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Boltzovu methodu vyrovnání trigonometrických sítí lze s výhodou aplikovat - za jistých předpokladů -
i pro vyrovnání sítí výškových. Odvození vztahů a způsob výpočtu uvádí tento článek. Za podnět srdečně
děkuji p. prof. Ing. Dr. Jos. Ryšavému.

Roku 1923 uveřejnil H. B o I t z způsob vyrovnání
trigonometrických sítí, při kterém - za předpokladu
stejné váhy měřených směrů a jednoduchého tvaru
sítě - koreláty se vyjadřují jako funkce absolutních
členů rovnic závislosti, t. j. jako funkce uzávěrů troj-
úhelníků (H. Boltz: »Entwicklungsverfahren zum
Ausgleichen geodatischer Netze nach der Methode
der kleinsten Quadrate, Berlín 1923). Pro úplnost
uvedu stručně základní myšlenku Boltzovy methody
podle prof. Dr. Fialy, Geodetické počtářství m., Pra-
ha 1938. (Srov. též prof. Dr. Ryšavý, Vyšší geodesie,
Praha 1947, str. 486,)
Uvažujme jednoduchý, volný řetězec, pro který pla-

tí jen rovnice trojúhelníkové (obr. 1), ve kterém jsou
měřeny směry 1 až 18 se stejnou vahou. Uzávěry
trojúhelníků označme Ul' U"' U3, U4, opravy namě-
řených směrů vlJ v2 •••• VIS'

7

5

Rovnice závislosti, odvozené způsobem známým
z vyrovnávacího počtu, budou:

-VI +v2 -v3 +v4 -V5 +V6 + Ul = O
-V4 +v5 -V7 +VS -V9 +V10+ U2=0 (1)
+v9 -vlo+vn-v12+v13-v14+ U3=0

-V13 +V14-V15 +V16-V17+V1S + U4=°
Normální rovnice pro koreláty soustavy rovnic zá-

vislosti (1) mají v tomto případě charakteristický
tvar:

+ 6 k1 - 2 k2 + Ul = °
- 2 k1 + 6 kz - 2 k3 + U2= O

-2k2 +6k3-2k4+ U3=0

- 2 k. + 6 k4 + U4 =O
Z rovnic (2) je zřejmo: i-tá rovnice platí pro í-tý

trojúhelník řetězce a obsahuje tři koreláty, z nichž
koreláta ki má koeficient + 6 koreláty ki-1 a
ki+j

sousedních trojúhelníků koeficienty - 2. Ab-
solutní člen je roven Ui' Na začátku a konci
řetězce, kde nejsou sousední trojúhelníky, má pří-
slušná koreláta koeficient rovný nule.

Boltz ukázal, že koreláty soustavy rovnic (2) lze
vyjádřit jako funkce uzávěrů UlJ U2, U3, U4, a to:

k1= /n Ul + /12U2 + /13U3 + /14U4

k2 = /21Ul + /22U2 + /23U3 + /24U4

k3 = /31 Ul + /32 U2 + /33 U3 + /34 U4

k4 =/41 Ul + /42Ul2 + /43U3 + fH U4

při čemž platí fik= lid, Koeficienty /ik jsou pro ře-
tězec o určitém počtu trojúhelníků a tedy určitém
počtu podmínek čísla stálá. Na příklad pro řetězec
o 4 trojúhelnících platí:

kj=
- 0,19091 Ul - 0,07273 U2 - 0,02727 U. - 0,00909 U4

k2=
- 0,07273 Ul - 0,21818 U 2 - 0,08182 U. - 0,02727 U4

k.= (4)
- 0,02727 U I - 0,08182 U2 - 0,21818 U 3 - 0,07273 U 4

k4=
- 0,00909 Ul - 0,02727 U 2 - 0,07273 U. - 0,19091 U4

Koreláty se tedy vypočtou velmi snadno přímo
z uzávěrů trojúhelníků pomocí Boltzových tabulek,
aniž je nutno sestavovat rovnice závislosti a rovnice
normální. Stejně snadný je výpočet oprav z vyrovnání
podle známých rovnic.

v1= a1 k1 + b1 k2+ CIk3 + d~k4

~=~~+~,+~~+~~ (~

Vn= an k1 + bnk2 +cnk3 + dn k4
. neboť koeficienty ai, bi •••• jsou +1,-1 nebo O.

Boltz dále uvádí řešení pro mnohoúhelník s centrál-
ním bodem, pro připojování dalších podmínek k síti,
která již byla vyrovnána atd. V dalším ukážeme, že
methody lze použít i při vyrovnání výškové sítě tri-
gonometrické nebo nivelační, jestliže můžeme pře d-
pokládat stejnou váhu naměřených
výš k o v Ý c hro z dílů a tvoří-li síť jednoduchý
řetězec, resp. mnohoúhelník s centrálním bodem,
llElbo je-li možno danou výškovou síť rozdělit na ně-
kolik řetězců a mnohoúhelníků. Takový případ může
nastat zejména při zhušťování trigonometrické sítě
řetězci podél komunikací, tras a pod.
Uvažujme jednoduchý řetězec podle obr. 2, ve kte-

rém byly měřeny se stejnou přesností výškové roz-
díly hlJ 11,2'" •• 11,9' Strany předpokládejme přibližně
stejně dlouhé, takže můžeme předpokládat i stejné
váhy všech výškových rozdílů. Sipky značí směr stou-
pání.
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Vyrovnané výškové rozdíly označme H" H2··· H9J
Vypočteme je z vÝškových rozdílů naměřených při-
pojením oprav z vyrovnání vIJ V2 •••• VgJtakže:

Hl =h, + v,
H2= h2+ v2 (6)

H9=hg + vg

Rovnice závislosti sestavíme z podmínky, že sou-
čet vyrovnaných výškových rozdílů .v uzavřeném
obrazci (trojúhelníku) musí být roven nule. Budou
tedy čtyři rovnice závislosti:

-H, +H2+Hs=0

- H, + H4 + H5 = O
-H5 + H6-H7= O

-HG-HS +Hg=O
Dosadíme-li z rovnic (6) do rovnic (7) bude:

- v, + v2 + v3 + (h2 + h, -- h,) = O

-v" + v4 + v5 + (h4 + h5-h) = O
-v, +vG-v7 + (h6-h5-h7) =0

-vG-Vs +vg + (hg-hG-hs) =0
Výrazy v závorkách jsou odchylky ve výškových

uzávěrech trojúhelníků a můžeme je označit:

h2+hs-hl=U'J h4+h5-hs=Uz
hG-h5-h7=USJ hg-h6-hg=U4

Pro usnadnění výpočtu normálních rovnic pro ko-
reláty sestavme tabulku 1.

I I b I
I dn a I c

I

1 -1
2 +1
3 +1 -1
4 +1
5 +1 -1
6 +1 -1
7

I
-1

8 -1
9 I I I I +1

I

Normální rovnice pro koreláty kl až k4J vypočtené
známým způsobem z vyrovnání pozorování závislých
budou:

+ 3 k, - k2 + Ul= O
k, + 3 k2 - ks + U2 = O

k2+3k3-k4 +U3=0
- k3+3k4+U4=0

Rovnice (9) mají opět charakteristický tvar. Po-
rovnáme-li je s rovnicemi (2) při směrovém vyrov-
nání trigonometrické sítě vidíme, že koeficienty ko-
relát jsou poloviční, znaménka jsou shodná, stejně
i prosté členy se rovnají uzávěrům příslušných troj-
úhelníků. Stačí tudíž vynásobit tyto rovnice dvěma,
abychom dostali rovnice se stejnými koeficienty u ne-
známých korelát, jako mají rovnice (2). Rozdíl je
jen v tom, že prosté členy jsou nyní rovny dvojná-
sobné hodnotě příslušných uzávěrů. Můžeme tedy
počítat koreláty pomocí Boltzových tabulek, ale místo
odchylek v uzávěrech U" U2JU"JU4 je nutné zavést
jejich dvojnásobnou hodnotu. Stejného výsledku do-
sáhneme, když výsledky podle rovnic (3) násobíme
dvěma, neboť můžeme vytknout:

kl = 2 . {fH U, + /12 U2 + /13 U3 + /14 U4}

k2= 2 . {f21 Ul + /22 U2+ /23 U3 + /24 U)

k3 = 2 . {fSI Ul + /32 U2+ /S3 U3 + /34 U4}

k4= 2 . {f41 Ul + /42 U2+ /43 U3 + /44 U4}

Nyní ze známých korelát vypočteme opravy 11;
podle rovnic (5) a připojením k naměřeným výško-
vým rozdílům dbdržíme vyrovnané výškové rozdíly.

Odvozené rovnice pro případ 4 trojúhelníků lze
snadno zevšeobecnit pro jednoduchý volný řetězec
při libovolném počtu trojúhelníků. Výsledek vyrovná-
ní je totožný s tím, co bychom dostali normálním vy-
rovnáním pozorování závislých podle algorithmu
Gaussova. Předností tohoto postupu je rychlý a snad-
ný výpočet: Stačí utvořit odchylky v uzávěrech. Po-
dle počtu trojúhelníků najdeme koeficienty /ik v Bol-
tzových tabulkách a podle rovnic (10) počítáme hned
koreláty, aniž bychom sestavovali rovnice závislosti
nebo rovnice normální. Pro výpočet oprav poslouží
tabulka 1, kterou zručnější počtář sestaví podle
obrázku sítě.

Pro trojúhelníky seskupené tak, že tvoří mnoho-
úhelník s centrálním bodem (obr. 3), mají normální
rovnice pro koreláty při směrovém vyrovnání cha-
rakteristický tvar (viz cit. Fiala, str. 132) :

+ 6 k, -2 k2 -2 k4 + U,= O

-2k, +6k2-2k3 + U2=0 (11)
-2k2 +6k3-2k4 + U3=0

-2kl -2k3+ 6k4 + U4 =0

Koreláty lze opět vyjádřit jako funkce uzávěrů.
Koeficienty jsou samozřejmě jiné než při jednodu-
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chém, volném řetězci. Vykazují však ještě větší pra-
videlnost. Na příklad pro 4 trojúhelníky jlf:

k]=
- 0,23333U] - 0,10000U2 - 0,06667Ua - 0,10000U4

"'2=
- 0,10000U, - 0,23333U2 - 0,10000Ua - 0,06667U.
~= (~)
- 0,06667U, - 0,10000U2 - 0,23333Ua - 0,10000U.
k.=
-0,10000 U,-O,06667 U2-O,10000 Ua- 0,23333U4

Z rovnic (12) je zřejmo, že koeficienty fik pro ko-
relátu ki obdržíme cyklickou záměnou koeficientů f,k
první rovnice.
Stejným způsobem jako dříve lze dokázat, že při

vyrovnání výškovém budou mít v uzavřeném mnoh()-
úhelníku s centrálním bodem normální rovnice pro
koreláty charakteristický tvar:

+3k]-k2 -k. +U,=O

k] + 3 k2 - k3 + U2 = O (13)
-k2 +3ka-k. +U3'=0

- k, - ka + 3 k4 + U4= °
Protože opět z rovnic (13) obdržíme vynásobením

dvěma rovnice se stejnými koeficienty u neznámých
(korelát), jako mají rovnice (11) (prosté členy se
rovnají dvojnásolhku odchylek v uzávěrech přísluš-
ných trojúhelníků), lze opět počítat koreláty pomocí
Boltzových tabulek tak, že výsledek podle rovnic (12)
vynásobíme dvěma. Je to snadnější, než počítat
s dvojnásobnými uzávěry nebo s dvojnásobnými hod-
notami Boltzových koeficientů. Opravy v se vypočtou
podle rovnic (5).

Ostatní výpočty (vyrovnaných výškových rozdí-
lů, vyrovnaných nadmořských výšek bodů, středních
chyb) se provedou stejným způsobem, jako při nor-
málním postupu vyrovnání pozorování závislých.
Další výhodou Boltzova způsobu vyrovnání je, že

k vyrovnané síti lze připojit další podmínky poměrně
snadným způsobem. To znamená, že velké sítě je mož-
no rozdělit na menší celky, na př. jednoduché řetězce,
které se vyrovnají každý zvlášť a pak se spojí Boltzo-
vou methodou. Pro výškové sítě nemá tato věc tako-
vého významu a proto odkazuji na cit. literaturu,

~ níž lze analogicky dřívějšímu postupu odvodit po-
třebné vztahy.

Příklad: Mezi body A, B, C ... F (obr. 4) byly
naměřeny trigonometricky výškové rozdíly, jejichž
hodnoty jsou zapsány v obraze. Šipky značí směr
stoupání. K tomu, abychom vypočetli koreláty, potře-
bujeme znát jen hodnoty uzávěrů. Z obrazu plyne:

U, =+ 6 cm, U2= + 11 cm,

Ua=-8cm, U4 = + 2 cm.
Koreláty, vypočteme podle rovnic (10), při čemž

stačí Boltzovy koeficienty na 3 desetinná místa:

k] = 2 {-0,191. (+ 6) -0,073. (+11)-
-0,027. (-8) -0,009. (+ 2)}=-3,50

k2= 2 {- 0,073. (+ 6) - 0,218. (+ 11) -
- 0,OS2.(--S) - 0,027. (+ 2)} = -4,41

len= 2 {- 0,027. (+ 6) - 0,082. (+ 11) -
-0,21S. (-S) -0,073. (+ 2)} = + 1,07

k4 = 2 {- 0,009. (+ 6) - 0,027. (+ 11) -
-0,073. (-8) -0,191. (+2)} =-0,30

Nyní počítáme opravy z vyrovnání v!' v2 ••• v9 podle
vzorců (5). K tomu potřebujeme znát koeficienty
ai, bi, Ci, di (i= 1,2, .. 9). Podle obrazu sestavíme
tabulku 2 přímo, bez sestavování rovnic závislosti:

I

I
I

I

n
I

a b c i d
I I i

1 I -1 I I
2 I +1

I
3 +1 -1
4 +1 -1

I5 +1 I
6 +1

I
-1

7 -1
8 -1
9

I i ! +1
I

I

I I
Iki=

I
-3,50 -4,47 + 1,07

I
-0,30

v,'= + 3,5 cm
v2=-3,5 cm

Vg= + 1,0 cm

v. =-5,5 cm
v5=-4,5 cm

v6= + 1,4 cm

v7=-1,1 cm

vH = + 0,3 cm
v9=-0,3 cm

H] = 63,375m

#2 = 52,625m

Ha =10,750m

H.= 8,465m
FI,,= 2,285m

Hr,=lS,434m

H7= 9,969m

H8=26,703m

H 9 = 45,137m.

O správnosti provedeného vyrovnání se přesvědčí-
me tím, že výškový uzávěr v každém trojúhelníku
musí být nula. To je totéž, jako bychom dosazovali
vyrovnané hodnoty do rovnic závislosti, které jsme
v našem příkladě nesestavovali.
Další výpočty (vyrovnaných výšek bodů, je-li dána

nadmořská výška jednoho bodu, středních chyb atd.)
se provedou normálním způsobem, známým z vyrov-
nání závislých pozorování.
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V Zeměměřickém obzoru č. 4 a 5/1947 jsem podal matematické základy transformace souřadnic. Nava-
zuje na tento č14nek, uvedu nyní aplikaci na určité případy vyskytující se v geodetickém počtářství. Proto
také v OČÍSlováníobrázků navazují na číslování v prvém svém článku.

Případ transformace stejnorodých souřadnic nasta-
ne tehdy, když síť bodů vznikla z jediné triangulace
(téhož měření i vyrovnání). Dvojí různé souřadnice
každého bodu mají původ bud' v pozdější změně polo-
hya rozměru sítě anebo v různém zobrazení elipsoidu
do roviny. Spojnice jednotlivých bodů tvoří na
e I i P s o i d u před transform:lcí i pa ní vždy stejné
nebo podobné obrazce.

Obr. 7. Posun, změna délky a pootočení geodetícké křívky
na elipsoidu.

I. Transformace souřadnic při nezměněném
způsobu zobrazení.

Půjde zde jedině o síC, která posunem, pootočením
a úpravou měřítka z původní polohy přešla do polohy
nové. Je to tedy případ transformace podobnostní,
dané jednoduchými vzorci (2), pokud považujeme síť
za rovinnou. Její použití najdeme při vyrovnání poly·
gonálních pořadů, určení průsečíku přímek, elipsy
chyb atd. (viz Pinlíwart, Z. f. Verm. 1942, Kocián
Z. 0.1946 a j.). U rozlehlých sítí I. řádu je to oprava
polohy a orientace po zjištění tížnicové odchylky re-
ferenčního bodu. Posuny zde činí i několik šířkových
a délkových vteřin čili desítky metrů, stočení několik
vteřin. Změna měřítka sítě vlivem hromadění chyb
nepřesahuje zpravidla 1 ± 0,00002.
Vždy je velkou výhodu, použijeme-li při výpočtech

rovinných souřadnic získaných zobrazením elipsoidu do
roviny. Lze jich použíti vždy, pokud týž lineární posun
na elipsoidu neznamená rozdílný posun v různých

částech sítě vlivem proměnlivého zkreslení délek, jaké
vždy nastává při zobrazení do roviny. V naší jednotné
síti na př. kolísá zkreslení od 0,9999 do 1,0001 a t2pn'c
padesátimetrový posun může se v různých místech
sítě projeviti až o 1 cm rozdílně.
Zůstaneme-li u zeměpisných souřadnic '1', Aa chce·

me provésti transformaci přímo na elipsoidu, ukáže
se pouhá podobnostní transformace značně složitou.
Nelze na př. přidati určitou konstantu všem šířkám;
sbíhavost poledníků poruší zde tvar posunutého
obrazce. Na obr. (7) jest ukázáno u spojnice s bodu
P ('I', A) s bodem rotace O ('1'0' Ao), jak se projeví její
po:mn o d '1'(, poo~očení o úhel·,,) a prodlOUŽenío d s.
Souřadnice '1', ). se změní na B, L podle diferenciálních
vztahů, známých z řešení geodetických úloh na
elipsoidu i z Helmertova vyrovnání astronomicko-geo-
detických sítí. Označíme-li si MJ N poloměry křivosti,
s + ds (V v. V) A--- = q zmena rozmeru slte , LJ 'P = 'I'i - 'POt
s

A A= Ai - A(, obdržíme transformační rovnice :

A A2 ] No (U- 4e" sin ~'Po + 'P) (q-1) - Mo cos 'Po·1 A. 1/'
(16)

d Mo drpo +
L - A= d A= Ao + li tg 'P • A ),7'-

cos 'Po [+-~.-AA(q-1) + secq:; A 'P-
cos 'P

A A2 ] OJ- --sin (m + 'P) ..... -
4/2" >'0 e"

Rovnice jsou mnohem složitější než v rovině. Pro
vzdálenosti větší než 250 km od těžiště nutno použíti
rozšířených vzorců prof. Krasovského (Rukovodstvo
po vyššej geodezii, II., § 74). Pro malé sítě s body do
50 km od těžiště se vzorce zjednoduší na tvar:

w
=d Ao+ (q -1) A A+ sec 'Po • Li 'P. e" + (16a)

d 'Po+ tg 'Po A A ~,-,e
Zde se vzorec již blíží rovinnému tvaru. Zůstává

jen úprava pDměru mezi jednotkou šířkových a dél-
kových rozdílů a malá oprava ze sbíhavosti poledníků.
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II. Transformace souřadnic do soustavy jiného
zobrazení.

1. FormUlace problému. Zjednodušíme si nyní úlohu:
poloha a rozměr sítě jsou definitivně s'anoveny a proto
její body mají konečné nezměnitelné souřadnice fP, A
na elipsoidu. Síť I. řádu byla převedena do soustavy
rovinných souřadnic x, y určitého zobrazení elipsoidu
do roviny. V této soustavě bylo provedeno i zhuštění
sítě, takže zeměpisné souřadnice fP, Au většiny bodů
ani neznáme. Naše úloha vznikne, když chceme u všech
bodů znáti souřadnice nové soustavy X, Y, založené
na jiném zpúsobu zobrazení elipoidu do roviny.
Na území naší republiky máme několik různých

soustav souřadnic (Casiniho, stereografická, Křová-
ková ze šikmého kU7elového zobrazení, Gaus"-KrUge-
rovy). Zde je včc komplikovaná tím, že f30učasně jde
j o různé triangulace; naše prozdější úvahy jsou ale
i zde důležité. Ryzím případem transformací stejno-
rodých souřadnic jsou převody souřadnic jednoho
Gauss-Kri.igerova pásu na souřadnice sousedního nebo
širšího pásu.
Oboiím f',{)uřadnicím Xi, Yi a Xi, Yi přísluší podle

přesných funkčních vztahů jediné souřadnice fP;, I.;.
Musí proto platiti i funkční vztahy mezi obojími ro-
vinnými soustavami:

X=/(x,y), Y=q (;'.y)
případně i X + iY=F (x + iy).
Poslední vztah platí mezi dvěma konformními sou-

stavami. Při této závislosti a transformaci není klíčo-
vých území; uvedené matematické vztahy platí jedno-
značně nr-0 celou nblast sítě.
Gec.déty především zajímá okolnost, že přím lm v ro-

vině X y se převádí - bod za bodem - jako zakřivená
řa.da bodová v rovině X Y a naopak. Je to způsobeno
plvT'111ollzměnou poměru měřítka q sítě v obou rovi-
nách T{,ž délkový element d s' na eIipsoidu se změní
dé!kovvm zkreslením v první rovině na d s= m, d s'
a v druhé na d S= mc ds' a mezi oběma rovinami
bude platiti:

dS= ýdX2 + -dY2=qds~ V dX2-+dY2,

q.== mo = 11 (x, y) = 12 (X, Y).
ml

Délkové zkreslení CI bude funkcí souřadnic '1 tudíž
rro'TIěnné s místem. V přírodě asnoň ,;ednoho nekon-
formního zobrazení bude záviseti i na směrníku dél-
kového elementu.
Pro své úvahy vystačíme s hlavní hodnotou délko-

vého zkreslení platnou pro válcová a kuželová zobra-

zení m = 1+ ..z2__ a u nekonformního zobrazení
2R2

m= 1+ ~ cos2 a, kde z jest vzdálenost od osy2R2
zobrazení (základního meridiánu nebo rovnoběžky),
a je směrník délkového elementu a R= ý'M N je po-
Icměr koule nahrazující zemský elipsoid (pro ČSR
k šířce fP"= 49°30' je R= 6380704 m). Mezi dvěma
konformními soustavami souřadnic bude měřítko

(18)

q= :': = (1 + 2~2 ) :(1 + 2~?- ) = 1 + Z22R2
Z2

Na obr. 8 je znázorněn průběh měnícího se měřítka
silnými čarami q= k o n s t. Jsou to čáry i s o m e-
t r i c k é (stejného měřítka) tvořící zde indikační
vrstevnicovou plochu z obr a z e n í r o v i n y d o
ro v i n y, která ovšem nemá nic společného s dřívěj-
šími indikačními plochami transformací. Zvoleny jsou
případy pronikí'1 dvou Gauss-Kriigerových pásů a je-
jich vztah k zobrazení Křovákovu. Čtenář může sám
posouditi, jak ste;posměrnost, stočení či protichůd-
nost obou zákonů zl{reslení má vliv na hust.otu a tvar
vrstevnic.
Geodetická křivka na elipsoidu se zobrazí do roviny

iako křivá řada bodová vydutá směrem k ose zobra-
;ení. A naopak: řada bod.~vá, která v rovině x y tvoří
přímku, není ve skutečnosti nejkratší spojnicí, pro-
tože na elipsoidu tvoN cblouk vypoukl" I, Ol'leSOl1strrvy
x y. Totéž platí pro soustavu XY; elipsoid je tu po-
mocnou zprostředkující plochou pro určení vztqhu
mezi oběma rovinami: přímkám roviny II. odpovíd'ljí
nodle přesného bodového vztahu zakřivené řady bo-
dové v rovině I., jejichž křivost, rozpětí oblouku cd
,)římé spojnice i parušení d2licího poměru bude alge-
hraickvm rozdílem uvedených deformacÍ, hké vzni-
kají zobrazením elipsoidu do jednotlivých rovin I...a
II. Je to důležitá okolnost pro stanovení meze POUZI-

telnosti podobnostní nebo afinní transformace. Na
obraze 9 jsou uvedeny praktické příklady. Kroužky
označují půlicí body úsečky P, P2 na elipsoidu i v obou
rovinách. Je uveden případ dvou poledníkových pásů
a př'ípad kuželového zobrazení a poledníkového pásu.
obecné i zvláštní polohy úseček vůči ose zobrazení.
Nestejný průběh obou zkreslení a tím měnící se

měřítko q mezi oběma soustavami rovinných souřad-
nic poruší i dělicí poměr v zobrazených řadách bodo-
vých. Bodu uprostřed úsečky P, Po v rovině X Y ~e:
bude odpovídati bod uprostřed jejího obrazu v rovme
X y, protože se obě poloviny úsečky různě prodlouží
nebo zkrátí podle nestejného zkreslení q. V poloze. kdy
úsečka je přibližně kolmá k základním poledníkúm
dvou pá~l\ spl:)'vá bodová řada roviny x y i obraz téže
řady z roviny X Y jen zdánlivě, protože body se ne-
kryjí právě porušením dělicího poměru.

