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Polská sourodá trlanguta~~.

Autor tohoto článku pojednal na členské schůzi odboru zeměměřických inženýrú SIA v prosinci 1949
o triangulační methodě používané v Polsku. PřinášVme stručný obsah jeho přednášky, doplněný devíti reportáž-
ními snímky.

Již během druhé světové války si uvědomili polští
zeměměřiči, z nichž mnozí byli v emigraci, že jedním
z mnoha jejich poválečných úkolu bude rychlé získá-
ní dostatečného počtu pevných bodu na celém stát-
ním území, a to v takové hustotě, jakou vyžaduje
terén, osídlení a zastavění, jakož i práce spojené s ob-
novou a výstavbou silně zničeného Polska. Projekty
a naléhavé potřeby tříletého i šestiletého plánu uká-
zaly, že jejich předpoklady byly správné, a že námaha
i čas, vynaložené na vyřešení tohoto problému, ne-
byly zbytečné.
Dřívější zkušenosti,získané při trlangulačních pra-

cích v rvvinatém terénu Polska, vyvolaly mezi polský-
mi zeměměřickými odborn:ky otázku, zda by nebylo
výhodnější upustit od klasické triangulace s dosavad-
nim zpusobem stavby měřických věží. Dosavadní
triangulační methoda se zdála být pro příští úkoly
zdlouhavá a stavba velkého počtu vysokých signálu
příliš nehospodárná. Proto se uvažovalo o použití jiné
methody, nazvané t r i a n gu I a c í sou rodo Ul)

(triangulacja jednorodna), při jejímž budování by se
užilo montovaných přenosných dřevěných věží, vyso-
kých 12 nebo 18 m. Standardisací výšek věží, mající
v tomto případě za následek zkrácení trigonometric-
kých stran, sledovali využití rovinatosti terénu. Hlav-
ním účelem této methody je, získati poměrně hustou
síť pevných bodu, určených se s t e j n ou pře s-
n o s tí, a v čase co nejkratším. Triangulovaná plocha
se proto pokryje sítí trojúh2lníku o stranách 6.-;-10 km
dlouhých a měří se v ní větší počet geodetických zá- ,
kladen, které jsou zpravidla stranami těchto hlav-
ních trojúhelníku. Počtu základen odpovídá asi při-
bližně stejný počet bodu, na nichž se měří azimut
a zeměpisná délka. Všechny tyto práce se provádějí
v triangulované oblasti s o u č a s n ě, při čemž se ne-
zapomíná ani na zhušťování sítě podrobnými body,
určovanými protínáním vpřed, a to všude tam, kde
je toho zapotřebí.
Současnost geodetických prací v rozsáhlém trian-

gulovaném území vyžadovala nové organisace práce
polních skupin, jejich specIalisaci a účelnou motori-
saci. Dobře promyšlená a předet:n řádně plánovaná
práce nyní už plně vyhovuje požadavkum hospodár-

1) Pro. pojmenování tohoto druhu tríangulace, dosud
u nás nepoužité, pro kterou nemáme zatím v češtině ustá.
lené pojmenování, používá pisatel označení »so u rod á
tri.angulace", kterýžto název se již jednou vyskytl v Z. O.
(1948,str. 149) v překladu článku Ing. M. Males:Ílskiho:
»Geodetické základy v Polsku«. Výstižnější označení by
bylo »j e dno řád o v á triangulace •.

nosti a rychlosti, při čemž nijak netrpí přesnost zís-
kaných výsledků, jak se již ukázalo praktickým srov-
náním obou triangulačních method na bodech, jejichž
souřadnice byly určeny oběma způsoby, Sourodá trian-
gulace se stává v Polsku měřickou methodou užíva-
nou všude v rovinatém území, kde se jedná buď
o rychlé a současné získání hustější sítě pevných
bodů, nebo tam, kde se mají vyplnit mezery ve věn-
cích I. řádu.
Všechny práce spojené s budováním trigonometrické

sítě spadají do kompetence Glównego Urzlldu Po-
miarów Kraju (GUPK) ve Varšavě, a provádí je
»Technické oddělení« (Bióro Techniczne) tohoto úřa-
du. Pro práce v terénu jsou čtyři pododděleni:
1. PrUzkum terénu (Wywiad)
2. Stavba triangulačních věží (Montaž)
3. Měření horizontálních úhlu (ObSerwacja)
4. Měření geodetických základen (Pomiar baz)
1. P r u z k u m terénu. Zkušený inženýr dbá, aby

předem vypracovaný návrh sítě byl správně prová-
děn. Průzkum (rekognoskaci) na jednotlivých bodech
však provádí jemu podřízené skupiny, vedené rovněž
inženýry. Skupina, každá o čtyřech pomocnících, má
k disposici 3 soupravy speciálních rekognoskačních
sloupu, nákladní auto, případně i motocykl.
Průzkumové sloupy, které byly zhotoveny' podle ná-

vrhů majora inž. Borysowskiho, se vyznačují jedno-
duchostí i f'nadnou přenosností a dají se postaviti čtyřmi
děln'ky v krátké době 1% až 2 hodin. V podstatě je
to čtyrdílný, rozkládací dřevěný sloup 18 nebo 21 m
vysoký, dostatečně silný, udržovaný ve svislé poloze
pevnými ocelovými lany (jako stožár). Lan je celkem
osm a jsou vždy po čtyřech upevněna ve dvou ruzných
výškách sloupu; druhým koncem jsou zakotvena
v zemi. Sloup jest opatřen asi 35 cm širokou podla-
hou - mustkem - zhotovenou ze silného železného
plechu a upevněnou asi dva metry pod zhlavím slou-
pu. Stavba pruzkumového sloupu je poměrně jedno-
duchá: jednotlivé díly se na zemi složí a sešroubují,
mezi tím se vykope jáma pro »pilota« (pGmocný zve-
dací sloup), k němu se připevní ruční zvedák, kterým
se rakogno3kační sloup vztyčí (pomocí kladky a lana),
a nakonec se připoutá
Inženýr provádějící pruzkum je na mustek vytažen

v sedě. Lavička je jedncduchá, dřevěná a tažená do
výše lanem s použitím ručního zvedáku. Na vrchol
rekognoskačního sloupu se ještě upevňuje vlajka pro
snazší viditelnost s okolních bodů. Na mustku je p0-
zorovatel zajištěn ochranným pasem proti pádu, takže

1950/49



má obě ruce volné, může držet dalekohled a pohodlně
rekognoskovat. Zjistí-li se, že sloup byl postaven na
nevhodném místě, nebO že v požadovaných směrech
jsou těžko odstranitelné překáiky, spustí se sloup
k zemi, přenese se na jiné vhodnější místo a znovu
se vztyčí. Poněvadž každá skupina má tři takové prů-
zkumové sloupy, a skupin je podle potřeb~ až osm,
je samozřejmé, že je v terénu současně vyznačeno. a
vzájemně viditelno vždy několik vrcholů trojúhelníků.
Nemůže se proto stát, že by se již postavená věž
musela později zvyšovat. Není však leckdy možné vy-

i hledati takový bod, aby všechny potřebné směry byly
bez překážek. Dá se však vyhledati taková poloha
bodu, aby odstraňování překážek nepotř~bovalo dlouhé
doby a velkého nákladu. Opětné přenesení sloupů je
vždy rychlejší a hospodárnější nežli nákladiné odstra-
ňování překážky, jejíž hledání v porostu bývá zpra-
vidla obtížné. Vyhledaný bod se označí hrubým, asi
třímetrovým dřevěným kůlem, zaraženým v zemi. Vy-
pracuje se podrobná topografie, ve které je kromě běž-
ných dat i několik jiných údajů majících význam pro
pozdější stavbu věže (na př. blízkost vody, štěrku,
možnosti Ulbytovacíapod.).
Průzkumové sloupy jsou v GUPK užívány už po

třetí roka dobře se osvědčují, neboť rovinatý povrch
velké části Polska je pro práci s ními jakoby stvořen.
Pro snadnou přenosnost a jednoduchou práci s nimi
i pohotovost došly obliby zejména u těch triangulá-
torů, kteří dříve rekognoskmrali pomocí žebřiků, systé-
mu »Durand«. Nové montované sloupy skýtají velkou
úsporu času, finančních nákladů i námahy, a výsled-
ky jimi docílené jsou opravdu pozoruhodné.
Měsíční normou jedné rekognoskační skupiny jest

určení čtyř bodů v terénu. I '1~dyžtuto normu každá
skupina překročí, přece jen není tak nízká, jak by se
snad na první pohled zdálo. Vyhledati v· rovinatém,
hustě stromovím nebo rozsáhlými lesy zarostlém te-
rénu dobře vyhovující místo pro trigonometrický bod
je vždy obtížné a tím odpovědnější, uvážíme-li, že nad
'vyhledaným bodem se má postaviti montovaná věž
neměnitelné výšky. Uvážíme-li dále, že při stavbě věže,
není přítomen inženýr, který by zkontroloval možnost
předpokládaných záměr, pochopíme, proč se klade
předtím takový důraz na pečlivé provádění průzkumu.
2. Stavba triangulačních věží. Věžejsou

dvojího druhu, podlé toho, jde-li o konstrukce stálé
nebo o přenosné věže.
Stálé věže, přesto že mají poněkud odlišný tvar od

našich, jsou v podstatě zase. pronikem konstrukce
observačního sloupu (stojanu) a pyramidy (signálu).
Staví se jich však poměmě málo, jen asi 3% z cel-
kového počtu za rok signalisovaných bodů, a jen tam,
kde není jiné možnosti a musí se vybudovat věž vyšší
než 18metrová. Všechnu práci při stavbě stálé věže
vykOIlá jedna polní skupina.
V sourodé triangulacise však téměř výhradně po- .

užívá dře věn Ý c h m o n t o van Ý c h věž í pře-
n o s n Ý c h.2) Sleduje se tím také úspora dřeva, kte-
rého se nyní v Polsku potřebuje značné množství při
rekonstrukčních i investiČDíchpracích. výroba i stav-
ba těchto věží je jinak organisována, celkem odlišně,

2) Montované věže kovové, systému Bilby, užili po
prvé při triangulačnich practch v USA r. 1926(Ryšavý:
Vyšší geodesie, 1947,s. 28).

nežli je tomu při budování dosavadních měřických
věží stálých. Práce je rozdělena mezi tři pracovní sku-
piny: první skupina zpracovává materiál na sta"vbu
věže (»prefabrikuje«), druhá připravuje základy pro
věže a třetí skupina - montážní - provádí nejen
vlastní stavbu, ale i demontáž věže. Zvláštní pomocná
skupinka betonářů zhotovuje nadzemní i podzemní
betonové znaky.
V prvé skupině jsou tesaři, kteří pracují zpravidla·

na pile, přímo v pracovní oblasti a vyrábějí z hraně~
ného dřeva, dostatečně silného, jednotlivé díly sto-
janu (statyw) a pozorovatelny (rusztowanie), a to
podle normovaných vzoru, navržených rovněž majo-
rem Borysowskim. Terén v Polsku dovoluje vystačiti
se dvěma typy věží, a to s 12metrovým a 18metro-
vým.3) Oba jsou řešeny opravdu jednoduše, vtipn~
a hospodárně i v detailech.
Každý typ věže má dvě podstatné části, vnitřní

(stojan pro stroj i terčový signál) a vnější (pozoro-
vatelnu). Jednotlivé části obou konstrukcí se označují
písmeny a čísly, u stojanu jinou barvou nežli u po-
zorovatelny. V každém dílu se vyvrtají podle šablony
v příslušných místech potřebné otvory pro šrouby.
Takto připravené části se třídí podle typů. Ukládají
Ee na pile v snadno přístupném místě, při čemž se
díly stojanů a pozorovatelen kladou odděleně. Tím
je montážní skupině značně ulel;1čenapráce'při odvo-
zu dílců věží z pily, neboť si snadno sama kontroluje,
naložila-li vše správně. Označení a číslování má svůj
význam i při montáži, neboť dělníci si už při skládání
s aut hospodárně a účelně rozmisťují na zemi jednot-
livé díly věže. Délky všech'dílů stojanu i pozorovatel-
ny jsou tak voleny, aby se snadno vešly na normální
třítunové nákladní auto, a aby na jejich přenesení
postačili dva lidé. Stojan je ze silnějších částí (prů-
řezu 18X18 cm), zatím co pozorovatelna, věnce a za-
větrovací tramce jsou z dílů poněkud slabších (prů-
řezu 12X18 cm):')
Tesaři jsou stálí zaměstnanci GUPK. V zimním ob-

dobí připravují podle plánů dřevo na nové věže, aby
v létě, při největším pracovním vypětí všech polních
skupin, vystačili, s prefabrikací. Pomocná skllpinka,
která zhotovuje všechny potřebné druhy znaků pro
triangulaci, pracuje zpravidla poblíž tesařů na pile.
Polská měřická instrukce »Przepi.sy o pomiarach

Kraju« (Instr. B - II. - TrianguUJ,cja szcególowa z roku
1949) předpisuje stavěti stojany montovaných věží,
ať už jsou to věže dřevěné nebo kovové, na betono-
vých základech. Proto jest úkolem druhé skupiny,
sedmíčlenné, připraviti základy. Potřebné nářadí a

3) Koncem léta r. 1949byl po,staven nedaleko Varšavy
dalši typ montované dřevěné věže přenosné, vyso,ké 25m.
Nestavěla se na betonové podstavce a byla zakončena
střechovitým signálem, rovněž montovaným. Má výhody
dřívějších staveb stálých (současnost měření s několika
sousedních věži), a praktično'st, pevnost a pohotovost
věži uživaných v triangulaci sourodé. Poněvadž zkoušky
s timto typem začaly te'prve po pisatelově odje,zduz Pol.
ska, nemůžeme zatim podati bližši podrobnosti. o získa-
ných zkušenostech. Zdá se však, že lJž jen zvýšení kon-
strukce o 7 m způsobí potiže při transportu věží s místa
na místo autem.

