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Měření nově vybudovaných geodetických základen v Čechách.

Měření základen.
Uvedeme pořadí, v jakém jednotlivá základnová

měření následovala s vylíčením některých okolností
(atmosférických poměrů atd.), důležitých pro mě-
ření.

Etalonáž I. byla provedena v. několika seriích
v Cejchovním ředitelství v březnu 1943. Po ní zůstaly
dráty volně vyvěšeny v laboratoři.

H v ě z daL Po předběžném důkladném výcviku
personálu bylo provedeno toto první základnové mě-
ření v době od 28. IX.-1. X. 1943. Dráty byly do-
praveny již 27. IX. autem a ihned rozvinuty a vy-
věšeny v letohrádku. Základna byla zaměřena
ve třech seriích, vždy všemi osmi dráty tam i zpět,
tedy celkem 48krát. Jedna serie se zpravidla zaměřila
v jednom dni. Základna leží ve stínu stromů, takže
slunce dráty přímo neozařovalo; měření bylo také
chráněno před větrem. Průměrná teplota byla 11,4°,
největší 18,2°, nejmenší 6,9°. Měření »tam a zpět«
byla prováděna rychle za sebou, průměrné teploty
obou směrů jsou stejné. Každý úsek (480 m) byl
počítán samostatně, největší zjištěné rozdíly mezi
měřením tam a zpět činí pro úsek asi 1 mm. Nivelace
a vybočení značek se měřily den před a den po mě-
ření délkovém.

Poděbrady. Již 2. října 1943 byly dráty s ostatními
přístroji dopraveny nákladním autem na poděbrad-
skou základnu. Bedny byly obloženy slamou a po
dlažbě se jelo krokem. Dráty byly ihned vyvěšeny
v kryté boudě. S měřením prvního úseku (u Babína)
bylo započato 5. října; začínalo se obvykle v 8 hodin,
během dopoledne se došlo až na konec dvoukilometro-
vého úseku. Po polední přestávce, kdy dráty byly
volně zavěšeny, se měřilo zpět. Takto byly zaměřeny
dva úseky (4 km); pak se dráty navinuly na buben
a převezly k 6. kilometru, kamž se přemístila i bouda.
Odtud se zaměřily úseky 6.-4. km a 6.-8. km,
načež se bouda převezla a dráty přenesly na 10: ki-
lometr, odkud se zaměřily zbývající úseky 10.-8. km
a 10.-12. km. Měření »t a m« (ve směru rostoucího
číslování kolů) nebylo tedy vždy prováděno jako
první (dopolední). Po zaměření posledního úseku
byly dráty navinuty a i s boudou dopraveny znovu
na počátek základny. První úsek byl znovu změřen,
aby se zjistilo, jak změnily dráty během zaměření
celé základny své délky. Výsledek byl jen 0,5 mm
menší na 2 km, což by svědčilo o průměrném pro-
dloužení drátů o 6 M' Dne 22. října bylo měření do-
končeno.

Měření u Poděbrad na nechráněné rovině bylo již
vystaveno celé i'adě atmosférických vlivů. Jasné
slunné počasí, jakým měření bylo po celou dobu ob-
dařeno, bylo výhodné pro tempo práce (suchá půda),

ale na druhé straně bylo provázeno zjevy, jejichž
vlivy musíme bedlivě sledovati. Téměř každý den
měření měl tento průběh: ráno chladno (+ 6° C) a
mlha, kterou brzy prozářilo slunce svítící pak po
celý den. Teplota vzduchu rychle stoupala a na konci
úseku byla průměrně o 8° vyšší. Odpoledne při mě-
ření opačným směrem v 6 dnech stoupala mírněji
dále, ve třech případech se ustálila a ve třech mírně
klesala. Průměrná teplota činí 13,3°; nejmenší 0°,
největší 20,3°. Průměrný rozdíl odpoledních a dopo-
ledních teplot jest asi 5°.

Je velmi pravděpodobné, že během dopoledne, kdy
vzduch byl chladný a sluneční záření silné, teplota
drátů předbíhala teplotu vzduchu (údaje na teplo-
měrech), a to proto, že čistý vzduch propouští tepelné
paprsky a ohřívá se až od pevných předmětů. Ne-
dbá-li se této okolnosti, výsledky měření se zmenšují.
Zatím co dopoledne bylo povětří celkem klidné, vanul
zpravidla odpoledne východní vítr o rychlosti až 3 m
za vteřinu. Drát se vychýlil z přímky jen zcela ne-
patrně a měření nebylo rušeno. Přesto vliv větru vedl
k systematickému zvětšování výsledků proti skuteč-
nosti. Oba vlivy se navzájem rušily, ale přispívaly
k tvoření záporných rozdílů: dopolední-odpolední mě-
ření. Protože se tu projevují i vlivy další, vrátíme se
k věci v kapitole o měřických chybách. Že žádná
z uvedených okolností neměla nebezpečný vliv na
přesnost měření, dokazují rozdíly mezi měřením tam
a zpět, které nepřesáhly 2 mm a průměrně činí jen
-+- 1 mm pro dvoukilometrový úsek. Měření základny
u Poděbrad se těšilo živé pozornosti technické veřej-
nosti, jak svědčily četné výpravy na základnu. Bylo
zachyceno rozhlasem i filmovým týdeníkem, což po-
sloužilo propagaci zeměměřičské práce v širší ve-
řejnosti.

Hvězda II. Dráty byly dopraveny 23. X. nákladním
autem do Hvězdy a ihned vyvěšeny. Srovnávací zá-
kladna pak zaměřena ve dnech 26.-28. X. všemi
dráty ve třech seriích. Jak již bylo zmíněno, vítr a
oblačnost zde neovlivňují měření. Průměrná teplota
byla + 9,3° C, nejmenší 5,8°, největší 13,3°; prů-
měrné teploty obou směrů měření se liší o 0,7°.

Hvězda III. byla změřena obvyklým způsobem ve
třech seriích v době od 9. do 13. listopadu 1943.
Teplota: 0,0° až 8,30; průměrná + 4,6° C.

Postupim I. Tato německá srovnávací základna
byla změřena v době od 18. do 22. XI. všemi dráty
ve čtyřech seriích, tedy 64krát. Dráty byly dopraveny
16. XI. drahou ve voze pro výpravu předem zamluve-
ném, z Anhaltského nádraží po »S-Bahn« do Postu-
pimi a odtamtud drožkou s gumovými koly na zá-
kladnu. Tam byly vyvěšeny v budově »Reichsamtu
fiir Landesaufnahme«, který má tu uschovány též
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své dráty. Základna probíhá širokým lesním průse-
kem a je dobře chráněna proti větru a slunci
(obr. 14). Písečná půda poněkud ztěžuje chůzi a
nízké, betonové koly nutí pozorovatele k předklonům;
přesto tempo práce bylo obvyklé (1 km za hodinu).
Výprava čítala 30 osob, z nichž byly vytvořeny 3
skupiny měřické, 1 nivelační a 1 provažovací.

Poslední sene byla zaměřena v silné mlze, takže
bylo nutno dráty otírati od vodních kapek; výsledek
byl o 0,5 mm větší, než ostatní. Teplota byla stálá
od - 2,3° do + 2,4°; průměrná teplota je + 0,2°.
Válečné události 5. roku války zasáhly výpravu
leteckÝmi útoky v místě ubytování (Berlín). vý-
sledky měření dvěma dráty z první sene sho-
řely a měření bylo opakováno. Doprava zpět
byla dosti obtížná; bedny s dráty musely býti
místy ručně přenášeny, než byly umístěny ve
vlaku. Přesto neutrpěly příliš dopravou a vrátily
se do Prahy jen průměrně o 13 tJ delší.
Hvězda IV. byla zaměřena bezprostředně po Postu-

pimi ve dnech 26.-30. listopadu ve třech seriích.
Teplota se pohybovala od - 2,0° do + 7,2°, průměr
činí + 3,4°.
Etalonáž III. byla provedena obvyklým způsobem

v Cejchovním ředitelství v prosinci 1943. Výsledky
všech etalonáží budou později přehledně uvedeny.
Zkou,§ky vlivu tření kladek, tření stupnice o ode-

čitací značku a torse drátů na měřenou délku byly
provedeny na jaře 1944 na laboratorní základně Cej-
chovního ředitelství. Zajímavé výsledky budou uve-
deny v kapitole o měřických chybách.
Etaloná.&IV. byla provedena v Cejchovním ředitel-

ství počátkem května 1944.
Hvězda V. Měření bylo provedeno v květnu. Aby

bylo vyzkoušeno. zda použité nářadí (hlavně tření
kladek) má vliv na naměřené výsledky, bylo vždy
týž den a těmitéž dráty měřeno jak soupravou Bons-
dorffovou, tak i soupravou firmy Secrétan (kladky
větší, přesněji vypracované a s menšim třením, umís-
těné na trojnohých stativech). Každou soupravou
bylo měřeno 8 dráty ve 4 seriích - tedy 32krát -
a porovnání výsledků - ať podle jednotlivých serií
(dní) či podle jednotlivých drátů - dalo tento roz-

díl pro 1 klad drátu: Bonsdorff - Secrétan =
-1,8 II -+- 3,9 .11. Je to hodnota velmi malá a potvr-
zuje, že vhodným způsobem měření lze vliv tření kla-
dek vyloučiti.
Etalonáž V. následovala v červnu hned po měření

Hvězdy V.
Měření Hvězdy VI. bylo provedeno v říjnu 1944 jen

ve 3 jednoduchých seriích každým z 8 drátů. Již
i u Hvězdy V. bylo upuštěno od bezprostředního mě-
ření týmž drátem tam a zpět, protože obě měření
se provádí za týchž atmosférických i jiných podmí-
nek a dávají jen málo odchylné výsledky.
Etalonáž VI. drátů byla provedena v listopadu

1944.
Porovnání invarového čtyřmetru 8 prototypem. Zá-

klad všech etalonáží, invarový čtyřmetr Cejchovního
ředitelství, byl dosud kontrolován ve své délce (vzta-
žené na teplotu 20° C) :

v Paříži v VI. 1930 4 m - 11,5 [L

» IX. 1935 4 m + 4,8 [L

» XI. 1938 4 m + 4,3 [L.

Od té doby nebyl čtyřmetr přesně porovnáván. V Cej-
chovním ředitelství se sice nalézal z Paříže dovezený
platinoiridiový prototyp, ale chyběly dva přesné mi-
kroskopy. Porovnání čtyřmetru se vykonalo jen po-
mocí malých mikroskopů a invarových metrů, sta-
novena jeho prozatímní délka a podle ní i délkové
konstanty drátů. V květnu 1944 konečně přišly ob-
jednané mikroskopy ze Švýcarska, byly hned namon-
továny, proměřeny a čtyřmetr v listopadu 1944 po-
rovnán s prototypem s výsledkem:

Praha v XI. 1944. 4 m + 6,7 f.l pro T= + 20° C.

Pomocí časové rovnice stanovena byla jeho délka pro
různá data etalonáží, a certifikáty o konstantách drá-
tů byly opraveny.
výpočty délek Hvězdy i základny u Poděbrad byly

už provedeny dříve s prozatímními konstantami drá-
tů. Po porovnání čtyřmetru s prototypem byly při-
pojeny všem délkám jednoduché opravy podle pro
všechny dráty stejných oprav délky v jednotlivých
etalonážích a tím obdrženy délky již definitivní.

Početní opravy.
Matematické zkoumání měřického postupu s dráty

a odvození početních oprav, které je nutno k namě-
řeným výsledkům připojovati, bylo již tolikrát uve-
řejněno v odborné literatuře (G u i IIa u m e, G i-
gas, Ryšavý, Čupr a j.), že stačí, omezí-
me-li se na přehled některých dat a výsledků.

Napjatý drát tvoří řetězovku, jež na počátku a
konci svírá s tětivou úhel q.J. Označíme dále napětí N,
vlastní váhu 1 ID drátu p = 17,32 g, q = p/2 N =
= 0,000 866, modul pružnosti E (13000-16000
kg/mm2) a průřez drátu F = 2,14 mm2•

Je-li drát napjat silou 10 kg ve vodorovné poloze,
činí úhel q.J asi ln 11,8'; průhyb drátu uprostřed je
125 mm a rozdíl délky řetězovky od tětivy 1,7 mm.
O ten se ostatně nemusíme starati, protože dráty se
etalonují rovněž zavěšeny a přes kladky napjaty silou
10 kg. Důležité jsou následující početní opravy, které
počítáme nebo vyjímáme z tabulek v mikronech a
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jejichž velikosti pro jednotlivé základny budou
později sestaveny.

1. Oprava z teploty. Dráty se etalonují při teplotě
kolem 9° a jejich délkové konstanty se přepočítávají
v Cejchovním ředitelství na jednotnou vztažnou
teplotu + 20() C. Měření se koná za teplot tJ odliš-
ných od vztažné teploty o LJ t = t - 200 C. Dosadí-
me-li tento vztah do obvyklého vzorce pro roztažnost
drátů:

8 = 80 (1 + a t + (3 t2)J

dostaneme pro opravy z teplot vztah:

k, =24m. LJ t [a + (3 (LJ t + 40)].

Tyto opravy se sestavily pro každý drát do tabulky.
Odtud se pro každou měřenou teplotu vybíraly a za-
pisovaly i odečetly hned v polních zápisnících. Při
teplotách nižších 20° byly vesměs záporné. Teploměry
byly v Cejchovním ředitelství přezkoušeny.

2. Provážení koncových bodů úseku. Provažování
na témž úseku či srovnávací základně se dělo něko-
likrát v témž dni za sebou. Proto byla oprava z ex-
centricity odečítací značky - k2 - přidávána k vý-
sledkům hned v polních zápisnících (sestavení
kladů).

