timto mim
maIim Psanim Bawam Naznamost Budli Wisoce Urodzenim Zemskim Panóm Aneb St. Stolici Urodzenim Panom Oficirum w Sume Komubikoli wedeti naleželo, Že
sem ga Dom w Poctiwe Bakos Terakowske Obci magiej, Na Grunte Wisoce Urodzeneho Pana Dubrawitzky
Antola predal z dovolenim me Manželki a Syna meho
Poctivemu a Mnohowažnemu muži Gmenem Vajda Miklossovj w Sume za Dwesto čtiricat Zla tich w Šajnu
kteružto Sumu Přigal sem krukam. A mne wiplatili do
Grajtzara
Quitovali. Ku kteremužto
Domu prawo Ga
Manželka ma aniž muj Sin nikdi wice, osobovati nebudeme, Prolepsj pak gistotu Tento kontract Ze sebe
widawame aswe Gmena vlastnima
ruki podpisugeme.
Sig Bakos Torek Ano 1834 Dse 26. Maj. Ga Zathuretzký Laszlo Otec. Swedkowe .... «
Vedle vlastního obsahu smlouvy je zajímavé i to, že \
smlouva byla sepsána v jazyku českém, který byl spi- I
sovným jazykem na Slovensku až do dob Štúrových a
Bernolákových.
R.
Vyhláška ministra spravedlnosti ze dne 3. dubna 1940.
č. j. 13.518, o změně v osobě úředníků oprávněných podpisovat geometrické
(polohopisné)
plány vyhotovené
ředitelstvím pro stavbu vodních cest v Praze. Úředníkem
oprávněným pravoplatně podpisovati geometrické polohopisné) plány vyhotovené pro účely vlastního služebního
oboru, které mohou býti podkladem pro zápisy ve veřejných knihách a v pozemkovém katastru (~ 51 kat. zák.),
je u ředitelství pro stavbu vodních cest v Praze - vedle
úředníků uvedených ve vyhlášce ministra spravedlnosti'
ze dne 5. března 1931, č. 10.441 - měřičský komisař Ing.
Vladimír S k o pec.
Ministr spravedlnosti:
Dr. Krejčí V. 7'.
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