4) Pro zajímavost uvádime spotřebu dřeva pro jed-
notlivé typy. Měřická věž 12metrová: celková spotřeba
5,6m3 dřeva, z toho na stojan připadá 59%. Měřická věž
18metrová: celková spoU'eba 10,1 ma dřeva, z toho 53%
na stojan.
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materiál k rozměřování a ltopání jam, a potřeby k be-
tonování se vozí na lehkém nákladním autu, Podle
tcpografie se zajede až k určenému bodu, kde se pak
vyznačí poloha čtyř jam. Dna jam, které jsou jen
asi 1 m hluboké, se zanivelují, osadí se v nich cen-
tricky skládací formy pro betonové podstavce. Do
betonu se vkládají železné háky pro upevnění noh
stojanu a zanivelují se; podobně i .hlavy betonových
základů mají býti ve vodorovné rovině. Oboje má
svůj význam pro správnou polohu celé stavby.
K urychlení veškeré práce, trvající maximálně 6 ho-
din, se používá několika vtipných pomůcek (na př.
skládaclch centračních nebo směrových křížů). Beto-
nové podstavce mají ten účel, že při stavbě usnadňují
zvedání montovaných stěn stojanu, tvoří pak nehyb-
nou a pevnou oporu nohám stativu, zvyšují jeho sta-
bili':u,a poslouží k snazšímu hledání podzemních znaků
v př'padě, že by nadzemní znak byl zničen, Předepsa-
nou měsíční normou jedné skupiny je stavba základů
na dvanácti trigonometrických 1:odech.
Poté přijde třetí pracovní skupina, montážní, sta-

rající se o vybudování měřického stanoviska. Skupinu
tvoří osm dělníků, řidič auta a mistr, který práci
řídí a za ni ~povrdá, Nákladním autem přivezou si
na míst.o vše potřebné: šrouby, podložky a kování,
nástroje a nářadí, dále konopná a ocelová lana, dva
silné pomocné sloupy (piloty) a ruční zvedák. S vahou
konstrukce a nářadí i s nezbytně nutným prostorem
se předem počítá, aby se předešlo nehospodárnosti
při transportu. Není stejně nákladné a ani časově
bezvýznamné, přiveze-li se všechno potřebné nářadí
s celou rozloženou konstrukcí na určené místo jedním
autem najea.nou, jak je tomu u typu věže 12metrové,
nebo musí-li se jeti pro stojan i pozorovatelnu zvlášť,
jak je tomu u typu věží 18metl'Ových Navrho-
vatel obou uvedených typů pamatoval i na obtížnou
sjízdnost písčitého terénu v Polsku a proto celková
váha st.ojanu spolu s pozorovatelnou u věže 12metro-
vé, podobně tak jako konstrukce stojanu nebo pozo-
rovatelny u věže 18metrové. nepřesahuje maximální
·únosnost třítunového auta. Pevnost konstrukce je při-

tom tako~á, že dobře splňuje všechny požadavky, kla-
dené na ni při stavbě a při měření i po celou dobu,
po kterou ji lze používati (montovaná dřevěná pře-
nosná věž se dá použíti prakticky celkem asi dva-
náctkráte až dvacetkráte, podle jakosti .dřeva a kli-
matických podmínek).
U trigonometrického bodu se složí jednotlivé č!Ísti

konstrukce s auta už tak, aby se daly bez dalšího
přenášení hned montovat. Staví se nejprve vnitřní
část, Z jednotlivých dílů se sešroubují už na zemi dvě
protilehlé stěny. Každá stěna je vytvořena dvěma no-
hami spojenými zavětrovacími trámci. 2Wedáse s p0-
užitím lan, kladek a ručního zvedáku. Ruční zvedání,
ačkoliv není nijak namáhavé, se mnohdy nahrazuje
prací motoru nákladního auta. Druhý díl se už zvedá
s použitím postavené stěny první. Zatím, co se obě
stěny ještě vzájemně podpírají a jsou dosud zajišťo-
vány lany, zkontroluje mistr olovnicí, zda je hlava
stativu postavenacentricky nad příštím trigono-
metrickým bodem. Potom se spojují v jednotlivých
patrech obě stěny mezi sebou zbývajícími věnci a
kříži, utahují se důkladně šl'Ouby a nohy se upevňují
k betonovým podstavcům. Práce je při tom tak roz-
dělena, že 2 až 3 lidé pracují ve výšce, dva jím na
patra vytahuj ípotřebné díly, a ostatní dělníci spo-
jují na zemi části pozol'ovatelny, aby - jakmile se
skončí práce s postavením stojanu - mohl se ihned
vztyčit první díl pozorovatelny. Stojan má tvar čtyr-
bokého jehlanu a chybí mu observační (střední) sloup
i kleštiny.
Pozorovatelna se nestaví na 'betonové základy, ale

její nohy jsou v zemi přišroubovány k dřevěným kot-
vám Celá konstrukce se skládá, v porovnání se sto-
j.anem, ze slábšÍch trámců, což je odůvodněno tím,
že slouží jen jako zvýšená podlaha pro observátora.
Rovnčž nenese střechovitý signál, jakého se užívá
u měřických věží třeba i v ČSR. To se ukazuje vý-
hodným při měření úhlů, neboť stavba nikde nepře-
káží záměře, jak se naproti tomu často stává u dosa-
vadních typů dřevěných měřických věží. Stavění po-
zorovatelny jde už poměrně snadněji, neboť se využí-
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vá již pevně stojícího stojanu. Zvedá se nejprve jedna
SJnontovaná stěna (noha se zavětrovacími trámci) a
potom díl protilehlý, a konečně zbývající nohy, na
něž jsou přišroubovány už jen věnce. Nyní - podobně
jako při postavení stojanu - upevní se chybějící
kříže, dotáhnou se všechny šrouby, položí se na nej-
hořejším patře podlaha, upevní se žebřík, a obser-
vační stolek; na něj se připevní záměrný terč (signál).
Poněvadž kladky pro snazší zvedání stěn jsou upev-
něny na konstrukci stojanu, zjišťovalo se, jaký vliv
mělo zvedání a váha stěn pozorovatelny na vychýlení
už upevněného stojanu v namáhaném směru. Zkouš-
ky ukázaly maximální výchylku 1,3 cm, což vzhle-
dem na váhu stěn je poměrně málo, a kromě toho se
da vyloučit ještě před vlastním měřením úhlú stabi-
lisací.
Signál je ze silného plechu a má tvar obdélníka.

Horní polovina je červeně zabarvena, spodní bíle;
uprostřed horní části je kruhový otvor. Terč se upev-
ňuje vždy centricky nad kámen. Výhoda spočívá v tom,
že se neuplatní excentricita signálu a stroje. Signál
stojí právě tak pevně jako stroj, neboť je na témže
stojanu. 9světIení plochého terče je stejnoměrné. Na-
proti tomu malá nevýhoda je v tom, že se terče musí
po observaci zase na hlavě stojanu upevnit a při tom
natočit alespoň přibližně kolmo ke smě,ru, s kterého
bude naň měřeno. Práce s natálčením terčů není
v praxi tak nesnadná, jak by se snad zdálo. Také ná-
mitka, že se nedá pozorovat současně s několika sou-
sedních věží, není tak závažná, neboť se jí dá přede-
jít dobře plánovaným programem. Každému observá-
torovi je totiž přidělena určitá oblast, takže se sou-
sedy si vůbec nepřekáží.
Postavení 12metrové věže lze provésti bez zvláštních

obtíží za jeden pracovní den. Úřední měsíční norma
jedné stavební skupiny je vybudování devíti úplných
12metrových věží, neboť je v to započítána práce a
,doba potřebná pro přivezení stavebního materiálu,
někdy i z několika desítek kilometrů vzdálených míst.
'Tato úřední norma je snadno splnitelná a zpravidla
bývá překročována.

Postavení stojanu i pozorovatelny 18metrové veze
trvá na pracovišti minimálně 12 pracovních hodin.
Měsíční norma jedné stavební skupiny je postavení
šesti 18metrových věží. Stavba každé 18metrové věže
trvá značně déle proto, že je k její stavbě zapotřebí
více materiálu, pro který nutno autem zajeti na dva-
kráte,takže v době kdy se vozí stavební materiál,
nemohou na místě pracovat všichni dělníci. Rovněž
tato norma bývá často překračována.
Práci všech tří skupin účastněných při budování

věží organisuje jeden inženýr, jemuž pomáhá několik
pomocných sil. Společně s nimi zpracovává hlášení
skupin a na přehledných nástěnných mapách vyzna-
čuje poslední stav montáží i demontáží a připrave-
ných betonových základů; podle toho se potom dávají
další disposice. Aby průběh celé stavby byl plynulý
aéo nejhospodárnější, snaží se vedoucí inženýr být
ve stálém styku se všemi pracovišti. K tomu mu vy-
datně pomáhá osobní auto a motocykl, které má
k disposici, takže může při svých pravidelných ná-
vštěvách jednotlivých skupin vyřídit nejnutnějšízá-
ležitosti přímo v terénu. V r. 1947, t. j. v 1. roce
budování sourodé triangulace, bylo v provozu jen dva-
náct přenosných věží 12metrových. Ve třetí sezoně,
v r. 1949 hylo již používáno 180 věží obou typů. Stěží
si dovedeme představit pracovní tempo v tomto orga-
nisačním středisku. Několik desítek věží vždy stojí,
řada jich je ve stavbě a další se už zase rozebírají,
jiné jsou dále transportovány na velké vzdálenosti
auty montážních skupin. Práce všude pěkně postupu-
je, neboť každá skupina zná pracovní program na
několik dní dopředu.
3. Měř e n í hor i z o n tál n í c h ú h IŮ. Obser-

vaci předchází stabilisování bodu. To se provádí tím
způsobem, že Se na tři nohy stativu upevní nosníky,
ke kterým je připevněna čtvercová deska, na níž se
potom ze dvou, případně ze tří směrů prováží budoucí
stanovisko stroje (střed terče). Při osazování podzem-
ního znaku v jámě je tento způsob výhodný, neboť
deska je dostatečně vysoko a ~epřekáží dělníkům při
práci v jámě. Nadzemní znak je betonový čtyřbokj
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komolý jehlan (vysoky 75 cm), zakončený litinovou
hlavou s příslušným označením a nápisem.5) Pod ním
se centricky umísťuje rovněž betm1bvá deska rozměrů
5OX50X7 cm. Ve vzdálenosti 200 až 300 m od trigo-
nometrického bodu se osadí ještě betonový sloupek
pro směrové připojení polygonálních. pořadů (punkt
kierunkowy nebo azymutalny). Horizontální úhly se
měří Wildovým theodolitem T 2, methodou vrcholo-
vou, každý úhel osmkrát; úhlový zápisník se píše
s průpisem. Observační skupina má inženýra, šoféra,
tři dělníky, z nichž jeden měření zapisuje.
Síť sourodé triangulace se potom zhušťuje dalšími

Itody určovanými zpravidla protínáním vpřed,které
jsou signalisovány rovněž jednoduchými čtyřbokými
skládacími a přenOsnými pyramidami. Svíce je za-
končena asi 15 cm vysokým truhlíkem, formy kříže.
Takto získané body, v Polsku nazývané IV. řád, se
zajišťují ještě dvěma podzemními znaky, které se ve
vzdálenosti 10 metrů od trigonometrického bodu osa-
zují buď ve směru na dobře viditelnou věž kostela,
nebo ve směru »sever- jih«, což se vyznačí i v topo-
gram. Polská měřická instrukce je jmenuje »pobOczni-
kami« na rozlišení od znaku hlavního (u bodů signa-
lisovaných montovanými přenosnými věžemi úkol
bočných znaků zastávají betonové podstavce noh sto-
janu) Směrový sloupek se rovněž osadí. Úhly se měří
WiIdovým theodolitem T 2 nebo ZeiEsovým theodoli-
tem ThC. Postavení signálu, stabiIisace všech bodů,
zaměření úhlů i zhotovení topografie netrvá zpravidla
délenežli tři hodiny, za předpokladu, že rekognoskace
byla už předtím řádně provedena. Polní skupina,
která sestává z inženýra a čtyř pomocníků má jako
ostatní skupiny k disposici lehké nákladní auto. Mě-
síční normou jest určení, zastabilisování a zaměření
dvanácti bodů; rozebírání a přemísťování demonto-
vaných signálů se do splnění normy. nezapočítává.
4. Měř e n í g e ode t ic k Ý c h z á k I a den. Při

sourodé triangulaci se měří vždy větší počet geodetic-
kých základen. Je na ně pamatováno už p!j projek-
,_.