3. Redukce na přímku:

a2 a2

ka=-2S' k'=-48m .

Jde tu jednak o redukci lomené základny, JeJlz
konce úseků (o délce 8 . 2 km) vybočují z osy zá-
kladny a jednak o vybočení jednotlivých odeěítacích
značek z přímky, spojující oba konce úseku. Hodnota
a znamená vždy rozdíi vybočení obou konců či
značek.
4. Oprava z výškového rozdílu značek. Různá

výška obou odečítacích značek téhož kladu vyvolá
několik nutných oprav k určení jejich horizontální
vzdálenosti. Všechny tyto opravy, jakož i oprava z re-
dukce na přimku, byly vyjímány z tabulek uvede-
ného díla Gigasova. Výškový rozdíl označíme h
(v metrech) a délku lrladu: 8 = 24 m + d.

Redukci šikmé tětivy na vodorovnou provedeme po-
dle vzorce

'. h2 .h' h2 h2 2

ks=- 48 - B-: 243- + TÚ2' d--2-:243·d
Při hledání oprav používalo se délek naměřených
drátem č. 165, který má téměř přesně délku 24 m.

Různá výška značek má za následek také defor-
maci řetězovky a z toho plynoucí opravu:

kg = + 1/3 h2 q2 S

(8 je délka řetězovky rovná přibližně 24 m). Tato
oprava dosahuje při výškovém rozdílu asi 50 cm
teprve hodnoty 1 11'

Sklonem drátu se mění též jeho napětí a musíme
zavésti opravu:

13) Baltická komise použivá vzorců jinak upravených,
v nichž všechny opravy zaviněné různou výškou značek
jsou úhrnně spojeny. Upravil je O I a n der v Zeitschrift
fur Vermesun.qswesen, r. 1934.

Váha dělené stupnice (38,3 g), karabinky (43,0 g)
a napínací pásky (22,1 g u Poděbrad; řídí se to
výškou kolů), dohromady P = 103 g, zmenšuje na-
pětí závažím, svou složkou P. sin ({J' úhel je-
jich sklonu ({J dostupuje hodnoty asi 1°13' a sin
({J = 0,0213. Pokud jde o klady vodorovné, není
třeba dbáti této okolnosti, protože stejně působí i při
etalonáži. Jakmile však levý konec kladu (vždy, jak
se jeví pozorovatelům při měření) je vyšší než pravý,
zmenší se úhel ({J na pravém konci kladu přib1ižně
o h/24 a napětí drátu se tím zvětší oP. h/24. Okol-
nosti na levém konci kladu nerozhodují, protože tam
se drát táhne nebo strká, a tření kladek a stupnice
o značku vzniklá napětí podržují. Je-li levý konec
kladu nižší, působí váhy přívažků opačným znamén-
kem. Protože každý gram, o nějž se napětí změní,
změní délku drátu o 1,04 JI, zavedeme pro celý mě-
řený úsek opravu:

Hz-Hp
ks=1,04.P·--24-' (v 11)'

kde Hl je nadmořská výška levého a Hp pravého
konce úseku (v metrech).

5. Změna napětí drátu působí na délku drátu dvo-
jím způsobem: mění tvar řetězovky (velikost prů-
hybu drátu uprostřed) a zároveň mění i pružné roz-
tažení drátu. Oba vlivy sečteme a délku dohromady
opravíme o

k =+ d N (~ 283 + 8. N ) =
9 N 3Q

· E.F

= 1,04 11 pro d N = 1 g.

Tato hodnota je velmi významná pro svůj syste-
matický ráz. Kdybychom etalonovali dráty s tímtéž
nářadím a závažím, jako při měření, odpadla by·
korekce kg a stačilo by udržovati závaží v čistotě.
V našem případě je tomu jinak. V Cejchovním ře-
ditelství mají závaží přesně 10 kg, napětí zvyšuje
50 cm drátu s očkem (o 1,50 'g), karabinka s drátem
napětí zmenšují složkou 58,5 . 0,0213.= 1,25 g. Dráty
při etalonování jsou napínány silou 10 kg + 0,25 g.

U zapůjčených Bonsdorffových souprav váží 10 cm
pásky 1,771 g, háček pro závaží průměrně 18,63 g
a kromě toho jsou na nich upevněny zvláštní pří-
važky - prstence - o průměrné váze 26,30 g, prav-
děpodobně jako protiváha ke tření kladek. Zato naše
závaží byla průměrně o 2,28 g lehčí, rovněž kara-
binka a páska na řetězovce napětí zmenšovaly. Pro-
tože vliv tření kladek bude posuzován odděleně, byly
veškeré přívažky a protiváhy vzaty do počtu. Prů-
měrná výška závaží nad zemí byla na různých zá-
kladnách jiná, protože výšky kolů byly různé. Proti
etalonáži byla vypočtena tato větší napětí: v Postu-
pimi + 45,40 g, u Poděbrad + 47,21 g a ve Hvězdě
+ 48,10 g.

6. Změna tíže zemské. Závaží jsou proměřována
v Cejchovním ředitelství v Praze; na základnách
však o jiné zeměpisné šířce a nadmořské výšce jest
i tíže zemská poněkud odlišná o d g od tíže Cej-
chovního ředitelství. Musíme proto zavésti pro každý
klad drátu opravu:

k,o = S . N • dg = 7,02 mm. dg
E.F g g
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Rozdíl tíže na dvou místech zemského elipsoidu o šíř-
kách rp a nadmořských výškách H má tuto velikost:

d Y = Y2 - Y,= 2,59 (cos 2 rp, - cos 2 rp2) ++ 0,00031 (H, - H2) + rozdíl anomalií tíže na obou
místech.

Hodnoty Y se vloží v galech: Měření tíže v r. 1944
provedená umožnila místo teoreticky odvozených
hodfl.ot použíti přímo naměřených rozdílů tíže.

7. Oprava ze sklonu dělené stupnice. Dělená stup-
nice není při měření vodorovná, nýbrž skloněná pod
úhlem· rp. Při etalonáži jsou krajní mikroskopy -
až na zlomek milimetru - 24 m od sebe, na základně
jsou značky od sebe vzdáleny zpravidla (24 m + c)
(c • 1 cm), což je záměrné z početních důvodů,
aby rozdíly čtení B - A byly kladné. Již při vytyčení
základny se volí úseky poněkud delší, než násobek
24 m. Doměrek má hodnotu c. Tento na jednotlivé
klady rozvržený doměrek byl stále měřen skloněnou
stupnicí a musí se redukovati na vodorovnou (pro
celý úsek najednou): ,-

k,,=- 0,5 q2 S2 :E c= - 0,000 216 . :E c.

Ó I a n der uvádí tuto korekci o dvě jednotky posled-
ního místa vyšší, odchylka nemá však praktického
významu.

8. Redukce naměřené délky na hladinu moře. Je-li
B naměřená délka základny a A její azimut, M, N
poloměry křivosti uprostřed základny, dále Hm jejich
střední nadmořská výška aHa výška hladiny moře
(geoidu) nad referenčním elipsoidem, vypočteme
velikost redukcí:

H Hm2-k --B~ +B---
12- r r2

Ho
k'R =-B --;:-'

1 cos2 A sin2 A-=--+--r M N

K vyhledání M, N z tabulek stačí znáti zeměpisnou
šířku středu základny na minuty a azimut na stupně.
Nadmořské výšky, dané výsledky nivelace, dávají
výšku nad nulovou hladinovou ploch01,l (geoidem)
a nikoliv nad elipsoidem, na který se vztahují vý-
sledky triangulace. Poslední opravu budeme znáti,
až budou provedena gravimetrická měření, ze kte-
rých budeme moci určiti dynamické výšky.

S r o v n á v a c í základny se neredukují na hla-
dinumoře, nýbrž se ponechává jejich délka v jejich
nadmořských výškách. Jsou to totiž zdokonalené
komparátory pro určení délek drátů.

9. Změny délek drátů. O dočasných i trvalých
změnách délek drátů před, po a během měření po-
jednáme podrobně v kapitole o měřických chybách.
Bráníme se jim symetrickým uspořádání~ měření,
na př. »H v ě 2 d a - Pod ě br a d y - H v ě z d a«. Do
počtu se mohou vzíti jednak časovou interpolací podle
vývoje délek drátů, jednak opětným změřením první-
ho úseku základny a interpolací rozdílu na jednotlivé
úseky. Takto byla rozvržena na jednotlivé úseky
malá změna průměrných délek a stanovena oprava
k'4 u Poděbrad; pro celou základnu však součet
oprav dal nulu, protože etalonáže byly provedeny
symetricky a platí pro střed základny.

10. Vliv tření kladek bude rovněž uvážen mezi
měřickými chybami. U základny poděbradské se
tento vliv vylučuje tím, že se naměřená délka vyjá-
dřila v jednotkách srovnávací základny Hvězdy,
která se měřila s použitím stejných kladek, Vliv
tření však musel býti zkoumán právě pro určení
konečrié délky srovnávací základny. Byla vykonána
řadu pokusů a měření v Cejchovním ředitelství do-
kázalo se, že vliv tření se vylučuje měřickou metho-
dou.

11. Tížnicová úchylka: vliv této úchylky při pro-
važování hluboko položené podzemní značky ke znač-
. ce odečítací má jen theoretický význam. Jedna vte-
řina úchylky by způsobila při 3 m výšky chybu
0,015 mm, což je pod mezí přesnosti vlastního pro-
važovacího výkonu.

kn Početní oprava (v mm)
Hvězda II. Postupim Poděbrady

960m 960m 12434 m

1 Oprava z teploty } (provádí se v pol. zápisnících)2 Provážení konCOvÝch bodů •
:1 Redukce na přímku (úseků) - 0,000 0,000 0,000
4 Vybočení značek z přímky. - 0,020 0,066 0,079
5 Výškový rozdíl značek . . . - 5,503 - 118,337 - 994,976
6 Deformace řetězovky z různé výšky značek + 0,000 + 0,033 + 0,251
7 Změna napětí úklQnem . + 0,000 + 0,033 + 0,255
8 Sklon stupnice, karabinky, pásky + 0,010 + 0,042 + 0,107
9 Rozdíl napětí proti etalonáži + 2,000 + 1,888 + 25,434
10 Změna tíže zemské . - 0,010 + 0,074 + 0,074
11 Sklon dělené stupnice - 0.189 0,014 0.477
12 Redukce na hladinu moře - 373.996
13 Redukce na elipsoid . ? ? ?
14 Změna délek drátů
15 Tření kladek
16 Tížnicová úchylka ? ? ?
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Měřické chyby.
Jako každé pozorování, tak i základnové merení

je' provázeno řadou chyb nahodilých i systematic-
ký<:h, kterým čelíme, jak nejlépe umíme, úpravou
měřické metody. Jako' u nivelace, tak i zde se sčítá
velké množství jednotlivých měření a chyby syste-
matické, třeba i velmi malé, značně se uplatňují. Uve-
. deme postupně různé zdroje chyb při. měření zákla-
den s odhadem jejich vlivu na výsledky.

1. Ohyby osobní. Každý pozorovatel jinak odha-
duje desetiny milimetru a mnohý má sklon odhad
systematicky buď zvětšovati nebo zmenšovati. Od-
had může též' kolísati podle osviítlení dělené stupnice
a pod. Kdyby pozorovatelem A byla stále táž osoba,
hromadila by se chyba, majíc stále ste~aménko.
Vymění-li si pozorovatelé místo ve čtvrtinách úseků,
mají jejich ošobní chyby pro každou polovinu úseku
jiné znaménko a tím se vyloučl. Nejlépe se to ukáže
sestaví-li se jednotlivé klady měření tam i zpět a vy-
tvoří-li se jednotlivé rozdíly. V místě, kde' se pozo-
rovatelé vymění, se často nápadně změní znaménko
rozdílů. Jako přílohu pro sestavení kladů jsme
úmyslně zvolili případ dvou silně rozaílných osob-
ních chyb. Součet rózdílů »tam - zpět« v první
části (10 kladů). čiÍIí + 1,442 mm, v druhé části,
kde si pozorovatelé vYměnili místo, -1,276 mm.
Dvojnásobná osobní chyba činí (+ 1,442+ 1,276) :
40= 0,07.mm.

2. Ohyby v dělení stupnice se vylučují etalonáží
i měřením opakovaným na různých místech dělené
stupnice. Zkoušky v Cejchovním ředitelství neuká-
zaly žádné hrubší chyby v dělení.

3. Změny poláhy odečítacích značekmohly by na-
stati mezi miířenítn, a to hlavně za přechodu na další
klad. Srovnáním velkého. počtu měření dráty i vý-
sledků nivelace se ukázalo, že koly, beranem zara-
žené do hloubky asi 160 cm, mají velmi dobrou sta-
bilitu, jež se nemění ani za několik dní. Nebezpečí
chyb zmirňuje jejich nahodilý ráz, rychlý postup
měření a dlouhá napínací 'páska, která nedovoluje
zabodnouti »berličku« až u samého kolu.

4. Změna váhy drátu. V matematických rovnicích
pro řetězovku se uplatňuje 'fP, t. j. čtverec váhy
jedrioho metru drátu. Každá změna této veličiny se
velmi zřetelně projevuje; vzroste-li váhá celého drá-
tu o d P, zkrátí se tětiva řetězovky o d s = 0,008 d P
(d P se vyjádří v gramech, d 8 vyjde v milímetrech).
Prachem" orosením za mlhy nebo vodními kapkami
za deště mohly by nastati značné systematické chyby.
Je proto nutno zbavovati drát prachu, čistiti jej a
za deštivého počasí či mlhavého, raději vůbec ne-
měřiti. Posledni serle měření v Postupimi byla z toho
důvodu při tvoření výsledků vypuštěna.

