
ZEM.~lJIĚ'~IIUSIiÝ OBZOR

Theodolit Chasselon a měření vodorovnj'ch {.blil v základní síti
Ueskoslovenské rCllublik".

Popis theodolitu a redukce měřených úhlů. Příklad vyrovnání měř. úhlů methodou Schreiberovou. Ukázka
stanice, kde bylo měřeno různými přistroji a methodami. Několik praktických pokynů.

Měření vodorovných úhlů v základní síti ČSR bylo
za doby okupace provedeno čtyřmi typy theodolitů,
značek Fennel, Askania, Wild a Chasselon. Způsob
měření prvními třemi přístroji je všeobecně znám.
Účelem tohoto článku je doplnit popis theodolitu zn.
Chasselon, osvětliti způsob měření vodorovných úhlů
v základní síti, redukci naměřených hodnot a v zá-
věru shrnouti několik zkušeností ZÍskaných během
pozorování.

Theodolit (obr. 1) má dělený kruh o průměru
30 cm. Kruh je dělen na 400 gr a každý grad na
10 dílků. Dělený kruh je zakryt. Jen malým kruho-
vým otvorem, na němž je našroubována matice se
sklem, je vidět jemné dělení. Po odšroubování ma-
tice lze tímto otvorem kruh čistiti. Nad limbem jsou
křížem postaveny 4 mikroskopy. Mezi prvním a tře-
tím mikroskopem je umístěn mikroskop pomocný, jímž
se odčítají celé grady a desetiny gradu. Poněvadž
jeho zorné pole není omezeno zářezovou stupnicí jako
u ostatních mikroskopů, jsou vidět rysky děleného
kruhu v celé své délce a číslování postupující po
gradech.
V zorném poli hlavních mikroskopů, které mají

zvětšení asi 80násobné, jsou vidět jen rysky dělení,
kdežto číslování je zakryto sáňkami mikrometrického
šroubu. Jak vypadá zorné pole každého mikroskopu
je znázorněno na obr. 2. Sáňky mikrometrického
šroubu nesou 3 dvojnitě, které se postupně nastavují
na rysky dělení. Nastavení se děje otáčením hlavice
mikrometríckého šroubu, na níž je nasazen bubínek
dělený od 0-100. Zářezová stupnice je upravena tak,
že malý kruhový otvor označuje jakýsi počátek, od

něhož doměřujeme středním vláknem na nejbližší rys-
ku do leva. Zubů připadá právě 2,5 na vzdálenost dvou
sousedních rysek děleného kruhu. Má-li se některá
z dvojnití přenésti z kterékoli rysky na nejbližší rys-
ku sousední, je třeba bubínkem otočiti 2,5krát. Po-
něvadž na bubínku mikrometrického šroubu čteme
nulu právě tehdy, kdy střední dvojnit je přibližně
na nulovém otvoru, je zřejmé, že počet celých zubů
mezi nulou a nejbližší ryskou vlevo udává počet ce-
lých otoček míkrometrického šroubu. Tolik stovek je
nutno přidat k přímému čtení na bubínku, kolik zubů
leží mezi nulovým otvorem a nejbližší ryskou vlevo.
Jeden limbový dílek (O,lgr) se tedy rovná přibližně
250 dílkům bubínkovým, čili 1 bub. dílek má hodnotu
0,0004~r, 1. j. 4".
Kdyby se při měření užilo jen jednoho mikroskopu

a střední dvojnitě, muselo by se čtení na bubínku
vynásobit čtyřmi, abychom získali správné čtení
v cent. minutách a vteřinách. Bylo-li hrubé čtení ne-
boli klad na pomocném mikroskopu 81,1 a na bubín-
ku 124,7, při čemž mezi ryskou dělení a nulovým
otvorem je jeden zub zářezové stupnice, je skutečné
čtení 81,1+ (0,01247 . 4) = 81,14988gr = 81gr14'98",8.
Při měření však používáme všech 4 mikroskopů.

Údaje na bubíncích nebudou přirozeně stejné. Dosta-
neme proto třeba na 2 až 4 bubínku postupně
125,1 ;124,8;124,7. Sečteme-li údaje na všech čtyřech
bubíncích a připíšeme k hrubému čtení, dostaneme
81,14993. Tím bylo k zaměření jednoho směru užito
čtyř míst na děleném kruhu vzdálených vzájemně
o 100gr•

Každý mikroskop je vybaven 3 páry nití. Vzdále-
nost obou krajních párů od středního je stejná a o ně-
co větší než vzdálenost dvou sousedních rysek limbo-
vého dělení. Při měření se postupuje tak, že levá

1946/17



Lu'·-".· Theodo'.t C"-- za~ •• flA.UJSe, n a měření vodorOV'Yliých úhl'Ů Zeměměflčský Obzor 81A
ročnfk 7/34(1946)čislo 2-3

dvojnit se nastaví na druhou rysku doleva od nuly
zář. stup. Ctení na bqbínku (obr. 3) ať je 3,0. Tu již
střední dvojnit stojí blízko první rysky vlevo od »nu-
ly« a mal-ým otočením se na ní převede. Ctení nechť
je 68,0. Třetí dvojnit je nyní vzdálena od rysky dě-
lení, jež leží vpravo od »nuly« o tutéž délku, jako
tomu bylo před tím u střední dvojnit:ě. Po nastavení
bude odečtení na bubínku 33,1. Uvážíme-li nyní, že
čtení při nastavení střední dvojnitě, kterou skutečně
doměřujeme zbytek dílku mezi »nulou« a ryskou vle-
vo od nuly, je směrodatné a uvědomíme-li si, že čtení
na bubíncích stoupá, pohybují-li se dvojnitě od prava
do leva, musí být čtení při nastavení levé dvojnitě
o určitou hodnotu menší než čtení při nastavení střed-
ní dvojnitě, a toto o tutéž hodnotu menší než čtení
při nastavení pravého páru. Snadno se zjistí, že tato
hodnota je přibližně 65. Je tedy správné odečtení
všech tří dvojnití 3,0 ... 68,0 ..... 133,1. Aritmetický
pn'lměr součtu těchto tří čísel je velmi blízký odečtení
podle střední dvojnitě a jsa výsledkem ze tří nastave-
ní na třech místech kruhu, poskytuje jistě hodnotu
přesnější než při použití pouze středního dvojvlákna.

Jiný případ by nastal,. kdyby ryska děleného kruhu
byla vzdálena od »nufy« o 1 zub. Ctení na bubínku
ať je v tomto případě: 56,3 ... 120,7 ... 84,7. Ode-
čtení při nastavení stř. párri bylo přirozeně jen 207
a třetí dvojnit má mít odečtení 184,7. Aritmetický
průměr pak dává: •

56,3 + 120,7 + 184,7
3 . . -120,57.

Složitější případ nastane, následují-li při odečtení
třeba tato ·tři čísla: 90,0 ... 54,5 ... 20,0. Představi-
me-li si zase tato tři čísla na lineární stupnici, budou
vypadat takto:

-10,0 ... 54,'5 ... 120,0 a arit. průměr: 54,83.

Při výpočt'! z~pisníků se však již nad odečtením tak
nepřemýšlí. nýbrž se součet tří čísel zmenší neb zvětší
o' tolik stovek, aby při vydělení třemi vyšlo 'číslo, ne-
patrně se lišící od odečtení podle středního dvojvlák-
na. Je ovšem důležité, aby observátor při odečtení po-
dle středního vlákna vždy hlásil o tolik stovek větší'
idečtení, o kolik zubů stojí ryska dělení vlévo od
»nuly« zářezové stupnice. Této chyby není třeba se
obávat, neboť na ni přijde sám pozorovatel při čtení
ostatních mikroskopů. Součet aritmetických prUmě~
rů, získaných u každého mikroskopu ze tří odečtení,
přičten ke kladu, je výsledkem z dvanácti míst děle·
ného kruhu. Tabulka 1, v níž je výpočet proveden, je
částí polníhQ zápisníku.

"O DvojnitM R ~
10 .erRI 8 11

1 0.99984 75.0 140.2 66 140.60 14058
2 1,00126 .. 74.6 1399 3.9 139,47 13965"3 100201 C':l 76.0 1422 6,8 141,67 14195c4
4 0.99892 .-4 72,3 139,5 5,3 139,03 138,88

560,77 561,06

Výsledek 12,356077gr představuje hrubý směr beZ
korekce z runu mikroskopů, ze sklonu točné osy dale-
kohledu a z nastavení vláknem okulárového mikro-
metru. Z předchozího případu je vidět, že nuly na mi-
krometrických šroubech. jsou vzájemně posunuty.
Přesazením bubínku by se dal docíliti vzájemný sou-
hlas, ale tím by se nic nezískalo, neboť by se udržel
jen na tom místě kruhu, na němž bylo přesazení pro-
vedeno. Nezáleží dále ani na tom, aby vzdálenosti
krajních párů nití byly od střední dvojnitě absolutně
stejné, neboť je-li na příklad levé dvojvlákno u jedno:,
ho mikroskopu posunuto doleva, sníží se tím arit,me-
tický průměr ze tří odečtení u příslušného mikro-
skopu a tím i součet všech 4 arit. průměrů u pravého
i levého směru o stejno~hodnotu, která se vyloučí,
poněvadž úhel získáme jako rozdíl dvou směrů.
Takto vypočtený úhel by byl správný jen tehdy,

kdyby . ,
1. v zorném poli mikroskopu odpovídal 1 dílek li~

bového dělení přesně 2,5 otočkám mikrometrického
šroubu,
. 2. dalekohled byl opatřen pevným nitkovým kří-
žem a nikÓli okulárovým mikrometrem s možností
nastaviti vertikální vlákno libovolněkrát na cíl,
3. záměrná přímka byla kolmá k točné ose dale-

kohledu,' .
4. točná osa dalekohledu byla skutečně vodorovná,
5. výsledky nebyly ovlivněny
!1) chybami v dělení kruhu,
b) stáčením středního sloupu nebo pilíře,
c) nestejnoměrným zahřátím přístroje,
d) periodickou nebo postupnou chybou, mikrometr.

šroubu,
e) příčnou refrakcí,
6. světla všech bodů, na něž se měří, byla stejně

jasná, stejně velká a téže barvy.
Rozebereme vlivy nesplněných předpokladů.
K 1. V tomto případě jde o chybu runovou, která

vzniká nesprávným ~většením limbového dílku. Ten
se pak přesně nerovná předpokládanému počtu otoček
bubínku. Nastavíme-li totiž kterékoli vlákno na rysku
děle.ní, a je-li odečtení na př. 25,6, tu, po přetočení
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vlákna na nejbližší sousední rysku vlevo, by se mělo
na bubínku odečíst o 250 víc, tedý 75,6. Místo toho
s,evšak na bubínku odečte na př. 76,8. Chyba z:unová
je v tomto případě e= l- p = + 1,2. Provede-li se
jen jediné proměření limbového dílku, je ve výsledku
zahrnuta nejen chyba runová, ale i chyba v nastavení
na obě rysky a chyba v odečtení bubínku. PředpOklá-
dáme-li, že v průmětu z 5 neb 10 nastavení na rysku
obě poslední chyby se vyloučí, představuje zbytek
chybu runovou. V uvedeném případě rovnal by se
1 bubínkový dílek

d = 0,1g
_, _ = 1000" = 3" 9809

250 + e 251,2 '

K promerení libovolného, dílku se užije všech tří
vláken. Jakým způsobem se vlákna po sobě nastavují,
je znázorněno na obr. 4, kde proměřovaný limbový
dílek je vytažen silněji. Proměření jednoho dílku
v místě 251,2g, je uspořádáno v tabulce 2.

Mikroskop 1.

-
I s kfL I' s' pf CJL-0p=n <p -0p Qn

1 957 582 23.4 5910 451 092 739 09.40 -0,30
2 943 589 23.2 5880 45.5 091 72.0 0887 -0,07
3 9'10 587 235 59.06 448 09.4 73 6 0926 - 0.20
4 9'16 583 23.0 5897 45.3 089 73.4 09 20 - 0.23
5 948 58.1 239 58.93 45,6 09,0 73.3 09,30 - 0,37

d= . 0,1g, ~R'_' __ 4" 00375
250 + [0-L'--0-]-]- - 250-.-0,234 '

n

Z uvedeného je vidět, že bubínkový dílek mikrosko-
pu 1. má v místě 251,2l' hodnotu 4",00375.
Ve skutečnosti počítáme % hodnoty bub. dílku

pro každý mikroskop podle vzorce

% d = R = __ 250r-,- = 1",00094
250+~ n

Výpočet směru s korekcí z runu inikroskopu je ob-
sa7env tabulce 1. Hodnotou R nisobíme jednotlivé 0,
takže [0. R] 14 není již třeba děliti ,čtyřmi, jak

bychom jinak musili učinit, kdybychOln ve sloupci R
uváděli skutečné hodnoty bubínkového dílku ve vte-
řinách. Chyba runová a tím i R se určuje pro každý
mikroskop zvlášť, podle předem stanoveného plánu
na různých místech kruhu. Měření se provádí ve 2
skupinách po 4 seriích.
Serie I. 10, 50, 90. . 370g,

II. 20, 60, 100 . . 380gr
m. 30, 70, 110 . . 390gr
IV. 40, 80, 129 . . 400gr.

OtáčÍ,tne-li v jedné skupině alhidádou při pevném
kruhu a pohybujeme-li v druhé kruhem při pevné
alhidadě, získáme kromě runu v prvém případě ex-
centricitu alhidady a v druhém .excentricitu limbu.
Při tom je důležitá poloha kruhu při zkoušení.
Všechna vyšetřování se počínají nebo se provedou
při zcel!l určité poloze děleného kruhu a sice, při nule
nad stavěcím šroubem předem označeným. Tato pod-
mínka je nutná při vyšetřování změn excentricit bě-
hem delší doby, které by jinak těžko šly na sebe
vztáhnout. Na tomto místě je důležité vysvětliti p0-
jem t. zv. srovnávacího intervalu. Srovnávacím inter-
valem nazýváme interval mezi 0°10' -;- 0°20' nebo
0,1gr -;- 0,2~r. Hodnota tohoto intervalu ve vteřinách
i v bub. dílcích se určí při prvém stanovení runu a
slouží k posouzení změn polo~ mikroskopů. Při
každém dalším stanovení runu se již celý kruh ne-
proměřuje, nýbrž toliko srovnávací interval, který
porovnáme s oním prve určeným.
Z určení runu vyjde R" a srovnávací ínterval v bu-

bínkových dílcích Nn, kde n je číslo mikroskopu. Při
novém proměření srovnávacího intervalu se určí Nn'.
Platí pak pro neznámou hodnotu Rn' tento jednoduchý
vztah

R' R NN' v'l' R ' - R . Nnn: n= n: n, CI I n - .
Nn'

Příklad: Z měření runu podél celého kruhu bylo
určeno R, = 0,"9987 a N, = 250,41d• Při novém pro-
měření pouze srovnávacího intervalu výšlo Nt' =
=250.63d• Pak nová hodnota R,', platná až do dal-
šího určení srov. intervalu, je R,' = 0,"9978. Tímto
způsobem se určuje R' na stanici každý týden.

K 2. Dalekohled přístroje je vybaven okulárovým
mikrometrem, takže pozorovatel má možnost vertikál-
ním vláknem nitkového kříže několikrát po sobě na-
staviti na cíl. Bubínek mikrometru je dělen od ° do
100. V zorném poli dalekohledu je vidět zářezová
stupnice s nulovým otvorem (v I. poloze je dole) a
nitkový kříž. I. poloha dalekohledu je ta, při níž bub.
okul. mikrometru je po pravé ruce a okulár mezi mi-
kroskopy 1 a 4. II. poloha se získá tak, že se daleko-
hled vyzdvihne z ložisek, otočí kolem optické osy
o 200gr a alhidada se pod ním otočí rovněž o 200gr.
Tím čepy točné osy 'zapadnou do stejných ložisek
jako prve. Bubínek je potom po levé ruce a mezi mi-
kroskopy 2 a 3. V této poloze je v zorném poli dale-
kohledu zářezová stupníce nahoře. Je-li dalekohled
v I. poloze, potom při otáčení bubínku odečtení stou-
pá, pohybuje-li se kříž v zorném poli od prava do leva.
V II. poloze je tomu naopak. Odečtení stoupá, když:
nít běží od leva do prava.
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Předpokládejme nyní, že bod nulové kolimace, t. j.
bod, který se středem objektivu určuje přímku kol-
mou k točné ose dalekohledu, je na vert. vlákně nit-
kového kříže v tom okamžiku, když se odečte na bu-
bínku 100 a když vert. vlákno přibližně půlí nul.
otvor zářezové stupnice. Ctení na děleném kruhu zís-
kané jako výsledek ze 4 mikroskopů vztáhněme na
onu polohu záměrné přímky, která je kolmá k točné
ose dalekohledu. Objeví-li se proto cíl v zorném poli
dalekohledu vlevo od nulového otvoru a získá-li se
nyní z 10 nastavení jako prilměr hodnota na př.
107,54, je zřejmé, že k čtení děleného kruhu se musí
přidat 7,54krát hodnota "o bub. dílku ve vteřinách.
Věc je jasná z pouhého názoru, uvědomíme-li si, že
jde o převra~ející dalekohled, takže cíl je ve skuťeč-
nosti vpravo od bodu nulové kolímace, tedy ve směru,
jak se měří vod. úhly. Je-li čtení na bubínku 98,52,
stojí cíl vpravo od b. n. k., čili ve skutečnosti vlevo
a tu musíme čtení děleného kruhu zmenšit o 1,48 . "o'
Půjde nyní o stanovení hodnoty "o' K tomu "užije- Je tedy b. n. k. v té poloze nitkového kříže, pn

me zářezové stupnice, jejíž jeden zub zase odpovídá _níž na bubínku čteme 100,4. Přesně vzato však na po-
jedné otočce bubínku. Dalekohled ať je v I. poloze. loze b. n. k. vůbec nezáleží. Jsou-li ramena měřeného
Nulovému otvoru zář. stupnice přisuďme hodnotu úhlu ve stejné výšce, pak se k. ch. vůbec neuplatní.
1000, a cíl (třeba nějakou pyramidu v horizontu stro- Není.li tato podmínka splněna - a to se stane zřídka
je) přiveďme do zorného pole tak, aby byla nad dru- kdy - pak nepatrný zbytek k. ch. se vyloučí, poně-
hým zubem vpravo. Nato se upevní alhidada pootoče- vadž každý úhel měříme v obou polohách. Když se
ním trojramenné páky pod přístrojem, přečtou se zjistí, že b. n. k. se velmi liší od 100, na př. 110, lze
mikroskopy a provede se 10 nastavení vert. vláknem věc zaříditi přesazením bubínku. Hřídel šroubu se
nit. kříže. Je zřejmé, že budeme v této poloze číst na přidrží a samotný bubínek se pootočí do žádané polo-
bubínku něco přes 800. Pak se znovu uvolní .alhidada, hy. Nato se provede ještě jednou určení k. b., jímž se
otočí se o něco do prava (ve smyslu měření vod. přesvědčíme, že přesazení bylo správně provedeno.
úhlů) tak, a~ cíl přešel nad třetí zub vlevo od nulo- K 4. Jako poslední korekce měřeného směru se za-
vého otvoru. Po upevnění alhidady se provede 10 na· vádí oprava z nevodorovné točné osy dalekohledu.
stavení oku!. mikrom. a čtou se mikroskopy. Na bn- Sklon točné osy se kontrolJlje sázecí libelou, která se
bínku se bude číst něco přes 1200. Výsledek celého staví na točnou osu dalekohledu. Ve svislé poloze je
měření je sestaven v tabulce 3. držena s jedné strany dvěma kovovými vzpěrami. Na

vnější ploše libelové trubice je vyryta stupnice, jejíž
číslování postupuje průběžně od O do 35, takže střed
libely je dán dílkem 17,5. Nad trubicí je upevněno
otáčivé zrcádko, které umožňuje pohodlné odečtení
konců bubliny. Libela se odečítá při záměře na každý
směr v obou polohách, t. j. s nulou vpravo a s nulou
vlevo. Mezi oběma polohami se provádí pointace na
cíl nitkovým křížem okulár. mikrometru. Oprava ze
sklonu vodorovné točné osy se počítá ze vzorce

.Ji= i cotg z

'.Ji. ~ [(Z+p)p-(Z'+p'hJ cotg z

Jednotlivá písmena znamenají:
f =hodnota dílku libely ve vteřinách,
Z, p = odečtení konců bubliny při poloze lit>ely
s nulou vpravo (P).

l' p' = odečtení konců bubliny při pol. libely s nu-
lou vlevo (L).

f se určí v laboratoři na rekt. pravítku před odjez-
dem na trig. bod. Výraz v hranaté závorce je upra-
ven tak, že jeho znaménko společně se znaménkem
cotg z určuje, zda se oprava přičítá nebo odečítá od
čtení mikroskopů. Poněvadž v trigonometrické síti
leží body velmi blízko horizontu stanoviska stroje,
dosahují opravy .Ji hodnoty sotva několik desetin
vteřiny. Větších hodnot, i několika vteřin, nabývá Lli
při měření azimutů.

Mikrořnetr Limbus
nor ,. \\

81275 104 19 12,989
122462. 104 38 18.242 é
411.87 19 05,253

= 1905,253 = 4 "62586"o 411,87 '

"o je úhlová hodnota bub. dílku ve vteřinách a říká
se jí konstanta okulárového mikrometru neb konstan-
ta dalekohledu. Takto zjištěná "o platí ovšem jen pro
záměry ležící v horizontu stroje. Tato podmínka je
v síti I. ř. téměř vždy splněna. Při jiných záměrách
než přibližně vodorovných závisí " na zenitové vzdá-
lenosti podle vzorce ,,= "o cosec z. .
Poslední vzorec by se uplatnil při měření azímutů

metodou Polárky, kdy na př. v našich zemích se její
z pohybuje kolem 400• Poněvadž sin 400 = 0,64, bylo
by v zenitové dist. Polárky

3,,=,= 2' "o'
K 3. V předchozím se předpokládalo, že bod nulové'

kolimace je v oné poloze nitkového kříže, při níž čte-

me na bubínku 100. Tato podmínka ovšem nemusí být
splněna. Je proto nutné, aby se pozorovatel čas od
času přesvědčil a měřením stanovil polohu b. n. k.
Dalekohledem se zaměří na nějaký dobře viditelný
cíl, zastaví se pohyb alhidady a nitkovým křížem
nastavíme několikrát po sobě na cíl. Nato vyzdvihne-
me dalekohled z ložisek, otočíme o 200u kolem opt.
osy a znovu vložíme zpět do ložisek. Cíl bude nyní
vedle nitkového kříže a znovu provedeme několik na-
stavení. Výsledek měření je sestaven v tabulce 4, kde
první 2 čísla jsou průměry z 10 nastavení.

Poloha
I. přeložená
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K 5a. Chyba z nepravidelného dělení kruhu se vy-
lučuje jen tím způsobem, že každý úhel se měří na
jiném místě děleného kruhu podle předem stanove-
ného plánu. Mnohdy se též zjišťují chyby v dělení
a zavádějí se jako další korekce. Při vysoké kvalitě
dělených kruhů nových úhloměrných strojů, je ne-
možné určiti jeho vlastními mikroskopy na děl. kruhu
něco zvláštního, co by jako další korekce zlepšilo vý-
sledky měření. To co se získá, je řada čísel, které
konečně poskytuje každé fysikální měření. Praktický
inženýr se spokojí vědomím, že je svou methodou mě-
ření co nejvíce eliminuje.
K 5b. Chyba ze stáčení středního sloupu nebo pilíře

se vylučuje měřením úhlů ve dvojicích. Postupuje-li
stáčení během krátké doby potřebné. k zaměření 1
úhlu (15-17 min.) rovnoměrně s časem, je tato chy-
ba vyloučena. Tím spíše, uvědomíme-li si, že v úvahu
vlastně přichází jen doba mezi pointacemi dvojnití
okulár. mikrometru a ta je nepoměrně kratší. V té
době totiž pozorovatel čte dvakrát libelu a otočí alhi-
dadou na druhý směr. Čas k tomu potřebný je kratší
než 1 minutu.