5) Výšky os~zených stabilisačních hranolů jsou určo-
vány teehnickou nivelací.

tování sítě a jejich poloha se definitivně urcuJe pn
průzkumu. Základny jsou zpravidla stranami hlav-
ních trojúhelníků. Když se ve směru základny od-
straní všechny překážky, rozměří a vykolíkuje se její
délka na úseky po 24 m, případně 8 nebo 4metrové,
vybudují se betonové denní sloupky a základna se za-
niveluje pro podélný profit Potom se přistoupí k vlast-
nímu měření. Měří se třemi 24metrovými invarovými
dráty a to tak, že dráty se odečítají postupně za
sebou, při čemž jedna skupina jimi proměří denní
úsek oběma směry (je to poněkud odlišný způsob než
jakým se měří u nás). V používání je 44 značkových
stojanů (typ »Secrétan«), z nichž 24 jsou polské p0-
válečné výroby. Každý drát se odečítá třikrát a za-
pisování provádějí současně dva zapisovatelé. Znač-
kové stojany se vzápětí zanivelují.6) Polní skupina
pro měření základen je poněkud početnější, a poněvadž
sebou vozí mnoho pomůcek a nářadí, má dvě nákladní
auta. Skupinu tvoří 3 inženýři, jeden technik, asi 14
pomocníků a dále jeden účetní, který má na starosti
i zásobování a stravování celé skupiny.

Naznačili jsme alespoň v hrubých rysech organi-
saci práce při sourodé triangulaci a stručně pop.sali
úkoly každé skupiny. Jak patmo, práce všech skupin
jsou vzájemně časově vázány. Aby nenastalo větší
zdržení v plánovaném postupu, musí každý jednotli-
vec pracovat dobře a svědomitě. Dobré výkony jed-
notlivců skýtají zisk celé skupině, neboť překročeni
norem je pravidelně odměňováno zvláštními peněžní-
mi premiemi. Z této výhody není vyloučen nikdo, ani
řidič auta nebo účetní polní skupiny, protože každý
přináší svým způsobem příspěvek kezdámému pro-
vedení celého díla. Každý zaměstnanec GUPK správně
chápe, že jeho práce, ať v kanceláři nebo v terénu, je

6) Pisatel se účastnil v srpnu 1949měření geodetické
základny Antoníów-Karséw u Zlj.bkowic D!!browíckich.
Tato základna, jedna z 30 vybudovaných a měřených zá-
kladen v tomto roce, náhodou nebyla současně stranou
základniho trojúhelníka; je dlouhá 3,8 km a pro měření
byla rozdělena na dva denní úse,ky po 1,4 km a 2,4 km.
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jednou z mnoha cihel, ktero. každý Polák s nadšením ..
a láskou přináší k výstavbě své obnovené Polsky. Pro-
to se pracuje s chutí a rádo se i zapomíná na mnohé
těžkosti, které tuto práci ještě leckdy provázejí.
Sourodá triangulace, tak jak je organisovaná,

v Polsku, by neměla u nás širšího uplatnění a využití,'
jednak pro1jo,že trígonometrická síť je tu už na hos-
podářsky nejdůležitějš"ch' prostorech téměř vybudo-
vánado nejnižších řádů, a za druhé, že tcrenní pad"
mínky jsou celkem odlišné. Avšak je tu několik zají~

mavostí, pro kiteré se nad ní tř~ba zamysliti, ku pří-
kladu zmotorisování polních skupin a jiné.
Pisateli je známo, že někteří polští zeměměříči

hodlají své cenné zkušenosti a poznatky, nabyté při •
budování sourodé)triangulace, v dohledné době publi-
kovat.i, 'případně je zpracovat jako práce disertační.
Proto se oniezuje jen na přehledné popsání tohoto
nového způso'ou budování trigonometrických sítí, a
o dalších poznatc'ch a výsledcích neopomene naše čte-
náře včas zpraviti.

"ýpoěet rO"lnných- souřadlllt~ ~e země.tisn$'rh du.Ji Interpolarí.

V katastrální službě se všeobecně počítají rovinr0 ,souřadr1JiceX, Y ze souřadnic zeměpisných ({J, A podle
exaktnwh vzorců Křovákova kuželového zobrazení. QPačrlJý/ postup se koná dvojí kvadratickou interpolací
užitím tabulek, v nichž jsou sestaveny hodnoty ({J, AtoM sekčních lstů katastráln(ch map 1: 2000 k argu-
mentům X, Y. Profesor Ing. Dr B o hm upozornil vfrsvých přednáiikách z Geodetického počtářství 111. běh,
že zpětnou interpolací v těchto tabulkách by bylo 11W~noze zeměpisných souřadnic vypočísti rovinné a tím
zdlouhavější ,exaktní počet úplně vyloučit.*) Předpokladem je, že počtář má k disposici zmíněné ta1;YUlky.Tato
methoda mttže sloužiti za rychlou kontrolu výpočtu'~eměpisných souřadnic podrobné (místní) triangulace,
získaných dvojí interpolací. .•

Postup výpočtu je následující:
Vypočtemé rovinné souřadnice Y, Y'

p' (Xo, A
l
) a P' (Xo', A

l
) podle rovnic:

[A -A (Zl) dl]Y=Yo+1250 ~...!...- 2' ; d:

[A'-A (z') d1JY'=Yo+1250 ~~- ~ .-t,
1 1

kde 1250 jest· rozměr sekce ve směru osy Y (tabulko-
vý krok),

_ ~o-).'
Zl - d '

1

A'-Az' _ o 1
l - d'

1

,
I,,,

!z.,
I,,
!,

fP. lX.Y.;'f.~.J,,,,,,,,
/z:,,,,,,

I ,
I'

"
"•

YTYl
Zl =

dl

~,~,~.~~.~J~J'..;l..- (Zg ). :: - .. ;'
3. aprox. za = Z2 - ( ~l ) .~ - ( i).::-..i e

(2) g
Pro výpočet rovinných souřadnic X, Y bodů po- .•..

drobné triangulace ze soUřadnic zeměpisných se spo-,
kojíme s druhou aproximací a nemusíme uvažovat
třetí a vy$ší diference, neboť nám stačí ma.x. poža-
dovanápřesnost ± 0,5·mm. Hcdnoty ({J a A jsou v ta-

- bulkách vyjádřeny přesně na ,"OO1סס,0 což odpovídá
lineárnímu posunu 0,3 po př. 0,2 mm.

') O ,interpolaci funkci v tabulkách Be dvěma argu-
menty psal prof. Ing. Dr 'A. Stván v Z. O. 1941,str. 79n.
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l' I rp I ch'P I d2'P I A- I ch).
I d2). I X-

568750 500 12' 50,59377" " 34° 31' 08,43717"

I'
Q

4,21997" 62,70635 Q

570000 46,37380 930 3005,73082 296
Q

4,22927 62,70339 Q

571250 42,14453
,

290lt,02743 '"Q

I I I ...•
--

568750

I
500 12' 18,40290" 34° 31' 13,69159" Q

4,21926 62,69491
Q

570000 14,18363 928 3010,99668 296
Q

4,22854 62,69195
...•

571250 09,95510 29.08,30473 g...•

I

34°30' 54,93.4251 z).Triang. list rpl 50°12' 31,80249" lt =
Ao-lt

= 0,215336
dl

I
Ůíslo a název bodu rp 49,68586 .to 31' 08, 43 717 z).' = .lo'-Al

- 0,299184
ch

Pl:
rp' , 17,14154 }",' 31' 13,69159 Zg; = rp-'P1 = 0,549508

LJrp
,

& l '" - '"T2'P·= 18, 1"2). = 189
~

17,88337 14,66095 1 13,50292 J 18,75734 Zg;' = 0,450492
& ,.,....•

1'0 568750,000 I 1'0' 568750,000 rpo 50° 12' 50,593771 rpo' 500 12' 18,40290

1250. z). + 269,170 11250. Z).,' + 373,980 (z). - a) fu'P -0,90869 (z). - b) ať'P -1,26231

125 O ..0... = 1250 . a -5 1250 .Č2: =1250 . b -6 ČP. (z). , tk'P) + 78 Č-/.(z).', rk' '1') +97
dt dl

l' 569019,165 1" 569123,974 rp 500 12' 49,68586" I rp' 500 12' 17,14154"

y'-y = I J1'= 104,809 I rp-rp' = I J rp= 32,54432 I
J 1'. zg; t 57,593 J l' .Zg;

,
- 47,216 Xo 1 050 000,000 I Xo'. 1 051 000,000

1'1 569076,758 1'1 569076,758 1000. zg; + 549,508 1000. Zg;
,

-450,492

-
1000 -.!l 1000~

,
Vypočetl: + \

1 + 1
chrp chrp

Kontroloval: Xl '1050 549,509 Xl 1050 549,509

Jednoduchými úměrami, jak patrno z obrázku, do-
spějeme vždy .k dvěma výsledkům:

XI 1000 I 000 Č2. , _rpl-q!= o - • Zg; +1 . J rp ,Zg; - J rp
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Č. je funkcí z'IJ a T2'1' (přibližně ,konstantní pro celý
základní triangulační list). Viz Křovák, Dvanácti-
mistné tabulky trigonometrických funkcí. Při. výpočtu

);1
..Q~'.. /

2Ar <>:/_
/
/,

/,
/,,

/

'9-
/,,

/
/Ar I
t'f,,,,,

,"9.,
I,,,,

oj
a,

1250m
I

y1 můžeme zanedbati vliv druhé diference; podle
předběžného šetřeni činí tento vliv nejvíce 0,001 m.

Správně bychom měli užít ne r'P z tabulek, ale
diference e2'P = 2, - 1e., kde e" 1e, je rozdíl souřad-
nic q:; - 1q:;, 1q:; - 2q:;. Obě tyto hodnoty se od sebe liší
jen velmi nepatrně, takže je lze v počtu zaměniti.

Postup výpočtu si ukažme na příkladě: Jest vypo-
čísti dvojí kvadratickou interpolací pravoúhlé souřad-
nice bodu P, známe-li jeho zeměpisné souřadnice

q:;1= 50°12'31,80249",

AL=34°30'54,93425".

Viz tabulky na str" 55.

-
Poznámka: Hromadné výpočty dají se značně

usnadniti. Druhé diferrnce d 'P, d" T 'P, T /" jsou pro
veliké plochy konstantní a mohou se na př. vepsati
do přehledů základních triang. listů, vždy pro jeden
list (50 X 50 km). Tím budou pro celý list konstantní

d ~ d ,~
i poměry li:"; (fT' Pro výpočet opravných členu

1 1
Z druhých diferencí Č můžeme sestaviti pak jedno-
duché (nikoliv plošné) tabulky k rychlému nalezení
jejich hodnpt.

Není všechno geniální co je přístupné, ale všechno skutečně geniální je přístup-
né a je tím geniálnější, čím je přístupnější širokým lidovým vrstvám.

A. A. 21danov.

Nedostatek mechanických počítacich strojů v našich technických i jiných kanoelářich velí, aby byly
hledJiny jiné ptYmůcky, které počtářský výkon usnadňují a zrychluji. Autor upozorňuje na pomůcku, jež by
mohla pro nás znamenat vydatnou výpomoc.

