
ZEMĚMĚŘIČSKÝ OBZOR
VYoAvA SPOLEK CESKÝCH IN2:ENÝRO

ÍJpravy hraničních toků.

Společné pohraniční pozemky, pokud jsou svojí
povahou pohyblivé, byly podrobeny v minulých le-
tech několika úvahám Ing. V. Hlavsou a Ing. F.
Ruzhou. Oba autoři v části svých prací se zabývali
otázkou přeložení katastrální hranice do nově upra-
vené řeky. Otázka přes svůj závažný obsah nevyvo-
lala takového zájmu, jakého zasluhovala. Je stálou
a otevřenou bolestí inženýrů zeměměřičů, kteří na
ni v praxi narážejí, a zasluhuje proto po několika-
letém odmlčení, aby na ni bylo navázáno.

Společné pohraniční pozemky, svým charakterem
pohyblivé, budou stálým předmětem různých prak-
tických řešení. Význačné vlastnosti neupravených
řek jsou však regulacemi nemilosrdně odstraňovány,
a nová jejich koryta nabývají naprosto trvalého
rázu. Pojem pohyblivosti a přirozeného posunu je
na upravené vodoteči odstraněn.

Úprava vodního toku je dílem inženýrů vodohos-
podářů a úprava majetkových poměrů dílem inže-
nýrů zeměměřičů.

Pro zajímavost porovnejme:
Práce vodohospodářů jde přesně vytčenou cestou,

jejímž cílem mimo řádnou úpravu odtokových po-
měrů jest usměrnění toku do pevných hrází a pří-
padné zavodnění nebo odvodnění pozemků. Poznat-
ky a zkušenosti práci neustále zlepšují a tak po-
stupem času se zdokonalují i stavby.

Práce zeměměřičů má snad ještě přesněji vyty-
<:enou cestu; je totiž vykonávána podle katastrální-
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ho zákona. Jednoduchá skutečnost, zobrazená v ka-
tastrálních mapách, podává však velmi často ne-
jasný přehled. Zanecháváme totiž v kat. mapě po
provedeném zákresu úpravy často mnohé poddělené
říční parcely a nepatrné parcelky, jež vznikají při
katastrálních hranicích. Nesnažíme se odstraniti
problémy, jež nechtíc tvoříme tam, kde jich ve sku-
tečnosti není. Naše práce - zdá se - nedoznaly
dostatečného pokroku.

Úpravy řek a potoků jsou prováděny většinou ná-
kladem země, nebo protektorátu jak po stránce sta-
vební, tak i majetkové. Práce zeměměřičského inže-
nýra záleží v zaměření stavu řeky (potoka) před
úpravou a ve vlastním zaměření po provedené stav-
bě. S tímto zaměřením je spojeno vyřešení majetko-
vých poměrů zájemníků, otázky náhradních cest,
pozemků a rozdělení odestavených řečišť. Toto dvojí
zaměření je pro vlastní technické provedení prací
nutné a přináší cenné zkušenosti. Náklad na tyto
práce je často velmi značný a není dokonale využit,
neboť nejsou vyčerpány všechny možnosti úpravy
pozemkové držby, jež upravená řeka nabízí.

Katastrální hranice bývají ponechávány po pro-
vedené úpravě zhusta ve starém odestaveném řečišti
a jsou mnohdy následkem přirozeného posunu zcela
neznatelné, ač § 11, odst. 2, kat. zákona z r. 1927
stanoví, že:

hranice kat. území se mají přimykati ku přiroze-
ným rozhraničovacím čarám, a § 55, odst. 6 provád.

Tab. Č. 1. Neupravená Lužnice v trati Suchdol-Tušť.
~
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nařízení č. 64/1930 k § 67 kat. zák. považuje za uleh-
čení při úpravě pozemkového katastru zejména upra-
vení hranic katastrálních území, jdoucích středem
cesty, silnice, vod n í h o t o k u nebo jiného po-
dobného pohraničního pozemku, jestliže se změnila
poloha nebo· tvar tohoto pohraničního pozemku.

Dalším předpokladem pro přeložení kat. hranice
by měla býti dohoda o vzájemné výměně pozemků,
na druhý břeh řeky odříznutých, mezi majiteli
z obou katastrálních území. Dosaženou dohodou by
tak nastoupil opět stav, jejž regulace násilně po-
rušila.

Pro stanovení nové kat. hranice bylo by pak nut-
no uvažovati pouze dva případy, t. j.:

I. byla-li neupravená řeka (potok) spůlná,
II. patřila-li celou svojí výměrou do jednoho kat.

území.
V prvém případě by tvořil opět střed upravené

řeky kat. hranici mezi oběma obcemi. Tato hranice
by byla též ideální, ale omezníkovanou úpravou vel-
mi dobře určená, stálá a bez charakteru pohybli-
vosti.

V druhém případě by tvořil přímo katastrální hra-
nici jeden omezníkovaný břeh řeky.

Tato úprava přinášela by tyto výhody:
1. Obě obce získají přirozenou, jasnou, trvalou a

nespornou katastrální hranici.
2. Pozemkový majetek držitelů bude soustředěn

většinou do jednoho katastrálního území a bude
podávati dokonalý přehled skutečného stavu.

3. Zjednoduší se stav v pozemkové knize, neboť
nebude nutno zřizovati pro nové nabyvatele knihov-
ní vložky (často pro několik m2), jež při možných
budoucích převodech držby mohou býti snadno opo-
menuty, jak se již v praksi mnohokráte stalo.

4. Zjednoduší se otázky honební a rybářské na
odříznutých ramenech řek. Jinak vzniknou provede-
nou regulací (viz tab. 3) na obou březích upravené
řeky honební enklavy, které svou nepřístupností zů-
stanou úplně nevyužity a velmi často zavdají podnět
ke sporům, vznikajícím většinou z nezřetelnosti ka-
tastrálních hranic.

5. Práce berních úřadů bude usnadněna (ve vět-
šině případů bude majetek jednoho a téhož držitele
soustředěn v jedno kat. území).

6. Budou pro budoucnost ulehčena mnohá právní
řešení. (Právní rozepře vznikající na př. při těžbě
písku a jiné.)

7. Ulehčí se výkon působnosti politických (poli-
cejních) nebo finančních úřadů a soudů (§ 55, odst.
5 citov. prov. nařízení).

8. Katastrální mapy získají na přehlednosti a
přesnosti. Navrhovaná úprava hranic nevyžádá si
téměř nákladů, jelikož bude prováděna pouze případ
od případu a odstraní tam, kde by byla provedena
regulace, nejasnosti o průběhu katastrální hranice
v zasypaných a přidělených odestavených ramenech.

Aby bylo možno jasně si učiniti představu o ma-
jetkových přesunech na základě přirozeného posunu,
jež jsou možny na podkladě § 35, odst. 9 vlád. nař.
č. 64/1930 z moci úřední, uvažujme případy, kdy
neupravená Lužnice mezi Suchdolem a Tuští probí-
hala velkými lučními partiemi a měnila svůj tok
během času velmi značně. Proti původnímu stavu
katastrální mapy byly zjištěny místy v průběhu osy
řeky posuny až 50metrové. Tyto nesrovnalosti byly
zjištěny v délce cca 4 km. Podle znění uvedeného
ustanovení není třeba ku provedení změn jak roz-
sahu, tak tvaru katastrálního území v pozemkových
knihách a pozem. katastru ani žádosti zájemníků,
ani povolení úřadů jinak příslušných. Takovou změ-
nu, pokud se nedotýká protekt. hranice, je možno
provésti z moci úřední.

