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navržená pro ČSR. nejmenší deformace?
Ing. Dr. techn.

J08.

Bohm,

Opava.

Nejlepším zobrazovacím způsobem pro dané území jest vždy zobrazení
konformní, jednotné pro celé území, kde lineární skreslení a deformace směru
jsou omezeny na nejmenší míru, aniž by se tím vypočty v trigonometrických
sítích staly příliš složitějšími. Pro dané území lze najíti buď zobrazení s nejmenším skreslením lineárním, anebo zvoliti zobrazení, při němž sice tato podmínka není splněna., ale za,to korekce směrů jsou miniIná.lní. Lze ovšem ZVQ~
liti i zobrazení kompensační. Jistě bude zajímavý poměr těchto zobrazení n~
šeho státu k navrženému zobrazení válcovému prof. Dr. Fialy a užitému zobrazení min. rady Ing. Křováka.
Všechny novější prá,ce v tomto směru jsou budovány na základech zobrazení Tissotova. Tissot obětoval zásadu přísné konformity, aby ještě více zmenšil největší lineární skreslení. Jeho zobrazení jest konformní jen do členů 2.
řádu v deformadch a do členů 3. řádu v souřadnicích. Při praktických řešeních však zmenšuje se tím lineární skreslení tak nepatrně, že je výhodnější podržeti zása,du přísné konformity, t. j. rozšířiti ji i na členy vyššího řádu při
platnosti Tissotova pravidla" jež později ~vedeme.
Pro dobré pochopení dané úlohy nevystačíme s vžitým způsobem děliti
zobrazení s geometrického stanoviska na kuželová, válcová a azimutální. Deformace a sj{.reslení lze studovati i bez předběžného určení bodového vztahu
mezi oběma plochami. Dělítkem pro zobrazení jsou pak vlastnosti skreslení a
zvláště tvar isometrických čar, t. j. křivek stejného lineárního skreslení.
V obecném přípaidě jsou čáry stejných deformad - vzhledem ke své hlavní
hodnotě, vyjá,dřené členy 2. řádu - kuželosečkami, jichž střed se shoduje s centrálním bodem zobra.zení, ale jichž osy nemURísplývati s osami rovinných sou- •
řadnic.
U délkového skreslení, jež je poměrným číslem, jest případ isometrických
car jednoduchý. Směrová korekce však závisí nejen na délce geodetické křivky, ale i na jejím azimutu. V určitém směru (losahuje při stejné délce maximální hodnoty. Pro hodnocení zobrazení uva,žujeme pak čáry těchto ma,ximálních hodnot. Poměr obou deformací jasně vynikne, vyjádříme-li i směrovou
korekci pomocí lineárního skreslení. Směrová korekce závisí přímo na křivosti
obrazu geodetické křivky: tuto křivost .vyjádřil prof. Schols ("Annales de.
ľécole polytéchnique de Delft", 1884) vzorcem:

r-~
-- m

!!n

oN'

Slovy vyjádřeno, zaVlSl křivost obrazu geodetické křivky nepřímo na velikosti
délkového skreslení, daleko více však na derivaci (změně)"tohoto skreslení ve
s m ě r u k o I mém k této geodetické křivce v jejím libovolném bodě. Dobrý
názor dává tak zv. indikační plocha konformni.ho· zobrazení, užitá Lahordem.
("Traité des projectiťmsdés cartes gé6graphiques" IV. fasc.) Vztyčíme-li v každém bodě zobrazovaného území normálua naneseme na ni příslušnou hodnotu
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lineárního skreslení, obdržíme plochu podobnou topografické, kde centrální bod
zobrazení jest vrcholem a isometrické čáry
vrstevnicemi
plochy. Derivace
skreslení jest dána spádem této plochy a je tím větší, čím jsou isometrické
čáry hustší. Směrová korekce bude vždy menší u zobra,zení, jehož průběh lineárního skreslení se zvolna mění. V takovém místě jest mapa věrným obrazem povrchu zemského. Ze Schůlsovy rovnice dále plyne, že největší směrové skreslení je ve směru tečny k isometrické čáře, kdežto geodetické křivky ve směru
kolmém k isometrickým čarám podržují svůj tvar. Isometrické čáry jsou křivky
uzavřené okolo centrálního bodu. éára nekonečně blízko vrcholu jest charakteristickou pro zvolené konformní zobrazení. Podobně jako Dupinova indikatrix
u ploch jest tato indikační kuželosečka konformního zobrazení dělítkem pro zobrazení eliptická a hyperbolická. Jako krajní případy j&OUkruhov)' tva,r(zobrazení stereografické), anebo přechod kuželosečky ve dvojici přímek rovnoběžných s centrální čarou zobrazení (zobrazení pa,raboHcká). Do poslední skupiny
můžeme zařaditi kromě válcových zobrazení také kuželováí, u nichž je centráJní
čára kružnice.
Rovněž jest Scholsovou rovnicí dán i poměr isometrických čar ke ktivkám stejných maximálních defórmací směrových. Laborde vyjádřil tento poměr
přesněji odvozením rovnice pro indikační plochu konformního zobrazení. Při referenční ploše rovinné, nad kterou nanášíme na pořadnice
příslušné lineární
skreslení Z m - 1, má tato rovnice tvar:

=

(1

02Z)
+ Z) (OllZ
oX~ + oya

[(ÓZ)2
(OZ)2J = R
oX + oY

-

1

1
• R:J'

Jest vyjádřena rovnicí s parciá,lními derivacemi 2. řádu, kde zobrazovaná plocha zasahuje pouze svou totá,lní křivostí. Omezíme se na hla,vní hodnotu skreslení, danou členy 2. řádu, a nahradíme totální křivost křivostí koule. Pro souřadnicovou soustavu X, Y, jejíž osy se shodují s osami kuž·eloseček stejných
deformací, obdržíme tuto rovnici isometrických čar pa,rametricky vyjádřenou:
m -1

+ n) Yll].

= 4~1 [(1-

n)X2 i- (1

Po porovnání s osovou rovnicí kuželoseček platí:
a2_ b2
n= aJ!
b2'

+

. V obecném eliptickém zobrazení má parametr n hodnoty O < n < 1. V případě
n = O má indikační kuželosečka tvar kruhový a zobrazení je stereografické;
v případě n = 1 přechází ve dvojici rovnoběžných přímek a zobrazení je parabolické. Při n > 1 jest indikační kuželosečka hyperbolou. Maximální deformace
směrová je dána touto rovnicí:

c-.!rs-~s~
-2
- 2
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oN =

om.

oXSlll

V-

l-n

tgV1=-1

+n

om

m oN'

om

O'Ycos V,

X
Y'

kde S je délka geodetické křivky, V směrník jejího obrazu v libovolném bodě,
a VI směrník v jejím počátečním bodě. Po provedení derivace a úpravě jest
maximální směrová korekce dána vztahem:

S

Cmax

= 4Ra

V(l - n)a Xli + (1
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+ n)ll

YlI.

kdežto největší skreslení lineární jest stejné po celé okrajové kuželosečce.
U zobrazení minimálních deformací směrových jsou čáry stejných korekci
směrových podobny kuželosečce Tissotově, kdežto isometrické čáry tvoří kuželosečky méně zploštělé. Rovnice hlavních hodnot deformací jsou v úpravě de
Vanssayově (,,8ystěmes de projection plane pour la rédaction des levés hydrographiques") :
1
m -1 = 4R~ [(1- p)X3
(1 p) Y2],
Omax= 4~a f(l-

+ +
p)2X2 + (1 + p)2 P,

a-b
P=a+b·
Největší deformace směrová jest po celé krajní
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kuželosečce, největší

skreslelÚ

lineární na koncích její velké osy:
a2
m = 4R2 (l-p).
Ježto isometrické křivky jsou méně zploštělé, přísluší k velké ose 2 a malá osa
> 2 b. Okolnost, že lineární skreslení vzroste se čtvercem velikosti malé poloosy, zvyšuje značně hodnoty lineárního skreslení proti hodnotám prvního zobrazení. Jest proto velkou nevýhodou zobrazení minimáJních deformací směrových,
že zvětšuje maximální skreslení lineární, jež u elips protáhlejších tvarů může
býti i několikanásobně větší, než u zobrazení minimálního skreslení lineárního.
Neboť poměry hodnot deformací druhého a prvního zobrazení jsou:

+

1 p2
1
km = 1_ P , ke = 1

+ p2

2p

+ p , n = 1 + pa .
n = 1, kdy také parametr

=

=

=

Obě zobrazení se ztotožňují při n
O:,
p
O, P
1,
t. j. při zobrazení stereografickém a válcovém.
Označíme-li maximální hodnoty obou deformací u parabolického zobrazení
číslem 100, přinese nám eliptické, zobrazení téhož, území při zachování malé osy,
rovnající se vzdálenosti obou krajních rovnoběžných přímek, tyto výhody v deformacích:
Poměr os
ind, elipsy
b:a

(válc.)
1:8
1:4
1: 2'414
1:2
1: 1'618
1: 1 (ster,)