K 5c. Chyba z nestejnoměrného zahřátí stroje ne-
přichází v úvahu, poněvadž prostor nad observační
podlahou je chráněn buď plachtou nebo se zřídí dře-
věná bouda, opatřená tolika okny, kolik je směrů.
Okna jsou vždy dostatečně velká (100 X70 cm), tak-
že paprsek nikdy neprochází blízko dřeva a během
observace zůstane otevřeno tolik oken, aby prostor
uvnitř zůstal dostatečně vzdušný. Na obr. 5 je nej-
větší dřevěná stavba v ČSR na zákl. trig. bodě Hadí
kopec u Brna. Výška věže je 60 m.
K 5d. Chyby mikrometrických šroubů neurčujeme.

Předpokládáme o nich mlčky, že jsou velmi malé a
že se vylučují volbou různých počátečních čtení.
K 5e. Velmi nebezpečná je chyba z příčné refrakce,

proti níž jsme doposud bezmocni. Bude asi ještě dlou-
ho brániti v dosažení lepších výsledků v uzávěrech
trojúhelníků těmi prostředky, které zatím jsou po
ruce. Čelíme jí rozvrhem pozorování na delší dobu
s vystřídáním různých atmosférických poměrů.

K 6. Trigonometrické body základní sítě byly sig-
nalisovány za slunečných dnů světly heliotropů, jinak
elektrickými reflektory. Tvar, velikost a jasnost
světla závisí na vzdálenosti, na atmosférických po-
měrech a na poloze světla k světovým stranám. Po-
něvadž vzdálenost bodů v základní síti ČSR kolísá
od 17 do 70 km, je zřejmé, že se mnohdy měří úhel,
jehož jedno rameno je signalisováno světlem velkým,
zatím co druhé je právě na hranici, kdy se na ně dá
ještě pointovat. Zejména u směrů blízkých a po zá-
padu slunce se pozorovateli zdá, jako by celá věž ho-
řela.Průměr takového plamene dosahuje mnohdy 7,10
i víceobloukovÝch vteřin. Také barva světel je různá.
Někdy vidíme v zorném poli dalekohledu nažloutlý
plamen, který plápolá a je-li vítr, naklání se jako
plamensvíčky hned na tu, hned na onu stranu. Jindy
vypadásvětlo jako keříčkovitý útvar s rudým jádrem.
Kolem jádra je žlutá vrstva světelná, která na ob-
vodu přechází v barvu bílou. Zatím co jádro je po-
měrně klidné, vykonávají obě obálky nejrůznější po-
hyby. Nastavíme-li vertikální vlákno na rudé jádro,
vidíme,jak žlutobílý plamen šlehá sem a tam.

Signalisování heliotropem vyžaduje pečlivou a svě-
domitou obsluhu, poněvadž s pohybem slunce je tře-
ba čas od času natáčeti zrcádka. Při špatné obsluze
se stává, že světlo z počátku velké, slábne, mizí, až
zhasne úplně, mnohdy dříve, než se vykoná několik
potřebných pointací. Signalisování světlomety elek-
trickými je pohodlnější a jistější a proto se mu dává
přednost i za slunečných dnů. Ideální by bylo, kdyby

světla levého i pravého směru byla stejně jasná a
téže barvy. Prvních dvou požadavků se hledí do-
sáhnout tlumením velkých světel. Tlumení může pro-
vádět světlometčík, dá-li se mu nějaké smluvené zna-
mení, tím, že zacloní světelný kužel. 'IQhoto způsobu
se však užívá zřídka kdy. Spíše je možno zeslabiti a
zmenšiti světlo užitím skleněných barevných don
nebo clon látkových. Skleněné desky skrývají v sobě
nebezpečí posunutí světla a ani k látkovým clonám
se nehledí s velkou důvěrou. Zkušený pozorovatel proto
raději neměří na světla příliš malá, která v zorném
poli dalekohledu spíše tuší než vidí, ani na světla příliš
velká, u nichž chyba v půlení dostupuje značné hod-
noty .•

Barva světla je různá užije-li se heliotropu nebo
světlometu elektrického. Ale i u světlometů elektric-
kých se barvy světel různí. Závisí totiž barva světla
v tomto případě na tom, jak silně je nabit akumulá-
tor, z něhož se světlomet napájí. Ale i při stejně na-
bitých akumulátorech sotva lze dosíci stejné barvy
dvou světel, neboť bito v neposlední řadě závisí na
stavu povětrnosti, zejména na obsahu vodních par
ve vzduchu. Ztrácí-li se světlo v lehkém závoji vodních
par, které jsou nad horizontem každý den, jen jejich
hustota se mění, nabývá světlo barvy stříbrné se
slabým žlutavým nádechem. Takovou barvu mají
všechna světla bodů v rovině. Z uvedeného je jasné,
že naprostou shodu barev nelze dosáhnouti.

V celku možno říci, že měření vodorovných úhlů
na světla nečiní zvláštních potíží, pokud vzdálenost
nepřestoupí 30 až 35 km. Již za dobrého počasí, kdy
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pouhým okem vidíme na nějakých 20 až 25 km, mů-
žeme očekávat, že se světla dříve či později objeví.
Takových dnů se vyskytuje do měsíce několik, takže
měření postupuje rychle ku předu. Při větších vzdá-
lenostech klademe větší požadavky na viditelnost.
Dnů, kdy je vidět pouhým okem na 50 až 60 km je
do měsíce velmi pořídku, třeba vůbec žádný. V tako-
vých dnech se nám zdá, vše náramně blízké a to, co
se za dobrých dnů již ztrácelo ve spodních parách
nad horizontem, leží téměř před námi. Při užití 50-
násobného zvětšení a promítá-li se sousední trig. bod
proti obloze, vidíme zcela jasně konstrukci dřevěné
rozhledny. -
Na každé stanici je vždy jeden nebo několik směrů

špatných. Takové směry ovšem neumíme před mě-
řením označiti. Vystoupí však rázem, provedeme-li
stanoviskové vyrovnání. Příkladem takového přípa-
du budiž stanovískové vyrovnání na základním trig.
bodě Bradlo o 6 směrech před provedením opravného
měření. Měření bylo vykonáno theodolitem Chasselon.

12 13 14

(12) 57.40 (13) 83.01 (14) 32.10
(12) 57.40 (13) 83.01 (14) 32.10

(13)-(23) 5610 (12)+ (23) 84.31 (12) + (24) 3886
(14)-(24) 5064 (14)-(34) 74.90 (13)+-(34) 40,21
(15)-(25) 55.01 (15)-(35) 79.72 (15)-(45) 3328
(16)-(26) 56.10 (16)-(36) 82.76 (16)-(46) 31,88

[121 55,44 [13] 81,29 [14] 34,74

15 16 23
--- .

(15) 22.13 16 11,64 23 26.91
(15) 22.13 - 16 11,64 23 26.91

(12)+(25) 24.52 (12)+(26) 1294 (13)-(12) 25.61
(13) + (35) 25,42 (13) + (36) 11,89 (24)-(34) 24.26
(14)+ (45) 20.95 (14) + (46) 1186 (25)-(35) 24.71
(16)-(56) 20.62 (15) + (56) 13.15 (26)-(36) 26.66

[151 22.63 [16] 12,19 [23] 25,84

24 25 26

24 81,46 25 67.12 26. 55.54
24 81,46 25 67.12 26 55.54

(23)+(34) 84,11 (23)+ (35) 69.32 (23)+ (36) 55,79
(14)-(12) 74.70 (24) + (45) 70,31 (24)+(46) 61,22
(25)-- (45) 7827 (15)-(12) 64.73 (25)+ (56) 58.14
(26)-(46) 75.78 (26)-(56) 64.52 (16)-(12) 54.24

[24] 79,30 [25] 67,19 [26] +56,75

34 35 36
--

(34) 57.20 (35) 42.41 (36) 28,88
(34) 57,20 (35) 42.41 (36) 28.88

(11)-(13) 49.09 (34) + (45) 46,05 (34)+ (46) 36.96
(35)-(45) 53.56 (15)-(13) 3912 (35) + (56) 33,43
(36)-(46) 49.12 (25)-(23) 40,21 (16)-(13) 28,63
(24)-(23) 54.55 (36)-(56) 37,86 (26)-(23) 2863

[34] 53,45 [35] . 41,34 [361 30.90

45 46 56-------
(45) 88,85 (46) 79.76 (56) 91,02
(45) 88.85 (46) 79.76 (56) 91,02

(15)-(14) 90.03 (45)+ (56) 79.87 (16)-(15) 89.51
(25)-(24) 85,66 (16)-(14) 79.54 (26)-(25) 88,42
(35)-(34) 85.21 (26)-(24) 74.08 (36)-(35) 86.47
(46)-(45) 88.74 (36)-(34) 71.68 (46)-(45) 90.91

[45] 87.89 [46] 77.45 [56] 89.56

Z tabulky 5 je vidět, jak jeden špatný směr dokáže
pokazit celé měření. Vyrovnaný. úhel, jak známo -
jest arit. průměrem, v našem případě šesti hodnot.
Úhel přímo měřený se vezme dvakrát a mimo to
získáme pro každou kombinaci další (n - 2), t. j. 4
úhly jako rozdíl nebo .součet jiných úhlů přímo mě-
řených. Liší-li se v některé kombinaci nějaký úhel
nápadně od ostatních, byl získán jistě součtem nebo
rozdílem úhlů obsahujících směr 4. Z celého sesta-
vení nedá se vyčísti nějaká zákonitost; třeba ta, že
by pozorovatelé měřili soustavně na směr 4 více. Pak
by se totiž úhel (12) = (14) - (24) nesměl lišit
o tolik od zbývajících tří, podobně úhel (15) = (14) +
+ (45) atd., atd. Po provedení opr. měření, při čemž
největší péče byla věnována kombinacím (14) a (34),
klesly všechny opravy hluboko pod 1". Viz tabulku 6
a 7. Střední chyba vyrovnaného úhlu, počítaná podle

vzorce m = ± 1/__ 4 [vv] - byla ID = ± 0179"n(n--1) (n--2) ,
a střední chyba vYrovnaného směru p.= m
byla p. = ± 0,"120. V2

měřené vYrovnané v" 'lJ"

- -
12 57.40 55.44 -1,96 -0.63
13 8301 8129 -1.72 -056
14 3210 34,74 + 2.64 +086
15 22.13 22.63 +0,50 +0,16
24 81,46 7930 -216 + r 1~
23 2691 25.84 -1,07 -035
16 1164 1219 + 0.55 -070
25 67.12 67.19 + 0.07 +0,02
26 5554 5675 + 1,21 +0,39
34 57.20 53.45 -3,75 -1.21
35 4241 41,34 -1,07 -034
36 2888 80.90 +202 +066
45 88,85 8789 -0.96 -031
46 7976 77,45 -2,31 -075
56 9102 89.56 -1.46 -0.47

vYrovnané měřené v" v"

12 55.859 56,895 -1,036 -0,336
13 81.051 80683 + 0,368 + 0,119
14 35.123 35180' -0,057 -0018
15 23.276 23113 + 0.163 + 0053
16 12319 11.758 + 0.561 + 0,182
23 25.192 26.800 -1,608 -0,521
24 79,264 79834 -0.570 -0,185
25 67.417 67.140 + 0,277 + 0077
26 56.460 55.595 + 0,865 + 0280
34 54072 55.398 -1.326 -0.430
35 42225 42.034 + 0,191 + 0,036
36 31.268 31,373 -0.105 -0.034
45 88152 88795 -0.643 -0,208
46 77.196 78.505 -1,309 -0424
513 89.043 .89.056 -0,013 -0,004

Tento případ je zároveň ukázkou, že Schreiberova
methoda není nejvhodnější methodou pro měř. úhlů
v základní síti. Jeden jediný špatný směr, tím, že se
kombinuje se všemi ostatními, pokazí celé měření.
Zejména však skutečnost, že čím více je směrů na sta-
nici, tím méněkrát se úhel měří, je hlavním nedostat-

;
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ke~ m. Schr. Na stanici o 7 směrech se na př. měří
jeden úhel přímo toliko 4krát. Každému je jasné, jak
asi velká může být přesnost úhlu jako arit. průměru
ze 4 měření. Avšak ani po tom, co bylo právě řečeno,
není třeba m. Schr. docela zatracovat. Je však na-
prosto nutno zvýšiti při ní počet pozorování, a tím
též váhu, má-li úspěšně soutěžit s methodou vrcho-
lovou. To ostatně bylo již konstatováno i jinde.
V následujícím 'uveďme ještě případ, který nastal

na základ. trig. bodě Hadí kopec. Dva pozorovatelé A
a B (A Ing. Charvát, B Ing. Lukeš) měřili zde zcela
nezávisle úhly ve všech kombinacích. Aritmetické
středy přimo měřených úhlů jsou sestaveny v tabulce
8. Na první pohled je vidět nápadný rozdíl u prvních
4 úhlů a bezvadná shoda u všech ostatních. Příčinu
nesouhlasu je hledati ve směru 1, který šel ve vzdá·
lenosti 15 až 20 km těsně nad lesem a po celou svou
zbývající dráhu již terén neopustil. Světlo z tohoto
bodu nebylo nikdy vidět jako bod nebo hvězda, ale
vždy jako červenožlutý plamen, velký, rozmazaný a
plápolající bez jasného středu. Oba pozorovatelé způ-
sobem sobě vlastním půlili světlo, takže všechny kom-
binace se směrem 1 se liší vzájemně o osobní rovnici
obou pozorovatelů.

A B

" "
12 22.179 21.560
13 17.274 16.997
14 40.663 39.842
15 28.176 27.631
23 56.488 56.573
24 18640 18.935
25 06473 06.456
34 22.119 22.011
35 11.042 11276
45 48.779 48,804

Na několika trig. bodech bylo provedeno měře~í ne-
jen methodou Schreiberovou, ale i methodou vrcholo-
vou a starou osvědčenou methodou ve skupinách a
řadách. Pro ilustraci, jakých výsledků lze řádově do-
sáhnouti za použití různých přístrojů a method, uveď-
me v tabulce 9 sestavení vyrovnaných směrů na trig.
bodě Sekoř. Měření bylo vykonáno v stupňové míře
sexagesimální theodolity maček Askania-Bamberg a
Wild Tg.

POllOroTatel A B A.B B
Methoda Schreib~rov. Schreiberova Vrcholovi Skupiny
PHetroj A.bnia ""skani. A.kania Wlld T.

" " " "

1 00.000 00,000 00000 00.000
2 44.353 43937 43,545 43,289
3 37,500 37.525 37,336 37,712
4 24.067 23,544 23598 23858
5 19954 19,524 19,258 20.010
m ±0.224 ±0.073 ±O 282 ±O 229
p ±0,159 ±0052 ±0.199 ±0,162

Při methodě Schr. byl úhel každé kombinace měřen
'5krát, takže ee dosáhlo váhy vyrovnaného úhlu rovné

'12,5. Při aplikaci methody vrchol. byl nejprve zjem-
něn způsob odečtení děleného kruhu. Dvojvlákno obou
mikroskopů bylo nastavováno.na rysku vpravo i vlevo
od O' zářezové stupnice. Pohyblivým vláknem okulá-
rového mikrometru se nastavovalo na cíl pouze 5krát.
Vyšlo se totiž z toho předpokladu, že čtení na kruhu
je základem pro směr a je-li z nějakého důvodu vadné,
nemůže být zlepšeno ani sebe pečlivějším nastavenim
vlákna okulárového mikrometru na cíl. Každý vrcho-
lový úhel byl měřen v 10 dvojicích. V polovině každé
dvojice byl limbus postrčen o 90°. Měření se uspořá-
dalo tak, že každý den byly měřeny jedenkrát všechny
vrcholové úhly vyplňující horizont a kontrolován
uzávěr na 360°. Měření bylo provedeno ve dnech 8.,
9., 12., 14., 16., 22., 24., 25., 26. a 27. VII. 1942. Jed-
notlivé denní uzávěry na 360° byly postupně tyto:

-1,"478, + 0,"198, +2,"463, + 2,876, -1,"940,

+ 2,"732, - 0,"811, - 3"569, + 1,"142, - 0,"957.

Konečný uzávěr' získaný součte~' pěti arit. průměrů
jednotlivých vrchol. úhlů činil + 0,"065. Střední chy-
by ,M,", Mo., •.• Me;, arit. průměrů vrcholových úhlů
byly po řadě ± 0,"292, ± 0,"326, ± 0,''277, ± 0,"410,
± 0,"272. Střední chyba arit. průměru kteréhokoliv
vrcholového úhlu počítaná podle vzorce

byla M' = ± 0,"315. Podle zákona o přenášení chyb

platí M' = Ýp.2 + p.'1. =v/2 p., čili p. = M' , kde p. je
\1'2 .

střední chyba měř. směru. V uvedeném případě bylo
p. = ± 0,"223. Po vyrovnání na 3600stoupne váha mě-

řeného úhlu (clvojice) z 1 na _n_, kde n je počet
n-l

směrů. Poněvadž každý úhel byl měřen 10krát, do-
cílilo se tím toho, že váha úhlu, resp. směru ze Sehr.
meth. i z vrcholové byla táž, a tó 12,5, resp. 25. Vy-

rovnáním se zvýšila přesnost V n krát, čili stfed-
. Vn-l n-l -
ní chyby klesly -n- krát; m= ± 0,"282, /l =
.' ± 0,"199. V téže době bylo přístrojem značky

Wild T, zaměřeno 60 skupin. Měření bylo provedeno
známým způsobem, jen vertikální vlákno nitkového
kříže bylo jemnou horizontální ustanovkou nastaveno
2krát na cíl a odečten odpovídající údaj děleného kru-
hu a bubínku. Po každé skupině byl stroj znovu urov-
nán. Střední 'chyba směru jako průměru ze 60 skupin

V-- --
. • ' [·vv.
Je dana vzorcem p.- ± --- ] --- kde 8 Je

8 (n-l) (8-,-1)
počet skupin a n počet směrů. V daném případě bylo
/l = ± 0,"162 a m = \1'2 p.2 = ± 0,"229.
Výsledky měření získané theodolitem Chasselon

budou asi stejné jakosti jako výsledky získané dvou-
mikroskopovými theodolity německých firem, na př.
Askania-Bamberg. Optika dalekohledu, na níž velmi
záleží, je však horší. Obrazy světel nejsou tak jasné
a ostré jako u německých přístrojů~ Dělení kruhu do-
sud nebylo vyšetřováno. Během observace byly na
přístroji konstatovány tyto drobné závady v kon-
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strukci: Je to především zařízení na zdvihání alhida-
dy, má-li se jí otočiti. Otočením trojhmnné páky upev~
něné pod prstencem přístroje, zdvihne se celá alhi-
dada a lehce se s ~í dá otáčeti po kuličkových ložis-
kách, takže není nebezpečí strhování limbu. Spustí-li
se, drží úplně pevně a nehybně a i mikroskopy přijdott
do stejné výšky nad dělený kruh. Proto se u tohoto
přístroje vůbec neužívalo hrubé hor: ustanovky. Cast9
se však stalo] a to vždy v době nejteplejšího počasí,
že toto zařízení selhalo a pozorovateli nezbylo nic ji.
ného, než po odšroubování desky mezi oběma ložisky
pro točnou osu daJekohledu snížiti alhidadu. ~e úspě,c~
tohoto zásahu nebyl yždy zaručen, je zřejmé. Nej-
vhodnější bylo užít hrubé ustanovky, která do té doby
ležela odšroubována v bedně.
V době vlhkého počasí se často stávalo, že se' bu~

bínky mikroskopů samy od sebe přesazovaly. Stane.li
se takové přesazení během měření jednoho úhlu, j~
celé měření špatné. Bubínky jsou totiž k hlavě mikr.
šroubu tlačeny toliko prohnutým plechovým mezikru~
žím a mimo to se velkou plochou, také tvaru mezi-
kruží, trou o pevnou část mikr. šroubu. V tomto míste
vznikaly po delší době částečky prachu a oleje, které
zvětšovaly tření. Bylo-li jich víc, překonaly dokonc~
i tlak plechového mezikruží a bubínek zůstávalstát~

ačkoli se osou šroubu točilo. Je proto nutno dosedné
plochy udržovat v naprosté čistotě.
Měření jednoho Í1hlu trvá ovšem déle než u theodo-

Iitů se dvěma mikroskopy. Je možno vša~ podle po-
třeby užít jen dvou mikroskopů a odečítati všechny
páry dvojnití nebo jen střední. Nebo můžeme užít
všech 4 mikroskópů a odečítati toliko střední dvojnit.
Tohoto způsobu bylo též užito v síti I. řádu.
Měření vodorovných úhlů v základní síti CSR bylO'

provedeno z velké části za něJPecké okupace. Již tato
skutečnost, dále neustálý spěéh se strany německého
vedoucího Zeměměřičského úřadu, nehomogenita mě-
ření a prosazování toliko methody měření úhlů ve
všech kombinacích způsobily, že uzávěry v řadě troj-
úhelníků jsou větší než 1". Bude pravděpodobně úko-
lem nejbližší budoucnosti vykonati revisi veškerého
měření i stabilisace v základní síti a užíti všech mě-
ření, která mnozí pozorovatelé provedli ze zájmu a
přes výslovný zákáZ. Na mnohých bodech, zejména
na těch, kde měřili němečtí pozorovatelé (body t. zv.
spojovacího řetězce mezi býv. Protektorátem a říší)
bude nutno přikročiti k novému měření. Teprve potom
vyhoví základní síť všem vypiatým požadavkům vědy
a techniky.

Obr. 1 až 4 Ing. Lukeš, obr. 5 Ing. Charvát ~ SIA Praha.

Strhávání ceZéhQtheodolitu dokázané pěti zk0u8kami na případu z praxe. Z1wuškatmi ke rozlišiti vliv
velikosti tření na prstenu vodorovné ustanovky a vUv zpitsobu, jaki/m se alhidádou otáčí. Úvaha o třeni a roz-
bor výsledku z1wušek.P9kyny pro měření. '

I. Na Podkarpatské Ukr8.jině byla v r. 1938 období,
kdy den začínal jasným ránem, odpoledne se však po.
čaly tvořiti mraky asi ve výšce 1100 m n. m. a za+
kryly vrcholky polonin po zbývající část dne i po celou
noc. Tehdy mi málo přibývalo měření na girokém
vrchu, protože jeho dva sousedé v základní síti Mem
čUl (1487 m) a rumunský Muntele Bradului (1093 m)
mizely v mracích. Bylo září, na.tamní poměry již vel~
mi pokročilá doba a proto jsem zavedl ranní měřem
ve snaze zabrániti' prodloužení' observace do příštího
klimaticky i politicky nejistého měsíce. Chladnem
tehdy trpěla zejména posádka světlometčíků na Men~
čulu, která se na jeho vrcholku zakopala. Zima bYlai
hlavně v noci a ráno, i na stanici samé, kde jsme tái-
bořili, a sdílely ji ovšem i theodolity urč~né k pozoro-
vání. Tu se ukázalo, že alhidádou jednoho z theodo-
litů1) Wild-T" (č. 5271) se za nízkých tepfot daJo
jen velmi těžko .otáčeti. Příčinou toho byl olej poněkud
již znečistěný prachem, který nejen že nemírnil, ale
snad i zvyšoval tření mezi prstenem vodorovné usta-
novky a pevnou částí stroje. Dříve než jsem odstranil
nečistotu a součástku znovu naolejovaI, podnikl jsem

1) Do měření vodorovných úhlů základní sítě zavedl
min. rada In~. Josef K ř ov á k již v r: 1936 novinku
s hlediska orgoanisačníhoa především s hlediska refrakce
velmi významnou. totiž současné pozorování na 2 -;-3 roz-
hlednách několika theodolitv a několika pozorovateli.Také
na stanici Sirokii verch byly dvě měřické věže a pozoro-
valo se dvěma theodolitv;

s theodolitem tři zkoušky na jeho strhávání. Po úpra-
vě chodu pak další dvě. Každá zkouška vyžadovala
asi tolik času jako měření jedné skupiny o 5 směrech.
Celý tl0kus netrval tedy ani hodinu. Případ, který uve-
řejňuji nyní, po sedmi letech2), vyniká tím, že na roz..
díl od poruch jiného druhu nejde tentokrát o zlomky.
ale téměř .o desítky vteřin. ,.'II. Pojem strhávání limbu u repetičních strojů je
všeobecně znám. Rovněž se ví, že toto strhávání ne-
může nastati u theodolitů s limbem na postrk jako je
Wild-T3.
Samostatný pohyb podstavce (kroucení pilíře, stol-

ku, stojanu), zcela nezávislý na pohybech alhidády,
na sebe často zřetelně upozorňuje a na jeho vylou~
čení je pamatováno opačným pořadím směrů druhé-
řady vůči první při měření ve skupinách a řadách.
Méně často se však mluví o strhávání cel é h o

t h e o o. o I i t u, které postihuje' všechny stroje bez
rozdilu konstrukce a je spjato se smyslem otáčení
alhidády. Aby mohlo dojíti k tomuto strhávání, musí
nastati stav, kdy síla potřebná k překonání tření na
alhidádě je tak veliká, že je zároveň s to přemoci tření
v podložkách, na nichž celý theodolit (třeba ještě
spojený s podstavným kotoučem) spočívá. Příčina
strhávání může však také vězeti v deformaci vztahu

2) Byl také pojat do přednášky konané autorem v bý-
valé Trian~lační kanceláři min. fin. v dubnu 1939.

