
ZEMĚMĚŘIUIiÝ

Využiti záznamů
magnetické observatoře v busolni polygonometrll ft tacbeometrll.

Na geomagnetických observatořich se nepřetržitě fotograficky registruje - kromě jiných magnetických ele-
menUt - prťtběh magnetické deklinace. Záznamťt lze použít k podstatnému zvýšení přesnosti busolního měření
v geodesii.

Než přikročíme k vlastnímu využítí inagnetografů pro
busolní pořady a tacheometrii, zmíníme se stručně o ně-
kterých zásadách busolního měření. Busolní měření 'vy-
užívá vlastnosti deklinační magnetky, která se staví do
směru magnetíckého meridiánu. Úhel mezi magnetickým
a astronomickým (zeměpisným) meridiánem jistého místa
je magnetická deklinace toho místa. Deklinace se mění
s místem a časem. O změnách magnetické deklinace
a obvyklých způsobech busolního měření pojednávají
učebnice nížší geodesie, na př. prof. Dr. Sem e I' á d a
"Příručka praktické geometrie«, Pr!\ha 1921, a prof. Dr.
R y š a v é h o "Praktická geometrie« Praha 1941. Ještě
zevrubnější pojednání je v »Měření podzemních prostor«
téhož autora, Pmha 1948.
Busolní stroje (busoly různých konstrukcí a busolní

theodolity) měly jednu nevýhodu. Urovnání do směru
magnetického meridiánu nebo měření magnetických azi-
mutů se dělo pomocí deklinační jehly, umístěné v knlho-
vé nebo obdélníkové krabici či trubici. Odečítáni nebo
urovnání hrotu magnetky nebylo možno provést dosta-
tečně přesně a chyba dosahovala hodnoty několika mínut.
Připooteme-li k tomu ještě další nepřesnost několika
minut, způsobenou změnou magnetické deklinace během
měřeni na různých bodech, dosáhne chyba v určení mag-
netického azimutu značné velikosti. To má za následek,
že ~e'busolní pořady považují za nevhodné pro přesnější
měření, za přežité a přípouštějí se jen výjimečně. Také
náš katastrální "Návod A« z r. 1940 připouští busolní
pořad jen při zaměření hranic parcel s půdou málo
cennou. A přece jsou výhody busolního měření nepochyb-
né, zvláště v území nepřehledném, porostlém, kde je
nt,tno volit krátké polygonální strany s rychle se měnící
oríentaci a kde na příklad při tacheometrii pro inženýrská
stavby je nutno volit velké množství stanovisek blízko
selJe. Stejně i při určování vlícovacích bodů ve fotogra-
metrii a zaměřováni prostorů, které nebylo možno ze
snímku vyhodnotit, v horských a zalesněných územích,
kde bIJ fotogrametrie hojně používá, může dát busolní
měření dobré výsledky. Použijeme-li busolního stroje,
který dovoluje s dostatečnou přesností odečítání magne-
tických azimutů a respektujeme-li dostatečně změny
deklinace s časem, případně i místem během měření, je
v takových územích busolní pořad a busolní tach8O-
metrie nejen hospodárnějši a snadnější, ale také přes-
nější. .
Uvažujme obvyklý, oboustranně připojený, přímÝ poly-

gonální pořad a předpokládejme, že strany pořadu byly
měi'eny se stejnou přesností v theodolitovém i busolním
měřeni. Při theodolitovém pořadu měříme vrcholové úhly
a přenášíme oríentací. Je-li střední chyba vrcholových
úhlů ± ex, délka pořadu D, počet stran n, je chyba ..1t
pro nejnepříznivěji položený bod uprostřed pořadu Tovna
(Ryšavý, N. G., str. 297):

..1= ± D . a V ti + 1 (1)
t 192

Při busolním pořadu měříme azímut každé strany pří-
mo, nezávísle na předcházejícím nebo následujícím, takže
se chyby nehromadí. Je-li takový pořad oboustranně pří-
pojen co do polohy, je chyba pro bod uprostřed pořadu
po vyrovnání stejná, jako bychom provedli dvojí měření
od počátku do poloviny tahu (J 01' d a n, »Handbuch der

Vermessungskunde«, díl II/2, Stuttgart 1933, str. 328).
Pro jedno měření busolního pořadu platí pro chybu
v koncovém bodě, je-li střední chyba magnetických azi-
mutů ± fJ a průměrná délka stran s, vzorec (viz cit.
RyšavÝ):