1:00

k

Zob~onj
min, skreslení lin.
11

1'00
0'97
0'88
0'71
0'60
0'45
0'00

m
100
98
94
85
80
72
50

Cmax

100
98
94
85
80
72
50

Zobrazení
min, deformací směr.
p

1'00
0-78
0-60
0'41
0'33
0'24
0'00

I

m'
100
711
320
171
133
100
50

C'max

100
89
80
71
67
62
50

Poměr
C':Clm':m
1'00
0'90
0'85
083
0'83
0'93
1'00

1-00
7'23
3-40
2'00
1'67
1'51
1'00

Všimněme si uvedené tabulky, jež mluví v neprospěch zobrazení minimálních deformací směrových. První zobrazení zmenšuje rovněž tyto deformace a volbou
druhého získáme nejvýše 17 % dalšího zmenšení za cenu neúměrného zvětšení
délkového skreslení. Tato okolnost ~nehodnocuje význam zobrazení minimálních
deformací směrových. Chceme-li co nejvíce zmenšiti deformace, užijeme vždy
zobrazení minimálního skreslení lineárního. Má-li však indikační elipsa protáhlejší tvar, přináší i toto zobrazení tak malé zmenšení deformací (na př. při poměru os 1 : 4 pouze 6 %), že je mnohem výhodnější užíti zobrazení parabolického. Zde budou deformace o málo větší, avšak budou funkcí jen jediné proměnné, vzdálenosti to od střední M.ry projekce. U eliptického zobrazení jsou
deformace vždy funkcí dvou proměnných a jejich vzorce jsou proto složitější.
Jsou tudíž protáhlá území typu parabolického a stejně u máJo výstředných
elips typu kruhového, kde deformace možno rovněž vyjMřiti jako funkci jedné
proměnné; COžje okolnost velmi příznivá pro sestavení tabulek korekcí.
U území nepravidelného tvaru, jakým jest i naše republika, nutno napřed
vyšetřiti deformace zobrazení parabolického a pak teprve zkoumati, zda vůbec
eliptické či hyperbolické zobrazení tyto deformace zmenší. Na první pohled zařadíme náš stát do typu parabolického. Poměr šířky k délce státu nejen nepřinese většího zmenšení deformací, ale nepravidelný tvar a zvláště okolnost, že
~ej"yětší šířka státu není uprostřed, nutně zvětšuje malou osu Tissotovy elipsy
pfotivzdálenosti 'obou krajních rovnoběžek zobrazení parabolického. Zejména
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u lineárního skreslení, jež roste se čtvercem této délky osy, vyváží tato okolnost jakýkoliv zisk z eliptického tvaru isometrick)'rch čar.
Podle uvedených směrnic byly vyšetřeny oba typy zobrazení minimálních
deformací pro stát československý. Uvedeme výsledky a porovnání s oběma navrženými parabolickými zobrazeními. U válcového zoibra·zení prof. Dr. Fialy
leží celý stát i s okrajovými výběžky mezi dvojicí rovnoběžných přímek A - A
(viz obr.), 280 km vzdálených.
Největší deformace činí po zmenšení ná polo-

vinu u skreslení lineárního (užitím sečného válce) pro stranu 1 km dlouhou
0'12 m v délce a 0'35" ve směru. U kuželového zobrazení min. rady Ing. Křováka vlivem zaokrouhlení základních hodnot dosahují deformace v nejzazším
výběžku státu 0'14 m a 0'36". U zobrazení minimálního skreslení lineárního má
Tissotova elipsa B rozměry poloos 143 km a 650 km. Největší lineární skreslení po celém jejím obvodu činí 0'12 m (přesněji 0'1197 a u válc. zobrazení
0'1204). Ježto elipsy stejných deformací směrov}Tch jsou protáhlejší, obsáhne
celé území již elipsa o poloosách b = 140'5 km, a 2903 km s deformací 0'34".
U zobrazení minimálních deformac.í směrových má obvodová elipsa tytéž roz"
měry. Největší deformace směrová po jejím obvodě činí 0'30". Isometrické čáry
tvoří méně zploštělé elipsy. Na koncích velké poloosy činilo by délkové skreslení 0'47 m a příslušná elipsa C měla by rozměry
b
305 km, a
650 km.
Zobrazované území lze však obsáhnouti již isometrickou elipsou D o rozměrech
a
560 km, b
262'7 km. Přes to nejVětší lineární skreslení dosahuje značné
hodnoty 0'35 m.
Shrneme-li uvedené výsledky, mužeme kladně odpověděti na na,ši otázku
v n3Jdpisu článku uvedenou. Obě navrhovaná
zobrazení, jak Dr. Fialy, tak
i Ing. Křováka, jsou prakticky zobr::t,zením minimálního
skreslení délkového.
Zobrazení minímálních deformací směrových nepřichází u našeho státu v úvahu.
Jeho volbou snížili bychom sice směmvé deformace asi o šestinu, ale lineární
skreslení bylo by trojnásobně větší Ij.ež u uvedených zobrazení parabolických.

=

=

=

=

=

Résumé: S i 1e spr oj e cti o TI spr o jet é e s p o u r čSR. m o n t r e n t 1 e s d é·
for mat i o n s min i m ale s? Dans ll'article précedent l'auteur s'occupe par le probléme,
si les deux projections
conformes paraboliques
de la République Tchécoslovaque
- la projection cylindrique
proposée
ou conique sur la sphěre a póle déplacé
déja utilisée
Tcndent le minimum de la déformation
linéaire ou de la correction
angulaire.
D'aprés la regle fixée par J. Laborde et de Vaussay, la courbe extreme du Tissot,
montrant
les déformations
linéaires
minima les et les corrections
minimales
des angles
possede les dimensions
suivantes:
les demi-axes: a = 650 km, b = 143 km; les parametres:
n = 0'908, P =0'639. Cette ellipse indicatrice parajt i'ítre trop allongée et leur petite axe
a cause de la forme irréguliere du territoire représenté plus longUe que la largeur maxi·
mal de l'État.
C'est pourquoi la projection au minimum de déformation
linéaire ne réduit point les
déformations.
La projection
de M, de Vaussey réduit a la vérité la correction
angulaire
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maximale de 16%, mais cette avantage assez faible est obtenu au prix d'une aug-mentation
de l'a1tération linéaire qui devient presque trois fois plus grande que celle des projections paraboliques.
Le territoire de la Répu blique Tchécoslovaque est alors du type parabolique et les deux projections
paraboliques
sont de la vue pratique les projections au
minimum des déformations.

Jak možno z normálních rovnic současně a co nejúsporněji
vypočísti neznámé i libovolné funkce jejich, jim příslušné
vahové součinitele Q a součet čtverců odchylek.
Prof. Dr. Jaroslav

Hruban,

hon. doc. české vysoké školy technické v Brně.
(Pokračování.

-

Sníte.)

Uvedu hned řešení obrazcem a použiji k tomu příkladu z Jordana § 101 a
102, str. 395 a nJisI., a to rovnic (S) na str. 395 a (6) na str. 401, kde s značí
vzdálenost bodů Hochschule-Dreifaltigkeit, doplněných ještě funkcí pro dp". (Příklad se str. 102 nebyl vzat proto, že tam není připojena, ba ani v celém § 33
není uvažována žádná funkce, t. j. současný výpočet její a jejích vahovJTchsoučinitelů). Jest pak dle tabulky na str. 394 přibližný úhel resp. směrník HochschuleDreifaltigkeit Pa = 93° 5U' 46'4", oprava jeho d Pl2 se vypočte ze vzorce tg

+ dp)

= Y2 + dY2 -

+

+
+

+
+

(YI
dYI), tedy dp" =
S'5dxI
0'6dYI - 8'5dx2X2 dX2 - (Xl
dxl)
- 0'6 dys. Obě dx i dy jsou míněna v dm; aby pak i ds bylo v dm (viz Jordan
str. 395, rovnice (3) a str. 401, řádek 7.), musí se psáti ds =
0'07 dXI - l'OOdYI- 0'07 dX2
1·00dy~. Do eliminačního obrazce však podle vzoru našeho musíme
zavésti - ds a - d p, tedy citované rovnice po změně znamének; sice pot o m
by bylo možno dle dále uvedeného 4. pravidla ve sloupci 10. a 11. a řádku 10.
a 11. změniti znaménka, takže bychom v obrazci měli
ds a
dp, ale také všude
jinde, s výjimkou - Q/.fI - Qjg, - Qgg (a ovšem i součtových, vůbec se měnících
hodnot), by ve sloupcích 10. a 11. a řádcích 10. a 11. se rovněž změnila znaménka
v opačná, na pf.
Q.rl atd. Mimo to z důvodů až později uvedených násobme
sloupec 6. až 10. stem, pak i řádek 6. až 10. také stem, kdežto sloupec 11. jen
deseti a ještě řádek 11. též deseti a pak teprve vytvořme součtový sloupec a
řádek (12) pro kontrolu dalších výpočtů; výpočty konejme pak na 1 desetinné místo:
(p

+

+

+

+

+

1

Číslo

1

2

2

+ 245 + 78
78 +303

3

--

89

4

-

Ul -

5
6

+
-

-

26 -107

3

I

-

\

89 -

18 -

4-

-

G

5

4

I

]

I

7

+

32

8

I

9

26 -100

-107

10

I
7

-

-Hla

4 + 186 -54
+ 32
1 - 54 +234 - 46
1

I

11

-

+ 100 -100
-100

7
+
-100

+

46 +10l

8

-100
-100

-100
-100

9

-

11

-

12

-

46

-100
-100

10

2

-

-100

7

85 -

6 +263
85 + 63
6 - 79

+

1

-

12

7+100

+
85 - 6 +
2 + 263 +

-100

7 -100
6
85 +
63 - 79 -

O
46 ·-100 -100
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-100

-100

O

o

O
-201
I

':2

7 8
4=
5 - 0'3183673, t, j. záporně vzatý podíl

Nyni vypočteme podil -

z prvních součinitelů 2. a 1. rovnice, aneb - což je u geodetického, t. j. známým
způsobem souměrného eliminačního obrazce totéž - z 2. a 1. součinitele první rovnice, výsledek ke kontrole správnosti jeho výpočtu (a u počítacích strojů i k určeni
polohy desetinné tečky na stroji) násobíme
245 ti a musíme obdržeti - ( 78);
pak podílem tím násobime člen za členem 1. rovnici a sloučíme s příslušnými
členy 2. rovnice a obdržíme tak rovnici 2' následujícího, jednou redukovaného