Z připojené tabulky č. 1 je zřejmo, že majetkové
přesuny budou plošně velmi značné, ač výměra obou
území se změní celkem nepatrně. Provedením této
změny v operátech bude ve skutečnosti vykonána
velká práce, jež mimo to, že mapu obohatí o desítky
nových parcel, učiní ji značně nepřehlednou, a výsle-
dek se bude rovnati téměř nule, uvážíme-li, že za
velmi krátké období bude nutno práce opakovati
v případě, že by tomu nebylo zabráněno provedením
regulace toku. Změny v břehové čáře o 5 až 10
metrů v období pěti let nejsou tu vzácné. Těmito
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vlastnostmi vyznaCUJl se Lužnice, Nežárka, Jizera,
Orlice, Cidlina, Chrudimka a mnohé jiné menší řeky
a potoky. Takovýmto prováděním změn se stane ča-
sem katastrální mapa úplně nepřehlednou a nejas-
nou. V praktických případech není dobře možno tyto
změny prováděti před provedením stavby a jejím
zaměřením, protože knihovní a hlavn'ě vlastní tech-
nické provedení bylo by velmi ztíženo, ne-li v někte-
rých případech na delší dobu znemožněno. Dnes jsou
tyto změny (jež jsou zjišťovány při zaměřování toku
před zahájením úpravních prací) řešeny v rámci
obec. obč. zákona (§§ 411 a 412) pouze jako napla-
veniny a odplaveniny. Vzhledem k následujícímu
trvalému toku řeky je to jediné, skutečně praktické
řešení v rámci platných předpisů. Případů, kdy by
bylo možno podle uvedeného vládního nařízení opra-
vovati velmi značně katastrální hranice obcí, je
možno uvésti z praxe značný počet a mělo by se
takové přeložení katastrální hranice d o t r val e
omezníkované řeky díti z moci úřední.
Dnes je možno přeložiti katastrální hranici na

podkladě § 35 vládního nařízení č. 64 z r. 1930, za
těchto podmínek:
A. Na podkladě žádosti zájemníků, podané u ka-

tastrálního měřického úřadu a doložené doklady po-
třebnými pro spisové projednávání s hlediska po-
zemkového katastru a veřejných knih, jež jsou:
a) Snímek mapy katastrální, v němž je vyzna-

čena požadovaná nová hranice, vyhotovený na pod-
kladě kat. mapy tak, aby byla v něm uvedena par-
celní čísla pozemků, které částí svého obvodu tvoří
novou hranici s jedné i druhé strany.
b) Mimo doklady uvedené pod a) ještě doklady

bezzřetele na stav katastrálních operátů, a to:
1. vyjádření změnou dotčené politické (místní)

obcea osad,
2. výkaz o celkových výměrách změnou dotčených

kat. území, jak by se jevily po provedené požadova-
né změně obvodů,

3. pravoplatné prohlášení zájemníků o tom, že
nahradí protektorátu (finanční a soudní správě)
veškeré výdaje, které mu vzejdou provedením povo-
lených změn v katastrálních operátecha veřejných
knihách,
4. že dají, bude-li změna povolena, na svůj náklad

novou hranici omezníkovati a zaměřiti,
5. že dodají, bude~li změna povolena, katastrální-

mu měřickému úřadu veškeré pomůcky potřebné pro
její provedení v kat. operátech.
Rozhodnutí finančního úřadu II. stolice v dohodě

se sborovým soudem II. stolice (vrchním soudem)
o žádosti bude sděleno podateli žádosti nebo návrhu
a politické obci změnou dotčené s upozorněním, že
případné námitky proti rozhodnutí může podati ža-
datel nebo obec u finančního úřadu II. stolice do 30
dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Podané námitky mají odkladný účinek a rozhodne

o věci s konečnou platností ministerstvo financí
v dohodě s ministerstvem spravedlnosti.
Nebyly-li ve stanovené době podány námitky nebo

byly-li vyřízeny, uloží finanční úřad II. stolice kata-
strálnímu měřickému úřadu, aby povolenou změnu
?rovedl v pozemkovém katastru. Sborový soud II.
stolice zařídí, aby povolené změny byly provedeny
ve veřejných knihách.
Pro provedení změn katastrálních území v kata-

strálních operátech pak dodá žadatel geometrický
(polohopisný) plán se zakreslenou novou hranicí,
vyhotovený po omezníkování nových hranic kat.
území.
B. Na návrh kat. měřického úřadu, doložený pro-

tokolem sepsaným podle ustanovení § 11, odst. 8
kat. zákona, dále ohlašovacím listem o zamýšlené
změně, snímkem katastrální mapy, výkazem berního
úřadu o výši samosprávných přirážek k přímým da-
ním v kat. územích a o úhrnné výši předepsaných
daní v těchto územích, jak se jeví před a po za-
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mýšlené změně. Dále je třeba vyjádření změnou do-
tčených politických obcí, soudů vedoucích pozemko-
vé knihy a, jde-li o obvody politických okresů neb
zemí, vyjádřením příslušných politických úřadů.

Celý tento postup je přirozeně poměrně těžkopád-
ný a v případech, o něž se jedná (výplaty trhových
cen za pozemky pro úpravu odstoupené nebo smě-
něné, tedy záležitosti, jež svojí povahou jsou poměr-
ně spěšné), téměř neproveditelný. Jakmile ovšem
již jednou je knihovní pořádek v těchto záležitostech
proveden, nenaskytne se již příležitost podobnou
úpravu provésti.

Aby bylo možno si představiti, jak nejasné po-
měry vznikají při dnešním provádění těchto přípa-
dů v praksi, uvádíme několik příkladů:

Lužnice v trati Veselí-Blažek.
Provedená úprava procházela územím čtyř kata-

strálních území v délce 5 km. Neupravená řeka ná-
ležela v úsecích vždy do katastru jednoho katastrál-
ního území. Podle původních výkupních protokolů
měl býti sjednán přístup na pozemky úpravou od-
říznuté. Po dokončení stavby se projevily značné
obtíže se sjednáním těchto přístupů a proto byly
sjednání dohody o směnách pozemků mezi majiteli
v jednotlivých kat. územích. Majitelé pozemků z VI-
kova a Mezimostí ujali se pozemků z Horusic a Ve-
seJí a naopak. Tímto provedením se obnovíl stav,
jejž regulace násilně porušila. Pozemkové přesuny
byly sice velmi značné, ale téměř vyrovnané.

Tabulka Č. 2 podává přehledný obraz o rozdělení
odříznutých pozemků a odestavených ramen. Silné
čáry značí nové přídělové hranice a novou cestu.
Prakticky byla provedena nová úprava pozemkové
držby téměř dokonale pouze ve skutečnosti. V ka-
tastrálních mapách a pozemkových knihách nemá
provedení žádoucí jasnosti a přehlednosti. Nová ces-
ta obdrží ve svém průběhu celkem 5 parcelních čísel

(tři ve Vlkově a dvě v Horusicích), některá pozem-
kova parcela až tři čísla atd. V pozemkové knize
Horusice bylo nutno zříditi nové knihovní vložky
pro mnohdy nepatrné díly, na př. 1772/14, 1772/10,
1772/9,1772/6,1772/5 a 1235/2, nových nabyvatelů
z Vlkova. Před provedenou úpravou náleželo řečiš-
tě v zobrazeném úseku celou svojí výměrou do kat.
území Vlkov, Podobně by tomu mělo býti i po pro-
vedené stavbě.

Lužnice v trati Suchdol-Tušť.
Řeka před provedenou úpravou tab. č. 3 byla pro

obě katastr. území spůlná a vykazovala ve svém toku
značné změny. Kresba na kat. mapách obou území
nebyla shodná. (Sekce map se značně křížily -
Suchdol byl mapován na Gusterberg, Tušť na Sv.
Štěpán). Podobně jako v předešlém případě byly
dosaženy mezi zájemníky dohody o směnách odříz-
nutých pozemků. Tím odpadla předem sjednaná slu-
žebnost jízdy a chůze po obou březích upravené řeky
v délce 6 km, odpadly nutné mostky přes zaúsťující
potoky a výjezdné rampy na protektorátní a okresní
silnici. Také v tomto případě byly plošné přesuny
sice značné, ale poměrně vyrovnané. Pro vlastní řeku
a její hráze se navrhuje velmi značný počet nových
parcelních čísel, přibližně 100. Prakticky by vysta-
čila pro každé kat. území pouze dvě čísla. (Nová
parc. čísla jsou v tabulce označena malými čísly.)
Katastrální operáty a veřejné knihy podají podobný
obraz jako předešlý, ač skutečnost je velmi jedno-
duchá. Z tabulek 1 a 3 je jasně patrno, jak upra-
vením toku byla zjednodušena držba a jakým pře-
sunům bylo pro budoucnost zabráněno. (Na př.
v tab. č. 1 pozemková parc. č. 669/1.)

Tichá Orlice v trati Čermná-Číčová.
Řeka před provedenou úpravou byla spůlná pro

kat. území Malá a Velká Čermná. Ve svém skuteč-
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ném toku před úpravou vykazovala velmi značné
změny (na tab. č. 4 poz. parc. č. 174). Řeka je vy-
značena tečkovanou čarou. Poz. parcely č. 475/2,
734/23 a velký náplav u p. p. č. 493/1, 492 a řeka
jsou vyznačeny silnou a tečkovanou čarou. Pro ne-
dostatek materiálu nebyla odestavená ramena· řeky
zasypána. Přes to byly dosaženy dohody o směnách
odříznutých pozemků. Silné čáry vyznačují nové
majetkové hranice a příděly. Průběh staré kata-
strální hranice v nezasypaném řečišti bude na dlou-
hou dobu nepřekonatelným problémem. Ani stano-
vení nové katastrální hranice podle § 35, odst. 9
cit. vládního nařízení by nepřineslo nápravu, proto-
že vytvoření hranice v odplavené poz. parcele č. 174
by bylo velmi obtížné. Přeložením katastrální hra-
nice do nově upravené a omezníkované řeky by se
odstranily všechny nejasnosti.