Pro jedno měření do poloviny tahu je podle toho

VD .
Jb = ± 8 "2' s

a pro střed ze dvou měření bude:

/lb = ± ~V D. s

Máme-li zaměřit polygonální pořad 2000 m dlouhý,
oboustranně připojený souřadnicově i směrově, v p0.-
rostlém a rozeklaném terénu, kde jsme nuceni volit kratší
strany, na př. 50 m, bude při úhlové přesnosti polygonál-
ního měření ± 20" (takovou přesnost předpisuje Návod
A) chyba v bodě uprostřed theodolitového pořadu, zpliso-
bená úhlovým měřením, rovna:

LIt == ± 2000.20" 'll 41 = ± 0.09 m.
. r;>" 192

Určeme, s jakou přesností musíme měřit magnetické
azimuty při busolním měření, má-li být dosaženo téže
přesnosti. Ze vzorce (3) je:

0,18 . 206 265
± --==-- = ± 117" ='= 2'

VI00000

Kdybychom tedy určili magnetické azimuty s přesností
± 2', byl by busolní pořad v tomto případě stejně přesný
jako theodolitový. Pří pořadech s ještě kratšími strana-
mi nebo pří pořadech lomených, rychle měnících orien-
taci, je busolní měření, jak známo, mnohem přesnější
než theodolitové. Jde jen o to, zajistit při busolním mě-
ření dostatečnou přesnost v měřeném azimutu, na
př. ± 2'.
Novější busolní stroje, na př. Wildův busolní theodolit,

označený T O, s děleným kruhem upevněným na mag-
netce, koincidenčním způsobem odečítání a výměnnou
jehlou, na které je magnetka zavěšena, dává podle údajů
firmy i různých autorů, kteří tímto strojem měřili, přes-
nost ± l' v odečtení magnetických azimutů. Stroje jsou
vyráběny s dělením šedesátinným i setinným. Obraz
a popis je v R y š a v é hoN. G. na str. 135 a 551. S th8Odo-
litem se pracuje pohodlně a rychle. Po urovnání stroje se
opatrným pohybem aretaění páčky uvolní magnetka,
na níž je upevněn lehký dělený kruh. Zaměří se na sig-
nalisovaný bod. Mezitím se ustáli dělený kruh a odeěte
koincidenčním způsobem. K lepšímu ustalování magnet-
ky je žádoucí lehce škrábat na stavěcí šrouby. Dále je
nutno sledovat, jsou-li kyvy magnetky pravidelné. Jest-
liže magnetka iidrhne«, nesedí dobře, a proto aretujeme
a znovu spustíme na hrot. Jsou-li i potom pohyby trhavé,
bude patrně závada v jehle (není-li ovšem právě celkem
řídká magnetická bouře). Jehlu nutno vyměnit. Při opatr-
ném zacházení se strojem se to stane jen zřídka. Po skon-
čeném měření na bodě nesmí být opomenuto upevnění
(aretace) magnetky, neboť jinak by se při přenášení

1948/137



2leměměftcký Obzor SIA
ročnlk 9/36 (1948) číslo 10

stroje poškodil hrot jehly. Pro větší jistotu a kontrolu
měření je dobré po jednom odečtení magnetického azi-
mutu magnetku aretovat a měření ještě jednou nebo více-
krát opakovat tak, jako se měří úhly ve více řadách nebo
skupinách., Vertikální kruh dává také čtení ± 1'.
Konáme-li měření v prostorech, kde je dostateěný

podklad pevných bodů (trigonometrických, urěenÝr,Jhpro-
tínáním nebo polygonisacO, můžeme na takovém daném
bodě Po, který je vlastně prvním bodem polygonálního
pořadu, zjistit měřením úhel LI mezi kladným směrem
osy X souřadnicové soustavy a magnetickým meridiánem
tím, že změříme magnetický azimut a nějakého směru,
jehož směrník (jižník) o je dán nebo je možno jej vy-
poěítat - viz obr. 1.