+

+ ::5

obrazce. Zase vypočteme podil-

=

+

+ 0'3632653,

t. j. záporně vzatý podíl

z prvních součinitelů 3. a 1. rovnice, resp. z 3. a 1. součinitele první rovnice, výpočet přezkoušíme, pak podílem tím násobíme 1. rovnici a sloučíme s 3. rovnici,
při čemž, pro kontrolu prve provedenou součtovým členem v rovnici 2', nemusíme
nyní už znovu počítati (nekvadratický) člen rovnice 3' ve sloupci 2', nýbrž ho
přímo opíšeme ze sloupce 3' v rovnici 2'; tak obdržíme rovnici 3' níže uvedenou.
Podobně redukujeme ostatní rovnice, při čemž výpočet nekvadratických členů už
známých si vždy ušetříme, t. j. v rovnici m' do sloupců ľ až Cm - 1)' opíšeme
členy ze sloupce m' v rovnicích ľ až (m - 1)'; práci počítacím strojem, resp.
jak si ji co nejvíce zjednodušíme, není třeba popisovati. 'l'ak obdržíme:

jj

3'

2'

I

4'

2' + 278'2 + 24'3 +
3' + 24'3 + 153-7 4'7 -

4' +
5' -

9S'7' +

-

S'

- 100-0

36'3 -

6'

I

7'

8'

I

11'

10'

9'

I

12'

I

4'7 -9S'7

+

31'8 -100'01

60-5 +22'6

-

36·3

-

7'3

-

10'6

+ 102'2 + 21'1 +
4'5 +54-1 +
+
-100-5 _. 0'2 0-7 - 9-0 -

40'8

-

60'5 + 232'7 -47'9
22-61- 47'9 + 98-2

6' + 31'S
7' -100'0

7-3 -10-6

-100'0
-100-0

2'9 -34'7

263'6
62'3
79'1
46-2

-100'8
-100'0

9'1
10' + 102'2 +
11' + 21'1 +
12' + 263-6 +

I

5'

II

I

-100'0
-100'0

4'5 -100'5
54-I - 0'2

-

62'3

I

-100'0

-

0'7 9-0

79-1 -46,2

II

-

-100'S

I

--

29
3<1'7
-100-0

-100'0

I

-100'0

I

-

0'2 - 2'4 2'4 -29-5 -

-

O-I

-

0'1
0'7

0-7 -201'0
I)

Členy tohoto obrazce jsou známé Gaussovy členy [bb . 1], [bc. 1], [bd . 1.1,
[bl . 1] atd. jednou redukovaných normálních a jim připojených rovnic (jiného
způsobu psaní: B', O', L', jestliže dané rovnice obsahovaly součinitele resp. členy
Á, B, O, L, použil jsem v Zeměměřičském Věstniku č. 2, 3, 5/1931); některé
členy obecně psáti by však bývalo obtížno a museli bychom zavésti buď vpředu
uvedená obecná označení Á." B." Ox, Lx atd., resp. byl proto volen raději hned
příklad. Tento obrazec redukujeme stejným postupem po druhé, po třetí a po
čtvrté, aby nám zmizely i 2.-4. řádek a sloupec, t. j. všechny řádky normálních
1)

K úspoře místa a pro snadnější psaní jsou vynechány ještě v řádku 5_až 12. ve sloupcích

5. až 12. rovnítka a hledané veličiny, pamatujme však, že tam (vzhledem k provedenému násobení
některých sloupců a řádků) jimi jsou po řadě: v 5. řádku [pvv], - 100 dXIl - 100 dYI' - 100 dx2,
- ]00 dY2' - 100 ds, - 10ď~, - S; v 6, řádku - 100 dx),10.000 Ql1' - 10,000 Q12' 10_000 Q13' 10.000 Q14' 10.000 Q,f. 1,000 QIg, Q 18; atd. a konečně v 11. řádku 10 d'f, - 1.000 QgI, - 1.000 Qg2' - 1_000 Qg3' ~ 1.000 Qg4' - 1.000 Qgf, - 100 Qgg, Qg8,
kdežto v 12_ řádku jako ve výše napsaném obecném obrazci A.
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rovnic i sloupce součinitelu a jako posledni, konečný obrazec získáváme pak tím
hneq tento přehled výsledku - sestavení hledaných veličin:
Číslo

~

~-II
6IV
7rv
8IV
9IV
10IV
HIV
12IV

+51'3
+ 4'9
- 36'5
+ 14"1
-16'2
19'7
- 9'0
+ 28'2

+

I

6IV

7rv

8rv

4'9
57'2
+ 14'2
30'3
11'3
27'4
- 21'3
-128'61

- 36'5
+14'2
- 36'5
+ 6'7
2'5
39'6
H
- 5'8

+ 14'1
-30'3
+ 6'7
-73'8
-19'3
-23'0
+ 38'4
- 87-2

+

+
+
+

9rv

10rv

+

16'21
19'7
11'3
27'4
+
2'5
+ 39'6
19'3
23'0
48'1
50'0
50,0
89'8
+
9'8
1'5
-132'6
-129'71

+

Kontrolní sloupec i řádek souhlasí. Vypočteme m2 = 5;~3

HIV

12IV

- 9'0
-21'3

+ 28'2
-12.8'6
5'8
- 87'2
-132'6
-129'7
- 27-7
- 4~/

+

H

+ 38'4
+ 9'8
+ 1-5
- 51'1
- 27-7

= 3'66,

m=~

=

~ +1'9", dále mXl = mrQll =rm2,
Q11= + 0'145 dm, mYl = mrQ22 =rm2 . Q22=
= + O'U6dm, mx2=m rQss= + 0'164 dm, mY2=mrQU=
+ 0'133 dm, ms:=
mrQff= + 0'181 dm, mp = m rQgg= + 1'37", což na délku s = 24135'56 dm
(vzdálenost prozatímních souřadnic bodu Hochschule- Dreifaltigkeit, viz Jordan str. 400)
činí s 'f!"!:P= ;, rm2 , Qgg=

+ Q22)

+ 0'160

+ 0'185
Q44)= + 0'211

- rm2(Q11
=rm2(Q33

+

dm, M bodu Dreifaltigkeit
dm a M bodu Dreifaltigkeit
2

Rochschule,

lze-li ji takpočítati ),

= + 0'242

dm) nebo váhy PXl =

PY2

='J-_ =
Q44

+

=y(ms?

J-_
= 175,
Q
11

208, ps

+ (mYl)2 =
= r(mx2)2 + (my;!)2=

dm, M bodu Hochs<.'hule= r(mxl)2

= J-. = 111, pp

--.:..Q1

Qlf

vzhledem

Qgg}=

m2{Qff+(;,r

(S 'f!~pr=y

PYl = -Q~= 274,
.

k bodu

PX2= -Q~ = 136,

22

= 1'96, v

33

souhlase s výsledky Jorda-

gg

novými, pokud je počítal (na str, 401 ve vzorci (9) má míti psáno ms místo ds).
(Pokračování.

-

A Buivl'c.)

Zprávy odborné.
Sjezd čsl. geografů, pořadím třetí, byl konán ve dnech 27. a 28. září t. r. v Plzni.
Je prospěšnou a osvědčenou tradicí těchto s jezdů, že si soustavně všímají i otázek karto2) Je-li to připustn o (ač opak není důkazem), pak zejména musí stejná hodnota vyjíti po jakémkoliv otočení souřadnic, tedy i z m (X2 -XI)=
m YQII-2
QI3 + Qn= mY57'22X 30'3 73·t) m
Y70'4, m (Y2 - YI)=m
YQ22-2Q24
+ Q44 = m Y1l6'5- 2X (-2-5) + 415'1 ,=m yWti, M bodu

+

+ {m

Dreifaltigkeit v zhle de ~~
o duH
o c h s chul e = ť{m (X2 - XI) }2
(Y2 - YI)}2 =
= m2, 70'4 m2• 8\1'6= Y m2 ,160 O . ± 0'242 dm; výsledek je skutečně stejný. Posuneme-li počátek
souřadnic do bodu Hochschule - to tvoří zároveú důkaz, že lze v z áj e m n o u střední chybu
obou bodů počítati uvedenými způsoby -- a otočíme o úhel
CI., pak budou souřadnice
bodu
Dreifaltigkeit vzhledem k bodu Hochschule: y' = (Y2 - YI) cos CI. - (x2 - XI) sin CI., x' = (Y2 - Y.)
sin a
(x2 - XI) cos a; dále bude m2 (y') = m2 (Y2 - YI) . cos2 CI. - 2m (Y2 - YI) cos a • m (x2 - Xl)
sin a
m2 (x2 - XI) sin2 CI., m2 (x') = m2(Y2 - Y.) . sin2 a
2m (Y2- Y.) sin CI. • m (X2 - x1) cos a
m2 (x2 - XI) cos2 a, tedy M2 = m2 (y')
m2 (x') = m2 (Y2 - Yl)
m2 (X2 - x.) = m2• 70'4
m2,89'6 = m2.160 = (± 0'242 dm)2 jako prve;
střední chyba bodu Dreifaltigkeit v z hled em
k bodu Hochschule
je vždy táž. - Vzájemná
chyba 2 bodů i jejich souřadnic není bez
významu j nemá též býti velká,. na př. ne příliš větší než chýba 1. neb 2. bodu samého. Jinak
mají se pozorování lépe uspořádati. aby tohoto požadavku bylo dosaženo. Zde na př. je m (X2 - X I
mXI' m(YtYI) >mYI
amY2' M (Hochschule-Dreifaltigkeit)
MHochschule a M Dreifaltigkeit,