Víceletá zkušenost s úpravami vodních toků dává
záruku (mimo nepředvídané pohromy) za jejich stá-
lost, stálá evidence poříčních orgánů pak záruku za
neporušitelnost hraničních znaků.

Po technické stránce by nečinilo převedení pozemků
z jednoho katastrálního území dó druhého jistě vel-

kých obtíží. (Snad předmětné díly vyňaté ze skupin
vyrovnaných parcel by daly určitou skupinu, jež by
byla základem pro výpočet ploch ve druhém zájmo-
vém území. Tyto díly by byly opět slučovány s par-
celami již stávajícími a tak by se opravovala pouze
jejich výměra.) Vhodně upravené ohlašovací listy
a protokoly o výpočtu výměr změněných parcel by
vykazovaly všechny změny, jež touto úpravou by
nastaly.

Snahou všech techniků je dosáhnouti cíle pro-
středky pokud možno jednoduchými. V těchto pří-
padech, kdy nejedná se o velké přesuny majetkové,
se zdá, že nejsme na výši doby. Mohou-li na jedné
straně dokonalé měřické stroje a pomůcky naši práci
neustále zdokonalovati, nelze téměř pochopiti, že se
za dlouhá léta nenašla dosud cesta, jež by řešila po-
dobné případy.

Nutným důsledkem navrhované úpravy by byl
ovšem i určitý právní řád. Každý technický pokrok,
vynález i úprava vždy vyvolaly i nové zákony (zá-
kon silniční, železniční, automobilový, radiový atd.).
Není pochyby, že tato navrhovaná úprava by nalezla
i jisté právní řešení.

V dřívějším svém článku o interpolaci a inversi
řad') jsme přihlíželi při průkladu funkce jen k jed-
nomu argumentu. Někdy se ale stane, že potřebuje-
me prokládati funkci dvou (nebo více) neodvisle
proměnných. Na př. bychom měli sestaveny v tabul-
kách rohy katastrálních triangulačních listů po
10 km podle rovinných souřadnic tak, že první slou-
pec jsme vyhradili souřadnici x a první řádku sou-
řadnici y; k rohům jsme vypočtli přímo ze vzorců
zeměpisné šířky cp (délky ,1) a hodnoty cp (A) jsme
zapsali do tabulek tak, aby odpovídaly v sloupci a
řádce oběma příslušným argumentům. Chceme pak
pro libovolný bod daný rovinnými souřadnicemi
interpolováním vyčísliti jeho zeměpisnou šířku
(délku).

Poněvadž interpolace s více diferencemi funkce
podle dvou argumentů je obtížnější než u argumen-
tu jednoho, usnadníme si ji volbou formule Laplace-
Everettovy, která užívá jen sudých diferencí. Její
obecný tvar pro jeden ekvidistantní argument zní:

, + (Z'+1) o + (Z'+2) o +(1) ••• Y = Z • Yo 3 d2 5 d.J.

(Z'+3)+ 7 d6
f1+···+

+ z'Y1 +(zt l)d/+(zt 2)d41+
+ (z t 3) d61 + ." .

Tu značí:
Yo•••••••••• •
Y,·········· .
z · •.•..

hodnotu funkce k argumentu a,
hodnotu funkce k argumentu a + h,
díl kroku h, z' = 1 - z a .

d20, d,o, doo,d2t, d.', do' . " druhé, čtvrté, šesté a další sudé dife-
rence příslušné k řádkům argumentu
a, resp. a + h: zde tedy diference ne-
bereme šikmo vpravo dolů nebo na-
horu, jako jsme to činili u interpola-
ce Newtonovy.

Rovnici (1) omezme jen do čtvrté diference a pře-
pišme na tvar

z. (z -1)
y = (1- z) . Yo + z . Y, -+- 6 X

X [(z + 1) . d/ - (z - 2) d2°] +

+ (z + 1) .z. (z-i). (z-2)
120 X

X [(z + 2) dl - (~- 3) d.ůJ + .....;
pak budeme moci malé koeficienty před lomenými
závorkami sestaviti do tabulky, jejíž krok zvolíme
podle potřeby. Na př.

Z, = Zz = I
Z z(z-l) = (z+1).z.(z-1).(z-2) Z

=
6 120

0,1 - 0,0150 +0,002 0.9

0,2 -0,0267 + 0,003 0,8

0,3 - 0,0350 + 0,004 0,7

0,4 -0,0400 + 0,004 0,6

0,5 - 0,0417 +0,005 0,5
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Tabulka 3.
Argument b-2k b-k b b+k b+2k b+ 3k

a-2h Y -2,-2 Y,,-l Y -2,0 Y-2,l Y 2,2 Y-2,a
a-h Y-l,-2 Y-1,·-l Y-1,o Y-1,1 Y-1,2 Y 1,3

a Yo,-2 YO,-l Yo,o..._____ YO,l YO,2 YO,3
s :

:z
a+h Y1,-2 Y1.-1 Yl,o 8ys,z Yl,l Y1,2 Yl,3
a+2h Y2,-2 Y2,-1 Y2,O Y2,l Y2,2 Y2,3
a+3h Y3,-2 Y3,-1 Y3,O Y3,l Y3,2 Ya•3

Pro Zl můžeme také použít koeficientů pro výpo-
čet druhých interpolačních členů, které vydal v r.
1928 Ing. Křovák v ministerstvu financí. Zbytky z
mají tam 4 desetinná místa a koeficienty Zl jsou
vyčísleny na 5 míst; jeho hodnoty Zl musili bychom
však pro náš vzorec násobiti - Y3'
U řad, které nemají diferencí vyššího než 5. stup-

ně, postačí zkrácenější tvar:

(1") ... y=(1-z).Yo+Z.Y1+Z1 X

X [(z + 1) .d/- (z-2) .d2
0]+

+ 5 Z." d4
0 +_d4

1
•- 2

Abychom si vzorec procvičili, vyhledejme třebas
hodnotu

sin 49c 25' 92",593

a pOUZIJmek tomu tabulky, otištěné v cit. našem
článku na str. 55.

C.gr. I sin I - d, I + d.I I I
49 0,69691280 17171 4

50 0,7071 0678 17446 4

Bude tedy:
0,7407407.0,69591280+ 0,2592593.0,7071 0678+ 0,0320. [1,25926.17446 ++ 1,74074.17171] 1659';;0+ 0,003 . 5 . 4 ..... 0'06

sin 49c 25' 92",593 . . . . 0,6988 3154;
správná hodnota na 9 míst jest. . 0,698831540.

A nyní přistupme k interpolaci ve dvou směrech
a vytvořme si k snazšímu pochopení příslušné
schéma:

. 0,51549093'46
1833 2400'38

Označíme-li pro Everettovu formuli diference ve
směru shora dolů písmenami d2m,n, d4

m,n ••• a ve
směru k němu kolmém r2m,n, r4m,n ••. , budeme míti:
prosté diference v svislém směru

d2
m,n-Ym+t,n -2Ym,n +Ym-t,n,

d m,n -d m+t,n_2d m,n +d m-t,n.
4 - 2 2 2 '

podobně prosté diference ve směru vodorovném
r2m,n = Ym,n+t - 2Ym,n + Ym,n-t,
r
4
m,n =r

2
m,n+t - 2r2

m,n +r2
m,n-I,

--:~l 460 km
I

d, I r, I 470 km I d, I r, I
I

Zeměpisná
km - - - -

1096 55c 43' 78",48963 52 1,81845 55c 42' 94'''09466 52 1.81843

1097 42' 78",93682 52 1.81811 41' 94",55608 56 1.81813

1098 41' 79",38349 53 1,81771 40' 95",01694 57 1.81782

1099 40' 79",82963 52 1,81716 39' 95",47723 39 1.81752

1100 39' 80",27525 51 1,81700 38' 95",93713 46 1.81707
,

Zeměpisná
km - + - +

1096 40c 10' 14",23117 458 46895 39c 94' 73",39932 469 47957

1097 27",15238 458 46883 86",59988 467 47941

1098 40",06901 456 46868 99",79577 471 47925

1099 52",98108 1- 460 ! 46857 95' 12",98695 453 47914

I 1100 65",88855 457
...'"")

46842 26",17346 469 47902..
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d4 T2
m,n = TZ d4

m,n = ...atd.