Naše úderka čítala pět členů a konala přípravné
práce pro hospodářsko-technické úpravy pozemkové
držby ve čtyřech obcích na Moravskokrumlovsku.
Hlavním problémem bylo hned na počátku sčítání ne-
konečných řádků a sloupců čísel: uzávěrka parcelního
protokolu, kontrola celkových výměr pozemnostních
archů, součet výměr v seznamu pozemnostních archů,
všechny snášky a křížové kontroly ve výlpočetním
protokole a v rejstříku držebnostním. Úderka měla
k disposici dva stroje násobící (»kalkulační«) a dva

. stroje sčítací. A tak se stalo, že jednoho dne zůstal
Ing. Alexandr Per s a ň bez sčítacího stroje, neboť
oba byly v provozu u jiných skupin.

Ing. Persaň sáhl k svépomoci. Použil k sečítání
jednoduché s č oty, jemu známé z domova (Ukraji-
nYl a tolik rozšířené i v ostatních východních zemích.

Podobných počitadel bylo používáno již ve staro-
věku a dodnes se jich užívá- v Cíně pod jménem
suan-pan (obr. 1) a v Japonakupod jménem
s o r o - b a n. V Rusku se užívaly sčoty už od pra-
dávna a na krámcích obchodníků, u přepážek ban-
kovních úředníků i na stolech techníků vždy upou-
taly pozornost cestovatelů ze západu. Naši legionáři

vypravovali o této primitivní pomůcce v rukou
ruských lidí, ale nesnažili se ji blíže poznat, nebo
osvojiti, si zběhlost praktických ruských počtářů.
Francouzský generál Po n cel e t poznal sčoty jako
ruský zajatec z Napoleonova tažení v roce 1812 a po
svém návratu se snažil zavésti. je na francouzských
obecných školách.

Podrobný popis sčotů s,návodem není znám v naší
literatuře. Avšak zmínky v denních listech, ) v od-
borných ěasopisech,2) v technické literatuře3) i v r0-
mánech') jsou velmi časté.

Když v první ruské pětiletce navštívil Sověty zá-
padní novinář, rovněž se moc divil, když viděl v kan-
celářích kuličková počitadla podobná těm, na jakých
se u. nás učí předškolní děti základům počtů. I náš

1) Lidové noviny z 27. X. 1949,str. 1.
2) Rozhledy matematicko.přírodovědooké roč. 22, Č. 1,

str. 21.
3) T ey s s 1e l' - K oty š k a: Technický siovník nauč-

ný, díl 1., str. 1.
4) S. Mstislavskij: Havran jarní pták, ELK-Pra-

ha 1949.
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karikaturista si v době před druhou světovou válkou
neodpustil zobrazit Lenina jako »vyznavače barbarsky
primitivních národohospodářských teorií« symbolicky
s dětským počitadlem v ruce. Ukázalo se však, že
užití sčoti't nemá analogie s počtái'skou pomůckou
našich dětí, které na deseti drátech po deseti kulič-
kách počítají do sta. Sovětští lidé na této pomůcce
sečítají čísla jdoucí do milionů a miliard, odčítají,
násobí, dělí a dokonce i umocňují a odmocňují.

Pořizovací náklady sčotů v porovnání se sčítacím
strojem jsou pranepatrné, což konečně při jednodu-
chosti pomůcky nepřekvapuje. Ale zajisté se bude
zdát nepochopitelným tvrzení, že v sečítání a odčítání
jsou s č oty r y c h 1e j ší než poč í t a c í str o j.

Teprve po jednoduché úvaze se přesvědčíme, že je to
samozřejmé, neboť »nastavením« jednotlivých sčítan-
ců dostáváme již součet, zatím co u počítacího stroje
je tře'ca za nastavením každého sčítance zatahovat
neb otáčet klikou, případně stlačit další klávesy stroje
a manipulaci s klikou opakovat. Prakticky jsme se
o tom přesvědčili pokusem: všechny součty na jedné
straně rejstříku držebnostního trvaly zručnému počtá-
ři na sčítacím stroji průměrně čtyři minuty, zatím
co tutéž práci vykonal Ing. Persaň na sčotech prů-
měrně za dvě a půl minuty.

Hospodářské ohledy, vyšší produktivita práce, vedly
k užití počítacích strojů bez ohledu na jejich vysoký
pořizovací náklad. Tytéž ohledy vedou dnes k použí-
vání sčotů i v těch případech, kde počítací stroje jsou
k disposici. Pomůcka tak jednoduchá a tím i levná
volá u nás po obecném rozšíření. Je celá řada oborů,
v nichž sečítání jest běžným denním úkonem. Počítání
z hlavy je vyčerpávající, opatření počítacího stroje
nedostupné. Je chybou odložiti kuličkové počitadlo
v první třídě národní školy a nepoužíti této pomůcky
k počítání s většími čísly než sto.

Na rozdíl od užití počitadla v dětství povazu]eme
kuličky na prvním drátě za jedničky, na druhém za
desítky, na třetím za sta atd., takže máme-li deset
drátů po deseti kuličkách můžeme počítati až do de-

seti miliard. Tak na př. číslo 1384 si znázorníme tím,
že na čtvrtém drátě odsuneme jednu kuličku, na tře-
tím tři kuličky, na druhém osm kuliček a na prvním
čtyři kulIčky (obr. 2). Máme-li nyní k tomuto číslu

připočísti 214, přidáme ve stovkách dvě kuličky, jednu
v desítkách, čtyři v jedničkách a jako výsledek čteme
1598. Při odčítání odsunujeme kuličky opačným
směrem.
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Případ se však komplikuje, máme-li připočísti větší
počet jednotek příslušného řádu, než kolik nám zbývá
kuliček. K puvodnímu číslu 1384 máme připočísti 8..
V jedničkách však máme pouze 6 kuliček. Připočteme
proto jednu desítku a. dvě jedničky vrátíme.
Této nutné přeměně deseti jednotek nižšího řádu

V jednu jednotku řádu nejblíže vyššího Nkáme desít-
kový převod. U počítacích stroju je automatický,
u sčotu převedeme desítku ručně, po krátkém cviku
však mechanickým hmatem, který není spojen ani
s přemýšlením ani se ztrátou času.

Při sečítání nastávají prakticky dva případy:

a) nastavování (připočítávání) čísel na těch drá-
tech, na nichž máme dostatek volných jedl10tek pří-
slušného řádu a

b) na drátech obsazených, t. j. na těch, na nichž
Sé již volných jednotek příslušného řádu nedostává.
Na volných drátech se odsunuje jednoduše počet

kuliček odpovídající počtu jednotek příslušného řádu.
Při obsazených drátech je třeba zvyknouti si na to,
že počet jednotek kteréhokoliv řádu rovná se jedné
jednotce řádu vyššího zmenšené o doplněk do deseti.
Na příklad

Snad se zdá být tento výklad směšně jednoduchým.
Ale pro zmechanisování počtu je třeba, aby vešlo do
krve, že místo devítky klademe jednu kuličku vyššího
řádu a vracíme jedničku.
Podobně si počínáme při odečítánÍ. Na příklad

1384- 6 = 1384 -10 + 4. Tento postup cvikem tak
zmechanisujeme, že nevyžaduje nejmenší námahy neb
přemýšlení. Počínáme si analogicky jako při placení:
máme platit 8 Kčs a nemáme drobné. Platíme deseti-
korunou a dvě koruny dostaneme zpět.
Před každým čtením výsledku musíme provésti de-

sítkový převod (t. j. vyměnit vyplněné dráty Z3 jed-
notky vyššího řádu), který během sečítání nebyl
nutný.
Na sčotech mužeme v případě potřeby také násobit

(postupným sečítáním) neb dělit (postupným odečí-
táním). Tak na př. 174 X 12 = 174 X 10 (nastavíme
násobence o jeden řád výše) + 174 X 2 [= (2 X 100)+
+ (2 X 70) + (2'X 4)]. Při dělení odečítáme zkusmo
dělitele od nejvyššího řádu k nižšímu a podíl vyznaču-
jeme postupně kuličkami na nejvyšších volných drá-
tech příslušným počtem kuliček.
Sčoty však nejsou určeny pro násobení a dělení.

Úkony tyto vyžadují již větší počtářské zběhlosti a
přemýšlení. Výhody, které' však sčoty poskytují při
sečítání (a odčítání) se nedají nahradit, pokud se
t~ká výkonnosti, ani počítacím strojem a proto by bylo
doporučení hodno, aby byly obecně užívány v prak-
tickém životě každého člověka a aby byly vzhledem
k tomu zavedeny na všech školách.
Vhodným uspořádáním sčotu zlepšujeme manipulaci

s nimi, snižujeme duševní i tělesnou námahu a před-
cházíme vzniku omylu. Sčoty jsou v obdélníkovém
rámečku kovovém nebo dřevěném mírně nakloněném
proti zraku počtáře. Rovné hladké ocelové dráty se

ukázaly účelnějšími než prohnuté. Místo kuliček se
užívá čoček zvláštního tvaru. Nevyžadují takové délky
drátu a tím i rozměru rámečku jako kuličky a prsty
snadno oddělí žádaný počet čoček. Pro přehlednost
jsou prostřední dvě čočky černé. Podle řádu pak po-
užijeme huď ,různou barvu čoček nebo měníme vzdá-
lenost drátu. Přehozením drátu s čočkami mužeme
vhodně přizpůsobiti sčoty svému počtářskému oboru.
Na obrázku 3 jsou sčoty připraveny pro počet ob-
chodní neb bankovní (koruny a haléře).

Sčoty Inají též tu výhodu, že se dají snadno upra-
viti i pro nedekadický systém měr a vah a nedeka-
dické rozdělení měnové jednotky (libry, unce, drach-
my neb libry, šilinky, pence a pod.). Na obr. 4 vidíme
úpravu pro šedesátinnou soustavu úhlovou (stupně,
minuty, vteřiny).

Doporučovalo by se, aby sčoty byly i u nás co nej-
více používány. Svou výkonností nahraJdi, ba dokonce
i předčí sčítací stroj, jehož vysoká pořizovací hodnota
a spotřeba materiálu brání obecnému rozšíření. Tam,
kde se vychovají zruční počtáři na sčotech, bude na
dlouho sčítací stroj přebtyečným inventářem. PoUŽÍ-
vání sčotu bystří .pohotovost a neodvyká myšlení, jako
je tomu u sčítacího stroje. zavedení sčotu do běžného
života však nutně předpokládá obecnou školskou pr.i'I-
pravu na všech školách, která má nejen vypěstoyat,
počtářskou zběhlost, ale odstranit i vžitý předsudek
o bezvýznamnosti dětské,ho počitadla.
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Problémy a stanoviska.
Živ.ýzájem čtenářů o náš časopis přináší stále na redakční stůl nové zlepšovací návrhy a stanoviska k nim.

Uveřejňujeme další z nich. .
5<26.92,3

Zlepšovací návrh pro dvojobrazové dálkoměry
s jedním pevným hranolovým klínem.

Jak známo, používají se dvojobrazové dálkoměry
s vodorovnou dálkoměrnou latí. Při měření lesů však
jsme získali zkušenost, že vodorovná lať je výhodná
při měření polygonů a obvodových vlastnických hra-
nic, ale pro zaměřování méně důležitých vnitřních
podrobností je těžkopádná a její přesnost nadbytečná.
Proto navrhuji, aby hranolový klín byl upraven otá-
čivě o 90°, tak, aby se ho dalo používati také pro
svislou lať.
Dal jsem si tento návrh posouditi závody Wildový-

mi v Heerbruggu a pan E. Berchtold podal mi posu-
dek příznivý.
Jeden pevný hranolový klín je pro tuto myšlenku

proto výhodný, že dálkoměrný úhel má vrchol na zá-
měrné ose dalekohledu, takže jeho použití pro obě latě
nenaráží na potíže. Stejně není nesnadné překonstruo-
vati lať, aby se jí dalo používali v poloze vodorovné
i svislé. Šikmá vzdálenost by se však musela redu-
kovati cos2 a, což nebude rovněž činiti potíží, když
máme již k ruce několik druhů tachymetrických po-
četních pomůcek.
Při měření lesů by se dala tedy používati vodorovná

lať při zaměřování obvodových hranic, svislá lať
uvnitř lesa.
Používání svislé latě je sice méně přesné, ale přesto

je klín vždy přesnější nežli nitkový dálkoměrný kříž.
Prof. Ing. Dr Alois Tichý.

518.5':5<26.97

Coorapid a zjecfnodušený výpočet souřadnic
polygonálnich bodů.