2. Výpočet obou deformaaí: křivosti a změny dělicí-
ho po~ě:ru. Křivost rovinného obrazu geodetické křiv-
l{y je dána známým vzorcern

1 dm dm dm dz zr--.--- -:.--_.=---.- = ·--cosa.
- m d N d N d z d N R"

(19)
Závisí na derivaci (rychlosti změny) délkového

zkreslení ve směru N kolmém na směr geodetické
křivky S. Ve vrstevnicovém plánu isometrických čar
je to spád »topografické« plochy v kolmém smi'ru ke
geodetické křivce. Směrník a odměřujeme od tečny
k vrstevnicím. Z této křivosti můžeme určiti i rozestup

A
křivého obrazu P, P? od přímé spojnice (viz Bohm,
Z. V. 1936) v libovolném jejím bodě P, l,dyž P1 P2 = 8

aP1P=1:
d=~ro (s-l) .1,

dl r 82 _ ~. d m_= ~ __.S2 • cos u,
o= 'ff ". -- 8 d N 8 R2
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1. Gauss-Kriigerových poledníkových pásů 15° a lff'.

2 Gauss-Kriigerových poledníkových pásů 15° a 21°.

3. K-řot,ákova zobrazení a G. K. pásu 15°.
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------ pi'ímka P.P, z rov. XY,

(její obraz v rov. xy).

Obr. 9. Řady bodové, tvořící přímky v rm,inné soustavě souřadnic, po transformaci na elipsoid nebo do jiné
rovinné soustavy.

Písmenem do je označen maximální rozestup při-
bližně uprostřed úsečky, ro a Zo patří středu úsečky
Pj P2' Ať oklikou přes společný elipsoid, nebo přímým

vztahem T= !!.-.-...~ aplikujeme vzorec (20) pro pří-
oN

pad zobrazení roviny x y do roviny XY:

8
2(Oq) 1do= - -- = -- 82 (Zo cos an- Zocos a/).
BoN u B R2 (21)

Můžeme odměřiti vzdálenosti od os zobrazení a
o q .

směrníky anebo přímo spád plochy -- ve vrstevm-
oN

covémplánu. Největší rozestup do a nejmenší poru-
šenídělicího poměru bude v případě, kdy úsečka P1 P'2
je tečnou k isometrickým čarám. Bude-li k ním kolmá,
nastane opačný extrém. Určíme nyní porušení dělicího
poměru; z obrazu 9 je patrno, že (Z2-Z)=
== q8sin aIl, Z2-Zl == s. sin a/.

J' 1 JZ'S= q.ds=s + ----- Z2dZ-
2 R2 q sin an

o ~

1 fZ"- . z2dz=s +
2R2sm a/

z,

Polovině strany P I Po = 0,5 8 odpovídá na jejím
obraze v rovině X Y úsek po provedení integrace:

J'12 S 82
qds= ----- (Zosina'n-zosina/)=

2 BR2

S S S2 o q
--D ----.-2 0- 2 8 os

Opravný člen Do dává ono porušení dělicího poměru
při zobrazení. Vzorec je podoben rovnici pro rozpětí
do; rozhoduje tu však spád plochy ve směru geode-
tické křivky. Příklad: Zo=200 km, zo=O, s=10 km,
max . do=max .Do= 7 cm. Zajímavé je určení ro-
zestupu středů obou bodových řad:

S2
=-- VZ02 + Z02-2Zozocos (an-a/) (24)

8R2

V určitém bodě je (aIi - a/) konstantní a tak ve-
likost rozestupu obou středů nezávisí na směrníku
úsečky P1 P2•

3. Některé praktické případy zobrazení přímek ro-
viny II. do roviny I. Uvedeme zde příklady z obr. 8.
Dobrým obecným případem je překryt Křovákova
zobrazení a Gauss-Kriigerova pásu Ao= 15°. Iso-
metrické křivky q= k o n s t. tvoří sedlovitou plochu
se strmými svahy na okrajích sítě. Přímočarost úse-
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ček i dělicí poměr se nejlépe zachová při vzájemném
zobrazení v okolí Vlašimi; zde jsou vrstevnice řídké

a spády !...!L , ~ malé. Afinní transformace převádí
íJN 08

přímky z roviny do roviny opět jako přímky se za-
chovaným dělicím poměrem místo na správné řady
bodové zakřivené a se změněným dělicím poměrem.
Bude tedy rozestup Po Po vždy maximální chybou
použIté afinní transformace. U Vlašimi nalézáme spád

plochy 0,00001/30 km= íJ: = ~, takže centi-
íJlI íJ8

metrovou chybu v transformovaných afinních souřad-
nicích dostaneme až v trojúhelníku o stranách 13 km
dlouhých. U Opavy na př. jest již spád 0,0001/20 km,
takže centimetrová chyba vzniká již při stranách
4 km dlouhých. Toto grafické odměření derivace dél-
kového zkreslení je výhodnější než číselné.
V překrytu dvou poledníkových pásů se již obje-

vují zvláštní poměry ve vrstevnicovém plánu
q= kon8t. V rozkladu (Z2 - Z2)= (Z + z) (Z - z)
je složka (Z - z) přibližně rovna lineární vzdálenosti
N cos 'P • 3° obou základních poledníků tři stupně
vzdálených. Mění se jen zvolna a činí na př. na jižním
a severním okraji republiky 225,0 km a 210,3 km.
Isometrické čáry jsou podél rovnoběžky ekvivalentní
a zvolna se rozšiřují k severu. Sbíhavost obou poled-
níků )'= 3° sin 'P= all- a!Jse mění rovněž jen zvol-
na (na jižním okraji ČSR= 2°16', na severním 2°22').
Pro své úvahy můžeme položiti a'f ='= all, střední
Zo-zo=217,2 km a dostaneme pro ČSR:

do= 0,667 . 10-<6. S2 cos a/km,
Do= 0,667 . 10-<6. S2 • sin a/km, (25)

Po P = 0,667 . 10-<6. s2/km

Rozestup Po Po je nejen konstantní ve všech polo-
hách úsečky P, Pz, ale i v různých místech sítě a to
v dosti širokém rovnoběžkovém pásu. Afinní transfor-
mace zde bude chybná až o 1 cm při stranách dlou-
hých 4 km a o 1 dm při 8,= 12 km.
Pro překryt dvou šestistupňových pásů platí

Po Po = 1,33 .10-6. 82/km (26)

a tytéž chyby afinní transformace pro s= 2,8 km a
s=8,4 km.
Podobně je nedostačující i podobnostní transforma-

ce, l{de měnící se q a OJ =)' s místem nutí ke kon-
formní transformaci vyššího stupně: buď se mění
koeficienty aj b anebo musíme přidati členy vyššího
řádu.

4. Transformace čtvercové sítě z roviny do roviny.
Při transformaci mezi dvěma konformními soustava-
mi souřadnic zobrazují se nekonečně malé čtverce
opět jako čtverce, protože d S= q d 8 platí v každém
směrníku. Protože se však zkreslení q mění s místem,
deformují se větší čtverce a to klade meze použití
podobnostní transformace.
Řešení úlohy bude názornější, když použijeme zpro-

středkující plochy elipsoidu. Na obr. 10 jsou vyzna-
čeny geodetické křivky tvořící čtverec 20 X 20 km
rozdělený na čtyři čtverce 10 X 10 km. Jejich rohy
vztáhneme pravoúhlými souřadnicemi k základním po-
ledníkům 15° a 18°, které dají osy x a X pro kon-
formní zobrazení obou pásů do roviny.

Zobrazením elipsoidu do roviny však nastane vše-
obecné protažení všech délkových elementů a to ne-
stejné, protože zkreslení roste se čtvercem vzdále-
ností. Z toho plynoucí deformace vedou k porušení
dělicího poměru a k tomu přistupuje i očekávané za-
křivení stran čtverce. Protichůdnost zákonů zkresle-
ní v obou pásech dá při zobrazení čtvercové sítě ro-
viny x y do roviny X Y algebraický T::>zdíldeformací

b)
H" Rovina xy

·X :>Ao

I ·Č

~o '1
HO,.Om-5k ••.•: ~--- ----+<,! ~"'m

c)
Rovina XY lil'

• X
Io,COfUIf P,"10,OQ-f043

~,

l'
~ I

•••• 0;111 •••

e) Vrstevnice stejných deformad 'Ix IVy,
V.··S'32111r.l v".O vx'-l;32",m
Vy=-2~'mm v o O Vy'-2" mm

-400

-300

V •• -S"~Z'"
Vy.-:t"m

V.=o
Vy'O

Vx ·';32 mm
vY' -2"mm

-------- posuny VI<

posuny Vy

a) Čtvercová sít na elipsoidu.
b) Její transformace do G. K. pásu 15".
c) Její transformace do G. K. pásu 1SO.
d) Čtvercová sít v rovině G. K. pásu 15° a jí odpovídaiict

řady bodové v rovině G. K. pásu 1SO převedené podob-
nostní transformací do roviny G. K. pásu 15" za podmín-
ky A' B' =A" B".

e) Deformace vx' Vy k obrazu a) pro tp= 4fJl30'.

délek na eIipsoidu při obou zobrazeních. Na obr. 10d
jsou tyto deformace vyznačeny, když před tím byl roz-
měr obrazu čtverce v rovině X Y upraven podobnostní
transformací tak, aby aspoň střední příčka A" E" či-
nila 10 km. .

1947/104



Zeměměřický Obzor SIA
ročník 8/35 (1947) číslo 5

ya
Y=y+--6R2

Pro změnu některé délky uvnitř čtverce však stačí ji
vynásobiti zkreslením q platícím v jejím středu. zave-
deme nyní pomocné souřadnice ~, 'I vztažené ke středu
čtverce O a budeme hledati jejich deformace vzniklé
zobrazením z roviny x y do roviny X Y relativně vůči

Z2_Z2
deformaci strany A B, jež činí S a ()

2R2

Zkreslení úseček ~ bude dáno jejich vzdálenostmi
(Za ± 'I), (Za:;:: "I) od obou os zobrazení. Zkreslení

pořadnic 'I určuje jejich střední vzdálenost (Za ± ~),

(Za:;:: ~), ale k této délkové deformaci nutno připo-

čísti i rozestup zakřiveného obrazu od přímé spojnice
8

podle rovnice (20). Dosadíme do něj l= 2" - ~ a uve-
dené střední vzdálenosti do vzorce (18) pro zkresle-
ní q, odečteme poměrnou část deformace střední příč-
ky A B a dostaneme tak ty změny úseček ~ a pořadnic
'I, jak se jeví na obr. 10 d. Označíme je v.r, Vy a pro

rohy čtverce (~=± ~,r;= ± ~) pak Vx, VY. Oh-

držíme tyto rovnice:

Z,,-Za
Vx= R2 .~ .rj=5,32~"I,

Připojili jsme již i ciferné údaje pro překryt dvou
třístupňových pásů na území ČSR. Deformace vyjdou
v milimetrech, když dosadíme souřadnice v kilome-
trech. Ve čtverci 10 X 10 km hudou čtyřikrát menší.
Rozestupy jsou zde až dvakrát větší, než činí vzdále-
nost Po Po způsobená křivostí obrazu a porušením dě-
licíhopoměru. Podobnostní transformace, jež ze čtver-
ců opět dává čtverce, působí tak dvojnásobně větší
chybu než afinní transformace, jež dovede ztotožniti
rohy čtverce a jejíž chybou je jen napřímení obrazu
a zachování dělicího poměru. Utvoříme-li podobnostní
rovnicez klíčových bodů A B daných v obojí soustavě
souřadnic x, y i X Y a připojíme deformace v.r, Vy,
dostaneme transformační rovnice:

X=ax-by + Ci + Vx

Y= b x + a y + c2 +Vy,

které nám dají správné zakřivené obrazy i správný
dělicí poměr všech úseček uvnitř čtverce a jsou tak
ekvivalentní konformním rovnicím vyššího stupně.
Dodatkové opravy v, v, zahrnují všechny členy vyš-
šíhořádu. Jejich určení podle rovnic (26) je prakticky
dostatečně přesné, (ač je tu na př. zanedbána sbíha-

vost meridiáIlů), cary stejných deformací tvoří dvě
0s4ovy hyperbol vzájemně kolmých a dají se nakres-
liti jako nomogram (obr. 10e). Ten platí pro celý pás
o téže zeměpisné šířce, který může býti dosti široký,
na př. nomogram deformací vx, Vy pro čtverec
10 X 10 km by stačil jeden pro celé území ČSR s přes-
ností jednoho centimetru. Používal jej berlínský
Reichsamt (viz Pinkwart, AIIg. V. N. 1942) pro trans-
formace souřadnic mezi různými Gauss-Krligerovými
pásy. Koeficienty podobnostní transformace a, b se
určily co desátý čtverec 10 X 10 km výpočtem klíče
z bodů A B a vepsaly se do přehledů takové desitiki-
lometrové sítě. Protože se plynule mění, určily se
ostatní diferenčním počtem. Koeficienty cp c2 odpad-
nou při použití tvaru rovnic (2a). Celá transformace
Se provede podle jednoduchých rovnic podobnostních,
k jejímž výsledkům se přidají dodatečné opravy vx, Vil

odečtené z nomogramu na průsvitném papíře polože-
ném na situační zákres bodů. Tento způsob zdá se
nejhospodárnějším ze všech způsobů transformace
stejnorodých souřadnic.
V obecnějším případě dvou konformních zobrazeni,

jakým je na př. na obr. 8 transformace souřadnic
Křovákova zobrazení do Gauss-Kriigerových pásů, je
nejvhodnější odměřiti změny d q z vrstevnicového
plánu (oč změní délku krajní strana čtverce proti
střední příčce). Ukáže se opět přiblížně dvojnásobná
deformace u podobnostní transformace než u afinní.

Méně příznivé poměry nastanou, když jedno zobra-
zení jest konformní a druhé nekonformní (na př. Cas-
siniho). V tomto druhém případě i nejmenší čtverce
na elipsoidu se zobrazují jako obdélníčky. Ztotožní·
me-li při podobnostní transformaci dva koncové body
přímky protažené 08. m. cos2 a, pak kolmice K k této
přímce se prodlouží o K . m. sin2 a; i z malých čtver-
ců vznikají obdélníky. Tato další deformace přistupuje
k obvyklým deformacím uvedeným ve vzorcích (26).
V kilometrové síti jsou rozpory největší, protože zde
a,= 0°, pořadnice se nezkreslují, ale úsečky se zvět-

y " y2 d Do ' l'k Y 'hSUJI o s. -- =. pustna ve I ost ctvercove o
2R2

území, kdy ještě lze použíti podobnostní transformace
a to pouze vzhledem k nekonformnosti jedné soustavy
souřadnic bude:

? d d'I'InDkm=28km=4R---;-=164-2 -. (28)
Y Y km

Tato velikost rychle klesá se vzdáleností y od osy
nekonformního zobrazení. Připustíme-li d= 1 cm, do-
staneme nejvýše dopustné čtvercové území 1 X 1 km
již pro vzdálenost od osy zobrazení y = 40 km, pro
vzdálenost y = 100 km již jen 0,16 X 0,16 km atd. Zde
se vždy hodí lépe afinní transformace, kde rozdělením
čtverce na dva trojúhelníky můžeme provésti přesnou
jeho transformaci na obdélník. Diferenciální vztah
mezi oběma rovinami je zde konečně již a priori afinní.
Nepřesnost transformace způsobí opět jen požadované
zakřivení přímek a porušeni dělicího poměru, které
afinní transformace nám nesplňuje. Velikost této chy-
by jsme stanovili již dříve.
Příznivějším mÍIže zase býti případ dvou nekonform-

ních zobrazení, kde protažení čtverců v obdélníčky na-
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stává přibližně týmž směrem. Rozdíl zkre~l,~pí

q-1= 2~2 (Y2cos2all-y2cos2a'I); v přípa.dě

dvou zobrazení Cassiniho je a'l= au, takže deformace
postupují souhlasně. K obvyklým deformacím přistu-
puje jako další deformace kolmice K vůči klíčové stra-
ně SJ která je zde ale dána jen rozdílem čtverců vzdá-

Y2_y2
leností od obou os zobrazení: d = K ----o Dopust-

2R2
ná šířka klíčového území pro podobnostní transfor-
maci bude tak

Dkm= 164 2 dmm2 = 164 dpm

(Y -y hm (Y + Y),.m (Y-Y)f""
(29)

Nejpříznivější poměr nastane uprostřed obou o s
zobrazení, kde (Y + y) = O. Hodnotu (Y - y) lze
opět považovati za konstantní pro dosti široký rov-
noběžkový pás. Afinní transformace i zde umožní větší
klíčovou plochu.

m. Přímé způsoby transformace steJnorodých
souřadnic.

Po ujasnění úkolu můžeme přehledně uvésti různé
methody k jeho řešení. Uvedeme nejprve ty, kde mezi
oběma soustavami souřadnic je nalezen přímý funkční
vztah.

1. Použití původních vztahů na elipsoidu nebo ko'uli.
Nejsnadnějším případem je transformace souřadnic

Cassiniho zobrazení na Gaussovy souřadnice konform-
ní při zachování téhož základního poledníku.

y3
y,-y + 6MN'

Je-li úloha kompHkována růzností základních poled-
níků, pak jde o transformaci souřadnic mezi dvěma
soustavami Cassiniho, dvěma soustavami Gaussovými
či Cassiniho a Gaussovou. Transformační rovnice mů-
žeme nalézti podle obrazu 11a jako řešení nového sfé-
rického trojúhelníka, kde lze goniometrické funkce

veličin ~, ..'!!- rozvésti v řady a mnohé koeficienty
r r

i malé členy vyššího řádu tabulkovati. Hojné řešení
s příklady, tabulkami i vhodnými tiskopisy najdeme
v německé literatuře, kde tento způsob byl z počátku
hojně používán. (Viz Blass, Allg. 1931, Christov, Z. f.
V. 1944, Jordan-Eggert: Handbuch d. V., Fiala G.
P.ill.)

2. Transformace podobnostní (konformní lineární)
daná vzorci (2) a (2a) je omezena na menší plochy
povlovnou změnou úhlu stočení OJ a poměru měřítek q
obou souřadnicových soustav. Sekční listy map ka-
tastrálních jsou v tomto případě stále ještě dostatečně
malé a jejich tvar i přímočarost rámce při transfor-
maci nedozná prakticky porušení. Změní se jen mě-
řítko. Dopustná velikost klíčového území závisí na
hustotě isometrických čar q= konstant. ; její sta-
novení je uvedeno v předešlé kapitole. Pro pří-
pad dvou třístupňových poledníkových pásů si může-
me pamatovati, že dovolená šířka klíčového území činí
asi 3 km pro chybu 1 cm, a to bez ohledu na polohu

území. Použití většího klíčového území již vyžaduje do-
plňujícího nomogramu uvedeného na obr. 10e.

3. Afinní transformace podle vzorců (7) či (7a)
umožňuje ztotožniti všechny identické body (dané
v obojích soustavách souřadnic), když území rozd,~lí-
me na trojúhelníková klíčová území. Nepřesnost trans-
formace je pak dána tím, že přímky soustavy x Y se
transformují opět na přímky s týmž dělicím poměrem
i do soustavy X Y místo správných zakřivených řad
bodových a s pozměněným dělicím poměrem. Tato ne-
přesnost je dána vzorcem (26) a je menší než u trans-
formace podobnostní, takže lze tranformovati s toutéž
chybou 1 cm delší strany než v předešlém případě,
na př. 4 km v překrytu dvou třístupňových pásů.

4. Projektivní transformace podle vzorce (5) má p0-
dobné vlastnosti jako afinní transformace. Ztotožňuje
rohy čtyřúhelníků složených z identických bodů; klí-
čové území je tedy větší ale vzorce složitější než u afin-
ní transformace.

5. Konformní transformace vyššiho stupně svými
členy vyššího řádu jedině dá správné zakřivení i dělicí
poměr transformovaných přímek. Klíčové území lze
tu rozšířiti, a to případně i na oblast celostátní trian-
gulace, jestliže to dovolí složitost vzorců. Způsobů
transformace je tu několik.

a) Vzorec (10).
Vzorec vznikl rozvojem základního konformního

vztahu X + i Y= f (x + i y) v řadu. Použijeme jej
tam, kde základní diferenciální vztahy mezi oběma
plochami jsou jednoduché. Jsou to případy konform·
ních zobrazení elipsoidu do roviny v t. zv. normální
nebo transversální poloze (Mercatorovo, Lambertovo,
Gauss-Krligerovo, stereografické pólové). Pomocí spo-
lečné referenční plochy elipsoidu můžeme najíti i pří-
mé diferenciální vztahy mezi uvedenými rovinami a
vytvořiti tak přímé transformační vzorce na př. z ro-
viny Lambertova zobrazení do Gauss-Krligerových
pásů jakými na př. převáděli Němci francouzskou tri-
gonometrickou síť do své soustavy (viz Bodemliller,
Mitteilungen des Chefs des Kriegskarten und Vermes-
sungswesen, 1943/6). Řadu pojednání o transforma-
cích takových dvou isothermických sítí uveřejnil bul·
harský geodet Christov (Zeitschrift fiir Verm. 1933
až 1942). Zajímavý matematický obrat přinese tento
rozvoj v řadu Mac-Laurinovu:

. 1 f'( (. 1 .X+tY=iT o) x+ty) + 2!ť'(0)(X+ty)2+

+ :!f'" (o)(x + i y)3 + ... ,
kde po umocnění, separaci reálných a imaginárních
členů, položením x = (1 cos {}J Y = (1 sin {) obdržíme
transformační rovnice:

X= A, (1 cos {}+ A2 (12 cos 2 {}+ A3 e3 cos 3 {)+ .
Y = A, e sin {)+ A2 (12 sin 2 {}+ A3 e3 sin 3 {)+ .