/
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svislých částí3) (os stavěcích šroubů, podstavných
hrotů u kotouče) vůči celku způsobené torsí, pokud
nejde o deformaci pruŽI1ou. Při zhodnocení zkoušek
v odd. VI. setkáme se s mezí strhávání o velikosti
17,1"'. Připomeňme si již nyní, že této hodnotě odpo-
vídá zcela nepatrný lineární posun 0,007 mm měřený
na poloměru podstavných hrotů kotouče.
V uvažovaném místě nalleho theodolitu (prsten

ustanovky) jde o polosuché tření dvou kovových částí.
Při něm jest index statického tření zhruba 10krát
větší než index tření klouzavého4). Při posuzování
chodu alhidády budeme se tedy převážně říditi odpo-
rem kladeným při startu a v praxi budeme zajisté hle-
děti, aby byl co nejmenší, tím že chod včas upravíme.
Pak ustoupí tím více do pozadí význam odporu klade-
ného pohybu klouzavému. Z toho plyne, že strhávací
impulsy spadají do okamžiků, kdy uvádíme alhidádu
v pohyb a kdy se zastavuje. Na ~úhlové dráze, kterou
alhidáda p I Y n u I e projede od jednoho směru k dru-
hému, příliš nezáleží. Pohyby alhidády řízené jemnou
ustanovkou jsou odlišného druhu a vůbec nesouvisí
se strháváním. To platí /zvláště v našem případě,
neboť upětim hrubé. ustanovky byl zdroj tření zcela
vyřazen. I v této souvislosti je třeba oceniti zavedení
kuličkového ložiska u svislé osy (hlavně má-li rela-
tivně větší průměr), neboť jinak by se tření z oblasti
ustanovky ještě zvyšovalo o tření na vertikální ose.
Je třeba ještě podotknout, že těžší theodolity se uplat-
ní lépe jen tehdy, je-li příčina strhávání v podložkách.
Při volných 'stavěcích šroubech jsou však rovněž vy-
staveny nebezpečí, že budou strženy.
m. Při zkouškách byl theodolit přišroubován k pod-

stavnému kotouči, který stál na jamkových talířcích
připevněných sírou k dřevěnému stolku měřické věže.
Dalekohled zůstal trvale v I. poloze ,a cílilo se jím na
jediný světlem signalovaný bod. Alhidádou se otáčelo
o. 36lYJ.Tento pohyb se děl důsledně bez zastavení
a bez vracení: Jednotlivé zkoušky měly tento průběh:

Zkouška 1. Otočení alhidádou o 3600 j e dno u
rukou do prava, zacílení, odečtení; to vše opakováno
5krát. Otočení alhidádou o 3600 jednou rukou do leva,
zacílení, odečtení; to vše opakováno 5krát.

ZkoUŠka 2. Alhidádou se neotáčí. Každé otočení po-
psané u zkoušky 1. je zde nahrazeno otáčivou dvojicí
tlaků konaných oběma rukama na dvou protilehlých
místech obvodu pe v n é .části stroje (nikoliv kotou-
če). Tlaky jsou přibližně té velikosti jako byl odpor
pocifovaný při zkoušce 1. Jinak je průběh obdobný
zkoušce 1.

Zkouška 3. Totéž jako při zkoušce 1., ale otáčení
se děje obě m a rukama nasazenýma na dalekohledo-
vých vidlicích.

Zkouška 4. Totéž jako při zkoušce 3. Předtim však
byl tuhý chod alhidády zmírněn vyčištěnim a naolejo-

3) Ve spisku Geo G 42-053 firmy C.Z e i s s »Reini~en
und Oe1en des Achsensystems bei Theodoliten und Redta«
na str. 7 se píše:
"·Př:čnou mnohvch nevysvětlitelnÝchdiferencí mezi otá-

čením alhidády vlevo a vpravo. označovaných často za'
chybuze strhávání (limbu - pozn. aut.) jest chod stavě-
c'rh ~rouM. ,Jestliže'se totiž ve svém vedení viklají. pohy-
buje se celá třínožka sem a tam. Chyby až .do velikosti
jednéminuty jsou toho následkem.«

4) B. Dob r ovol n ý: »Technieká příručka pro kon-
$truktéry«, Praha. 1942. str. 115.

váním prstenu vodorovné ustanovky způsobem v poli
možným.

Zkouška 5. Obdoba zkoušky 2., avšak celý theodolit
je v klidu a ruce zabírají na dvou protilehlých místech
.dřevěného s t o Ik u.

IV. Celý pokus se skládá z 10 samostatných řad
charakterisovaných stálým smyslem otáčení, anebo
alespoň otáčecích impulsů. Jedna polovina je levotoči-
vá, druhá pravotočivá.
Vyskytne-li se strhávání, pak musí levotočivá řada

vZrůstat a pravotočivá klesat, což odpovídá smyslu
očíslování limbové stupnice. N"ikolivvšak rovnoměrně,
nýbrž s pokračujícím útlumem, který by vedl až
. k zastavení, jestliže by byla řada dosti dlouhá. Tak by
se blížily řady levotočivá i pravotočivá (z jisté zkouš-
ky) dvěma různým mezným hodnotám vzdálenÝm od
sebe o mez strhávání. Strmost řad a mez strhávání
nebude u všech zkoušek stejně veliká. Bude záviset na
síle vynakládané k přemáhání tření na alhidádě, čili
na velikosti vlastního tření. Avšak i při tření jisté
velikosti bude strhávání závislé na způsobu, jakým
je síla uplatněna. Bude-li nasazena ve formě dvojice
sil (otáčení oběma rukama), nebude osa otáčení vy-
stavena žádnému jednostrannému tahu, neboť přísluš-
né složky obou sil se pak navzájem ruší. Při síle jediné
(otáčení jednou rukou) tomu tak nebude, a na osu
i. těžiště stroje bude působit jistý tah. Protože pak
trojúhelník PQdstavných talířků případně stavěcích
šroubů není vzhledem ke směru tahu vždy obrazcem
souměrným, objevuje se tak síla, která působí strhá-
vání, aniž jest jí využito k překonání tření. Z toho
prostě plyne, že při otáčení jednou rukou může nastati
strhávání, i kdyby na alhidádě bylo tření minimální.
Nevyskytne-li se strhávání v řadě, bude ji předsta-

vovati přímka rovnoběžná s osou X, narušená nahodi-
lými chybami. Tím však' není řečeno, že nezůstane
spára mezi otáčením vpravo a vlevo. Ta by svědčila
o tom, že strhávání se skončilo první otočkou vyko-
nanou na prázdno. V tom případě by musila být spára
ohraničena nahoře řadou 'levotočivou (mez strhávání
podle vzorce v odd. V. musí být kladná). Teprve vy-
mizením spáry by se dokázal bezvadný chod i posta-
vemí theodolitu.
Podle těchto spékulativně získaných poznatků byly

zkoušky 1., 3., 4. plánovány a jejich rozborem se má
vše potvrditi. Zkouška 2. má přesvědčivým způsobem
dokázati strhávání nezávisle na pohybech alhidády.
Zkouškou 5. se dokazuje pevnost stolku nutná k tomu,
aby problém byl omezen na vlastní theodolit.
Můžeme tedy v celému pokuse očekávat případy,

kdy strhávání nastalo i nenastalo, a nechceme předem
rozhodovati, kde a jak tomu bude. \ Toto stanovisko
má vliv na volbu náhradní křivky. Případům se
strháváním by vyhovovala křivka mající asymptotu
rovnoběžnou s osoů X jakožto meznou hodnotou řady

(

y, , ax + b) b'na prlklad rovnoosa hyperbola y = -;-+~ , z y.

vájícím by však byla na škodu. Proto použijeme křiv-
ky, kde extremní hodnotou nahradíme dřívější hodno-
tu meznou. Protože vystačime s jediným extrémem,
bude míti náhradní křivka tvar

y - A + B x + Cx2•
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V. Obecné vyrovnání náhradní funkce řešením nor-
málních rovnic determinanty vede k těmto vzorcům
platným pro každou řadu o 5 pozorováním Z.5)

Redukovaná pozorování

Z,-.0.-Z• 2 3 .1'- 5 v, ,,·=0,1, , ,4

Neznámé B = [P Z']

0= [r f]
kde hodnoty koeficientů P, r jsou patrny ze sloupců
13, 14, tab. 1, a .

[Z]
A=--2B-60

5

Vv= A + "B + 1'2 O - Zv
Střední chyba jednotlivého pozorování

m=-+- V[V
2

V]

Souřadnice vrcholu
B

xe=-20;
B2

Y-A--e- 40

Střední chyba v pořadnici vrcholu

Ví. Me=m P
1 ' .
P= (xe-2)2.a + 2(xe-2) . 'xl-6).b +

+ (xe2-6)2.c

kde koeficienty a, b, c jsou uvedeny ve sloupci 13.,
tab. 1..
Mez strhávání

11= Ye(l) - Ye(p)

5) C u ř ík: »Počet 1J'JIrovnávací«, Praha, 1936, str~.151.

Střední chyba meze strhávání

Mll = ± V {Me(I)P + {Me(p)}2

VI. Výpočet všech pěti zkoušek obsahuje tabulka 1.
Jejich grafické znázornění je v obr. 1, při čemž osa X
je umístěna do středu meze strhávání transforriláci

Ye(p)+Ye(l)
n=Y- 2 .

Zkouška 5. dokázltla záporným znaménkem a 8oUčas-
ně nepatrnou velikostí meze 11, že stolek byl pevný
(nebo alespoň pružný) a tím se staly hodnověrnými
výsledky zkoušek 1.+4., při nichž vesměs došlo
k strhávání theodolitu. Ze se strhávání týkalo celého
theodolitu, ukázala zvlášť jednoduše zkouška 2.
s alhidádou v klidu. Vhodnost volby náhradní křivky
potvrzuje se sumárně tím, že kvadratický střed šesti
středních chyb m ze zkoušek 1., 3. a 4. (bez kontrol-
ních zkoušek 2. a 5.) -+- 0,43" dobře souhlasí se střed-
ní chybou v cílení + odečtení -+- 0,51" vyšetřenou
u téhož theodolitu cílením jemnou ustanovkou při
jinak klidné alhidádě.
I?iagramy zkoušek 1.+4. charakterisuje mez strhá-

vání vyznačená čerchovanými čarami a strmost ná-
hradní křivky. Vzhledem k tomu, že zvolená náhradní
křivka nemá meznou hodnotu, nebudeme vyjadřovati
strmost obvyklou derivací, nýbrž spolehlivěji abso-
lutní hodnotou rozdílu pořadnic koncových bodů křiv-
ky v intervalu (0,4), tedy 14(B + 4 O) I.
Potvrdilo se, že zmírněním tření na alhidádě klesne

strmost řady a zúží se mez strhávání. Překvapila
škodlivost otáčení jednou ruko~ -s mezí strhávání
LI = + 17,1 ± 2,0" á se strmostmi 5,84" a 5,92",
zatím co při obsluze dvěma rukama a při nezměněném
tření je LI = + 7,2 ± 1,1" a strmosti 0,40" a 1,28".
Při nepatrných strmostech (na příklad u zkoušky

4. jsou to hodnoty 0,32" a 0,64") nehrozí nebezpečí
vlastnímu měření, jestliže smysl otáčení zůstane bě-
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hem celé řady zachován. Jakmile by se změnil, je
nutno počítati s chybou LI, která í po naolejování činí
4.5 ±O,3". Spára mezi levotočivou a pravotočivou
řadou, o které byla řeč v odd. IV., nevymizela totiž

. ani u zkoušky 4.

VII. Z á věr. Z uvedeného pokusu plynou pro
praxi (specielně pro Wildův theodolit na podstavném
kotouči) tyto pokyny:

Ú'/Wavatheodolitu.
a) Stavěcí šrouby mají míti spíše tuhý chod. Po

horizontaci stroje se mají fixovati.
b) Hroty podstavného kotouče musí býti pevně za-

šroubovány.
c) Talířky jsou připevněny ke stolku.
d) Tření na prstenu vodorovné ustanovky má se

zmírniti co nejvíce. Toto tření nesmí se zamě-
ňovati s třením na o s e alhidády (u strojů
s konickou osou), které nesmí býti za každou
cenu snižováno na příklad zdvihem nebo příliš-
ným mazáním.

Otáčení alhidádou. •
e) Otáčeti alhidádou plynule vždy oběma rukama

a bez zastavení. Prsty nemají dalekohledové
vidlice svírati, nýbrž bez přilnutí - nejlépe
nehty - vykonávati tlak. Pozorovatel na straně
okuláru musí při tom také souvisle a drobnými'
kroky obcházeti stolek. .

f) Při otáčení alhidádou jest třeba se vystříhati
protisměrných pohybů. Jemné ustanovky se to
netýká.

Postup při měření úfl,lu ve více skupinách.
g) První polovina skupin (s dalekohledem v Lpo-

loze) se měří při pravotočivých, druhá (v po-
loze II.) při levotočivých pohybech alhidády.
Schema pravotočivého postupu jest:
1. otOčeni na ·prázdno do prava s několikerým

přerušením a bez vracení;
2. zacílení na levý směr;
3. plynulý přechod do prava a zacílení na pravý

směr;
4. opětné zacílení na pravý směr jen jemnou

ustanovkou;
5. plynulý přechod do prava a zacílení na levý""

směr.

Postup při měření skupin a řad.

h) Dvojskupinové uspořádání doporučované kon-
struktérem W i Id e m6) je znan;J.enité.Měním na

něm jen bod 1., kde doporučuji n ě k o Ii ker é
pře ruš e n í, aby se theodolit spíše dopravil
k okraji meze strhávání než pouhým otočením
na prázdno. První skupina je pravotočivá (pro
obě řady počínající p r v n í nÍ směrem), druhá
je levotočivá (pro obě řady počínající p o s Ie d-
ním směrem). Schema první skupiny jest:
1. jako g/1 s dalekohledem v I. poloze,
2. zacílení na směr 1;
3. plynulé zaměření směrů 1, 2, 3, - - - s v po-

loze I. při otáčení do prava;
4. proloženídalekohlE\du a otočení alhidádou

do prava na směr!';
5. jako h/3 avšak s dalekohledem v II. poloze.

~ .
Jak souvisí strháváni s kolimační chybou.
ch) Kolimační chyba se zjišťuje zaměřením cíle na

horizontu v obou polohách dalekohledu. Sche-
ma postupu by musilo býti:
i. jako h/1;
2. jako h/2;
3. jako h/4.

Jestliže by tento postup nebyl zachováván, stala
by se mez strhávání složkou domnělé chyby kolímač-
ní. Při náhodných pohybech alhidády by opakování
vedlo k hodnotě odlišné. Případ bývá mylně posuzo-
'ván jako proměnlivost kolimační chyby a vzniká tak
obava, ženitkový kříž není dobře upevněn, což by
mělo hrubé následky.
Zkouška na strhávání.

i) Doporučuji provésti na stanovisku pokus s vlast-
nostmi zkoušky 3. (viz odd. III.). Výpočet není
nutný, stačí znázornit výsledky graficky. Tím
se každý přesvědčí za několik minut o způsobi-
losti theodolitu k měření i o jakosti. své práce
se strojem.

6) R y š a v Ý: »Praktická .qeometrie«. Praha. 1941, str.
231.

Nedostatek '/W~ních sil v zemědělství vyžaduje podporu rozsáhlé mechanisace pn obděláváni po-
zemkU. Aby mohla býti mechanisaceuskutečněna, je nezbytným předpokladem u'/Waviti držbu půdy. vhod-
ným jejím scelením.

Scelování ;e možno '/Wovéstis různou intensitou a technickou dokonalostí. Autor předvádí čtenářům
ukázku dnešního technického průběhu komasačního řízení jako podnět k úvahám na zdok<malenítechn*
kého 'JWOVáděnív budoucnu.

Dnešní poměry našeho zemědělství nás nutí k pře- . mědělská je si dobře vědoma tohoto nebezpečí a proto
mýšlení, kterak provoz zemědělských závodů ,uacio- ""hodlá účinně čeliti těmto nesnázím rozsáhlou mecha-
nalisovati, aby se podstatně omezila potřeba pracov- nisací zemědělského hospodaření.
ních sil. Nemůžeme si zastírati skutečnos't, že zůstane Aby se' mohlo na pozemcích hospodárně pracovati
trvalým zjevem a nikoliv jen přechodným stálý nedo- moderními stroji, zvláště traktory, je třeba, pozemky
:statek námezdných pracovních sil. Státní politika ze- pro tento způsob obdělávání patřičně upraviti do po-
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zemkových komplexů vhodných tvarů. Za tohoto před-
pokladu bude tudíž z á k 1a dem pro m ech a n I-
saci našeho zemědělství převážně
g e o m e t r i c k á ú p r a v a veš ker é zem ě d ě 1-
ské pú dy.
Tvoření větších pozemkových komplexú nelze ovšem

považovati za záměrné opatření, směřující ke kolekti-
visaci našich vesnic, jelikož pouhé intensivnější za-
sazení strojú do zemědělského provozu nevyžaduje
zrušení individuelního soukromého vlastnictví k země-
dělské púdě. Múžeme říci, že mechanisace jeproblé-
mem ryze technickým, který nám nabízí vhodnější
využití myšlenky družstevní v nejširším slova smyslu
a tedy i společným užíváním výrobních prostředkú.
Zvláště je to strojní obdělávání Pozemkú, jež umož-
ňuje, aby dnešní malý rolník se mohl podíleti na vy-
moženostech techniky, tak jako činí dnes jen země-
dělský velkopodnik. K tomu je pouze třeba, aby u rol-
nických závodú, které mají býti mechanisovány, zmi-
zely malé parcely. Tento raciona1isační požadavek je
již dávno známý zemědělské spravovědě a je mu také
dán výraz potřebou scelování hospodářských pozem-
kú. '
Zodpovíme ještě v krátkosti otázku, do jaké míry je

nutno provésti scelení držby a jak velké' je třeba vy-
tvořiti nové pozemky, aby strojní obdělávání bylo
účelné.
Setřením bylo zjištěno', že pr~covní výkon traktoru

Pouze nepatrně klesá~ když se zmenšuje výměra obdě-
lávané plochy až k určité mezi, která je dána na př.
pro tříradlicový traktorový přívěsný pluh výměrou
pozemku asi 2 ha a pro jednoradlicový výměrou asi
1ha.· Rovněž při používání ostatních strojú je krajní'
mezí výměra parcely opět asi 2 ha, což je běžná veli-
kost pozemků, které bývají po scelení odevzdány
účastníků~ jako náhrady.
Jíž z těchto stručných úvah vidíme, jak důležitou

záležitostí pro státní politiku zemědělskou je scelová-
ní hospodářských pozemků. Aby se tento technický
zásah projevoval příznivě v našem hospodářském ži-
votě, musí scelování býti racionalisačním prostředkem
skutečně hromadným a ne jenom výjimečně příleži-
tostnÝm, jak tomu bylo dosud.
O rozvíření otázek mechanisace venkova a scelo-

vání má dnes hlavně zásluhu zemědělské .osidlování
našeho pohraničí. Kritický nedostatek pracovních sil,
který se tam nejdříve dostaví, volá po rychlých metho-
dách technické úpravy držby. Těmi však nejsou dnešní
způsoby scelování hospodářských pozemků, které sice
vykazují technickou dokonalost, ale nemohou býti
dobře používány - poněvadž jsou prostě zdlouhavé
a drahé.
Proto se při příležitosti zemědělského osidlování

pohraničí a při vlastnických rekonstrukcích bývalých
voienských cVÍčišť v odbornÝch kruzích· stále častěji
ozývají hlasy o potřebě kratšího postupu scelovacího
řízení, nežli je postup dnešní. Na tento úkol bývá
různě nazí~no; pokusíme se pouze v zásadách shr-
nouti způsoby řešení do těchto tří skupin, které by
zároveň odpovídaly postupné naléhavosti provádění
scelovacích prací.

1. Nejjednodušší technický zásah, omezující se na
pouhé slučování starých parcel různých vlastníkú do

několika komplexů jednomu držiteli' podle jeho ploš-
ného nároku (pouze s hrubým ohledem na bonitu)
bez jakéhokoliv měření;
2. vytyčení sítě nových cest a příkopů, omezníko-

vání a vytyčení opět jen plošného nároku (také pouze
s hrubým odhadem, jemuž za podklad by sloužila
na př. bonitace katastrální), což je po technické
stránce běžná praxe, která se konala v minulé pozem-
kové reformě a vnitřní kolonisaci;
3. normální řízení scelovací podle vI. nař. Č. 171/40

Sb. po př. vI. nař. Č. 208/43 Sb. s použitím stávající
katastrální mapy jako podkladu pro veškeré technické
operace.
Třetí způsob řešení se ještě může rozděliti tak, že

bud' provedení komasace v katastrální mapě bude zá-
roveň representovati geometrický (polohopisný) plán
ve smyslu § 51 kat. zák. a § 43 vI. nař. č. 64/30 Sb.
s dodržením '::šech zákonných odchylek v plošE;l,anebo
že komasace provedená v mapě a přenesená' do příro-'
ry nebo naopak by zastupovala pouze schválený pro-
jekt s prozatímními plochami. Prozatímní plochy by
byly určeny v mezích odchylek plošných a cenových
podle vI. nař. Č. 171/40 Sb. a § 108 min. nař. z r. 1911,
tedy' taKových, že i při méně přesném zákresu by
mnohonásobně překrývaly dovolené odchylky v pio-
cQách podle katastrálního zákona. Tato druhá alter-
nativa by ovšem vyžadovala definitivního zaměření
a určení ploch bud' orgány státní správy neb civilním
technikem v době tomu vhodné později.

Pro všechny tři výše uvedené způsoby úpravy držby
je jednoho nezbytně potřebí: aby naši technikové a
zvláště zeměměřičtí inženýři jako odborníci v různých
pozemkových operacích byli náležitě připraveni na
úkoly, které budou musit asi co nejdříve řešit. Poklá-'
dáme proto za užitečné, upozorniti na různé praktické
poznatky a dnešní průběh prací scelovacích tak, jak
se provádí u úřadů pro agrární operace. Upozornění
platí jednak kolegům působícím u úřadú, které při-
cházejí s pozemkovou agendou do styku a zvláště
civilním zeměměřičským inženýrúm, kteří pravdě-
podobně brzy zasáhnou ďo technické úpravy pozem-
kové držby, aby pomohli rozřešiti úkoly uvedené
v úvodní stati. Je třeba si jen osvěžiti poznatky zÍS-
kané na vysoké škole a postup jednotlivých technic-
kých úkonů, aby naši zaměměřičští inženýři se s chutí
pustili do prací scelovacích, které jsou tak vděčnou
příležitostí pro inženýra, který by v ní nalezl také
správný poměr k otázce tvůrčí činnosti inženýrské.
Stručným popisem normálního prúběhu scelovacího

řízení s hlediska techniky provádění ponecháváme
čtenáři příležitost k přemýšlení a kritice, c o bys e
dalo vylo u čit, c o z r y c hli t a c o z j e d n o-
d u šit, aby se scelování uspíšilo a přizpúsobilo dneš-
ní době.
Technická práce při scelování se rozděluje obyčejně

na několik úsekú a sice:
1. na práce přípravné, kancelářské a polní (zjištění

dosavadního stavu držby), .
2. práce hlavní, pozůstávající rovněž z prací polních

akancelářských (vyšetření nového stavu držby) a
3. práce závěrečné (zajištění nového stavu držby).
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Do první skupiny prací přípravných zahrnujeme
veškeré práce, které je nutno vykonati, nežli zahájíme
vlastní práce v terénu. Především je zapotřebí opatřiti

I si vhodné mapové pomůcky, výpisy z operátu ka~
tastrálního a z pozemkové knihy. Bude to zajisté
dokonalý otisk katastrální mapy adjustovaný podle
posledního platného stavu celého operačního území,
včetně snímků hraničních pásů sousedních katastrál-
ních území, alespoň ve dvou exemplářích.
Druhou, neméně důležitou pomůckou bude příruční

mapa - zmenšenina mapy katastrální obyčejně do
měřítka 1 :5.000, nejméně v 10 otiscích. Tato mapa
nám bude sloužiti svým lineamentem jako podklad
pro studie projekční, projektování' podrobné sítě tri-
gonometrické a polygonální, grafické znázornění sta-
vu kultur, poměrů roztříštěnosti držby a jako orien-
tační pomůcka k různým záznamům v terénu.