+

Y

+

+
+

+
+

+

+

>

+

>
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grafických a s nimi spojených témat geodetických atd., čímž naše geografícká veřejnost
je o pokrocích v tomto směru dosažených informována i s hlediska, jež v nejširších kruzích geografických
bylo odedávna zpravidla
opomíjeno. Tuto tradíci vřele vítáme tím
spíše, když si uvědomíme, že velkou většinu naší obce geografické tvoří profesoři středoškolští z venkovských
učilíšť, kteři s velkými ústavy universitními a technickými právě
tak jako s Vojenským zeměpisným ústavem nemohou býti v takovém styku, aby jejich
práci mohli přímo sledovati. Právě pro tuto většinu čsL obce geografické jsou určeny přehledné přednášky na těchto sjezdech, v nichž je podána zpráva o všem důležitějším, co
na dotčeném poli bylo v době od posledního sjezdu vykonáno. Technická veřejnost jistě
s dikem přijme faktum, že v těchto přednáškách
je na rozdíl od dob starších (před převratových) kladen zvláštní důraz na mapy topografické
jako na základ veškeré vlastivědy a dále i důraz na geodetickou a technicky odbornou stránku mapy.
Jednání sjezdu bylo rozděleno do čtyř sekcí, k nimž byla připojena zvláštni sekce:
Plzeň, Plzeňsko a západní Oechy. Pro okruh čtenářstva ZV. bylo z uvedených důvodů
nejzajímavější
jednání v I. sekci pro kartografii
a historickou
geografii.
V prvé řadě to byl velitel Vojenského zeměpisného ústavu brigádní generál Dr.
A n t. B a s 1, který stručně, ale výstižně podal přehled prací Voj. zeměpisného ústavu
od posledního sjezdu čsl. geografů v Bratislavi.
Z jeho referátu
byla patrna jak vědecky zdatná činnost v astronomickém odboru změřením zeměpisných souřadnic více bodů
a účastí na mezinárodním délkovém měření na státní hvězdárně v Ondřejově, tak i záslužná technická práce v oboru voj. topografie
a kartografie,
která je základem celé
řady různých státních i soukromých děl a svou vnitřní hodnotou se může řaditi s úspěchem k nejlepším pracím toho druhu ostatních států evropských. Voj. zeměpisný ústav
právě přikročil k velkému .technickému dílu nového mapování OSR. a v tomto roce začal po prvé mapovati v obecném (šikmém) konformním kuželovém zobrazení.
O tomto zobrazení pro základní úřední mapy Oeskoslovenska přednesl svoje názory
univ. prof. Dr. B. Š a 1a m o n. Přede slav, které mapy má na mysli, t. j. katastrální
mapu, jak je nařízena katastrálním
7.ákonem ze 16. prosince 1927, a voj. topografické
mapy, vysvětlil nejprve zobrazovací způsob (metodu) nějaké mapy všeobecné a pak důležitost volby zobrazovacího
způsobu, nejvhodnějšího
pro geografickou
mapu určitého
ú.zemí. Při tom dovolával se teorie Tissotovy, franc. matematika,
a názorů Labordeova,
franc. geodeta, zdůrazniv při tom, že volba zobrazovací
metody u každé geografické
mapy musí dbáti tvaru, polohy a rozměrů zobrazovaného
území tak, aby jí bylo dosaženo
nejpříznivější utlumení hodnot skreslení a nejpířznivějšího
jejich rozložení po mapě. Jelikož topografické mapy jsou v své podstatě mapami geografickými, tedy mapami územi
2
plošně větších než 200 km , jest volba zobrazovacího
způsobu usnadněna podmínkou, že
to vždy bude nějaká metoda konformní, z které
vyplynou
ostatní
výhody
nejmenšího
skreslení.
V dalším pak poukázal na požadavky,
jimiž byla vedena
kartografická
komise
v geodetické sekci čsl. národního komitétu při otázce zobrazovacího
způsobu úředních
map OSR. Při tom probral veškeré návrhy, jež byly pro zobrazovací způsob základních
úř'edních map OSR. publikačně známy. Na konec srovnával
zobrazovací výhody a nevýhody projekce Dr. Beneše a Ing. Křováka. Po zjištění, že územní pás OSR. je typu
kuželového,
ocenil v dalším návrh Ing. Křováka,
který vychází z kuželového
pásu
v obecné poloze. S těchto hledisk pak ocenil kvalitu topografické
mapy podle kvality
její kostry, kterou právě Křovákův postup určuje a vytyčil i jednoduchost postupu Benešova. Tato by stačila snad pro voj. topografické
mapy, ale jakmile MNO. rozhodlo,
že voj. topografické
mapy mají býti provedeny
touž zobrazovací metodou a z týchž
určovacích údajů jako nová mapa katastrální,
která se má lišiti jen měřítkem a v~-běrem obsahu, nemůže býti o tom sporu, že Křovákovu návrhu přes jeho složitost jest dáti
rozhodně přednost.
Mezj přednášejícím
a prof. Dr. Semerádem došlo o těchto vývodech k delší debatě. Prof. Dr. Semerád zdůraznil zejména postačitelnost řešení Benešova a jeho ekonomické výhody, zatím co prof. Dr. Šalamon se snažil dovoditi, že seznají-li se teoreticky při nějakém problému jeho přednosti, je mu v zájmu kvality vyhověti za cenu složitějšího postupu, jenž v tomto případě by podle prof. Dr. Šalamona nebyl tak nákladný, jak soudí prof. Dr. Semerád.
Potom přednášel pro f. Dr. Sem e rád
o geodetických
pracich a fotogrametrii
v Oeskoslovensku. Jeho přednáška byla zpracována se zvláštním ohledem na potřeby a
zájmy geografů a právě z ohledu na ně snažil se jednotlivé své these vyložiti co. nejnázorněji a nejpopulárněji.
Vedle zásad základní povahy, o něž období od posledního
sjezdu bylo v odborných kruzích zápaseno, nastínil i výsledky vykonaných
praci, zdfJ.razniv jejich význam pro badání geografické a vlastivědné. V souvislosti s touto celkovou koncepci vyzněla jeho přednáška v apel na prohloubení topografických
a zejména
fotogrametrických
přednášek na universitách.
Pro f. Dr. Š v a m ber a stručně vylíčil dosavadní práce spojené s hospodářskostatistickým
atlasem československé
republiky,
který
zároveň předložil
k nahlédnutí
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všem přítomným. Metodickým zpracovamm
i reprodukčním
provedením,
Jez je dílem
Vojenského zeměpisného ústavu, se tento atlas velmi čestně řadí k obdobným podnikum
západních státu.
P Iu k. Dr. Čel' mák z V Z O. referoval
o stavu prací názvoslovné
komise pří
geografickém komitétu národní rady badatelské a o připravované
standardní mapě čSR.,
jež má za úlohu jednak graficky zachytíti
lokalisaci
hlavních
názvu orografických
i
hydrografických
našeho státu, jednak v slovním doprovodu
ve formě abecedního
rejstříku blíže vysvětliti ohraničeni náZVII jeho genesi, případně také stručně zaznamenati
názvy odchylné. Za podpory komise navázal VZÚ. spojeni s ruznými ústředními
státními úřady, aby ve svém oboru pusobnosti v zájmu standardisace
našeho zeměpisného
názvosloví se přidržely při svých pracích těch slovních tvaru a podle možnosti toho vymezení, které podle výsledků prací názvoslovné jsou zaváděny ve VZÚ.
Po něm přednášel mjr.
Ing.
K. Fr Ý b o I' t z V Z O. o obsahu mapy a jejím udržování v souhlase se stavem krajíny. Vylíčil způsoby, jímiž byla evídence organísována
ve voj. země»ísném ústavě ve Vídni a vytkl nejduležítější
data toho se týkající.
Po
převratu VZU., jako první práce, podnikl k obsahovému zlepšení map celou řadu revisí
a reambulancí jednotlivých listu 1: 75.000 a topografické
mapy 1: 25.000. Větší a soustavný příliv evidenčních dat a tím získání možnosti opravy map podle nejnovějšího
stavu v přírodě nastal, když byl vydán služ. předpis Z-IV 1-2 - Evidence map VZO. Vylíčiv pak další dusledky zmíněného předpisu a jeho výhody, podotknul, že tato evidence
naráží na určitou neznalost vojenské mapy, ať již je to po obsahové stránce, tak i po
stránce technické. Celá řada osob se nevyzná v mapě, v jejím čtení ani v jejím posláni
a účelu. Odtud bohužel pramení mnoho polemik, většinou
založených
na neinformovanosti pisatelově, který nezná správný postup zhotovení mapy až k její reprodukci. Jako
topograf tvoří mapu, tak evidence ji udržuje při životě. Dovodiv duležitost v doplňování a udržování map podle nejnovějšího
stavu krajiny,
připomněl
zvláštní
přesnost
těchto dat k opravě nových map VZÚ., zvláště nové speciální mapy 1: 50.000, na níž
právě VZO. začíná pracovati. Dosavadní zpusob získávání a zakreslování
oprav by nestačil té přesnosti, s jakou bude nutno udržovati tuto mapu v evidenci. Proto doporučuje zříditi soustavu divisních topografu, která jediné umožní, aby mapa pracně pořízená
a dílo tak eminentně duležité nebylo hned v počátcích znehodnoceno nějakými nepřesnými opravami, jež přes veškerou snahu VZO. by se do mapy mohly dostati.
Ve vzniklé delší debatě se poukazovalo na nutnost pěstovat znalost úředních map
na školách středních a zvláště vysokých.
Jako další přednášku proslovil kpt.
Ru b e š z V Z Ú. o reprodukci map u nás
a v jiných státech. Po vylíčení ruzných reprodukčních
zpusobů s ukázkami konstatoval, že VZÚ. je i v reprodukční technice na výši doby.
O plagiátu v kartografii
promluvil d o c. Dr. K uch a ř, a zdurazniv nutnost odstranění tohoto nešvaru, navrhl zvolení komise, jež by se zabývala podáním právního
materiálu ve vztahu k této otázce.
Následovala přednáška š t kpt. Dr. Hl á v k y z VZO. o vývoji voj. geologických
map a současném stavu voj. geologie. Při dUležitosti, jež voj. geologie měla za světové
války, je pochopitelné,
že tomuto oboru bude nutno věnovati soustavnou péči v rámci
povšechných branných příprav. Z toho (luvodu připadne ovšem při tom duležitá úloha
i výchově dorostu, tedy v prvním případě ústavum vysokoškolským.
Světová válka poskytuje dostatek zkušeností pokud jde o základní druhy geologických map, vyplývající
z jejich praktického
použití v poli. Základna, na níž lze dále budovati, je tím tedy již
dána.
Jako poslední příslušník VZO. předložil Dr. I. Hon I přednášku
o kartogrametrických měřeních plošné velikosti Čeeh až do začátku
devatenáetého
století.
Citoval
dva seznamy, v niehž přislušný materiál .ie zachován, ale zároveřl připomenul i obtíže,
které při zpracování budou vyplývati
z nejednotnosti
tehdejších měl'.
Konečně p I' o f. .J. M a I í ř promluvil o Herodotově Skythii a Ptolemaiovu konceptu
map střední a východní Evropy.
V tomto referátu podali jsme úmyslně jenom nejpovšeehnější
informaee, neboť všechny přednášky
zde dotčené mají býti v nejbližší době vydány ve sjezdovém sborníku.