(31)

diX dlI'
Koeficienty Ai jsou násobky derivací -d ' =-d

x' Y'
Jednoduchý diferenciální vztah je na př. mezi Merca-
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torovými souřadnicemi x, y a Gauss-Krligerovými
X, Y, kde

dX=Md'P, dx= aM~, dX = d y ~Ncos'P
Ncos'P dx dy a

d2X N .
d x2 = ~ a2 cos cp sm CP,

d3X 1 .
-- = - - N cos' 'P (1- tg2 cp + ,)2) atd.
dx3 aP

Přes to bude řada (31) při větších hodnotách sou-
řadnic málo konvergovati a výpočet bude pracneJsl
než přechod ze souřadnic x, y přes eiipsoid ('P, A) na
souřadnice X, Y.
K urychlení konvergence řad (31) se proto používá

s;tě vztažných bodů Po, jichž souřadnice xo, y.,
x., Y() známe v obou soustavách a určíme je na př.
ze společných zeměpisných souřadnic 'Po, Ao• Souřad-
nice libovolného bodu P (x, y) se vztáhnou k nejbliž-
šímu vztažnému bodu:

.1 x=x-xo, .1 y=y-y"
.1X = X - Xo .1Y = Y - Yo,

což dosadíme do rovnic (31). Bude opět platiti kon-
formní vztah .1X + i.1 Y= g (.1 x + i.1 y), v rov-
nici se vyskytnou mnohem menší hodnoty souřadnico-
vé a tím odpadnou nebo se zjednoduší členy vyššího
řádu. Výsledkem bude:

.1X = u, .1x + a2J y + a3 J x2 + a4 .1 x .1y +
+ Uf; .1 y" + ... členy 3. řádu

.1 Y = bIJ x + b2J y + b3 .1x2 + b4J x.1 y +
+ b5J y2 + .. ,členy 3. řádu

(32)
V praxi se postupuje tak, že se souřadnice Xo ta-

tulkují podle Xo v přímkách y = konst., takže polože-
ním x = Xo lze interpolací najíti příslušné Xc' Tím se
anulují všechny členy obsahující mocniny .1 y a rovni-
ce (32) se zjednoduší na

.1X= a
2
.1 y + Uf; .1 y2 + a

G
.1 y'

LIY = b2 .1 Y + bij .1 y2 + b
G
.1 y3,

kde koeficienty aj, bi se dají tabulkovati podle argu-
mentů x a y. Hodnoty obojích souřadnic a koeficientů
stačí určiti pro řídkou síť bodů a pro zhotovení tabulek
je pak zhustiti diferenčním počtem.
Na tomto principu je zhotovena řada tabulek pro

převod souřadnic mezi různými rovinami nebo elipsoi-
dem a rovinou. Finský geodet Hirvonen (Z. f. V. 1938)
pro transformaci souřadnic mezi dvěma Gauss-KrU-
gerovými pásy umísťuje řadu vztažných bodů na hra-
ničním meridiánu mezi oběma pásy (viz Z. obzor 1943,
str. 83).
Patří sem i tabulky Křovákovy pro převod Gauss-

Krtigerových souřadnic na zeměpisné (Zeměměřický
úřad 1943), kde jsou tabulkovány obojí. souřadnice
rohů desetikilometrové rovinné sítě. K bodu P (x, y)
zvolíme nejbližší vztažný bod Po (xo, Y') = n .10 km)
a najdeme interpolací jemu odpovídající zem. šířku qJ,'
Další rovnice 'P= 'P, + U.1 Y + b .1 y2 je vtipně upra-

vena na tvar 'P = 'P, - (1) .1Y + (2) (~), takže
není nutno umocňovati. 2

,.podobné ruské tabulky pro x, y, podle rohů geogra-
fické sítě sestavil prof. Kavrajskij pro potřebu topo-
grafů, Němci za války otiskli a rozšířili i u nás so-
větské tabulky prof, Numerova z r. 1934 pro převod
ze třístupňového pásu do šestistupnového (OKH,
1942), Vztažné body xr, y , X, Y r, jsou rohy kilo-
metrové sítě x y ve třístup:lOvÉm pásu se základním
poledníkem AD, k nim byly exaktním pf'evodem přes
elipsoid a diferenčním počtem určeny souřadnice X"
Yn šestistupňového pásu }'o ± 31 a se3t8.Vcnydo tabu-o
lek s intervalem ve směru osy x i esy y po 1km. Tato·
velká hustota, kde délka .1y < 1 km, umožňuje ome-·
zení řad na členy prvního řádu při zachování přesnosti
1 cm. Označíme-li si nyní ve shodě s tabulkami
.1 x= X - x, platí pro transformaci Eouřadnic jedno-
duché vztahy:

X=x+.1x, Y=y+.1,y+J2y.

Hodnoty .1 x jsou sestaveny ve směru argumentu x
i napříč ve směru y v tabulce I. a vyčíslíme je pouhou
jednoduchou interpolací provedenou v obou směrech .
Podobně najdeme .12 y v tabulce II., kdúto .1, Y jsou
tabulkovány v tabulce III jen podle argumentu x
s krokem po 0,1 km. Úvodní německý text je dosti
zmatený a proto uvedeme geometrický význam veličin
.1, ya .1"y na obr. llb; .1,11 je pJřadnice Y', paty p',
tedy rozestup obrazů obou základních meridiánů v ro-
vině X Y. Tyto hodnoty určí se exaktně převodem přes
zeměpisné souřadnice pro body ve větším intervalu,
na př. po 10 i více km, a mo sestavení tabulek se
zhustí diferenčním počtem. Veličina J2 y jest funkcí
složitou a jsou v ní zahrnuty j3k členy vyššího řádu,

(
U

tak i chybějící integrace. " (q -1) d y pořadnIce y~
o

která v šestistup:íovém páse podléhá změně měřítka q.
Podle toho, která složka převládne, mění se i znJ.m!n-
ko členů .12 y. Jsou to však hodnoty malé, o vyjádření
tvaru funkce vůbec neusilujeme, nýbrž prostě hodnoty
.1r y = Y - Y - .11 Y určíme pro poměrně řídkou
hidu identických bodů (rohll kilometrové sítě) se zná-
mými souřadnicemi (y, Y) a zhu.stíme je pak pouhým
diferenčním počtem (interpolací s ohledem i na dife-
rence vyššího řádu). Uveden';' postup vždy usnadňuje
sestavení tabulek; užil jej i Křovák k sestavení tabu-
!ek pro převod zeměpisných ~uřadl1ic na Gauss-Krti-
gerovy (viz Z. O. 1943, str. 56). Úprava rovnic mívá
zpravidla tvar

X= a + b x + C x2 + d x3 + e x4 + ...= (37)
= b x + C x·2 + D:

kde jsme koeficient c zaměnili málo odlii:!ným,ale vý-
hodnějším koeficientem C a kde složitý ale nepatrný
již člen D = a + (c - C) x2 + d:x;3 + e x' + ' .. si se-
stavíme do tabulky nebo vyjádříme nomogramem,
když jeho hodnotu D = X - b x - C x2 jsme určili
jiným způsobem pro řadu identických bodů a zhustili
interpolačním počtem.
Z četných jiných tabulek uveďme v době války vy-

tištěné tabulky pro převod stereo grafických souřadnic
do Gauss-Krligerových (pro převod polské trigono-
metrické sítě). Výhodné jsou i tabulky ruské uvedené
v Krasovského Rukovodstvu 11., které sestavili prof,
Virovec a Rabinovič pro převod souřadnic z jednoho
Gauss-Krtigerova pásu do Eousedního. Jsou přesné na.
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'x P(lt,y)

X. 4X
P P Y X

t Po{x.,y.)
Ij

1
rovnlk I l'/'Ovn,

a) b) c) 10
d.~
/

centimetr a výpočet trvá asi 12 minut. Jejich princip
je patrný z obr. 11c. Pomocnými body jsou zde body
Po ležící na meridiánu Ao+ LI A ale mající stejnou
úsečku x jako transformované body P. Jejich skuteč-
ná vzdálenost od rovníku je Xo' Transformační rovnice
jsou: x= Xo + (a + b LI y) LI Y + c

Y = LI Y + (a, + b, LI y) LI Y + c,

Uplatňují se tedy členy s LI y prvního a druhého
řádu a zbytkové členy c, c, určené postupem podle
(37). Veličiny Xo, Yo, a, b, alJ bIJ jsou funkcemi podle
souřadnic x, mění se jen zvolna a jsou tabulkovány
v tabulce I. podle argumentu x po 1 km od x=4000 km
(q:>='= 36C08') do x= 7200 km (q:>='= 64°54'). Veličiny c
a c, jsou funkcemi proměnných x i LI y. Jsou sestave-
ny v tabulce II. a III. s krokem LI y po 10 km a LI x
po 100, 50 či 20 km podle vzdálenosti od osy x. Tato
úprava odstraňuje nutnost interpolace ve směru osy
x, takže se c obdrží interpolací jen ve směru y. Hod-
noty c, se tak málo mění, že se vyčíslí v obou sm2rech
bez nutnosti početní interpolace.

b) K r li gel' Ův z p Ů s o b.
Krliger dochází k transformačním vzorcům s použi-

tím vztažných bodů nikoliv oklikou přes rovnice (10)
ale touto přímou cestou: v bodě Po (Xo, Yo, xo, Yo)
a jeho blízkém okolí platí podobnostní transformace,
kde se uplátní místní stočení Wo obou souřadnicových
soustava poměr měříteK qo. Obojí jsou však funkcemi
souřadnic (x, y) a mění se plynule se vzdalováním se
od bodu Po. Dosadíme jejich funkční vztahy do rovnic
podobnostních a rozvineme je v Mac-Laurinovu řadu
pro libovolně se zvětšující okruh kol bodu Po. Krliger
(Formeln ZUl' konformen Abbildung des Erdelipsoids
in der Ebene 1919), používá zde Eulerových symbolů
z=x + iy a f(z) =!2eic• Jeho postup použili R6hrs
(Al1g. V. N. 1922), Grossmann (Z. f. V. 1935) a
Christov. Řady ovšem obsahují opět složité členy vyš-
šího řádu, takže pro praktické potřeby je výhodnější
omeziti se početně na lineární členy a zbytek určovati
nomogramem nebo sestavením jeho hodnot do tabulek.

c) Určení koeficientů rovnic ze sou-
řad nic i den t i c k Ý c h bod ů.

Jest to vytvoření rovnic 13), které jsou (n -1)
stupně při n identických bodech. Jejich číselné sesta-
vení i řešení je dosti těžkopádné. Zvolili bychom je
jen v případě transformace jednotlivých bodů a když

diferenciální vztahy mezi oběma plochami jsou nezná-
mé nebo příliš složité (na př .mezi Gauss-Kriigerovým
a šikmým kuželovým zobrazením). Urychlenou kon-
vergenci řady a tím i odpadnutí mnohých členů vyšší-
ho řádu dá opět zavedení vztažného identického bodu
a dosazení do vzorce LI X=X - Xo, LI Y = Y - Y, J

/1x=x-xc, LI y=y--Yc.

d) Interpolační vzorec Lagrangeúv
vedoucí k rovnicím (11).

Vyčíslení koeficientů rovnic jest rovněž namáhavé
a vede k podobným rovnicím jako způsob c).

IV. Nepřímé způsoby transformační.
Jsou to případy, kdy nehledáme přímý funkční vztah

mezi oběma soustavami souřadnic.
1. Přechod přes elipsoid. Všem rUzným rovinným

soustavám souřadnicovým přísluší a jsou jaksi nad-
řazeny jedině zeměpisné souřadnice 'P, A. Můžeme tedy
ze souřadnic Xi, Yi určiti pro bod Pi příslušné 'Pi, Ai
a z nich opět souřadnice Xi, Yi• Je-li po ruce dobrá
tabulková výzbroj, není tento postup ani příliš zdlou-
havý. Pro trigonometrické body vyššího řádu je do-
konce žádoucí, neboť se zde současně získají cenné a
nadřaděné zeměpisné souřadnice.

2. Redukce úhlů a délek. V trigonometrické síti se
souřadnicemi x, y dávají rozdíly směrníků vyrovnané
rovinné úhly. Před vyrovnáním sítě byly však namě-
řené směry redukovány s elipsoidu do roviny (geode-
tické křivky redukovány na přímé spojnice rovinné)
přidáním malých oprav {}.Odečteme-li tyto opravy od
vyrovnaných směru, vytvoříme si vyrovnané směry
na elipsoidu. Přidáním redukcí 'I' získáme vyrovnané
směry a z nich vyrovnané úhly v rovině X Y. Délky s
v soustavě X, y převedeme do roviny X, Y vynásobe-
ním středním poměrem měřítek S = s . q'/2' Známe-li
několik bodů v obou soustavách souřadnic, můžeme
nyní protínáním vpřed, rayony atd. určovati vyrov-
nané souřadnice X, Y. Způsob popisuje podrobně prof.
Fiala (Geodetické počtářství lIL).

3. Diferenční (interpolační) počet. Funkční závis-
lost X ,= f (x, y) Y= g (x, y) může býti sebesloži-
tější nebo vůbec neznámá a přece můžeme její hodnoty
snadno stanoviti interpolačním počtem tak, jako hle-
dáme logaritmus čísla nebo tangentu úhlu. Pomocí
zprostředkujících zeměpisných souřadnic určíme na
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př. souřadnice X, Y pro rohy desetikilometrové čtver-
cové sítě soustavy x, y. Diferenčním počtem zhustíme
síť na čtverce 1 X 1 km se souřadnicemi X, Y jejich
rohů, které sestavíme do plošných tabulek podle ar-
gumentu x i y. Vytvoříme dále první i druhé tabul-
kové diference d" d2 ve směru osy x a Tv r2 ve směru
osy y. Vztažným bodem bude roh čtverce, který nej-
menší souřadnice xo, Yo. Známe-li nyní souřadnice x,
y libovolného bodu P, ležícího uvnitř některého čtver-
ce, pak určíme jeho souřadnice X, Y interpolací ve

x-xo
směru obou argumentů x i y. Označme si ··1 km--= Zx

Y-Yoa ----===z!J:
1 km

z (z -1)
X=Xo + d1xzJJ +d2X x x

2
+ T1XZy +

+ x Zy (z'l-1)
r2 2

+ r Y Zy (Zy-1)
2 2

Interpolaci ve směru osy x provedeme po čáře PP',
kde tabulkové diference známe předem, interpolaci
ve směru osy y provedeme po čáře P' P, jejíž první
tabulkovou diferenci pro 1 km musíme teprve vytvo-
řiti (viz obr. lld). Podrobnější odvození je uvedeno
v Z. O. 1943 str. 61. Způsobu se používá u nás pro
výpočet zeměpisných souřadnic q;, l a meridiánové
konvergence i' ze souřadnic x, y Křovákova zobrazení,
kde síť vztažných bodů dávají rohy listů map kata-
strálních 1 X 1,25 km (viz Z: O. 1941, str. 83-84).
Dal by Se použíti i pro zpětný převod, pro transfor-
mace souřadnic mezi dvěma pásy Gauss-Kriigerovými,
mezi pásem a elipsoidem a pod. Sestavení objemných
l;a;bulekvyžádá si ovšem určitou práci, ale pak je to
nejpohodlnější způsob transformací souřadnic. Zane-
dbání druhých diferencí způsobí nepřesnost jen ± 3 cm
ve výsledku, takže k jejímu určení by stačil nomo-
gram.

U každého transformačního způsobu můžeme použí-
ti grafického způsobu nakreslením čar stejných posu-

nů d x = X - x a d y = Y - Y ve vynesené situaci
transformovaných bodů. Pro sestrojení takového vrs-
tevnicového plánu napíšeme napřed tyto rozdíly ke
všem identickým bodům. Lineární interpolace po spoj-
nicích dávajících trojúhelníky dá dvě plochy mnoho-
stěnu a afinní transformaci, topografický způsob se
zaoblením vrstevnic a s parabolickou interpolací přiblí-
ží výsledky správné konformní transformaci. V přípa-
dě transformace stejnorodých souřadnic dostaneme
vždy osnovy křivek blízkých kuželosečkám. Při proti-
směrném položení os x a X bychom 4;vořili čáry stej-
ných součtů: dx-X + x, dy= Y + y. V obojím
případě ale dostaneme zpravidla příliš hustou síť
vrstevnic, kde by se nedalo spolehlivě interpolovati
s centimetrovou přesností. Pak je výhodnější rozděliti
území na menší části (nejlépe čtverce na příklad
20 X 20 km), pro střed každého čtverce stanoviti koe-
ficienty podobnostní transformace, jejími rovnicemi
určiti při b I i žně t ran s for m o van é s o u ř a d-
nic ex', y', a ze zbývajících malých již posunů
Vf=X - x', Vy.-- Y - y' určených u všech identic-
kých bodů, sestrojiti vrstevnicový plán čar vr=konst.,
Vy = konst. Dostaneme tak mnohem řidší vrstevnice,
kde lze bezpečně interpolovati. Koeficienty podobnost-
ních rovnic lze i vhodně zaokrouhliti Příklad byl uve-
den v obr. 10e, kde jsou vrstevnice po pěticentimetro-
vém intervalu a tvoří dvě osnovy hyperbol na sebe
kolmých.

Chceme-li rekapitulovati snesenou látku o transfor-
maci stejnorodých souřadnic a učiniti praktické zá-
věry, pak máme velký počet způsobů transformačních,
z nichž mnohé nevyhovují zákonu vzájemného bodo-
vého vztahu mezi oběma rovinami. Přesně jej vyjadřu-
jí konformní rovnice, které však bývají těžkopádné a
často raději sáhneme po způsobech jiných. Za nej-
vhodnější lze označiti

1. předběžnou trallSformaci podobnostní s nomogra-
mem doplňkových posunů Vf, V!',

2. tabulkovou výzbroj husté řady vztažných bodů,
kde lze interpolací anulovati členy obsahující jj x,

3. tabulkovou výzbroj husté řady vztažných bodů
ve směru osy x i y se všemi koeficienty rovnic nebo
s tabulkovými diferencemi pro dvojí interpolaci.

Hutně podaný námět autorův na reorganisaci písemných částí pozemkového katastru podněcuje k úvahám
o zjednodušení veřejných zařízení tím spíše, že obecně známý nedostatek personálu katastrální měřické služby
přímo nutí k reformám a reorganisačním opatřením. Ví:áme ho proto a vybizíme k rozpravě jak o návrhu, tak
io jiných možnostech účelných změn v měřické službě.

Náš pozemkový katastr je dílo, kterým se můžeme
chlubit. To však neznamená, že by byl dokonalým nad
všechnu dokonalost. Prosím, aby mi prominuli všichni,
jimž patří dík za to, že na něm pracovali a jej zdo-
konalovali, pokusím-Ii se poněkud odpoutat od dosa-
vadního elaborátu a naznačit revoluční zásah. {tíkám
naznačit, poněvadž je to pouze náznak, nikoliv pro-
pracovaný návrh. Věc je totiž významu většího, než

aby ji mohl navrhovat jedinec. Bylo by třeba rozpra-
vy. Tento člán€Ček nechť k ní dá podnět.

V novodobých matematických úvahách se považuje
věc za prvek množiny. V pozemkovém katastru máme
(v rámci každého katastrá1níllo území) dvě takové
množiny:

1. množinu držitelů a
2. množinu parcel.
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S těmito dvěma množinami katastr stále opeht:ie.
Přibírá ještě množinu třetí, množinu (podmnožinu)
reálných čísel, a vzájemným zobrazením množin' do
sebe vytváří operát.

Tyto množiny jsou nezměnitelně dány. Je však další
věcí jejich uspořádání.

Ad 1. Množina držitelú je v dosavadním operátu
vedena

a) pozemnostními archy,
lb) rejstříkem držitelů a
c) seznamem pozemnostních archů.
Pozemnostní archy měly býti uspořádány podle čísel

popisných. Praxe však ukázala, že to tak docela dobře
nejde. Byl proto ještě zaveden

d) seznam domů.

Pro jednu množinu jsou tedy zavedeny tři elahorá-
ty - a), b) a c). (Seznam domů je záznam množiny
:čísel popisných.)

Uspořádejme pozemnostní archy abecedně a pak
očíslujme. Můžeme pak oba elaboráty b) a c), t. j.
rejstřík držitelů a seznam archů, zrušit. Na výtku,
že nově zřízený pozemnostní arch poruší číslování od-
povídám předem takto: Matematika nám dává mož-
nost uspořádání vzájemným zobrazením množin nejen
s přirozenou řadou číselnou, ale i s jinými množinami
čísel. Mezi každá dvě za sebou následující čísla přiro-
zené řady číselné (na př. 21, 22) můžeme vložit dalších
devět čísel (21,1, 21,2 ... 21,9) a mezi každá takováto
čísla opět devět čísel (na př. mezi 21,1 a 21,2 čísla
21,11, 21,12 ... 21,19). Můžeme tedy arch nově zříze-
ný zařadit abecedně a očíslovat dekadicky. Pak se
ukáže zbytečným i rejstřík držitelů i seznam archů.

Druhá výtka, že se archů bude používat i v pří-
padě, kdy se jinak použilo jen rejstříku, a že se tedy
archy opotřebují nebo, že se v nich hledá obtížněji,
než v několikalistovém rejstříku, může býti zodpově-
děna takto: Místo dosavadních archů by byly výhod-
nější kartotékové listy. A je jisté, že v kartotéce se

hledá lépe než v knize, nehledě ani k tomu, že v kar-
totéce lze zařazovat archy přesně aJbecedně, kdežto
v rejstříku jsou držitelé zapsáni jen po písmenech
abecedně. Držitelé téhož počátečního písmene nebývají
již abecedně srovnáni. Používání rejstříku držitelů je
obvykle jen důsledkem vyhledávání archu a je tedy
jen ulehčením, odpadne-li.

Při převodu držby (celého archu) musel by býti
arch nově abecedně zařazen a přečíslován. Přečíslo-
vání by muselo býti provedeno i v rejstříku parcel.

Ad 2. Množina parcel je v katastru dána
a) rejstříkem parcel a
b) parcelním protokolem.
Kladu si otázku, proč je třeba dvou záznamů téže

množiny a proč je třeba vésti parcelní protokol, t. j.
rejstřík parcel s výměrami, katastrálním výtěžkem,
kulturou, bonitou, listem mapy, tratí atd., když totéž
je již vedeno v pozemnostních arších? Jsem si vědom
toho, že je tu zdroj chyb, čím vícekrát se tytéž věci
zapisují.

Résumé:
Vytvořme nový písemný elaborát jednoduchý, t. j.

takový, aby pro každou množinu byl jen jeden záznam,
tedy:

A. Pozemnostní archy se všemi potřebnými údaji
na kartotékových listech albecedně seřazené a číslova-
né dekadicky.

B. Rejstříky parcel s údaji jako dosud.
C. Seznamy domů jako dosud.

Zrušme rejstříky držitelů, seznamy pozemnostních
archů a parcelní protokoly.

V brzku budeme nuceni vyhotovovat nový katastrál·
ní operát v důsledku rozsáhlých pozemkových úprav
ať v pohraničí nebo ve vnitrozemí. Oprosťme se od
předsudků a konservatismu a vytvořme katastr ještě
jednodušší než je dosavadní. Zbude nám pak více času
na jeho lepší a přehlednější vedení.