5. Působení větru. Vliv větru jest různými autory
nestejně. oceňován. Nejpodrobnější studie o tom jest
od Dra R e i c h e n e der a (v Mitteikmgen des
Reichsamts fur Landesaufnahmer. 1937), který od-
vodil vzorec pro korekci měřené délky:

ds=-O.v4.sín4 a,
kde v je rychlost větru v metrech za vteřinu, a je
úh(ll, který svírá směr větru s osou základny a O

je téměř konstanta, odvislá hlavně od průřezu a na-
pětí drátu a poněkud proměnná podle teploty a tlaku
vzduchu a rychlostí větru. Pro naše poměry stačí ta-
bulka, kde jsou podle barometrického tlaku a teploty
sestaveny vždy dvojice hodnot a.lučinitele O, horní
pro v= 2 m a dolní pro v --:...5 m. Lineární inter-
polaci můžeme vypočísti hodnotu O. Vítr o rychlosti
3 m muže zkrátiti tětivu řetězovky nejvíce o 6 ~
pří rychlosti 4 m již o 18 ~ atd. Nebezpečí
roste rychle se stoupajícm v, stejně však klesá
s úhlem a. -Rychlost se musí měřit ve výšce mě-
ření; ve větší výšce bývá hodně větší. Vzorec
také platí pro stálou rychlost větru. Ta zpravidla
kolísá a drát je v pohybu. Při silnějším rozechvění
dělené stupnice nedá se vůbec měřiti.

Tabulka součinitelů C:

Teplota"'Tlak
I 7f!Omm 760mm

0° { I 0,073 .0,083 v=2m
0,066 0,074 v=5m

+ 20' . { I 0,062 0,070 v=2m I0,056 0,063 v=5m

6. Torse drátů. Obě dělené stupničky jsouzpra-
"vidla vůči sobě stočené a jejich úprava k odečtení
se neobejde Bez mírného zkrOUCénídrátu. U souprav,
kde se přes kladku vede,struna nebo 'drát, mohli by
pozorovatelé, kdyby natáčeli sóustavně stupnice pro-
tisměrně, časem přivoditi torsi drátu o několika otoč-
kách; To není možné u napínacích pásek, kde se
torse hned' zpozoruje z jejich natočení. Dříve patřila
k oMvanÝDl chybám a někteří autoři uvádějí vše-
obecně její velký vliv na délku drátu. Finské pOkusy
v r. 1938 (K a I a j a, Veroffentlíchungendes finni-
schen geodiitischen lnstituts, 1942) ukázaly, že tu
jde o tři různé vlivy:
1. Torse drátu sama o sobě zkracuje'jen nepatrně

délku drátu o 0,3 ~ při jedné, o 1,1 tt při dvou
otočkách atd.;
2. stočení napínacípásky tím způsobené zvětšuje

moment setrvačnosti kladky a zvyšuje napětí a tím
i délku drátu ažo 5 f.l;

3. torse má velký vliv na dráty, jejichž podélná
osa jest spirálovitě zvlněna, zvláště u drátů nově vy-
robených; torse tu zpravidla -:- bez ohledu na směr
kroucení - drát prodlužuje. r

Z měření pod mikroskopy provedených autorem
v Cejchovním ředitelství vyplynul tento vliv jedIié
celé otočky drátu na jeho délku (v mikronech):
u č. 165 (0),166 (+3),193 (-2),195 (O), S7
(-9), S8 (+ 1), S9 (O) S10 (-2).

7. Určení teploty a roztažnosti-oDík vlastnostem
invaru nemají nahodilé chyby v měření teploty + 1°
vliv na přesnost měření. Při průměrné roztažnosti
našich drátů + 3.10--7 činí na jeden klad + 7 f.l' na
jeden kilometr + 0,05 mm. Větší hodnotou by se
uplatnilo předbíhání teploty drátů proti vzduchu,
trvající delši dobu; na př. o 4° by činilo na jeden
kilometr ~ 1,2 mm. Pravá teplota drátu by se dala
v poli zjistit jediněelektrlckým proudem (měřením
jeho odporu). Přesnost měření by se poněkudzvýšiIa
za cenu ztráty čásu'a zvýšení nákladů; považujeme
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Rok Místo Drát čís.
165 166 193 195 S7 S8 S9 S 10

+ 95 + 95
1907 Paříž - 26 - 26

+ 302 + 302
1909 Paříž + 286 + 286
V. + 611 + 695 + 78 + 161
1938 Praha ~ 222 - 338 + 345 + 276
IX. + 497 + 527 + 56 + 149
1938 Paříž - 84 - 103 + 349 + 256
I. + 672 + 574 + 88 + 137 + 295 + 263 + 261 + 260

1942 Praha - 436 - 75 + 302 + 309 . + 148 + 139 + 145 + 69
V.
1943 Praha (koeficienty proti I. 1942 nezměněny).

to za zbytečné. Jak později ukážeme, neprojevily se
na našich základnách tak velké vlivy nepřesné teplo-
ty a také není účelné stupňovat přesnost měření do
nadměrné výše, když ji hned v zápětí pozbudeme
úhlovým měřením v základnové síti.
Další chyby tkví v redukci z teplot, a to ve vzorci

pro roztažnost drátů. Uvedeme napřed časový vývoj
koeficientů roztažnosti našich drátů. První číslice
značí koeficient a . 109, druhé f3 .1011• (Viz hořejší ta-
bulku.)
Z uvedeného přehledu je dobře patrno, jak dráty

ze stejné várky mají přibližně stejné roztažnosti,
dále jak se roztažnost časem mění a jak se různí dvě
měření na rozličných zařízeních provedená (Praha
a Paříž v r. 1938). Z toho se dá zhruba odhadnouti
též nejistota dilatačních vzorců, při tom však pražské
výsledky považujeme za lepší pro naprostou doko-
nalost pražské laboratoře, u níž se při určování roz-
tažnosti měří celý drát nejmodernějším zařízením.
V literatuře lze sledovati, že u některých drátů se

ukázaly značně odlišné koeficienty roztažnosti pro
stoupající a klesající teploty (až 1,10-7 u a a 2,10-9
u f3). U našich drátů se křivka délek při stoupající
i klesající teplotě dosti shodovala. Nejistota v našich
dilatačních rovnicích je nepatrná a na konec se
uplatní jenom rozdílem průměrné teploty měření
proti teplotě etalonáže (9°). Rovněž se snižuje sou-
časným použitím několika drátů.

8. Tření kladek. Třebaže jsou kladky opatřeny
kuličkovým ložiskem a stále mazány, uplatňuje se
u nich tření,' takže teprve přidaním závažíčka na
jednu stranu uvede se drát do samovolného pohybu.
Zatím co v Cejchovním ředitelství se tak stalo prů-
měrně přívažkem 15 g, bylo třeba u Poděbrad přidati
průměrně 45 g, ve Hvězdě III. 50 g, v Postupimi
a ve Hvězdě IV. 55 g.
Přívažek dává součet tření obou kladek, bylo by

však mylné domnívati se, že napětí drátů bylo stále
o polovinu přívažku zmenšováno. Výkyvy závaží a
lehké chvění drátu, způsobené měřením či větrem,
mírní účinky tření. Dále vylučuje tření měřický po-
stup, kde tahem drátu se napětí o tření pravé kladky
zvětšuje, strkem pak zmenšuje. Třením levé kladky
a dělené stupnice o povrch značky se tyto stavy
napětí ustalují. Celou věc však činí složitější mimo-
střednost osy otáčení u kladek, jež někdy převáží vliv
tření tak, že drát se dá do pohybu a nedá se na ně-
kterém určitém čtení vůbec nastaviti.

G u i I I a u m e určil vliv tření u svých kladek na
14 !l' G i g a s pomocí interference světla na 24 !l

(použité Carpentierovy kÍadky měly tření až trojná-
sobné proti našim), Finové v roce 1938 (K a I a j a)
zjistili v laboratoři, že tření se tahem a strkem zcela
vylučuje; jejich kladky se dávaly do pohybu již při
přívažku 10 g. Také téhož roku zaměřili srovnávací
základnu Nummela finskými velmi citlivými a švéd-
skými málo citlivými kladkami. Výsledky se lišily
jen o 1 !l na 1 klad (viz »Zvláštní zprávu Baltické
komise č. 8«).
Po ukončení polních prací byly autorem podrobně

vyšetřeny v poli použité kladky. V laboratorní zá-
kladně Cejchovního ředitelství byly upevněny Bons-
dorffovy tyče s kladkami, střídavě na ně a na kladky
Cejchovního ředitelství byl zavěšován drát a mikro-
skopy proměřován při tahu i při strku. Byly vystří-
dány všechny kladky ve svých různých polohách a
pokaždé provedeno 20 čtení (10 tahem, 10 strkem).
Takových ucelených měření bylo provedeno 63 (1260
určení délky drátu mikroskopy s našimi kladkami).
Výsledky jsou velmi zajímavé.
Polovina měření byla provedena na jediné předem

zvolené rysce, v druhé polovině bylo čtení prováděno
na 10 různých místech dělené stupnice. Před každým
měřením byly kladky pootočeny a měřeno tření.
Casto se dával drát do pohybu při různých přívaž-
cích na různých stranách, na př. do leva při 70 g,
do prava při 20 g. Někdy se dával drát do samovol-
ného pohybu bez položení přívažků. Tu, abychom
udrželi zvolenou rysku pod mikroskopem, bylo nutno
na jedné straně položiti přívažek až 10 g. Byl tedy
zde součet tření obou kladek na jedné straně drátu+ 80 g na druhé - 10 g. Tak se projevovala ne-
symetričnost kladek, v tomto případě byl pak vý-
sledek zmenšen o 10 !l.

Při jedné rysce byly na našich soupravách namě-
řeny dráty delší o 45 !l -I- 4 !l' Výsledky kolísaly
mezi 26 až 68 !l. Při měření na více místech dělené
stupnice kolísaly výsledky mezi + 16 !l až 85 !l a
průměr činil 50 !l -I- 6 !l' Protože dráty byly o 45,4 g
více zatíženy než na kladkách Cejchovního ředitelství
a měly proto býti o 47,2 !l delší, ukazovaly by po-
kusy, že tření kladek se při našem měřickém způsobu
ve výsledcích neuplatňuje.
Při měření našimi soupravami spočívala dělená

stupnička lehce na mosazné podložce, takže bylo mě-
řeno za poměrů jako na základnách, kde se stupnička
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dotýká značky. Byly provedeny i další pokusy, kdy
snížením kladek bylo tření při tomto dotyku zvýšeno
na velkou míru, jaká se v poli ani nevyskytla. Na
výsledky tento stav neměl vůbec vlivu.
Další zkouškou bylo měření Hvězdy V. v květnu

1944, kde týž den bylo měřeno jak soupravou Bons-
dorffovou, tak i Secrétanovou (trojnohé stativy a
kladky velkého průměru). Poloha kladek byla sy-
metricky vystřídána a tření všude často měřeno. Také
zde nebyl nalezen žádný vliv tření na výsledky mě-
ření.

9. Provažování. Z velkého počtu tohoto druhu mě-
ření provedených na všech základnách, jeví se téměř
stálá střední chyba jednoho provážení -+- 0,04 mm.
Protože ve Hvězdě i na úsecích základen bylo prová-
žení každé stabilisace provedeno nejméně 4krát, má
provažování na obou koncích vliv na výsledky asi
-+- 0,02 m ve Hvězdě a -+- 0,03 mm v úseku zákla-
den. Výsledky z různých dnů ukazují na velkou stá-
lost značek ve čtyřbočkách; za 24 hodiny se jejich
poloha změnila průměrně jen o 0,03 mm.

10. Měření vybočení z přímky a nivelace. Značky
byly vždy pečlivě osazovány vose úseku. Celková
oprava z jejich vybočení je tak nepatrná, že ani
chyby několikamilimetrové při měření vybočení ne-
mají početní vliv na délky.
Nivelace byla prováděna nadmíru přesně a výško-

vé rozdíly značek byly určeny s přesností několika
desetin milimetru. I kdybychom při~ustili chybu
'0,5 mm, uplatní se na délku kladu 0,5 mm. h/24 (h
je průměrný výškový rozdíl dvou značek v metrech),
tedy hodnotou ve Hvězdě -+- 1 ti, u Poděbrad -+- 4 ti

atd. Při jejím nahodilém rázu by dostoupila na 1 km
hodnoty pouze -+- 0,03 mm.

11. Změny délek drátů. Nejsou zde myšleny změ-
ny způsobené nalomením drátů, silným otřesem nebo
jiným hrubým zacházením, kterým se zničí výsledky
etalonáže; to nejde žádným počtem napraviti. Svým .
molekulárním složením podléhají délky drátů i při
nejopatrnějším zacházení sice malým, ale ustavičným
změnám, které nejvíce ze všech měřických chyb
ovlivňují konečný výsledek měření.