Návrh na změnu hranic katastrálních území.
Katastrální
měřické úřady mohou z úředního podnětu, jde-li o veřejný prospěch
nebo o ulehčení při úpravě pozemkového katastru podle §§ 11 a 67 zákona Č. 177 Sb. z.
a n. ze dne 16. prosince 1927, navrhovati změr.u hranic katastrálnich
území. Jelikož § 35
vládního nařízení ze dne 23. května 1930 vypočítává pouze, čím má býti návrh katastrálního
měřického úřadu na změnu hranic katastrálního
území doložen,. popíši zevrubně všechny
přílohy jako příklad návrhu na změnu hranie katastrálních
území Kukleny a Plotiště n./L.
Protokol,
sepsaný při katastrálním
řízeni v Kuklenách dne 30. května 1934 podle §§ 11 a 67 zákona
Č. 177 Sb. z. a n. ze dne 16. prosince 1927 za účasti
nížeuvedených
členu katastrální
ko-
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mise: 1. předseda: za katastrální území Kukleny;
2. náměstek starosty;
3. důvěrníci: za
katastrální území Plotiště n./L.; 4. starosta;
6. důvěrníci.
Komise sešla se o 8. hod. ranní na místě, stanoveném v pozvání. Předseda zjistiv,
že všichni členové byli řádně pozváni (viz přílohy) a že všichni členové se dostavili, zahájil jednání přednesením úkolu svěřeného komisi ku projednáváni. Při komisionelním
řízení za účelem přezkoušení neb obnovení hranice katastrálních
území Kukleny a Plotiště n./L. komíse shledala, že stará hranice katastrální
nepřimyká se již podle § 11,
cdst. 2. kat. zákona po celé délce přirozeným rozhraničovacím čarám a proto usnesla se
komise podle § 31, odst. C katastrá1. zákona' ze dne 16. prosince 1927 a § 35 vládního
nařízení ze dne 23. května 1930, č. 64 Sb. z. 3, n., aby nová hranice katastrá1. vycházela
ze staré hranice kat. území Kukleny a Plotiště n./L., šla podél veřejné cesty pp. 614/12
do společného styku katastrálních
hranic tří katastrálních
území: Kukleny, Plotiště n./L.
a Svobodné Dvory.

Snímek
katastrální
mapy
pohraničního pásu
o 'povolení změny
hranice
kat. územf: Kukleny-Plotiš-

tě n./L.

Novou hranici kat. území tvořily by podle připojeného
snímku mapy katastrální
pohraničního pásu držebnostní hranice následujících parcel:
V katastrálním
území Kukleny:
Nová hranice katastrální
vychází z bOdu "a" na staré hranici katastrální
a tvoří
ji dále pp. 614/12 veřejná cesta v části "a, b, c, dOl, kde bod "d" nalézá se na staré hranici
katastrální
ve styku tří katastrálních
území: Kukleny, Plotiště n./L. a Svobodné Dvory.
V katastrálním území Plotiště n./L.:
Nová hranice katastrální
vychází z bodu "a" na staré hranici katastrální
a tvoří
jí dále pp. 1579 veřejná cesta v bodě "a", pp.' 675 v bodě "a", dále z kat. území Kukleny
pp. 696/2 v části "a, bOl pp. 696/1 v části "b, c", kde bod "c" nalézá se na staré hranici
katastrální,
pp. 684/1, pp. ,1566 veřejný náho n v bodě "d", kde bod "d" nalézá se na staré
hranici katastrální
ve styku tří katastrálních
území: Kukleny, Plotiště n./L. a Svobodné
Dvory.
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Navržená změna katastrálních území je totožná s hranicemi držebnostními a na
místě samém vyznačena mezníky.
Po schválení navržené změny hranice kat. území: Kukleny a Plotiště n./L., bude
nutno přecházející parcely buď sloučiti, anebo nově utvořené přečíslovati za posledni
nejvyšší pozemkovou 'parcelu toho kterého kat. území, jak uvedeno v přiložených ohlašovacích listech.
Výlohy, spojené s překatastrováním, hradí státu (finančni a soudní správě) obě obce
společně.
Přečteno, schváleno a podepsáno.
Předseda komise katastrálního měřického úřadu 'II Praze:
Zf! kat. území Kukleny.
Za kat. území Plotiště nad Labem:
Členové komise:

Z dvojmo vyhotovených opisů protokolu předají se po jednom opisu s příslušným
snímkem kat. mapy pohraničního pásu zúčastněným obecním úřadům za účelem schválení
navrhované změny hranice kat. území oběma obecními zastupitelstvy. Usnesení obecních
zastupitelstev musí sděliti dotyčné obecní úřady katastrálnímu měřickému úřadu (oddělení pro nové měření) písemně a doložiti: 1. výpisem usnesení obecního zastupitelstva,
2. vyhláškou o tomto usnesení, opatřenou doložkou o vyvěšení a snětí a potvrzením, že
k ní nebylo podáno žádného odvolání (námitek), 3. prohlášením obecního zastupitelstva
o náhradě výdajů, které vzejdou státu (finanční a soudní správě) provedením povolených
změn v katastrálních perátech a veřejných knihách. Toto prohlášení musí býti doloženo
potvrzením, že bylo schváleno usnesením obecního zastupitelstva.
Čís. jed
.
Změna hranice kat. území:
Vyhl á š k a.
Obecní zastupitelstvo v
~
usnesením se dne '. -----.---------- 19
schválilo na základě návrhu katastrální komise uvedeného v protokole, aby za účelem
úpravy katastrální hranice mezi katastráln ím územím
.

v úhrnné výměře __- -

--.--.-

-

2. z katastrál. území
byly postoupeny tyto pozemky:
v úhrnné výměře
Veřejně se vyhlašuje.

-.----..-

.
.

-.

Starosta:

K této vyhlášce nebylo
podáno žádné odvolání.
Stvrzuje:

Vyvěšeno dne:
Sňato dne:
Podpis:

Čís. jed
.
Změna hranice kat. území:

Obecní zastupitelstvo v - -..-- ·ČíS. jed
schválilo na základě
19· __změnu hranice kat. území:

v Praz e.
- usnesením ze dne
19
návrhu katastrální komise ze dne -

.

o

Přílohy:
1. Výpis usnesení obecního zastupitelstva v···-···-·················· ze dne
19 .
2. Vyhláška o tomto usnesení obecního zastupitelstva ze dne
_ 19 - .
č. j
opatřená potvrzením, že k ní nebylo žádného odvoláni.
3. Prohlášení obecní rady v ....··--..··..·.... podle § 35, odst. "a" vI. nář. č. 64/1930 o převzetí výdajů, které vzejdou státu provedením povolených změn v katastrálních operátech
a veřejných knihách.
Teprve po doručení obecními úřady, ooecními zastupitelstvy schválené, katastrální
komisí navrhované změny hranic, vyhotoví katastrální měřický úřad (oddělení pro nové
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měření) příslušné oWašovací listy a výkazy přecházejících
pozemků pro každé území
zvláště.
Ohlašovací listy obsahovati mají pouze navrhovanou změnu; všechny ostatní změny
současně vyšetřené podle § 57 kat. zákona, mají se provésti zvláštními ohlašovacími listy.
Ke spisu přiloží se čtyři snímky katastrální
mapy jako přílohy dvojmo vyhotovených protokolů a ohlašovacích listů o navrhoyané
změně, na kterých je nová hranice
zřetelně vyznačena červeným pásem.
Výkaz
které
"'0
l::l~
>N

QJ

2Q~
1

přecházejí

II~~
I

z katastrálního

I

Držitel

I

J méno

I 696/1 Družstvo
diště

2

pozemků,

území K ukleny

1'01.