Úhel LI =o-a. Jižník libovolné strany, na př. Po - P.,
jejíž magnetický azimut je u<", bude:

001 = U<>1 + LI

Absolutní hodnotu magnetické deklinace není nutno znát
a také případná konstantní chyba stroje nemá vliv na
výsledný jižník.
Je-li potřebí absolutně orientovat nějaké měření, je

nutno znát magnetickou deklinaci pro dané místo v době
měření. O tom blíže pojednává prof. Dr. Č ech u l' a
na př. v článku »Magnetická deklinace v zemi Moravsko-
slezské pro epochu 1925,5«,Rozpravy české akademie věd
a uměni roč. XXXIX. Zpravidla však není potřebi měření
absolutně orientovat. Není-li možna orientace podle
obr. 1, volíme obvykle severní větev magnetického meri-
diánu na prvním bodě za osu + X; směrníky potřebné
k výpočtu r9Zdílů souřadnic se rovnají přímo naměřeným
ma,gnetickým azimutům.
To, že jsme na příklad Wildovým busolním theodoli-

tem docílili při odeětení magnetických azimutů přes-
nosti ± l' ještě neznamená, že všechny měřené azimuty
jsou určeny s touto přesností. Změny deklinace během
měření a jiné vlivy mohou způsobit mnohem větší chyby
v měřených azimutech a tedy i ve vypočtených jižnících.
Směr magnetického meridiánu na př. na bodě P2 se od
směru rovnoběžného s magnetíckým meridiánem na
bodě Po liší o úhel LI M, jehož velikost závisí na:
1. změně deklinace za dobu uplynulou mezi měřením

na bodech Po a P2 (část denní variace),
2. nepravidelných změnách deklinace,
3. vlivu železných předmětů a elektrického vedení

v blizkosti bodu,
4. změně deklinace s místem, zejména při větších vzdá-

lenostech bodů ve směru východ-západ a v magneticky
porušených oblastech.
Aby bylo možno sledovat a studovat magnetické pole

zemské a jeho změny, zřizují se v prostorech magneticky

neporušených geomagnetické observatoře. U nás zřídil
takovou observatoř v letech 1939-1940Státní ústav geo-
fysikální v oboře u Průhoníc, asi 14 km jihovýchodně
od Prahy. Píše o tom dr. J. B o u š k a v článcích:
»0 magnetických observatořích a jejich úkolech«, Říše
hvězd, roč. XXI. a »Naše geomagnetické observatoře
Klementinum-Stará Ďala-Průhonice«, Rozhledy mate-
maticko· přírodovědecké, roč. 26. Průhonická stanice za-
hájila pravidelný provoz 1. ledna 1946.
Na geomagnetické observatoři se zaznamenávají změ-

ny magnetického pole zemského fotografickou registrací.
Observatoř v Průhonicích zaznamenává nepřetržitě změny
deklinace a změny horizontální i vertikální složky in-
tensity magnetického pole. K tomu úěelu jsou na ob-
servatoři umístěny tři variometry a průběh všech tři
složek je registrován na společném fotografickém papíře,
poháněném hodinovým strojem. Nás zajímají jen změny
magnetické deklinace. Ve variometru pro sledování změn
deklinace je na velmi jemném křemenném vlákně
(0,01mm) zavěšena deklinační magnetka ve směru mag-
netického meridiánu při beztorsní poloze vlákna. Torse
vlákna je nepatrná, takže magnetka sleduje dostatečně
přesně změny magnetického meridiánu. Na magnetce
je připevněno zrcátko. Světelný paprsek, vysílaný ze
světelného zdroje, kterým je benzinová lampa, se odráží
o zrcátko, sledující pohyb magnetky, a na velmi citlivém
fotografickém papíře se jeví jako světelný bod. Přístroje
jsou jinak v naprosté temnotě. Papír se otáčí a odražený
paprsek píše na papíře křivku, zaznamenávající změny
deklinace v časovém sledu, přerušovanou každou celou
hodinu. Aby bylo možno zjistit hodnotu deklinace na
observatoři v kteroukoliv dobu, odráží se druhý světelnÝ
paprsek o jiné, pemé zrcátko. Protože zrcátko nemění
svou polohu, píše tento druhý paprsek na fotografickém
papíře rovnou čáru, t. zv. b a s i, přerušovanou rovněž
při celých hodinách - viz obr. 2. Pro určení této base
koná Státní ústav geofysikální pečlivá měření absolut-
ních hodnot magnetícké deklinace D magnetíckým theo-
dolitem v malém »absolutním pavilonku« blízko variační
stanice tak, že zjistí pro určitý okamžik rozdíl astrono-
mického a magnetického meridiánu. Nazveme-li hodnotu
base b, úhlovou hodnotu 1 milimetru na fotografickém
záznamu (magnetografu) e a je-li pro uvažovaný okamžik
počet milimetrů mezi basí a deklinační křivkou n, bude