Krom těchto pomůcek pro zjišťování stávajících
poměrů situativních, potřebujeme znáti také poměry
výškové. Opatření podkladů výškových v úpravě re-
lativně dokonalé, jako je mapa katastrální pro poměry
situační nebude tak snadné. Většinou budeme se
musit spokojit s mapou topografickou a v nejhorším
případě pouze se speciální. Neopomeneme pátrati,
zdali pro komasovanou oblast nebyl vyhotoven k ně-
jakým jiným účelům vrstevnicový plán, nebo konána
jiná výšková měření.

Uvedené pomůcky jsou základními plánovými pod-
klady, ke kterým si opatříme plány ještě jiných tech-
nických děl, pokud ovšem existují a která mají býti
také ve scelovaném území uskutečněna. Budou W
zejména projekty nových silnic, přeložky neb rozši-
ření drah, různá závlahová nebo odvodňovací zařízení
s příslušnými objekty, nebo posléze projekty regulací
potoků a řek. Tato díla si zakreslíme do svých mapo-
vých pomůcek, aby l?ři projektování na ně byl vmt
náležitý zřeteL', Rovněž neopomeneme prostudovati
schválené regulační plány a projekty neb alespoň plá,-
novací studie podniknuté státními úřady pro pláno.
vání.

P í sem n Ý m a z á r o v e ň pr am e n n Ý m m a-
teriálem pro veš~erou práci nám bude
tudíž písemné i mapové dílo P o zem k é-
v é h o k a t a str u, bez I.ně h o ž j e a ž d o s u d
každá pozemková o per a c e'n e ni o ž n á,
jakož i zápisy v pozemkové knize pro příslušná ks:-
tastrální území. U pozemkové knihy můžeme se ome-
ziti na listu závad pouze se t'ltručnými výpisy v hes-
lech.
Tento materiál je dostatečný, abychom počali již

s pracemi v přírodě. První prací bude stanovení sce-
, lovacího obvodu vnějšího a vnitřního. Vnějším obvo-
dem operačního území ..jsou obyčejně hranice kata-
strální. Chceme-li provésti současně a bez obtíží vel-
korysejší vyrovnání hranic, rozšíříme ,sce'ovací obvod
ještě o pozemky ležící v sóusedních obcích při kata-
strálních hranicích podle .ustanovení § 7 scel. zák.,
kde je zevrubně uvedno, za jakých okolností je to pří-
pustno. Vnitřní obvod scelovací nám ohraničuje po-
zemky a objekty, které nejsou scelovacím zásahem
dotčeny (postupuje-li se podle zák. ustanovení č. 1711
40). Je to především místní trať svou zastaveMu

částí, dále zahrady prl domech, vinohrady, lesy a
všechny pozemky nebo zařízení, která ' jsou velmi po-
drobně uvedena v § 3 scel. zák. Rovněž silnice a dráhy
jsou ze scelování vyloučeny. Omezníkování se koná
jako při katastrálním řízení (podle ustanovení § 11
kat. zákona o hranicích katastrálních. území a § 12
vI. nař. č. 64) číslovanými mezníky.-
Další průběh řízení možno již pokládati za práce

hlavní. Je to zejména odhad pozemků a s tím spojené
práce polní. Vykonává-li odhadní práce specialista
agronom, je polní práce zeměměřičova poměrně snad-
ná. Pozůstává ze zanášení sond a vrtů pro zkoušení
půdy do jednoho otisku katastrální mapy a to již při
provádění odhadu třídníky. Vlastní odhád se děje po-
rovnáním vzorků půd s půdou vzorných pozemků,
která' je zvláště pečlivě vyšetřena a popsána. Sondo-
vání provádí se kopáním nebo, rytím až do hloubky
druhé půdní spodiny. Grafické znázorňování půdních
vrtů v mapě děje se více zanášením než-li zaměřová-
ním, poněvadž k účelqm ke kterým odhad slouží, to
je k vyjádření hodnoty v penězích, vystačí se s přes-
ností zákresu na 1 až 2 m. Aby zanášení sond do
mapy postupovalo současně s prací třídníků, je třeba
před zahájením vlastního odhadu určité technické
přípravy v terénu. V podstatě půjde o vyznačení cho-
dů třídníků do mapy. Třídníků bývá zpravidla pět; p0-
stupují v řadě napříč pozemků, vzdáleni od sebe 40 m.
Každý třídní k je označen literou A. až E a vtřiďuje
půdu nalevo i napravo do vzdálenosti 20 m. Chody
do mapy vyznačíme přímkami, na které zanamenává-
me jako body jednotlivé sondy, v mistech, kde je
třidník nejpravděpodobněji vykopal. K vyznačenému
bodu se, zároveň poznamená třídníkem udaná bonitni
třída arabským číslem. Pouze sondy vzorných půd se
zaměřují na kolmice k hranicím pozemků.
Když je takto celé scelované území pokryto sonda-

mi zakreslenými v otisku katastrální mapy, provede
se ohraničení oddělení se stejnými bonitními třídami,
která, se chronologicky očíslují a ke každému takto
vzniklému oddělení se připíše ještě příslušná bonita.
Tím je skončena polní práce zeměměříčského inžený-
ra při odhadu, vykonává-li jej odborný pi'ldoznalec.
Konal-li by jej měřičský inženýr sám, rozšířila by se
ještě jeho práce o sestavení bonitního obrazce a kla-
SIfikačního tarifu, t. j. o popis vzornÝch pozemků
a vyšetření kapitalisované ceny pozemků v jednotli--
vých bonitních třídách a kulturách pro jednotku
plochy.
Kancelářské práce pozůstávají potom v adjustová-

ní odhadní mapy a sestavení rejstříku držby, hlavně
jeho II. dílu. Tento rejstřík není nic jiného, než-li
opis poiemnostních archů, kde každá parcela je roz-
vedena podle jednotlivých bonit, je;ichž součet činí
celkovou výměru každé parcely. Podle klasifikačn.ího
tarifu a příslušné bonity je též každá' parcela oceněna.
Plochy bonitních částí každé parcely získáme plani-
rnetrováním zákresů na otisku katastrální mapy. Tím
máme zjištěno v rejstříku II. díl u' každého přímého
účastníka Konto v" ploše a penězích. S tímto kontem
jde do scelování a s ním se též v pozdějších operacích
výhradně kalkuluje.
Provedením odhadu je vlastně první kapitola scelo-

vání ukončena. Zjištěním ceny pozemků ve starém
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stavu na podkladě poznatků pedologických a vyše-
třením držby utvoří si operující inženýr představu
o hodnotách, s kterými bude pracovati. Záleží velmi
na jeho kalkulačních schopnostech, aby v novém stavu
správně vystihl nároky účastníků, které by odpoví-
daly jejich kontu ve starém stavu, zmenšeném o ploš-
ný a cenový příspěvek na nová společná zařízení
(cesty a I příkopy). Proto je nevyhnutelné osobně se
zúčastniti odhadu a všímati si a vštěpovati do pa-
měti v přírodě konfiguraci terénu, oblasti charakte-
ristických bonit a vlastnictví pozemků ve starém sta-
vu, aby prostě operující inženýr dokonale ovládl míst-
ní znalosti všech okolností při scelování přicházejí-
cích.
Jedním z nejdůležitějších úkolů a zároveň úkolem

nejodpovědnějším je nesporně vypracování a správné
z~.Iožení projektu společných zařízení Zde musí pro-
vádějící inženýr ukázati svoji vyspělost jak po strán-
ce technické, tak i ekonomické s ohledem na budoucí
provoz zemědělských závodů. Musí se snažit organic-
ky zapojiti nové komunikace na stávající neměnné a
navazovati účelně nové spoje s okolními obcemi.
A posléze osvědčiti svůj estetický cit pro ráz krajiny,
aby tak vzniklo promyšlené dílo, které by bylo dobrým
stavebním kamenem pro krajinné plánování určitého
regionu.
Po důkladném studiu .terénu v přírodě a ve výško-

pisných mapách, rozhodne inženýr o hlavních smě-
rech páteře nových komunikací, při čemž je třeba
bráti zřetel na několik důležitých činitelů. Jak již
bylo upozorněno, \budou to zejména stávající komuni-
kace, které zůstanou neměnné jako silnice a železnice,
na. vodní toky, potřebu založení nových odpadů pro·
povrchovou vodu a pro budoucí zařízení odvodňovací
nebo zavodňovací. O genere~ním směru a šířce vodních
toků musí operující inženýr rozhodnouti sám. Není
to tak o1;ltížné, jak se na prvý pohled pro zeměmě-
řičského inženýra zdá. Existuje celá řada pomocných
hydrotechnických tabulek, podle kterých se snadno
určí šířka a hlotibkavodního příkopu, což je základ
k tomu, abychom určili pouze poti:ebný pruh pozemku
pro vodní zařízení potřebné.

Dále je třeba rozhodnouti o hustotě cest a cestních
příkopů, aby síť komunikací nebyla zbytečně předi-
mensována nebo opět nedostačující. Hustota a vzdá-
lenost jednotlivých cest v celém operačním obvodě je
závislá od povapy půdy a kultur, které budou na po-
zemcích pěstované.· U pozemků s těžkou půdou bude
vzdálenost cest v jednotlivých blocích, tak zvaných
projekčních odděleních, do 200 m a někdy půjdeme
i pod tuto odlehlost, zvláště u pozemki1 záhumenních
nebo pozemcích drobných držitelů se sl8lbým potahem.
Kde budou pozemky s půdou lehčí a vzdálenější a
navrhované náhradní pozemky ve větších výměrách,
půjdeme s odlehlostí cest od 250 až do 270 m. Tam
kde budeme chtíti umístiti pozemky účastníků s nej-
větší výměrou v tratích vzda.Ienějších, navrhneme od-
lehlost cest, kterou se bude potom říditi délka po-
zemku až na 300 m. Jen ve. vSUimečných případech
půjdeme i nad tuto vzdálenost. To ovšem je míněno
pro potahy zvířecí a nikoliv traktory, kde by se po-
tom situace pro dimensování odlehlosti cest podstatně
změnila. .

Rovněž budeme hledět oddělovati si půdy stejných
typů a bonit sítí cest alespoň v hrubých rysech. Je
třeba přihlížeti i k hospodářským vlastnostem,
abychom pro pozdější rozdělování měli bloky s po-
měrně stejnými poměry půdními' a produkčními. Také
je nezbytné oddělovati cestami pozemky orné od luk
a pastvin.

o Další záležitostí bude rozhodnouti o šířkách cest.
Sířky cest se navrhují s ohledem na jejich budoucí
frekvenci a druh povozů nebo strojů s kterými se po
nich bude jezditi. Víme,· že obyčejně selský vůz má
šířku 1,70-2,00 m a naložený žebřiňák 2,5,0-3,80 m.
Tedy kde bude frekvence nepatrná, většinou jen příle-
žitostná, vystačíme se šířkou 3 m; kde bude třeba,
aby se dva povozy vyhnuly, bude třeba šířky nejméně
5 m. Avšak je třeba také pamatovati na různé hos
podářské stroje, které se na pozemky dopravují a
které mají větší šířku nežli vozy obyčejné (žací stroj,
secí stroj, pohrabovače), takže u hlavních hospodář-
ských cest s šířkou 5 m často ani nevystačíme. Je
však třeba opět opatrnosti a rozvážnosti, aby příliš
bohatým dimensováním se neztrácelo mnoho plodné
půdy (nové cesty obyčejně jdou jen přes obdělávané
pozemky a jen výjiIhečně po starých cestách) a aby
se nadměrnými šířkami nezdražovalo jejich budování
a nezatěžovala obec s pozdějším jejich udržováním.
Grafické zpracování návrhu provedeme v již zmíně-
ňém přehledném plánu v měřítku 1:5000 a sice sche-
maticky vyjádříme směry nových cest, směry odpad-
ních a cestních příkopů s označením spádů, objekty
(propustky) s vyznačením světlosti a posléze navrho-
vaný směr orání v jednotlivých projekčních odděle-
~ích. Je samozřejmé, že všechny příkopy ať již cestní
nebo odpady pro povrchovou vodu musí vzájemně
spolusouviseti s vyřešenými poměry spádcivými a
vždy vyiístiti do nějakého hlavního sběrače neb vodo-
téče, aby projekt nenarazil na vodoprávní obtíže. Při
vytyčování cest je nezbytno dbáti zásady; vytyčovati
cesty v projekčních odděleních mezi sebou pokud
možno rovnoběžně, aby náhradné pozemlty měly pra-
videlný rovnoběžníkový tvar.. .
Vypracovaný prQjekt komunikací se projedná s vý-

borem účastníKů, který má závažné slovo v rozhodo-
vání o vhodnosti projektu, poněvadž nevhodně zalo-
žený projekt by jim natrvalo stížil podmínky vnitřní
dopravy. Potom se projekt pro úřední projednávání
v hlavních trasách' a křižovatkách v přírodě provisor-
ně .vytyčí nabílenými laťkami, které se po schválení
projektu opět o<;lstraní.
Po skončení projekčních a stabilisačních prací v pří-

rodě, přistoupí se k úkolu zvoliti vhodnou methodu
měřičskou k vyhotovení mapy nového stavu pro nové
rozdělení. Jak již bylo vzpomenuto, vyskytuje se zá-
sadně možnost dvojího způsobu řešení. Buď postu-
povati rnethodou polygonálně-trigonometrickou a vy-
hotovovati novou originální mapu, a na té provésti
rozdělení nového stavu,' nebo použíti stávající kata-
strální mapy za podklad pro vlastní práce scelovaci.
Naznačíme nejprve organisaci měřičských prací při

šcelování podle methód novoměřičských (podle mě-
řičské instrukce A). Rozvrh polygonální sítě musí se
díti současně s vytyčováním a projektováním společ-
ných zařízení. Rovněž body podrobné triangulace a
body volené protínáním nutno ,umísťovati tak, aby
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~pojováním polygonálními tahy jsme měli již pro vý-
počet plochy obvodového polygonu vnějšího a vnitř-
ního praci usnadněnu a nemusili vedlejšími tahy ob-
vodové polygony teprve vytvářeti. Dlužno při rozvrhu
polygonální sítě postupovati tak, aby se práce pro-
váděla co nejhospodárněji a zbytečně se neprodražo-
vala. Rovněž zachováváme základní pravidlo určo-
vání polygonových bodů vždy na křižovatkách cest,
aby pro analytický výpočet ploch se jednoduše vy-
tvářela jednotlivá projekční oddělení a byla tak zjed-
nodušena práce počtářská. K takto účelně volené po-
lygonální síti, připojíme detailní měření a sice tak,
že kreslíme situaci v určitých souvislých partiích, jak
předepisují měřičské instrukce, aby byl potom doko-
nalý přehled -při předpisu analytických plošných vý-
počtů. Bohužel, že tento způsob vyhotovování polních
náčrtků není dosud běžný v komasační praxi. Origi-
nální mapa se vyhotovuje v měřítku 1: 2000 a sice
objekty staré jako silnice, kat. hranice, dráhy a obvod
místní trati se rýsují černě a nové objekty červeně.
Odhad se přenáší pantograficky z odhadní mapy a' rý-
suje se modře. Tímto postupem by byly dokončeny
přípravné práce methodou nového měření pro vlastní
práce scelovací.
Druhý způsob, využití 'hlěřičských podkladů stáva-

jící katastrální mapy, bude cestou pro mnohého velmi
lákavou, ale schůdnou pouze pro dobrého' praktika,
který ví jak v katastrální mapě pracovati a co od nl
může očekávati. Je obtížnější úlohou zanášeti větší
polygonální měření a prováděti veškeré plošné opera-
ce v katastrální mapě, než-li novoměřičskou metho-
dou vyhotovovati novou originální mapu. Tato metho-
da je u úřadů pro agrárni operace dosud ve stadiu
příprav a studia.:
Uvedeme ještě několik praktických poznatků o vlast-

ní technice scelování, kterak je možno práci účelně
rozvrhovati a připraviti ji tak, aby nejdůležitější
úkol, rozdělení nového stavu, organicky vyplynulo
II předchozí přípravy. "
V citovaném již min. nařízení je zmínka o jednání,

které má zajistiti ve scelované obci veškeré potřebý
půdy pro nejrozmanitější účely a kterak by se v rám-
ci scelování dala opatřiti. Navrhovatel s výboretn
účastníků má bedlivě projednati všechny naléhavé
potřeby předem, poněvadž po novém rozdělení je již
těžko vhodný pozemek pro nějaký společný' účel opa-
třovati.
Vyčerpáme všechny možnosti, které se obyčejně

u venkovských obcí vyskytují. Je především třeba
vyšetřiti potřebu nových stavebních míst, nebo za-
jistiti uvolnění a rozšíření ploch dvorů pro stávající
již zemědělské závody, které jsou stísněny v místn'í
trati (podle vI. nař. 208/43). Potom stanoviti plochy
záhumeních pozemků pro každého, kdo má na ně
nárok. Sířka záhumenky se zpravidla řídí šířkou sta~
veni. Komu nelze zříditi záhumenku, má se alespoň
zajistiti plocha pole třeba málé výměry, ale blízko
hospodářských budov. Dále je třeba pamatovati
s vhodnými pozemky pro školu, obecní dům, hasič,
skou kůlnu, hříště, hřbitov, výběh pro dobytek, mrcho-
viště a remízky. Je-li v místě vhodná voda, nemá se
zapomenouti na zřízení koupaliště, brodidla pro doby-
tek, požární nádrže ~ sádky pro ryby. Podél širších

cest u větších odpadů budiž pamatováno na výsadbu
ovocných stromů, co by měl každý navrhovatel
zvláště neúnavně propagovati. Dále je účelné, roz-
tříditi bonitní třídy do skupin, na př. u rolí nejlepší
půdy bonitní třídy I až IV, střední půdy se seskupe-
ním bonitních tříd V až VII a horší půdy ve skupi-
nách bonitních tříd vm až X; v těchto skupinách
pak moŽno pro vyšetření náhradných pozemků
uvažovati celkovou plochu a cenu skupin na místě jed-
notlivých bonitních tříd. Rovněž louky roztřídíme
alespoň na dvě skupiny - sladké a kyselé - také
ve vhodném seskupení bonitních tříd.
Vzhledem k tomuto rozdělení možno přidělovati

náhradní pozemky, pokud nebude jiných překážek, po-
dle velikosti zemědělských závodů třeba takto: účast-
níkům majícím závody ve velikosti přes 10 ha, při-
dělují se role v 1-3 kusech, louky v 1-2 kusech.
Účastníkům s výměrou do 10 ha role v 1-2 kusech,
louky v 1'kuse. Do tohoto počtu nepočítají se záhu-
menky, různé příměrky k lesum, ~ístní trati, sta-
vební místa, lesní půda atd., Podle vytyčeného sche-
matu jsou ovšem možny potom malé úchylky v jed-
notlivých skupinách, pokud tím nebudou dotčeny ná-
roky ostatních účastníků a pokud se dosáhne lepšího
scelení.
Velmi důležitým přípravným jednáním pro nové

rozdělení je t. zv. přijímání přání účastníků. Každý
přímý účastník má právo projeviti přání, kde by chtěl
míti náhradné pozemky, ovšem není-li proti němu ná-
mitek s hlediska všeobecných zásad scelovacích, a
je-li rozumné a proveditelné. Zde velmi záleží na pro-
vádějícím inženýrovi, aby dovedl usměrniti jednotli-
.vá přání tak, aby obratným jednáním přivedl účast-
, níka tam, kde již si předem bud' v poznámkách neb
myšlenkách náhrády jednotlivým účastníkům stanovil
sám, podle své nejlepší 1Ívahy a' do čeho odpovědně
vložil všechny místní znalosti a své zkušenosti, které
během všech prací nasbíral v příslušné obci.

Po takto dokonale setavené přípravě a protokolár-
níp1 sepsání s účastníky může se konečně přistoupiti
k stěžejním kancelářským pracem, k vlastnímu roz-
dělování nového stavu. Hlavními pomůckami nám
bude rejstřík II. díl starého stavu a protokol přání.
Hledíme postupovati opět tak, abychom vyčerpali
nárok každého účastníka' a zároveň zaplňovali ná-
hradnými díly jednotlivé tratě nebo projekční od-
děleni. Nárokem účastníka rozumí se výměra a cena
jeho držby, z rejstříku II. díl, zmenšená o příspěvek
na společná zařízení. Tento nárok musí býti dodržen
až na zákonitě přípustné odchylky, které činí v ploše
až ± 20%, to znamená, že náhrada může býti větší
neb menší až o ~/5 plochy a v ceně o l / 20' Abychom
se vyhnuli větším odchylkám a náhrady ostřeji od-
dělovali, dělíme zásadně na cenu, to znamená, že
nárok účastníka vyjádříme si v ceně a oddělujeme,
respektive přidáváme plochy vyjádřené v penězích.
Po rozdělení jednotlivých projekčních oddělení zane-
seme náhradné celky do t. zv. rejstříku záznamního,
kde vyjádříme rozdíl mezi nárokem po odečtení pří-
spěvku na společná zt1řízení v ploše a ceně a součtem
nových náhradných pozemků. Tím zjistíme, má-li
účastník náhradné pozemky v dovolených mezích jak
v ploše, tak i v ceně. Po zakreslení náhradních dílů
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tužkou do originální mapy odsuneme z mapy míry
a venku v přírodě náhradné díly vytyčíme a omezní-
kujeme.
Prozatímním předáním náhradných celků v příro-

dě, skončila zároveň hlavní část komasačních prací,
takže rolníci mohou již pracovati na novém uspořá-
dání pozemků. Postup prací organisujeme tak, že
přání přijímáme v jarních měsících, rozdělujeme par-
. cely na mapách v létě a vytyčujeme a předáváme
náhradné pozemky na podzim. V zimě se pracuje
na závěrečných pracech definitivního rejstříku náhrad
a adjustaci map.
Zbývá ještě se zmíniti o pracích závěrečných, které

znamenají vyhotovení pomůcek pro provedení v ka-

tastru a pozemkové knize. Jsou to grafický podklad
(nová katastrální mapa) a vývoj nového stavu držby
pro katastrální dílo a návrh nové pozemkové knihy
s kopií mapy pro knihovní soud, které musejí být
vyhotoveny tak, aby bez dalšího měření daly se do-
savadní operáty nahraditi novými, zajišťujícími sce-
lením nově vytvořený stav pozemkové držby.

Dalo by se ještě mnoho připomenouti z praktických
poznatků o technice scelování, ale to by již přestou-
pilo rámec informativního článku, který měl pouze na
zřeteli poukázati na důležitost scelování pro racionali-
saci našeho zemědělství a zároveň vzbuditi větší zá-
jem o tyto práce zvláště u civilních zeměměřičských
inženýrů.

Zvýšení pracovního výkonu - toť požadavek dneškí doby. Dotýká se poc1W'[;itelně i 'země:měřičského
inženýra jako výkonného pracovníka i jako vedoucího pracovních skupin. Olánek podnětně, upozorňuje na tyto
oba pracovní úkoly inženýrské.