Jeden ze základnwh úkonů měřické praxe, přímé měření délek pásmem, je ovlivňováno řadou okolností,
znehodnocujú:ú:h jeho výsledky chybami systematickými i nahodilými. Ony okolnosti jsou obecně známy a není
účelem této studie rozmnožovati jejich řadu, nýbrž sledovati teoreticky pouze dvě z nich a teoretických vý.
sledků, jež samy o sobě nejsou nezajímavé, použíti po úpravě v praxi k dosažení přesnějších měřických výsledků.

Jde o chybu z průhybu pásma a o chybu z pružné.
ho protažení vlivem pružnosti materiálu, z něhož je
pásmo zhotoveno. V dalším pojednání bude uvažováno
pouze ocelové pásmo, jež je v měřické praxi nejpouží-
vanější. Ocelové pásmo vyznačuje se dvěma základ-
ními nedostatky, jímž je jednak jeho netuhý prom
zejména ve směru svislém a jednak jeho pružnost,
uplatňující se nejvíce ve směru podélném. Měříme·li
pásmem vodorovně napjatým ve volném prostoru, jako
je tomu při provažování ve sklonitém území, uplatňuje
se plně jak chyba z průhybu pásma, tak i chyba

z jeho pružného protažení a poslední zejména proto, že
vyrovnávajíce tahem prohnutí pásma, jsme nuceni
napínati silou podstatně větší. Pokud jde o průhyb,
tu místo správnou délkou pásma, měřícího 1 metrů
a prohnutého do tvaru řetězovky, měříme tetivou
dblouku, jež je kratší o hodnotu L1 II a přisuďme jí
charakter záporný. Označíme-li váhu jednoho běžné-
ho metru pásma p a napínací sílu vyjádřenou v kilo·
gramech P, můžeme stanoviti L1 II ze známého vzorce

Lll= ~~
1 24.P2
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Oproti tomu protažení pásma, jemuž dejme charakter
kladný, označme Lll2• Je určen vztahem:

Lll = _~I!
2 q.E

kde q znaCl plochu příčného profilu pásma v mm2

a E modul pružnosti oceli (21.000 kg/mmZ).

Abychom mohli srovnávati, jak se chovají vzájem-
ně obě složky L1 l, a Ll l2 s rostoucí silou P, připojuji
přehlednou tabulku sestavenou pro pět nejběžnějších
typů ocelových pásem a sice pro sílu P rostoucí po
2 kg až do P= 50 kg. Charakteristiky uvažovaných
pásem jsou uvedeny v záhlaví tabulky. Jak patrno,
ve všech pěti případech převládá zprvu značně vliv
průhybu, s rostoucí napínací silou však rychle klesá,
zatím co pružné protažení pásma lineárně vZrůstá.
Při určitém napětí pro každé z pásem se -obě složky
vzájemně ruší, načež převládá vliv protažení z pruž-
nosti. Abychom stanovili onu kritickou napínací sílu
Pc> při níž nastává vyrovnání obou složek, stačí se-
staviti výrazy pro J l, a J l2 do rovnice:

!....:...p2 = z. Po
24Po2 q.E

Dosazením hodnot l, p a q postupně pro jednotlivá
pásma obdržíme

pro pásmo č. 1 Po'= 7,2 kg
» » č.2 Po = 16,6 kg
» » č.3 Po = 22,1 kg
» » č. 4 Po= 9,4 kg
» » č. 5 Po =32,7 kg

Výsledky ukazují, že u lehkých pásem, jakými jsou
na příklad pásma na vidlici (č. 1 a Č. 4) nastává ono
vyrovnání při poměrně malé napínací síle (7,2 kg a
9,4kg), zatím co u těžkým pásem, jakými jsou pásma
na kruhu (č. 2, 3 a 5) je zapotřebí síly větš~ (16,6 kg,
22,1kg a 32,7 kg).

Graficky je průběh hodnot L1 l, a L1 l2 pro daných
pět případů vyznačen na obr. 1. Úsečkami je zde
napínací síla P rostoucí až do hodnoty 50 kg a po-
řadnicemi jsou příslušná L1 l, a Ll l2 v milimetrech.

Na první pohled by se zdálo obecně výhodné pro-
važovati větší délky ve svahovitém terénu lehkými
pásmy, kde by nebylo zapotřebí tak velké napínací
síly jako u pásem těžkých, avšak rozhodující je zde
nejen otázka velikosti napínací síly, ale i průlběh
úhrnné chyby <5, jakožto výslednice složek J l, a tj 12,
Tatochyba, jež je rovněž vyčíslena v připojené tabul-
ce,vynikne opět názorně v grafickém zobrazení, jak
je uvádím na obr. 2. Úsečkami je zde rovněž napínací
sílaP, pořadnicemi hodnoty {j v milimetrech. Chyba {j

je zde sledována pouze v omezeném pásmu kolem nu-
love hodnoty a to od - 7,0mm do + 7,0mm. Z prů-
běhu všech pěti křivek, sestrojených pro uvažovaná
zde pásma vidíme, že chyby {j pásem Č. 1 a Č. 4 (lehká
pásma) mají poměrně strmější průběh oproti chybám
při pásmech Č. 2 a Č. 3 (těžká pásma). Rovněž křivka
Č. 5 je strmá, ačkoliv svým profilem se toto pásmo
řadí k pásmům těžkým. To je způsobeno jeho značnou
délkou (50 m), takže jeho váha ve srovnání s délkou
je poměrně malá. Je zř'ejmo, že strmost křivek č. 1,
4 a 5 znamená zvýšený požadavek přesnosti, pokud
jde o dodržení kritické napínací síly Po, neboť chyba {j

se v okolí této hodnoty mění rychleji, než jak je tomu
u pásem Č. 2 a 3.

Dále jest si povšimnouti, že průběh křivek této
chyby v záporné části, tedy pod hodnotou Po je
strmější, než nad touto hodnotou, což platí zejména
u pásem poměrně těžkých (č. 2 a č. 3). Prakticky
vzato, bude možno u těžších pásem sílu Po spíše
přepnouti, než nedotáhnouti, aby měření bylo co nej-
přesnější. Kontrolu napínací síly provádíme běžným
typem zpružinového siloměru. '

Bylolb~ jistě výhodné, kdyby již při výrobě byla na
pásmu vyznačena velikost síly P" jež je pro ono
pásmo za těchto okolností optimální. Jelikož tomu tak
ale zpravidla není, hledejme pokud možno jednoduchý
a pro praxi vyhovující vzorec, pomocí něhož by si
měřič hodnotu Po snadno odvodil.

Vyjádříme-li PJ váhu jednoho běžného metru pásma
. v kilogramech pomocí specifické váhy oceli, platí
vztah:

P=l~O .7,8

kde q značí opět plochu profilu pásma v mm2 a číslo
7J8 je specifická váha oceli. Vyjádříme-li z toho qJ

1000.p
q=--- --

7,8

3

1
(--1000. ii

Po= / l2.p3--187,2-

Zlomek pod odmocninou je pro ocelová pásma kon-
stantní a označíme-li jej písmenem OJ píšeme

3

Po=l.PV;

a po vyčíslení a zaokrouhlení konstanty c:

48
Po=l.p,---

ýT
Součin l. P znamená všek celkovou váhu pásma v kilo-
gramech, již označíme VJ i můžeme pak psáti

48
Po=v.--

v' Z-

1947/111



30

28

26 ~
I

::1
.• 01

I1CI
I

161
141
121
10

8

6

,
2

O
2

zeměměřlcký Obzor SIA
ročník 8/35 (l947) čís. 7-8

\
I

l

\
i

\

\
\

1947/112



2 4 6 8 to 12 14 16 18 20 22
I

24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

-3
,4
27

-0
,8
57

-0
,3
81

-0
,2
14

-0
,0
95

-0
,0
70

I

-0
,0
54

-
0,
04
2

-0
,0
34

-0
,0
28

-0
,0
24

-0
,0
20

-0
,0
17

-0
,0
15

-0
,0
13

-0
,0
12

-
0,
01
0

-0
,0
09

-0
,0
08

-0
,0
08

-0
,0
07

-0
,0
06

-0
,0
06

-0
,0
05

[IJ
0,
2
X

13
,0
m
m

q=
2,
6

m
m
2

p
=

0,
02
02
8
kg

+
0,
07
3

+
0,
14
6

+
0,
22
0

+
0,
29
3

+0
36
6

+
0,
44
0

+
0,
51
3

+
0,
58
6

+
0,
65
9

+
0,
73
3

+
0,
80
6

+
0,
87
9

+
0,
95
2

+
1,
02
6

+
1,
09
9

+
1,
17
2

+
1,
24
5

+
1,
31
9

+
1,
39
2

+
1,
46
5

+
1,
53
8

+
1,
61
2

+
1,
68
5

+
1,
75
8

+
1,
83
2

-
0,
71
1

-
4,
56
3

-
0,
16
1

-
2,
02
8

+
0,
07
9

-
],1
41

+
0,
22
9

-
0,
73
0

+
0,
34
5

I
-

,0
,5
07

+
0,
44
3

-
0,
37
2

+
0,
53
2

-
0,
28
5

+
0,
61
7

-
0,
22
5

+
0,
69
9

-
0,
18
2

+
0,
77
8

-
0,
15
1

+
0,
85
5

-
0,
12
7

+
0,
93
2

-
0,
10
8

+
1,
00
9

-
0,
09
3

+
1,
08
4

-
0,
08
1

+
1,
15
9

-
0,
07
1

+
1,
23
3

-
0,
06
3

+
1,
30
9

-
0,
05
6

+
1,
38
3

-
0,
05
0

+
1,
45
7

-
0,
04
6

+
1,
53
0

-
0,
04
1

+
1,
60
5

-
0,
03
8

+
1,
67
9

-
0,
03
4

+
1,
75
2

-
0,
03
2

+
1,
82
7

-
0,
02
9nJ
0,
4
X

15
,0
m
m

q
=
6
,0

m
m

2

p
=

0,
04
68

kg

+
0,
03
2

+
0,
06
3

+
0,
09
5

+
0,
12
7

+
0,
15
9

+
0,
19
0

+
0,
22
2

+
0,
25
4

+
0,
28
6

+
0,
31
7

+
0,
34
9

+
0,
38
1

+
0,
41
3

+
0,
44
4

+
0,
47
6

+
0,
50
8

+
0,
54
0

+
0,
57
1

+
0,
60
3

+
0,
63
5

+
0,
66
6

+
0,
69
8

+
0,
73
0

+
0,
76
2

+
0,
79
4

-1
8,
22
0

-
4,
50
0

-
1,
93
3

-
1,
01
4

-
0,
57
1

-
0,
31
7

-
0,
15
0

-
0,
03
1

+
0,
06
1

+
0,
13
5

+
0,
]9
8

+
0,
25
4

+
0,
30
5

+
0,
35
]

+
0,
39
5

+
0,
43
7

+
0,
47
7

+
0,
51
5

+
0,
55
3

+
0,
58
9

+
0,
62
5

+
0,
66
0

+
0,
69
6

+
0,
73
0

+
0,
76
5

-3
2,
43
2

-
8,
10
8

-
3,
60
0

-
2,
02
7

-
1,
29
7

-
0,
90
1

-
0,
66
2

-
0,
50
7

-
0,
40
0

-
0,
32
4

-
0,
26
8

-
0,
22
5

--
0,
19
2

-
0,
16
5

-
0,
14
4

-
0,
12
7

-
0,
11
2

-
0,
10
0

--
0,
09
0

-
O,
08
J

-
0,
07
4

-
0,
06
7

-
0,
06
1

-
0,
05
6

-
0,
05
2

lil
0,
4
X

20
,0
m
m

q=
8,
0

m
m

2

p
=

0,
06
24

kg

+
0,
02
4

+
0,
04
8

+
0,
07
1

+
0,
09
5

+
0,
11
9

+
0,
14
3

+
0,
16
7

+
0,
19
0

+
0,
21
4

+
0,
23
8

+
0,
26
2

+
0,
28
6

+
0,
31
0

+
0,
33
3

+
0,
35
7

+
0,
38
1

+
0,
40
5

+
0,
42
8

+
0,
45
2

+
0,
47
6

+
0,
50
0

+
0,
52
4

+
0,
54
8

+
0,
57
1

+
0,
59
5

-3
2,
40
8

-
8,
06
0

-
3,
52
9

-
1,
93
2

-
1,
17
8

-
0,
75
8

-
0,
49
5

-
0,
31
7

-
0,
18
6

-
0,
08
6

-
0,
00
6

+
0,
06
1

+
0,
11
8

+
0,
16
8

+
0,
21
3

+
0,
25
4

+
0,
29
3

+
0,
32
8

+
0,
36
2

+
0,
39
5

+
0,
42
6

+
0,
45
7

+
0,
48
7

+
0,
51
5

+
0,
54
3

lij
0,
2
X

13
,0

m
m

q=
2,
6

m
m
2

p
=

0,
02
02
8
kg

.~
I--
~-
~:
:--
~-
---
-I

I
.d
li

.d
1 2

~
I

I
I

~
11
,5
65
.
+

0,
11
0

-1
1,
45
5

I
-

2,
89
1

+
0,
22
'0

-
2,
67
1

I
-

1,
28
5

+
0,
33
0

-
0,
95
5

I
-

0,
72
3

+
0,
44
0

-
0,
28
3

I-
0,
46
3

+
0,
54
9

+
0,
08
6

I,
-

0,
32
1

+
0,
65
9

+
0,
33
8

-
0,
23
6

+
0,
76
9

+
0,
53
3

-
0,
18
1

+
0,
87
9

+
0,
69
8

-
0,
14
2

+
0,
98
9

+
0,
84
7

-
0,
11
6

+
1,
09
9

+
1,
08
3

-
0,
09
6

+
1,
20
9

+
],1
60

-
0,
08
0

+
1,
31
9

+
1,
23
9

-
0,
06
8

+
1,
42
8

+
1,
36
0

-
0,
05
9

+
1,
53
8

+
1,
47
9

-
0,
05
2

+
1,
64
8

+
1,
59
6

-
0,
04
5

+
1,
75
8

+
1,
71
3

-
0,
04
0

+
1,
86
8

+
1,
82
8

-
0,
03
6

+
1,
97
8

+
1,
94
2

-
0,
03
2

+
2,
08
8

+
2,
05
6

-
0,
02
9

+
2,
19
8

+
2,
16
9

-
0,
02
6

+
2,
30
8

+
2,
28
2

-
0,
02
4

+
2,
41
8

+
2,
39
4

-
0,
02
2

+
2,
52
7

+
2,
50
5

-
0,
02
0

+
2,
63
7

+
2,
61
7

-
0,
01
9

+
2,
74
7

+
2,
72
8

l]J
0,
4
X

16
,0

m
m

q:
=
6,
4

m
m

2

p
=

0,
04
99
2
kg

-
32
4,
48
0

+
0,
07
4

-
32
4,
40
6

-
81
,1
20

+
0,
14
9

--
80
,9
71

-
36
,0
52

+
0,
22
3

-
35
,8
29

-
20
,2
80

+
0,
29
8

-
19
,9
82

-
12
,9
79

+
0,
37
2

-
12
,6
07

-
9,
01
3

+
0,
44
6

-
8,
56
7

-
6,
62
2

+
0,
52
1

-
6,
10
1

-
5,
07
0
+

0,
59
5

-
4,
47
5

-
4,
00
5

+
0,
67
0

-
3,
33
5

-
3,
24
5
+

0,
74
4

-
2,
50
1

-
2,
68
2
+

0,
81
8

-
1,
86
4

-
2,
25
3

+
0,
89
3

-
1,
36
0

-
1,
92
0
+

O
96
7

-
0,
95
3

-
1,
65
5
+

1,
04
2

-
0,
61
3

-
1,
44
2

+
1,
11
6

-
0,
32
6

-
1,
26
7

+
1,
19
0

-
0,
07
7

-
1,
12
3

+
1,
26
5
+

0,
14
2

-
],0
02

+
1,
33
9
+

0,
33
7

-
0,
89
8
+

],4
14

+
0,
51
6

-
0,
81
1

+
1,
48
8

+
0,
67
7

-
0,
73
6

+
1,
56
2

+
0,
82
6

-
0,
67
0
+

1,
63
7
+

0,
96
7

-
0,
61
3
+

1,
71
1

+
1,
09
8

-
0,
56
3
+

1,
78
6
+

1,
22
3

-
0,
51
9
+

],8
60

+
1,
34
1

1947/113



Zeměměflcký Obzor SIA
ročnfk 8/35 (1947) čís. 7-8

Pro všechna pásma téže délky je zlomek ve výrazu (2)
konstantní a obnáší okrouhle :1;

pro l=10m k10 = 23
20m k20 = 18

30m k30 = 16

50m k50 = 13

Stačí tedy znáti celkovou váhu pásma, jež vynáso-
bena příslušným koeficientem k stanoví napínací sílu
Po, jíž je pásmo při provažování napínati, aby měření
bylo co nejpřesnější. Nutno ovšem počítati s vahou
samotného pásma, tedy bez koncového kování a ok,
neboť tato, vzhledem k tomu, že se nacházejí právě
na samém konci pásma, nemají vliv na prohnutí pásma
a nutno je z počtu vyloučiti. To provedeme nejlépe
tak, že je zvážíme samotné na váze, přidržujíce stra-
nou pásmo v ruce a jejich váhu pak od celkové váhy
pásma odečteme.

Je-li po ruce mikrometr, nemusíme prováděti vážení
vůbec, neboť váhu pásma můžeme vypočísti z jeho
profilu a délky. Platí-li vztah v= l. p, kde 1 je délka

pásma v metrech a q jeho profil v mm2, mOLno
psáti:

Tloušťka i šířka pásma se změří míkrometrem s do-
statečnou přesností a máme-li tím dáno q, je výpo-
čet celkové váhy pásma snadný. Pokud jde o případné
vylehčení pásma způsobené otvory, jimiž bývají vy-
značovány decimetry, jsou přibližně vyváženy vahou
nýtů a kovových štítků, jimiž jsou označovány půl-
metry a metry.

Jak výpočty ukazují, nepřesahují hodnoty Po meze
prakticky použitelných napětí, neboť i u dlouhého
pásma padesátimetrového obnáší napínací síla 32,7 kg.
A nedosahují ani zdaleka meze pevnosti, jež u oceli
činí kolem 50 kg/mm2• Počítáme-li u onoho 50 metro-
vého pásma s plným profilem 6.4 mm2 a počítáme-li
se zeslabení:......profiluv místech, kde jsou otvory ozna-
čující decimetry, kteréžto otvory měří 'přibližně 2 mm
v průměru, má zeslabený profil o 0,4. 2,0 mm, t. j.
00,8 mm2 méně, čili 5,6 mm2• Pevnost v tahu u tohoto
pásma činí tedy kolem 280 kg. Nebezpečí přetržení
pásma nepřichází tudíž vůlbecv úvahu.

Vývoj barevné fotografie v posledních letech značně pokročil a přivádí nyní odborníky na myšlenku) jak
využíti této vymoženosti v různých oborech. O barevnou fotografii se zajímá také fotogrametrie. Přesto) že
jsme dočasně ztratili za poslední světové války spojítost ve sledování vývoje barevné fotografie tím) že jsme
nebyli odborně a spolehlivě informováni o p;osledních vymoženo.stech v cizině) můžeme soustavně uvažovat
o důsledcích) které z tohoto vývoje vyplynou. Výrobní technika a obecné používání barevné fotografie nejsou
však dosud tak běžnými) aby uspokojíly odbornou poptávku.

V našich úvahách nelze dnes ještě mluvit o urči-
tém použití barevné fotografie ve fotogrametrii, neboť
dosud nebyly provedeny podrobné zkoušky. Poukáže-
me proto jen na současný stav v tomto oboru a na-
značíme možnosti, které nám zde barevná fotografie
může poskytnout.

Vývojový nástin. Ještě na druhém shromáždění
mezinárodní společnosti pro fotogrametrii v Berlíně
v roce 1926 uváděl prof. K. Z a a r o barevných sním-
cích ve fotogrametrii, že: »Přirozeně barevné snímky
jsou z úvahy vyňaty, přes to, že možnost jejich po-
užití ve fotogrametrii je jistě nepochybná. Avšak je-
jich racionelnímu využití jsou dnes v cestě ještě určité
potíže, které činí tyto snahy předčasnými.«

Ve zprávě o pátém mezinárodním kongresu pro
fotogrametrii, konaném v Římě v roce 1938 píše zpra-
vodaj druhé komÍ!:e H. G run e r: »Od kongresu 1934
učinil pokrok barevný film, který umožňuje pořízení
snímků v přirozených barvách, a to bez použítí, spe-
ciálních komor«.

»Schweizerische Zeitschrift ml' Vermessungswe,en
und Kulturtechnik« přináší v čísle 6/1946 protokol
m. hlavního shromáždění švýcarské společnosti pro

fotogrametrii. Na této schůzi přednesl Ing. Br e n n-
e i sen referát: »0 barevné fotografii z letadla« a
předvedl pěkné ukázky prací.

O barevné stereoskopii psal v novější době kriticky
C. W. W i Im a n v knize »Simplifíed stereoscopic
photography«. V Anglii je použití barevné fotografie
pro měřické účely sledováno souběžně s vývojem
anglického Dufaycoloru.

O měřickém použití ,barevné fotografie v USA ne-
máme zatím práv, přesto, že ve výrobě barevného
filmu USA zaujímají vedoucí místo ve světě. Je
ovšem otázka, který z řady jejich barevných způsobů
se pro účely měřické bude hodit.

Význam pro měřické použití barevné fotografie má
zatím vyřešení barevného systému Agf a c o Io r
v roce 1936 a jeho pozdější zdokonalení.

Barevné systémy fotografické
s h 1e d i s k a měř i c k é h o.

a) Rozložení obrazu na tři filmy při exposici. Jed-
notlivé filmy podléhají rozdílným deformacím a pro
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fotogrametrii se tento systém naprosto nehodí. (Tech-
nicclor.)

b) Rozložení obrazu na jediném filmu. Film s díl-
čími obrazy vedle sebe je pro fotogrametrii rovněž
bezcenný.

c) Systémy rastrové. Systémy rastrové mají před-
nost v tom, že vliv srážky filmu u nich můžeme od-
stranit. Barevná stereoskopie je u nich proveditelná.
Pro přesnější měři.cké vyhodnocení se nehodí, neboť:
1. jemnost rastrů je nepostačující, 2. mohou nastati
rušivé závady stereoskopické v důsledku různého
zbarvení identických bodů, 3. skýtají malou ostrost
a mají malou rozlišovací schopnost.

d) Systémy založené na barevném profiltrování
obrazu citlivými vrstvami umístěnýrni za sebou na
jediném filmu.

Tyto systémy skýtají pro měřické použití některé
dobré vlastnosti, a to:

1. Ostrost kresby (barevný kontrast a jemnost
zrna).

2. Přesné krytí obrazů ve vrstvách.
3. Ovladatelnou srážku podkladu.

Nevýhodou je jejich poměrně malá citlivost a ne-
dokonalá sensibilisace.

Optické a klimatické podmínky přirozeného zbarvení
území na snímku.

Optickými podmínkami v užším slova smyslu
myslíme optimální vlastnosti fotografické komory a
filmu, jakož i správnou volbu doby exposiční a správné
vyvolávání.