Označme zbytky argumentu a písmenem z a argu-
mentu b písmenem s. Pak bude podle obecného Eve-
rettova vzorce pro případ, že diference budou nižší
než čtvrtého stupně:

(2) .. Yz,s= (l-z). (l-s) 'Yo,o+ s. (l-z) 'YO,1+ z. (l-s) .y
"
o + s .Z.Y

"
, +

z. (z-l)
+--6--' {(2-z) . [(1- s) . d20,o+ S. d20,I]+ (1+ z) . [(l-s) . d/,o + S. d/,IJ} +

s. (s-l)+--6--' {(2-s). [(l-z) .T2o,o+ Z.T2"O] +

+ (1+s). [(l-z) .T20,1+Z.T/,IJ} +

+ s.z. (s-l). (z-l) °
·36 . {(2-s). (2-z). d2T2o,o+ (1+ s). (2-z). d2T2 ,I +

s . z • (s -1) . (z -1)

36

z \81 0,1 I 0,2 I 0,3 I 0,4 I 0,5 I~
0,1 0,00023 0,00040 0,00053 0,00060 0,00063 0,9
0,2 0,00040 0,00071 0,00093 0,00107 0,00111 0,8
0.3 0,00053 0,00093 0,00123 0,00140 0,00146 0,7
0,4 0,00060

I
0,00107 0,00140

I
0,00160

I
0,00167 0,6

05 0,00063 0,00111 0,00146 0,00167 0,00174 0,5

z I sl 0,9 I 0,8 I 0,7 I 0,6 I 0,5 Is \ z

Kdybychom měli sestaveny zeměpisné souřadnice
cp a 2 pro rovinné souřadnice, na př. X s krokem
1 km a Y s krokem 10 km (viz tabulku 5), počínali

bychom si při převodu rovinných souřadnic daného
bodu v zeměpisné podle rovnice (2) takto:

I 480 km
I

d, I r, I 490 km
I

d, I r,
I

500 km I d,

šířka 'TJ
- - - - -

55c 42' 07" ,88124 50 1,81846 55c 41' 19",84939 51 1,81843 55c 40' 29",99908 52
41' 08",35723 53 1,81802 40' 20",34025 49 1,81812 39' 30",50525 52
40' 08",83269 56 1,81765 39' 20",83062 56 1;81778 38' 31'''01090 53
39' 09",30759 48 1,81725 38' 21",32043 42 1,81741 37' 31",51602 49

38' 09",78201 51 1,81698 37' 21",80982 50 1,81701 36' 32",02065 51

délka ;,

- + I - + -
39c 79' 33",03642 480 49009 39c 63' 93",15309 490 50077 39c 48' 53",75985 501

46",51621 479 48996 64' 06",91195 491 50062 67",79765 502
59",99121 482 48984 20",66590 488 50049 81",83043 497

o.· 73",46139 478 48969
1-

34",41497 490 50031 95",85824 503-
86",92679 478 48953 48",15914 491 50019 49' 09",88102 500 I1
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Je dán libovolný bod P souřadnicemi, na př.

X = 1 097 262,903 , Y = 475169,548 .

Yz•s = qJp = 0,737097 .0,4830 452.55' 41' 94",55608+ 0,5169548.0,737097 .55' 41' 08",35723
+ 0,262903 . 0,4830 452 . 55' 40' 95",01694
+ 0,5169 548 . 0,2629 03 . 55' 40' 08",83269+ člen s první velkou závorkou .
+ člen s druhou velkou závorkou+ člen s třetí velkou závorkou.

Podobně bychom vypočtli:
Ap = 0,737097 .0,4830452.39' 94' 86",59988
+ 0,5169548.0,737097 .39' 79' 46",51621
+ 0,262903 .0,4830452.39' 94' 99",79577
+ 0,5169 548 . 0,2629 03 . 39' 79' 59",99121+ člen s první velkou závorkou .
+ člen s druhou velkou závorkou
+ člen s třetí velkou závorkou.

Rovnice (2) je psána pro případ, že pracujeme
uprostřed tabulek. Kdybychom pracovali na okraji,
bylo by možno členy ve velkých závorkách rovnice
(2) přepsati podle druhu umístění základní funkce
Yo,o v tabulkách. Kdyby na př. funkce Yo,o ležela
v levém hořejším rohu, změnil by se člen s první
velkou závorkou na

z (z-l)
+--6-- .{(5-z). [(l-s) d2

1,O+Sd/,lJ-
- (2-z). [(l-s) d22,O+ S. d22,lJ};

člen s druhou velkou závorkou by zůstal a opět
třetí člen by se psal:

+ s. z (s -1) (z -1). {(5- z). [(2- s) d2T/'o +
+ (1+ s) d2T/,lJ - (2-z). [(2-s) d2T2

2,O +
+ (1+ s) d2T/,lJ} .

Aby bylo možno pracovati s jednotnou formulí,
je radno, kde by šlo o umělý okraj tabulky (t. j. kde
by se mohla funkce prodloužiti přes okraj), sesta-
vovati tabulky tak, aby potřebná základní funkce
Yoo neležela ani v první (poslední) řádce, ani
v prvém (posledním) sloupci.
Uvedený způsob převodu souřadnic je, jak patrno,

poněkud zdlouhavý a vyčíslení zabere jen o málo
méně času, než jakého bychom potřebovali, kdyby-
chom převáděli rovinné souřadnice v zeměpisné pří-
mo podle vzorců zobrazení bez tabulky; způsobují to

qJPl = 0,7370 97 . 55' 41' 08",35723+ 0,262903.55' 40' 08",83269
+ 0,032. (1,263.56 + 1,737.53)

Pro argumenty b= 470 km a

a= 1 097,2629 03 km bude

qJP2 = 0,7370 97 . 55' 41' 94",55608+ 0,2629 03 . 55' 40' 95",01694
+ 0,032. (1,263.57 + 1,737.56)

Tu jest tedy

z = 0,2629 03 a s = 0,5169 548 .

19' 73' 21",61888'1
21' 11' 40",68011'0
7' 03' 66",76042'3
7' 52' 94",76860'3

.+ 5'3.+ 22699'3
0'0

55' 41' 24",05506

14' 22\ 37",67040'8
15' 16' 35",86144'0

5c 07' 34",08992'8
5c 40' 86",33163'1.+ 45.0,

5920'0
0'0

hlavně 3 poslední členy. Počet se však značně zjed-
noduší, převedeme-li interpolaci o dvou argumentech
na dvě interpolace o jednom argumentu; na př. pro-
ložíme nejdříve krok k dílem z v obou nejbližších
hodnotách tabulované funkce, t. j. (viz obr.) stano-
víme zeměpisné souřadnicové hodnoty bodů P1 a P2•

Nato pak používajíce dílu s v kroku k můžeme inter-
polovati po čáře mezi označenými body a vyšetřiti
tak souřadnice bodu P s postačující přesností.2)

2
P, !(J97,m 1

II:

R o
/.>

P.P
~ !a ~.,... ~
3 P. 1098 k(TI •

I
Císelně se to projeví takto:
Pro argumenty b + k = 480 km a

a= 1 097,2629 03 km bude

2) Podmínky pro takový postup jsou blíže rozvedeny
v ~§ 43 a 44 díla bývalého prof. astronomie na kodaňské
universitě Dr. T. N. Thiele: >Interpolationsrechnung«,
Lipsko 1909 (B. G. Teubner).

40c 84' 31",60778'9
14c 56' 50",58414'1

.+ 5'2
55' 40' 82",19198'2

40c 84' 95",14470'3
14c 56' 73",24223.~

.+ 5.•
55' 4:l' 68",38699'6
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A dále pak
CPP = 0,4830 452 . 55c 41' 68",38699."
+ 0,5169 548 . 55c 40' 82",19198'2+ 0,04162 . (1,517 . 1,81777 + 1,483 . 1,81812)

26c 76' 88",37933'2
28c 64' 35",44874'0

·+ 22698'8
55c 41' 24",05506.

Diference r 2 jsme určili jednoduchým interpolová :1ímmezi argumenty 470 a 480 pro díl s.
Podobně dostaneme

}'Pl = 0,7370 97 . 39c 79' 46",51621+ 0,2629 03 . 39c 79' 59",99121
+ 0,032. (1,263.482 + 1,737.479)

I'P2 = 0,7370 97 . 39c 94' 86",59988+ 0,262903 . 39c 94' 99",79577
+ 0,032. (1,263.471 + 1,737.467)

A dále pak
}.p= 0,4830 452 . 39c 94' 90",06956'9
+ 0,5169 548 . 39c 79' 50",05928'9
- 0,04162. (1,517.47414 + 1,483 .47430)

Výpočet poslední souřadnice, určený tímto postu-
pem, se liší od dřívějšího jen o jednu jednotku páté-
ho desetinného místa centesimální vteřiny, t. j. o 7
setin milimetru. Tato hodnota je tak malá, že ji mů-
žeme klidně zanedbati.