V čísle 1/1950 str. 6 Zeměměřického obzoru uvedl
jsem v článku »Dvě poznámky k měření a výpočtu po-
lygonální sítě«, že do délek 125 m není nutno při hle-
dání funkcí sinus a kosinus jižníků při výpočtu polyg.
pořadů interpolovat vteřiny a desítky vteřin (setin-
ných), nýbrž že můžeme pro jižník záokrouhlený na
celé minuty přímo hledat tabelované hodnoty, aniž se
tím u přírůstků A y a A x dopustíme ch~by větší než
± 1 cm.
Podívejme se na tuto výhodu s hlediska pracovní

úspory a porovnejme ji s úsporou při použití t. zv.
Coorapidu, o kterém bylo povšechně psáno v čís.
12/1949 Z. O. a podrobně v pojednání od Ing. H.
Bohrna v časopise Osterreichische Zeitschrift ftir
Vermessungswesen č. 5 a 6, a od Ing. K. Rinnera
ve Schweizerische Zeitschrift ftir Vermessung und
Kulturtechnik.
Podle těchto pramenů hodí se Coorapid v situačním

měření hlavně pro transformaci souřadnic polárních
na pravoúhlé, t. j. pro výpočet souřadnic polyg. bodů
a rayonů a pro výpočet souřadnic bodů měřické sítě.
Tyto dva druhy výpočtů přicházejí ve velkém množ-
ství a proveďme proto srovnání právě zde.
Uveďme nejprve pro Coorapid následující data:

přesnost odečtených souřadnicových rozdílů (d Y a

A x) je udána v posudku rakouského zkušebního ústa-
vu pro geodetické stroje odchylkou ± 10mm jako
maximální chybou pro oboje souřadnice. ROzsah pro
délku 8 je 145 In a je určen rozměry přístroje. vý-
konnost za hodinu je určení souřadnicových rozdílů
pro 100-120 bodů při dvou pracovn~cích, z nichž
jeden diktuje a zapisuje, druhý pracuje na stroji.
Pro způsob s použitím dvojitého počítacího stroje

možno uvésti následující hodnoty: při téže přEsnosti,
1. j. ± 10mm, je rozsah do 125 m pro délku a může
býti libovolně rozšířen, provede-li se podle potřeby
buď hrubá nebo přesnější interpolace. Také zde jsou
potřebni dva pracovníci - pxtářská dvojice - a prá-
ce je uspořádána takto: jeden pracovník diktuje pří-
mo (bez interpolace) tabelovanou hodnotu sinu.. a
kosinu jižníku z tabulek (na př. Geoma), rozhodne,
do které poloviny stroje nutno je vstavit a nadiktuje
příslušnou délku. Druhý pracovník nastavuje hodnoty
a provede vynásobení. Během toho si připraví prvý
pracovník v tabulkách hodnoty následujícího jižníku
a po provedeném násobení zapíše výsledné hodnoty.
Při tomto uspořádání se celkem snadno vyčíslí pří-
růstky pro 60-70 bodů za hodinu.
U obou srovnávaných způsobů se předpokládá, že

jsou připraveny vyrovnané jižníky, že se nezapisují
hodnoty funkcí do formuláře a neprovádí se součtová
kontrola.
Zde bych uvedl nevýhodu Coorapidu proti počíta-

címu stroji: Coorapid dává jen souřadnicové rozdíly,
třeba se znaménkem; na počítacím stroji při výpočtu
rayonů, zejména měřených z téhož stanoviska (polár-
ní měření), dostáváme po vstavení souřadnic stano-
viska při vhodné manipulaci střední páčkou a směru
otáčení přímo výsledné souřadnice. Tím je dána mož-
nost vyloučiti zbytečné opisování, sečítáhí a odečítání
a snížit zdroj chyb.
Tato výhoda počítacího stroje vynikne též při vý-

počtu souřadnic bodů na přímce, kdy dostáváme rov-
něž přímo výsledné souřadnice. Zde jest ještě další
nevýhoda pro Coorapid. Obyčejně je naměřená délka
S' od)išná od dé}ky S, vypočtené ze souřadnic kraj-
ních bodů K, P, takže nutno naměřená staničení
8'1,8/ ... opraviti na délky 81,S2 • '" násobením po-

v S odl _ ,Smerem 8" p e vzorce Sl - 818"" Tuto opravu

naměřených staničení nutno pravděpodobně u Coora-
pidu předem provésti (logar. pravítkem). U počíta-
cího stroje tím, že počítáme přírůstky A ya A x p0-
mocí poměrů A y A XKl'

ky- KP a k
x
= _

- S' S'
můžeme proti tomu přímo použíti naměřených st)l-
ničenÍ.
Podle prospektů možno na Coorapidu řešiti též větu

sinovou a kosinovou a některé úlohy tBgonometrické
(protínání vpřed a zpět). Úlohy řešené větou sinovou
a kosinovou se vyskytují při situačním měření celkem
v malém počtu, takže i případná časová úspora se
příliš neprojeví. Proti řešení trigonometrických úloh
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na Coorapidu možno vznésti tuto námitku: zaručuje-li
Coorapid přesnost ± 1 cm do vzdálenosti 145 m, sotva
zaručí tutéž přesnost pro vzdálenosti několikanásobné,
které u těchto úloh přicházejí. Tuto okolnost ostatně
naznačuje ve svém pojednání Ing. K. Rinner na kon-
ci čI. 4.
V pojednáních zpředu uvedených možno učiniti za-

jímavý poznatek, že v Rakousku je snaha počítati
i souřadnice podrobných bodů (zejména zaměřených
polárně) a tyto vynésti s měřickými body současně
»v jednom tahu«. Podle mínění autorů dosahuje se
tím větší. přesnosti v zobrazení a výhody při počítání
výměr. V našich poměrech tato snaha siedována není
a sotva bude, neboť z důvodů hospodárnosti dáváme
přednost dodatečné konstrukci podrobných bodů
vzhledem k již vyneseným bodům měřickým pomocí
polárního koordinátografu nebo pomůcek na konstruk-
ci ú,'e'ky a pořadnice. -
Na závěr možno říci, že Coorapid. nemůže nahraditi

počítací stroj, zejména ne dvojitý; ten dosahuje při
určité úpravě výpočtů (i u početních operací pro
Coorapid co nejvýhodnějších) výkonnosti jen o málo
menší, je proti tomuto všestranněji použitelný, jistě
daleko méně choulostivý a co hlavní, je mnohem laci-
nější. Podle sdělení fy R. a A. Rost ve Vídni stojí
Coorapid 1070 dolarů.
Jinak to je stroj zajímavý, a jak možno posouditi

ze schematického nákresu, zasluhuje pozornosti vtip-
né uspořáidání, které umožňuje čtení obou souřad-
nicových rozdílů jedním mikroskopem.

Ing. Karel Letocha.

526.913.15

" Převody měr úhlových počítacím strojem.
Pro převod z úhlové míry nové do staré, centísimální

do sexagesiJ;nální (gradů na stupně) a naopak, platí
vztahy:

100g= 9()0
19 = 54'
leg = 32,4"
lmg = 3,24"

1" = ldmg = 0,324"

Násobky těchto hodnot jsou tabulovány v mnohých ta-
bulkách. Avšak vyhledání, vypsání a sčítání částečných
hodnot je pracné a únavné, zvláště při větším množství
převodů. Únava. je zdrojem chyb. Kombinace tabulek a
počítacího stroje není vhodná, neboť je možno použít po-
čítacího stroje bez tabulek, úsporněji a s menší námahou.
Násobení na počítacím stroji je rychlejší než dělení,

proto pro oba převody použijme násobeni. Pro převod
z míry centisimální do sexagesimální násobme celý gra-
dový údaj 0,9 - tím obdržíme údaj ve stupních. Pro pře-
"Voddesetinných míst stupňů na minuty platí 0,10 = 6'.
Násobme tudíž již jen místa za desetinnou čárkou šesti
a obdržíme minuty a jejich desetinná místa. Protože
dálo 0,1'= 6" obdobně násobme ještě desetinná místa
minut šesti a dostaneme počet vteřin i s jejich desetin-
nými místy. Tento postup doporučoval již Jean Delambre.
Praktický příklad ze IV. tabulky Praktické geome,trie

prof. Ing. Dr J. Ryšavého:
134,2149381g= 120° 47' 36" 399

Převod strojem: Převod tabulkami:
1341 2149381X 0.9 ----120,36
120 I 79344429X 6 11 20,4
"4716066574 X 6 ]5,876
361399444 - 0,123

120°47'36"399

9()O= 100g
1°= 1,1g s periodou
1'= 0,0185g s periodou'
I" ,= 0,OOO308641975g

Úsporný postup výpočtu počítacím strojem:
Dej výsledkové pravítko (válec) do polohy o dvě místa

vpravo. Vysaď gradový údaj (134,2149381). Násob devíti.
Vysaď desetinná místa stupňů (79344429). Odečti. Ve vý-
sledku zůstane jen údaj stupňů (120). Kontrola správného
vysazeni. Smaž počet obrátek (8). Posuň výsledkové pra-
vítko o jedno místo doleva. Násob šesti (0,1° ,= 6'). Vysaď
desetinná místa minut (6066574). Odečti. Ve výsledku
zůstanou jen stupně a minuty (120° 47'). Smaž počet obrá-
tek (5). Posuň výsledek doleva o jedno místo. Násob
znovu šesti (0,1'= 6"). Na výsledkovém pravítku (válci)
je úplný údaj 120° 47 36 399444.
]70 převod míry sexagesimální do centisimální vysaď

1,111 po celé šířce vysazovacího válce. Výsledkové pra-
vítko posuň doprava tak, aby se do počitačeobrátek
vešel celý převáděný sexagesimální údaj. Násob počtem
celých~upňů (12Ol.Vysaď ~leva 185185 po celé šířce válce
(1'= 0,0185). Násobením tohoto čísla vytoč v počitači
obrátek za stupni počet minut (47). Vysaď 308641975 (pe-
ri.oda celého čísla) po celé šířce válce a násobením vytoč
v počitači obrátek za stupni a minutami údaj vteřin
(36.399444). Na výsledkovém pravítku je převedený údaj
v gradech, na počitači obrátek pře,váděný údaj ve stup-
ních.
Převodová čísla gradů na stupně (9, 6, 6) se_snadno

pamatuji. Převodová čísla stupňů na grady (1,1 - 185 -
- 308641975) se buď zapamatují. nebo se snadno na počíta-
cím stroji odvodí ze vztahu:

10: 9 = 1,1
- -

1,1 : 6 = 0,185
- ---

0,185 : 6= 0,0308641975

Možnost chyby v převodech počítacím strojem jest
podstatně nižší než v pře,vodu tabulkami.

Ing. Antonin Trpka.

518.5 :51.16.911.(;+913.19

Logaritmické pravítko v zeměměřické praxi.
Článek Ing. Dr O. Války o logaritmickém pravitku

o velkém modulu, uveřejněný v čís. 2/50 Z. O., upozornil
na možnosti využití této počtářské pomftcky v zeměmě-
řické praxi. Otiskujeme stanoviska;-jež došla redakci.