A. O tře syp ř i měř e n í. Bonsdorff (viz Zprá-
va finského geodetického ústavu č. 20 z r. 1934) vy-
šetřil z četných měření základen, že drobné otřesy
při měření zkracují dráty průměrně o 4 ti na 100
kladů. Pozdější pokusy (K a Ia j a z r. 1942) ukázaly,
že i pouhým přenášením zkracují se dráty asi o 2,5 ti

na kilometr; po vyvěšení však nabudou za několik
hodin puvodní délku. Naše dráty byly po této stránce
dobře vyzkoušeny měřením ve Hvězdě. Pokaždé se
vyšlo od letohrádku, měřilo napřed »zp ě t« a hned
nato »t a m«. Kdyby Se dráty měřením zkracovaly,
měly by rozdíly »T-Z« býti převážně kladné. Uve-
deme tyto průměrné rozdíly ze 3 serií (ze 24 rozdí-
lů), jak vyšly při jednotlivých měřeních Hvězdy a
Postupimi:

+ 144, - 200, - 436, - 51, - 65 (v mikronech)
Znaménka svědčí o opaku. Naše dráty se měřením

zpravidla prodlužovaly. Průměrný rozdíl »T-Z« ze
všech měření činí - 122 ti. V úseku BJ blíže leto-
hrádku, kde se s měřením započalo a kam se vrátilo

s dráty po větším množství otřesů a napnutí než
v úseku AJ činí tento rozdíl - 110 ti' kdežto na úsek
A připadá - 12 ti. To potvrzuje náš úsudek. Dráty
se tedy vracely do letohrádku průměrně o 6 tl delší.
Největší odolnost ukázal drát č. 193 (O ti), nejvíce
se prodlužoval drát č. S 10:
Další zkušenost učiníme srovnáním výsledků po

sobě jdoucích serií měření. Na srovnávacích základ-
nách se lišil výsledek třetí serie měření proti první
o tento počet mikronů:

- 549, - 479, -115, - 270, - 485

což nápadně potvrzuje, že měřením způsobené pro-
dlužování drátů bylo trvalé a dráty vyvěšením přes
noc se nevrátily do původní délky. Průměrný rozdíl
činí - 330 ti (8 ti na délku drátu).
U Poděbrad ukázalo nové přeměření prvního

úseku jen průměrné prodloužení o 6 ti. Pro velký
vliv atmosférických poměrů nedá se to tak bezpečně
stanovit jako ve Hvězdě.
Zjištěné prodlužování drátů svědčí jednak o opa-

trném zacházení, protože ohnutím a nárazy se dráty
zkracují, jednak o jejich neustálé snaze své délky
prodlužovati. U drátů Secrétanových se to dá vy-
světliti, protože zde jde o dráty mladé, které prodě-
lávaly svůj první křest. Podle zahraniční literatury
je to zjev obvyklý; Finové na př. nemohli výsledků
naměřených dráty nově zakoupenými v r. 1933 a
1937 první dobu vůbec použíti pro silné změny jejich
délek. U našich starších drátů se dá dnešní jejich
prodlužování vysvětliti dřívějšími ne zcela bezvad-
nými manipulacemi s nimi. U všech drátů se pravdě-
podobně nyní vyrovnávají četné, okem téměř nezna-
telné ohyby a zákruty vzniklé při jejich výrobě či
dřívějších měřeních.
B. N a p í n á n í drátů silou 10 kg, nejde-li o škub-

nutí, nemá na ustálené dráty vlivu, jak svědčí četné
údaje v literatuře.

C. N a v í jen í na buben zpravidla drát poněkud
a trvale prodlužuje. Bon S d o r f f udává průměr+ 4 ti na jedno navinutí.
D. D o p r a v a drátů na bubnu svými otřesy zpra-

vidla velmi působí na délku drátů, jak se pozná - po
návratu ze základny - při jejich etalonáži na srov-
návací základně. Někdy jde o značné hodnoty: od
Mukačeva se vrátily 3 dráty průměrně o 80 ti kratší,
od Feledinců (1936) všechny průměrně o 120 ti delší,
ze Charlottenburgu r. 1942 průměrně o 125 ti delší
(bedna došla poškozena), od Poděbrad o 34 ti delší,
z Postupimi o 13 tl delší.
Jako příklad uveďme změnu délek po zaměření po-

děbradské základny. Etalonáž drátů podle »Hvězdy
1.« a »Hvězdy II.« platí pro průměr všech tří serií.
Podle úvah v odstavci A již dráty opouštěly »Hvězdu
1.« o 9 ti delší a přišly na »Hvězdu II.« o 9 ft kratší,
než ukazují etalonáže. O 6 ti se prodloužily na podě-
bradské základně, takže pro obě dopravy tam i zpět
zbývá 12 ti čili prodloužení asi o 6 tl na jednu dopra-
vu. Průměr obou etalonáží je zde nejsprávnější pro
určení délkových konstant, jak svědčí i relativní p0-
měr délek drátů navzájem (viz výsledky).
Na konci kapitoly bude sestaven vývoj délek jed-

notlivých drátů od počátku jejich použití. Nutno však

1945/23



Zeměměřlčský Obzor SIA
rOČ1Úk 6/33 (1945) číslo ~

sledovat jen etalonáže na stejném místě provedené,
protože různá místa (Paříž, Praha, Charlottenburg)
mají často systematicky odlišné' komparátory.
Ze zahraničních výsledků uvedeme finské zkuše-

nosti: nové dráty měly vždy silné výkyvy délek, po
ustálení průměrně 15 /-l po návratu na srovnávací
základnu (největší změny kolem 40 /-l). Na němec-
kých základnách (Ing. Dr. K u h Im a n, Bericht uber
die Basismessungen, 1941) činila střední změna 25 !l
(u některých drátů až 90 /-l).

E. O b n o ven í m o Ie k u Iá r n í s tab i Ii t y.
Někdy se v drátu časem nastřádá určité vnitřní
napětí a prvním větším otřesem v poli se uvolní,
molekulární rovnováha obnoví a drát pop.ěkud zkrátí.
Tento zjev dá se i v našich výsledcích sledovat;
v každém úseku či Hvězdě průměrně u jednoho drátu
je výsledek proti ostatním odlišný více, než by se
podle měřických chyb dalo čekati. Aby takové vnitř-
ní napětí nezůstalo utajeno při etalonáži v laboratoři
(ve Hvězdě to nepřichází v úvahu), doporučují ně-
kteří odborníci uděliti drátu před etalonáží řadu ná-
razů o koberec.

F. Sekulární (dlouhodobé) změny. V ta-
bulce a na diagramu o vývoji délek drátů se dá sle-
dovat jejich neustálé prodlužování s časem, a to
i když se jimi v poú neměří. U drátů fy Secrétanovy
nemůžeme ještě stanoviti roční průměr tohoto pro-
dloužení, u drátů starších činí asi 20 /-l ročně. U fin-
ských drátů se uvádí + 20 /-l ročně. Finové foto-

Etalonáž
Místo Datum

Paříž (Bureau)

Neukirchen
POIříž

Jose/ov
Paříž.
POIříž (po Mukačevě)
Praha - Cejch. ředit.
Praha (po Feledincích)

Praha ••.
Charlottenburq
Praha - Cejch. ředit. I ..
Hvězda I ..
Hvězda II.
Cejch. ředit. II .
Hvězda III.
Hvězda IV.
Cejch. ředit. III.
Cejch. ředit. IV.
Hvězda V.
Cejch. ředit. V..
Hvězda VI.
Cejch. ředit. VI.

XI.-1907 .

{ V.-1908 .
V.-1909 .
IV.-1909 .

{

VI.-1909 .
V.-1910 .
X.-1916 .
X.-1917 .
VI.-1918 .
X.-1918 .
III.-1928 .
XII.-1928 .
IX.-1936 .
XII.-1936 .

XII.-1941 .
III.-1942 .
III.-1943 .
IX.-1943 .
X.-1943 .
XI.-1943 .
XI.-1943 .
XI.-1943 .
1.-1944 .
V.-1944 .
V.-1944 .
VI.-1944 .
X.-1944 .

XII.-1944 .

grafováním stínu drátů a jeho vyšetřením pod mi-
kroskopem zjistili, že každý drát má množství ne-
patrných ohybů, které jej značně zkracují. Jejich
vyrovnáváním (napřímením) se dráty - nepřihlížeje
k molekulárním změnám - prodlužují.

G. N á h Ié z měn y tep Ioty. Byl-li drát po
týdny uschován při stálé teplotě t2 a potom náhle
přenesen do prostředí o rozdílné teplotě tI' působí
to jako náraz na jeho molekulární stavbu. V novém
chladnějším prostředí se dráty prodlužují, v teplej-
ším zkrátí. Tato věc nesouvisí nijak s rovnicí roz-
tažnosti, která platí nezměněně dále. Uvedené změny
působí totiž delší dobu a jen zvolna se dráty vracejí
do původních délek. Pro jejich velikost platí přibližný
vzorec:

ds =-0,00325.10-6• s. (t/ - t/)
pro dráty: ds=0,078 (t,2-t2

2) /-l'

Příklad: Teplota úschovy = + 100, teplota počátku mě-
ření + 200; drát se zkrátí o 23 /1.

Tento vztah určil G u i I I a u m e empiricky zmnoha
drátů a nelze jej zaváděti jako početní korekci. Vy-
světlí však často podivné chování drátů a nabádá.
abychom se vystříhali vysokých teplot při měření; .
doporučuje se měřiti v době podzimní, kdy teplota
tak nekolísá a blíží se teplotě etalonáže.

H. Z á věr. Všechny uvedené okolnosti působí, že
nikdy neznáme absolutní délku svých drátů při pol-
ním měření. Není vyloučen ani případ (G i g a s),

Dr á t y: 24 m + x (/1):
č.165 166 193 195 164 167 192

+ 190-
+ 550-
+ 540 +

45
+ 338
+ 310
- 705

13
+ 498
+ 498
- 122
- 172

· -400 + 330
- O + 80{)

· - 50 + 630
-170 -360

· - 50 + 570 + 140
· + 100 + 810
· -460 + 720
· -490 + 650
• -550 + 460

300
O

120
-1480

+ 530 () - 1270
+ 720 + 360
+ 560 + 1340
+ 550 -1200
+ 570 -1170

+ 60 + 1070
· -490 + 660 + 540 -1070
· - 500 + 580 + 450 - 1150
· - 252 + 782 + 278 + 154 + 660 - 960(-1410) (+ 1200)
· - 136 + 888 + 447 + 304 + 760 - 860

- 90
- 155
+ no
+ 234

+ 312

S7 S8 S9 S10

· - 180 + 790' + 390 + 240 + 2680 + 2680 + 2890 + 2750 + 1530
· -231 +716 +301 +174 +2660 +2668 +2814 + 2673 + 1472
.- 32 + 938 + 498 + 358 + 2808 + 2808 + 2988 + 2848 + 1652
- 48 + 936 + 493 + 339 + 4!791+2839 + 2986 + 2910 + 1656
- 6 + 978 + 517 + 378 + 2842 + 2867 + 3038 + 2904 + 1690
- 44 + 946 + 526 + 376 + 2856 + 2846 + 2986 + 2846 + 1667

.- 46 +941 + 498 + 349 + 2843 + 2838 + 3028 + 2874 + 1666

. - 34 + 958 + 532 + 352 + 2854 +2856 + 3037 + 2876 + 1679

.+ 10 + 970 + 510 + 370 + 2840 + 2870 "+ 3060 + 2820 + 1681

.+ 2 + 972 + 502 + 372 + 2842 + 2872 + 3042 + 2822 + 1678
- 44 + 941 + 466 + 368 + 2860 + 2840 + 3027 + 2858 + 1664
- 20 + 970 + 490 + 380 + 2830 + 2850 + 3030 + 2850 + 1672
- 39 + 952 + 470 + 384 + 2864 + 2848 + 3030 + 2869 + 1672.- 30 + 970 + 470 + 380 + 2830 + 2850 + 3030 + 2880 + 1672
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Drát č.
195 S 7

Paříž 1907-1928 - 90 + 330
Paříž 1928-1938 · + 300 + 220
Paříž 1909-1938 + 570 + 610
Paříž-Mukačevo-Paříž 1928 - 10 - 80
Praha---Feledince-Praha 1936 · + 116 + 106 + 170 + 150 + 135
Praha 1936-1941 ....... · - 40 -100 - 50 - 60 - 63
Praha---Charlottenburg-Praha (Et. I.) + 150 + 150 + 110 + 120 + 130 + 130 +100 + 100 + 124
Hvězda I.-Poděbrady-Hvězda II. .+ 42 + 42 + 24 + 38 + 51 + 28 + 52 6 + 34
Poděbrady (měření v poli) .... · - 24 + 4 + 10 + 12 + 32 12 + 20 + 7 + 6
Hvězda lI.-Et. lI.-Hvězda III. (14 dní) - 40 37 19 29 + 1 30 10 29 24
Hvězda III.-Postupím-Hvězda IV .. .+ 12 + 17 + 35 + 3 + 11 + 18 + 9 + 2 + 13

P ozná mk y. Drát č. 165 v době 1907-1928 pravděpodobněutrpěl nějaký. úraz. Ostatní dráty vykazují PrI-
bližně stejná prodloužení 20/L ročně. Značná zvětšení déleknastala při některých transportech (Feledince, Charlotten-
burg). Po prvním byly dráty v Paříži napravovány a vrátily se asi o polovinu k původní délce. druhé prodloužení
zůstalo trvale. Po Poděbradech se dráty během čtrnáctidenního vyvěšení a etalonáže na laboratorní základně vrátily
ze dvou třetin na svou délku.

kdy drát změnil svou délku hned po etalonáži a
později opačným nějakým pochodem se vrátil zpět,
takže podle druhé etalonáže by se jevil jako stálý.
Proto při měření základen stále bedlivě sledujeme

i relativní poměr jednotlivých drátů vúči prnměru
drátů všech. Někde byla stabilisována také pomocná
srovnávací základnička na základnách, 24 m dlouhá,
kam se dráty denně před a po měření dopravovaly
a proměřovaly (na př. u Feledinců). Toto opatření
nemá valného významu a je spíše ke škodě drátům,
které nutno často navíjeti a přepravovati. Centrace
podzemních stabilisací a čtení bez mikroskopů nedá
větší přesnost než 0,1 mm, takže lze zjišťovat zase
jen délky relativní; ty však denně dostáváme tím,
že porovnáme výsledky získané jednotlivými dráty
v každém úseku. Zřízení přesného komparátoru na
základně naráží na technické potíže a opět by nutil
k navíjením a Idopravám drátů. Ani interference
světla nerozřeší uspokojivě tento problém: krátké·
křemenné měřítko může dopravou a teplotními roz-

díly rovněž změniti svou délku, jež se pak násobí
velkým číslem.
Za daných okolností proto nezbylo, než aby se dráty

etalonovaly před vlastním měřením i po něm
ve Hvězdě, aby se s nimi velmi opatrně zacházelo,
omezilo navíjení a doprava na nejmenší nutnou míru
a stále porovnávaly relativní délky drátů. Ty se zjiš-
ťují z odchylek od průměru z měření všemi dráty,
protože střední rozdíl měření »T-Z« činil u Podě-
brad na 2 km asi 1 mm; byly relativní délky dvou
drátů navzájem určeny s přesností 1:3 000 000 (vůči
průměru ze všech drátů s přesností ještě vyšší).
V přehledném sestavení délkových konstant drátů

jsou uvedeny výsledky všech etalonáží od r. 1907.
Jejich přesnost v laboratořích můžeme odhadnouti
na ± 24 /L, na srovnávacích základnách na ± 7 /L.