Doslov ke článku Ing. A. Stvána.
Autor hořejšího článku upozornil mne ještě před

jeho uveřejněním na možnost využití vypočtených
zeměpisných souřadnic rohů triangulačních listů
k přímému převodu rovinných souřadnic X, Y na
zeměpisné cp, ,{ pouhou dvojí interpolací, způsobem
v článku uvedeným.
Sděluji, proto, že v triangulační kanceláři minis-

terstva financí se již prakticky používá podobného
přímého převodu. Již v dřívějších létech byly pou-
hou interpolací sestaveny tabulky rohů obdélníků
.6Y = 10 km a .6X = 1 km a z těch pak sestaveny
- opět jednoduchou interpolací - zeměpisné sou-
řadnice cp, }. jakož i konvergence C pro rohy sekč-
ních listů map katastrálních pro měřítko 1 : 2.000
t. j. také pro potřebu oddělení pro nové měření,
jimž pro kartirovací práce jsou tyto údaje sdělo-
vány. Vzniklo tak - podle návodu min. rady Ing.
Křováka - dílo o 3000 stranách s asi 140.000 rohy
sekčních listů převedenými na elipsoid.
Postup výpočtu zeměpisných souřadnic daného

bodu je obdobný s postupem uvedeným ve článku.
Používá se však hustší sítě (1000X1250 m), kde
druhá diference (d2, r2) se již málo uplatňuje, tak-
že opravné členy z ní plynoucí se čtou přímo z ta-
bulek, na př. z tabulek, jež tvoří přílohu k 12 míst-
ním hodnotám goniometrických funkcí Ing. Křováka.
První diference dl je uvedena v tabulkách sesta-
vených rohů sekčních listů, diference r1 se vytvoří
během výpočtu. Druhá diference d2 je rovněž v ta-
bulkách, diference T2 je přehledně sestavena vždy
konstantní pro celý triangulační list.

29c 33' 25",18325'9
10c 46' 24",87556'9

·+ 46'1
39c 79' 50",05928'9

29c 44' 60",37431.2
10c 50' 29",69480'7

·+ 45'0
39c 94' 90",06956."

19c 29' 71",76055'3
20c 57' 22",19331.0

5921.
1

39c 86' 93",89465.

Při užití interpolačního způsobu Everettova by
sice odpadlo tvoření Ir" za to by bylo nutno země-
pisné souřadnice daných rohů převárlěti na vteřiny
pro příští násobení úhlových hodnot cp a I. a výsle-
dek výpočtu opět zpět děliti, abychom dostali hod-
noty ve stupních, minutách a vteřinách. Způsob je
proto výhodný spíše pro desetinné dělení úhlů.

Na jaře roku 1939 byly již zhotoveny nové tisko-
pisy potřebné k přímému převodu souřadnio,
v nichž se výpočet provádí mechanicky a velmi
rychle. Způsob je zajímavý také tím, že opět uka-
zuje, jak po vytvoření tabulek či jiných matema-
tických pomůcek vyrovná se téměř obecné kon-
formní zobrazení jednoduchostí výpočtů normálním
zobrazením, při čemž prvnímu zůstává hlavní vý-
hoda v malých deformacích. V našem případě na
př. odpadá zcela přechod přes sférické souřadnice
kartografické i Gaussovy koule, jehož nutnost byla
svého času vytýkána při zavedení zobrazovací me-
tody jednotné sítě.
V uvedeném příkladu početním v tabulce na

str. 84. převedeme tytéž rovinné souřadnice, jako
v článku Ing. Štvána.
Výpočet se provádí zcela mechanicky, znaménka

všech členů jsou již předem předepsána. Hodnoty
cpo atd. možno také hned nastaviti v počítacím
stroji a další členy při výpočtu hned ve stroji při-
pojovati.
Převedeme-li výsledky vypočtené Ing. Štv~nem

na stupně atd., obdržíme: cp = 49° 52' 16,19384",
,{= 35° 52' 56,82187". Liší se tedy pouze zeměpisné
šířky o 0,000 02". Tento nesouhlas odpovídá ne-
jistotě převodu, zaviněné zaokrouhlováním v po-
sledním místě při výpočtu. Používati více (šesti)
míst desetinných je však zbytečné, ježto tabulky
jsou sestaveny jen na 5 míst a hodnota 0,00001"
odpovídá lineárnímu posunu pouze 0,3 mm, resp.
0,2 mm. Ing. Dr. Josef Bohm.
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B. Stěrbinové uzávěrky.

Pro tento druh uzávěrek neplatí podmínky uve-
dené v prvé části v celém rozsahu. Platí tu jen tři:
1. udaná doba musí býti zastavitelna,
2. osvětlování bodů má býti pro všecky body

snímku stejně dlouhé,
5. nesmí podléhati vnějším vlivům.
Podmínky 3. a 4. jsou zde nesplnitelné.

Dříve než budou uvedeny zkoušky těchto uzávě-
rek, uvedeme stručně jejich popis, jakož i jejich
činnost. Štěrbina se pohybuje před snímkem, a to
v rovině více méně vzdálené od snímkové roviny.
Doba, kterou štěrbina potřebuje k přeběhnutí sním-
ku, a to od počátku, kdy osvětlení počíná, až do
doby, kdy osvětlení snímku končí, nazývá se celko-
vou nebo totální exposicí E. Každý bod je osvětlo-
ván tak dlouho, dokud šířka štěrbiny neproběhne.
Tuto exposici bodu nazýváme místní nebo lokální a
označujeme ji é. Exposice snímku se děje postupně.
Pohybuje-li se štěrbina o šířce c přímo v rovině

snímku rychlostí v, pak místní exposice e _~ "
v

Délka místní exposice závisí tudíž na šířce štěrbiny
přímo na nepřímo na její rychlosti. Totální exposice
E bude dána výrazem, označíme-li šířku snímku s:

E=s+ c.
v

Štěrbina má za úkol propouštěti jen ty světelné
kužely, vytvořené objektivem, které mají vytvořiti

ostré hrany bodů na snímku, a to počínaje od jed-
noho okraje snímku ke druhému. Osta,tní světelné
paprsky, prošedše objektivem, se uplatňují postup-
ně, před i po uplatnění jsou zadrženy černým suk-
nem uzávěrky. Poněvadž štěrbina se nemůže prak-
ticky pohybovati v rovině snímku, nýbrž v určité
vzdálenosti od snímku a před ním, protíná rovina
štěrbiny světelný kužel v průřezu, jehož průměr
označme 2p. Viz obr. 10. Každý kužel je vytvořen
obvodem objektivu a bodem na snímku jako vrcho-
lem. Místní exposice každého bodu je dána pak vý-
razem

c+2pe=~~-,
v

kterou lze rozděliti na tři části:
tI dobu postupného osvětlování,
t2 dobu největšího osvětlení a
t3 dobu sestupného osvětlení.
Označíme-li vzdálenost štěrbiny od snímku i,

světlost objektivu k = d : f a hledáme-li velikost 2p,
tu ji najdeme z úměry

d
2p : d = i :f . . . .. 2p = if = ik ,

kde d je průměr objektivu, f ohnisková vzdálenost
(OP=f).

Obr. 11.

Místní exposice je dána vzorcem

_ c + 2 P _ c + ik _ ~ ( + "k)e-~-~- - c ~ .
v v v

Šířka štěrbiny nesmí nikdy býti menší než hodnota
2p. Je-li menší, pak se zmenšuje světlost objektivu,

1941/85



čili, uplatní se světelný kužel o menší základně než
je plocha objektivu. Viz obr. 11. Ze vzorce pro e
plyne, že místní exposice je tím větší, čím je menší
rychlost v, čím je šířka štěrbiny c větší a čím je
vzdálenost štěrbiny i od snímku větší. Doba po-
stupného osvětlování je rovna době sestupného
osvětlování, takže lze psáti

2 P ikt1=t3=-=-·v v
Vzdálenost štěrbiny od snímku způsobuje, že části
snímku jsou již osvětlovány před úplným osvětlová-
ním a jsou osvětlovány ještě, když plné osvětlení
přestalo působiti. Viz obr. 12. Při větší šířce štěr-
biny je plocha plného světla v poměru k polosvětlům
větší a tím výhodnější. Je-li šířka štěrbiny větší než
průměr objektivu, je tento stav zvláště příznivý.
Ru~ivě působí polosvětla při menší šířce štěrbiny.

pásu na snímku k rychlosti V. Šířku světelného
pásu na snímku určíme podle obr. 12:

CD=AD+AC.

Poněvadž obrazová dálka je rovna ohniskové dálce,
můžeme psáti pro polosvětla:

id
AC=BD=--

I-i

AD=~
I-i

Šířka plného světla je pak dána výrazem:

1 .
AB=AD-BD= --o (cl-~d).I-~

Šířka celého osvětleného pásu i s polosvětly

1
CD= AD + AC= I _ i (cI+ id) .

SIA, Praha. Celková doba osvětlení bodu (místní exposice) e= t
je dána výrazem

CD 1 o I cI + id
t=V = I _ i (cI+ ~d) : v 1- i-=--vT- .