Osvětlíme proto stručně funkci kterou při tom mají:

1. Objektiv.
2. Film.
3. Exposice a její určování.
4. Zpracování exponovaného materiálu.

1. Ob j e k ti v. Jelikož moderní fotografie pracuje
dnes převážně s panchromatickými nebo orthopan-
chromatickými emulsemi, jsou také nejnovější objek-
tivy dobře korigovány pro značně široký obor slu-
nečního spektra. Mimo to jsou objektivy často tmelené.
Nebude tudíž zapotřebí při používání materiálu
Agfacolor resp. Kodachrome zásadních úprav, aby
bylo docíleno stejnoměrného vyjádření všech barev-
ných paprsků. Na ostrost kresby a mnohdy malou
intensitu světla má velmi příznivý vliv speciální ná-
těr čoček objektivu, který zvláště u barevných filmů
skýtá znamenité výsledky (na př. tak zv. »T« nátěr
firmy Zeiss).

2. F i Im. Z barevných filmů dnes zatím nejlépe vy-
hovuje Agfacolor, resp. Kodachrome, které mají malé
smršťování. Nové anglické měřické filmy vykazují
po zpracování nepatrné diference v rozměrech, jsou
však velmi citlivé na počasí a proto jejich měřické
použití je značně omezeno.

Fotogrametrie požaduje větší citlivost barevného
materiálu a také jemnější zrno citlivé vrstvy.

Nežádoucí barevné paprsky, na které je barevný
film velmi citlivý lze velmi těžko zadržet poněvadž
používání clony způsobuje změnu barevných vlast-
ností.

3. Ex p o s i c e a jeJ 1 U r Č o v á n í. Správná
exposice je v barevné fotografii nejdůležitější a hlav-
ní podmínkou dobré reprodukce všech barevných od-
stínů. Kdežto v černobílé fotografii je možno chemic-
kou cestou přeexponované snímky zachránit, není
tato dodatečná náprava v barevné fotografii možná.

Nejdokonalejší pomúckou k určení správné expo-
sice je dobrý elektrický exposimetr. Nelze dosáhnouti
v barevné fotografii dobrých výsledků odhadováním
exposice anebo používáním exposičních tabulek či
mechanických exposimetrů.

4. Z P r.a c o v á n í e x p o n o van é h o mat e-
r i á Iu je prakticky dosud vyhrazeno výrobnám
barevných filmů a jejich odbočkám a také se vymyká
rámci této informativní úvahy.

Klimatické podmínky. Klimatické podmínky které
přicházejí v úvahu jsou:

1. Intensita a jakost osvětlení.
2. Hloubka či vzdálenost předmětu měření.
3. Stav ovzduší.
4. Vliv refrakce.

1. I n ten s i t a c s vět len í určitého místa je
odvislá od úhlu dopadu slunečních paprsků. Maximál-
ní intensita slunečního záření nastává již v dubnu a
později se zmenšuje, přes to, že slunce stoupá.
V srpnu nebo září vyskytuje se někdy druhé avšak
slabší maximum. Příčina tohoto zjevu spočívá v ma-
lém obsahu vodních par ve vzduchu.

Difusní světlo má velký význam svými účinky che-
mickými. Při malé výšce slunce (pod 18°) je světlo
chemicky účinnější než přímé záření.

Rozptýlené anebo slabé mraky mohou v příznivé
poloze vzhledem k slunci intensitu osvětlení podstat-
ně zvýšiti, uplatňujíce se jako reflektory slunečního
záření.

Při fotografování ze vzduchu je třeba dbáti toho,
aby v porostlém nebo hustě zastavěném území dlouhé
stíny barevně neznehodnotily přirozenou barevnost
snímků. Stíny i dobře prokreslené, barevné kontrasty
jen oslabují. Jinak je tomu v černobílé fotografii, kde
stíny účinně zvyšují plastický dojem obrazu.

2. S tup e ň bar e v n é syt o s ti předmětu mě-
ření je úzce spojen s jakostí ovzduší mezi objektivem
a fotografovaným předmětem. S rostoucí vzdáleností
se mísí barevný reflex (barva předmětu) s bílým
světlem. Za jasného slunečného počasí a při slunci
»v zádech« docílíme na omezené vzdálenosti takové
barevnosti snímku, která bude dobře odpovídat ba-
revnému vnímání předmětného prostoru.

Pozemní barevné měřické snímky mohou sloužiti
převážně jako stereogramy.

Při leteckých snímcích se zmenšují se vzrůstající
výškou letu barevné kontrasty a nastává jakési
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zplošnění fotografovaného prostoru. Uvážíme-li, že
vzhledem k výšce letu bude relativní převýšení úz~í
do snímku pojatého vždy tak malé, že větší barevné
anomalie nemohou nastati, pak budou všechny části
snímku rovnoměrněji zbarveny, než snímky teres-
trické.

Stav ovzduší je činitel, jehož vliv možno prakticky
zjistit a vyjádřit jen použitím přesných fotoelektric-
kých exposimetrů. Kouř a prach v ovzduší způsobují
prodloužení exposice a jsou proto při malé citlivosti
barevných filmů velmi nevítanými, fotografujeme-li
ze vzduchu.

Také mlha působí velké potíže.

Vliv refrakce na barevné vyjádření území je svou
složkou obsažen už v případech prve uvedených. Je
však zapotřebí tento vliv přesněji vyjádřiti a zhod-
notiti s hlediska velikosti ch~by, kterou zplÍ<:óbuje.

Změny ve složení vzdušných vrstev ve směru svis-
lém nemají praktický vliv na hodnotu refrakce. Nej-
větší vliv na velikost vertikální refrakce má zemský
povrch. Příčiny refrakce laterální jsou povahy me-
teorologické.

Podrobnější úvahy tohoto druhu se rovněž vymykají
rámci našeho článku a proto poukazujeme na pří-
slušnou literaturu.

Překreslení barevných snímků. Především nás bude
zajímat otázka v jakých měřítkách budou barevné
fotoplány proveditelné. Bude třeba dříve empiricky
zjistit, při jakých výškách letu bude míra sytosti a
kontrastu ještě taková, aby vyhověla požadavkům
kladeným na barevný fotoplán.Teprve na základě
těchto poznatků bude možno určiti poměry zmenšení
snímků pro jednotlivé druhy komor. Zvětšení při pře-
kreslování bude odviset také na použitých barevných
filmech. Je třeba si také uvědomit, že při každém
zvětšování dochází ke změně tónových hodnot, což se
projeví hlavně zplošněním určitých částí snímků.

Úspěšné překreslení jednotlivých barevných sním-
ků bude také záviset na druhu a intensitě osvětlení
originálních snímků v překreslovači. Normálnímu
osvětlení při exposici bude patrně nejlépe vyhovovat
sodíkové světlo. Tyto otázky řeší dnes již běžně ba-
revná filmovací technika, kde bude možno nejlépe Se
poučit o vyzkoušených a spolehlivých metodách a
pomůckách.
Barevné odstíny způsoooné rozdílnou výškou zobra-

zeného území budou podporovat plastiku barevného
fotoplánu. Avšak teprve praxe ukáže, do jaké míry
se toto barevné odstupňování na snímku uplatní.

Dosud málo uspokojuje převod barevných obrazů
z filmu na papír, avšak výrobci Agfacoloru ohlásili
již během války vhodný postup.

Jiný problém praktického rázu je v rozmnožování
barevných fotoplánů. U jednotlivých snímků bude
úloha celkem jednoduchá. Avšak velké fotoplány, vy-
tvořené z většího počtu překreslených barevných
snímků, budou klásti na reprodukční techniku vyso-
ké požadavky.

Pou~ití barevného fotoplánu. Se zřetelem na budoucí
praktické použití barevných fotoplánů lze všeobecně
stanoviti zásady, které budou rozhodovat o jejich pří-
padném zavedení a používání:

1. Barevná rozdílnost kultur.
2. Větší bohatství detailů.
3. Přirozený dojem a rychlá orientace.
4. Plastika jednotlivých snímků.

1. Dokonalý barevný snímek umožní určit nejen
jednotlivé druhy kultur, ale též jejich okamžitý stav
a vývoje (žito, ječmen, brambory, řepa, les jedlový.
modřínový a pod.).

Přínos barevné fotografie bude také v jednoznač-
ném vyjádření vodních ploch.

2. Větší bohatství detailů bude způsobeno barev-
ným kontrastem. Barevný fotoplán může odstranit
z části i zhotovování plám"1topograficky významných,
ale rozměrem malých částí území.

3. Přirozený dojem je odvislý od druhu použitého
barevného systému a od přesného plnění exposičních
a vyvolávacích podmínek. Je výsledkem všech situač-
ních, prostorových a barevných vztahů mezi předmě-
tem a obrazem.

4. Plastika jednotlivých snímků nebo fotoplánu
může býti největším přínosem barevné fotografie do
topografie. I když nevyjádří číselně výškové poměry,
podá přece jen spolehlivější obraz o tvaru a členitosti
zobrazeného území.

Lze očekávat, že dokonalý barevný fotoplán rozšíří
používání fotoplánů i do nových odvětví vědy, techni-
ky a hospodářství.

Závěr. Barevná fotografie je teprve na počátku
svého rozvoje. Lze však očekávat, že v měřické
praxi postupně nahradí zobrazovací barevné methody
dodnes používané.

Přirozený kolorit (barevná fotografie) doplní nebo
i nahradí dosavadní barevné vyjadřovací způsoby do-
konalým reprodukováním všech barevných odstínů
území a předmětů. Rozlišování kultur, komunikací,
staveb a pod. bude dokonalejší a snazší.

Bude-li barevná fotografie používána i ve stereo-
fotogrametrii, pak osoby barvoslepé nebudou ovšem
moci tyto snímky převádět.
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Z E 111Ě lB Ě I' I U-K Á P ft A X E

Určování
směro,ré a délkové odcb)'lky při vý.točtu polygonov'T{-hI)ořadů.

Navazuje na pojednáni Ing. Švejdy, navrhuje autrYr vhodný a k užíváni jednodtuchý diagram pro určení
odchylek při výpočtu polyg<m.ových pořadů a k posou1:ení jejich přípustnosti. Diagram se dobře uplatní přesto,
že podle § 244, odst. 7 kat. návodu A není třeba počítati odchylky 0'1 a Os, je-li zřejma přípustnost odchylek
')y a 0x v souřadnicových rozdílech z jejich nepat~ horlnoty.

V 5. čísle Zeměměřického obzoru z roku 1943 byl
uveřejněn článek kolegy Ing. Svejdy pod názvem
»Grafické stanovení odchylky SIT v,,ové a délkové při
výpočtu polygonových pořadů«. Použití navrženého
diagramu přináší sice některé výhody oproti početni-
mu způsobu a také 50% úspora papíru u tiskopisu
navrhovaného Ing. Svejdou byla by výhodou, avšak
článek i v něm popisovaný diagram má některé ne-
dostatky a to:

1. V článku jest popisován pouze postup při použí-
vání diagramu a nomogramu, nikoliv však jeho se-
strojení. Diagram je však tak složitý, že se asi málo-
kdo odhodlá k tomu, aby si ho sám sestrojil.
2. Nomogram jest sestrojen pouze pro centesimální

soustavu a jest tedy k použití prozatím jen pro užší
okruh odborníků, kteří mají možnost pracovat se stroji
s novým dělením kruhu. Pro výpočty v soustavě
sexagesimální bylo by nutno míti druhý nomogram
nebo do původního nomogramu vepsati ještě hodnoty
odpovídající sexagesimálnimu dělení. V posledním
připadě byla by však opět interpolace značně ne-
pohodlná.
3. Skutečný formát diagramu jest příliš veliký

(příloha byla zmenšena na polovinu) a proto nesklad-
ný.
4. K práci na diagramu jest nutno používati odmě-

řovacího kružítka, tedy další pomůcky, která práci
jednak komplikuje, jednak nemusí býti vždy po ruce.
Uvedené důvody přiměly mne k tomu, abych pouká-

zal na to, jak lze sestrojiti ke zjištění přípustnosti
odchylek při výpočtu polygonového pořadu diagram
mnohem jednodušší, jak ve vyhotovování, tak v použi-
tí, a jak je možno se obejíti bez zvláštního diagramu
vůbec.
Při výpočtu kriterií polygonových pořadů jde o ur-

čení délkové odchylky S - S', směrové odchylky 00
a dopustné odchylky směrové 6.0. Při grafickém ře-
šení úlohy určujeme ještě jednu pomocnou veličinu
1. zv. odchylku příčnou q. (V článku Ing. Svejdy byla
označena písmenem a.) Pro stanovení těchto hodnat
jsou dány z výpočtu polygonového pořadu tyto veli-
činy: [s], 6.YKP, 6.XKP, Oy, Ox. Hodnoty odchylek
S- S'= Os a q určíme zcela jednoduše na obyčej-
ném milimetrovém papíru způsobem, který krátce lze
popsati takto:

Uprostřed archu milimetrového papíru si zvolíme bod P
jako obraz počátečního bodu polygonového pořadu a pro-

loŽÍme jím jakožto počátkem souřadnicové osy Y a X.
Vyneseme-li v té souřadnicové soustavě hodnoty 6. YKP
a 6. X KP s ohledem na znaménka v měřítku 1: 10.000,
dostaneme obraz koncového bodu polygonového pořadu K,
jehož spojnice s počátkem udává nám směr pořadu. Jeho
úhlovou hodnotu na celé stupně nebo grády lze snadno
zjistiti přiložením úhloměru, ale pro řešení úlohy nepotře-
bujeme ji vůbec znát. Délka spojnice P K jest obrazem
délky S polygonového pořadu v měřítku 1 : 10.000. Vy-
neseme-li nyní opět od počátku hodnoty souřadnicových
odchylek O x a O 11 s ohledem na znaménka v měřítku
1 : 10, dostaneme bod K'. Délka kolmice spuštěné s bodu K'
na spojnici K P jest hledaná příčná cdhylka q. Úsek KU P,
který kolmice vytíná na spojnici K P jest pak hledaná
odchylka délková S - S'. Obě odchylky dostáváme v tom
měřítku, v kterém jsme vynášeli odchylky O x a 01/.
Odchylka S - S' jest kladná, leží-li bod KU mezi body
K a P,záporná; lež~-li na prodloužení spojnice K P. Od-
chylka q jest kladná, leží-li bod KU za spojnicí P K,
postupujeme-li ve směru otáčení ručiček hodinových, zá-
porná, leží-li na prodloužení spojnice KP. Odchylka q jest
kladná, leží-li bod KU za spojnicí P K, postupujeme-li
ve směru otáčení ručiček hodinovÝch, záporná, leží-li před
ní. Protože však pro posouzení přípustnosti obou odchylek
jest směrodatná pouze jejich absolutní hodnota, není sta-
novení znamének nutné. Odůvodnění správnosti těchto
vývodů provede si čtenář zajisté lehce sám.

+V

1 i
AXKP:

1:
S

K

Obě odchylky muzeme podle uvedeného postupu
určiti přímo v přehledu polygonové sítě. Tento přehled
nebo alespoň koncové body jednotlivých pořadů jest
pak ovšem nutno vynášeti současně s výpočtem. Byb
by výhodou, kdyby se tak dělo nikoliv na obyčejném
papíře jako dosud, ale na papíře milimetrovém, což
by přineslo tu další výhodu, že takový přehled stal
by se mnohem názornějším se zřetelem k délkovým
poměrům.
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Další hodnoty nutné pro posouzení přípustnosti
takto získaných odchylek lze pak určiti zcela jednodu-
chým výpočtem bez použití zvláštního nomogramu.
Zbývalo by totiž ještě určiti odchylky O o a t:,. o. Veli·
kost těchto odchylek jest dána (jak bylo vyvozeno
v článku Ing. Švejdy, případně jak jest předepsáno
»návodem A«) pro soustavu sexagesimální vzorci:

O o"= (/,_l{
S

t:,. 0"= 60" ~(~J -±100)_
S

00" = e"·9.
S

t:,. o"= 185185-2 . ([8]+100), 8

úlohu můžeme však podstatně zjednodušiti, zave-
deme-li místo odchylek úhlových O o a t:,. o jim odpo-
vídající příčné odchylky q a t:,. q. Protože hodnotu
příčné odchylky q jsme již vpředu zjistili graficky,
zbývá ještě určiti maximální příčnou odchylku t:,. q.
Jest zřejmo, že dosáhne-li úhlová odchylka Oo maxi-
mální hodnoty t:,. o, dosáhne také příčná odchylka q
pro stejné délky 8 a [8J hodnoty maximální. Můžeme
tedy na př. rovnici (3) přepsati na tvar

t:,. o"= o" .!: q-
'" . 8

Porovnáme-li pak mezi sebou pravé strany rovnic (4)
a (5), dostaneme:

370,370. ([8J + 100)
_._-~---- ._._-----

8

t:,. q= 370,370 . ([8J + 100)
e"

Přesáhne-li však úhlová odchylka O o hodnotu
185,185 dmg (t. j. 60") musíme souřadnicové odchylky
podle katastrálních předpisů rozvrhovati podle koefi-
cientů z; musíme proto ještě stanoviti jaké hodnoty
by dosáhla příčná odchylka q, kdylblYodchylka úhlová
O o při dané délce S dosáhla uvedené kritické hodnoty.
Tuto hodnotu příčné odchylky nazveme qz. Pro její
určení dostaneme ze vzorce (3):

185185=1l" ~, '" S

Vyčíslíme-li částečně vzorce (7) a (9) dosazením
e"= 636,620, dostaneme jednoduché a pro výpočet na
počítacím stroji vhodné vzorce:

t:,. q= 0,000 582. ([8J + 100) (10)

qz= 0,000 291 . 8 (11)

Protože jsme tímto způsobem určovali délky a ni-
koliv úhly, mají odvozené vzorce ovšem platnost obec-
nou pro jakoukoliv soustavu úhlovou.

oloA
1:10.000 ____ CU).'ltO

-----10. (-1k_

Ještě jednodušší jest však použití dále popsaného
nomogramu, neboť odchylky t:,. q a qz obdržíme bez
jakýchkoliv dalších výpočtů současně s určením sku-
tečné příčné odchylky q, kterou tak jako tak musíme
určovati. Vzorce (10) a (11) jsou ve skutečnosti rov-
nicemi přímek procházejících počátkem a lze je řešiti
na jednoduchém úměrovém nomogramu. Za tím úče-
lem můžeme je přepsati na tvar:

t:,.q

0,000582
([8J + 100)

1

qz
0,000291

Diagram pak sestrojíme a řešíme podle obr. 2 aj,
při čemž hodnoty na ose A vynášíme v měřítku
1: 10.000 a hodnoty na ose B vynášíme a dostáváme
v měřítku 1: 10. Vhodným spojením jednotlivých dia-
gramů resp. nomogramů dosáhneme zvláště výhodné-
ho zjednodušení.
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Na obr. 6 jest uveden takový diagram pro vyčíslení
všech potřebných hodnot. V diagramu jest část oso-
vého kříže X a Y, avšak pro vynesení bodu K jest
k disposici pouze jeden kvadrant. Aby při určování
dopustné odchylky /:, q nebylo nutno hodnotu [s]
zvětšovati vždy o 100 m, jest počátek pro přímku udá-
vající hodnotu této odchylky přímo o těchto 100 m
posunut.*) Kromě toho jest diagram doplněn křivkou,
která nahrazuje tabulku XVII. pro určení maximální
přípustné odchylky délkové /:, S. Pro snadnější zobra-
zení této křivky uvádím zároveň hodnoty odchylky
/:, S vypočtené podle katastrálního vzorce

/:, S = 0,012 . Ý[S] + 0,06

pro tyto hodnoty [8]:

[s] vm /:,Svm [8] vm /:,Svm

40 0,135 800 0,399

50 0,144 900 0,420

60 0,1f\~ 1000 0,439

70 0,160 1100 0,458

80 0,167 1200 0,476

90 0,174 1300 0,493

100 0,180 1400 0,509

150 0,207 1500 0,525

200 0,230 1600 0,540

300 0,268 1700 0,555

400 0,300 1800 0,569

500 0,328 1900 0,583

600 0,354 2000 0,597

700 0,377

, •Uaqr.",

/

,
I

.) Z technických důvodů nemohl býti diagram na obr. 6
otištěn v celém rozsahu. Pro praktické použití je nutno
pod delší základnou diagramu (na obrázku po pravé
straně) ponechati nejméně 5 cm milimetrové sítě, protože
pro vynesení bodu K' z hodnot O x a O y je nutno míti
k disposici všechny čtyři kvadranty alespoň v rozsahu,
který by dovoloval vynesení odchylek Ox a Oy v mě-
řitku 1 : 10 do 50 cm.

..•.
1. Podle znamének hodnot /:, Y KP a /:,XKP určíme

kvadrant.

2. Diagram otočíme tak, abychom číslo udávající
kvadrant, v němž se nalézá koncový bod polygonové-
bo pořadu, četli na tabulce umístěné v rohu, v nor-
mální poloze.

,
,,,,,,
,
\ ..t.!\.~\~Ó_-; - -

__ ...-~- dQaot
AV••
o6XKl
Oy
Ox

[S]

urlc.no\
SS-,ť.lIa
o6S
~
'Jz

"'Clo

3. Diagram pokryjeme listem slabého celuloidu
nebo snímkového papíru. Na tomto vyneseme, se zře-
telem na znaménka, vždy od počátku hodnoty /:, Y KP
a /:, XKP v měřítku 1: 10.000 čímž dostaneme bod K,.
a dále hodnoty O y a O x v měřítku 1: 10, čímž dosta-
neme bod K'. Body K a K' si označíme inkoustem .

4. Otočíme celuloid kolem počátku souřadnicové
soustavy, to jest kolem středu znázorněného osového
kříže tak, aby bod K ležel přímo na delší ose. Viz obr.
4. V této poloze čteme pak ihned na podložené mili-
metrové stupnici přímo všechny žádané hodnoty podle
znázornění na obr. 5.
Pro praxi jest výhodné, nalepíme-li diagram na

silnější lepenku a celuloid jej pokrývající (na př,
emulse zbavený film z roentgenových snímků) při-
pevníme ve středu osového kříže trvale buď t. zv.
technickým připínáčkem, nebo ještě lépe nýtkem. vý-
hoda celluloidu spočívá v tom, že po vyřešení úlohy
smažeme inkoustem označené body K a K' navlhče-
ným prstem a máme diagram připravený opět pro
další použití.

Z postupu práce s diagramem jest zřejmo, že pro-
vádíme při řešení úlohy vlastně grafickou transfor-
maci souřadnic bodu K' z jedné pravoúhlé soustavy,
v níž jest bod K' dán souřadnicemi O x a O y, do dru-
hé pravoúhlé soustavy souřadnicové, v níž jest bod Ir
dán souřadnicemi O s a q, a která má se soustavou
první společný počátek. Bylo by tedy možno pro vý-
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1:>.YKP=
1:>.XKP=

tgrp=

rp=

sinrp=

cosrp=

8=
8=
8=

Os=Ox.sina + Oy.cosa =
1:>.8 = Z tabulky XVII

q.= O X. cosa-O y . sin a=
qz = 0,000291 . 8

1:>. q=0.000582. ([sJ +100)

počet hodnot O s a q použíti známých vzorců trans-
formačních:

8 - 8'= O s= O x .sin a + O y . cos a (14)

q = O x. cos a - O y. sin a (15)

Máme tedy pro výpočet kriteria polygonových po-
řadů celkem tři nové možnosti:

1. Nový způsob početní. K tomu bylo by nutno
upraviti sloupce 14 a 15 v katastrální službě používa-

ného tiskopisu tak, že sloupec 14. nahradil by se
sloupcem 15. a sloupec 15. by obsahoval nové vzorce
jak uvedeno v hořejší tabulce.