Tělesná a duševní práce jako výsledek svalové a
mozkové činnosti jsou mezi sebou spojeny nedělitelně.
Bez spolupráce nervového ústředí nenásleduje žádný
i nejjednodu~ší pracovní pohyb. Tělesná únava vede
k duševnímu ochabnutí a čistě duševní práce činí
nárok na naše svaly a to v takové míře, až konečně
celé tělo ochabuje. Pro cílevědomý pracovní výkon jest
bezpodmínečným předpokladem duševní a tělesné
zdraví. Všestranný pohyb, voda, čerstvý vzduch a
slunce, toť jsou vflké prameny zdraví. Čerpáme-li
z nich denně, budeme se těšiti pocitu dokonalého zdra-
ví. Každá tělesná nebo' duševní práce musí se teprve
nacvičiti. Cvičením stoupá pracovní výkon a oddaluje
se únava. Nauka cviku pozůstává z určitých dušev-
ních a tělesných plnění, směřujících k tomu, aby bylo
docíleno žádaného pracovního výkonu. V mozku musí
, býti jisté cílévědomé spojení mezi jednotlivými středy
zapojeno, mezitím co necílevědomé spojení musí býti
vypnuto. Podrážděním od nervových center přivede se
do pohybu náležitá svalová skupina, mezitím co ne-
cílevědomé pohyby musí býti vyloučeny. S prací dosta-
vuje se tělesná únava, která má za následek duševní
únavu, jež se projevuje snížením výkonu paměti,
smyslových orgánů, pozornosti a j. Při tom je velmi
důležité, mizí-li únava po ukončení práce, nebo event.
den ze dne 'zbytek únavy zůstává jako následek ne-
dostatečného zotavení. V tomto, případě se dojde pak
k »přepracování hmoty« neboli k nervové vyčerpa-
nosti.
Pracovní výkon, nakreslený vé formě křivky pro

určitý druh a způsob<práce je charakteristický pro
každého jednotlivce. Avšak pracovní křivky jed-
notlivců vykazují skutečně veliké rozdíly. Všimněme
si, v čem je příčina těchto rozdílných pracoVních
výkonů. Především je zde přímá závislost na původu,
rase, stáří, rodu, způsobu vedení života a pojetí života
člověkem. V nemenší míře rozhoduje též chuť a ne-
chuť k práci. Chuť k určité práci působí silným vze-

stupem pracovního výkonu a sDlzením únavy, na-
opak nechuť k práci vede k zvýšené sebekontrole a
k nervovému vyčerpání. Co vlastně zmenšuje chuť
k práci? Především nevhodný druh práce, špatně ho-
norovaná práce, dále práce přes čas, práce ve svátek}
nedostatečné zotavení, špatné jednání, zmechaniso-'
yaný výkon, který 'často okrádá člověka o pocit uspo-
kojení z výsledku námahy čili o tvůrčí uspokojení, jež
je přirozeným naplněním lidského života, života· kaž-
dého člověka, který chce míti pocit své užitečnosti
a důležitosti. Pracovní výkon může rozvinouti k nej-
vyššímu stupni jen ten, kdo je skutečně na svém
místě. Proto znalost základních charakterologických
měřítek pomůže rozhodnouti, aby práce nebyla volena
proti povahové tendenci, tím se vyhnemé nevhodnému
druhu práce, který zmenšuje chuť nebo vyvolává ne-
chuť k práci. Práce přes čas a práce ve svátek působí
fysiologicky zvýšením duševní únavy v důsledku
zmenšeného duševního rozptýlení. Toto a nedosta-
tečné zotavení jsou nejkratší cestou k nervové vy-
čerpanosti. Důležitost náležitého zotavení, které je
doplňkem práce, popsal· velmi dobře Ing. Vilém Mo-
ravec v článku »Práce a zotavení« ve Věstníku SIA
ze dne 20. XII. 1943.
V řízení práce zamezení všeho, co snižuje radost

z práce, jest jedním z nejdůležitějších problémů.
Radost jako duševní projev, duševní stránka života
je kulturnímu člověku hlavní, neboť pro ,ni žije. Bohu-
žel většina lidí nedovede využíti bohatství života. Lidé
o sobě nedovedou velmi často objektivně myslit. Člo-
věk je živý stroj, který místo mazání olejem, jež je
nezbytné pro provoz a dobrý výkon stroje, potřebuje
psychologického porozumění. Logika je zde velmi často
jemným pískem v mechanismu stroje. ČlověkU s ní
málo porozumíme, ale porozumíme mu snadno psy-
chologicky. 1íeknete-li druhému, že to neb ono dělá
špatně; zničíte mu chuť k zlep.šení. M!sto oleje dal
jste písek do stroje. Začněte chválou a poctivým uzná-
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ním a pak upozorněte druhého na jeho chyby nepří-
mo, nebo než začnete kritisovati, přiznejte druhému
skromně, že jste také dělal chyby, promluvte o svých
chybách a pak ho kritisujte. Málo kdo na to pomyslí,
aby šetřil důstojnosti druhého. Často prosazuje~e
své »já«, hrubě nedbáme citů druhých, hubujeme a do-
konce vyhrožujeme. Ač při troše rozmyslu, pochopení
osobnosti druhého, by výtka vyzněla docela důstojně
společensky.

Správnou cestou pro zvýšení pracovního výkonu je
jedině cesta úspěšného jednání s lidmi. V čem spočívá
toto úspěšné jednání? Docela v malém. Již Napoleon
říkal: »Lidmi vládnou hračky.« Ano. Lidé jsou malé
děti. Každý touží po uznání a pochvale, každý má rád
poklonu. Snažte se druhému porozuměti a učiniti ho
o něco šťastnějším. Neskrblete pochvalou, pochvalte
každé sebemenší zlepšení. Povzbuzujte, říkejte, -že věc
půjde snadno. Dejte druhému věděti, že jsté přesvěd-
čeni, že to dovede, že má k tomu schopnosti, že o tom
sám dobře neví, a uvidíte,. že bude pracovat s trojná-
sobnou chutí, aby Vás nezklamal, aby se vyznamenal,
Tím probudíte v druhém tvůrčí spolupráci. Važme si
druhého jako spolupracovníka, ať je vaším podříze-
ným dělníkem nebo vysokým představeným. Dejte
druhému příležitost k uplatnění jeho zkušeností. Po-
čítejte s jeho spoluprací při podávání návrhů na
zužitkování organisačních nebo konstruktivních zlePT
šení ..Člověk žije hluboko pod svými možnostmi, neboť
zpravidla nedovede využíti svých skrytých schopností,
jež jsou nesmírně zajímavé a přímo neomezené, ob-
zvláště ve směru zlepšení společenské techniky.
Schopnost vzbuzovat nadšení v l~

dech měl by každý pokládati za své ne}
větší duševní aktivum a své'nej~ětší
umění.

. Uznáním a povzbuzováním lze probu·
dit v každém pracovníku jeho nejlepší
v 1a st n o s t i a ti m po d s t a t n ě z výš i t j e h o
v Ý k o n. Chcete-li, aby se druhý v něčem zlepšil, dě-
lejte, jako by již v této věci opravdu vynikal. Tím, že
ho idealisujete, on se bude snažit, jen aby vás nezkla-
mal, neboť zpravidla lidé jsou poctiví a chtějí plniti
své povinnosti. Výjímky jsou. vzácné. Nepoctivý člo-
věk, který by vás chtěl podvesti, zachová se rovněž
. slušně, dáte-li mu najevo, že ho pokladáte za slušného.
poctivého a: řádného člověka. Proto neodsuzujte! Ne-
šetrná kritika zabije v člověku ctižádost a sniiuje
jeho pracovní výkon. Odsuzovati dovede každý dušev-
ně méněcenný člověk. '.

Snažme 'se upřímně se dívat na věci očima druhého.
Odhoďte ze sebe kyselou masku nevlídnosti a povýše-
né nadutosti. Usmívejme se, učme se příjemně se tvá-
řit, neboť všichni touží po sympatii a ohleduplném
jednání. Nešetřme slov pochvaly· a uznání, jako:
»Máte dobrý nápad«, »to je dobrá myšlenka« a pod.
Má-li se práce hýbati, je třeba podporovati soutěži-
vost, dáti příležitost druhým ukázat co kdo dovede.
Každý má v sobě vrozenou snahu zvýšiti výkon, aby
se vyznamenal. Je to touha vyniknout, nebo touha
cítiti se důležitým, z kteréžto pohnutky 'vychází
všechn~ jednání člověka.
Nyní několik slov specielně· o praksi zeměměřičské

resp. o pracovním výkonu při provádění měřičských
prací v poli. Zde se jedná o výkon kolektivní, o spolu-
práci pracovní skupiny. Každý jednotlivec jako složka
musí býti dobře vycvičen. Musí míti chuť k práci a
musí se k ní hodit. Figurantem nemůže býti každý.
K tomu je třeba určité inteligence a tělesné zdatnosti.

Do kolektivního výkonu zasahují rozdílné povahy
lidí, jež mají vytvořiti kolektivní soudržnost. Přátel-
ské sblížení spolupracovníků, které zvyšuje a udržuje
zájem o spoiečnou práci, není vždy snadné a obyčejně
se projevuje teprve po určitém čase. S hlediska cha-
rakterologie jedni jsou upjati ve spolupráci, druzí zase
mají vrozený smysl pro přátelskou souhru v práci,
jiní jsou příliš sebevědomí a povýšení, že se stávají
nevítanými společníky. Proto zapracovanou, kolektiv-
ně soudržnou pracovní skupinu nedoporučuje se často
měniti v jej~m složení, chceme-li, aby se nesnížil pra-
covní výkon. Není to pracovní výkon inženýra, nýbrž
pracovní výkon skupiny. úkolem inženýra je napo-
máhati k většímu pracovnímu výkonu zásahem svého
ducha, říditi práci, využívati svých schopnosti a skry-
tých možností ve směru zlepšení lidské spolupráce pro
dobré konstruktivní činy každodenního života.

Každodenní život á práce většiny z nás neskládá se
z dobrodružství a obětí, nýbrž často jen ze suchých
fakt, která je třeba oživiti, učiniti zajímavými, a po
většině z maličkostí, jako je laskavost, úsměv, přá-
telské gesto, značící porozumění a kulturu. Vlídnost
překonává všecky hranice. Buďme vlídní ke svým
spolupracovníkům, neskrbleme pochvalou, povzbuzuj-
me, říkejme, že věc půjde snadno. Dej t e d r u h é.
m u n a jev o, ž e mák p r á c i s c h o p n o S t i, f e
t o d o v e d e, a pro bud í t e vně m t v ů r č í
s p o I u p r á c i. Dbejme, aby se druhý cítil důležitým.
Je to nepsaný zákon, který fe pramenem samé civili-
sace .

Specielní charakter zaměstnání inženýra-zeměměři-
če klade zvláštní požadavek, především na jeho oči.
Oči jako přirozený fotografický aparát jsou vůbec
nejsložitějším a nejjemnějším agregátem v lidském
těle. Aby člověk viděl, nestačí jen neporušené oko,
nýbrž je třeba k tomu soUčinnosti zprostředkujících
nervů a práce mozku, která se promění v duševní
práci. Jsou to tudíž tři složky, které rozhodují v otáz-
ce únavy očí. Čím větší koncentrace očí vyžaduje prá-
ce, tím rychleji se dostavuje únava. Koncentrace očí
při vidění na blízko vyžaduje si práci akkomodačního
očního svalu, který se stahuje a posunuje dopředu,
v důsledku čehož závěs oční čočky se vyklene, čočka
se stane silnější. Tudíž je jasno, že vzdálenost posu-
zujeme námahou vnjtřních akkomodačních očních
svalů. Lze proto dobře pochopiti, že při inženýrské
tacheometrii se největší výkon klade na oko inženýra,
pracujícího se strojem. Jeho oko silně se namáhá
a unavuje v' důsledku neustálé činnosti akkomodač-
ních svalů a střídavé koncentrace očí při čtení na
různě vzdálené latě a střídavě při koncentraci na blízko
na odečítání ú,hIových hodnot na stroji. Z toho důvodu
je nutno, aby vedoucí inženýr a inženýr-pozorovatel
si svou práci střídali.

Níže uvádíme tabulku,. ve které jsou popsány různé
druhy. práce inženýra-zeměměřiče se zřením k jeď-
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notce oční námahy. Pokusíme se ji v generálních ry-
sech odůvodniti, abychom lépe pochopili, jak různý
druh práce méně nebo více unavuje naše oči.

Poř.
číslo

Poěet jednotek
, OěDi~áDl.hy

k

Obyčejné čtení, psaní a počítání
na stroji .

Běžná geometr. nivelace ze středu

Nivelace vysoké přesnosti .

Kreslení jemných drobných detailů

Kartírování . .

Inženýrská tacheometrie

Planimetrování nitkovým plani-
metre~

1

1
2%-5

8

8
13

Odečítání laťových údajů při běžné nivelaci vvžadu-
je sice soustředění očí při odhadu milimetrových hod-
not, avšak to netrvá dlouho. Vezmeme denní pracovní
výkon při běžné geometrické nivelaci ze středu bez
středních záměr 200 čtení. Označíme oční únavu »ul «,
která se rovná oční koncentraci krát 200, Ul = 200 k+
+ 100 k (námaha zapisovatele) = 300 k.
Nyní si povšimněme výkonů, kterými se inženýr

zaměstnává při odečítání údajů' při nivelaci vysoké
přesnosti. Při 'použití nivelačního stroje typu Wild
N ID a Wildových invarových latí jedná se zde o ode-
čtení dvou údajů na každé lati. Přitom klínový' způ-
sob nastavování vyžaduje dvojnásobného soustředění
očí; k tomu ještě nutno pro každé odečtení připočísti
soustředění na bubínek, na kterém se odečítají zlom-
ky milimetrů. Oční námahu při provádění nivelace vy-
soké přesnosti U2 pak lze vyjádřiti: u2 = 400 k +
+ 400 k = 2.%u, (bez oční námahy zapisovat~le),
kde 400 k je dvojnásobný počet laťových' údajů (t. an. čtení) a druhé 4;00 k je stejný počet odečtených
údajů na bubínku.

Přitom jest třeba konstatovati, že právě při použití
nejnovějších typů nivelačních strojů Kern a Zeiss
s obrazem bubliny převedeným opticky do zornéno
pole vedle obrazu latě, oční únava se dostavuje rych-
leji než při práci s nivelačním strojem Wild N m, kde
koincidence se pozoruje klidným okem . v hranolu,
umístěném na dalekohledu. Zde výhoda rychlejšího
docílení koincidence, provedená racionalisací pohybu,
prodlužuje dobu soustředění napětí očních svalů, stává
se pak nevýhodou pro inženýra-pozorovatele, který
při stejně dlouhé pracovní době pociťuje skoro dvoj-
násobnou únavu očí.

Nemenší oční únavu působí vedení polního náčrtu
při provádění novéhoměření, zejména při podrobném
měření v hustě zastavěných starých oóytných čtvr-
tích. Ještě větší námahu očí si vyžaduje sestrojování
plánů vynášecími přístroji při kartírování podrob-
néhoměření na papíře, napjatém na hliníkovou desku.

Inženýrská tacheometrie, o níž byla zmínka již
vpředu, vyžaduje od inženýra denní oční koncentraci
asi pro 4000 odečítaných hodnot, vezmeme-li v úvahu
80 bodů k,rát 5 odečtení laťových a úhlových hod;not.

4000 .
ua = 4000 k = 300 k = 13 Ul'

Pro planimetrování nitkovým planimetrem počítá-
me jeden úkon (jedno zapíchnutí kružítka) - 2 vteři-
ny, t. j. za 1 minutu 30 rozevření kružítkem. Dále
uvažujeme pro hodinový výkon 30 minut odpichování
a 30 minut přípravného soustřeďování. Tudíž pro
8 hod. práci:

30 X 30 X 8 = 7200 soustředění.
I >l

Z toho oční únava při planimetrováĎí:

7200
u4=7200k= 300 =24ul•

Výše uvedená tabulka slouží k povšechnému teore-
tickému uvážení. Schopnost snášeti větší nebo menší
počet jednotek oční námahy u různých lidí je různá.
Zejména nesmíme zapomínati, že z hlediska lékařského
činnost akomodačních očních svalů pravidelně zesla-
buje se normálně kolem 40 let, v tomto případě se
mluví o t. zv. vetchozrakosti. Proto práce, které vy-
žadují větší počet jednotek oční námahy, svěřujeme
mladším lidem s dobrým zrakem. '
Zejména krátkozrací by měli pamatovati, že je nut-

no pracovati při 25-35 cm vzdálenosti očí od před-
mětu, na kterém se pracuje a to při nejlepším osvět-
lení, což, bohužel, velmi často není. Je nutno, aby
světlo dopadalo zleva a více od zadu, seděti blízko
stolu,. nejlépe s šikmou podložkou, s hlavou lehce
skloněnou. -,
Při práci do blízka dopřáti si 9čím častého oddechu.

Odpočinek očí pro geometrovskou práci je nutnou její
součástí. .
Nemusím zde podotýkati, že dobrá výživa, potřebná

skla a vyrovnaný život jsou základnimi podmínkami
pro péči o zrak.
Provádění polních měřických prací klade velký po-

žadavek nejen na oči inženýra-zeměměřiče, nýbrž i na
jeho povšechnou tělesnou zdatnost, neboť velmi často
musí překonávati obtížné terenní překážky, někdy
až po kolena v blátě a za nepříznivého počasí, které ho
při práci často zastihne. Casto musí vykonati i více
kilometrů denně pěšky. .
Tato namáhavá práce inženýra-zeměměřiče, zejmé-

na dříve, nebyla dobře oceněna, náležitě vážena a
dobře honorována. Spatný plat v tomto odvětví lidské
součinnosti nejen snižuje chuť k práci, nýbrž i zleh-
čuje a podceňuje její nespornou důležitost.

Literatura:
Dr. Fr. Ma r e š: »Fysiologie smyslů«. Praha 1929.
Doc. Dr. V. For s t e r: »Duševní poruchy a jich léče-

ní«. Praha 1926.
Harry Walker H e pne r: »Umění líbiti se lidem«.1941.
D. Car n e g i e: »Jak získávati přátele a působiti na

lidi«.
InJ:!.'Vilém M'or a v e c: »Práce a zotavení«. Věstník

SIA Č. 12. 1943.
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V publikaci hlotvního úřadu ge04esie a kartografíe v SSSR (GUGK - glavnoje upravlenie. geode8ii
i kartografii) vyšel v roce 1944 Sborník vědecko-technických statí z geodesieJ kartografíeJ topografwJ ~
fotografie a gravimetrieJ v němž jest uveřejněn článek G. K. Z u b a k o v a a P. S. Z a k a t ? v a o geodétUJ-
kém vzdělání v SSSRJ jehož zkrácený překlad uvádí'fY!-. . . . v v v

V článku jest uveden celkový vývoj geodetického vzděl;iní až
v
<U:r;>ku 1944J ~eJsoo v ne~ vs~kJ bo.h~zelJ'

uvedeny údaje o délce studia a rozvržení látky podle jednotlivych rocntků. poukazuJ}' PT.0t? soucasne na cuynek
Ing. Kar'fJUŠkinaJ uveřejněný v L čísle Zeměměřického'věstníku z r. 1936J kde tyto údaJe JSOOzhruba obsazeny.

VysokoŠkolské vzdělání. astronomicko-geodetický ústav, který byl později pře-
nesen do Novosibirska a přičleněn jako fakulta k no-

V roce 1917, v rámci bývalého moskevského mě-o vosibirskému stavebně-inženýrskému ústavu Kujby-
řického ústavu (MMI-Moskovskij měževoj institut) ševa (NlSI _ novosibirskij inžiněrno-stroitělnyj in-
byla zřízena geodetická fakulta, jež se stala základem stitut iměni Kujbyševa).
nynějšího vysokého učení geodetického v SSSR. V roce 1939 na osnově geodetické fll:kulty NISI se
V roce 1922 se geodetická fakulta rozšiřuje a reor- zřizuje samostatné vysoké učení technické Novosi-

ganisuje. Pro přípravu odborníků se zřizují 4 odbory: birský ústav inženýrů geodesie, aerofotogrametriea
1. astronomicko-geodetický, kartografie (NIIGAiK - novosibirskij institut inžy:
2. geograficko-kartografický, něrov geodezii, aerofotosjomky i kartografii) s třeID1
3. instrumentální, odbory:
4. pro upotřebení geodesie v inženýrské práci. 1. astronomicko-geodetickým,
V roce 1924 se zřizuje odbor aerófotogrametrický 2; aer.ofotogeodetickým a

a zrušuje se odbor instrumentální; o něco později se 3. kartografickým.
zrušuje odbor pro upotřebení geodesie v inženýrské Učební osnovy jsou stejné s obory na MllGAiK.
práci. Výslednicí dlouholeté namáhavé práce GUGK a vě-
V roce 1930 na osnově geodetické fakulty MMI se deckých pracovníků MllGAiK a zvláště F. N. Kra-

zřizuje nové vysQké učení technicko-Moskevský geo- sovského jsou propracované a vroce 1943 schválené
detický ústav - (MGI - moskovskij geode~českij in.. nové učební osnovy a směry na vysokém geodetickém
stitut)*) s pěti odděleními: ' učení (vuz-ach) pro přípravu těchto odborníků:
1. astronomicko-geodetickým, 1. astronomicko-geodetických,
2. foto-geodetickým, '/ 2. kartograficko-geodetických,
3. kartograficko-geodetickým, 3. aerofoto-geodetických,
4. nauky o geodetických strojích a 4. kartografických,
5. městským, pOZději přejmenovaného na geodetic-, 5. pro stavbu geodetických stz:.ojů,aerofotoaparátů

ko-plánovací. a opticko-mechanických přístrojů.
V roce 1936 se MGI přejmenovává na .Moskevský Příprava odborníků ad 1. a 2. jest soustředěna na

ústav inženýrů geodesie, aerofo~~g~m~trte.a ~avrto-j geodetické fakultě, příprava ostatních na samostat-
grafie (MllGAiK - moskovsklJ institut inžInerov. ných fakultách: aerogeodetické, kartografické a pro
geodezii, aerofotosjomki i kartografii), zrušuje ~e ) stavbu geodetických štrojť.I.
geodeticko~plánovací oddělení a z ostat,níc~ se zřizují' 1. Inženýr astronomo-geodet jest určen hlavně pro
s~m?Statne fak~lty: V roce 1938 se ~~mcl kartogra; práce spojené se založením astronomickogeodetické
flcke fak~~ty zrlzuJe t. zv. pol?,graflCky odbor, ktery sítě SSSR, pro provádění přesné nivelace, pro měření
však se JIZ v roce 1941 zrušuJe. ,ř tížnicová, pro zpracování výsledkť.I měření a využití
Nyní má MllGAiK tyto 'fakulty: ' těchto pro účely vědecké a podnikatelské. Příprava
1. geodetickou s odbory astronomicko-geodetickým l těchto odborníkť.I spočívá v studiu vyšší geodesie po

a katorgraficko-geodetickým, teoretické i praktické stránce, teorie tvaru země, geo-
2. aerofotogeodetickou, t fysiky, gravímetrie, praktické astronomie. Současně
3. kartografickou, se jim dostává dostatečné průpravy ve státním topo-
4. opticko-mechanickou. fO grafickém měření.
Stále vzrůstající množství geodetických a karto- 2. Inženýr kartograf-geodet-má za úkol vykonávat

grafických prací, jejich postupný přesun do východ- a řídit komplexy prací pro vyhotovení státních topo-
ních částí státu si vynucuje zřízení vysokého učení grafických map; které by vyhovovaly požadavkům
geodetického na Sibíři. V roce 1932 se zřizuje v Omsku .národohospodářského a kulturního stavitelství a obra-

ny státu. Studium tohoto oboru se hlavn~ zabývá
topografickým měřením, nižší a vyšší geodesií v plném
rozsahu, aerografií, základními geodetiékými prace-
mi do 2. řádu včetně, polní astronomií s určením
astronomických bodů do 2. řádu včetně, vyhotovo-