Nepůsobí-li mechanismus uzávěrky rovnoměrně po
celou dobu exposice, mění se rychlost štěrbiny a tím
každý bod je osvětlován po jinou dobu. Totální ex-
posice E je dána vzorcem:

E= s+t.
V

Maximální osvětlení t2= t - tI - t3 a po dosa-
zení za tI a t3 dostaneme

1 ok
t= e= - (c + ik) - 2 ~

v v
1=- (c-ik).
v

Tento výraz platí pro osvětlení bodu v případě, kdy
šířka štěrbiny je rovna nebo je větší než 2p. Obr.
11 a), b). Pro c<2p, je c - ik záporné a objektiv je
zacloněn. Viz obr. 11 a). Krajní hodnota šířky štěr-
biny je při c= 2p.
Osvětlování každého bodu závisí na rychlosti,

s jakou se pohybuje světelný pás po snímku. Pohy-
buje-li se štěrbina ve vzdálenosti i před snímkem
rychlostí v, tu světelný pás se pohybuj~ na snímku
rychlostí V. Obě rychlosti jsou podle .~ 12 ve
vztahu:

V=v-I- ..I-~
Rychlost V má býti po celé šířce snímku táž. Místni
exposice e bude dána poměrem" šířky světelného

Světelná účinnost štěrbinových uzávěrek je dána
jako poměr množství zužitkovatelného světla uzá-
·věrkou, leží-li štěrbina přímo v rovině snímku,
k onomu množství, které štěrbinou skutečně prošlo.
Tato množství se mají k sobě jako příslušné místní
exposice:

ú= v__ _ c _ cI
1 + -+.d - cI+id .
v(c ik) c tj

Její převrácená hodnota dává relativní světelnou
účinnost.
Světelná účinnost štěrbinových uzávěrek nemá

toho významu, jako je tomu u uzávěrek objekt ivo-
vých.
K posouzení štěrbinových uzávěrek byla provede"

na řada zkoušek, z nichž budou tři popsány. Nej-
dříve je nutno opět popsati přístroj, jímž byly po-
kusy konány.
Pro přesná měření rychlosti pohybu štěrbinových

uzávěrek se hodí ladičkový přístroj, kterým lze zjis-
titi rychlost pohybu v každé jednotlivé fázi. Obr. 13.
Rozechvěnou ladičkou měříme čas, který potřebuje
štěrbina k proběhnutí celé šířky snímku. Na snímku
obdržíme délky kmitů, jejichž obrazy dávají charak-
teristickou křivku. Viz obr. 14. Ladička L má na
svém jednom rameni upevněn pravoúhlý hranol
v objímce H. Nad tímto je umístěn mikroskopický
objektiv M, který je tak upevněn, aby rozkmitaný
hranol se chvěl v jeho ohnisku. Hranolem lomené
paprsky se promítají objektivem M jako svazek rov-
noběžných paprsků do objektivu fotografickéko~
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mory O. Objektivem O se vytvoří v ohniskové ro- Snímek: Ing. Dr. Pavel Potužák.

vině D ostrý obraz kmitajícího hranolu. Uvedeme-ji
během kmitání uzávěrku U do pohybu, zobrazují se
na snímku průsečíky štěrbiny s obrazem kmitajícího
hranolu a tak se vytvoří křivka, jejíž každá vlna
odpovídá jednomu kmitu ladičky. Délka všech Vhl
odpovídá dráze proběhnuté štěrbinou.

V našich případech byla vzdálenost. štěrbiny od
snímku malá, obnášela asi 4 mm. Z tohoto důvodu
budeme ji zanedbávat, aby nebylo nutno počítati
promítnuté šířky štěrbiny na snímku. Tím budeme
považovati dráhu štěrbiny rovnu dráze jejího obrazu
na snímku. Ladička má určitý počet kmitů za vte-
řinu a z počtu vln zobrazených na snímku a jejich
velikosti se dá zjistiti nejen doba, ale i dráha štěr-
biny proběhnutá za určitou časovou jednotku, nej-
lépe za vteřinu. Šířka štěrbiny je měnitelna a proto
byly zkOušky provedeny pro tři její udané šířky
nebo exposice.

Rychlost v se určí ze vzorce

Amm
v = -- a průměrná rychlost

n
[Almm

v=---,
[n]

kde J, značí délku vlny, n počet kmitů ladičky ve
vteřině.

SIA, Praha. 1. Zkouška uzávěrky o s~rce štěrbiny c = 20 mm
a udanou exposici 1/7, vt.

Na snímku byly získány tři a půl vlny. Za před-
pokládaného stavu, že pohyb štěrbiny se děje přímo
v rovině snímku, znamenají délky vln příslušné rych-
losti během každé 1/';0 vteřiny.

Výsledky odečtené na snímku jsou:

U našeho přístroje byly po ruce dvě ladičky,
z nichž jedna byla upravena na 60 kmitů a druhá
na 120 kmitů ve vteřině. Pro pokusy byla použita
ladička se 60 kmity /vteř. Při zkouškách byly získá-
ny podobné obrazce vln, jako je tomu na obr. 14.
Po sestrojení osy vlnovky byly proměřeny vzdále-
nosti průsečíků této osy s vlnovkou a tak zjištěny
délky kmitů promítnutých na snímku.

vypočt. přísl.
místní exp.
1/" vteř.
1/"
1 / 1(11

1/ IU,:,

1
2
3
3,5

[n] =3,5

26,0 mm
29,5
33,7
18,0

Průměrná rychlost štěrbiny ve vteřině vypočtená
z počtu' 3,5 vlny je

[J, ] 107
Vp= ~. 60 = --.60 = 1837,8 mm.

[n] 3,5

Výsledek udává, že štěrbina se pohybuje rychlostí
1837,7 mm za vteřinu. Průměrná místní exposice,
podle vzorců uvedených zpředu, činí

c c 20 1
e=-- = - = ---- = - vteřiny.

[J,] . 60 v}) 1837,7 92
n

Pohybuje-li se štěrbina po snímku vypotčenou prů-
měrnou rychlostí, pak se zřením ke snímku velikosti
13X18 cm bude celková exposice E (ve směru krat-
ší strany):

s -l- c 130+ 20 1 ,
E = __I - = ----- =-- vteriny.

Vp 1837,7 12,2

Podle délek vln vidíme, jak se mění rychlost po-
hybu uzávěrky a tím ovšem i exposice každéilo
proužku na snímku.
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2. Zkouška uzávěrky o šířce štěrbiny c= 10 mm
a odpovídající 1/150 vteřiny.

Na snímku byly získány obrazy pěti celých vln
a polovice šesté vlny. Výsledky odečtení a výpočtů
jsou:

vlna n

1
2
3
4
5
5,5

[n]=5,5

příslušná
místní exp.

19,0 mm 1/114 vteř.
20,5 1/123

22,5 1/135

22,5 1/135

23,0 1/138

10,9 1/121

118,4mm=[A],ep=1/129vteř.

Průměrná rychlost štěrbiny za 1 vteřinu z 5,5 vln
vypočtená činí:

118,4
v= -5 .60 = 1291,6 mm.

5,

Průměrná místní exposíce

e c 10 1
e=--=-=--=- vteřiny,

[AJ.60 vp 1291,6 129
n

Celková exposice

E _ 8 + c _ 130 + 10 _ 1
- -v- - - 1291,6- - 9,2 vteřiny.

3. Zkouška uzávěrky o šířce štěrbiny 5 mm
odpovídající 1/300 vteřiny.

Při tomto pokusu bylo zobrazeno 6 kmitů a tím
6 vln, jež poskytují:

vlna n
1
2
3
4
5
6

[nT = 6

její délka A.
16,5 mm
19,5
19,6
22,0
20,9
20,7

místní exp
1/198 vteř.
1/234
1/235
1/264
1/251
1/248

Průměrná rychlost štěrbiny ve vteřině činí 1192
milimetrů.

Místní exposice e= 1/ 23R vteřiny místo udané
1/1(10 vteřiny.

Celková exposice E = 1/8,8 vteřiny.
Z těchto tří zkoušek vidíme, že udaná exposice na

štěrbinových uzávěrkách je hodnotou velmi kolísa-
vou, mění se během pohybu štěrbiny a tím každý
bod je exponován po jinou dobu. Poněvadž štěrbina
se pohybuje rovnoběžně s delší stranou snímku (ve
směru kratší strany), nedostáváme homogenní obraz,
nýbrž každý snímek představuje filmový pás s ne-
konečným počtem snímků spolu nepřetržitě spoje-
ných.

Zobrazíme-li si v pravoúhlé soustavě os činnost
těchto uzávěrek tak, že na jednu osu nanášíme od-
povídající pořadí vlny}, a v kolmém směru pak dél-
ky vln nebo rychlosti štěrbiny, dostáváme tak čáru,

která vyjadřuje zrněnu rychlosti uzávěrky. Při po-
hybu rovnoměrném je čára vyznačena jako úsečka
rovnoběžná s osou }" při zrychleném jako úsečka
šikmá nebo jako obecně lomená čára. Viz obr. 15
a), b), c).

c = 20mm, ~_= 7~ vf.

v~ I I
.... , I I
: , I I
, I I I

I I ,
I I I
I I I

.-
30

20

m
30

20

10

c = 10mm, e = 1:0vf.
Y .. r---r-T

1
' __ j''''

I I I
I , I
I I I I
I I I I

I

6

mm
30 c = Smm,e= .5~Ovf.