Casový vývoj se dá sledovati srovnáním výsledků
vždy jen na témž komparátoru (Paříž, Praha atd.).
Přehled ukazuje velikost změn délek při některých

měřeních nebo dopravách drátů. (Pokračování.)

Výsledk)' agrárnich operaci na Moravě s hlediska
pozemkového katastru.

Ovod - vývoj agrárních operací na Moravě - Spolupráce agrárních úřadů s úřady pozemkového
katastru. - Přesnost měřických a zobrazovacích prací agrárních úřadů - Výměry převzaté od agrárních
úřadů; příčiny a oprava jich příp. nesouladu s výměrami vypočtenými při vedení pozemkového katastru. -
~ávěr.

V roce 1944 bylo tomu právě 50 roků, co moravské
agrární úřady předaly finanční správě poprvé pomůc-
ky pro vyhotovení nového katastrálního operátu a
ukončily tak první úřední scelení hospodářských po-
zemků v katastrálních územích ~()choř (okres Přerov)
a Němčice (okres Kroměříž). Tím byla zahájena spo-
lupráce úřadů pozemkového katastru s úřady agrár-
ními, která trvá až dodnes. Jejím výsledkem jest
vyhotovení nových katastrálních map ve ?12 ka1!l~

strálních územích. Z toho jen pro devět katastrálních
území jsou katastrální mapy vyhotoveny vje<iIlotné
zobrazovací soustavě.1)
- Nový stav držby byl ve scelovacím řízení zaměřen
ve jmenovaných dvou katastrálních územích meto-
dou polygonovou. Nová katastrální mapa byla vyho-
tovena pro katastrální území Bochoř v měřítku

1) Zjištěno z úředních záznamůa ze »Seznamukatastrál-
ních map, vyhotovenýchv jiném měřítku než 1 : 2880 nebo
jinak než metodou měřického stolu«, který vydalo min.
financí v r. 1942.
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1: 2880 a pro katastrální území Němčice v měřítku
1: 2500. Je to první použití polygonové metody pro
účely pozemkového katastru na Moravě. Agrární
úřady staly se tak průkopníkem měření touto meto-
dou a zobrazení měřických výsledků na katastrální
mapě, vyhotovené ve větším měřítku než 1 : 2880.
Uplynulých 50 let od odevzdání prvních pomůcek

je již dosti dlouhá doba, aby mohl býti posouzen
význam agrárních operací pro pozemkový katastr na
Moravě a aby mohly býti zhodnoceny dosažené vý-
sledky s hlediska služby katastrální. K tomu účelu
nutno se nejprve zmínit o vývoji agrárních operací
na Moravě a alespoň o nejdůležitějších normách pro
tuto službu vydaných. .

vývoj agrárních operací na Moravě.
První scelování hospodářských pozemků na Mora-

vě bylo provedeno r. 1857 v ~cl<l.h_1L:Eiol~šova._
Bylo to scelování soukromé, které bylo uskutečněno
zásluhou zemského a říšského poslance Frant. Sko-"
palíka, rolníka v Záhlinicích. V zimě r. 1856-1857
vypracoval Skopalík plán na nové uspořádání držeb-
nostních poměrů a předložil ho ke schválení na ve-
řejném shromáždění gruntovníků. Po přijetí plánu
byly podle návrhů Skopalíkových provedeny potřeb-
né práce měřické revírníkem H~lm~E1_z.N~~l:!:.jed~La
nové náhradné pozemky byly pak přiděleny držitelům
10sem.2)
Úspěch tohoto scelování měl za následek, že Mo-

rava byla jedna z prvních zemí bývalého Rakouska,
která po nabytí platnosti říšského rámcového záko-
na z r. 1883 vydala 13. února 1884 zemský zákon
o scelování pozemků, k němuž bylo pak vydáno ještě
později několik dodatků.
Teprve za čtyři roky po nabytí účinnosti tohoto

zákona byla zřízena zemská komise pro agrární ope-
race a o rok později byl ustanoven místní komisař se
sídlem v Kroměříži. První úřední scelování bylo za-
hájeno r. 1892 v Bochoři a o rok později v Němčicích.
Potřebně technické práce vykonali tři úředně opráv-
nění civilní geometři a dvě pomocné síly místního
komisaře.:!) Od té doby zvětšoval se stále počet za-
městnanců agrárních úřadů a dnes působí na Moravě
kromě zemské komise pro agrární operace v Brně
čtyři místní komisaři, z nichž tři mají sídlo v Brně
a jeden v Olomoůci.
Po uveřejnění zákona o scelování pozemků byla vy-

dána »Geschaftliche und technische lnstruktion zur
Durchfiihrung agrarischer Operationen« (v dalším
označena »lnstrukce pro agrární .operace«), která
obsahuje předpisy pro administrativní a technicko-
měřické práce agrárních úřadů. Druhé vydání této
instrukce následovalo v r ..1908.
Teprve v roce 1940 byla rozšířena platnost morav-

ských zemských zákonů vlád. nař. č. 171/1940 Sb.
2) Ing. B. Ne p e v n Ý »Hospodářský význam scelování

pozemků« (Věstník České akademie zemědělské, roč.
XVII, č. 1-2) a Ing. B. Nepevný a Ing. F. Dvo-
ř á k »Hospodářsko-technické úpravy při scelování po-
zemků v Náramči a dnešní stav scelování v zemi Morav-
skoslezské«. (Vydáno nákladem slavnostního výboru v Ná-
ramči v r. 1937.) .'

3) Viz »Wirtschaftliche Erfolge der Zusammenlegungen
in Miihren«.Vydáno zemskou komisí pro agrární operace
v Brně v r. 1915.

i na území Čech. Citované vládní nařízení obsahuje
kromě moravských zemských zákonů též první před-
pisy pro povinné scelování. V roce 1943 vychází pak
další vlád. nař. č. 208 Sb.
Spolupráce agrárních úřadů s úřady pozemkového

katastru.
Úpravy pozemkové držby prováděné agrárními

úřady jsou trojího druhu a to:
1. scelování hospodářských a lesních pozemků,
2. dělení společenských pozemků a úprava užíváni

a správy těchto pozemků a
3. očišťování lesů od cizích pozemků a vyrovnání

lesních hranic.
Pro provedení těchto úprav v pozemkovém ka-

tastru a pozemkové knize jsou agrární úřady povinny
dodati potřebné pomůcky. K tomu účelu vyhotovují
buď grafické podklady nebo geometrické (poloho-
pisné) plány, jakož i další pomůcky uvedené v § 41,
odst. 2 vlád. nař. č. 64/1930 Sb.
Grafické podklady pořizují se zpravidla při úpra-

vách pozemkové držby většího rozsahu, tedy hlavně
při scelování pozemků hospodářských. V takovýcn
případech zobrazuje se do sekčních rámců jen nový
stav po scelení. Poněvadž však ve většině katastrál-
ních území hospodářské pozemky převládají, je tím
vlastně již zobrazeno celé katastrální území až na
místní trať a na pozemky ze scelování vyloučené.
Pro obnovení pozemkového katastru příslušného ka-
tastrálního území postačí, aby katastrální měřický
úřad v Brně zaměřil pozemky ze scelování vyloučené
včetně místní trati, zobrazil je na grafickém pod-
kladě, vypočetl jejich výměry, provedl vcenění no-
vých scelených pozemků pro účely pozemkového ka-
tastru a vyhotovil nový písemný katastrální operát.
Výsledky scelovacího řízení, pokud jde o úpravu

držebnostních poměrů, převezmou se pro pozemkový
katastr, aniž by se pro zjištění nastalých změn držby
konalo, kromě předepsaného přezkoumání (autenti-
fikace), jiné místní šetření podle katastrálního zá-
kona (viz § 52 vI. nař. č. 64/1930 Sb.). Dále se pře-
jímají od agrárních úřadů též pl9Šné výměry pozem-
ků zobrazených na grafických podkladech. .
Katastrální mapy vyhotovené naznačeným způso-

bem jsou tedy vlastně dílem agrárních úřadů, které
k jeho pořízení založily, zaměřily a vypočetly síť
polygonových bodů, bodů určených protínáním, pří-
padně i podrobnou síť triangulační. Práce finančních
úřadů omezují se v těchto případech jen na práce
doplňovací a na přezkoušení měřických a kancelář-
ských prací agrárních úřadů dohlédacím měřickým
úředníkem zemského finančního ředitelství v Brně.
Uvedený pracovní postup je pro finanční správu

výhodný, poněvadž omezuje její práce pro obnovení
pozemkového katastru po provedené agrární operaci
na nejmenší míru.

Přesnost měřických a zobrazovacích prací agrárních
úřadů.

Jak již bylo dříve uvedeno, byla vydána pro agrár-
ní úřady zvláštní instrukce, která obsahuje též před-
pisy pro měřické práce a pro jejich přesnost. Srov-
nají-li se tyto předpisy s Instrukcí pro polygonové
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měření z r. 1904 nebo s Návodem A pro měřické
práce při obnovení pozemkového katastru, jsou ihned
patrny některé rozdíly, které měly podstatný vliv na
přesnost měřických prací agrárních úřadů. Tato ne-
jednotnost byla odstráněna teprve v r. 1939, kdy
ministerstvo zemědělství uložilo agrárním úřadům na
Moravě, aby se při svých pracích řídily předpisy Ná-
vodů A a B pro katastrální měřické práce.4) V praksi
však dodržovaly jmenované úřady ustanovení Návo-
du A většinou ihned po jeho vydání v r. 1932 tedy
při všech svých měřických pracích, jejichž podkla-
dem byla jednotná trigonometrická síť katastrální.
Jeví se tedy nesoulad v předpisech vydaných pro
službu agrárních operací a pro službu pozemkového
katastru jen v těch měřických pracích a v katastrál-
ních mapách, které byly vyhotoveny v zobrazovací
soustavě svatoštěpánské. Všimněme si nyní někte-
rých ustanovení Instrukce pro agrární operace a dů-
sledků, které z nich vyplývají pro vyhotovitele geo-
metrických (polohopisných) plánů a pro vedení po-
zemkového katastru.
Podle ustanovení § 22 této instrukce měla býti za-

ložena trigonometrická síť čtvrtého řádu podle těchto
zásad:
1. Trigonometrické body měly býti zvoleny tak,

:aby byla umožněna volba přímých polygonových po-
řadů a aby bylo možno použíti těchto bodů též k za-
ložení měřických přímek.
2. Vzdálenost trigonometrických bodů neměla býti

větší než polygonový pořad o dvaceti stranách. Další
podmínkou bylo, aby jeden trigonometrický bod při-
padl při průměrné velikosti parcely 60 arů na 50 ha,
při velikosti od 40-60 a na 40 ha a konečně při ve-
likosti parcely od 10-40 a na 30 ha.
3. Trigonometrické body měly býti zvoleny tak,

:aby z každého bodu bylo možno zaměřiti co nejvíce
jiných trigonometrických bodů. Věže kostelů, zámků,
bleskosvody a pod. měly býti do sítě rovněž pojaty.
4. Vodorovné úhly měly býti zaměřeny ve 3 sku-

pinách a souřadnice trigonometrických bodů vypočte-
ny metodou nejmenších čtverců. Grafické vyrovnání
méně důležitých bodů bylo rovněž přípustné.
O něco obsáhlejší jsou ustanovení jmenované in-

strukce pro volbu, zaměření a výpočet souřadnic po-
lygonových bodů. Pro založení polygonové sítě bylo
stanoveno celkem devět základních zásad, které až
na menší změny dosud nepozbyly platnosti. Rovněž
směrnice pro měření vodorovných úhlů a hodnoty
maximálně přípustných odchylek v závěrech polygo-
nových pořadfi jsou tytéž jako v Instrukci pro poly-
gonové měření z r. 1904.
Teprve předpisy pro měření polygonových stran

a pro jeho přesnost, jakož i maximálně přípustné
délkové odchylky polygonových pořadů jsou odlišné
od příslušných předpisů a hodnot Instrukce pro po-
lygonové měření z r. 1904, případně Návodu A.
Podle Instrukce pro agrární operace mohly býti

zaměřeny polygonové strany vedlejších pořadů
jednou pásmem nebo latí a podruhé opticky. Optické
měření bylo jen kontrolní a při 'výpočtu souřadnic
bodů těchto pořadů nebralo se vůbec v úvahu.

4) Výnos ministerstva zemědělství z 6. září 1939
Č. 47.360/VUC1939.