*) Slovoinstitut překládáme jako ústav. V SSSR jsou
jím však označovány všechny vysoké školy. UniversŤtní
typy se nazýVají Vyšsoje.učebnoje zavěděnje a označují
se ·VUZ. technické typy se nazýVají Vy~soje techni-
čeBkojeuěebnoje zavěděnje a označují se VTUZ.
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, váním map, polními kartograficko-geodetickými pra-
cemi a upotřebením geodesie v práci inženýra.
3. Inženýr aerof9to-geodet provádí a řídí aerofoto-

geodetické práce. Studium těchto odborníků se obírá '
geodesií nižší, geodesií vyšší, hlávně pokud se týká
zakládání geodetické sítě do 2. řádu včetně; nej-
důkladněji se však probírá pozemní a letecká foto-
grametrie; k tomu patří též fysika, užitá optika,
theoretická mechanika, specielní nauka o strojích.
Jako zvláštní předmět jest upotřebení aerofotogeo-
detických prací při řešeni různých bárodohospodář-
ských úkolů.
4. Inženýr kartograf' jest určen pro sestavování,

redigování, úpravu a přípravu vydávání zeměpisných
map a atlasů a některých zvláštních map (politicko-
administrativních, hydrogeografických a pod.), jakož
i pro sestavování osnova přípravu k vydávání spe-
ciálních map. Příprava inženýra-kartografa jest stu-
dium: kartografie, topografie, geomorfologie, fysi-
kální, politické a ekonomické geografie, vyhotovování
různého druhu map, úprava a vydávání map, techno-
logie vydávání map, metody využití různého karto-
grafického a geografického .materiálu, nauky o ma-
pách a mapovém materiálu, kreslení, ekonomiky a
organisace kartografického podnikání. Studium vyšší
geodesie, aerofotog'rafie, fotogrametrie se omezuje jen
na ovládání základů, jelikož praxe nevyžaduje zvlášt-
ních prohloubených znalostí.
5. Inženýr optiko-mechanik se zabývá propraco-

vávánímkonstrukcí astronomických, geodetických,
fotogrametrických a aerofotograficliých přístrojů.
Příprava těchto se zaměřuje na studium theorie strojů
a mechanismu, technologie kovů, roztažnosti mate-
riálu, technického kreslení a pod. Současně se studují
otázky využití strojů v geodetickém podnikání, urče-
ní jednotlivých strojů, pracovní postup s nimi a okol-
nosti jejich využití. Musí také ovládat základní poža-
davky kladei1~ na tyto stroje.
Charakteristickou a odlišující zvláštností vyššího

geodetického vzdělání v SSSR., je to, že se pro-
vádí na specielních geodetických školách. Toto pod-
statně odlišuje sovětské geodetické vzdělání od
západoevropského a amerického. Jak jest známo,
v hlavních státech Evropy a USA. se příprava geo-
detů koná na různých vysokých školách technického
typu. Není pochyby, že při podmínkách sovětského
plánovaného socialistického ď hospodářství je organi-
sace přípravy odborníků geodetů v SSSR. nejvydat-
nější. za prvé proto, že, majíc specielní geodetická
vysoká učení technická, stojící oV popředí organisace
kartografických a základních geodetických prací na
území SSSR, skýtá možnost nejlépe plánovat početní
růst odborníků ve shodě s rozvojem geodetických a
kartografických prací; za druhé proto, že koncentro-
vání přípravy odborníků-geodetů na l!lpecielních ško-
lách dává možnost přípravy odborníků toho zaměření,
které nejvíce vyhovuje charakteru, druhu a obsahu
příštích geodetických, topografických, kartografic-
kých a gravimetrických prací.
Získané zkušenosti ukazují, že topograficko-geode-

tická činnost potřebuje inženýra, majícího důkladnou
theoretickou přípravu. Tato příprava musí být tako-
vá, aby odborník po ukončení vysoké školy měl v cel-

ku široký rozhled o stavu a pokroku činnosti ve svém
oboru; dále aby měl theoretické vědomosti pro úplné
porozumění všem' způsobům provádění různých geo-
detických měření, požadavkům ~ladeným na výsledky
měření a upotřebení těchto jak pro účely vědecké, tak
i praktické. Theoretické školení musí poskytnout in-
ženýrovi možnost snadno se význat v literátuře svého
oboru. Současně musí dobře ovládat funkce strojů a
přístrojů používaných při vyměřování různého druhu;
musí si též osvojit a zvlášť v sobě vypěstovat ve škole
patřičný cit pro vykonávání všech geodetických měře-
ní, která vyžadují zvláštní pozornosti, promyšlenosti
a jemného provedení těch vyměřování, která někdy
přesahují ráměc práce technické a tvoří oblast práce
vědeckotechnické. Mladý inženýr nemusí mít prak-
tické zkušenosti, které má inženýr-praktik, ale musí
mít dostatečné theoretické znalosti, které by mu umož-
nily osvojit si praktické zkušenosti v provádění práce.
Každá specialisace musí zahrnovat určitý a dosta-

tečně široký okruh vědecké a výkonné práce, v níž by
se odborník snadno vyznal v theoretické části a měl
také znalosti praktické. Výběr specialisací musí .mít
jasnou a konkrétní linii. V příbuzných oborech stačí
absolventu jen encyklopedické znalosti theoretické
i praktické.

Středoškolské vzdělání.
Vyšší geodetický úřad (VGU - vysšeje geodezi-

českoje upravlenie) započal ihned po zřízení v roce
1919 provádět topografické měření, při čemž se
setkal s problémem přípravy topografů ve větším
PQčtu. Proto již v roce 1920 byly otevřeny topogra-
fickéstřední školy (technikum) v Moskvě a Lenin-
gradě. Vzrůstající poptávku po topografech nemohly
uspokojit tyto dvě školy, na nichž bylo celkem ve
všech třech ročnících 250-300 studujících. Proto se
v létech 1929--30 zřizuje dalších 9 škol: v Charkově,
Novočerkasku, Tbilisi, Sarátově, Sverdlovsku, Tašken-
tě, Semipalatinsku, Omsku a Chabarovsku a v roce
1932 ještě v Mogilevě. V roce 1933 se některé školy
zrušily, některé byly reorganisovány na geologa-
hydrogeodetické školy. V roce 1936, když státní geo-
detická služba byla přičleněna k ministerstvu vnitra
(NKVD - narodnyj komisaríat vnutrennych děl),
existovaly jen 4 topografícké školy: v Leningradě,
Tbilisi, Tomsku a Taškentě. Aby byl vyplněn nedo-
statek techniků-topografů, bylo nutno dočasně sáh-
nout k přípravě topografů vkursech přímo u podni-
katelstev. Toto byl východ z nouze, ale nikterak ne
nejlepší, protože příprava si vyžádala více času a
námally, než by tomu bylo ve stálých školách. V roce
1939 se proto kursy reorganisují na topografické ško-
ly a zároveň byla zřízena Moskevská škola fotogra~
metrie, která má óddělení: fotolaboratorní, fotogra-
metrické a aerofotogrametrické.
Příprava geodetů střední kvalifikace má za účel

získat pomocný technický personál pro geodetické
práce. K tomu cíli jsou zřízeny tyto specialisace:
1. topografická, 2. geodetická, 3. kartografická, 4.
fotogrametrická, 5. fotolaboratorní a 6. aerofotogra-
fická.
Studium odboru topogz:.afického a geodetic.kého má

společnou učební osnovu do m. ročníku, ve IV. roč-

1946/37



Zeměměflčský Obzor 814
ročnlk 7/34(1946)člslo 2~

•
níku se osnova rozlišuje. Hlavní důraz se klade tla
praktický výcvik; pro theoretické studium jest určeno
1156 hod., pro praktický a laboratorní výcvik 1196 h.

1. Technik-geodet jest určen k provádění topogra-
fického měření všemi metodami a způsoby, k vykoná~
vání povinností pomocníka při základních geodetic-
kých a astronomických pracích I. a II. řádu, pro
zhuštění a pozorování sítě II. řádu a nižších, když
byl při těchto pracích ,nejméně 2-3 roky jako pomoc-
ník, a k vykonávání jednodušších prací pro zhodnocení
geodetických výsledků.

2. Technik-topograf jest určen pro topografické
měření, pro práce na stereofototopografických přístro-
jích, pro vyhotovování plánů 'podle leteckých snímků

a pro rozvinutí geodetického měření, jak výškového,
tak i vodorovného všemi způsoby a metodami.

3. Technik-kartograf vykonává pod vedením inže-
nýra práce spojené se sestavováním a přípravou k vy-
dání topografických map, všeobecně nesložitých geo-
grafických map a pod~ladů speciálních map.
Příprava fotogrametrů, fotolaborantů a aerofoto-

grafů má za účel připravit odborníky pro tyto práce.
Učební síť hlavního úřadu geodesie a kartografie -

GUGK, má podle stavu z roku 1944 dvě vysoká učení
technická (Vtuz - vysšeje techničeskoje učebnoje
zavěděnie) s celkovým počtem 1410 studujících, 7 to-
pografických škol (technikum) s 1267 studujícími
a školu fotogrametrickou s 306 studujícími.

ZEltIĚltIĚŘIŮSIi.Á. PRA'XE

Výpočet souřadnic 'todil
určených protinainim pomocÍ dvou spřažen;'(Ohpočítacích strojů.

Autor článku, nesmlouvavý vlastenec, bylloni v únoru zatčen gestapem, když ho '[Ifed tím nebylo možno
'[Ifinutiti k válečným pracím. Byl vězněn v Bmě v Kounicových kolejícH a tam umučen 19. března 1945. Tato
poslední jeho literární práce je myšlenkově zajímavá, třebaže bude sotva prakticky využita.

v § 214 katastrální instr. A. je návod, jak lze pro-
vésti výpočet souřadnic bodů, určených protínáním.
Jsou tam uvedeny tyto dva způsoby:

1. jednoduchým počítacím strojem nebo pomocí lo-
garitmických tabulek a

2. spřažených počítacím strojem.

V dalším vysvětl~ výpočet soufadni; bodu urče-
ného protínáním na dvou spřažených počítacích stro-
jích přímo. Tedy způsobem odlišným, než jak je uve~
deno v instrukci A. Z obr. 1 je patrno, ~e bod 1 je
průsečíkem orientovaných jižníků 0'21 a 0'31" Hledaný
bod 1má souřadnice Y1 a Xl' které vyhovují rovnicím

Y1 = Y2 +,S21 sin 0'21= Ya + S31 sin 0'31'

Xl = x2 + S21 cos 0'21= x3 + S31 cos 0'31'

jejichž prvá část je odvozena z hodnot daného bodu 2
a druhá část z hodnot daného bodu 3. Dále- vidíme,
že každá část této rovnice je složena ze součtu a sice:
souřadnice daného bodu a členu [s. sin 0'1 a Is cos 0'1,
v němž známe jižník, ale' doposud neznáme délku
strany s.
Vedoucí myšlenkou výpočtu je toto:

Nasadíme-li do jednoho spřaženého stroje na př.
dané souřadnice bodu 2 a pomocí sinu a cosinu jižníku
0'21 ve stroji k nasazeným souřadnicím bodu 2 připo-
čítáváme hodnoty L1y aL1 x, tu po určitém počtu

obrátek dospějeme k souřadnicím bodu 1. Totéž může-
me učiniti i ve druhém stroji, ovšem pomocí bodu 3.

Je tedy naším úkolem připočítávati v obou strojích
souřadnicové rozdíly L1y a L1X k souřadnicím daných
bodů 2 a 3 takovou metodou, až se objeví ve výsled-
ném počitadle obou strojů hledané souřadnice bodu 1.
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Postup výpočtu je tento:

Do prvého stroje, který v d/3.lšímbudeme nazývati
strojem vedoucím, nasadíme na patřičné místo vzhle-
dem k desetinné tečce do výsledného počitadla dané
souřadnice Y2 a x2• Do druhého stroje, který v dalším
budeme nazývati strojem pomocným, nasadíme ob-
dobně dané souřadnice bodu 3. Načež v obou strojích
nasadíme se zřetelem na desetinnou tečku do nasta-
vovacího počitadla hodnoty sinů a cosinů příslušných
směrníků, ovšem tak, aby sinus odpovídal souřadnici
Y a cosinus souřadnici x. Postavení páček bude dáno
znaménkem sinu nebo cosinu podle příslušných kva-
drantů. - Nyní je naším úkolem natočiti v obou stro-
jích ve výsledném počitadle souřadnicové hodnoty hle-
daného bodu i. Na stroji vedoucím počítá vedoucí
počtář, který výpočet řídí a na stroji pomocném po-
mocník, který mechanicky vykonává početní úkony,
které mu vedoucí počtář určÍ. - Oba úkony může
ovšem vykonati, i jedna osoba. Výpočet hledaných
souřadnic se děje postupným přibližováním. Dejme
tomu, že budeme souřadnice y vyrovnávati v obou
strojích na tutéž hodnotu a přibližovacím postupem
hledati konečnou hodnotu souřadnice x. Z náčrtu sítě
určí vedoucí počtář přibližně na celé metry délku
strany 821 a natočí pomocí této délky ve vedoucím
stroji souřadnice bodu 1 v prvním přiblíženÍ. Nyní
pomocník na svém stroji natočí hodnotu souřadnice
y, jak mu ji vedoucí počtář sdělil a hlásí vedoucímu
počtáři hodnotu. souřadnice x, jak ji má ve výsledném
počítadle svého (pomocného) stroje. Obecně může
nastati dvojí případ:

i. Buď je přetočeno, t. j. z náčrtu odsunutá délka 'i
strany 821 je delší než ve skutečnosti, nebo

2. případ opačný (délka strany 821 je kratší).

Zda nastal prvý či druhý případ, můžeme při určité
sběhlosti poznati přímo z rozdílu v souřadnicích x
obou počítacích strojů. (Souřadnice y jsme dotočili
v obou strojích na tutéž hodnotu.) Jako pomůcku
která nám tuto věc osvětlí a ulehčí, poslouží obrázek 2.

Tento obrázek lze nakresliti od ruky na kus papíru
podle polního náčrtu, který při výpočtu máme vždy
po ruce. - Je na něm vyznačen osový souřadnicový
kříž se směry, v nichž rostou soutadnice x a y.
Z obrázku je patrno, že jižník bodu 2 směřující k hle-
danému bodu 1 je v druhém kvadrantu a jižník bodu 3
je v kvadrantu třetím. Nyní nezapomeňme, že souřad-
nice bodu 2 jsou ve vedoucím stroji. Dejme tomu, že
po .natočení délky 821, jak jsme ji odsunuli z náčrtu
sítě, je souřadnice x vedoucího stroje větší, než sou-
řadnice stroje pomocného. To znamená, že souřadnice
y dosáhla hodnoty, která zhruba odpovídá svislé čáře
na obrázku čís. 2 vyčá.rkované. - Neboť v tom-
to případě bpd a, ležící na směru 021 má větší hodno-
tu x, než bod b, ležící na směru 031' - Tedy jsme ne-
dotočili; vzdálenost hledaného bodu 1 od bodu 2 jsme
z náčrtu odsunuli příliš krátce a je nutno zvětšiti
hodnoty y, čili délku [82a] vedoucího stroje prodloužiti.
- O jakou hodnotu, to je věcí praxe; lze ji zpravidla
odhadnouti zhruba na polovinu rozdílu souřadnic x
vedoucího a pomocného stroje. - Dejme· tomu, že
tento rozdíl činil v daném případě asi 2 m. Nyní ve-
doucí počtář prodlouží již natočenou délku 821 o 1 m

a sdělí opět výslednou souřadnici y pomocníku, který
si dotočí její hodnotu na pomocném stroji a ohlásí
hodnotu souřadnice x svého stroje vedoucímu počtáři.
- Vedoucí počtář opět porovná obě hodnoty souřad-
nice a podle rozdílu odhadne, o kolik se tímto přísko-
kem přiblížil nebo překročil hledaný bod.

Tento přibližovací postup se opakuje tak dlouho,
až dosáhneme v obou strojích přesně týchž souřadni-
cových hodnot.

i /'
~:.t
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Prvé přibližovací kroky se dějí zhruba na celé
metry; neznáme-li však ani přibližně délku strany 8?1'
přibližujeme se o celé deseti, ba stometry, další pří-
skoky se dějí po 10-50 cm, a ke konci po centi-
metrech. Chceme-li výpočet provésti přesně na centi-
ťiletry, je nutno ke konci výpočtu vyrovnávati hod-
notu souřadnice y na milimetrv. Císlo v obrátkovém
počitadle nám dává ve vedoucím stroji délku 821 a
·V pomocném délku 8S1'

Tímto způsobem lze nalézti i průsečík přímky se
sekční čarou jediným spřaženým strojem; tu natá-
číme souřadnicové rozdíly ve stroji tak dlouho, až
se ve výsledném počitadle objeví souřadnicová hod-
nota sekční čáry. - Druhý stroj je zde zřejmě na-
hrazen danou souřadnicí sekční čáry.

V následujícím uvedu dva početní příklady s vy-
světlivkami. Nejprve průsečík dvou měřických přímek:

Jest vypočítati souřadnice m. b. 3175, který je pni-
sečíkem daných měřických přímek 566-570 a 234-
235.

V tiskopise příl. čís. 90 instr. A. připraví se počet
takto:
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Daný bod
I

UrčovanÝ I Y I
x Ibod

I

ky= - 0,84687
566 + 30146,34 + 62675,02 kx:= + 0,53003

3175 Srn:= 267,74
Sv= 267,49

570 + 29919,60_ + 62816,93 Sp - Srn = - 0,25
L1 S= ± 0,36

Sm:=267,74 I LI YkP = - 226,74 I L1 Xk~ '= + 141,91 I
I I

ky= + 0,66347
234 + 29908,01 + 62640,45 kx = + 0,74779

3175 Srn 1=191,90
Sp= 191,84

235 + 30035,33 + 62783,95 Sp - Srn = - 0,06
L1 S = ± 0,26

Sm:= 191,90 I L1 YkP = + 127,32 I L1 XkP = + 143,50 I
Další postup je tento: Do vedoucího stroje nasadím

na 6--12 místo výsledného počitadla souřadnice bodu
566 a do pomocného stroje obdobně souřadnice bodu
234. - Nyní do nastavovacího počítadla obou stroju'
na 1.-5. místo nasadím příslušné hodnoty ky a
k;,; z náčrtu odsunu přibližnou vzdálenost bodu
3175-566 = 154 m a ve vedoucím stroji natočím
přibližné souřadníce bodu 3175.

V tomto případě obdržím y = 30 015,92,
x = 62 756,64.

Poněvadž mohu předpokládati, že takto vypočtené
souřadnice se budou jen velmi hrubě shodovati s de-
finitivními, budu nejprve vyrovnávati souřadnici y
vedoucího a pomocného stroje hrubě na celé metry.
- Proto oznámím pomocníku y = 30 016 m.Tento
-dostane na svém stroji zhruba tutéž hodnotu

y = 30 016,16,
x = 62 762,34, ale při 8 = 163 m.

Poněvadž přímka 566--570 je ve čtvrtém kvadran-
.tu a přímka 234-235 v prvém kvadrantu (příslušný,
náčrtek podle obr. č. 2 nechť si laskavý čtenář
nakreslí sám), vídím ze souřadnicového rozdílu
62 756,64-62 762,34, že jsem odsunul délku 8 příliš
krátkou. Rozhodnu se, že ji prodloužím o 3 m; pak
-dostanu ve vedoucím stroji

y = 30 013,38,
x = 62 758,23,

v pomocném stroji:

y = 30 013,50,
x = 62 759,35 při 8= 159 m.

Podle rozdílu souřadnic x vidím, že jsem se k hle-
danému bodu značně přiblížil. Proto nadále budu po-'
stupovat menšími kroky. Prodloužím délku 8 vedou-
cího stroje o 0,50 m na 157,50. Dostanu ve vedoucím
stroji: y = 30 012,96,

x = 62 758,50 a

v pomocném stroji:

y = 30 012,97,
x = 62 758,75 při 8= 158,20.

Podle souřadnicových rozdílů

62758,50
-62758,75

prodloužím ještě délku li vedoucího stroje o 0,10 m
na 157;60 m, pak na 157,65 a konečně na 157,66;
v pomocném stroji přejdu hodnoty 8= 158,05, 157,99
a konečně 157,98.
Hledané souřadnice bodu 3175 budou tedy:

y = + 30012,82 m,
x = + 62 '('58,58 m.

K výsledku jsem došel po šestém přiblížení. Po-
stavení páček bylo dáno znaménkem k'j a kx•

! V dalším uvedu výpočet bodu určeného protínáním.
Jest dán bod 2 souřadnicemi:

y = + 2936,00,
x= + 4722,09

f
a bod 3 souřadnicemi:

y = + 3033,58,
x= + 4649,73.

Jest vypočítati souřadnice bodu 1, kterýžto bod jest
prusečíkem orientovaných jižníků

021= 81,5754g,

031 - 381,1069/1"
V tabulkách najdu:

sin 021 = + 0,95841
cos 021 = + 0,28539
sin 031=- 0,29244
cos 031 = + 0,95628

Nasadím do výsledného počitadla vedoucího stroje
na 6.-11. místo souřadnice bodu 2 a do pomocného
stroje obdobně souřadnice bodu 3. - Do nastavova-
cího počit~dla obou stroju nasadím sinové a cosinové
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hodnoty jižníků °21 a °31 na 1.-5. místo. - Postavení
páček je dáno znaménkem přílušné funkce. - Další
postup výpočtu je tento: Z polního náčrtu odsunu
vzdálenost 821= 71 m. Vytočením této vzdálenosti
dostanu ve vedoucím stroji

y =3004,05
x=4742,35

y=3004,04
x = 4 746,31 - při 831 == 101,0 m.

Poté, posuzuje vždy obdržené hodnoty souřadnic,
prodlužuji nebo zkracuji
délku 821 postupně na 72,50, 72,10, 72,13, 72,15, 72,15,

a délku 831 postupně na 96,00, 97,39, 97,29, 97,21, 97,20,
až dostanu stejné souřadnice bodu 1:

y = + 3 005,15 a
x = + 4742,68.

V tomto druhém početním příkladě bylo odhadová-
ní diferencí 821 obtížnější, neboť velikost funkcí obou
jižníků byla příliš různá a souřadnicový přírůstek se
proto měnil nestejně rychle.
Budiž dále připomenuto, že lze vyrovnávat na tutéž

hodnotu v obou strojích i souřadnici x. Pak ovšem
v obr. čís. Z bychom si museli vésti tečkovanou orien-
tační čáru a b rovnoběžně s osou Y.
Výpočet definitivních souřadnic bodu určeného více

směry lze provésti poOle těchto zásad:
1. Orientujeme směry na daných bodech;
2. vypočteme přibližné souřadnice pomocí dvou

spřažených strojů (ze všech trojúhelníků).
3. Vypočteme definitivní souřadnice obecným arit-

metickým průměrem přibližných souřadnic.

Orientaci směrů při protínání vpřed nebo zpět vy-
konáme obvyklým způsobem. Orientaci směrů připro-
tínání kombinovaném lze provésti aritmetickým prů-
měrem vnitřního a vnějšího orientovaného směru,
při čemž pro vnitřní orientaci se použije libovolný
orientovaný vnější směr, mající oboustrannou visuru
jako nulový, pomocí kterého provedeme posun svazku
vnitřních směrů. Je nasnadě, že různé průseky směr-
níků mají rozdílnou cenu, která se řídí vrcholovým
úhlem příslušného trojúhelníka. - Bylo by proto \
třeba hodnotit podle toho i vypočtené přibližné sou-
řadnice zavedením vah.
V celku lze tuto početní metodu ocenit takto:
1. Je podmíněna dvěma spřaženými stroji; ty však

míváme jen zřídka po ruce.
2. Provedení výpočtu žádá od vedoucího počtáře

soustředěnou pozornost a jasnou obrazotvornost. Lze
proto tento způsob výpočtu doporučíti zejména při
posuzování počtářské schopnosti.
3. Provedení y.~počtu je rychlé a přesné. Při správ-

ném nasazení daných hodnot do stroje je chyba ve
výpočtu téměř vyloučena. Stane-li se přece, pak se
výpočet jen zdrží, ale k správnému výsledku se zase
přijde.
4. Tato početní metoda je důslednější a bezpro-

střednější než oba způ~oby výpočtu, jak jsou uvedeny
v instr. A. Jde přímo k danému cíli, aniž by odbočo-
vala k výpočtu pomocných veličin (délka strany,
nebo pomocný bod K).
Pro informaci ještě uvedu, že jsem touto metodou

vypočetl r. 1937 souřadnice více než sta detailních
měřických bodů. Průměrná doba, jíž kromě přípravy
vyžadovalo vypočtení jednoho bodu včetně zápisu vy-
počtených souřadnic do seznamu, byla asi 5--6 minut.