Ing. Dr Karel Z ft b e k z Brna piše:
Pokusy o séstrojení logaritmického pravítka nedsou

nové. Zabývaly se jimi firmy A. W. Faber, Alb. Nestler
atd. V dosavadní praxi však převládá log. pravítko
o modulu 250 mm. To však pro zeměměřické účely ne-
stači. Zvětšení modulu logaritmického pravítka znamená
rozdělení celé logarítmické jednotky na několik stupnic
pod sebou.
Při odečítání výsledků musí býti počtářova mysl stále

pozorna, na které stupnici má ode,čítat výsledek. Na př.:
na tělese logaritmického pravítka je' nastavena hodnota
na 3. stupnici; na posouvátku na 4. stupnici. Výsledek
jo na 7•. stupnici tělesa logaritmického pravítka. Toto
stálé sledování při mnoha výpočtech unaví a povede
k chybám.
Další problém, který Dr Válka nemohl lehce vYřešit,

aspoň ho v zmíněném článku nepopsal. Je určení řádu
(desetinné tečky) výsledku. Zajisté počtář s logarítmic-
kým pravítkem bude musiti o desetinI)é tečce uvažovat,
což při mnoha výpočtech bude unavovat a povede·k omy-
lům. Ing. Baranovský v Počtářském těsnopise, uvádí
určení desetinné tečky na str. 37-39, a ukazuje, že je
k tomu třeba určitých výpočtů.
Zvláště při výpočtech se sinovou (kosinovou) log.

shipnicí hodnot L1 JJ = s'. sin u. L1 r= s. cos u určení řádu
výsledku bude tíživější, bude-li pravítka používat nejen
veřejnost inženýrská,. ale i technická. Dále pří těchto
výpočtech so stane,ž·e jedním nastavením neodečteme
zároveň s. sin u a s. cos u. Musíme tedy pod »S« na tělese
log. pravítka přesunout pravý nebo levÝ okraj posou-
vátka.
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K tomu poznamenává Ing. Dr O. Válka:
Dl' Zubek vychází ve svých poznámkách z mylného

srovnávání logaritmického pravitka o velkém modulu
8 pravítkem modulu malého. Je třeba vycházet z účelo-
vého nazírání na věci. Účelem log. pravítka velkého
modulu je nahradít logaritmické pětimístné tabulky,
případně násobné tabulky a odlehčit nedostatku počíta-
cích stroj u, nikoliv nahradit logaritmické pravítko ma-
lého modulu. Z tohoto stanoviska je jasné, že sečítání
dvou čísel do maximální hodnoty 39 je méně únavné než
sečítávání, interpolování logaritmu a listování v tabul-
kách. Řády stupnic, jak jsem v článku poznamenal, se
vyryjí na celuloidový index, který se mimo to opatří
p'osuvným ukazatelem řádu. Počtář si řád stupnice ne-
musí pamatovat. Pouze před odečtením sečte dvě čísla,
která ukazují ukazatelé. Zlepšovatelum se zde 'naskýtá
k řešení problém zmechanisovat sečítávání řádu uka-
zateli.
Propočítáním asi dvou set součinu na modelu délky

.50cm a modulu 10m činila časová úspora 18% (při úna-
vě sotva poloviční) proti logaritmickým tabulkám.
Obsahem mého článku byl princip exponenciálního

zvětšení modulu, a nebylo by bývalo na škodu, kdybych
se byl zmínil o určování řádu. Řád výsledku se na kaž-
dém pravítku (pokud jej nelze určit jednodušším zpu-
sobem, jako je na př. uvedeno v následujícím odstavci)
určí součtem (při dělení rozdilem) řádu činitelu. Při tom
se tento součet zvětší (zmenší) o jedničku, pře'šel-li vý-
flledek do vyšší (nižší) modulové jednotky. V našem pří-
padě to znamená: Řád součinu se rovná součtu řádu
činitelu; zvětší se o jedničku, když je výslede,k odečítán
na stupnici řádu rovném a vyšším dvace,ti (obecně x).
To pokládám za dostatečně jednoduché řešení. Nevím,
z čeho usoudil Dr Zubek, že jsem nemohl lehce vyřešit
určováni řádu.
Ještě jednodušší je určení řádu při použití sinové

stupnice, o kterém Dr Zubek obzvláště pochybuje. Zřej-
mě zde neuvážil, že čísla (sinus) na celé sinové stupnici
od 6,38 gr jsou řádu -1 aže tedy součin s. sin a je

1
stále mezi 10 s a s. Rovněž tak při použítí stupnice

1
(1+ sin) je součin mezi s a s + 10 s. Je jednoduché roz-

hodnout, zda je na př. výsledek mezi 14,76a 147,60.
Velmi praktickým a účelným se ukázalo pravítko při

výpočtu redukce šikmo měřené vzdáleností na vodorov-
nou [(s. cos a), po případě i (s. C082 a)]. Při výpočtu
součinů (s. cos a) je dokonce časově o 3()% rychlejší, než
pravítko s funkcí log (I-cos a), které je do,sud nejrych-
lejší pomuckou pro redukci. Při tom je možnost chyb
mnohem menší, protože se odečitá přímo redukovaná
vzdálenost, nikoliv jen oprava z redukce,. Určování řádu
stupnic i řádu hodnoty zde odpadá, jelikož jde o úhly do
30 gr, pro které je log cos na poslední stupnici pravítka
C. Výsledek je vždy menší než šikmo měřená vzdálenost
a odečítá se na téže nebo předcházející stupnici pra-
vítka A (B) podle toho, jak je vysunuto pravítko C.
Dl' Zubek poznamenává dále, že se pokusy s velkÝm

modulem zabývaly firmy Faber, Ne,stler atd. V článku
jsem se zmínil o tom, že existují log. počítadla válcová
(}ve1kémmodulu. Je tedy i docela mo,žné,že bylo známo
nebo jo známo exponenciální rozlámání stupnice. vý-
rob~i velmi často dovedli pohřbít i dobré věci, nekynul-li

jim z toho zisk. Skutečnost je taková, že je rozhodujíci
praktický poznatek, nikoliv nějaká licítace, o tom, kdo
dřív. Bylo by zajímavé posoudit duvody, kdyby Dr ZU-
bek svoje tvrzení konkrétně doložil, proč se pravítko
neuvedlo.

Otakar E. K á dne r z Prahy píše o použití normálního
logaritmického pravítka:
Logaritmické pravítko není v geodetické praxi příliš

oblibeno, zdánlivě pro malou přesnost. A přece se uká-
zalo, že pro některé geodetické výpočty je logaritmické
p.ravítko neocenitelným pomocníkem a kontrolorem
zvláště pro svou rychlost. Máme-li mimo to k disposici
logaritmické pravítko systému »Darrnstadt«, máme
v ruce skutečně ulliversální kontrolu nejdůležitěJších
výpočetních kroků.
V této stručné zprávě se dotkneme pouze aplikací lo-

garitmického pravitka, které se nám osvědčily a kterých
běžně používáme. Je to především výpočet vzdálenosti
ze souřadnic, který se provede známou methodou dělení
přibližným výsledkem a pruměrem dělite,le a podilu
místo zdlouhavého rozvoje v řadu lichých čísel. Přibliž-
nou hodnotu odmocniny dostaneme s více než dostateč-
nou přesností na logaritmickém pravítku řešením Pytha-
gorovy věty, které je zvláště na pravítku systému
"Darmstadt« velmi jednoduché a rychlé (skládá se pouze
z dvojího přesunutí jezdce). Stejným zpusobem, avšak
přímo, bez dělení, určíme délkovou odchylku polygonál-
ního pořadu výpočtem vztahu 08= ýO~2+0x2• Vý-
sledky ukazují na značnou časovou úsporu a úplné vy-
loučeni chyb vznikajících při odmocňování rozvojem
v uvedenou řadu.
Další dUležitou aplikací je rychlá kontrola polygonál-

ního pořadu, je-li pravděpodobná hrubší chyba buď ve
vyhÍedání funkcí nebo ve výpočtu rozdílU. Pravítko
"Dal'mstadt« dovoluje pomocí spHciálni,stupnice jediným
nastavením jezdce čísti sinus i kosinus smě,rníku a jedi-
ným posunem šoupátka určit souřadnicové rozdíly. Přes-
nost odpovídá asi čtyřmístným log. tabulkám neboU
decimetrum. Výhodou takové kontroly je napro·stá nezá-
vislost na předchozím postupu a přirozeně časová úspora.
Jinou aplikací, již všeobecně známou, je výpočet

opraV souřadnicových rozdílu, mají-li být rozděleny
úměrně délkám stran.
To ;ie stručný přehled použití logaritmického pravítka

při výpočtech polygonálních pořadu. Je přirozené, že
v Jiných_oborech by logaritmické pravítko - po překo-
nání předsudku uvedeného na počátku - našlo stejně
úspěšné upotřebení. Časová úspora a tím i úspo,ra nervů
- velmi vypjatých zvláště při hledání chyb - by za to
stála. Použít se dá kteréhokoliv logaritmického pravítka
hěžného v technické praxi, není třeba zavádět pro uve-
dený účel pravítka s velikým modulem, protože se zdá,
že v Rakousku konstruovaný mechanický přístroj Koo-
rapid bude znamenat revoluční převrat ve výpočtu poly-
gonálních pořadu bez počítacího stroje.
Závěrem nutno poznamenat, že 3.utorem používané lo~

garitmické pravítko systému "Darmstadt« má jedinou
nevýhodu: dělení úhlových stupnic je provedeno v míře
šedesátinné. Při kontrole polygonálních pořadů měře-
ných setinnými stroji je proto nutné použit malé pře-
vodní tabulky, kterou si na př. mužeme poznamenat na
zadní stranu pravítka.

Ing. .Josef K ř o v á k: »Čtyřstránkové desetimístné
líOgaritmy čísel«, Praha 1m. Zvláštní autorský otisk
zdila: ,,44 stránkové desetimístné logaritmy čísel i go-
niometrických funkcí pro centesimální argument.«
Přátelé dobrých tabulkových děl se jistě potěšili, když

IOltskéhoroku četli v čís. 6 Z: O. mezi aktualitami země·-
měřického úřadu sdělení o tom, že je v tisku Geodetické

edice také hořejší práce. Její název a autorovo jméno
slibují už napřed milé překvapení.
Kdo sledoval dlouhou autorovu činnost, vi, že Ing.

Křovák odjakžíva chodil nerad po vyšlapaných cestách;
jeho řešení problému, kte-rých měl na praco'vním stole
vždy dost a zejména jeho tabulkové práce, bývaly vesměs
originálně pojímány. Domnívám se proto, že by povolaní
činitelé edice měli uspíšit tisk nové knihy a dáti tak
našemu počtářství pomucku, která bude jistě nejen zají-
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mavá, nýbrž i potřebná. A bude nás i dobře represen-
tovatl Chci se Už nyní zmínit o první části chystaných
tabulek, kterou mám před sebou jako zvláštní autorský
otisk. Má jen čtYři stránky, ale dobře promyšlené.
• Princip tabulek spočívá v r02kladu čísla, jež logarit-
mujeme. Při Flowero;vě methodě je podobný rozklad
velmi zdlouhavý. Zde je zkrácen proto, že se užije počí-
tacího stroje kapacity 10/11/20 míst.
V úvodu tabulek je uveden početní postup doprová-

zený čiselným přikladem. Doplnil bych jed timto od-
vozením:
Přetvořme logaritmované číslo N tak. aby bylo

N= (ao+ Lla).10',
kdež r je voleno s podmínkou, aby a" bylo číslo celé a
t I'o j mís t n é; pak Lla je desetinný zlomek z dalších
cifer čísla N.
Dělíme-li

pn čemž b" bude číslo tvaru 1,00 ••• s pěti dese.tinnými
místy a LIb bude zbytek desetinného zlomku, obdržime

a" + Lla= a"b~a" (b" + LIb).

log N= log [ao+ Lla),; 107] =
= log 10' + log ao + log (bo+ LIb).

~ LIb
19 (b" + LIb)- 19 b" + -.

b"
MLIb

M .lg (h" + Llb)=M .lgb" + --,
b"

• MAb
log (b" + LIb)= log b" + --,

b"
můžeme psáti, nahradíme-li derivaci tabulko;vou dife-
rencí, •log N = log 10'+ log ao+ log bo+ LIb.d;
d je logaritmická diference k číslu boovyjádřená v jed-
notkách 5. desetinného místa. opáčný postup je zřejmý.
Vyjde tedy hledaný de·setimí.stný logaritmus čísla až

desetimístného jako součet čtyř řádek, z nichž
první je prostá charakteristika, závislá na r,
druhá je logaritmus trojrnístného čísla, jejž bez inter-

polace přímo najdeme v oddíle A tabulek,
třetí. je logaritmus přední části podílu (a" + Lla): a"

vyčísleného na stroji;, ve'zme se z oddílu B tabmek a
čtvrtá je součin zadní části téhož podílu s tabulova-

nou první difereÍwí.
Porovnáme-li tyto čtyřstránko·vé logaritmy Ing. Křo-

váka s 1. dílem desetimístných logaritmů Dra peterse
(Berlín 1922), jež mají rozsah 606 stran a rovněž potře-
bují pro interpolaci počítaci stroj, poznáme na první
pohled, že ekonomická výhoda je na straně tabulek čes-
kých. ' Stván.