Polygonové strany hlavních pořadů bylo nařízeno
měřiti dvakráte. Při tom druhé měření mělo býti pro-
vedeno opačným směrem a rozdíl naměřených hodnot
neměl přesahovati maximálně přípustnou odchylku
vypočtenou při měření v městech a místních tratích
podle vzorce

Lls = 0,00015 s + 0,005 Vs+ O}015
a při měření v ostatních tratích podle vzorce

Lls = 2. (0,00015 s + 0,005 Vs+ 0,015).
Hodnoty odchylek vypočtených podle uvedených
vzorců jsou patrny z tabulky la) a IIa).

Tab u Ik a la:
Měření měst a místních tratí.

Maximálně přípustné odchylky při dvojím měření délek.

03 03 ol
~ ~

~
03 E= 03 03 ~
~= ~= ..<::= ~= ..<::=.g., .g., .g.,
A:> o> A:> o> A> o>
14 198 475

4 12 20
27 229 513

5 13 21
·45 262 551

6 14 22
65 295 591

7 15 23
88 329 631

8 16 24
113 365 671

9 17 25
140 401 712

10 18
168 437, .11 19
198 475

Při měření ve velmi příznivém terénu zmenšují se
hodnoty o 25%, při měření ve velmi nepříznivém
terénu se zvětší o 25%.

Tab u Ik y Ua:
Měření jiných objektů.

Maximálně přípustné odchylky při dvojím měření délek.

03 03 03 03

]=
~ ~ ~

03 03 ]= 03 ~ 03 ]=~= ~= ~= ..<::=~=.g., .g., .g., .g.,
A> o> A> o> A:> o> A> o>
11 •• 82 190 320

7 15 23 31
17 94 206 338

8 16 24 32
23 106 221 355

9 17 25 33
31 119 237 373

10 18 26 34
40 133 253 391

11 19 27 35
50 147 270 409

12 20 28 36
60 161 286 427

13 21 29 37
70 175 303 446

14 22 30 38
82 190 320 465

39
484

Při měření v nepříznivém terénu zvětší se hodnoty
o 25%.
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Tabulka lb.
Měření měst a místních tratí.

M/1;Ximální přípustné délkové odchylky při výpočtu
polygonových pořadů.

::l ::l ::l ::l ::l
"O "O "O "O "O
«l os os os Ol),..

S
),..

S
),..

S
),..

S
),..

So o o o o
~S '" ~S '" ~S '" ~S '-' ~S '"
~:>

:>
~:> > ~> > ~> > ~> :>

'Q) ......, r.t:l 'Q) ......, r.t:l OQ) ......, r.t:l 'Q) ......, r.t:l 'Q) ......, r.t:l
Cl~ ~ Cl~ ~ Cl~ ~ Cl~ ~ Cl~ ~

40 190 452 827 1315
14 23 32 41 50

51 213 488 876 1376
15 24 33 42 51

63 238 526 926 1438
16 25 34 43 52

77 265 565 977 1502
17 26 35 44 53

92 292 605 1030 1567
18 27 36 45 54

109 322 647 1084 1634
19 28 37 46 55

127 352 690 1140 1702
20 29 38 47 56

147 384 734 1197 1772
21 30 39 48 57

167 417 780 1255 1842
22 31 40 .49 58

190 452 827 1315 1914

Údaje první tabulky jsou totožné s odchylkami
uvedenými v tabulce I a) Instrukce pro polygonové
měření z r. 1904 a s hodnotami tabulky Ul Návodu
A. Tedy polygonové délky pořadů zvolených pro za-
měření místních tratí měly agrární úřady zaměřiti
se stejnou přesností jaká je stanovena pro měřické
práce pozemkového katastru, kdežto v polních tra-
tích mohly býti polygonové strany měřeny s přes-,
ností poloviční.
Také pro posouzení přípustnosti odchylek v sou-

řadnicových rozdílech polygonových pořadů bylo sta-
noveno opět dvojí kriterium a hodnoty maximálně
přípustných délkových odchylek byly seřazeny ve
dvou tabulkách [viz tabulku lb) a Ub)]. Jedině
směrová odchylka polygonových pořadů neměla pře-

. 2 ([,s] -;- 100)
sahovatJ !hodnotu L1 a - 8 a to bez.

ohledu na to, zda měření bylo provedeno v místní
trati nebo tratích polních.
Pokud jde o měřické přímky, nestanovila Instrukce

pro agrární' operace žádné maximálně přípustné od-
chylky pro rozdíly mezi délkou naměřenou a délkou
vypočtenou ze souřadnic, určila pouze, že měřické
přímky mají být zaměřeny týmž způsobem jako po-
lygonové strany.

Z tabulek č. U a) a II b) je patrno, že pro polygo-
nové pořady připojené na body, jejichž souřadnice
byly určeny početně, jsou hodnoty maximálně pří-
pustných odchylek příliš velké oproti odchylkám
stanoveným pro měření místních tratí, respekt. pro
službu pozemkového katastru. V polygonovém pořa-
du sestávajícím z deseti stran o délkách 100 m ne-
bude překročena maximálně přípustná délková od-
chylka podle tabulky lIb) ani v tom případě, když
v některé polygonové straně bude chyba 1 m, jestliže

Tab u I k a IIb.
Měření jinÝch objektů.

Maximální přípustné délkové odchylky při výpočtu
polygonových pořadů.

PI1] Průměrná délka jedné strany v m

ili 40 50 60 80100120 140 - 100180 200 300~.--------- .._-
.g ~ Maximálně přípustná odchylka v m
1'0 "

5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,1
10 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 l.1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,9
15 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 3,0
20 1,0 1,1 1,3 1,5 1,8 2,1 2,3 2,5 2,8 3,0 -
25 1,2 1,4 1,5 1,9 2,3 2,6 3,0 3,3 3,5 4,0 -
30 1,4 1,6 1,9 2,3 2,8 3,3 3,6 4,2 4,7 - -
35 1,6 1,9 2,2 2,8 3,4 4,0 4,6 5,2 - - -
40 1,9 2,3 2,6 3,3 4,0 4,8 5,5 - - - -
45 2,2 2,6 3,0 3,9 4,7 5,6 - - -- - -
50 2,5 3,0 3,5 4,4 5,4 - - - - - -

v, , ,
v "'

,
V nepnZlllvem terenu zvetsl se udaJe tabulky o 25%. I

tato chyba bude opačného znaménka než skutečná
délková odchylka pořadu.
Také maximálně přípustné odchylky podle tabulky

U a) mohly býti dodrženy bez zvláštních obtíží a
opatrnosti, zejména když bylo měřeno v rovinném
terénu. Proto také docílily agrární úřady při tomto
měření často lepších výsledků a jen ve svahovitém
terénu dosahovaly rozdíly obou měření velikosti od-
chylek stanovených v tabulce U a).
Širší technické veřejnosti nejsou většinou známy

rozdíly v předpisech služby agrárních operací s před-
pisy služby pozemkového katastru, přesto, že tato
okolnost měla rozhodující význam na přesnost mě-
ření a dosažené výsledky. Proto jsou mnohdy neprá-
vem kladeny na výsledky tohoto měření tytéž poža-
davky jako na měřické práce provedené podle in-
strukce pro polygonové měření z r. 1904. Také dosa-
vadní předpisy pro vedení pozemkového katastru ne-
činí rozdíl mezi oběma druhy měření a považuji je
s hlediska přesnosti za rovnocenné.
Podle ustanovení § 11, odst. 7 Návodu B nemá

přesahovati délková a směrová odchylka nového po-
lygonového pořadu hodnoty uvedené v § 244 Návo-
du A, bez ohledu na to, zda měřické práce pro vy-
hotovení katastrální mapy, do které má býti pořad
zakreslen, byly provedeny podle Instrukce pro agrár-
ní operace nebo podle Instrukce pro polygonové mě-
ření z r. 1904, případně podle Návodu A. Tedy dél-
ková odchylka přímých pořadů O"= 8- 8' a dél-
ková odchylka zalomených pořadů 0,,= ýO!l2 +-Ox2

nesmí býti větší než přípustná odchylka uvedená
v tabulce XVII Návodu A, jejíž hodnoty byly vy-
počteny podle vzorce L1 8= 0,012 ý[sJ + 0,06,
kde [s J je součet délek všech stran pořadu. Směrová
odchylka nesmí pak přesahovati hodnotu vypočtenou

2 ([sJ + 100)
podle vzorce L1 a= 8 --. Vzhledem k do-

volené menší přesnosti měřických prací agrárních
úřadů bude možno splniti ustanovení § 11, odst. 7
Návodu B jen výjimečně, kdežto ve většině případů
bude nutno posuzovati přípustnost délkových odchy-
lek polygonových pořadů podle tabulky U b Instrukce
pro agrární operace.
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Méně pronikavě projevuje se rozdíl v předpisech
Návodu B a Instrukce pro agrární operace, pokud
jde o přesnost zákresů. Tuto rozdílnost lze však po-
souditi jen u polygonových stran, poněvadž Instrukce
pro agrární operace všímá si jen přesnosti zákresů
trigonometrických a polygonových bodů, pro jejichž
zobrazení stanoví v § 35, odst. 8, že rozdíl mezi dél-
kou polygonové strany odsunutou z mapy a délkou
naměřenou nebo vypočtenou nesmí 'překročiti odchyl-
ky uvedené v tabulce I a) nebo II a) zvětšené o hod-

M '
notu 10 000 ' kde M je měřítko mapy. Toto ustano-

vení platí pro zobrazení trigonometrických a poly-
gonových bodů na originální mapě agrárních operací,
o jejímž účelu a způsobu vyhotovení bude zmínka
v následující kapitole. Ohledně přesnosti zobrazení
grafických podkladů se Instrukce pro agrární opera-
ce výslovně nezmiňuje. V § 42, odst. 4 jest pouze
stanoveno, že při vyhotovení grafickkého podkladu
pro katastrální mapu má .se postupovati obdobně
jako při originální mapě agrárních operací. Při tom
jmenovaná instrukce nazývá grafický podklad »kopii
originální mapy« a lze proto usuzovati, že měl býti
vyhotoven se stejnou přesností jako originální mapa.
Za tohoto předpokladu byl tedy zákres v grafickém
podkladu správný, nepředkročil-li rozdíl mezi namě-
řenou délkou polygonové strany a délkou odsunutou
z katastrální mapy v měřítku 1: 2500 následující
hodnoty:

a) pro polygonovou stranu v místní trati

v délce 100 m hodnotu 33 cm,
» 200 m » 37 cm,
» 300m» 40 cm,
» 400 m » 42 cm atd.

b) pro polygonovou stranu mimo místní trať

v délce 100 m hodnotu 41 cm,
» 150 m » 45 cm,
» 200m» 48 cm,
» 250 m » 51 cm,
» 300m» 54 cm,
» 400 m » 60 cm atd.

Porovnáním těchto hodnot s odchylkami uvedený-
mi v tabulce VlIIl1 Návodu B zji!ltíme, že maximál-
ně přípustná odchylka, vypočtená pro polygonovou
stranu mimo místní trať, je u strany dlouhé 250 m
jen o 2 cm větší než připouští Návod B. U strany
dlouhé 300 a 400 m činí tento rozdíl pouze 4 a 7 cm.
Naproti tomu jsou ostatní vypoětené odchylky menší
než v tabul~e VlIIl1 Návodu B. Tedy Návod B po-
žaduje pro zákres polygonových stran mimo místní
trať, jsou-li dlouhé 250 m nebo delší, větší přesnost
než byla požadována v Instrukci pro agrární operace
při vyhotovení grafického podkladu. Jak patrno z to-
hoto srovnání, je v předpisech Instrukce pro agrární
'Operace a Návodu B podobný nesoulad jako mezi
ustanovením §§ 264 a 265 Návodu A a § 22, odst. 5
Návodu B, o jehož příčinách a důsledcích pojednal
v Zeměměřickém obzoru prof. Dr. Ing. Pavel Potu-
žák v článku »Opravy hranic«.5)

Výměry převzaté od agrárních úřadů a příčiny jejích
eventuelního nesouladu s výměrami vypočtenými při

vedení pozemkového katastru.