Z uvedených příkladů je jasno, že pohyb štěrbi-
nové uzávěrky je nepravidelný a jejich rychlost je
velmi malá. Celková exposice, při které štěrbina 3e
pohybuje od jednoho okraje snímku ke druhému,
obnáší u zkoušených uzávěrek od 1/8 do 1/14 vteři-
ny. To je však příliš dlouhá doba, během níž letadlo
snadno zrnění svoji polohu a tím způsobí značné
zkreslení snímku. Jak je známo, vlivem přímočarého
pohybu letadla se zobrazí každý bod jako úsečka, .
protažená ve směru letu. Neletí-li přímočaře, zobrazí
se bod jako' část čáry nebo oblouku, jenž je obrazem
dráhy letadla během exposice. Při používání foto-
grafických komor se štěrbinovými uzávěrkami má-
me dvojí zkreslení snímku, celkové a místní, odpoví-
dající daným exposicím E a e. Zkreslení snímku vli-
vem ·přímočarého letu během exposice je dáno přes-
ným vzorcem:

f er cos2
6 v, .v , er cos2

6
z = V _ er sin 6 nebo prlbhznym z = f V '
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poněvadž druhý člen ve jmenovateli je zanedbatelný.
Tento vzorec platí pro snímky obecně šikmé a pro
snímky svislé dostáváme jednodušší tvar:

er
z=f-·V

Ve vzorcích znamenají: f ohniskovou (obrazovou)
dálku fotografických komor, e exposici, r rychlost
letadla ve vteřině, a sklon snímku a V výšku letu.
Jde-li o svislý snímek rovinného území rozměrů
13X18 cm, pořízený komorou o f = 0,21 m, ve výši
V = 700 m a při rychlosti letadla 100 m ve vteři-
ně, pak zkreslení jednoho okraje snímku k druhému
během celkové exposice E = 1/14 vteřiny, jako tomu
u našich komor, je:

1/14,100
z= 0,21 700 = 0,002 m = 2 mm,

místní (bodové) zkreslení dosahuje při exposici
e=1/150 vteř.:

, 1/150,100z = 0,21 ------ = 0,0002 m = 0,2 mm .
700

Poněvadž v dané výši je pořízen svislý snímek v při-
bližném měřítku 1: 3300, představuje zkreslení z
délku 6,6 m a z' délku 0,66 m. Tato zkreslení závi-
sejí nepřímo na výšce letu a proto, čím bude let ve
větší výšce, tím se projeví zkreslení bodu na snímku
jako menší úsečka.

Mají-li míti snímky pořízené fotografickou komo-
rou se štěrbinovou uzávěrkou nějakou cenu, je tře-
ba, aby byly pořizovány tak, že se štěrbina uzávěr-
ky během fotografování pohybuje proti směru letu.
Jinak lze obdržeti sice pěkné snímky, avšak zatížené
takovými deformacemi, které se nedají nijakým způ-
sobem vyloučit a tím jsou pro fotogrametrické prá-
ce bezcenné. Svírá-li štěrbina uzávěrky nebo její
vodorovný průmět se směrem letu (nikoli s osou le-

tadla) jakýkoli úhel, pak zobrazené území na sním-
ku nemá obvyklý tvar obdélníka nebo lichoběžníka,
nýbrž tvar kosodélníka nebo jiného obrazce, jehož
rohy jsou protaženy. Pohybuje-li se štěrbina ve
směru letu, dostáváme protažený snímek, jejž nelze
pro účely fotogrametrické použíti.

Fotografické komory se štěrbinovými uzávěrkami
je nutno také před jejich upotřebením v letadle vy-
zkoušeti a nechati zvyknouti mechanismu na povětr-
nostní poměry vládnoucí v dané výši letu. Nespor-
nou výhodou štěrbinových uzávěrek je možnost
snadné jejich výměny nebo i menší opravy v letad-
le. Poruchy u těchto uzávěrek povstávající plynou
buď z konstruktivních vad, nestejných čepových
tření, opotřebování mechanismu, ze změn v povrchu
látek štěrbinové uzávěrky, z vniknutí prachu, ze
zrezavění součástek mechanismu a p.

Přes tuto výhodu štěrbinových uzávěrek je nutno
zdůrazniti, že vlivem své malé rychlosti pohybu
(dlouhé celkové exposice") je nelze doporučiti pro
pořizování snímků k účelům vyměřovacím. Teprve
tenkráte, podařilo-li by se zvýšiti jejich rychlost
do té míry, aby již nebyla na závadu velkému zkres-
lení snímků (při čemž místní exposice by se zvětšila
volbou větší šířky štěrbiny) a dodržováním pra-
videl při fotografování, mohlo by se jich použíti
k pořizování měřických snímků. I když mnohde je
tvrzení, že celková rychlost uzávěrek dosahuje 1/40

vteřiny, je i tato rychlost nedostatečná a proto lze
doporučiti tyto komory k použití jen pro takové
účely, kde se nevyžaduje velká přesnost při převá-
dění snímků v plány nebo mapy nebo kde jde o jiné
jejich upotřebení.

Použitá literatura:

R. Hugershoff: Handbuch der wissenschaftlichen und
ang-ewandten Photog-rophie, 1930 a starší.

O. v. Gruber: Ferienkurs in Photogrametrie, Stuttgart
1930.

P. Potužák: Základy letecké fotog-rametrie, Praha 1936.

Odborná pojednání v časopisech.

Osnovy pro založení a sestrojení státní opěrné geo-
detické sítě, schválené Sověty usnesením ze dne 22. února
1939. Geodezist. Ročník 1939. Seš. 11. Str. 27-32.

§ 1. Styčné geodetické sítě Svazu SSR triangulační,
polygonometrické a nivelační tvoří základ národního hos-
podářství pro práce topografické, studijní a pro obranu
státu, dále ku zaměření území státu a k určení tvaru a
rozměrů zemského tělesa.

§ 2. Státní síť geodetická tvoří přesný základ pro
topografická vyměřování do měřítka 1 : 10 000, prováděná
po celém území státu i pro technické projekty budova-
telských prací.

§ 3. Opěrné sítě rozdělují se na triangulační a poly-
ganové sítě I. až IV. řádu.

§ 4. Státní opěrná síť jest tvořena podle principu od
velkého do podrobného. Při polohopisných měřeních tvoří
základ pro soustavnou triangulaci.

§ 5. Triangulace I. řádu sestává hlavně z trojúhel-
nikových řetězců, jež jsou kladeny ve směrech poledníků
li rovnoběžek. Z triangulačních řetězců 1. řádu tvoří se
strany náhradných polygonů o délkách as 250 km. Na
styku těchto náhradných stran jsou disponovány základ-

nové sítě, v nichž jest předepsána žádoucí přesnost pro
lineárné rozměry daná poměrem 1 : 300 000. Na styčných,
svrchu zmíněných bodech, dle možnosti při základnách
ležících, určí se zeměpisné šířky (s přesností ± 0'2"),
zeměpisné délky (s přesností ± 0·03 sek.) a azimuty
(s přesností ± 0'5"); ve vzdálenostech as 100 km se určí
jen astronomicky zeměpisná šířka a zeměpisná délka.

Po osnovných řadách se provede na vzdálenosti as max.
700 km astronomicko-gravimetrická nivelace.

Délky stran I. řádu jsou střední velikosti 25 až 30 km,
ale mohou býti krajně 15 až 60 km. Přesnost měřených
úhlů v triangulačních sítích I. řádu, počítaná dle Ferrero-
ova vzorce, jest udána střední chybou čtvercovou v me-
zích ± 0·7" až 0·9" maximum. Pravděpodobná chyba
v délce strany jest přípustna v lineárné míře maximum
poměrem 1: 100 000.