Bydliště

dl} katastrál.
Čistý
výnos

Výměra
ha! ri

území Plotiště

1m

2

n./L.:

Poznámka

Kč \ h

skla-

.....

Kukleny

II

Dohromady 11

h

14 25

~

21 04
1 1 11

6

30
94

10 124

Takto vyhotovený
návrh zašle se příslušné berní správě se žádosti, aby podle § 35,
odst. 8 vI. nař. ze dne 23. května 1930. č. 64 Sb. z. a n. vydala výkaz o výši samosprávn5'ch přirážek k přímým daním v uvedených kat. územích a úhrnné výši předepsaných
daní v těchto katastrá1. územích, jak se jevily před zamýšlenou změnou a jak by se
jevily po zamýšlené změně.
Po vyhovění berni správou, zašle se spis postupně místně příslušnému knihovnímu
soudu a okresnímu úřadu ku potvrzení, že z jejich strany není proti navrhované změně
námitek, načež se celý spis se všemi doklady předloží zemskému finančnímu ředitelství
k dalšímu úřednímu řízení.
.
Bylo by v zájmu věci, aby nadřízené úřady správně vyhotovené a doložené ná·
vrhy povolovaly tak, aby je bylo možno vždy ještě v zimním období v operátech pozemkového katastru
provésti. Nestane-li se tak, nastanou vyhotovením
nového operátu
nesrovnalosti. Doporučovalo by se, aby se proto v takovém případu vyhotovovaly
opisy
ohlašovacích listů o navržené změně s příslubnými snímky a zaslaly místně příslušnému
katastrálnímu
měřickému úřadu, aby proveul navrhovanou
změnu hranic záznamem.
Ing. Há-va Ignác.

Literární novosti.
Posudky.
Stanislav Y e s t e r: Příprava na těžké doby. Praha
1935. ,Borový. (Str. 48, cena
Kč 3'-.)
Ve sbírce "Ú v a h y a pře d náš k y", č.2, vyšla tato brožura. Její autor je dobře
obeznámen s vojenskými poměry u nás i v cizině. Ve stati .•Generálové, štáby a technika"
přimlouvá se za intensivní zmotorisování armády a za zařaďování techniků do armády.
Jak u nás dívají se na inženýry v armádě, vidno z toho, že v leteckých plucích není ani
jediného inženýra, rovněž ani v jezdectvu, ač je tam eskádrona obrněných aut. Ve strategické ekonomii uvažuje, oč je dražší prohraná válka než ozbrojený mír. Brožuru lze do·
poručiti každému inženýru, neboť získá z ní mnohé poučení, nechť byl vojákem nebo
nebyl.
I' i i ';
A.
Karel K o s t k a: Busola ,jako výškoměr. Tabulky výšek stromů, trigonometricky
změřených. Nevyhnutehiá
příručka pro každého kolegu, berní taxátory a zařizovatele, jimž
uspoří svou přesností, přehledností a. účelností mnoho 'práce. Dva díly s obrázky, návody
a tabulkami! 25 Kč.'
Tno. Ed. Jelinek.
F. Voli a e F. Por r o: Fotografia
aerea ne~1i usi civili e militari. 481 illustrazioni originali. Ulrico Hoeppli, Milano 1932. Stran. 453.
Vzorná publikace italská o fotogrametrii,
mající za účel rozšíření znalosti á užití
fotogrametrie
pro topografii zvláště. Obsahuje část, zabývající
se základními problémy
letecké fotogrametrie,
dále část o stereofotografii a jejím užití pro leteckou fotogrametrii,
a v dalším oddílu vojenským užitím letecké fotografie ve válce pozemní, námořní a letecké. Zvláště popisuje leteckou službu fotografickou
v armádě francouzské, německé a
ita1ské. Na konec je připojen slovníček s výkladem vÝznamu slov, užívaných ve spisu a
O'bsáhlý soupis literatury
francouzské, italské, španělské a německé.
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Kniha je velice jasně a přehledně psána, obsahuje nejen teoretická
odvozeni, ale
i konstruktivní
skizzy přehledné různých typfi strojfi restitučnich. V obrazové části je to
snad největši publikovaná
sbírka leteckých fotog-rafií pro vojenské využítí letecké fotog-rafie nejen pro formy terénu, nýbrž i pro různé předměty na povrchu a bojové prostředky a pro kontrolu střelby hrubého dělostřelectva.
Knihu lze doporučiti
všem, kteří
mají zájem na fotog-rametrii.
Petřík.
Vyšlé knihy.
.
Roussilhe.
Poivilliers
et Ferber:
AppareIJ fran~als pour redressement
et restltutlon.
Vydala
Edition de la Revue ďOptique téorique et instrumelllale. 3-5. Boulevard Pasteur, Paris 1935.
L. P. CI e r c: Quatrlemes Congres et exposltlons Internatlonaux
de Photogrammétrle.
(Vydavatel
týž jako u předešlého spisu.)
Kemmer
& Reinhold:
Dle Wertabschlltzung
der Obstbllume. (104 str.) Cena M 2'80- Verlag
UJmer, Stuttgart.
C h o f f a t: Oe I'appllcatlon
de la téléphotogrammetrle
en topographle
ďexploratlon.
(Lausanne,
Imprimérie commerciale.)
,
Emil B a I u: Coordonnées géographlques
et rectangulalres.
Stran 210. Vydal E. Balu, 3, Rue Chevreul.
lyry

1935.

Odborná pojednání

v časopisech.