Tento způsob jest o něco málo kratší než způsob
dosud používaný. Jeho nevýhodou jest poměrně velká
možnost chyb při určování znamének jednotlivých
členů ve vzorcích pro O s a q. Na druhé straně před-
tisk vzorců ve sloupci 15 dává možnost, abych tak
řekl, pro legální použití nového způsobu grafického.

2. Nový způsob grafický pomocí vpředu uvedného
diagramu. Tento způsob jest nejvýhodnější a zkracuje
dobu nutnou pro výpočet kriteria na pouhý zlomek
doby potřebné pro dosavadní způsob početní. Vyžadu-
je ovšem popsanou a byť i velmi jednoduchou, přece
jen další pomůcku. Do normálně používaných tisko-
pisů musíme zjištěné hodnoty q, qz a 1:>.q zvlášť při-
pisovat.

3. Způsob kombinovaný, při němž hodnoty O s a q
zjistíme graficky a hodnoty qz a 1:>.q početně. Tento
způsob jest o málo delší než způsob ryze grafický, ale
nevyžaduje zvláštní pomůcky. Použijeme jej tedy s vý-
hodou, nemáme-li diagram po ruce.

Nakonec bych chtěl ještě poznamenat, že diagram
vpředu popsaný po další jednoduché úpravě, která spo-
čívá v tom, že základní polohu celuloidu vyznačíme
čarou v něm vyrytou tak, aby se kryla s delší osou
diagramu můžeme s velkou výhodou použíti k řešení
několika dalších jednoduchých, ale často se opakují-
cích úloh. Na příklad k rozvrhování odchylek O y
a O x na jednotlivé souřadnicové rozdíly bez vyčíslo-

, 'pod'l O Y O x Za t' 'v I t v' Ivam 1 u -[ a ~J"'" rm uce em na oeJme ce u-sJ [s
loid tak, aby vyrytá přímka procházela bodem, který
dostaneme, naneseme-li na základnu (delší osu) hod-
notu [s] v měřítku 1 : 10.000 a v koncovém bodě této
délky na kolmici hodnotu odchylky O y nebo O x,
kterou chceme rozvrhovat, a to v měřítku 1 : 10 nebo
1 :1. Nad úseky Sl' S2"" Sn vynášenými opět na zá·
kladně v měřítku 1 : 10.000 nebo 1 : 1000 čteme pak
ihned jim odpovídající opravy d Y1' d Y2' ... d Yn v mě-
řítku 1: 10, 1: 1, nebo i 1: 0,1. Stejným způso-
bem lze pomůcky použíti i pro rozvrhování od-
chylky při výpočtu ploch jednotlivých parcel, rozvrho-
vání srážky lineární i plošné, lineární interpolaci v ta-
bulkách a vůbec pro každou rovnici, kterou je možno
řešiti úměrou. Nahradí nám tedy v mnoha případech
značně dražší logaritmické pravítko.
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Úkolem této historické studie je zaznamenati od jakých svízelných počát1cl a z jaké soukromé iniciativy
se ubíralo výškopisné měřeni v hlav. městě Praze. V prvé řadě sloužily výšk,opisné práce k tomu, aby byl vy-
pracován výškopisný plán, který by vystihl ldopcpvitý terén Prahy,' v druhé řadě pak k budování nivelačních
taM, a z nich se rodící detailní nivelaci, jako technického podkladu pro veškeré technické práce v hlavním
městě Praze.

Když bylo v padesátých letech minulého století
v bývalém Rakousku dokončováno katastrální mě-
ření, pracovalo se na vojenském topografickém ma-
pování, jehož výsledkem byla specíelní vojenská
mapa v měř. 1 :144.000. Pro vojenské mapy, které
zobrazovaly terén, bylo užíváno šrafování. Výškové
koty byly jen tu a tam a ty byly ještě púvodu značně
nestejnorodého.1 )
V té době byl v Rakousku znám velmi malý počet

nadmořských výšek, jelikož měření výškopisné nebylo
tak důkladně organisováno jako měření katastrální.
Výšky ještě k tomu byly měřeny barometricky s vý-
sledkem nespolehlivým.
Zhušťování sítě výškových bodů pokračovalo zvolna

a dělo se ponejvíce obětavou prací jednotlivců. Na
území Čech byl to Karel Kořistka, profesor na poly·
technickém ústavu v Praze a pak jeho žák Sterneck.
V roce 1896 začalo se v Rakousku mapovati za tím

účelem, aby byl terén přesněji zobrazen, neboť dosa-
vadní způsob nepostačoval ani vědě, ani technické
praksi.
Pokud se týká výškového zobrazení Prahy, byl to

prvý vrstevnicový plán prof. Kořistky, který systé-
mem tónu jedné barvy (hnědé), postupně zesilova-
ného, zobrazil terén města.
J!:',kjiž na počátku sděleno, většina výškových bodů

byla určována barometricky nebo trIgonometricky.
Nivelace v té době bylo používáno jen pro práce inže-
nýrské a to stavby vodní a železnični,2)
V časopise »Živa« z r. 1856 zmiňuje se prof. Kořist-

ka v článku »Zpráva o pracích a výsledcích měření
výšek v okolí Pražském, vykonaných na vyzvání a
pomocí přírodovědeckého sboru Musea král. Českého«,
o postupu, jakým se řídil při výškovém měření okolí
pražského a pak vlastní Prahy.
Od generálního ředitele c. k. katastru ve Vídni, plu-

kovníka Havlíčka, získal potřebné nadmořské výšky
deseti bodů, měřených na Adriatické moře.

1) B. Š a I a m o n: »Kořistkovy hypsometrické a hypso-
grafické práce«.

2) Poněvadž před stavbou drah nehylo v Hakousku
přesně vyšetřených stálých bodů výškových. od kterých
by hylo možno při měření výšek vycházeti, musela se
vždy jedna dráha na druhou připojovati. Měření při dra-
hách (zvláště v letech 60tÝch a 70tých) nEmohlo se pro·'
váděti s' takovou pečlivostí a přesností, ahy výsledek hyl
vždy správný; proto se stávalo, že v toto měření vlou-
dilo se mnoho chyh, čehož důkazem jsou neshody v ko-
tách pro tytéž koleje dvou drah scházejících se ve spo-
lečném nádraží. (Na nádraží pardubickém, podle nive·
lace státní a severozápadní dráhy činil rozdíl 4,199 m.)

Byly to: Víd. sáhů
1. Prašná věž na Starém městě Pražském

(dlažba v bráně) .
2. Karlov, dlažba v kostele .
3. Svatovítská věž na Hradčanech, dlažba
4. Kostel sv. Vavřince na Petříně .
5. Staré baterie nad Bělohorskými lomy

(basis)
6. Kostel sv. Matěje v ~árce, makovice věže
7., Kostel na Bílé Hoře, dlažba.
8. Kozí hřbety - kamenný kopec u Ho-

roměřic
9. Kříže, lomy nad Olšany, znamení trian-

gulační 144,18
10. Prosek, dlažba kostelní. 155,12

Podle různých kontrolních měření a výpočtů, dala
se pravost udaných výšek až na 1 sáh čili 6 střevíců
zjistiti.
Tyto nadmořské výšky mohly se také porovnati

s hladinou moře Baltického a Černého, poněvadž roku
1849 rakouská triangulace byla s ruskou spojena.
Barometrické měření výšek bylo v době, kdy prof.

Kořistka počínal výškové měření v okolí Prahy a
samotné Praze podnikati, jediným pramenem nad~
mořských výšek Prahy.
Pro své práce nivelační v Praze a okolí použil prof.

Kořistka některých dříve uveřejněných prací o nive-
lací státní dráhy (Streffleure) a Minaříkovy mapy
železniční v údolí Vltavském. Dále použil prof. Kořist·
ka od býv. c. k. stavebního ředitelstvl krátkého vý-
tahu nivelace Vltavy od Vraného až ke Kralupům a
konečně nivelace nové kralupské a staré ftirstenber-
ské železnice.
Jelikož nadmořská výška Prahy (základní bod)

byla chybně stanovena, byly mezi výše uvedenými
nadmořskými výškami značné rozdíly a proto důvěra
k těmto nadmořským výškám byla velmi otřesena
a to zvláště, když nivelace byla provedena na velké
délky. (Nivelace t. zv. Ferdinandovy severní dráhy
z Vídně do Brna, měla chybu celých 6 sáhů).
Pro nivelaci Prahy našel prof. Kořistka spolupra-

covníka v Mat. S Iu k o v i, asistentu prakt. geometrie
'na pražské polytechnice. Nive!aci tuto provedl M. Slu-
ka s několika výbornými žáky polytech. ústavu s nej-
větší tehdá bedlivostí a to souvisle na Starém a Novém
městě, na Malé Straně a na Hradčanech. Nivelace
připojena na několika místech k trigonometrickým
hlavním bodům prof. Kořistky a tím uvedena na

100,82
122,66
135,62
170,02

185,60
162,68
199,73
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společnou nadmořskou výšku. Jakožto základní srov-
návací horizont byl původně přijat první stupeň
sochy sv. Václava na Koňském trhu (nyní Václavském
náměstí).
Celé Kořistkovo výškové měření v okolí pražskéin

a samotné Praze obsahovalo celkem 800 základních
bodů, z kteréhožtopočtu připadalo na Prahu 200 bodů.
Všecky výšky vztahovaly se na hladinu Adriatické-

ho moře a byly vyjádřeny ve vídeňské míře.
Z tohoto měření vzešlo 87 bodů, z nichž pro zajíma-

vost uvádím jen některá, za účelem porovnání s výš-
kami přejatými ód rakouského katastru.

Víd.sáhů
96,31
101,36
95,34
170,11
101,78

1. Normální bod Staroměstských mlýnů.
2. Pata Prašné věže .
3. Normální bod Helmových mlýnů.
4. Kostel sv. Vavřince na Petříně, pata věže.
5. Druhý stupeň u schodu sv. Jindřišské věže
6. První stupeň u portálu kostela sv. Mikulá-

še na Malé Straně .
a tak dále.
Práce shora uvedené sloužily buď pro stavbu jed-

notlivých technických projektů (dráhy, atd.), nebo
byly to práce jednotlivců, jichž úkolem bylo opatřiti
plány Prahy i s výškovými údaji. (Kořistka aj.)
K těmto pracem nutno připojiti později i práce voj.

zeměp. sboru v Praze, který v Praze zaměřil několik
pevných bodů, od kterých později všechna ostatní
výšková měření vycházela.
Další voj. měření se provádělo v letech 1879,

18843) a 1892, které se vždy omezovalo jen na prů-
tahové nive!. tratě vedené Prahou. Byly to obyčejně
tytéž tratě.
Teprve v letech devadesátých minulého století při-

stoupila obec pražská sama k podrobnému měření
výšek a to pro účel vyhotovení generelního projektu

3) Na jaře roku 1884 byla pouze výšková značka na
nádraží západní dráhy na Smíchově. Jednalo se o spo-
jení všech nádraží v Praze ústících drah. Z toho dúvodu
provedena přesná nívelace voj. zeměp. ústavem ve dvou
uzavřených polygonech. (Precíssíonsnivellment ín und
am Prag, ausgefiihrt von der astronomísch-geodiitischen
Ableitung des K. K. militiir-geographischen Institutes
im Jahre 1884.) Východiště 1. polygonu bylo nádraží
české západní dráhy na Smíchově a jednotlivě v něm
měřené značky výškové připevněny: na radnici .srníchov-
ské, na kašně újezdských kasáren, na mlýně Odkolkově,
v malostral1ské věži Karlova mostu, na Klementinu, na
staroměstské radnici, na Prašné bráně, na nádraží st.
dráhy (nyní nádraží Masarykovo), na nádr. cís. Fr .•Josefa
(nyní Wilsonově), na domě zemědělské rady na Václav-
ském náměstí, na budově dívčí školy, na novoměstské
radnici, na české polytechnice, na východnim mýtním
domku Palackého mostu a polygon uzavřen opět na ná-
draží české západní dráhy. Celá délka tohoto složitého
polygonu byla 11,64 km a rozdíl na značce výškové na
nádraží smíchovském byl toliko 6,7 mm.
Východíště II. polygonu, byla výšková značka v ma-

lostranské věži mostu Karlova a jednotlivé v něm mě-
řené značky byly připevněny na budově ústavu slepcú.
na Bruské bráně, na nádraží buštěhradské dráhy v Brus·
ce, na nádraží buštěhradské dráhy v Bubnech, na ná-
draží rak. dráhy severozápadní (nádr. Denisovo) a na
nádr. st. dráhy (nádr. Masarykovo) a polygon uzavřen na
značce od které vycházel. Celá délka 13,41 km a rozdíl
6,5 mm. Oba tyto nadmíru příznivé výsledky překvapily
tehdá každého odbornika.

Zeměmě~lcký ObzOl' SIA'
ročník 8/35 (1947) čis. 7-8

kanalisačního pro Prahu a nejbližší okolU) V této
době teprve rovedena byla přesná nivelace v Praze a
pak v předměstích, Karlíně, Žižkově, Vinohradech
a Smíchově a pak přilehlých obcích, Podolí, Nuslích,
Vršovicích, Bubenči a částečně v Dejvicích, Podbabě,
Košířích a Libni.
Účelem této nivelace bylo, aby pro příští doby byl

zachován pro veškeré technické práce patřičný základ
a z tohoto důvodu byla zanivelována rozsáhlá síť pev-
ných bodů, které byly sestaveny r. 1889 v »Seznarn
pevných bodů«. Seznam tento vypracoval m ě s t s k Ý
s t a ve b n í ú řad (kancelář kanalisační) hl. m.
Prahy. Zde bylo již zaměstnáno několik geometrů.
Vedle tohoto seznamu byl vyhotoven »Plán polohy

a výšek královského hlavní1w města Prahy, p~ed-
městí Karlína, Smích'Ova, Kr. Vino hradů a Žiž1oova,
jakož i obcí Troji, Libně, Vršovic, Michle, Nuslí-Pan-
kráce, Podola, ZZ:chova, Radlic, Jinonic, Košíř, Stře-
šovic, Břevnova, Dejvic a Bubenče.« Plán byl zhoto-
ven v měř. 1 :2880.Má 30 listů, velikos:i 61 X 73,5 cm.
Obsahuje koty terénu, pevné body, normály jednotli-
vých jezů, hranice vysoké vody z r. 1845 a vedle toho
koty příštích nivelet ulic. Veškeré koty jsou udány
v metrech. Plán je barevný. Voda je označena bar-
vou zelenavou, zastavené plochy jsou položeny sienou
a regulační čáry barvou červenou. 21 listů vedle ei-
tuace má vyznačen terén výškovými kotami a zbytek
je jen situace bez kot.
Pražské nivelační síti (kanalisačního úřadu) slou-

žily za základ pevné body přesné nivelace vojenského
zeměpisného sboru v Praze. Tato nivelace vztahovala
se na střední stav jaderského moře, určeného na molu
Sartoriově v Terstu. (Pamatováno též na správno·u
délku normálního metru.)
V této síti byly trojí pevné body:
a) pevné body prvního řádu voj. zeměp.

sboru v Praze, které byly označeny tabulkou z I i t é-
ho žel e z a, obr. 1, u nichž platí osa centrálně pro-
vrtaného mosazného kužele, který byl ve zdivu za-
sazen s takovou pečlivostí, aby osa jeho byla vodo-
rovná.

VÝŠE-a. HLADINOU
MOŘE JJlDEASICÉNO

194.11427

Litá deska označena nápisem: »Výše nad hladinou
moře Jaderského«, s udáním koty a německým ozna-
čením »H6henmarke«. Tato tabulka měla v dolní po-
lOvicikruhový otvor, který odpovídal vývrtu v kuželi
a naznačoval dotyčný pevný bod,

4) Instrukce komentáře kanalisační obce Pražské uvá-
dí v § 2 odstavec a), že náleží dále sestaviti správn'Í'
situační a v r s t ev n í plán pro Prahu a pro předměstí
Karlín, Smíchov, Vinohrady a Žižkov a nejblížší okolí,
pokud toho k účelum vypracování plánu kanalisačních
bude potřebí.
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b) pevné body dr u h é hoř á d u byly »svorníky«,
z litého železa, při nichž se vztahuje kota na nejvyšší
bod hlavy ze zdiva vyčnívající. Takovýchto svorníků
se i nyní dosti užívá,

c) body tře tíh o řád u, byly patníky (u vjez-
dů), práhy, stupně, kamenné sokly, desky kandelábrů,
zábradlí, milníky, podstavce soch atd., na lderých
bylo místo, pro které kota platila, vyznačeno zaseka-
ným křížkem.

Vedle těchto druhů ,byly měřickým oddělením stav.
úřadu hl. m. Prahy k označení pevných bodů v Hole-
šovicích-Eubnech zasazeny do zdi a zanivelovány z i n-
k o v é des k y, obr. 2 (bez mosazného - provrtaného
kužele, jak při pevných bodech prvního řádu uvedeno),
při nichž kota byla určena středem otvoru v dolní
polovici tabulky se nacházejícího. Hodnoty těchto
nadmořských výšek byly na vedlejších menších ta-
bulkách zvlášť číselně uvedeny.

ŠKANAD HLADiNOU
MoAE JADERSKÉHO

V roce 1873 byla Praha s okolím zanivelována za
účelem zhotovení vrstevnicového plánu. Koty této ni-
velace byly oproti nynější přesné nivelaci nižší
() 3,02 m.

Práce nivelační, které později provádělo bývalé c. k.
místodržitelství v Praze, byly vztaženy k hladině
Severního moře (CllXhaven), která jest o 4,808 m5)

vyšší (někdy se udává rozdíl 4,7847 m - na příklad:
výšková značka na staroměstských mlýnech podle
Cuxhavenu měří 196,288 m, podle Terstu měří
191,5033 m - jeví se tedy rozdíl 4,7847 m) než zá-
klad přesné nivelace pražské, prováděné kanalisační
kanceláří obce pražské.

Zmíněný seznam pevných bodů byl vydán jako lito-
grafovaná kniha r. 1889. Formát 22 X 34 cm. Později
byl stále doplňován a rozšiřován podle potřeby. Ten-
to seznam byl proveden za vedení Ing. B u Ií ř e,
tehdejšího ředitele stav. úřadu král. hl. m. Prahy
a Ing. V á c Ia v k a, přednosty kanalisační kanceláře.
Původní počet činil 1149 pevných výškových bodů.

Na 14 stranách je vyznačen abecední seznam pev-
ných bodů v Praze, na 113 stranách jsou uvedeny body
v Praze I-VII a na dalších 89 stranách jsou uvedeny
pevné body na Žižkově, Vinohradech, Smíchově, Ko-
šířích, Bubenči, NusHch, Podolí, Pankráci, Vršovicích
a konečně v Karlíně a Libni.

K úplnosti této studie nutno dodati, že opět to byl
prof. Kořistka, který jako obecní starší král. hl. m.

5) Tento rozdíl vysvětluje se tím, že nula měření
v Cuxhavenu položena do ne j niž š í h o odlivu tam
pozorovaného, kdLŽto měřeni v Terstu vztahuje se na
8 tře dni stav hladiny mořské.

Prahy, a člen dozorčí komise,") na vybídnutí rady
městské podal návrh, aby se ad 1. zhotovil sit. plán
Prahy v měř. 1 :2880 pro generální projekt se zakres-
lenými novými regulačními čarami, ad 2. že bude
zapotřebí n o v é n i vel a c e Prahy. Přestože Praha
byla asi před 15 roky nivelována od stavebního úřa-
du, neprováděla se nivelace tak přesným způsobem,
jak toho zejména nižší části města, jen málo Nd
hladinou vltavskou, vyžadovaly a vztahovala se jen
na tehdejší dlažbu ulic, která od té doby na mnoha
místech byla změněna. Nová nivelace musí se zaklá-
dati na pevné, neporušitelné, tedy do stavení zazděné
body, z nichž musí býti v každé ulici nejméně jeden,
a nejméně jeden na každých 150 m vzdálenosti.

Nivelování těchto bodů nechť je provedeno v poly-
gonech dobrými velkými stroji,7) způsobem vědeckým
a nejpřesnějším, aby každýpolygon tvořil uzavřený
celek, který by se mohl vyrovnati. Na tuto základní
nivelaci co hlavní síť, budiž navázána nivelace podrob-
ná od jednoho pevného bodu k druhému. (Měření se
konalo již menšími stroji.) Všechny koty nechť se
vztahují na nadmořské výšky pevných bodů, před
čtyřmi roky (1884) od vojenského zeměpisného sboru
v Praze měřenými.

S těmito body, které byly rozmrwžovány podle stá-
vající potřeby měřickým oddělením hl. m. Prahy,
vystačila obec více jak 30 roků a to do doby zrození
Ceskoslovenské republiky, kdy vznikla po utvoření
Velké Prahy myšlenka zhotovení ideového regulační-
ho plánu Velké Prahy. Jedním z iniciátorů této
myšlenky byl prof. geodesie na čes. vys. škole tech-
nické v Praze Dr. Pan t o f I í č e k. Na základě ná-
vrhu na zaměření území Velké Prahy, vypracovaného
tehdejším stavebním úřadem III B (měřický), hl. m.
Prahy, bylo započato p.opředběžných jednáních a pří-
pravách s pf'esnou nivelací koncem r. 1919.

Polní práce nivelační byly ukončeny koncem r. 1920
a na jaře r. 1921 skončeny všechny výpočty. Osazené
značky jsou dvojího druhu a to 1. a 2. řádu. Menší po-
čet značek má hlavu tvaru trojbokého hranolu, na
jehož vrchní ploše je hlava polokulovitého nýtu,
ostatní značky jsou tvaru užívaného ve Francii, t. j.
s válcovitou hlavou s polokulovým vrchlíkem a dří-
kem k zasazení do zdiva. Značky 2. řádu mají tvar
svorníků, jakých se dříve používalo u obce pražské
(kanalisačním úřadem).

Celkem bylo vsazeno 991 značek (1. a 2. řádu) a
kromě toho byly pojaty do nivelace značky 1. řádu
Vídeňského zeměpisného ústavu (33) a 90 značek ka-
nalisačního úřadu hl. m. Prahy. Celkem bylo všech
zaměřených značek 1114.

Při tomto měření použito bylo všech tehdá mo-
derních přístrojů a pomůcek a dbáno co největší
přesnosti a to hlavně při určování délky laťových
metrů.

Za základní výškovou kotu byla zvolena kota pev-
néhobodu, St. Strašnice (značka zasazena ve skále
proti strážnímu domku u žel. stanice), určená přes-

6) Přípis městské rady čj. 58985z 26. června 1888,adre-
sovaný Al. Bulířoví, ředíteli stav. úřadu. Spis nachází
se v archivu stav. úřadu odbor 9 hl. m. Prahy.

7) Neni možno zjistiti, jaké a od které firmy byly to
stroje. Měly to býtí 4 velké universálni nivelační stroje.
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uou uivelací Vídeňského vojenského zeměpis~ého
ústavu.
Podrobný postup prací byl uveřejněn v publikaci

Čs. vojenského zeměpisného ústavu v Praze pod
názvem: »Přesná nivelace území Velké Prahy 8 fJkf>-
lím«, vydané v r. 1922. Přiložený seznam všech výš-
kových bodů obsahuje data pro praktickou potřebu.
Z celkového počtu výškových značek (1114), skoro

celá polovina již neexistuje - zmizelu (ponejvíce při
opravách fa<;ád a soklů jednotlivých damú). Bylo by
třeba, aby obec pražská spolu se zeměměřickým úřa-
dem provedla revisi všech nivelačních značek ve Vel-
ké Praze a doplnila tuto síť z důvodú, aby i po této
stránce nescházelo nic při provádění dvouletého plánu.