Výpočet výměr početních skupin a jednotlivých
parcel provádí agrární úřady obdobně jako úřady
pozemkového katastru, avšak nikoliv na grafických
podkladech pro katastrální mapu, nýbrž na vlastní
originální mapě, která je zpravidla vyhotovena na
jednom listě v délce 1,8 m a výšce 1,3 m (viz § 35 In-
strukce pro agrární operace). V případě potřeby vy-
hotoví se i více mapových listů a jejich rozhraní tvoří
pak hranice dráhy, silnic, cest, potoků a pod., tedy
hranice totožné s hranicemi parcel v přírodě. Sekční
čáry mapových listů nové katastrální mapy se v ori-
ginální mapě agrárních úřadů nevyznačují a při vý-
počtu výměr početních skupin a jednotlivých parcel
se na ně nebere zřetel. Předměty měření zakreslují
se do této mapy vynesením úseček a pořadnic na po-
lygonové strany nebo měřické přímky, jejichž kon-
cové body se zobrazují souřadnicemi pomocí rámce
k tomu účelu sestrojenému, v pozdější době
pak souřadnicovým přístrojem (koordinatografem).
Výměry parcel, vypočtené na takto vyhotovené ori-
ginální mapě, přejímají se po ukončení scelovacího
řízení z pomůcek dodaných agrárními úřady přímo
do nového písemného katastrálního operátu.
Uvedený postup agrárních úřadů má svůj význam

pro vedení pozemkového katastru a' nutno k němu
přihlížeti, když se zjistí, že rozdíl mezi nově vypočte-
noli výměrou a výměrou zapsanou v pozemkovém
katastru přesahuje maximálně přípustnou odchylku.
Je zřejmo, že při výměrách převzatých od agrár-

ních úřadů mohou míti tyto závady tři příčiny a to:
1. chybné zobrazení příslušné parcely na katastrál-

ní mapě,
2. chybné zobrazení na originální mapě agrárních

úřadů a
3. chybu početní.
V prvém případě byla příslušná parcela zobrazena

chybně jen na grafickém podkladě, který byl po
doplnění převzat jako katastrální mapa. Původní vý-
počet výměry provedený buď z měr přímo měřených
nebo graficky podle originální mapy agrárních úřadů
je proto správný. K odstranění této závady je proto
třeba opraviti chybný nebo nepřesný zákres na ka-
tastrální mapě a nikoliv plošnou výměru dotčených
parcel.
V druhém případě je příčinou chybné zobrazení

příslušné parcely na originální mapě agrárních úřa-
dů. Poněvadž zákres na katastrální mapě je v tomto
případě správný, postačí opraviti jen nepřesné nebo
chybně vypočtené výměry parcel přicházejících
v úvahu. Obdobně je tomu, když jde o chybu početní.
Z hořejších vývodů je patrno, že před opravením

nepřesnosti zákresu nebo chyby ve výměře převzaté
od agrárních úřadů je třeba vždy zjistiti původ ne-
srovnalosti srovnáním s polními náčrty a výpočty
ploch agrárních úřadů a podle výsledku zaříditi ten
či onen způsob opravy. Při tom nerozhoduje, zda
výpočet výměr provádí se v katastrální mapě vyho-
tovené v soustavě svatoštěpánské nebo v jednotné
soustavě, poněvadž agrární úřady počítají dosud vý-
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měry parcel na své vlastní originální mapě i když se
jinak řídí předpisy Návodu A.
Teprve v poslední době byl učiněn první pokus vy-

hotoviti originální mapu tak, aby mohla býti pře-
vzata jako grafický podklad pro katastrální mapu.
Pro tento účel byla vyhotovena originální mapa jed-
noho katastrálního uzemí na Moravě přímo na hliní-
kových deskách v rozměrech sekčních listů. To mělo
ovšem svůj důsledek i na výpočet výměr parcel a tak
toto katastrální území je první území, kde agrární
úřad počítal již plošné výměry jednotlivých parcel
se zřetelem na mapové listy nové katastrální mapy.
Je záslužné, že tento prvý pokus nebyl současně po-
kusem posledním a že se pro další katastrální území
vyhotovuje originální mapa rovněž na hliníkových
deskách do sekčních rámců (> rozměrech stanovených
pro listy mapy katastrální přes to, že se tím pracovní
postup agrárních úřadů zejména při grafickém vy-
šetřování náhradních pozemků značně ztíží.

Závěr.
Po prohlášení Návodu A a B za platné normy pro

práce agrárních úřadů pozbyla platnosti všechna,
ustanovení Instrukce pro agrární operace, která po-
jednávají o pracích uvedených v jmenovaných návo"'
dech. Všechny tyto zrušené kapitoly znamenají dnes
pro službu agrárních operací již jen příspěvek
k historickému vývoji jednoho z úseků její činnosti.
Naproti tomu mají pro pozemkový katastr i nadále
svůj význam, poněvadž k důsledkům z nich vyplýva-
jících nutno přihlížeti při zaměřování změn, při vý-
počtu polygonových pořadů a výměr parcel a při pra-
cích zobrazovacích. Z tabulek II a) a lIb) je patrno"
že maximálně přípustné odchylky těchto tabulek byly'
převzaty do Instrukce pro agrární operace z »In-<
struktion flir Messtischaufnahme« z r. 1907. Proto'
nutno posuzovati přesnost měřických prací agrárních'
úřadů mimo místní trať jako při měření stolovém,
přesto, že tyto práce byly provedeny číselnou meto-
dou polygonovou. Při zaměřování změn pro doplnění,
katastrálních map vyhotovených podle Instrukce pro

agrární operace budou tedy směrodatné tyto od-
chylky:
1. Maximálně přípustné ódchylky při dvojím mě-

ření délek:
a) v místní trati .. '. podle tabulky III Návodu A,
b) v polních tratích ... podle tabulky II a) In-

strukce pro agrární operace,
2. Maximálně přípustné délkové odchylky při vý-

počtu nových polygonových pořadů:
a) u pořadů připojených na početně určené tri-

gonometrické body nebo na polygonové body pořadů
zvolených agrárními úřady pro zaměření místních
tratí ... podle tabulky XVII Návodu A za předpo-
kladu, že rozdíly dvojího měření délek nepřekročí
odchylky v tabulce III tohoto Návodu,
b) u pořadů připojených na ostatní polygonové

body agrárních úřadů ... podle tabulky II b) In-
strukce pro agrární operace.
Pro zaměření změn musí však býti mnohdy zvo-

leny pomocné měřické přímky a vypočteny souřad-
nice jejich koncových bodů, případně souřadnice prů-
sečíků těchto přímek se sekční čárou. Pokud se při-
pojují tyto měřické přímky na polygonové pořady,
zaměřené s přesností stanovenou v tabulce I a), tedy
se stejnou přesností jakou žádá Návod A, je zřejmo,
že rozdíl délky naměřené a vypočtené ze souřadnic
nesmí překročiti maximálně přípustnou odchylku po-
dle tabulky XXIII jmenovaného návodu. V ostatních
případech chybí však pro podobné posouzení přes-
nosti měření potřebné kriterium, neboť Instrukce
pro agrární operace nezabývá se vůbec výpočtem
souřadnic měřických bodů a proto nejsou v ní stano-
veny potřebné maximálně přípustné odchylky pro
tyto rozdíly. Při měřických pracích zaměřovaly
agrární úřady předměty měření výhradně na poly-
gonové strany a proto zakládaly mnohem hustší síť
polygonových bodů, než bývá zvykem u úřadů po-
zemkového katastru. Měřických přímek bylo použito,
jen v ojedinělých případech a přesnost jejich zamě-
ření byla posuzována zpravidla podle tabulky IIa)
Instrukce pro agrární operace.

Posudku.

J. S t a Ii n: O dialektickéma his~rickém materialismu.
Knihovna Rovnosti sv. 3, Brno 1945.Cena K 8,-.
Malá knížka, kterou by si měl přečíst inženýr, jemuž

inženýrství není pouhou technickoumanýrou, nýbrž urči-
tým ideovým programem, posláním. nabývajícím zvlášt-
ního důrazu v socialistickém společenskémřádu. Světový
názor socialistický vychází z filosofickéhomaterialismu,
v němž je jako vědecké methody k zkoumání hmotných
skutečností používáno dialektiky; odtud název socialistic-
kého světového názoru: dialektický materialismus. To je
názor, jenž nejen vysvětluje, nýbrž i ospravedlňu.iepů-
sobnost přírodovědeckéhoa technického poznání a konání,
kdykoliv je právě pro jejich materialismus na ně útočeno.
Je to tedy názor, jenž může bÝt vlastiú všem technikům
a inženýrům. kteří přemýšlejí o smyslu a vyšším poslání
techniky a své práce a kteří používají theorií a závěrů
dialektickéhomaterialismu proti těm, jež t~chnice upírají
schopnost přinésti světu, nový řád a nový životní názor.
Uveďme zde hlavní zásady dialektického materialismu
v několika stručných větách podle spisu J. Stalina.

Odedávna existují mezi filosofy dva tábory: idealistický
a materialistický. Přívrženci filosofie idealistické tvrdí, že
reálně existuje jen duch, idea, lidská vědomí a jen ve vje-
mech, představách a pojmech tohoto vědomí se tvoří hmo-
ta, příroda, vše to co je kolem nás. Naproti tomu mate-
rialistická filosofie prohlašuje. že objektivní skutečnosti
jsou příroda, hmota; ty jsou zdrojem naši41hvjemů. na-
šich představ a našeho vědomí. Duch. myšlenka, vědomí
jEOUtedy druhotné, jsou pouhÝmsnímkem skutečna, jak
se vytvořil v nás. Tuto materialistickou filosofii převzal
mcialismus. Považuje za prokázané, že svět a jeho záko-
nitosti jsou plně poznatelné. že naše poznatky o zákonech
přírody, ověřené zkušeností, praksí, jsou poznatky jisté,
mající význam objektivních pravd, že ve světě není ne-
poznatelnÝchvěcí, nýbrž že jsou jen věci nepoznané. které
budou objeveny a poznány úsilím vědy a prakse. Pro toto
tvrzení, že hmotný, smyslově vnímatelnÝ svět, k němuž
sami patříme. je jediné skutečno, uvádí materialistická fi-
losofie množství důkazů z fysiky, chemie, biolog-ie,atd.
Důkazy provádí t. zv. methodou dialektickou, t . .i. způso-
bem, který si všímá přírody v jejím neustálém pohybu,
vývoji, jenž je dán jako výsledek vzájemného působení
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protikladných sil v přírodě. Podle dialektické methody ne-
smí ani jeden jev v přírodě být brán osamoceně, nýbrž
vždy v souvislosti s ostatními jevy a vždy se zřetelem na
jejich plynulý vývojový tok, se zřetelem na zrod a odumí-
rání každého organísmu i jevu v přírodě. Celá příroda,
všechny jevy v ní, jsou vystaveny neustále vnitřním roz-
porům, neboť vše co má svou zápornou a kladnou strán-
ku, svou minulost a budoucnost »to své, co dožívá a to své,
co se vyvíjí a boj těchto protikladů, boi mezi starým a no-
vým, mezi tím co odumírá a tím, co se rodí, mezi tím, co
dožívá a tím co se vyvíjí, tvoří vnitřní nái>1ňprocesu vý-
voje« říká J. Stalin na str. 7 spisu. Všechno závisí na
podmínkách, na mistu a na času.

Principy této dialekticko-materialistické theorie jsou
jasné a snadno pochopitelné každému školenému techniko-
vi a každému inženýru, neboť vycházejí ze zásad, na nichž
jsou budovány vědecké theorie techniky. Socialismus po-
užil pak zásad platných pro 'hniotu a přírodu i na lidskou
společnost. Také materielní život sPolečnosti je objektivní
skutečností, řízenou ve svém, růstu stejnými výVojovými
zákony jako příroda. Mohou být tedy přes veškerou slo-
žitost jevů společenského života společenské vědy vybu-
dovány ve vědy stejně exaktní, jako jsou vědy přírodní a
technické. OV,šem také společenské idee, theorie, politické
názory a instituce, jež společnost vytváří, aby usnadnila
tvoření materielních podmínek života, podléhají stejným
zákonům jako příroda, jsou podrobeny zákonům zrodu,
růstu a odumírání jako vše hmotné kolem nás. Mate-
rialismus takto pojímaný ve vztahu k historickému výVoji
společnosti nazýVá se materialismem historickým. Theorie
dialektického a historického materialismu mají pro inže-
nýry zvláštní význam neboť prokazují, že právo i vůle
inženýrů, zúčastniti se v organisaci lidské společnosti není
právem, které by si inženýři osobovali bez zvláštních dů-
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vodů. Jako vědecky školeným technikům může jim být ma-
terialistická filosofie přirozenou filosofii životní; jsou jim
známy principy, jimiž je určován výVoj jevů v přírodě
a není jim proto nesnadné pochopiti a aplikovati zákony
vývoje přírody a v přírodě na výVoj lidské společnosti
podle zásad historického materialismu. Odtud jejich právo,
odtud ono postavení techniky a techniků v socialistickém
sovětském Svazu, ona myšlenková technická kultura, odtud
také práce a povinnost inženýrů promlouvati do otázek
společenské organisace u nás. Ing. B. Pom'.

Ing. Ant. Pro k e š: »GONIO 5«, pětimístné tabulky
přirozených hodnot Jtoniometriekých funkci v setinném dě.
lení kvadrantu. Brno 1945. Náklad a tisk Národní knih-
tiskárny v Dol. Kounicích. Stran 32, formát B 5, cena
brož. výt. 50 K.

Osmé Prokšovo tabulkové dílo je, stejně jako všechna
pi'edcházející, pěkně vytištěno a prakticky upraveno. Před-
pokládá gradové dělení limbu. Poněvadž pořady volíme
zpravidla přímé, umístil autor obě základní goniom. funkce
vedle sebe tak, že má na každé dvojstránce vpředu pět
gradů argumentu; listování proto téměř odpadne. Funkci
tg sestavil zvlášť po desíti gradech na dvojstránce a za-
řadil do zadu spisku.

Jelikož při pěti místech hodnot tabelovaných v minuto-
vém intervalu připadá na 100 cent. vteřin u sinů a kosinů
maximální diference 16 a u tangent 32 jednotek, je mož-
no z taĎulek ihned přečísti každou hodnotu funkce i bez
počítání v postranních tabulkách PP.

Vykonal jsem ze zájmu porovnání věnovaného mi vý-
tisku a Brandicourtových osmimístných tabulek se zřej-
mým úmyslem najíti sebemenší rozdíl nebo tiskovou chy-
bu; neměl jsem však úspěchu a tak jsem povinen označiti
Prokšovy nové tabulky za zdařilé a bezvadné. Štván.

,ZPBAVY
. Z Benešovy techniky v Bmě. Třebaže bylo Brno o 14 dní
dříve zbaveno nacistické okupace než Praha, zaPočal
prázdninový běh až počátkem července. Zavinila to válečná
litice, která zle pocuchala budovu techniky; nechyběly ani
přímé zásahy granátů. Studenti se ale přičinili: odklidili
trosky a střepy skla, dováželi nábytek, knihy a přístroje
z býValé německé techniky atd. Přednášky se zahájily,
i když nebylo dosud sklo v oknech a ve zdích zely otvory
po střelách; postupně ale i tyto nedostatky mizely a učeb-
ny, laboratoře a kabinety dostávají řádný vzhled. Přičinil
se o to i sám rektor Ing. Arch. Jaroslav S y ř i š t ě se
závodní radou, jež byla zvolena jediná pro celou techniku.