D=b+n.e

Úhlová hodnota 1 milimetru na magnetografu se snadno
vypočte ze vzdálenosti mezi zrcátkem a registračním
fotografickým papírem. Je-li tato vzdálenost L, bude:

lmm
tgf=2L~m

E'== ~-.
2Lmm'

Je-li určena base b a úhlová hodnota 1 mm e', je možno
ze záznamu odeěíst hodnotu magnetické deklinace D pro
libovolný časový okamžik nebo změnu deklinace LI D
za libovolný časový interval, p I a t í cíp r o ma g ne-
ti c k o u o b s e l' vat o ř. V geomagnetických pracích se
předpokládá, že pravidelné denní změny magnetického
pole zemského a tedy změny deklinace na nepříliš vzdá-
lených stanicích od observatoře (do okruhu asi SOJ pro-
bíhají vzhledem k místním ěasům stejně
j a k o n a ob sel' vat o ř i, č i I i: na libovolném bodě
je rozdíl mezi hodnotou deklinace, příslušnou určité epoše,
a hodnotou pozorovanou v určitém okamžiku místního
času stejný co do velikosti a znaménka jako rozdíl mezi
hodnotou deklinace na observatoři, příslušnou k téže epoše
a hodnotou, zaznamenanou na magnetografu ve stejném
okamžiku místniho času. Rozdíl místních časů je dán
rozdílem zeměpisných délek magnetické observatoře a
uvažovaného bodu a stačí jej zjistit z přehledné mapy.
Pro geodetické účely můžeme říci, že údaje magnetické

observatoře v Průhonicich platí prakticky pro oblast
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zemí České a Moravskoslezské. Pro Slovensko je vhodná
magnetícká observatoř ve Staré Ďale.

Na obr. 2., 3., a 4. jsou na polovínu zmenšeny skutečné
fotografické záznamy průběhu magnetické deklinace na
observatoři v Průhonicích.1) Na nezmenšených originá-
lech je 1 hodina vyjádřena úsečkou 2 cm dlouhou a tedy
1 časové minutě odpovídá asi Ya mm. Úhlová hodnota
1 mm je 1',25 a tedy l' odpovídá změna pořadnice
o 0,8mm. Lze proto z magnetografu odečítat pro čas
v hodinách a minutách deklinaci nebo její změny s přes-
ností o něco menší než 0',1.

Na obr. 2. začíná záznam dne 20. 6. 1947 v 5 hod. ráno,
kdy byl na registračním přistroji vyměněn fotografický
papír, a končí dne 21. 6. 1947, v 5 hod. ráno, kdy byl papír
sejmut. Deklinační křivka ukazuje na »ma g n I' t i c k y
k I i d n Ý den", jakých nebývá mnoho. Je na ní zřetelně
vidět minimum deklinace mezi 8.-9. hodinou ranní a
maximum asi ve 14 hod. Rozdíl mezi mínimem a maxi-
mem je 17'. Po 14. hod. deklinace opět klesá.

Na obr. 3. je záznam deklinace z 18..-19. 7. 1947 a před-
stavuje »ma g n e t i c k y st ř I' dně por u Š I' n Ý den".
Minimum deklinace je kolem 7. hod. ranní, deklinace
potom roste dost pravídelně do maxima kolem 15 hod.
a potom zase klesá. Amplituda je 27'. Nápadná je zejmé-
na náhlá změna v 19 hod., kdy deklinace klesla asi o 13'
během 20 minut časových. Další průběh vykazuje více
takových nepravidelností.

Na obr. 4. je průběh magnetické deklinace 26.-27. 7.
1946. Mínimum je kolem 8. hodiny ranní, maximum
ve 14 hod. 40 min., amplituda je 13'. Potom deklinace
klesá a její průběh je celkem pravidelný tak jako
v magneticky klidném dni až do 19 hod. 45 min., kdy
nastala »mag n e t i c k á b o u ř 1'«. Dalši průběh je nec
pravidelný a rozdíl deklinace mezi hodnotou 26. 7. 1946
v '21 hod. 40 min. a hodnotou ve 2 hod. dne 27. 7. 1946
je více než 1°. Charakteristické jsou náhlé, velké změny
v krátkém časovém intervalu. Bouře trvala až skoro do
poledne '%T. 7. 1946.