Obr. la 2. SIA, Praha. - Ing. Jaromlr Procházka.

Na půdě staroslavného Egypta s mnohotisí,ciletou
kulturou, kolébce geometrie v oblasti Středozemního
moře, žil v polovině 2. stol. po Kr. :Řek Claudios
ptolemaios v nejkrásnějším městě starého světa,
útočišti svobody duševní a ohnisku svobodného bádá-
ní, dědičce tajuplné Memfidy staroegyptských kněží
- Alexandrii. Po celé tisíciletí (3. stol. př. Kr . ...:--
7. stol. po Kr.) byly zde pěstovány vědy a působili
zde Eukleides, Eratosthenes, Apollonios z Pergy, Me-
nelaos, Hero z Alexandrie, Pappos.
Astronom, geograf a matematik ptolemaios zane-

chal mimo jiné také dílo »MO:{}'YJ/-LO:7:L",i}~ Evv'HxEuo~
ptpAí" ty« (13 knih mathematické soustavy), řadící se
k největším duševním pokladům starověku, podávající
souhrn tehdejších znalostí astronomických, jež on
sám podstatně doplnil, a mimo to i vědomostí trigono-
metrických a počtářských. Zůstalo vzorem skoro pO'

půldruhého tisíce let až do časů Koperníkových. Je to
jedna z nejpodivuhodnějších knih, jejíž vliv sahá přes
značný díl lidské historie a zřídka kdy mělo nějaké
dílo tak dlouhotrvající, přímo dogmatický vliv na
vývoj vě4iy. Ve 4. stol. po Kr. dostal spis příjmení
»/-LéyeXA.'YJ« Z jehož pozdějšího stupňování v »/-LéyíÓT'YJ«
!I. ve spojení s arabským členem »al« vznikl u Arabů
ve středověku titul »Tabrir al maghesti« a v Evropě
»Almagest«.
Arabové, jako dědicové antické vědy, Almagest ně-

kolikrát přeložili. Jejich vzdělanost se dostala na iber-
ský poloostrov přistáním Tarika u Gibraltaru (Džebel
al Tarik) v r. 711 a vyvrcholila později na vysokých
školách v Cordóbě a Toledu. V 13. stol. pak za panství
křesťanů šířila se, z těchto ohnisek arabská věda
do ostatní Evropy, zvláště -když bylo poznáno, že
Arabové mají přeložena též řecká díla, jež byla pova-
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žována již za ztracená nebo nebyla ani známa. Jeden
z prvních učenců, jenž přišel do Toleda, aby se věno-
val činnosti překlad~telské, byl Ital Gherardo Cre-
monese (1124-'-1187). Mezi jeho 71 překlady je i pře-
klad Almagestu do latiny, pořízený r. 1175, jenž se
pak stal základem prvního astronomického spisu se-
verského »Tractatus de sphaera« od Johanese de
Sacrobosco z Halifaxu, který působil na pařížské uni-
versitě kol r. 1256. První latinský překlad z řeckého
originálu, jejž dostal normanský král Vilém I. (1154
až 1166) od byzantského dsařeManuela Komnena
při sjednání míru, byl pořízen asi r. 1160. Byly to
však překlady neodborníků a teprve Regiomontanus
(1436-1476) přeložil řecký originál správně do lati-
ny, avšak dílo vyšlo tiskem až r. 1538.
V Almagestu uvedená tabulka tětiv kružnicových

oblouků, o níž budeme pojednávati, nebyla prvou
ve starověku, neboť již Hipparch - »otec astronomie«
(160--126 př. Kr.) - takovou sestavil, Ptolemaios
však její· výpočet zdokonalil. V geniálních geometric-
kých úvahách, potřebných k jejímu vytvoření, je již
vlastně obsažena goniometrie, ovšem že ne v rouše,
na jaké my jsme navykli, nýbrž zakuklena v řeckou
geometrii úměr, kodifikovanou Eukleidem.
Než naslouchejme pozorně, co nám vypráví des á-

t á k a pit o I a první knihy» Veliké soustavyc:

Vztah mezi tětivami a kružnicovými oblouky.

.(V závorkách uvedeny vysvětlivky textu, věty Eu-
kleidových' »Základů« a kde je lZe najíti v Geometrii
J. Vojtěcha z r. 1921 pro střed. školy.)
Chceme si .sestaviti příruční tabulku velikostí, jichž

nabývají tětivy, když obvod kružnice rozdělíme na 360
úsekú (stupňů). A sice užijeme k tomu tětiv, jež pří-
sluší obloukům rostoucím po :lf20, t. j. stanovíme,
kolik d!lků (~!Ln!L"m, partes) průměru kružnice od-
povídá těmto tětivám, když průměr sám jich má 120
(12011); neboť takovéto rozdělení osvědčilo se při pro-
vádění výpočtů jako praktické. Napřed však ukážeme
s nejmenším počtem pouček, jež se bU90U stále opa-
kovati, jak si určíme praktickou a rychlou metodou
přírůstky příslušné hodnotám tětiv, čímž dostaneme
nejen ihned použitelné číselné hodnoty tětiv, nýbrž
i jich vhodnou geometrickou konstrukcí dokážeme si
jejich správnost. Všeobecně budeme používati při

číslech sexagezímálního systému, neboť zlomky jsou
'nepraktické. Dále se spokojíme s takovým výsledkem
násobení a dělení, jako by šlo o stanovení při b I i ž-
n é hod not y, t. j. pokud zanedbaný zbytek se ne-
patrně liší od hodnoty, již pro praktickou potřebu
lze pokládati za přesnou. Budiž .A B O polokružnice

o průměru .A D O kol středu D. Z bodu D vztyčme
DB kolmo na .A O a rozpůlme D O v bodě E. Pak veď-
me spojnici E B, nanesme jí rovnou délku E Z a spoj-
me Z a B.
Tvrdím, že: A) Z D je strana desetiúhelníka (ve-

psaného), B) B Z je strana pětiúhelníka (vepsaného).
Důkaz pro A.: Protože úsečka D O je půlena v E

a v jejím pokračování je úsečka D Z, platí věta:

OZ.ZD+ED2=EZ2

[EukI. n,6: je-li EO=a,D Z= b,jest (2a+b)X
Xb+a2=(a+b)2].
Dále je E Z=E B podle konstrukce, tedy

OZ.ZD +ED2=EB2.
Jest však též E B2=E D2 + D B2 (Eukl. I, 47;

naše věta Pythagorova), tedy O Z . ZD + E fl2 =
I E D2 + D B2 čili O Z • ZD . D B2, odečteme-li na
obou stranách E fl2. Nyní jest D B=D O, tedy
O Z . ZD = D 02 čili O Z : DC =DO: Z D. Podle
toho je O Z v bodě D rozdělena podle krajního a střed-
ního poměru (t. j. v poměru »zlatého řezu«, Eukl. VI,
Def. 3; Voj. str. 126). Protože však strana vepsaného
šestiúhelníka a strana vepsaného desetiúhelníka v téže
kružnici, jsou-li naneseny na tutéž přímku, dělí se
v poměru krajním a středním (Eukl. XIII, 9; Voj.
r.tr. 126), a protože dále D O jako poloměr jest stra-
nou šestiúhelníka (EukI. IV, 15 dodatek; Voj. str.
84), plyne z toho, že Z D je rovno straně desetiúhel·
níka.
Důkaz pro B): Ctverec strany vepsaného pětiúhel·

níka je roven součtu čtverců stran, do téže kružnice
vepsaného šestiúhelníka a desetiúhelníka (Eukl. XIII,
10; Voj. str. 128). V pravoúhlém trojúhelníku B D Z
jest: B Z2=B D2+Z D2. Jest však B D stranou šesti-
úhelníka a Z D stranou desetiúhelníka (jak nahoře
dokázáno), tedy jest B Z (podle uvedené věty) stra-
nou pětiúhelníka.
Pomocí takto dokázaných vztahů dospíváme k urče-

ní následujících tětiv, klademe-li, jak jit řečeno, prů-
měr kružnice roven 12011:

1. DE= % r=3011, tedy DE2=900u2
DB = r= 6011, tedy D B2 = 3600U2

a z toho E B2= 4500U2, jako součet obou čtverců,
tedy E B = 67114' 55".
Protože E B = E Z (podle konstrukce) a ZD =

=E Z-DE, jest .

ZD = 67114' 55" - 3011= 37114' 55".

Tím je určena str a nad e set i ú h e I n ik a,
jako tětiva příslušná k oblouku rovnému 36 takových
dílů, jichž celá kružnice má 360, na 37114' 55" v té
míře, v níž má průměr 12011.

2. ZD = 37114' 55", tedy Z D2= 1375U2 4' 15"
DB = r = 60U, tedy DB2 = 3600112,

proto B Z2= 49751124' 15" jako součet obou čtverců,
a z toho B Z = 701132' 3".
Proto je str a n a pět i ú h e I n í k a, jež přísluší

obloúku 72°, rovna 701132' 3".
3. Ihned je patrno, že str a n a š e s t i ú h e I n í-

k a, příslušná oblouku 60°, je rovna 6011, protože je
stejná s poloměrem kružníce.
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4. Rovněž snadno určíme, že str a nač t v e r c e,
jež přísluší oblouku 90°, umocněna dvěma je rovna
dvojnásobnému čtverci poloměru, t .j. 7200/12, tedy
sama o sobě rovna 84/1 51' 10" v téže míře, v níž má
průměr 120p.

5. Strana r o v n o str a n n é h o t roj ú h e I n í-
k a, jež přísluší oblouku 120°, umocněna dvěma je
rovna trojnásobnému čtverci poloměru, t. j. 10 . 800P2,

tedy sama rovna 103/155' 23" v téže míře, v níž má
průměr 120/1 (Vojtěch str. 117: a/ + a6

2=4a6
2).

Tímto zpúsobem získané tětivy múžeme ihned použíti.

6. Je též jasné, že z těchto tětiv (t) možno snadno
určiti tětivy (t,.) příslušné výplňkovým (suplementár-
ním) obloukúm, neboť součet čtvercú obou těchto
tětiv je roven čtverci prúměru kružnice (t2 + ts2=d2;

t" = ý120/12 =t2).

Příklad: Tětiva (t) oblouku 36~ (t 36°) bylaurče-
na na 37/14' 55".

t2 = 1375/124'15", d2 = 14 400/12,

t.2=d2 - t2 = 13 024/1255' 45",

,ta= t 144°= 114/17' 37".
Totéž múžeme provésti i v ostatních případech (2-5).
Jakýmzpúsobem, vycházejíce z takto získaných

tětiv, múžeme určiti po řadě 'další, ukážeme až dále,
neboť nejdříve si uvedeme poučku, jíž je možno úspěš-

ně použíti k řešení této úlohy. Budiž vepsán do kruž-
nice libovolný čtyřúhelník A B O V a veďme v něm
úhlopříčky A O a B V. Poučka: Obdélník utvořený
z úhlopříček je roven součtu obdélníkú utvořených
z protilehlých stran, t. j.

AO.BV=AB.VO +AV.BO
(naše věta Ptolemaiova, Voj. str. 120).
Dúkaz: Sestrojme <t V B 0= <t A BE; přičteme-

li na obě strany <t E B V, dostaneme <t V B O+
4.EBV = <tABE+ <tEBV čili <tEBO =
<;:A B V.
Pak je též <t BOE = <t BV A, neboť jsou nad

stejným obloukem (A B, Eukleides m, 21), tedy
f::, BOE e-;> f::,. B V A (Vojtěch, str. 104), a proto
BO: OE=B V: V A (Eukl. VI, 4: v podobných
trojúhelnících jsou úměrné strany při stejných úhlech
i stejnolehlé strany ležící proti stejným úhlúm), ane-
bo A V .B O= OE. B V (Eukl. VI, 16: když čtyři
úsečky tvoří úměru, pak obdélník z vnějších členú
úměry rovná se obdélníku z vnitřních členú úměry).

Dále je podobně jako nahoře <t A B E = <t V B O,
a též <tBAE=<tBVO (BO, Eukl. m, 21), tedy
f::,. B A E '" f::,. B V O, a proto BA. A E=B V .V C
čili A B .V O=A E .B V. Bylo však A V .B O=
=0 E.B V; sečtením plyne A B .VO + AV.BO=
= AE.BV+OE.BV = (AE+OE)BV -
=A O . B V, což bylo dokázati.

Tato poučka musela býti předeslána.

I. Budiž A B O V polokružnice s průměrem A V.
Z A veďme tětivy A B a A O.Každá z nich buď dána
svou velikostí v té míře, v nÍŽ má průměr 120/1.Spoj-
me B O. 1\rrdím, že se dá určiti též tětiva B O.
Dúkaz: Veďme tětivy B V a OV. Určeny jsou pfir<>.
zeně i tyto, neboť přísluší k výplňkovým obloukúm
(předchozí odst. 6). Protože A B O V je čtyřúhelník
vepsaný do kružnice, platí

AB.OV +AV.BO=AO.BV (a)

Určeno je jak A O . B V, tak i A B . OD, tedy i rozdíl
A V. B o. Avšak A V je průměr, tedy lze určiti těti-
VU BC. (120.BO=A O.B V-AB.O D.) Zní tedy
i toho plynoucí věta: Když jsou dány dva oblouky
a k nim příslušné tětivy, je tím určena i tětiva, pří-
slušná r o zdí I u obou obloukú. Je jasné, že pomocí
této věty múžeme určiti pro tabulku nejen mnoho
dalších tětiv, ale zvláště i tětivu oblouku 120, nebot
známe jak tětivu 60° tak i 720.

II. Budiž úlohou k určité dané tětivě nalézti tětivu
příslušnou k p o lov i ční m u oblouku.
Budiž A B O polokružnice s průměrem A O. Dána

jest tětiva B O a oblouk B O budiž púlen bodem V.
Veďme tětivy A B, A V, B V, V O a spusťme z V kol-
.mici V.Z na A O. Tvrdím, že

OZ= lh (A O-AB).

Nanesme A E = A B a veďme spojnici V E. Protože
je A B rovno A E a A V je společná strana, jsou stra-
ny A B a A V (f::,. B A V) rovny stranám A E a AD
(f::,. E A D). Jsou však též úhly B A V a E A V sobě
rovny (Eukl. m, 27: obvodové úhly nad stejnou těti-
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oblouk tětiva šedesátina oblouk tětiva šedesátina

lho OP31'25" 1'2"50'" 23° 23p55'27" l' 1"33'"
1 1 2 50 1 2 50 23lh 242613 1 130
llh 13415 1250 24 245658 1 126

2 2 540 1250. 24lh 252741 1 122
2lh 237 4 1248 25 255822 1 119
3 3 828 1248 25lh 2629 1 1 115

3lh 33952 1248 26 2659 38 1 111
4 41116 1247 26lh 273014 1 1 8
4lh 44240 1247 27 28 048 1 1 4

5 514 4 1246 27lh 28,3120 1 1 O
5lh 54527 1245 28 29 150 1 056
6 61649 1244 28lh 293218 1 052

6lh 64811 1243 29 30 244 1 048
7 71933 1242 29lh 3033 8 1 044
7lh 75054 1241 30 31 330 1 040

8 82215. 1240 30lh 313350 1 035
8lh . 85335 1239 31 32 4 8 1 0-31
9 92451 1238 31lh 323422 1 027

9lh 95613 1237 32 33 435 1 022
10 102732 1235 32lh 333446 1 017
10lh 10 58 49 1233 33 34. 455 1 012

11 11 30 5 1232 33% 3435 1 1 O 8
l1lh 12 121 1230 34 35 5 1 1 O 3·
12 123236 1228 34lh 3535 6 05957

12lh 13 350 1227 35 36 5 5 05952
13 1335 4 1225 35lh 3635 1 05948
13% 14 616 1223 36 37 455 0&943

14 148727 1221 36lh 373447 05938
14% 15838 1219 37. 38 436 05932
15 153947 1217 37% 383422 05927

15lh 161056 1215 38 39 4 5 05922
16 1642 3 1213 38lh 393346 05916
16lh 1713 9 1210 39 40 325' 05911

17 174414 12 7 39lh 4033 O 059 5
-17% 181517 12 5 40 41 233 O59 O
18 184619 12 2 40% 4132 3 05854

18% 191721 12 O 41 42 130 05848
19 194821 1157 41% 423054 05842
19% 201919 1154 42 43 015 05836

20 205016 1151 42% 432933 05831 ;
20% 212111 1148 43 435849 05825
21 2152 6 1145 43% 4428 1 05818

21% 222258 1142 44 445710 05812
22 .225349 1139 44% 452616 058 6
22% 232439 1136 45 455519 O58 O

vou); v důsledkutol1o jsou i základny B D a D E sobě
rovny (Eukl. I, 4; Voj. str. 65, druhá věta shodnosti).
Jest tedy B D= Da, tedy i DE= Da. Proto jest
~ EDa rovnoramenný, a protože kolmice D Z jde
s vrcholu na jeho základnu, jest E Z - a Z (Eukl. I,
26). Jest však E a=E Z + a Z celý rozdil tětiv
AB a Aa, a proto aZ=lh (Aa-AB). Jestliže
však je dána tětiva oblouku B a, lze určiti snadno
tětivu výplňkového oblouku A B (věta 6~ nahořef
a proto lze určiti a Z jako lh (A a ..!.- A B). Protože
v pravoúhl. /::;.A D a je spuštěna kolmice D Z, dosta-
neme /::;.A D a ex> /::;. D Z a (Eukl. VI, 8), proto
A a : a D=Da : a Z čili A a .a Z=D (J2 (Voj. str.

oblouk tětiva šedesátina oblouk tětiva šedesátina
,

45%° 46p24'19" 0'57"54'" 68° 67p 6'12" 0'52" I'"
46 465316 05747 68lh ' 673212 05152
46lh 4722 9 05741 69 6758 8 05148

47 4751 O 05734 69lh 682359 05133
47lh 481947 05727 70 684945 05123
48 484830 05721 70lh 691527 05114,
48lh 491711 05714 71 6941 4 051 4
49 494548 057 7 71% 70 636 05055
49% 501421 O57 O 72 7032 3 05045

50 504251 05653 72% 705726 05035
50lh 511118 05646 73 712244 05026
51 513942 05639 73lh 71 4756 05016

51lh 52 8 O 05632 74 7213 4 050 6
52 523616 05625 74lh 7238 7 04956
52lh 53 429 05628 75 73 3 5 04946

53 533238 05610 75lh 73'2758 04936
53% 54043 056 3 76 735246 04926
54 542844 05555 76lh 741729 04916

54lh 545642 05548 77 7442 7 049 6
55 552436 05540 77lh 75 639 04855
55% 555226 05533 78 7531 7 04845

56 562012 05525 78lh 755529 04834
56lh 564754 05517 79 761946 04824
57 571533 055 9 79% 764358 04813

57lh 5743 7 055 1 80 77 8 5 048 3
58 581038 05453 80lh 77326 04752
58% 58385 05445 81 77562 04741

59 59 527 05437 81lh 781952 04731
59% 593245 05429 82 784838 04720
60 60 O O 05421 82% 79718 047 9

60lh 602711 05412 83 793052 04658
61 605417 054 4 83% 795421 04647
61lh 612119 05356 84 801745 04636

62 61 4817 05347 84lh 8041 3 04625
62% 621510 05339 85 81 415 04614
63 6242 O 05330 85% 81 27 22 046 3

63% 63845 05322 86 815024 04552
64 633525 05313 86% 821319 C4540
64% 64 2 2 053 4 87 8236 9 0452d

65 642834 05255 87% 825854 04518
65% 6455 1 05246 88 832133 045 6
66 652124 05237 88lh 8341 4 04455

66lh 654743 05228 89 84 632 04443
67 661357 05219 89% 8428. 54 04431
67lh 66407 05210 90 84 5110 04420

113). Dáno je A a. a Z, lze tedy určiti Da2, tedy
i tětivu

Da [= VA a~h-(A 6 A B)], (c)

jež přísluší polovině oblouku B a, což bylo dokázati.

Pomocí této věty možho získati též mnoho dalších
tětiv, jež přísluší k polovičním obloukům, a zvláště
z tětivy pro, oblouk 120 postupně tětivy pro 60, 3°,
11/2°a 3/4°. Nalezneme takto

t. 1I/2° = IP 34' 15"

t8J40 =Op47'8"
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oblouk tětiva šedesátina oblouk tětiva šedesátina

90%° 85p13'20" 0'44" 8'" 113° 100P 3'59" 0'34"34'"
91 853524 04357 113% 1002116 03420
91% 855723 04345 114 1003826 034 6

92 861915 04333 114% 1005528 03352
92% 8641 2 04321 115 1011225 03339
93 87 242 043 9 115% 1012915 03325

93% 872417 04257 116 1014557 03311
94 874545 04245 116% 102 233 03257
94% 88 7 7 04233 117 102 19 1 03243

95 882824 04221 11ni! 1023522 03229
951h 884934 042 9 118 1025137 03215
96 891039 04157 118% 103 741 O32 O

96% 893137 04145 119 1032344 03146
97 895227 04133 119% 1033937 03132
97% 901315 04121 120 1035523 03118

98 903355 041 8 120% 10411 2 031 4
98% 905429 04055 121 1042634 03049
99 911456 04042 121% 1044159 03035

99% 913517 04030 122 1045716 03021
100 915532 04017 122% 1051226 030 7
100% 921540 040 4 123 1052730 02952

101 923542 03952 123% 10542 26 02937
,

101% 925538 03939 124 1055714 02923
102 931527 03926 124% 1061155 029 8

102% 933511 03913 125 1062629 .02854
103 935447 O39 O 125% 1064056 02839

, 103% 941417 03847 126 1065515 02824

104 943341 03834 126% 107 927 02810
104% 945258 03821 127 107 2332 02756
105 9512 9 038 8 1271h 1073730 02740

105% 953113 03755 128 1075120 02725
106 955011 03742 128% 108 5 2' O27 10
106% 96 9 2 03729 129 1081837 02656~
107 962747 03716 129% 108 32 5 02641
107% 964624 037 3 130 1084525 02626
108 97456 03650 130% 1085838 02611

108% 972320 03636 131 109 11 44 02556
109 974138 03623 131% 1092442 02541
109% 975949 036 9 132 1093732 02526

, 110 981754 03556 132% 1095015 02511
110% 983552 03542 133 110 250 02456
111 985343 03529 133% 1101518 02441

111% 991127 03515 :1,84 1102739 02426
112 99295 035 1 134% 1103952 02410
112%, 994635 03448 135 1105157 02355

oblouk tětiva šedesátina oblouk tětiva šedesátina

135%0111p 3'54" 0'23"40'" 158° 117p47' 43" 0'11"51'"
136 1111544 02325 158% 1175339 01135
136% 1112726 023 9 159 1175927 01119

137 11139 1 02254 159% 118 5 7 011 3
137% 111 50 28 02239 160 1181037 01047
138 112 147 02224 160% 11816 1 01031

138% 112 12 59 022 8 161 1182116 01014
139 11224 3 02153 161% 1182623 O 958
139% 11235 O 02137 162 1183122 O 942

140 1124548 02122 162% 1183613 O 925
140% 1125623 021 7 163 1184055 099
141 113 7 2 02051 163% 1184530 O 853

14Ph 1131725 02036 164 1184956 O 837
142 1132744 02020 164% 1185415 O 820
142% 1133754 020 4 165 1185825 O 8 4

143 1134726 01949 165% 119 226 O 748
143% 1135750 01933 166 119 620 O 731
144 114 737 01917 166% 11910 6 O 715

144% 1141715 019 2 167 , 1191344 O 659
145 1142646 01846 167%' 1191713 O 642
145% 11436 9 01830 168 1192034 O 626

146 1144524 01814 168% 11923 47 O 610
146% 1145431 01759 169 1192652 O 553
147 115 330 01743 169% 1192949 O 537

147% 1151222 01727 170 1193237 O 520
148 11521 6 01711 170% 11935.17 O 5 4
148% 1152941 01655 171 1193749 O 448

149 11538 9, 01640 171% 1194013 O 431
149% 1154629 01624 172 1194228 O 414
150 1155440 016 8 172% 1194435 O 358

150% 116 244 01552 173 1194635 O 342
151 1161040 01536 1731h 1194826 ,o 326
151% 1161828 01520 174 11950 8 O 3 9

152 11626 8 015 4 174% 1195143 O 253
152% 1163340 01448 175 11~ ,5310 O 236
153 11641 4 01432 175% ~19 5427' O 220

153% 1164820 01416 176 _1195538 O 2 3
154 1165528 O14 O 176% 1195639 O 147
154% 117 228 01344 177 1195732 O 130

155 117 920 ·01328 177% 1195818 O 114
155% 11716 4 01312 178 .1195855 O 057
156 1172240 01256 178% 1195924 O 041

156% 11729 8 01240 179 1195944 O 025
157 1173528 01224 179% 1195956 O O 9
157% 1174140 012 7 180 12000 O O O

m. BudižA BOD kružnice s priiměrem A D a stře-
dem Z. Z A nanesme za sebou dva dané oblouky A B
a B O a veďme tětivy A BaB O, jež jsou rovněž
dány. Tvrdím, že vedeme-li tětivu A O, i tuto lze
určiti.
Bodem B veďme B ZE jako priiměr. Pak ~me

tětivy B D,O D, OE a D E. Hned je jasné, ž,etěti-
vou B O je určena tětiva OE, tětivou A B tětiva B D,
a touto opět 'tětiva DE.