Prof. K. K o ř i s t k a: "Zpráva o pracích a výsledcích
měření výšek v okolí Pražském vykonaném na vyzvání
a pomocí přírodovědeckého sboru Musea král. Českého«
(čas. })Ziva« r. ]856).

K. Vos y k a: "O významt' dosud v Čechách provede-
ného preci.sního měření výšek vojenského zeměpisného
ústavu pro naše vodní hospodářství« (Zprávy Spolku
arch. a inž. v král. Českém, roč. 1890).

Seznam pevných bodů z r. 1889 (Městský úřad stavební
- kanalisačni kancelář).

})Přesná nivelisace Velké Prahy s okolím« (Čsl. voj.
zeměp. ústav - 1922).

B. Š a I a m on: })Kořistkovy hypsometrické a hypso-
grafické práce« (Sbornik čsl. spol. zeměpisné, roč. 1925).

Posudky a referáty.
Prof. Dr. Fr a nt. F i a I a: »Geodetické počtářstvi,

H. běh«; litografované přednášky, druhé přepracované
vydání, Praha ]947. Nákladem ústřední komise při Čes-
kém vys. učení technickém; 233 stran se 122 obr., cena
Kčs 100,-.
První vydání z r. ]930 oblibených přednášek Dr. Fialy

bylo za několik let rozebráno; domnívám se, že i druhý,
obsahově rozšířený náklad bude vbrzku rozprodán, ze-
jména dojde-li k očekávanému přílivu posluchačů na
zeměměřické inženýrstvi a udrží-li se potěšující zájem
o odbornou literaturu u inženýrů v praxi.

Neminim zde posuzovat celý obsah nové knihy; učinil
tak pochvalně již prof. Ryšavý v recenci 1. vydáni
(Zeměměř. věstn. 1931, str. 43-44). Upozornim jen na
větší změny a nové stati.

Dosavadni kapitola III. o chybách v měřeni byla
v novém vydáni vypuštěna, jistě proto, že osnova čtyř-
letého studia ji zde čini zbytečnf,lu. Zato je k prospěchu
věci pověděno vic v kap. I. o přesnosti v počítáni. Další
ol'8ahové rozdělení látky do kapitol je nyni dľtslednějši,
ne\' tomu bylo dřive. Kdežto prve autor pojimal vy-
]'ovnání směrníků na stanovisku mezi úlohy základní,
zatadil je nyní lépe jako kapitolu V. až za výpočty
f)f)uřadnic bodů z nutného počtu měření, tedy bezpro-
Htředně před výpočty z pozorování přebytečných. Roz-
hm přesnosti prvkľt centrační rovnice byl v novém vy-
dání vynechán. K osnovám směrníků (str. 61), bych
poznamenal, že Englovo uspořádání zbližovacího anglic-
kého vyrovnání neúplných skupin, jak je užívá naše
kat.astrální služba, není vždy výhodné. (Sleduj pomalou
konvergenci oprav průměrů a skupinových posunů
v pNI. 37 Návodu A z r. 1941.) Učinil jsem dobrou zku-
ŠCllOst s řešením podle Dr. Litschauera (Z. f. V. 1940);
c!egance způsobu je patrna zejména, jde-li o jednodušš~
phpady spojování skupin.

Zcela přepracovaná je kap. VI (Výpočet souřadnic
z přebytečných pozorování), v níž autor nově a velmi
pekně odvozuje rovnici odchylek pro souřadnicové vy-
rovnání bodu ze směrů pomoci rovnice přímky v nor-
málním tvaru. Posune totiž souřadnicové osy do při-
bJ.i.žné polohy Po hledaného bodu (P1 je první bod urču-
jíd, P je vyrovnaná poloha) a vyjádří na př. první po-
zorovaný směr 01 z bodu P, s orientovaným jižníkem a,
normálním tvarem k novému počátku Po:

v němž 11.J. je vzdálenost Po od 0:1.

Je-li d, délka kolmice z P na o, a v, oprava o,-a,
mezi P P1 a 0:1, jest

a tudíž odchylka

Vi = a, (j x + b, (j y + l"

anebo též, byl-li pozorovaný obecný jižnik ai vzat z mě-
řené osnovy směrníkové,

1';= (j z; + aj (j x + bi (j y + li

s vahou jižniku

Pai = ti : (ti + I),

kde ti je na každém daném bodě Pi počet směrníků měře-
ných na ostatní dané body.
Avšak při současném vyrovnání souřadnic dvou nebo

více bodů - jak je ukázáno na str. 113 a n. - nelze
theoreticky přesně přisuzovat pozorovanému jižníku
na hledaný bod hořejší váhu.

V uvedené kapitole je nově zařaděn také případ sou-
i'asného vyrovnání dvou bodľr určených jednak vnitř-
nímí směry, jednak přesně měřenou délkou mezí oběma
hledanými body. Podobnou úlohu řešil jinak už také
Helmert (Ausgl. n. d. Meth. d. kl. Q., 1924, str. 572).

Přeměně souřadnic a jejímu užití vyhradil autol'
kap. VII. a přidal sem transformaci afinni.

výpočtu polygonových sítí je věnována kap. VIII;
byla rozšířena o Egg-ertův způsob vyrovnání pořadu
podle meth. n. s. čtvercľr, jež se použije tam, kde jsou
zvláštní podmínky (dlouhé strany při paralakt. poly-
g'onometrii, vysoká přesnost v dúlním měřeni).

Nová je ukončující kap. X (Střední chybová elipsa
a některé vztahy chyb) .• Tak známo, určujeme střední
chybu 111 v poloze vyrovnaného bodu podle vzorce

M:'=1I1x' + My'.

Obě veličiny na pravé straně rovnice vyjadřují střed-
ní posuny jen ve směru určitých souřadnicových os;
při otočení soustavy nabývaji jiných hodnot a nejsou
tedy spolehlivým měřítkem přesnosti Proto hledáme ta-
kové osy střední elipsy, které dají extrémní hodnoty
souřadnicových chyb.
Z tiskových nedostatků jsem si povšiml, že v po-

známce na str. 18 byla vynechána označení o a a pro
jižníky ze souřadnic a z měřených úhlů.

.Jinak obsahově uspokojí nové Počtářství i velmi ná-
ročného odborníka; považuji proto jakékoliv dop'lru-
ěování knihy Dr. Fialy za zbytečné. Přál bych si jen,
aby se dalšího vydáni, které při posledním malém ná-
kladu nedá na sebe dlouho čekat, ujala z vlastní
iniciativy (znajíc autorovu skromnost) naše Matíce
technická; dodala by dílu tiskem honosnější háv. Je mi
lito, vidím-li, že v národě Komenského neni vždy posta-
ráno o to, aby hodnotné vědecké práce vycházely v nej-
lepší úpravě, když na druhé straně mnohý literární
brak si umi opatřit i při řízeném hospodářstvi drah)"
papír a tisk. Snad se v tom směru dočkáme někdy ná·
pravy. Stván.
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Dr. G u t h - DélC, Dl'. Li n k - Prol, Dr. 1\1o h I' - Dr.
8 tel' n ber k: Astronomie. (SlunEční soustava. Přehled
dnešnich vědomostí pro širší vrstvy). Stran 344, Cena
1Gs 180,- brož.
S vieé než čtyřletým zpožděnim vyšel druhý dil

Astronomie s podtitulem Sluneční soustava, jehož vydání
ještě za okupace nebylo povoleno.

Zpracováni jednotlivých kapitol, ktfl'ých je celkem
16, sí autoři rozdělili podle své specialisace v astro-
nomii. Tak Doc. Dr. Li n k zpracoval kapitolu o Slunci.
o slunečnich vlivech na Zemi, a o zatměni Slunce a Mě-
sice, Dr. Gu t h kapitoly o nebeské mechanice, o určo-
váni vzdálenosti v slunečni soustavě a o kometách, nw-
teorech a zviřetníkovém světle; prof. Dr. Mo h I' napsal
největši část knihy, t, j. všechny kapitoly pojcdnáva-
jící o planetách a jejich družicích, o planetoidách a ka-
pitolu o minulosti a budoucností sluneční soustavy.
Zeměměřického inženýra, jehož poměr k astronomii

je a priori dán tím, že již během studia na vysoké škole
měl možnost seznámit se se specielním! úseky astrono-
mie, t. j. s astronomii sférickou a geodetickou, bude za-
jimat zejména kapitola o měření vzdáleností v sluneční
soustavě a kapitola o nebeské mechanice. Toho, kdo SB

astronomií již déle obirá ze soukromého zájmu a pro
pevznescni mysli od všedností pozemských věcí, pře-
kvapí bezvadné zpracování všech kapitol s ohledem na
poslední výzkumy a jasnost a srozumitelnost při vS--
kladu obtížných partii. Z méně znám~'ch věcí upozorňuji
na Bjerknesovu theorii slunečnich skvrn, na historii
určení odchylky světelného paprsku zpúsobené gravi-
ta~nim púsobením tělesa, na zákon záhřebského astro-
noma Mohorovičiče, uveřejněný poprvé r. 1938 v Astro·
nomísche Nachriehten 266--6370, který elegantním vzor-
cem vystihuje vzdálenosti všeeh členů sluneční sousta-
vy a nahražuje známý zákon Bodeů'! a Armelliniúv, na
pěkný výklad o mořských slapeeh, na nedávno (1941)
dokončené výpočty sluneční paralaxy z měření plane·
tidy Eros v době výhodné oposice roku 1930--31, na stat
o významných kometách a meteorických rojích mínu-
lých dob. Kniha je zakončena úvahamí o minulostí a
budoucnosti sluneční soustavy. Kromě domněnky Oham·
bmlin-Moultonovy a populární theoríe slapové (Jeans-
Jeffreys) je uvedena novější theorie Nolckeova, která
pi'edstavuje jakýsi návrat k domněnce Kant-Laplaceově.
Kniha poskytuje dokonalý přehled dosavadních vědo-

mostí o sluncční soustavě nejen těm, kdož by chtěli
později sáhnout k odborným pracem, ale bude jístě ra-
'lostně uvítána í v kruzích té laícké veřejnosti, která
touží poznati nejbližší okolí rodné naší planety - Země.

Ing. Lukeš.

Prof. Dr. Vlad. Ma šek: Základy vyšší matematiky.
2. vydání, Vysoká škola zemědělská, litografíe, 205 stran.
cena Kčs 100,-.
Základy vyšši matematiky v 2. vydání podle předná-

šek prof. Drn Vlad. Maška jsou velice dobře podány
a obsahuji mnoho látky, která ;jest dobře zpracována
podle nejnovějších mat€lnatických děl.
Druhé vydání tohoto dila bylo rozšíi'eno o ďerívace

funkcí explicitních a implicítních, o úplný diferencíál,
o polcměr křivostí v soui'adnicích pravoúhlých, para-
metríckých a polárních a o Laplaceúv integral, použí-
vaný zejména v počtu pravděpodobnosti. Též jsou zde
probrány i obalové křivky, které čini přechod k maxi-
múm a minimúm s vedlejšímí podminkamí, jejíchž užítí
přicházi v g30desii při vyrovnávacím počtu.
Poněvadž se jedná jen o základy vyšší matematiky,

nehylo možno látku dále rozšiřovati a prohlubovatí o zá-
klmly analytic.ké g'eometrie v prostoru, o další vztahy
funkcí kj'uhových a hyperbolických a o absolutni are-
lativni ehybu, přiléhají k integrálu (Laplace-ovu), atd.
Práce prof. Dra Vlad. Maška múže se vřele každému
doporučiti jako informativní a při tOlll skýtající ucele-
ný přehled základú vyšši matematiky.

Mluva jest matematická, jasná a označení jsou ob-
vyklá v mezinárodní literatuře. V celém díle jest možno
poznati vliv významného světového díla z oboru mate-
matiky Edouard::t Goursat "C'Jurs ďanalyse« a našeho
Weyera a Petra. Ing. Frant. Špičák.

P. V. D ě n z in: »Geodezija«, díl I. Moskova 1940, dil
II. -Moskva 1943, stran 300 a 304, obr. 231 a 94, cena váz.
výt. 11,50 a 25 rublú; náklad po 5000 ex. rozebrán. Vydalo
Izdatěljstvo g'eodezičeskoj i kartografič.eskoj literatury
GUqK pri SNK SSSR.
Kniha je psána pro posluchače čtYI'letých topogra-

fiekých technik (rozuměj zde asi úroveřt vyšších prú-
n,yslových škol), kte!'í po sedmí letech sovčtské střední
školy nemají dostatečné prúpravy z matematíky a musí
jim teďy být látka podávána v prostější a srozumitel-
nější formě.
Díl I. přednášený v prvním školním roee má ollsnh:

Kancelářské geod. pomúcky. Topografická mapa. vý-
{latky z optiky a optícké přístroje. Součásti geod. pří-
strojú. Označení bodú. a jejich zajištění v přírodě. Dél-
ková měření. Měřeni stolová. .
Díl II. se přednáší v druhém a částečně i v třetim

roce; obsahuje: Základy theorie měř. chyb, Pojem poč-
tářské techniky. Práce theodolitem. Měření založená
na theod. polygonech. Tachymetrické práee. Optické
dálkoměry. Geometrícká nivelace. Nivelace barometriv
ká. Mapy malých měřítek. výpočty ploch.

Díl III. dosud nevyšel, je určen pro třetí a čtvrtý
ročnik.
U nás nemáme poctobně zaměřených příruček, poně-

v8.dž nám dosud chybějí školy pro praktický a labo-
ratorní výcvik pomocně-techníckého personálu. Y RllSku
jich mají toho času sedm. (Srov. s článkem Ing. Píhrta
v Z. O. 2-3/1946). Docent Děnzin má nejlepší snahu při-
zJ.n'í.sobit vS'klady svému posluchačstvu; v někter§ch
statich je však patrno, že by jako dobrý odborník ra-
ději zašel dál. Štl,án.

L e w i s Mu m for d: Technika a civilisace. Knihovna
Žívé myšlenky. Sv. 4. NakI. Práce v Praze. Z ang-I. pře-
ložil Dr. V. Roháček. Str. 500. Oena brož. Kčs 175,-.
V době vynálezu atomové pumy, jež múže až dosud

plynulý vývoj lidské společnosti nečekaně přerušit a
změnit ať ve smyslu positivnim či negativním, nese
každý příslušník lidského rodu svúj podil odpovědností.
Hozbiti atomového jádra a technické využití tohoto vě-
deckého objevu jsou zatím vrcholy lidského snažení
v oboru p!'írodovědy. Kam povede cesta dál nevíme, tře-
bnže víme, že jeji další směr je v rukou lidí. Aby lidstvo
volilo cestu správnou, která umožní, aby člověk se do-
opravdy ujal vlády nad sílami přírody a poďřídil je lid-
ským účelúm, k tomu je třeba poznání o smyslu a posláni
moderni techniky. A každé literární dílo, jež se pokouší,
aby smysl moderni techniky pochopilo a vyložilo ve
všech složkách a fázích vývoje a usnadnílo nalézt čte-
r.áří východisko v jeho tápáni, zda je technika jevem
kladným či záporným, je dílem záslužným, jež by ne-
mělo být opomenuto vzdělanými lidmi, které věci kolem
nás nenechávají zcela klidnými a Ihostejnýmí. Nemělo
b~' být zejména opomenuto vzdělanými inženýry a tech-
niky, těmito tvůrci moderni vědy a techniky, jejíchž
podíl odpovědností je proto větší než lídí ostatních.
TakovS-m dílem, které nejen informuje, ale podněcuje

a vutí k pi'emýšlení a hledání závěrú a pravdy, je kniha
l'vlumfordova. Mumford je školením í praxí elektrotech-
nik, jenž teprve v pozdějším věku se počal obírat socio-
log ii a filosofií techniky; a snad právě toho spoj elli
oborů tak vzdálených umožnilo mu, že po svých prvnich
dvou knihách »Kultura velkých měst" a "Postaveni lid-
sb-a« napsal dílo o technice a cívílisaci, jež hlubokosti
svých poznatkú a závěrů zcela zaujme čtenáře, ba
v mnohých svých částech ho přimo ohromí.
Z knihy tak obsáhlé a nabité myšlenkami lze těžko

podati stručný výtah k informaci těch, kdož knihu ne-
čttli. Lze snad jenřici, že kniha má 8 kapitol, jejichž
názvy alespořt poněkud naznačí obsah; že má přehled
nejdúležitějších vědeckých a technických vynálezú, ho-
hatou bibliografii a rejstřík. Názvy kapitol jsou: I. Kn1-
turní příprava (rozuměj k rozvoji moderní techniky).
II. Činitelé mechanisace. III. E(ltechnícké období. IV.
Paleotechnické období. V. Neotcchnické ob,lobi (tyto
pojmy vysvětlim dále). VI. Náhrady a zvraty (v kteréžtn
kapitole je mluveno o kladech a záporech tcchn;cké kul-
tury). VII. Asímilace stroje (to jc postupná hal'l11onisace
stroje se společností) a konečně VIII. Určeni směru (tak.
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aby mechanický světový názor, který se zrodil" 17;:l:!to- ,.
letí byl naht'ažún filosofií a methodou, které učini z~-
dost lidské povaze v jejím celku). A krom tohoto nej-
povšf)chnějšího lzc vyzvednout alespořl několik myšlenek.
Pozoruhodné je Mumfordovo rozdělení vývoje stroje

a strojové civilisace v druhém tisiciletí Kristovy é'ry.
Zpravidla je za počátek vývoje tEchniky kladem r. ]759
t. j. rv;;:, kdy Jamés \Va t t obdržel patent na svůj parní
stroj. Mumford právem však poukazuje, že moderní
technický vývoj začal mnohem dři ve, asi kol r. 1000 a
jako první technický vynález který vtiskl osobité rysy
sví. době i dohě pozdějš'. uvádí hodiny. Jimi hyl zahájen
kvantitativni způsob myšlcní lidi. Novodohý průmyslov~'
svět hy se spiše oheš(~l bez uhlí, žtleza a páry než bez
hudin. Ke kategorii času přistoupila později kategorie
rrostoJ'lt (zákony prostorového viděni a zobrazováni) ft

tytl' 2 kategorie hodnot byly základem př-írodovědeckého
poznáni, jež vyvrcholilo technickými objevy druhé polo-
viny XVIII. století. z nichž vynález parního stroje hyl
pejpozornhodnější. 'l'oto období asi od r. 1000 do r. 1769
nuzývá Mnmford e o tec hni c kým. Charakterisuje ho
jako obdobi dřeva a vodni sily. Dmhé období nazývá
p a I e o tec hni c kým, charakterisuje jej jako období
žl'leza a uhlí (parni sila) a období, které my prožíváme
a jd začalo koncem minulého a počátkem tohoto století
naj<ývá ohdohim ne o tec hni c k"f' m, chatakteristiso-
v/mým novýmí slitinami a silou elektrickou. Průmyslo,
vú civilisace není tedy celek, nýbrž souhrn těchto 3 ob-
dobi lidských dějin, z nichž každé tvoi-í technologický
('elek, má svúj řád společenský právni a hospodářský
a svá zřízení tomuto řádu odpovídající. Mumfordovu
dělení dobře na př. odpovídá vývoj vyššiho technické-
ho školení. Eotechnícká fáze vývoje byla obdobím.
v němž stačila manuální zručnost a empirické poznatky;
nebylo třeba proto vúbec zvláštních škol, nepřihlížime-li
k školám vojenským s určitou náplní technického učiva.
Paleotcchnické období potřebovalo specialistu, jehožzna-
lo~ti se opiraly o exaktni poznatky; bylo charakteriso-
váno jednostranně vědecky vzdělanými techniky bez
zvláštních humanistických zájmú. Neotechnické období
pak volá po inženýrech a inženýrském školství, v něm7.
bude rovnoměrně zastoupeno poznání přírody a jejich
zákonů s poznáním člověka v jeho projevech a přáních
dui\evních a s poznáním celé lidské společností. I na
jin"f'ch zařízeních a projevech múžeme si ověl'it, že
Mumfordovo dělení technického vývoje na 3 období je
spJávné a vždy vyhovující.
Zajímavé jsou také Mumfordovy názory společenské.

pokud vyplývají z jeho názorlJ. na vývoj a dnešní í bu-
doucí stav techniky. Jsou to názory moderního vědec-
kého socialismu, ač Mumford sám není socialistou v na-
šem slova smyslu. Jako technik je si však vědom, že
energie, technické vědění, společné kulturní dědictví
náleží každému členu pospolitosti a že má být tedy
spravedlivě rozděleno. Nazývá to »základní komun is..
mus«, který ovšem považuje za modernější než MarxIJ.v,
protože skutečnosti a hodnoty, na nichž je založen, ne-
jsou již paleotechnického rázu jako ty, na nichž založil
svou politiku a program Marx. Pro technika, který se
ohírá třeba jen zcela amatérsky společenskými problémy,
jsou tyto vztahy mezí teehnickým pokrokcm a politický-
mi ideologiemi neobyčejně zajímavé.

Obsáhlost a podnět Mumfordovy knihy by nás VŠ'lk
zavedla přiliš daleko! Nemúžeme než doporučit, aby co
nejvice kolegú sí tuto knihn přečetlo. Ti, kdož po ní
sáhnou, daji ze pravdu, že sedilo čte jako beletrie a že
pozornému čtenáři objasní mnoho z toho, co právě pro-
žíváme u nás i na celém světě. . B. POUT.

Odborná pojednání v časopisech.

Technický Obzor. Rok 1947, čís. 7. - Dr. Bohumi!
C y I' U S a prof. Závíš C y I' U s: Mapa čistoty toku v po-
vodí Labe, Dunaje a Odry.

Slovník československé společnosti zeměpisné. Rok
1946, čís. 1-4. - Ing. Bohuslav Š i mák: Mapa Zikmunda
z Puchova a její původ. Ota P o k o I' n ý: Státní silnice
a někdejší zemské cesty, jak se jeví v dnešním reliefu
krajíny.- Stan. Vor e I: Aglomerace největších měst
země Moravskoslezské v letech 1930-1943.

Zprávy veřejné služby technické. Rok 1947, čís. 6. -
Yyhláška ministra spravedlností ze dne 14. II. 1947
o osobáeh oprávněných k podpisu geometrických (poloho-
písných) plánů, vyhotovených ředitelstvím pro stavbu
vodních cest v Praze (§ 51 kat. zák.). Oprávněnými jsou:
vrch. měř. rada Ing. Jan Švec, vrch. měi·. komisaři Ing.
Václav Šajner, Ing. Jaroslav .Tanele a Ing .• Tíří Dvořák.

Čís. 8. - Ing. František B I' o ž: Novodobá triangu-
lace.

Fysika v technice. Rok 1947, čís. 2. - Dr. ,losef Ve-
s e Ik a: Nový počítací stroj. - .Tan Pí c h a: Zrychlení
tíže t\ jeho redukce na hladinu mořskou. - Ing. Dr.
Miroslav Š a] a m o n: Diamagnetismus a paramagnc-
tismus. (Dokončení.) - Ing. JiH K o s: Nové pokroky
v elektrickém proměřování hlubokých vrtll.