Odbor zeměměřického inženýrství je přidružen k inže-
nýrskému stavitelství vedenému děkanem Ing. Janem B a-
ž a n tem. Patří mu dvě stolice: geodesie I. (g. nižší, topo-
gTafie, geod. počtářství I. a"II.) a geodesie II. (g. vyšší,
astronomie, kartografie a geod. počt. III.). Poslední byla
zvlášť krutě postižena válkou: vedoucí prof. Dr. B. K I a-
d i v o zemřel na následky'věznění, oba asistenti Dr. Jar.
:M r k o s a Ing. Jar. Pot o č e k zahynuli v koncentrač-
ních táborech. Jejich světlá památka byla uctěna při za-
hájení přednášek této stolice. K tomu i kabinet prof. Dr.
Kladiva utrPěl výbuchem granátu ..

Vedení stolice geodesie I. se opět ujal prof. Dr. Augustin
Sem e l' á d, nauku o katastru převzal docent vrchní měř.
rada Ing. Š i m e k. Z osiřelých výlučně zeměměřičských
nauk ujal se' Ing. Dr. A. F i ker (správa železnic) foto-
g-rametrie; předměty II. stolice geodesie (kterou admi-
nistrativně vede prof. Ing. Jan Z a vad i 1) byly dlouho
bez obsazení, až se nabídl k suplování Ing. Dr. Jos. B o h m
(Zeměměí-ičský úřad), jehož nabídka byla přijata.

Přednášky, cvičení,hojné zkoušky posluchačů ze star-
ších ročníků a reorganisace stolic daly věru dosti práce
a starostí. Již během letního běhu byly liliromažďovány
knihy, nalezeny invarové dráty, teodolity. čtyřkyvadlový
přístroj gravimetrický, různé přístroje atd. Byly uvedeny
v chod astronomické hodiny, iež zůstaly ve sklepě, z ostat-
ních strojů ale (velkého dalekohledu, pasážruno stroje)
byly odcizeny optické součásti a tyto byly i jinak silně po-

škozeny; jejich obnovu nelze zatím uskutečniti. Jsou i jiné
potíže: psací stroj je vzácností, rovněž tak i stroje počí-
tací, většinou poškozené. Na opravách se ale již pracuje,
Přednášky kursů končily většinou dne 8. září, přestávka
do zahájení nového školního roku bude využita k vybavení
ústavů vším potřebným.

Do prázdninového běhu byli přijímáni posluchači mající
zapsaný rok 1939/40. Bylo přijato do prvmno ročníku 14,
do druhého 16. do třetího 30, celkem 60 posluchačů, Úlevy
ve studiu byly poskytnuty obdobně jako v Praze; podá-
váme tento seznam přednášenýcli nauk s počtem hodin
přednášek a cvičení:

I. ročník: Deskriptivní geometrie (4 + 4), matematika
(6 + 3), fysika (4 +·3). právo veřejné (2), zemědělství I
a II (3 +1); celkem 19 + 11 hodin.

II. ročník: Matematika (3), geodesie nižší (5), geode-
tické počtářství I. (2), právo soukromé (2), zákony o kni-
hách pozemkových (1), pedologie (2 + 1); celkem 13 + 3
hodin, k tomu hlavní cvičení geodetické v poli.
/ III. ročník: Geodesie vyšší (3), astronomie (1), geod.
počtářství II. (6), geod. počtářství III. (5), fotog-rametrie
(2 + 1), topografie (2), nauka o katastru (2), agrární
(operace (2 + 2). stavba měst (1); celkem 13 + 14 hodin
a hlavní cvičení z fotogrametrie a topografie. Hodin geod.
počt. III. bylo použito i pro přednes přehledu kartografie
s důkladnějším probráním zobrazení použitých v našich
mapách a trigonometrických sítích (i se cvičením). Poslu-
chači projevili porozumění pro důležitost znalosti mrttema-
tických podkladů našich map a přihlašují se i ke zkouškám
z kartografie.

Posluchači starších ročníků podstoupili ve značném počtu
prospěchové zkoušky ze všech předmětů. Také II. státní
zkouška se konala již ve dvou termínech: 21. VI. a 9. VIII.;
příští termín je stanoven počátkem října. Předsedou zku-
šební komise je prof. Dr. Semerád, členy prof, Ing. Dr.
J. Zavadil, prof. Ing. Dr. K. Jůva, prof. JUDr.J, Grňa,
vrchní měř. rada Ing, J. Šimek, vládní rada Ing. B. Mráz
a měř. rada Ing. F. Čtvrtlík. V uvedených dvou termínech
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složili II. státní zkoušku 24 kandidáti. Také absolventi
prázdninového kursu se přihlašují ke zkouškám; ti z III.
ročníku ve snaze ještě letos jako hotoví inženýři zúčastníti
se výstavby nové republiky. Pro školní rok 1945/46 se
zatím předběžně přihlásilo 35 maturantů.
Profesorský sbor Benešovy techniky projevil vzácné po-

rozumění pro naše stavovské požadavky. Podal včas samo-
statný návrh na rozšíření zeměměřičského studia na 8 se-
mestrů, celkem málo odlišný od téhož návrhu pražské
techniky. Zde nám již připravil půdu zemřelý prof. Dr.
K I a d i v o, jehož již v době před okupací podané osnovy
se použilo za základ pro nový návrh. Stejně se zasazuje
profesorský sbor i o rozšíření počtu zeměměřičských ústa-
vů na technice, o zachování zeměměřičského úřadu a co
největšího soustředění této služby pro vědecký pokrok, pro
výběr schopných jednotlivců a pro potřeby dnes tak roz-
vinutého technického podníkání.
Ve všech těchto připadech vyžádal si děkan odboru

dobrozdání našich na škole působících kolegů. Mezi jinými
věnoval těmto otázkám a škole vůbec mnoho svého volné-
ho času měř. rada Ing. A. Š tvá n. Ač nepřijal ž'iidnou
docenturu, staral se od prvních dnů o reorganísaci našich
ústavů, zejména knihoven, informoval vysokou školu o na-
šich potřebách atd. Také odbočka SIA v Brně projevila
zájem o uspořádání poměrů na techníce a stavovsky pode-
přela všechny naše požadavky. Bohm.

Zeměměřičský inženÝr a goeofysika. Každé povolání je
povinno upravovat čas od času předmět svojí činnosti
a má právo ji překládat nebo rozšiřovat, když potřebou
doby nebo techníckým pokrokem se objeví nové oblasti
činnosti. Tak jest také pro zeměměřičského inženýra na-
léhavou nutností zajímati se o vědní obory, které jsou mu
s ohledem na jeho vzdělání a činnost blízké.

Geo!ysika, která tvoří na vysokých školách cizozem-
.ských důležitou součást učebné osnovy, nabýVá s rostOu-
cím praktickým upotřebením stále více na význartlU.
Zeměměřičský inženýr má k aplikované geofysice vefmi
blízko, protože je na vysoké škole už od počátku veden
k přesnému a pečlivému měření a jeho kritickému zhód-
nocení. Svoje schopnosti k takovýmto pracím prokazuje
na př. při různých geodetických pracích vysoké přesnosti
(měřeni geodetických základen, triangoulační práce na bo-
dech vyšších řádů, nivelace vysoké přesnosti a P.)

Jak velký zájem je geofysice jinde věnován, dokazuje
řada vědeckých časopisů obírajících se teoreetickou i apli-
kovanou geofysikou. Jiné časopisy přinášejí velmi často
články z tohoto oboru. U nás, bohužel, jediný časopis
tohoto druhu, »Hornický věstník«, před několika lety
zanikl.

Tím radostněji možno vítat snahu redakce Z. O. po-
skytnout zeměměřičskému inženýru ve vlastním časopise
příležitost k osvěžení a rozšíření vědomostí alespoň z té
části geofysiky, ke které má svým zaměřením nejblíže
(t. j. dynamická geodesie) a tak podchytit jeho zájem.
Rozšíření oboru jeho činnosti a znalosti na tomto poli
může být zeměniěřičskému· inženýru vždy jen prospěšné.

Při této příležitosti bych rád konstatoval ještě jeden
radostný zjev: Zeměměřičský Obzor se skutečně čte a to
nejen poznámky a referáty z po,slední strany, jak bývalo
často špatným zvykem, nýbrž i články úvodní. Dá se
předpokládat, že zvýšený zájem čtenářů je způsoben
vhodným výběrem článků. A co nás ještě více může
llotěšit je, že o náš časůpis roste zájem i mimo okruh
zeměměřičských inženýrů. To ověřuje jeho úroveň. Lze'6i
jen přát, aby v nastoupené cestě bylo pokračováno.

Stk.

Země~ěřičský inženýr členem Masarykovy akademie
práce. Ustřední výbor Masarykovy akademie práce, zří-
zenó zákonem ze dne 29. ledna 1920, Č. 86 Sb. z. a n., ve
smyslu jednacího řadu čI. 7., základního řádu čI. 9., zvolil
po návrhu stavebně-inženýrského odboru ve své poradě.
konané 27. června t. r. Ing. Dr. techn. Josefa K 10 b o u c-
k a členem jmenovaného odboru Akademie. P-'r.

Přírůstky v knihovně odboru zeměměřičských inienýrů
SIA. V číslech 4, 6, 7-8 roč. 1940 Z. O. bYl uveřejněn
seznam inventárních čísel knihovny odboru zeměměřič·
ských inženýrů SIA, uložené v Brně. Knihovna je neustá-
le doplňována časopisý;v"yměňóvanymi za náš Obzor, dary
i koupí; tak zejména v poslední době bylo možno ji doplnit
nákupem knih z částky, která byla knihovně přidělena při
likvidaci fondu na podporu vdov a sirotků po zemřelých
úřednících měřičské služby. Určitých prostředků bylo po-
užito i na vazbu cennějších přírůstků knihovny.
Uveřejňujeme seznam přírůstků knihovny od r. 1940 do

jara 1944 a připomínáme, že knihy půjčuje knihovník od-
boru kol. Ing. Stanislav Led aby I, Brno, Zemský úřad.
Při té příležitosti také vyzýváme kolegy, aby na naši
knihovnu pamatovali dary knižními i peněžitýn'1i, aby ji
bylo lze neustále doplňovati na patřičnou úroveň.
V uvedené době byla knihovna doplněna těmito pří-

růstky:

Inv. č. N á z e v k ni h y n e b o č a s o p i s u.
1. Bildmessung und Luftbildwesen, roč. 1940,* 1941 a

1943.*
2. Časopis Č. inženýrů (Technický Obzor), roč. 1940,

1941 * a 1943.*
3. Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, roč. 69.*
8. Zemědělská Jednota, roč. 1929.* 1930.*
9. Journal des géometres-experts Fral1l;;ais, roč. 1940,

1941, 1942, 1943.
11. Maanmittaus, roč. 1940. 1941, 1942.
15. Práce a vynálezy, roč. 1932.
22. Sborník Č. společnosti zeměpisné, roč. 1940:41,
24. Tijdschrift voor het Kadaster en Landmeetkunde, roč.

1940,* 1941.
25. Vermessungsnachrichten. Allgemeine, roč. 1940, 1941,

1943.*
26. Měrniecibas Un Kulturtechnikas Věstnesis. roč. 1939.
27. VěstnÍk inženýrské komory, roč. 1940, 1941, 1942,

1943.
30. Věstník ministerstva spravedlnosti, roč. 1940, 1941,

1942, 1943.*
31. Zeitschrift der behord. aut. Zivil-Geometer in Oester-

reich, roč. 1919.
32. Zeitschrift fiir Vermessunswesen, roč. 1940. 1941,

1942,1943.
34. Zeitschrift flir Vermessungswesen, Schweíz, roč. 1940,

1941. 1942. 1943.*
37. Zprávy veřejné služby technické. roč. 1940.*
115. Glasnik Geometarski i. Geodetski. roč. 1940, 1941.*
116. Journal of the Surveyors Institution, roč. 1939-

1940.*
119. Revista Cadastrala, roč. 1930.*
168. Bulletin officiel de l'Union des Geómetres Exp. Fran-

l,;ais, 1936.*
221. Věstník Č. akademie zemědělské, roč. 1940, 1941, 1942,

1943.*
262. Mitteilungen des Reichsamtes flir Landesaufnahme,

1940. 1941, 1942.
269. Argus, roč. 1940, 1941, 1942, 1943.*
270. Rivista del Catasto e dei servizi Tecnici erariali, roč.

1940,* 1941, 1942. (Pokračování.)

* Hvězdička u ročníku značí. že ročník není úplný.

Prosíme čtenáře, aby prominuli, nedostanou-li náš časo-
pis včas. Způsobuje to současná situace na trhu práce;
tiskárna při velkém pracovním zatížení nemá dostatek sil,
štočkárna nemůže zaručit včasné dodání štočků, objevují
se obtíže expediční. Věříme však, že vbrzku budou tyto
závady odstraněny a že časopis bude jako dříve na stole
čtenářů pravidelně koncem každého měsíce. Do doby než
se tak stane, je zbytečné urgovati redakci, administraci
i tiskárnu.

Hlavní a odpovědný redaktor: Ing. Bohumil Pour. - Majetrn'k a vydavatel Spolek českÝch inženýrů. - Tiskem
knihtiskárny »Typus« v Praze XVI. Telefon 410-62. - Redakční korespondence budiž řízena na adresu hlavního

redaktora, Praha XIV., Krušinova 42.
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