Podle uvedené věty (ptolemaiovy) platí pro čtyř-
úhelník BOD E s úhlopříčkami B D a OE:

1946/45



Zeměměřlčský Obzor SIA
ročník 7/34 (1946) číslo 2-S

Protože B D . O E a B O • D E je známo, je tím urče-
no i B E . O D. Avšak B E je průměr a proto zbýva-
jící tětiva O D je určena též (120. OD = B D . O E -
- B O . D E), a tím i tětiva příslušná výplňkovému
oblouku A O, což bylo dokázati. Máme tedy větu:
Jsou-li dány dva oblouky a příslušné k nim tětivy,
je tím určena i tětiva příslušná k s o u čtu obou
oblouků.
Když ke všem dosud určeným tětivám připojíme

tětivu příslušnou k oblouku 1112°a vypočteme z tohoto
spojení postupně plynoucí tětivy, dostaneme pro ta~
bulku všechny tětivy, jichž velikosti ve stupních ná-
sobeny dvěma jsou dělitelny třemi (8/2.2 n= 3 n).
Neurčeny dosud budou pouze ty tětivy, jež přísluší
do intervalů lY-stupňových (1%° - 3° - 4%° -
6° ... ) a jež v každém intervalu budou na počet dvě
(t. j. 20, 2%°, 3%°, 4° ... ), neboť chceme míti tabulky
po Y-0.Nalezneme-li tedy tětivu příslušnou k oblouku
y-o, poslouží nám tato hodnota tvořením součtů (věta
m) nebo rozdílů (věta I) s danými tětivami okrajů
intervalů k· vyplnění tabulky všemi zbývajícími těti-
vami.
IV. Není arci možno nalézti lineární cestou k tětivě

příslušné k oblouku lY-° tětivt1 příslušnou k jeho tře-
tině. Kdyby to bylo možné, měli bychom ihned též
tětivu oblouku Y-0.Proto napřed odvodíme metodicky
tětivu příslušnou k oblouku 1° z tětiv pro oblouky
1%° a~;Xo na podkladě věty, která sice neurčí její
velikost s naprostou přesností, ale při tak malé veli-
čině dá přesto hodnotu, jež se pro praktickou potřebu
bude jen velmi nepatrně lišit od hod~oty zcela přesné ..
Tato věta zní: Když v kružnici vedeme dvě ne-

stejné tětivy, je poměr větší tětivy k menší tětivě
menší, než poměr oblouku nad větší tětivou k 'oblouku
nad tětivou menší.

o
Obr. 6.

V kružnici A BOD veďme dvě nestejné tětivy,
větší budiž O B, menší B A. Tvrdím, že:

. t(OB) :t(BA)<o(OB) :o(BA).
Důkaz: úhel A B O budiž tětivou B D půlen. Veďme

tětivy A E O, A D, O D. Protože úhel A B O je půlen
tětivou B D, jest
CD . AD (Eukl. III, 26, 29; Vojt. str. 58, věta 25),
OE> E A (JfukI. VI, 3, osa úhlu trojúh. seče pro-

tější jeho stranu v poměru zbývajících
stran) ..

Pak spusťme z D na A E O kolmici D Z. Protože
AD> E A a E A > D Z, bude kružnice· opsaná kol
D poloměrem E D protínat A D, ale vycházet nad D Z.

Opišme tedy oblouk BET a prodlužme D Z až k T.
Pak jest: výseč DET> /'::,DE Z, .

/'::,DE A >výsečDE B;

tedy /'::,DEZ : /'::,DEA < výseč DET : výseč
D E B. Jest však /'::,D E Z : /'::,D E A = Z B : E A
(EukI. VI, 1, trojúhelníky mající stejnou výšku mají
se k sobě jako základny), a
výseč D E T : výseč D E B = ..q: ZDE : ..q: EDA.

plyne z toho
ZE: E A < ..q: Z b E : ..q: EDA.

Ze součtové úměry (EukI. V, Def. 15) plyne
[(ZE+EA) :EA«..q:ZDE+..q:EDA):

: ..q:EDA].

Z A : E A < ..q: Z D A : ..q: EDA.

(2 Z A : E A < 2..q: Z D A : ..q:EDA)

anebo O A : E A < ..q: O D A : <t EDA.

Z rozdílové úměry (EukI. V, def.16) plyne
[(OA-EA) :EA«..q:ODA-..q:EDA):

: ..q: EDA]

OE: E A < ..q: O D.E : ..q: EDA.

Jest však
G E : E A = t (O B) : t (B A)

a
..q: ODE: <t EDA = 0(0 B): o(B A) (EukI.VI,33).
tedy

t (O B) : t (B A) < o (O B) : o (B A)
což bylo dokázati.

Na základě této poučky postupme dále. Veďme
v kružnici A B O tětivy A B a A O. Budiž pak:

První předpoklad:
t (A B) = t. o. %0, t (A O)= t. 0.1°

Výpočet:

t (AO) : t (AB) < o (AO) : o (AB) < 0.1° : o. %0,

Bylo však dokázáno nahoře, že v té míře, v níž má
průměr 12011jest t (A B) = Ov 47' 8", tedy

~
t (A O) : Ov 47' 8" < 1 : ;X

t (A O) < ;X . Ov 47' 8" < 1JJ2' 50"
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Při zachování téhož obrazce budiž:

Druhý předpoklad:
ť (A B) = t .o .1°, t (A C)= t . o. H~o.

Výpočet:

t (AC) : t (AB) < o (AC) : o (AB) < o. H~o : o .10
Ale nahoře jsme dokázali, že v téže míře, v níž má
průměr 120P, jestt (A B) = Ip 34'15" o jest tedy

t (AB) : 1P34'15" > 1 :3/2
t (AB) > % .lp 34'15"> 1p2' 50".

Protože tedy tětiva oblouku 1° jednou má býti menší,
po druhé větší než uvedená hodnota (1P 2' 50"), mů-
žeme samozřejmě tuto tětivu bez znatelné chyby polo-
žiti rovnou 1P2' 50" v téže míře, v níž má průměr
120p, a podle uvedené věty II pak stanoviti tětivu
příslušnou k oblouku Y-0 na OP 31' 25".
Mezery tabulky nyní vyplníme, když na př. v prv-

ním intervalu utvořením součtu (věta li) tětiv pří-
slušných k obloukům lY-0 a %0získáme tětivu pro 2°,
a pak utvořením rozdílu (věta I) tětiv příslušných
k obloukům 3° a %0 určíme tětivu oblouku 2%° atd.
ve všech ostatních mezerách.
úlohu vypočísti tětivy možno podle mého názoru

touto cestou nejlehčeji zvládnouti. .
Aby však, jak již řečeno, v každém jednotlivém pří-

padě byly hodnoty tětiv přímo k použití, sestavíme
tabulku po 45 řádcích, čímž její uspořádání nabude

symetrie. Prvý sloupec obsahuje hodnoty oblouků
rostoucí po Y-0, druhý pak hodnoty k těmto obloukům
příslušných tětiv, za předpokladu, že průměr má 120p,

a konečně třetí sloupec udává třicátý díl přírůstku
příslušné tětivy připadající na půlstupeň. Ten nám
představuje hodnotu, jež průměrně připadá šedesáté-
mu dílu celého stupně (t. j. 1'), a která se prakticky
od přesné sotva liší. Pomocí přírůstku můžeme pak
pohodlně vypočísti hodnoty tětiv pro díly stupně ležící
mezi polovinami stupně (t. j. mezi l' a 30' nebo mezi
30' a 60'. Na př. máme-li určiti tětivu 2°58', přidáme·
k tětivě pro 20 30' ještě 28násobek hodnoty příslušící
v třetím sloupci jedné obloukové minutě. Je to naše
lineární interpolace).
Dále snadno pochopíme, že pomocí týchž vět, jež

byly vpředu uvedeny, mi'1žemelehce provésti zkoušku
nebo nutnou opravu, pochybujeme-li o správnosti ně-
které hodnoty tětivy v tabulce. Vyjdeme při tom buď
od tětivy příslušné k dvakrát většímu oblouku než
hledaná tětiva (věta II), anebo vyjdeme od rozdílu
s jakoukoli jinou tětivou, jež je známa (věta I), nebo
konečně vyjdeme od té tětivy, jež přísluší k oblouku
výplňkovému (věta 6).

Užitá literatura:
\

1. Des Claudius Ptolemaus Handbuch der Astronomie.
úbersetzt von K a r I M a nit iu s, Leipzig 1912.

2. EukleidoV1J Základu. Přel. Fr. Se r vít. Praha 1907.
Obr. 1 až 7, SIA, Praha. -Ing. Rudolf Pšikal.

LITERÁRNÍ NOVINKY

Posudku.
Ing. Dr. P a vel Pot u žák: Praktická ~eometrie.

Cást první. Cesta k vědění sv. 30. Vyd. Jednota čes.mate-
matiků a fysiků. Cena 38 Kčs.
Vybrati z obsáhlého oboru geodesie stati potřebné pro

praktické PQužití v běžné inženýrské praxi je úkol ne-
snadný proto, že je zapotřebí upustiti od vědeckých vÝ-
kladů geodetických principů, ovšem ne natolik. aby jed-
notlivé měřické úkony ztrácely svoje opodstatnění. /
Tohoto úkolu zhostil se Ing. Dr. Potužák velmi zdařile,

neboť ve své knížce podává vše, čeho je zapotřebí věděti
a uměti pro obvyklá polohopisná měření. Autor počíná
úvodem.v němž PQjednáváo úkolech geodesie a praktické
goeometrie,seznamuje čtenáře přístupnou formou s vědec-
kÝmipodklady měření Země a přechází ihned k praktic-
kÝm statím vlastmllOměření.
Pojednává o stabilisaci a signalisaci pevných bodů, na

něž navazuje jak orientace všech terénních prací inženýr-
ských, tak i všech podobnýchprací, jež se jakkoliv k zem-
skému povrchu vážou. .
Vyčerpávající popis a vyobrazení běžných vytyčovacích

pomůcek poskytuje možnost volby vhodného přístroje
k danému úkolu a nechybí ani návodv ke zkoušení těchto
přístrojů nebo k případné jejich rektifikaci. Ve stati o mě-
ření; měřítkách a mírách podává autor výklad o základ-
ních jednotkách měr délkových i úhlových a předvádí nej-
častěji používané a osvědčené typy pomůcek, sloužících
k přímémuměření délek a jich praktické použití.
V kapitole věnované výkonnémuměřictví vychází autor

od nejjednoduššího případu vytyčení přímky, přechází
postupněke složitějším úkonům a na základě obecnýchzá-
sad geometrie řeší všechny, v běžné nraxi se vv~kvtuiící
případy vytyčování a zaměřování. Stať o úhloměrných
strojích seznamuje čtenáře jak s prinéipem stroje, tak
i s jeho konstrukcí s podrobnÝmpopj"em jeho hlavn'ch
součástí.Zvláště pečlivě jsou popsány různé typy odečí-

tacích zařízení úhlových a velmi srozumitelně je popsáno
správné zacházení se strojem.
Poslední kapitola, pojednávající o měření vodorovných

úhlů, obsahuje řešení všech základníchúloh triangulačních.
Souhrnem možno říci, že knížka je svvm vv'>:p."ná'laií-

cím obsahem nejen výtečnou příručkou pro každého. kd()
přijde do styku s terénním měřením, ale pro svůj
instruktivní sloh .ifl i výbornou učebnicí praktické geo-
metrie vůbec. Těšíme se. že PO zdařilém prvním dílu. bude
následovati brzy slíbený díl druhý.. Cach.

Kartogorafickýpřehled. Casop·s pro theoretickou i už;tou
kartografii. Orqán státní sbírk'/! mapové CSR. Rediguje
univ. docent Dr. Karel K uch a ř. Vychází 10krát ročnE;
v sešitech o 16-32 stranách s četnÝmimapovými př]o-
hami a vyobrazeními. Cena celého ročníku 72 Kčs, jed-
notlivá čísla 10 Kčs. (Redakce a administrace: Praha II.,
Albertov 6.)
První číslo nového časopi,sumá 24 stran a tento obsah:

Dr. B. Š a I a m on, Kartografie a zeměpis. - Dr. K.
Kuch a ř, Autoři mapy a kritika jejich práce. - Dr. K.
Kuch a ř, Ctvercová úhlo.ievnámapa světa podle S. C.
Peirceho. - Dr. R. Kou b e k, Hyetografické kř vky a ie-
jich použití. - Dr. F. X. R e j I e k, Lidnatost Velké
Prahy. - Dr. L.· J ou r a, Relativní vý1;ka v do-
pravním zeměpisu. - Dr. I. H on I. K!eré mapy
zhotovil Šimon Podolský pro potřebu desk zem-
ských? - V oddíle »Zp r á v v« jsou příspěvky k mo>'"Ío-
metrii Ceskoslovenska (1. Hypsometrie Kremnickýchhor,
2. HYPBometrieSlovensk~hoKrušnohoří). - V oddne
»Re f e r á t y« jsou na třech stranách posudky české a
cizí geodetické literaturY; na posledních dV011stránkách
je seznam pozoruhodnější soukromé kartografické tvorby
z let 1939-1945 (seznam man a atlasů).
Upozorňujeme na časonis ne5en nroto. že svVm obsa-

hem úzce souvisí s oborem zeměměřičskéhoinženýra, ale
také proto. že bude vycházet jen v omezeném počtu vý-
tisků. Klobouček.
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současný stav téměř katastrofální. Zeměměřičských inže-
nýrů potřebuje Slovensko ještě dalších asi 350, mají-li
být zvládnuty úkoly scelování půdy. výstavby obcí a po~
zemkové evidence. Stav je takový, že podle názoru Ing.
Bednarika je třeba zřídit střední zeměměřičskou školu.
Všechny obory inženÝrské mají jim odpovídající typ školy
střední (průmyslové) jen u zeměměřičského inženýrství
tomu tak není. Bylo by proto záhodno ji zřidit. Na poradě
byla ihned ustavena komise. jež by tuto otázku prozkou-
mala a připravila příslušné návrhy. Doporučuje se zřídit
abiturientské kursy. jež by urychleně vychovaly příměřený
počet zeměměřičských pomocných techniků. .

Podobné poměry. třebaže ne v tak závažném rozsahu.
lze zaznamenat i v západních zemích republiky. Také zde
by našlo trvalé uplatnění nejméně 300-350 novÝch země-
měřičských inženýrů. Nejsou však a není naděje. že by
v dohledné době opustili školní lavice. Technické vysoko-
školské studium neláká. alespoň ne__.tolik. kolik některé
jiné obory vysokoškolského studia, které se těší popula-
ritě a přízni. Podle výsledků zápisu na zimní .semestr st.
r. 1945/46 bylo v Čechách a na Moravě zapsáno na prá-
vech 7500 posluchačů. na filosofii 6300 (při t6m máme
ovšem ještě několik fakult pedagoogoických.které připra-
vují pro profeíluru na středních školách) na vysoké škole
obchodní asi 5500 llosluchačů. Rovněž na Vysokou školu
politickou. jež zahájila přednáškv v letn'm semestru. je
zapsáno několik tisíc posluchačů. Naproti tomu obory
technických vy.sokoškolských studií nevykazují tak vYEoké
stavy zápisů. ač jde o obory produktivní, na nichž sp'Jčívá
hmotný blahobyt státu, který je podkladem pro nadstav-
bu kulturní a sociální. Od něho také odvisí rozEah veřejné
správy (právníci), di.stribuce (komerční inženýři) a pod.
- A příčiny tohoto stavu? To je ono obecné zneuznávání
práce inženýrů a techniků nejen v ohledu materiálním
(srovnejme na př. postupové možnosti a existenční po-
měry inženýrů ve veřejných službách s postupovými mož-
nostmi jiných vysokoškoláků. při čemž ještě zvlášť ne-
zdůrazňujeme zařadění zeměměřičských inženýrů. jichž je
přece nedostatek a kteří bv na toto studium měli být lá-
káni i zlepšením existenčních vyhlídek). nýbrž i v oh1<>du
prestyžním. v úctě a zájmu o činnost inženýrů. v hod'lo~
cení moderní techniky pro současný stav snolečno"ti.
V pooředí zájmu je u nás dnes filosofie. politika. umění.
Na filosofických fakultách bvli především jmenováni pro-
feEoři, zatím co na inženvrs1óch školách jsou jen ,o·"má
provisoria, v novinách najdeme plno . zDráv o hodnocení
vědy a práce na universitl1ch. na vvsoké školy technické
nezavítá však 1 nikdo z vládních činitelů. aby projevil zá-
jem o prQ.blémy inženýrství, toho inženýrství. jeho7. ab-
solventi budou spolu s dělníky vvdělávat denní c'lléb. Je

Nedostatek zeměměřičských inženýrů na Slovensku. Na nad rozEah naší poznámky, abvchom tento problém roz-
celém Slovensku llociťuje se značný nedostatek inženýrů váděli. Jde o věci obecně známé a trvale mp-zi inž~"'ýrv
a techniků. Pro ú,silí Slovenska po hospodářském vzestupu a techniky projednávané. Inženýři nejsou u nás spokojeni
v průmyslu i v zemědělské a lesní prvovýrobě je to zá- se svým postavením ve společnosti a jejich nespokoieroost
važný zjev. jemuž musí být plánovitě čeleno. Proto také se přenáší na mládež. iež se rozhoduje o sv~ budoucnosti.
Státny plánovací a štatistický úrad v Bratislavě svqlal Kdo se může divit, že volí tv oborv vvs<X~f)~kolokél,f)Etu-
o věci počátkem března poradu, kde za přítomnosti ně- dia, jež se hřejí na výsluní všeobecného zájmu a odvrací
kterých profesorů vysoké školy technické a zástupců ve- se od těch. které znamenají jen tvrdou nri>ci n" stlldi'ch
řejných úřadů uvedl předseda presidia hostitelského úřadu i v pr"ktickém životě? Je to však zdravé? Všimne si
Ingo. O. Bednarik některá zajímavá data o počtu inženýrů' toho někdo z vl,ády, z těch. kteří ve veřejném životě státu
a techniků činnÝch na Slovensku ve veřejných službách formulují mínení. nomůže někdo k lellšrJllUhod'1ocení inže-
i v činnosti soukromé. K 18. říjnu 1945 bylo zjištěno nýrů a tím i k většímu zájmu o technická studia?
1332 inženýrů. 1418 techniků se středoškolským vzdělá- Dr. Pour.
ním a 1405 techniků s nižším než středoškolským vzdělá-
ním. V porovnání se stavem z r. 1938 je dnešní počet ve Volná místa pro zeměměřičské inženýry. Zemské fi-
všech těchto kategooriích o óO-6Q% nižší. Také zájem' nanční ředitelství v Praze přijme pro pozemkovÝ kata~tr
o technické studium spíše klesá. než aby úměrně k hospo- podle zmocnění ministerstva financí větší počet měřič-
dářským potřebám stoupal. Tak na př. na. bratislavské skÝch úředníků - zeměměřičských inženýrů. služ. tř. Ic.
universitě bylo v zimním semestru r. 1945/4,6 zapsáno Veškeré informace podá zemské finanční ředitelství. od-
3888 posluchačů, na samotné vysoké škole obchodní 1497, dělení VII/1. Praha II.. Bolzanova ul. 5, které přijímá
na všech oborech vysoké školy technické však pouhÝ'Ch' i žádosti.
1863 posluchačů. Plánovaná potřeba vysokoškolských in- Toto dvoičíslo o 32 stranách vydáváme. abychom vy-
ženýrů činí na Slovensku asi 3000-3500. V některÝch obo- rovnali časové zdržení Z.' O. Příští čísla budou vydávána
rech zejména u zeměměřičských a stavebních inženýrů je již nravidelně.

Hlavní a odpovědný redaktor: Ing. Dr. Bohumil Pour. -Majetník a vydavatel Spolek českoslov. inženýrů. - Tiskem
knihtiskárny »Typus« v Praze XVI. Telefon 410-62.~- Redakční korespondence budiž řízena na adresu hlavm'ho

redaktora Praha XIV.. Krušinova 42.

Památce dobrého člověka Drof. Lva Arkad. SODocky.l
Z Moskvy nás' došla smutná zpráva, že náš přispívitteh
a upř~mný přítel, profesor L. A. Sopocko, zemřel v r:
1942 v Pančevu na uraemii. Přestěhoval se tam z Běle-
hradu. když se na tom nešťastném městě Němci vyučili
»ušlechtilému« nordickému způsobu válčení.
Během několikaleté živé koresllondence s ním mne ni-

kdy nenapadlo, abych se ho zeptal na jeho osobní data.
Odhaduji jeho ročník na 1879. Ostatně mám dojem, že
se u Rusů tolik nevzpomíná výročí narozenin jako spíše
pracovních jubileí. Zdá se to tak správnější: není ani t!\1w
důležité vědět. jak jsi stár, ale kolik jsi toho prací dlÍt!
Sopocko byl pravÝ goeodet s důkladnou vysokoškolskou'

průpravou. Když v r. 1902 ukončil Konstatinovský Meže-
voj institut, dal si zapsati matematiku a fysiku na mos-
kevské universitě. V r. 1904 ti.skal diplom přednášeti'
goeodesii.astronomii á vyšší matematiku. Po pedagogoickém
působení na zeměměřičském ústavu v Tiflisu a na Kon-
stantinovském institutě byl 1912 jmenován profesorem
na Alexejevském donském polytechnickém učilišti. V té
době vedl časopis ZemIjeměrnoe dělo a pozděii Geodezi-
českU Sbornik. Od r. 1921 působil jako vědecký poradce
při goenerálním ředitelství jihoslovanského katastru a
krátký čas přednášel jako řádný profesor goeodesie na
lublaňské universitě. než byl jmenován šéfem trigoono-
metrického oddělení. kdp- chtěl uplatriiti bohaté zkuše-
nosti theoretické i nraktické.
Jeho literární práce mi všechny nejsou známy. Poknd

vím. psal lehce a zajímavě; měl neobyčejný přehled.
o P.'eodetických·pracích v celém světě. To mu umožňovalO:
informovati své okolí a hodně publikovati v Techničeském'
:Riulletenu. v Geodetském golasniku, ve francouzském
Journale de J!. exp. a j.; také v našem Zeměměřič~kém,
věstníku najdeme jeho pojednání.. Knižně vydal Kurs'
analvtické mechaniky. překlad Helmertova vyrovnávacfho'
počtu; Vyšší l!'eodesii, Způsoby a pomůckv numerického'
počrtaní, Přibližné početní methodv. Základní problémy.
theorie chyb, Základy fotogrametrie, Nižší goeodesii a,
mn. j.
Dovblte mi. abych na konec této pietní vznomínky oci-

toval větu z jeho posledního dopisu z konce záři 1938'
v oůvod"rm znění: »Ma da Vi sigourno potDadate obave-'
zima ob.iavl.iene.mobilizaci.ie i neéete skoro dobiti moje'
pismo. inak bih htieo. da u ovim sudbonosnim trenutcima,'
koie preživliuie Cehoslovačka a sa niom .i ceo svet. ja
sam celom dušom sa Vami, i čv.rsto verujem. da praved-
na stvar na kraju ée pobediti ... «
Profesor S<lJ)ocko se nezklamal: pravedna stvar zví-

tězila! Štván. t·
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