§ 6. Na triangulační síť I. řádu se připojuje triangu-
lační síť II. řádu, jež tvoří buď řady trojúhelníkových
řetězců, nebo výplňkové triangulační sítě. Tvoří-li řady
řetězců, rozdělují tyto polygon I. řádu na 4 části, které se
pak vyplňují zmíněnými výplňkovými sítěmi II. řádu.
Přesnost těchto sítí jest podmíněna v délkovém rozměru
na průsečných stranách poměrem nejvýše přípustným
1 : 200 000. Pro tyto strany se určí astronomicky v jed-
nom bodě: zeměpisná šířka (s přesností ± 0'4"), země-
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pisná délka (s přesností ± 0·05 sek.) a zimut (s přes-
ností ± 1'0"). Délky stran triangulační sítě II. řádu jsou
v mezích 20 až 25 km s dovolenou odchylkou v délce
10 km. Přesnost naměřených úhlů, počítaná dle vzorce
Ferrero-ova jest udána hodnotou střední čtvercové chyby
± 1·2" až 1'5". Délkové odchylky v triangulačních stra-
nách II. řádu jsou podmíněny lineárným poměrem
1 : 60 000. Výplňková triangulační síť II. řádu má přede-
psanou střední délku strany 13 km (pohybující se v me-
zích 6 až 25 km). Přípustná hodnota střední čtvercové
chyby v úhlu, počítaná dle Ferrero-ova vzorce obnáší
± 2·0" až 2,5". Dovolená lineárná odchylka v délce strany
jest dána poměrem 1: 35 000.
§ 7. Triangulační síť III. řádu se vkládá mezi body

II. a III. řádu oboustranně měřenými záměrami o střední
délce stran 8 km (v rozmezí délek 4 až 12 km). Přesdost
určení úhlů jest dána střední čtvercovou chybou, vypo-
čtenou dle vzorce Ferrero-ova, hodnotou v mezích ± 4'0"
až 5'0". Délkové dovolené odchylky ve straně jsou vyme-
zeny lineárným poměrem 1 : 15 000.
Body IV. řádu se stanoví protínáními vpřed, zpět, nebo

kombinovaným protínáním z bodů vyššího řádu. Přes-
nost měření úhlů jest podmíněna měřítkem mapy.
§ 8. V krajích, kde jest to úsporné, místo přímé trian-

gulace se použije přesné polygonisace. Při tom jest nutno
dodržeti v odvozených délkách stran a úhlech tutéž přes-
nost, jako v triangulačních údajích odpovídajícího řádu.
§ 9. V severních evropských krajích a v asijských

krajích, ve kterých se proponuje státní kartografování
v měřítkách 1: 500 000 až 1: 200 000 s přechodem od
měřítek 1 : 100000 až 1 : 50000 se provede rozvinutí sítě
dle těchto zásad:
1. Řady triangulačních řetězců se též položí dle hlav-

ních řek a železničních magistrál, jakož i v místech vý-
znamných podniků ve vzájemných odlehlostech 400 až
800 km. Tyto řetězce se spojují v uzavřené polygony.
Řady řetězců, kladených podél poledníků a rovnoběžek

se kladou ve vzdálenostech v mezích 200 až 250 km.
Přesnost těchto triangulačních řetězců má souhlasiti
s předpisy obsaženými v ~ 5.
Mezi řady řetězců 1. řádu se vkládají osnovné řady

řetězců II. řádu. Přesnost určovaných úhlů, délek stran
i astronomických měření má odpovídati předpisům obsa-
ženým v ~ 6. Délky stran celých náhradných polygonů se
stanoví hodnotami asi 200 km.
3. Další rozvinutí opěrné, geodetické sítě se provede

dle těchto zásad:
a) V krajích, kde se provádí mapování v měřítku

1 : 100 000, vkládá se síť II. řádu tak, aby byla dodržena
přesnost požadovaná v tomto měřítku.
b) V krajích, kde se kartografuje v měřítkách 1:200 000

až 1: 500000, použije se geodetických řad řetězců I. a
II. řádů. Další rozvinutí sítí v těchto měřítkách se pro-
jevuje položením trojúhelníkových pořadů řetězců, nebo
trojúhelníkových sítí podle pracovního sestavení a v ur-
čeni astronomických bodů v hustotě a s přesností, jež
odpovídají měřítku mapy.
§ 10. Státní nivelace I. řádu, tak zvaná vysoké přes-

nosti, tvoří základ pro všechny další nivelace II. až IV.
řádu, jakož i pro nivelace pro vědecké, pro technické a pro
studijní účele, jako jsou srovnání výšky hladin různých
moří, pohyby kůry zemské a jiné.
Pořady nivelací I. řádu se kladou podél osnovných ma-

gistrál suchých i mokrých komunikací a připojují se na
osnovné mořské vodočty. Uzavírají se v polygony přede-
psaných rozměrů plošných.
Účelné zeměpisné rozložení nivelačních tratí vysoké

přesnosti provede se za účasti studijních, geodetickÝch,
technických, geologických i geofysikálních institucí Svazu
SSR, aby se správně zajistily všechny kraje potřebnými
vyškovými kotami.
Přesnost těchto nivelací vysoké přesnosti odpovídá

platným mezinárodním předpisům a sice: střední čtver-
cová nahodilá chyba na 1 km nesmí přesahovati hodnotu
± 1'0 mm.
§ 11. Nivelace II. řádu má zprostředkovati po celém

území státu síť pevných výškových bodů, potřebnou ku

vytvoření nivelačních sítí nižších řádů. Slouží k opatření
výškových základů pro budování technických děl, dále
pro účele geologie, geofysiky a pro jiné badatelské práce.
Vytváří se v polygonech až 600 km dlouhých, vedených
podél železnic a jiných upravených komunikací s vhod-
ným podkladem. Její přesnost jest definována:
a) střední čtvercovou, nahodilou chybou o hodnotě

menší než ± 2'0 mm na 1 km.
b) střední systematickou chybou ± 0·4 mm na 1 km.
§ 12. Nivelace III. řádu člení polygony II. řádu as

na 6 až 9 částí. Délka nivelačních tratí jest tu as 200 km.
Její přesnost jest definována:
a) střední čtvercovou nahodilou chybou ± 4'0 mm na

1 km,
b) střední systematickou chybou ± 0·8 mm na 1 km.
§ 13. Nivelační tratě IV. řádu vypli'lUjí polygony

vyšších řádů a slouží za podklad pro topografická vymě-
řování. Délka těchto nivelačních tratí obnáší as 100 km;
hustota tratí a výškových značek závisí od měřítka mapy
a technických účelů. Její pi'esnost jest podmíněna:
a) střední čtvercovou nahodilou chybou ± 10 mm na

1 km,
b) střední systematickou chybou ± 2,0 mm na 1 km.
§ 14. Body triangulační, nivelační i výškové se za-

jistí pevnými značkami. Pevné nivelační značky jsou 6 až
10 km vzdálené a na vzdálenosti 100 až 150 km jsou za-
řízeny základní výškové značky.
§ 15. Veškeré body triangulační a polygonálné musí

též býti určeny výškově s odpovídající přesností. Pro
vyměřování v měřítku 1 : 50 000 musí býti dodržena přes-
nost výšek ± 0·5 m v podrobných bodech.
§ 16. Pro vyměřování 1: 100000 se výšky určují od

nivelačních tratí IV. a vyšších řádů.
§ 17. Při sestavení osnovy provádění geodetických

prací jest nutno podati schema geografického rozdělení
a rentabilního uspořádání těchto prací.
§ 18. Jednotné budování státní opěrné geodetické

sítě jest závazné pro všechny organisace a veřejné sprá-
vy, jež provádějí geodetické práce v plošné rozloze od
500 km2 výše. Semerád.
G. Ma r ker: Tafel zur Priifung der Berechnung der

Polygonziige und Kleinpunkte fiir Richtungswinkel im
400g - Teilung. Vyšlo v nakl. G. Wichmann, Berlin-
Grunewald. 6 stran. Cena 2 RM.
Tabulky obsahují přirozené hodnoty funkce 1 + sin 'P ++ cos 'P pro kontrolu rozdílů souřadnicových při vý-

počtu polygonových pořadů. Hodnoty jsou vypočteny pro
argument od Og do 400g na 5 desetinných míst, při čemž
hodnoty argumentu jsou odstupňovány po 2c (censi-
málních minutách). Tabulky jsou obdobou polygonál-
ných tabulek prof. Dr. Semeráda (Semerád-Valouch,
Pětimístné tabulky logaritmicko-trigonomertické a poly-
gonálné tabulky), které mají však argument odstupňován
po 1c a vedle přirozených hodnot obsahují i logaritmy
funkce 1 + sin cp + cos 'P. Fiker.
Ing. Dr. Wolfgang S c h I i c k: Úprava pozemkové

držby scelováním hospodářských pozemků. Svazek 95.
časových spisů ministerstva zemědělství. Praha 1940.
Str. 30, 2 přílohy. K 3,-.
Technický konsulent pro agrární operace v minister-

stvu zemědělství napsal pro sbírku informativních země-
dělských publikací pojednání o výhodách scelování pozem-
ků. Knižka je zřejmě určena pro široký okruh praktických
zemědělců jmenovitě v Úechách, jimž nejsou známy vý-
hody scelovacích akcí. Setkáváme se proto v publikaci se
všemi, vícekráte již opakovanými příčinami a nevýhodami
rozptýlené pozemkové držby, s popisem scelovacího řízení
a se souhrnným výčtem předností scelování půdy. Od-
borník nenachází ve spisku nic nového, co by stálo za
zmínku. P-r.

Oprava. Na str. 74 Z. O. v posledním odstavci článku
»Z oblasti velkých čísel« třetí řádka zdola má býti místo
108.101.6správně hodnota 108•10"•
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