Profesor Dr Radim K e t tne r: Všeobecná geologie,
třéti část. Kniha vyšla v knižnici Melantrich v roce
1948, jako třetí část všeobecné/geologie. Obsahuje 764
stran, cena vázaná 490 Kčs.
Autor popisuje ve své knize vyčerpávajícím způsobem

působení vnějších .sil geologických, je.jich zápas s vnitř-
nimi silami čili neustálý neklid země. Vysvětluje. pojmy
kratogen a orogen a říká, že nejpohyblivější čá,sti kůry
zemské jsou t. zv, geosynklinály. Kratogeny jsou sta-
tilní části, orogeny POhyblivé části kůry zemské.
Kniha' popisuje původ podzemních vod, vznik prame-

nů, geologickou činnost potoků a řek, jezer, moří, ledu,
ledovců, větru, tíže zemské a ústrojenců, zmiňuje se
o zjevech krasových a meteorito'vých kráterech a o člo~
věku jako geologickém činiteH (dolováni, meliorace a
pod.). .
Stálý boj geologických protichůdných sil tvoří velko-

lepý děj odehrávající se na povrchu naší země. Autor
vysvětluje, že podkladem TicJí,ého (Pacifického) oceánu
jEst Sima, neboť v oblasti tohoto oceánu Sial chybi,
Uznává Wegene·rovu teorii (stěhování peiVnin) o konti-

nentálním driftu. Hovoří o CUiVierověkatastrofismu-
excepcionalismu, který částečně vysvětluje a obhajuje,
podle něhož v geologických dobách minulých postiho-
valy zemi čas od času náhlé a velmi rozsáhlé katastrofy
(kataklysmata), o jejichž velikosti a povaze si nedove-
deme z nynějších přírodních zjevů učiniti představu.
Zmiňuje se o škole Jamese Huttona, zakladatele unifo!'-
mitarianismu čili aktualismu, který učí, že geologické
pochody'a zjevy, které jsou dnes běžné (aktuální), byly
aktuální i dříve. Dále pojednává o Morris-DavisoiVěze-
měpisném cyklu, o období mladistvosti, období zralosti
a období senility či staroby země až k úplnému vytvO"-
ření paroviny (péneplainu). Roze:l.nává různé zeměpisné
cykly, mořský, ledovcoiVÝ,pustinný a podobně.
Po vysvětleni všech geologických pochodů a změn

UiVádí,'že by bylo· nesprávné, kdybychom pokládali kůru
zemskou za útvar dávno hotový, který se již nemění a
kdybychom se domnívali, že i povrch zemský, na němž
žijeme, nabyl konečné podoby. Ukazu~, že nedokonalou
předchudkyní geomorfologie byla t. zv. nauka o terénu.
Pěstitelé této nauky pocházeli podle autora většinou
z řad geodetů, kteří měli jen vzdělání zeměměřícké, ale
zpravidla neměli pochopení pro vědy přírodní a zvláště
ne pro geologii. Nauka o terénu třídila tvary povrchu
zemského na základě jejich geometrické podoby a nepři-
hlížela vůbec k povaze podkladu, z něhož tyto tvary
vznikly a k přírodním pochodum jimiž jsou tvary po-
vrchu zemského podmíněny. Domnívám se však, že sebe-
lepší znalost geomorfologie by nic ne·změnila na nauce
o terénu, . ~.
Geolllorfologie je podle Dr Kettne·ra pojítkem mezi

geologií a fysickým zeměpisem.
Autor vysvětluje vznik dob ledových odchylně jako je

uvádí ve své knize »Doby ledové« Ing. Dr Alois Němec.
Uvádí, že astronomické domněnky o příčinách dob ledo-
V;v-ghlllají přednost před domněnkami solárníllli, které
předpokládají změny íntensity slunečního záření v geo-
logických dobách a i přednost proti domněnkám teres-
trickým, které se snaží vysvětliti doby ledové výzdvihem
pevnin působenim sil horotvorných.
Zaledněni však n'ebylo ani v druhohorách, ani v třeti-

horách. Někteří geologové vysvětlovali doby ledové změ-
nou slunečního záření, změnou solární konstanty, což je·
nepravděpodobné. (Sluneční nebo solární konstanta je
množstiVítepla, které by dopadlo na 1 cm2 zemského po-
vrchu za 1 minutu. při kolmém dopadu slunečních pa-
prsku ze střední vzdálenosti země od slunce, kdyby ne-
bylo ovzduší t. j. asi 2 kalorie na 1 cm2 Ul minutu.)
Podle A. Pencka lze vysvětliti úkazy doby ledové

poklesem střední hodnoty teploty na zemi o 4 stupně
Celsia. Dá se tudíž předpokládati, že při průchodu sluc
neční soustavy prašným mrakem mohlo nastati zastínění
slunečního :l.áření a pokles teplo.ty vyvolal na zemi dobu
ledovou. To bylo asi příčinou doby ledové v pe,l'1llUa ve·
čtvrtcihorách.
Skutečnosti uvedené v této části všeobecné geologie

je nutno zejména znát pro posuzování stability výško-
vých značek, případně pří zakládání základních výško-
'vých bodů.

Toto dílo, autorem po léta připravované a pečlivě prO"-
pracované, doplněné obsáhlou literaturou nám ukazuje,.
ž·e geologie se muže stát nejen pro odborníka, ale i pro
laika poutavou četbou, je-li napsána vynikajícím odbor-
níkem, jakým je celému vědeckému světu známý prof. Dr
Kettner.
Pro bohatý a poutavý obsah, pro kritické zhodnocení

nových názoru, pro množstvi obrazů, vybavená i po
formální stránce neobyčejně zdařile, neměla by tato
kniha scházeti v žádné knihovně; vře.le ji proto doporu-
čuji celé technické veřejnosti. Ledabyl.

Ing. Dr. Alois Něm e c: Doby ledové. Vlastním nákla-
lem. Vytiskla knih tiskárna Fr. Bartoš iVPřerově, srpen
1946. Stran 48, formát 21X15 cm, cena 35 Kčs.
Knížka Dr. Němce jest doplňkem feho Geomechaniky,

pojednáiVající o silách, které formují povrch zemský.
z r. 1947. .
. Kromě předmluvy shrnul autor látku do čtyř kapítol~

1. O tvorbě klímatu, 2. Zdroje velkých změn klimatic-
kých, 3. Diluviální zalednění, 4. Permské zalednění.
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N'ejsměrodatnějším ukazovatelem klímatu podle autora
je teplota vzduchu, které ubývá se zeměpisnou šířkou a
8 nadmořskou vÝškou. Regulátorem vzduchu a jeho tep-
loty je voda, která pusobí mnohem výrazněji na klíma,
než zeměpisná šířka a výška nad mořem. Voda má také
největší specifické teplo ze všech hmot. Proto je nejvhod-
nějším prostředkem k vytápění. Voda a vlhkost určují
klímatické poměry. Proto kolísáni teplot n~ pevnině
(Sahaře) je několikrát větší než na oceánech.
Dále pojednává autor obšírněji o poměrech na ze~ě-

koulí, které se mění proto, že mnohá nyní obydlená
místa byla pokryta věčným ledem, o čemž svědčí četné
glaciální rýhy a morény. K zalednění jižní polokoule
došlo už v dávné době permské, na severní polokoulí vy-
skytlo se zalednění v pozdější době diluviální.
Autor seznamuje čtenáře s tangenciálními silami, lde-

ré pusobí v rovině tečné k povrchu zemsk'ému, anebo ve
směru rovnoběžném k této rovině a posunují plovoucí
zemskou skořápku vuči pevné ose zemské. Isostasie (rov-
novážný stav) kury zemské přesvědčuje nás o tom, že
nitro zemské (sima) je tekuté .. Pohyby pólu a pevnin
jsou dusledkem tangenciálních sil, které na zemskou sko-
řápku pusobí. Změna polohy pólu vyvolává zase změny
v klímatu.
Kniha je zajímavá s hlediska fysikálního zeměpisu,

geologie a klímatologie a muže sloužit ke studiu těchto
oboru. Doporučujeme ji přátelum přírodních disciplín a
technických věd. 'Jan Vávra.

Sborník Vysoké školy technické Dr E.Ben6Še. Práce
věnované padesátiletému výroč~ školy. 364 str., 6 fotogr.
příloh, A/5, 1949, nákl. Benešovy techniky za redakce
prof. Dr lJad. Záruby. Cena neudána.
Před 25 lety vyšel za redakce t prof. Ing. Riegra po-

prvé sborník vysoké školy technické v Brně, nazvaný
jubilejním, protože škola slavila dvacetpět let svého
trvání. Od té doby vychází sborník pravide,lně každo-
rooně a je zasílán množství škol a vědeckých institutu
ve všech zemích Evropy i zámoří výměnou za jejich
vědecké publíkace. Také letošní sborník je jubilejním
příspěvkem k celkem neokázalým slavnostem, jimiž
brněnská technika slavi padesát let svého trvání. Je to'
úhledná a obsažná pu]:}líkace, dokumentující vysokou
úroveň naší technické vědy i věd ji přidružených.
Kromě úvodu rektora, nár. umělce Jiřího K I' oh y,

a doslovu redaktora, je obsah publikace rozdělen do 5 od-
dílu; první oddíl jsou práce z oboru stavebního inže-
nýrství, druhý z oboru strojního, třetí z oboru chemic-
kého, čtvrtý z oboru architektury a staveb po,z,emních
a pátý shrnuje 4 vědecké práce, jež nebylo lze zařadit
do předcho.zích čtyř oddílu. '
Do oddílu praci stavebně inženýrských je zařazena

studio prof. Dr J. B o h m a o určení střední chyby v dél-
ce geodetické základny. Autor v ní podává ro!!bor chyb
vznikajícich při měření základny a odvozuje pro ně
vzorce, které pokládá za spolehlívější Dež vzorBe dosud
v praxi užívané.
.Jinak ve sborníku najde čtenář zeměměřič několik

prací, které ho mohou zajímat, dotýkajíce ..se'jeho širšího
pracovniho oboru. Uveďme z nich: ..úvodní projev'rek-
tora K I' o h y . o nových ce,stách vědecké práce" studii
prof. B, F uch s e o vÝVodíměsta jako odrazu vývoje
společenského a pojednání prof. Ing. Dr E. B a u d y š e
o názorech rostlinolékaře na sce,lováni pozemku (séelo-
váním 'odstraňují se i semeniště ruzných rostlinných
chorob a škudcu). ,
Závěrem sborníku je uveřejněn seznam institucí, s ni-

miž je sborník vyměňován: zájemci najdou v něm za-
jimavý přehled vědeckých instituci s přesnými adre-
sami.
Sborník dělá čest vydavatelce i redaktoru. bp.

J. Kunský, univ. prof. Dr:
Zeměpisný nákres - ))lokdiagram. Str. 260, obr. 315;

vydává Čs. společnost zeměpisná, Praha II, Albertov 6.
Cena 165 Kčs, pro členy 132 Kčs.
Zeměpisný nákres - blokdiagram - je prostorový

obraz krajiny, na jehož bocích bývá mimoto znázorněna
i jeji geologická ~tavba. Blokdiagram je dnes pro svou
jednoduchost a názornost nejpoužívanějŠi ilustrací země-
pisných a geologických uGeflnic a pojednání. V češtině

je tato kniha první toho druhu. Je to kniha užitečná pro
učitele, pro plánovatele, vědeckého pracovníka i každého
milovníka přírody. Methodicky přístupně vykládá autor
kresbu nejjednodušších náčrtu, ide'alisuje krajinu v jed-
noduchá goemetrická tělesa, mění je pak na nepravi-
delné přirodní tvary, vykládá o základech geologické
stavby Země, provádí sestrojování nákresu z podrobných,
i přehledných map i nejrozmanitějšími přistroj i a po-
muckami. Ing: Jelínek Ed.

Odborná pojednání v zahraničnwh časopisech.
Trudy centralnovo nauěno-issledovatělskovo instituta

geodezii, a.erosjomki i kartografii.
(Práce ústředního vědeckého výzkumného ústavu
geodesie, leteckého mapování a karto,grafie,.)

Sešit 6. Issledovanija po astronomii, 114 str., vydáno
v Moskvě 1949. Tento svazek obsahuje řadu astronomic-
kých pojednáni, v nichž je zpracován materiál, pocháze-
jicí většinou ještě z doby vállky. Obsah jednotlivých
článku je asi tento:

A. N. K u z n ě c o v: Parabolické vyrovnáni. a inter-
polace výsledků rn,ěřeni v časové službě.
V článku je popsán zplisob určení ruzných oprav a

chyb, jež se vyskytují v časové službě CNIIGiK. Refero--
váno jest o vysoké kvaliotě Shorttových hodin č. 45, p'ro
něž prliměrné hodnQty variace denního chodu a kvadra-
tické chyby určení korekce' v r. 1937 činily ± 05,001 a
± 05,029. Dále vyšetřována možnost vyjádření korekce
hodin, jejího vyrovnání a interpolace pro delši časové
úseky pomocí paraboly a nalezen výs~edek, že tato mož-,
nost závisi hlavně na jakosti hodin.
A. N. K u z li ě c o v: O vlivu chyb priiměrných časii

signálii na ur,čeni délek. "
V této práci jsou vyšetřovány chyby v časech rytmic-,

kých s.i.gÍlálu,jak se projevuji u jednotlivých ústavu pro
čas a v hodnotách času signálu, odvozených z měřeni
na více časových stanicich. Dále zkoumán jejich vliv
na určení zeměpisné délky trig. bodu a pro r. 1943 na-
lezena pro tento vliv pruměrná hodnota 05,011.