ZprAvy veřejné služby technické, Č. 21. Ing. J. K ř o v á k: Měřeni úhlu v budou ci základni slti československo.
Vojensko-technlcké
zprávy, č· 9. Dr. V. S m o I a ř a Ing. J. K vět on: Návrh soustav souřadných os'
a značek veličin uživaných v aerodynamice a mechanice letu. H. S vo bod a: O komunikační plán ČSR.
Věstnlk Inženýrské komory, Č. 19. Arch. Dr. VI. Jež e k: Cena pozemku v odhadní hodnoté nemovitosti.
Technik, č. 1 (řijen 1935) má společný námět .Nejúčelnějšl metoda studia na vys. školáCh techn." a otlskl
články rektorú Dra J. S v o bod y, Dra R. Vo n dr á Č k a, Dra A. Ti c h é ho, Dra A. G I a z u n o v a, dále asístenta Dra J. Pro c h á z k y, posluchače lngC. J. Ne vol e, a prakt.ka Ing. V. Vo n dr á Š e.
Oeometarskl I geodetskl glasnlk. Č 3: A b a k u m o v: Kritika nových metod pro stanoveni azimutu
zemského předmětu. Dr a Ž i é: Parcelace - dělba. - Triangulace v Banátě, K r a I j: Dnes jako před tisici roky.
I v on: Pohled na rozvoj katastru v Jugoslavii. Č. 4: A o a k u m o V· Kritika nových metod pro stanoveni azimutu
zemského předmětu. Čr n i v e c: Srážka katastrálnich plánu. Rud I: Měřeni a redukce polygonových stran.
Ta n o v i č: Nově měřeni ve Vehké Oorici v savské banovině. M i I i a nič: Problém meznikovani. - Jak oy se
mělo orKanisovati meznikováni.
Izvjestlja Obščestva rusklh zemlemjerov (Beograd,', č. 5. S a po c k o: Základy geodetické práce v Rusku
a jejich soudobý' stav. (Dokončeni.)
Przegll\d mlemlczy 1935, Č. I: Wa r c h a I o w s k i: Světla a stfny. J ach i m o w s k i: Vyrovnáni pohgonálnlch sitl se zřetelem na vliv chyb v měřeni stran a úhlú (pokračováni)· H a u s b ran d t: O zmirněnl poza
davků technické instrukce M. R. (mlnist. zemědělstvO a R. R. (reform. rol.) při scelovacích pracích. D 0r o ž y JÍs k i: Rozhraničeni a regulace v bývalém Pelsku. Přehled pfsemnictví. Běžné vědomosti. C. 2:
S a w i c k i: CelelCl vůči pravdě. J ach i m o w s k i: Vyrovnání polygonálnfch síti se zřetelem na vliv
chyb v měření stran a úhlů (dokončenO. K r z y s 1-k o w s k i: Na úsvitu sjednoceni zeměměřičů v jedné
organisaci. Memorandum svazu přfsežných zeměměřičů ve věci snižení sm!uvených odměn za vykonané práce
agrárně-měřičské. Běžné vědomosti. C. 3: W a r c h a 10 w s k i: Nesprávné úsudky. K a h I: Emil Kap!fJÍski
(nekrolog). I n Ž. zem ě měř i Č (ánOnym): Běžné úlohy. C z e k a I i li s k i: Možnost změn v instrukCi
M. R. (minist. 1-emědělstvl) a R. R. (reform. rol.). II a u s b ran d t:
Odpověď CzekaliJÍskému. Přehled
plsemnictvl. Běžné vědomosti. C. 4---5 (dvojČís.): S a w i c k i: Trpký oběžník. S m o I s k I: Zjištěné nedostatky a závady v měřiéských operátech a směrnice k správnému způsobu vyhotovovánl
operátů.
C hoj nic k i: Repetični teodolit Wildův. B y c h a w s k i: Optické měřeni délek při polygonisaci a podrobném měření. K r z :I's z k o w s k I: Po sjednocení svazů
měřičsk~'ch. ~ o r o ž y JÍs k i:
Rozhraničení
a regulace v bývalém Polsku (pokračovánI).
Pře hled písemnictvl. Běžné vědomosti. C. Ó. By c h a ws k i: Optické měřeni délek při polygonisaci a po drobném měření. L o r e n z. K I u z n i a k. J ach im o w s k i: Ve věci vyrovnání polygonů. K a c z m are k: Stav měřičských prací. v městech republiky
polské. Přehled písemnictví. Běžné vědomosti. C. 6: B y c h a w s k I: Optické měřeni délek při polyg'misacl
a podrobném měřen •. Locenz,
Kluinlak,
Jachimowskl:
Ve věci vyrovnáni pOlygOllÚ. Kaczmarek:
Stav mětičských pracl v městech republiky polské. Přehled písemnictvl. Běžné vědomosti.
Ing. Cingro§.
Pozemková Reforma, č. 4-5. Má I e k, P a vel, S v o bod a, Z a t I o u k a I : Kolonisace v čsl. pozemkové
reformě. (Dokonč.)
Joumal des Oéometres Experts et Topographes Fran~als. Č. 178 (srpen). René Danger:
Prédéces·
seurs et successeurs. J ach i m o w s k i: Compensation polygonale. ESS1i d'une détermination simultannée des
poids des cotés et des angles des pglygones. R. Ma r t in: Coup ďoeil d'ensemble sur la Photogrammetrie
aérlenne et terrestre (pokrač. v č. 179). C. 179 (zář/). 1- Ma r ti n: Comment réaliser la Nouvelle Carte de France
li 1: 50.000.J. Leg r o s: Mire de précision divisée sur invar. Rud o If: Le géometre en AlIemagne.
Blldmessung und Luftblldwesen.
Č. 3. Dr. K ij hni e: Oas photographische
Bild als objektiver Zeuge
bel Gericht. Dr. La c m a n n: Die photogrammetrische Erfassung atomarer VOfl(iinge. B u r k h a r d t: Photogrammetrische Aufnahmen zur Festlegung von Oebliudeschiiden. Dr. v,. O r u ber: Beitrllge zu Theorie und Praxis von
Aeropolygonislerung und Aeronivellement. Dr, A. B uch h o I z: Uber einen neuen Umzeichner. - V části vzpomlnkově je uveden životopis prof. Dr. Karla Koppeho.
Allgemelne Vermessungs-Nachrlchten.
Č. 12: U I b r i c h: Optische St,dtvermessung
mit der RedtaHandlatte von Zei6 (podrobná úvaha práce s novou lati o délce 9~ cm). Č. 13: I dle r: Praktische Anwendung
der maschenweisen Abbildung triRonometrischer Punkte bei der Umrechnung der Soldnerschen Koontinaten in
das Gau6-Krugersche Einheitssystem. Č. 14: Ha pp ach: Warum Lattenmessung bei Polygonseiten? (a č. 15 navrhuje odstraněni .předpotopni" měř. latě). Č. 16: Li n d ing e r: Der parallaktische Winkel im astronomischen
Dreieck als BestimmungsstUck (a č. 17, 18). Č. 18 a 19: Kr e b s b ach: Was hei6t Wirtschaftlichkeit im Vermessčungswesen? (prvnl cel).oupoctěná práce Iiterárnl soutěže A. V. N. na téma Co jest hospodárnost v zeměměřičstvl?}
. 20: Se h III t z e r: Uber die Berechnung des.Ruckwilrtseinschnittes
mit einfacher und Doppelrechenmaschine.
R li h r s: 100Jahre Br~mer Vermessungswesen. C, 21 : G e i 61 e r: Was hei6t Wirtschaftlichkeit lm Vermessungswesen? (2. cena.) H e II e r: Die Ermittlung der Fehlerellipse nach der E2genschen Tafel mil Hilfe der Gewichtskoeffizlenten [aa]. [~@] und [a@]. Č.22: S",Ch i ě'f e r d e c ker: Zentrierung von Winkelbeobachtungen. S ch wede~
Die Katasterplankartel:
5000 kontmt. •....23: Mi t tel s t a e d t: Welteres zur Geometrie des ebenen Vierecks.
Se h i e f e r d e c ker: Herablegung unzuglinglicher Festpunkte.
F. 8.
Osterrelchlsche
Zeltschrlft fnr Vermessungswesen.
Č. 3. D 0.1 e ž a I: Senatsrat Ing. Siegmund Wellisch
zum 70. Oeburtstag). Wa 1e k: Einige besondere Punktbestimmungsaufgaben in vektoriener Behandlung.
F. S.
Zettschrlft fOr Vermessungswesen.
Č.14: Lacmann:
Ůber eln Oerlit zur r8schen Berechnung von
Tachymeterpunkten. Her r m a n n: Polygonzugsmessungen mit dem Bo6hardt-Zeiss- Tachymeter. I m a n d: Was das
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Umlegungsverfahren aIles vermag! Č. 15: G a I ach o w : .Die Ausgleichung elementarer Dreiecksgruppen. L Ude m an n:
Die MeLlgenauigkeit des Noniusmikroskopes am 8 cm-Theodolit. Roh s: Bremische Ausstellung fUr Landesvermessung
anlliLllich des lCOjlihrigen Bestandes des J<atasleramtes. Ob e r a r z b a ch e r: Getreidematle lm rechtsrheinischen
Bayern zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Č.)6. S c h a II hor n: Ein weitererBeitrag zur I(oordinatenumwandlung mit
HUfe von Zahlen und graphischen Tafeln. C. 17. S c h i ve: Zur B<grUndung des Ausgleichungsprinzips. - Richtlinien
fUr dle Neublldung deutschen Bauerntums (zákon ze dne 1. června 1935. - I(olonisace a její f nanoováni).
F. S.
Me nleclbas
un Kulturtechnlkas
Vestnesls,
č. 4-6. Van a g s: Technické základ y katastrál. měření. J.
Soriano-Vigners:
vývoj fotogrametrie ve Španělsku. Cartographe Ordovásův. A. M.: Poznámky k detailnlm
katastrál. pracem. - Repetični teodolit WUdův TI' D o u g I a s: Geodetická výstava v Moskvě.

Zprávy spolkové.
z

Jednoty čs. úř. autor. civilních geometrů v Praze.
Schuze pracovního
výboru
Jednoty konala se dne 5. října t. r. za přítomností
13 členů, dva členové se omluví!i.
Schůzi zahájí! předseda Ing. Fiirst a referoval o stadiu jisté čestné záležitosti a ujednáno intervenovati
za příčinou urychleného vyřízení tohoto případu. Dále referoval o několika případech čestného řízení pro porušení vážnosti stavu, jehož se dopustili kolegové
zřizováním filiálek, oferováním pod minimální tarif a obnovováním hranic již jiným kolegou dříve vytyčených .• Tak postupovati v posledním případě, byli kolegové již několikráte upozornčni, posledně ve zprávě o schťizi pracovního výboru, uveřejněné ve Věstníku
Inž. komory ze dne 21. října 1934 a Zeměměřičském věstníku ze dne 5. listopadu 1934.
Nato projednány záležitosti podle pořadu. Volný návrh, podaný naším kolegou na
valné hromadě Inženýrské komory, o povinném doložení žádosti za osvobození novostaveb od daní domovních geometrickým plánem, byl projednáván Jednotou již v roce 1933.
Na základě tohoto jednání došel nás přípis ministerstva
financí ze dne 24. října 1933,
Č. j. 11.160/33-11Il7, z něhož upozorňujeme kolegy na následující odstavec: "Na podání ze
dne 24. ledna 1933, č. j. 6/33, sděluje min. financí, že podřízeným finančním úřadům bylo
doporučeno, aby při projednávání
žádosti za dočasné osvobození novostaveb od domovní
daně žádali od stavebníků kromě dokladů, uvedených v § 137, odst. 2. zák. o př. d. a
prov. nař. k němu, také geometrické (polohopisné) plány, vyhovující ustanovení § 51 kat.
zákona."
Jako zástupce Jednoty na sjezdy "Stálého výboru mezinárodni federace zeměměřičské" navržen kol. Ing. Vladimir Ročák a jeho zástupce pro Prahu koL Ing. Josef Dítě,
kteří tyto funkce přijali. Příští rok bude se sjezd konati v Bělehradě. - Po debatě o návrhu kol. Ing. Faltuse, .JanČe a Štěcha usneseno
intervenovati
v ministerstvu
financí.
Kolega Ing. Kural přednesl zprávu pokladní a usneseno upomenouti, po případě
žalovati prostřednictvím
právního zástupce ony kolegy, kteří dluhují členské příspěvky
vice než dvouleté. Poté schůze skončena.
Ret. Ing. Vlk.
Ze Spolku čs. inženýrů státní služby měřické. Pokladník vyzývá kolegy k zaplaceni dluhujících členských přispěvku za rok 1935.
Spolek čs. inženýrů státní měřické služby žádá kolegy, kteří odbírají časopis ústředí
správních inženýrů "Správa a technika" a dosud nezaplatili předplatné, aby tak učinili
(šek byl přiložen k ukázkovému číslu). Současně upozorňujeme kolegy, kteří časopis neodbírají, aby se k odběru přihlásili u kol. Ing. Ballyho, Praha II., Na poříčním právu 1,
Zemský úřad. Oasopís "Správa a technika"
snaží se o hodnotné uplatnění správního
inženýra ve všech oborech stát ni služby a bojuje za zrovnoprávnění
inženýrů
státní
služby s jinými kategoriemi vysokoškolského
úřednictva.
Bez odborného tisku nelze
účinně tyto samozřejmé požadavky prosazovati a jest proto stavovskou povinností každého správního inženýra, aby časopis "Správa a technika" odebíral.