Čís. 4. - Dr .• Tan B o u š k a: Magnetická měření v g-eo-
hsícc. - Dr. Bedi'ich H a vel k a: Hloubka pole ob.iekti-
V'1 v závislosti na velikosti vstupní a výstupní pupily.

Zemědělství a lesnictví. Rok 1947, čís. 3. ~ Ing. Dr.
Pravdomi! S v o bod a: Porosty smíšené a nesmíšené. -
Dr. Jaroslav S p i r han z I: Púda a ovocný strom. -
Ing. Čeněk C e e: Púvodní rozbory v zemědělské praksi.

Město. Hok 1947, čís. 4. - Ing. F. K u Ih á ne k: Ná-
vrh na úpravu technícké služby ohcí a měst.

Schweizerische Zeitschrift fiir Vermessungswesen und
Kulturtechnik, roč. XLIV /194,6. Pokračujeme opět v pra-
videlném otiskování obsahu švýcarského časopisu, jež
bylo válkou přerušeno. Výměnu za náš časopis jsme
obnovili čís. 3, roč. 1946.

Čís. 3. Paul Z i n s I i: Einige Bemerkungen zum Auf-
satz von Prof. Ed. ImhoI iiber "Die Ortsnamen in den
amtlichen Planen und Karten«; H.• J a gel', Ing.: Skiz-
zen zu den Zukunftsaugaben im Meliorationswesen; W.
Lee m a n n: úber ein besonderes Nivellementsgewicht.

Čís. 4. Bodenverbesserungen und landwirtschaftliches
Siedelungswesen (Návrh II. výboru E pro nové agrární
zákonodárství); 25. Konferenz der eidgenossíschen und
kantonalen Vermessungsa ufsich tshealll ten (pokračování
v č. 5).

Čís. 5. Die neuen Weisungen iiber die Verwendung
lles Personals bei Grundbllchvermessllngen.

Čís. 6. Geodiitische Grundlagen der Vermessungen
und kartographisehen Arbeitcn im Kanton Graubiinden
(pokrač. v čís. 7, 8, 9, 10, lI, 12); Entwnrf und Bericht
zum Eidg. Melio:rationsgEsetz; ·W. K I' e i s e I: Berufli-
che Vereinigungen, Landesaufnahme und Staat; EEcole
polytechnique de l'Universíté de Lausanne; Sommer-
feríen ín Holland.

Čis. 7. K. G. L o f s t I' o m, Helsínki: Die letzten
Fortschritte in der Horízont- und Statoskopvermessung;
John. E. Mel' m od: Les améliorations fonciElres cn
France comparées a celles du canton de Vaud.

Čís. 8. Dr. W. K. Bachmann: Utilisation du théodo-
lite astronomique \Vild T4 pour la déterminatíon de
l'heure par l'observation des passagcs au voísinage du
mérídien (závěr v čís. 9); J ean R i c h a r d: De la for-
mation du Géometre.

Čís. 9. Dr. jur. Gerhard E g gen: Eigentum und he-
schrankte dingliche Rechte bei Giiterzusammenlegun-
gen; H. B I' ach I er: Konferenz der eidg. kantonalen
Amtsstellen fiir das Meliorationswesen und die Haupt-
versammlung des schweiz. Kulturingenieurvereins 1946.

Čís. 10. Ad. H u n z í ker: La mesure des directions
en séries; \V. K I' e í s e I Ing.: úber einige Literatur zur
topographíschen Namengebung; Dr .• J. B a I ten s p e r-
g e r: Le remaniement des forets privées en liaison avec
la mensuration cadastrale; E. Ba c h m a n n Ing.: Ein
Rcglerungscntscheíd iiber eine Grenzregulierung.

Čís. 11. E. B ach m a n n Ing.: Geniiherte Ortsbe-
stimmung mittels fcinster Zeítmessungen; André F a-
Val' ge r: Les noms de la nouvelle Carte nationalc en
Suise romande; C. E g gen ber gel': Berícht liber den
Studentenaustausch Holland-Schweiz.

Čís. 12. H. B I' a s c h I e r: Dle 26. Konferenz der eid-
genossíschen und kantonalen Vermessungsaufsichtsbe-
amten; v. S p e y r: Protokoll der schweiz. Gesellschaft
fUr Photogrammetrie.
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RUZNE

Problém plánovaného osídlování pohraníčí. Osídlo-
vání pohraničí je postaveno na dvou piliřích. Jsou jimi
konfiskační dekrety presídenta republiky, které posti-
hují veškerý nepřátelský majetek, a to dekret č. 12/1945
Sb. majetek zemědělský a dekret č. 108/1945 Sb. všechen
ostatní majetek - nezemědělský.
Hlavní motívy, které vedly k rozlišení konfiskace ve

dvě samostatné skupiny byly asi tyto: Zemědělská půda
k sobě váže člověka nejpevněji a je proto spolehlivou
zárukou trvalého uchopení určité části povrchu země.
Druhým důvodem byla okolnost, že předpokládaný pří-
jem, ziskaný odprodejem konfiskátů, sleduje dva samo-
statné úkoly. Poměrně malý kapitál získaný za konfis-
káty zemědělské má být vrácen opět zemědělství a po-
užít na jeho zvelebeni a zmodernisování. kdežto obrov-
ský ostatní kapitál, získaný za konfiskáty nezemědělské,
má přispětí k napravení naší měny, válkou a německým
kořistnictvím tak pocuchané.
Tak také lze si vysvětliti vzník hlavních osidlovacich

orgánů dnes zapojených do budováni pohraničí. Pro ze-
mědělské osidlováni je to mínisterstvo zemědělství a
Národni pozemkový fond, pro vše ostatni Osidlovaci
úI'ad a Fond národní obnovy.
Naznačený již úkol udával sílu a rassanci, s jakou se

obě složky daly do pohybu. Zemědělské osidlení vyvíjelo
se takovou rychlostí, že to mnohý pozorovatel nepostačil
ani sledovat, v hlavě sí odůvodnit a srovnat. Dnes již
vidíme jasněji, že tu na hranících - dva roky po vál-
ce - pevně sedí český neb jiný slovanský člověk, spjatý
s půdou, nová to hradba na hranicich našeho státu. Teď
si snad uvědomíme mnohé, co jsme dříve nechápali a
vyslovíme v duchu obdiv a díky ministerstvu zeměděl-
ství, když dnes zahajuje knihování přídělů v pohraničí.
Druhá část osídlování, opirající se o dekret Č. 108/

1945 Sb. nevyžadovala již té bleskové rychlostí, jako
osídlení púdy - nejednalo se tu o rozsáhlý povrch země,
nýbrž o města a prúmyslová střediska - a projevilo se
tu proto volnější pracovní tempo, v neposlední řadě
také pro svoji mamutí obrovitost a rozmanitost postiže-
ných konfiskátú. Dnes se dává do vlastníctvi bytové
zařízení, motorová vozidla, pak přijdou živnosti, domky
a dosud nevíme, co ještě bude v tomto řetězu následo-
vati podle naléhavostí.
Zeměměřické inženýry zaJlmá tu majetek nemovitý

- pozemky a budovy, které jsou znázorněny vždy pro
nr·čit.ouoblast (katastrální území) na jedné mapě pohro-
madě, rúzně do sebe vklíněny, lhostejno, jde-li o konfis-
kát podle dekretu Č. 12 nebo 108. Účelné a hospodárné
plánování nové české obce v pohraničí proto by vyža-
dovalo, aby byly řešeny všechny nemovitosti v jedné
a téže obci současně. Tuto potřebu potvrzují svorně a
jednomyslně všichni zeměměřiči v pohraničí pracující
a věříme, že i všichni ostatní dospěli nebo dospějí k té-
muž názoru, vždyť se jedná o věc nám všem stejně
blízkou. A jaká je skutečnost1
Pro ministerstvo zemědělství pracují dnes čety ze-

měměřických inženýrů se svými pomocnými techníckými
silami na zhotovování t. zv. přídělových plánú, jimíž se
rozvrhují konfiskáty dekretu 12/1945 Sb. mezi nové
osídlence, obec, okres, stát. Předpisy ministerstva země-
dělství nutí operujícího technika, aby řešil pouze tyto
konfískáty, t. j. zemědělské, vzešlé z uskutečnění dekre-
tu Č. 12/1945 Sb. Osídlovací úřad v Praze, pod jehož
pravomoc spadají konfiskáty dekretu Č. 108/1945 Sb.,
nevyvinul dosud žádnou podobnou činnost, a tu se setká-
vá náš pracovník s nepříjemností, která je hlavním
motivem tohoto článku.
Jak již uvedeno, nemovítosti konfiskované podle obou

dekretl't se navzájem prostupují tak rúznotvárně a
v četných obměnách, že úprava všech zároveň by měla
býtí samozřejmostí. Také prostý lid nezná v převážné
většině jemné odstíny pro rozlišení dvou druhů konfis-
kátú, ba dokonce vúbec neví o dvou rúzných konfiskač-
nICh dekretech a domáhá se při plánování zemědělské
púdy v obci spravedlivého rozdělení vše c h nemovi-
tostí mezi nové osídlence. Aby zanechal po sobě dílo
odborně dokonalé, s výsledkem jemu samotnému přímo
neodpuzujícím, podléhá často operující technik volání

ZPRÁ.VY,

vnitřního hlasu po dobré věcí, volání lidu a tak řeší za
souhlasu místních a okresních lidových orgánú v někte-
rých"případech při zemědělské púdě také rozdělení ne-
movitostí konfiskovaných podle dekretu č. 108/1945 Sh.,
i protí přímému zákazu ministerstva zemědělství a bez
zájmu Osídlovacího úřadu, jemuž tu vlastně svojí práci
vnucuje.
Technickým. skupinám operujícím nyní v poli z po-

věření ministerstva zemědělství nedalo by jíž o muoho
'vice práce, kdyby vyřešily za souhlasu místních a okres:
ních národních výború novou úpravu i »stoosmíček«,
neboť, jak již uvedeno, stejně je v některých ntezbyt-
ných případech řeší. Jde tu jen o to, aby ústřední osidlo-
vací úřady uznaly nutnost tohoto postupu a vydaly
k němu svúj souhlas, případně potřebné směrnice.
Pozastaviti se však musíme nad jednou skutečností!

Odborníci Osidlovacího úřadu a ministerstva zeměděl-
ství z četných podání, intervencí a shromáždění osidlo-
vacích orgánú určitě o těchto potížích vědí a nechápeme
proto, proč se nemohou dohodnouti a dáti podřízeným
složkám rozumné, zdravé a národohospodářsky odúvod-
něné rozhodnutí, aby technické skupiny, které pracují
pro ministerstvo zemědělství, vyřešily při jednom zá-
hěru také konfiskáty podle dekretu Č. 101i/.liH5. Zd!i.8Jl
nám, že často pro rivalitu mocí vybavených jednotlivců
nemúže se zrodit dobrá a zdravá věc a že ji musí vy-
šlnpávat lid svými nejnižšimi lidovými orgány.
Předkládáme tuto neúčelnost a nehospodárnost ve

n,i'cjné správě celému našemu technickému stavu ve
snaze, aby každý ve svém okolí, svým postavením a vli-
vem přispěl k uskutečnění nutného požadavku - pláno-
vati v pohraničí celé obce najednou, oboje konfiskáty
zároveň. Ušetří se tím mnoho peněz, času, zbytečného
chaosu, rozčilování lidí a mnoho dalších komplikací,
které nelze ani domysliti.
Soudíme, že by se věc dala rychle napraviti vydáním

společného výnosu obou ústředních osídlovacích úřadu
asi následujícího obsahu:
»Osídlovací úřad a Fond národní obnovy s ministel'-

slvcm zemědělství souhlasí, aby technické pracovní sku-
piny ministerstva zemědělstvi, které vyhotovuji přídě-
lové plány podle pokynu Č. 14 ministerstva zemědělství
projednaly vždy celou obec, t. j. jak úpravu držby kon-
fiskát1't podle dekretu 12/1945 Sb., tak úpravu konfiskátú
podle dekretu 108/1945 Sb. Při řešení konfiskát1't dekretu
108/1945 Sb. nastupuje na místo místní rolnické komise
a okresní rolnické komlse místní národní výbor a okres-
ní národní výbor.
Fond národní obnovy bude refundovati ministerstvu.

zemědělství přislušnou část výdaj1't vynaložených na
práce spojené s řešenim konfiskátú dekretu 108!1945 Sb.«
Podle předběžného odhadu mohla by být práce ukon-

čena s dosavadním personálem do konce roku 1948, jeli-
kož každá skupina, která v obci pracovala, je s poměry
dokonale obeznámena.
J cden z mnoha úkolú zeměměřických Ínženýrú mohl

by tak b~-t zdárně splněn ještě během dvouletky.
Ing. K. Zdeněk.

Výstava »Britská města zítřka« v Praze. Výtvarný
odbor Umělecké besedy v Praze pořádal ve dnech 18.
června až 21. července t. r. na Slovanském ostrově vý-
stavu pod heslem: »Britská města zítřka«. Výstavu při-
pravila a uspořádání exponátú provedla British CouncU
společně s Královským ústavem britských arch itektů.
Poslední den výstavy se sešli na výstavě členové ko-
misi a všech rad ústředního nároallílio výboru hlav.
města Prahy, obvodových rad a jejich komisi, zemského
národního výboru, českého zemského ústředi obcí, měst
a okresú a zástupci ústředních úřad1't, jimž byl poM,n
on.borný výklad a předvedeny filmy o výstavbě brit-
ských měst.
Velká Britanie stojí před tíživými problémy vý-

stavby měst, zničených válečnými událostmi stejně jako
jiné státy, pi'es něž se přehnala válečná litice. Problémy
nejsou zp1'tsobeny jen válkou, nýbrž i chybami bezplá-
novité vS-stavby měst minulých století, zejména století
dpvatenáctého, které si při neprodyšném zastavováni
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ploch města počínalo svým průmyslovým rozmachem
neúprosně a sobecky. Již tenkrát se vyskytly vallo,vné
hlasy, které upozorňovaly na nebezpečí nehygienického
zastavování městských čtvrtí. Komuníkační potíže, stou-
pající se vzrústem obyvatelstva, vzrostly do té míry, že
v Londýně je ani podzemní dráha neodstranila. Zahradní
města síce odstranila nezdravé bydlení v centrech vel-
kyeh měst, avšak současně zvýšila dopravní nesnáze při
dopravč pracujícího lidu do zaměstnání. Pro velkou
vzdálenost od pracovíšf stala se zahradní města pouhý-
mí noclehárnami pracujících a jejich výstavba se téměř
minula účelem. Nedostatek bytů pro vybombardované,
jakož i nehygienické byty ve středech měst vyžadují
výstavbu asi 4,000.000 bytových jednotek, chce-li Britanie
dodržetí alespoú nejskromější standard bydlení.
To jsou zhruba problémy dnešní Britanie, která při-

stupuje k jejich řešení s nevšední odpovědností a dú-
kladností. Plánovitost jest vštěpována mládeži jíž na
školách a každý občan jest ponaučován denním i odbor-
nÝm tiskem o zásadách plánovité výstavby měst s tako-
vou dťlkladností, že rozhled prúměrného občana o těchto
veI-ejných záležitostech je daleko vyšší než u nás. Ještě
nl,umlkla válečná děla a již si ministerstvo pro pláno-
vání měst a venkova připravilo prog ram plánovacích
prací. Vlastní plánování je svěřeno místním činitelům
nebo zvláštním výborúm, které plánují velké krajinnl'\
obvody. Ministerstvu je vyhrazeno schvalování plánú,
za určítých okolností i jejich navrhování.
U samého Londýna jde o to, aby vnitřní část města

byla částečně vylidněna pi'estěhováním asi 1,000.000 oby-
vatel do osmi nebo devítí satelitních měst, vyhurlova-
nS-clIhned za zeleným okružním pásmem Londýna. Městl!
mají býti úplně soběstačnými jednotkami téměř ve všech
odvětvích lidské činnosti, ahy hylo zamezeno ustavičné-
mu cestování obyvatelů mezi domovem a zaměstnáním.
Práce plánovacích úřadů byly na v3'stavě promitnuty

do exponátú, jež začínají analysou hustoty obyvatel,
městského osídlení, zemědělství, těžby uhlí a železa, ko-
muni.kaeemi a využitím půdy celého státu. Analysy
životních podmínek obyvatel, jejich výdělečného za-
městnání, způsobu jejich bydlení a jejich výživy, zdra-
votních podmínek, jakož i rekreačních a kulturních pod-
mínek plánovaných obvodů vhodně doplňují předběžná
studia, bez kterých nelze plánovat.
Zomědělství je věnována jedna výstavní tabule, na

které jsou vystaveny podkladové mapy rúzných měřítek
!,ro plánování. Zeměměřický inženýr pří pohledu na ze-
měměřiekou exposici se nemůže ubrániti dojmu, že
i v ·Anglii stejně jako u nás zeměměřič těžce bojuje mezi
o,:tatními inženýry o své postavení a ocenění své práce,
tak dúležitl'\ pro plánování. O tom svědčí i tato poznám-
ka výstavního kaťalogu: "Navrhovatelé (plánovatelé)
dluží velmi mnoho těmto přesným mistrúm svého uměni
(rozuměj zeměměřičům), jejichž práce je nepopíratelně
nejlepší svého druhu na světě.«
Zeměměřické práce jsou soustředěny již od r. 1791

v jediném zeměměřickém úřadě, který úzce spolupracuje
s ministerstvem pro plánováni měst a venkova. První
mapy byly tímto úřadem uveřejněny počátkem 19. století.
Návštěvníka upoutaly dále i relíel'ní mapy terénu

novýchsídlišf a komunikačních křižovatek, zejména
dvousměrných autostrád. Modely byly tak konstruovány.
aby na nich mohlo býti řešeno několik alternativ zasta-
vění. Pozoruhodné hylo řešení zastavitelnosti na modelu
části města podle dřivějšíeh zásad v neprodyšných a
přesycených blocích a podle dnešních zásad, poskytují-
cích stejný počet hytových jednotek při řadovém zastave-
'li v zelení stromů a s dodatečnou plochou pro vel'. statek.
Jiná část výstavy se zabf-vala kulturou hydlení od

prvních počátků minulého století. až po naši dobu bytů
s elektrickou nebo plynovou kuchyní a se všemi moder-
ními vymoženostmi. Též jsou zde vystaveny fotografie
po továrcnsku vyráběných, přenosných domú.
Výstava se těšila pozornosti široké veřejnosti přesto,

že byla uspořádána v letních měsících. Ve stejné době
Je v Britanii pořádána podohná výstava československá,
kt€l'á prý vzhuzuje velký zájem vhodnými návrhy na
zladění nových architektur s historickými stavbami Ve
vniti'ních částech měst. lnu. Zdeněk Mašín.

Magistři fysiky. Ve Věstniku ministerstva školství
a osvěty (čís. 10 z 31. V. 1947) byl uveřejněn zkušební
řád pro státní zkoušky z užité fysiky na přírodovědecké
fakultě university Karlovy. Podle tohoto řádu se pro-
kazuje odborná zpúsohilost prováděti práce v oboru
užité fysiky dvěma státními zkouškamí: K první státuí
zkoušce je možno se přihlásiti po prokázání 3 semestrů.
Druhá státní zkouška se skládá z práce laboratorní, ze
zkoušek klausurnich a ze zkoušek ústních. Laboratorní
práce trvá nejméně 2 semestry, její thema dostane
kandidát tehdy, je-li zapsán v 6 semestru. Touto zkouš-
kou má kandidát prokázat, že je schopen s použ;tím
odborné literatury samostatně zpracovat po experimen-
tální stránce konkrétní thema z některého oboru užité
fysiky. Klausurní zkoušky mají ukázat, jak dovede kan-
rlidát v omezeném čase zpracovat speciálni úlohu z obo-
ru zkušehní látky. Ve vysvědčení o druhé státní zkouš-
ce je uvedeno, že kandidát prokázal odbornou zpúsobi-
lost provádět práce v oboru užité fysiky. Vykonáním
druhé státní zkoušky získává absolvent nárok na diplom
a titul magistra užité fysiky. Látka ke druhé státní
zkoušce klade požadavky z užité, experimentální a theo-
rctické fysiky a matematiky.

Úplné báňské studiem v Bratislavě. Až dosud je báň-
ské studium na Slovensku organisováno na Slovenské
vysoké škole technické v Bratislavě, kde s oddělením
zeměměHckého inženýrství tvoří odbor speciálních nauk.
Báňské studium má však na Slovensku jen prvé 2 roč-
níky; další 2 roky je nutno studovat na Vysoké škole
báňské v Ostravě. Nyní Pověřenectvo školství v Bratisla-
vě vyhovělo mEmorandu spolku Baník v Ostravě a hDdlá
rozšířit báúské studium inženýrské na Slovenské vysoké
škole technické v Bratislavě o III. a IV. ročník. Pro
pokročilost času a pro těžko překonatelné překážky tech-
nického a osobního rázu nemúže se báňské inženýrské
studium na bratislavské technice uskutečnit začát-
kem studijního roku 1947/48. Pověřenectvo školství uči-
nilo však opatření aby se zmíněné ročníky háúského
inženýrství a otevřely na začátku studijního roku 1948'
1949. Po zajištění osobních a věcných předpokladů
studia háúského inženýrství na bratislavské technice
rozšíří se studium normativním výnosem pověřenectva
školstvi.
Fotogramctrický kurs na vysoké škole technické v Cn·

r~·chu. Vysoká škola technická v Curyehu hodlá uspořá-
dat na jaře 1948 fotogrametrický kurs, který má sestávat
ze dvou oddílů: První oddíl bude uspořádán od 1. do
27. hřezna 1948 a bude věnován základům fotogrametrie.
Bude spojen s praktickými cvičení mí a s exkursemi.
Druhý oddíl bude se konat od 28. března do 30. dubna
1948 a má poskytnouti praktický výcvik na fotogra-
metrických přístrojích a teoretické prohloubeni látky
přednesené v oddílu prvním. Kursy povede prof. Dl'.
M. Z e II e r. Poplatky jsou: Za první oddíl 200,- šv. J'r.,
za druhý oddíl 300,- šv. fr. Přihlášky a to do jazyko-
vých skupin francouzské, anglické neho německé se
přijímají do 31. prosince 1947 na adresu: Prof. Dl'. M.
Zeller, Photogrammetrisches Institut an der E. T. H.,
Ziirich.
Noví docllnti. V letních měsících letošního roku mi-

nistr školství a osvěty potvrdil usnesení profesorského
sboru vysoké školy speciálních nauk při Českém vyso-
kém učení technickém v Praze, aby Ing. Dl'. teehn.
,Jos8fu K I o b o u č k o v i, radovi vědeckých ústavů,
byla udělena venia docendi pro obor nižší geodesie a
fotogrametrie na této vysoké škole a Ing. RNDr. Jaro-
slavu Pro c h á z k o v i venia docendi pro obor theore-
tické, praktické a geodetické astronomie na téže vysoké
škole. - Krom tohoplJ'tvrdíl usnesení profesorského
shoru vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství
na Českém vysokém učení technickém v Praze, aby
pi'ednostovi lesní hospodářské evidence Státních los1l
a statků Ing. Dl'. techn. Karlu Mat ě j ů hyla udělena
venia docendí pro obor geodesie nižší na této vysoké
škole. - Všichni tři nově potvrzení soukromí docenti
jsou zeměměřickými inženýry, absolventy pražské vy-
soké školy. Z jejich ustanovení máme upřímnou radost
a srdečně jím blahopřejeme.
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