A. N. K u z n ě c o v: O sestaveni priiměrných časů vy-
síláni časových signálii.
Odvozeny obecné' vzorce pro výpočet oprav signál'fi

na základě materiálu, ziskávaného v koukretním ořípadě
na 4 stanicich pro přesný čas v SSSR. Uvedeny jsou tři
zpusoby vfpočtu.
V. E. B I' a n d t: O výběru hvězd pro určeni času a azi-

mutu pasážníkem.
V práci, jsou odvozeny vzorce pro váhu a středni chybu

korekce hodin a azimutu pasážnikem, v případě ruzných
vah základních rovnic oprav. Výsledky. obdohné vývo--
dum švédského astronoma AureUa, jsou znázorněny na
4 grafikonech pro hvězdy, pozorované v ruzných zenito--
vých vzdálenostech pro případ ,zeměpisné šířky 560 a 70°,
Křivky vystihuji pruběh středních vah obou zmíněných
veličin za předpokladu, že bylo pozorováno 16 hvězd;
Po rozboru podmínek nejvýhodnější volby hvězd vypl'Ý~
vají pro střední šířky následující známé podmínky:
1. Součet azimutových koeficientu má být malý. 2. Jest
voIi,ti hvězdy s nevelkou zenitovou vzdáleností. 3. Snažit
se pozorovat stejný počet hvězd na severu jako na jihu.
4. Vystříhat se hvězd příliš blízkých pólu. Ve vyššich
zeměpisných šířkách se ovšem měření hvězd blízko pólu
nelze vystříhat. Závěr článku tV6ří porovnáni theo,rie se
skutečným měřenim. Pro Pulkovo vychází v konkrétním
případě pro obě střed ni chyby hodnoty ± 05,007 a ± 05,011.

P. S. Pop o v: Křemenné hodiny.
ČLánekobsahuje technický popis hodin, dohotovených

po válce v ústředně pro čas u CNIIKAiK, u nIchž je
využito známé piezoelektrické vlastnosti- křemenného
krystalu. Připojena jsou vyobrazení přisťróje, některých
jeho součástek a schema e.lektrického zapojení.
A. N. K u z n ě c o v: O užití chrOllwmetrů pro měření

krátkých časových úsekii při kartograficko-.geodetických
pracích.
Spojení dvou systémuěasových signálu, vysílanÝch so.-

větskými stanicemi a vysHačkou v Tokiu, je. možno pr(),-
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vést dobře i použitímdvo~ dobrých chronometrů tím zpu.-
sobem, že se jimi překlene několikáminutová mezera,
dělící oboje vysíľáni. Výsledky mohou být užitečné při
pracích ve východní oblasti SSSR.
A. N. K u z n ě c o v: O vyrovnání korekcí hodin v ča-

sové službě.· '
Krátký článek pojednává o vyrovnání korekcí hodin

na více observatořích za účelem odvození defini,tivních
času. ·radiosignálu..

A. N. K u z n ě c o v: O užití uzávěrky při určení času
a zeměpisné délky.
Osobní rovnici pozorovatele; kterou jsou zatížena pozo-

rování při určování času methodou Zingerovou, je možno
téměř odstraniti užitíin uzávěrky, vmontované mezi,oku-
lár a objektiv universálu. Uzávěrka je elektromagneticky
v;apojena k chronometru a otvírá se každou vteřinu jen
n,a krátký okamžik. takže hvězda se pak jeví jako řada
ěasově i polohově rozvinutých záblesků. Přechod hvězdy
přes pevné vlákno vyplývá potom odhadem jéllo polohy
vzhledem k oběma sousedním zábLeskům, odpovídajícím
celým sekundám. V práci jsou podány. výsledky měření
zeměpisné délky tímto zařízením, jakož i výsledky vy-
šetřování osobních rovnic pozorovatelu., získaných pozo-
rováním umělé hvězdy a jest vyšetřován také vliv dese-
tinné rovnice. Rozdíl osobních rovnic pozorovatelů do~
sáhl hodnoty až 05,06. Střední chyba jednoho měření dél-
ky, spočívajícího ua průchodech 8 hvězdných' dvojic, či-
nila průměrně ± 05,036. Výsledky pro dél1ku,získané dvě-
ma pozorovateli, se od sebe lišily o 05,014.

Sešit 66
M. E. Chej f e c: Zkoumání pružných kyvadel. 94 str.!

vydáno v Moskvě 1949.'
Celý svazek je věnován theoretickým úvahám i rozbo-

ru pokusů, provedených s kyvadly Lejay-Holweck, slou-
zícími k měření zemské tíže. Jak známo, kyvadlo tohoto
druhu jest v převrácené poloze upevněno na pružině,
a statický moment, vracející kyvadlo zpět do rovnovážné
polohy, závisí na rozdílu velikosti síly, vznikající odpo-
rem pružiny, a složky zemské tiže. Hmota kyvadla a pru-
žina jsou voleny tak. že doba kyvu činí i u malého pří- .
stroje· několik vMřin. Přístroj ve více exemplářích sestro-
jil G. J. Rudakovskij. Zemská tíže je dána výrazem

u=C-.!E-,
. 82

v němž 8 značí dobu kyvu. Konstanty přistroje C a k
je nutno občas určiti měřením na stanicích známého
a pokud možno velkého tíhového rozdílu. Měření tíže
spočívá pak v určeni doby kyvu 8.
. V práci jest' zkoumán vliv amplitudy; teploty a chyby
v určení tepelných koeficientů na dobu kyvu. Systema-
.tická a nahoqílá chyba ve čtení polohy kyvadla se na
jedné stanici projevuje hodnotou asi ± 0,7mg!. Citelněji
se již projevuje vliv. nepřesnosti postavení pnstroje.
Závislost veličiny C-u na sklonu jest pro tři z vyšetřova-
ných kyvadel znázorněn na obrazcích. Chyba ze soukyvu
ldí v mezích přesnosti přístroje. Velmi závažný je však
účinek sekulární změny veličiny C. Z vyšetřování ně-
kolika kyvadel, provedeného v r. 1943, byl na př. pro
kyvadlo č. 107 odvozen chod dokonce 0,2 mgl za 1 den.
Variace konstanty C činila průměrně ± 3,5mg!. V zá-
věru pojednání jsou jako příklad uvedeny číselné údaje
pro střední chybu výsledků ze 3 kyvadel, získané během
karakumské výpravy. Střední chyba určení tíže jedním
kyvadlem na jedné stanici byla ± 4,4mgl, z čehož % celé
hodnoty připadá na vliv sekulárního chodu, X na
chybu měření času, 1/i", na v1ív.· špatného postavení,
1/25 na chybu tepelných koeficientů a zbytek na ostatní
vlivy. Každé kyvadlo tohoto typu má své individuální
vlastnosti a je nutno na to pamatovat. E. Buchar.

Zoitschl'ift fiir Vermessungswesen. 74. ročnik. Verlag
Konrad Wíttwer, Stuttgart 1949. .
Po čtyřlet9 přestávce se nám dostává do ,rukou opět

pl''lS'111';' Jorďanův německý ze,měměřický časopís. Je to
po válce prvý, v celkovém pořadí 74. ročnik, který na-

chází svého vydavatele v prof. Dr Richardu Finster-
walderovi z pověření roztříštěné stavovské organisace
Deutsche Vereine fiir Vermessungswesen. Dr R. Finter-
walder, který byl počátkem roku 1949 jmenován pro~
sorem topografie, fotogrametrie a všeobecné kartografie
na technice v Mnichově (před tím byl profesorem na
technice, v Hannoveru) je zajisté dobrým pokračovate-
lem, který zaručuje odbornou úroveň časopisu svých
předchúdců J ordana a Eggerta.
.' Při pročítání tohoto nového ročníku, který vyšel
v 6 sešitech na 244 stranách (ročník 1950 vychází již mě-
síčně) vytvoří si čtenář záhy obraz o celkovém stavu
zeměměřické práce v západních zonách Německa. Z otiš-
těnÝch studií a úvah vysvítá několik závažných sku-
téčností:
1. Snaha rychle a účinně přispěti k obnově rozbitých

měst a obcí,
2. touha oživiti všechny formy a složky geodetické

služby a práce z doby před ro'Zdvojením Německa,
3. úsilí o brzké zavedení jednotných měřítek pláno-

vých a mapových.
4. rozpaky a půtky, jak vyřešití zemědělsko-hospodář-

ské otázky státu vzhledem k denacifikací, odsunutým
Němcům z lidově-demokratických států (»Ostvertriebe-
ne«) a vzhledem k radikální pozemkové reformě, žádané
některými politickými stranami.
5. snaha rychle se opět zapojiti do mezinárodních geo-

detických instituci.
Otištěné stati říkají ovšem i více. Na jedné straně jsou

patrny ro.zpa,k:y,má-li se vycházeti od skutečného stavu
věcí, na 'druhé straně se kli.dně kalkuluje ku př. s vý-
chodními prostory a nechybí ani rozbor pozemkové a
jiné struktury Východních Pru's.

Zjišťujeme také ztráty známých' německých geodetů
a k6nstruktérů. Uvádíme jen některá jména: 12. XII.'
1944 zemřel prof. Dr Paul Werkmeister. 21. XII. 1947 ze-
mřel profesor geodesíe na býv. německé techníce v Praze
Prof. Dr Alfred Haerpfer ve věku 69 let. 9. VI. 1948
zemřel světoznámý konstruktér počítacích stro;ň. Dr Ing.
Chl'. Hamann 2. II. 1949 zemřel ve Stýrském Hradci
Prof. Ing. Dr Kar1' Zaar ve věku' 69 let. Rodák kromětiž-
ský, profesor na bÝV. německé' průmyslové škole v Brně,
ha.bilítovaný docent býv. německé techniky v Brně, od
roku 1928 profesor goode·sie na technice ve Stýrském
Hradci. 5. IX. 1949 zemřel tragicky Prof. Dr Friedrich
Hopfner, profesor vyšší geodesíe a sférické astro·nomie
na vídeňské techníce. I

Kvalita odborných článků v časopisu je všude na výši.
Z 1. a 2. čísla roč. 1949 uvádím studii H. Li.chte-ho: .Die
Ausg-lei.chungumfangreicher Hohennetze.« Ve 2. čísle je
pozoruhodný článek A. Berrotha: »'Ober kosmisché
Tri.angulationsml'thoden zur praktischen Anwendung in-
der .Geodasie.« V témž čísle je z pozůstalosti Prof. Dr
O. Eggerta otištěna »Fehle,rtheorie de.r Polygonknoten-
punktei<. V 3. čísle je aktuálni. studie známé!;J.oDl' Ing.
Josefa Sutora .Di.e photogrammetrische Rekonstl'Uktion
zerstol'ter Gebiiude auf Gl'lmd von Amateuraufnahmen •.
Ve 4. čísle síse zájmem doplníme theoreti.cké vědomostí
z pl'áce "\V. Gl'osSm'lnna .Svmb(}liflche Gewíchtskoeffí-
zienten und Fehlerellipse«. Tamtéž Prof. Dr Ing'. K. Ram-
sayer (Stuttgart) podává populá1'ní formou »DM Grund-
pri.nzip der astronomi.schen Orts- und Zeitbestimmung •.
V 5. a 6. čísle je pozoruhodná sturlie Dr H. Bodemiillera
(Karlsruhe): »Transformation Soldnerscher Kooroinaten
in ungoleicharti.l~·eebene konforme Koordinatensysteme.«
V 6. čísle nacházíme obsáhlou íivahu A. Berrotha .'Ober
die Schwerpunktslage des Erdkorpers«.
Kf)ll'g'y z manové evi.dence může zaujmouti článek

A. Vogga »Eín Verfahren. ZUl' genauen Bestímmung von
kartensicheren PunkteIÍ 'fiir Katastervermessungen«.
Vvčet odboruých studi.í není ovšem úplný. Četné a

obsáhlé studie jsou věnovány otázce. jednotných měřítek
plánových a mapových. pozemkovým li'oravám, pozem-
kové refol'mě a urbanismu: jiné články pojednávají
o geodeti.cké terminologii. Bohaté jsou recense nové od-
borné literatury. Chrastil.

EIla,:ní a odp~ve.dn~správce:"tng. Dr Bohllmil Potir . ...:.,'Majetník a vydavatel Spolek českoslov. inženýrů a techniků.
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