Různé.
Nové komise pro zkoušku k dosažení autorisace civil. geometra u zemského úřadu
v Praze a Brně jsou ustaveny jmenováním místopředsedů
a členů. V Oechách funguje
tato komise již od ja.ra t. r., na Moravě (jak je podivným toto opoždění!) teprve nyni byli
funkcionáři jmenováni. Předsedou každé komise (i pro ostatní civilní techniky) je zemský
přednosta techn. služby, místopředsedy
jsou úředníci zemského úřadu a členové vybraní
z řad úředníků veřejných, z civil. techniků a profesorů, činných v příslušném odvětví
technickém. (Viz vlád. nař. č. 149 ve Sb. z. a n. z 1934.)
V komisi pro autorisačni zkoušku civilně geometrovskou jsou tito odborníci:
V Oe c h á c h: Místopředseda: Ing. Václav Sůva, vrch. měř. rada; členové A. za
úřady měřické: Ing. V. Šedivý, Ing. J. Brandl a Ing. Fr. Tamchyna, vrch. měř. radové
od zem. fin. ředitelství v Praze, B. za profesory: Dr. h. c. Ing. J. Petřík, Ing. Dr. J. Ryšavý, Dr. Fr. Fiala a Ing. Dr. A. Haerpfer, C. za civiL geometry: Ing. V. Kural, Ing. Fr.
Prokůpek a Ing. V. štech.
Na Mor a v ě: Mistopředseda: Ing. Martin Veverka, měř. rada; členové A. za měřické úřady: Ing. AI. Krejcar, Ing. AI. Šimek, vrch. měř. radové, oba od zem. fin. ředit.
v Brně, a Ing. Dr. Jos. Růžička (zemský úřad v Brně); B. za úř. opráv. civ. geometry:
Ing. Rud. Janč, Ing. E. Faltus a Ing. V. Beck; C. za . profesory: Ing .. Dr. A. Semerád,
Ing. Dr. A. Tichý a Ing. Dr. J. Loschner.

1935/143

Ostatní kategorie civil. techniků mají za místopředsedy*): pro obory stavební vlád.
rada Ing. V. Dajbych (vI. r. Ing. B. Šel), pro obor vodohospodářský
a zemědělskotechnický vrch. zeměd. rada Ing. J. Drahorád (vI. r. Ing. A. Madlmayr), pro obor lesní vrch.
lesní r. Ing. G. Rus (vI. r. Ing. H. Miček), pro obor hospodářskotechnický
vrch. zeměd. r.
Javůrek (zeměd. r. Ing. H. Pilka).
jar.
Možnost úlev pro složeni II. státni zkoušky
z oboru zeměměř. inženýrstvi
pro
bývalé absolventy učebných běhů pro zeměměřiče jest, jak sděluje Věstník Inženýrské
komory č. 17 z 1935, dosud v případech výminečných docilitelnou. Ministerstvo školství
a nár. osvěty v je dno tli v Ý c h případech, po návrhu vysokých škol technických, zamýšlí poskytnouti
některé úlevy (frekvence přednášek a cvičení, kolidují cích se zaměstnáním žadatele). Je tedy třeba podati žádost na vysokou. školu technickou a odůvodniti
ji příslušným způsobem. Kolegové, využijte této p o s 1e dní možnosti k složení II. státní
zkoušky, ať k mnoha stům snaživých kolegů staré generace, kteří II. státní zkoušku vykonali ve chvályhodné snaze prohloubit své teoretické vzdělání ovšem bez hmotných
zisků - přibudou další desítky.
Můžeme se chlubiti, že starší generace z velké části složila II. státní zkoušku. Podobné případy nenastaly v žádném stavu. Je to tedy dokladem, že nejen že c h těl i
jsme i ve věku pokročilém, tedy od měř. koncipisty a asistenta civilních zeměměřičů po
ministerského radu, dosíci vyššího odborného vzdělání, jehož býv. Rakousko nám neposkytovalo a OSR. vlivem :(:aujatých lidí dala hodně pozdě - ale že to také spi ň u j e m e.
JAR.
K systemisaci. Gewerkschaft der deutschen
Finanzbeamten
mit Hochschulbildung
v Litoměřicích
podala za min. financí memorandum, kde žádá, aby měřičským úředníkům při projektované
nové systemisaci vydatně byl upraven postup do vyšších plat.
stupnic tím, že třetina míst byla by v 6., polovina v 5. a zbytek v ostatních stup. plat.,
při čemž má v každé zemi být zřízeno aspoň 1 místo ve 2. pl. stup. Zvlášť zdůrazňuje se
špatná systemisace na Slovensku, kde středoškoláci vykazuji lepší postup než zeměměřičtí
inženýři v resortu min. financí.
Nová mapa Voj. 2'eměpisného ústavu. Vedle řady sekcí původního vyměřování a
J:eambulovaných sekcí topografických
plánů vydal V. Z. Ú. tyto listy speciální mapy 1: 75.000 - s českoslov. názvoslovím: Pelhřimov, Chrudim, ML Boleslav, Žamberk, Písek,
Jihlava, Mor. Budějovice, Třebíč, Nové Město n./Váhom a Nitra, vesměs v barvě černé, dále
se zeleným nátiskem lesů: Pelhřimov, Chrudim, Žamberk, Nitra a Klatovy. - Dále vydal
tyto mapy: list spec. mapy 1: 75.000 s úředním názvoslovím a se zeleným nátiskem lesů,
sekci Č. 4471 - Tuchla. Mapu vzdáleností 1: 300.000 list A-2 Domažlice (opravené a doplněné vydání) a jiné úřední mapy: soutisky z lesů speciální mapy 1: 75.000 Levoča a
okolí, Most a okolí, obě s úředním názvoslovím a se zeleným nátiskem lesů.
Ing. Ed. Jelínek.
Upozorněni. Do celého nákladu Č. 9 našeho časopisu je vložena příloha fy Karel
Krá 1, Krakovská ul. 25, první čes. továrna chem. papírů.

Osobní.
Nový přednosta stav. úřadu odbor 1. hlav. města Prahy. Dekretem ze dne 7. října
t. r. jmenoval primátor hlav. města Prahy Dr. Baxa vrch. měř. radu Ing. Ant. B e n e š e
přednostou stav. úřadu, odbor 1 (měřický). Tímto jmenováním přešlo vedení měř. úřadu
z rukou stav. inženýrů do rukou inženýrfl měřických.
Spravedlivý
požadavek
"Klubu měř. inž. hlav:. města Prahy" konečně našel sluchu
na kompetentních
místech pražské radnice.
Nově jmenovaný přednosta je odborník na
slovo vzatý a bude jistě zárukou zdárného vedení a vývoje svěřeného mu úřadu. Jeho
jmenováni bylo uvítáno
nejenom v řadách měř. úřednictva
hlav. města Prahy, ale
i v řadách všech zeměměřičů .
•Jeho činnost odborná a činnost odborová musí býti příkladem všem mladším kolegům. kterým je nový přednosta nejenom učitelem, ale i zářným příkladem.
Vrchní
rada Ing. Beneš je jeden z těch málo pracovníků, kteří se zasloužili o stav měř. inženýrů na pražské radnici. Jeho jmenovánim uznal primátor
hlav. města Prahy, jakož
i technický a osobní referent odborné vzdělání a zkušenosti
nového přednosty,
které
jsou zárukou zdárného chodu svěřeného mu úřadu.
-dr.
Ze služby katastrální
na Slovensku. 1. Při jat i za měř. aspiranty:
Ing. Emil
Salák, Ing. Oldřich Šanda, Ing. Oldřich Mrkos, Ing. Karel Kohoutek a Ing. Vilém Jachan. 2. Jme n o v á ni: měř. radou Ing. Jaroslav
Rezek, měř. komisaři
Ing. Ferdinand Pečenka. Ing. Josef Fuka a Ing. Karel Matuška, a měř.koncipistou
Karel Hynie.
3. Pře 1o žen i: Ing. Václav Vankát do ministerstva
financí v Praze, Ing. Dr. Jan
Císař k odděL XV. g. f. ř. k dohlédací službě, měř. koncipista Ing. Ferdinand Frohlich
do Trnavy, a měř. koncipista Ing. Oldřich Mrázek do Bratislavy.
4. Z e s 1už byv
ys t o u pil:
Ing. Vlad. Govorecký.
*) První jména jsou členové komise pražské,
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druhá jména členové komise brněnské.