Magnetické observatoře vydávaji zprávy o zaznamena-
ných hodnotách magnetických elementů nejčastěji ve
formě tabulek, ve kterých je na př. udaná magnetická
deklinace pro každou hodinu každého dne v roce. Dny
»magneticky klidné" a »dny velmi porušené" bývají
v takových tabulkách označeny smluvenými značkami,
na př. klidné hvězdičkou, porušené křížkem. Není-li
možno v tabulce, kde se udávají jen hodnoty pro počátek
jednotlivých denních hodin, dostatečně vyjádřit průběh
změn, připojí se pro takový den magnetograf. Také náš
Státní ústav geofysikální bude snad již v r. 1948 publi-
kovat výsledky ze své observatoře.

Den 20. června 1947 (obr. 2) byl magneticky úplně
klidný. A přece je skutečná denní amplituda 17', ačkoliv
se udává průměrně 12'. Mnohem menší shoda skutečných
změn s nějakou průměrnou denní křivkou, obvykle udá-
vanou, je v magneticky mírně porušených dnech, kterých
je během roku nejvíce. Z toho je zřejmo, že průběh mag-
netícké deklinace nelze vystihnout s dostatečnou přes-
ností nějakou průměrnou denní, měsíční nebo roční křiv-
kou, i když tato křivka je odvozena jako průměr hodnot,
zjištěných za delší dobu. Všeobecně lze říci jen tolik,
že deklinace je zpravidla minimální kolem 8. hod. ranní,
potom roste a kolem 13.-14. hod. dosahuje maxima, pak
zase klesá, při čemž amplituda je v létě větší (průměr-
ně 12') a v zimě menší (průměrně 4').

Ten, kdo spoléhá na »magneticky klidnou dobu" v době
minima a maxima deklinace, udávanou jako nejvhodněj-
ší pro busolní měření, může se dopustit velmi značné
chyby v magnetickém azimutu. I ve dnech celkem klid-
ných dosáhne často náhlá změna magnetické deklinace
10' i více za krátký časový interval, na př. půl hodiny.
Zanedbáním této změny dopouštíme se stejně velké chyby
v jižníku (směrníku) polygonální strany a to je možno
jen při méně přesných měřeních a velmi krátkých stra-
nách. Jak jsme již řekli, u busolního theodolitu Wildova
dává magnetické a odečítací zařízení čtení s chybou ± ľ.

1) Státnímu ústavu geofysikálnímu v Praze děkuji za
ochotné zapůjčení originálních záznamů observatoře.

Snahou technika musí být, aby využil této přesnosti
stroje. Bude-li na př. celková chyba magnetického azi-
mutu a tedy i jižníku (směrníku) ± 2', je možno volit
strany dlouhé asi 50m. Tato délka je velmi vhodná pro
optické měření. Měření můžeme podstatně zkrátit měře-
ním ob stanovisko.

Má-li chyba v magnetickém azimutu být menší než
± 2', není možné změny deklinace uvažovat podle nějaké
průměrné křivky, a I I' jen a pro s t o nu t n o na m ě-
řené hodnoty opravit o skutečné změny
dek I i n a c e běh I' m měř I' n í. To je možné tím, že
jiný měřič měří jiným, vhodně postaveným strojem
v určitých časových intervalech magnetickou deklinaci
a z těchto hodnot zjistíme opravy pro okamžiky měření.
Jiný způsob je ten, že opravy odečítáme ze záznamů
magnetické observatoře. Prvý způsob by při použití citli-
vého stroje pro sledování zrněn deklinace byl přesnější.
neboť předpoklad stejných změn magnetického pole zem-
ského v prostorech vzdálenějších od observatoře není
ze'ela správný (magnetické pole zemské není úplně homo-
genní). Druhý způsob je však mnohem pohodlnější a ne-
vyžaduje dalších strojů a měřičů. Výpočty se obvykle
provádějí až v zimním období a je tudíž možno najít
potřebná data v publikacích z magnet. observatoře. Ostat-
ně je možno si je i dříve vyžádat. Při měření musíme
zapisovat den, hodinu a minutu okamžiku měření azi-
mutu podle dobře jdoucích kapesních hodinek. Zfotogra-
fického záznamu průběhu magnetické deklinace na obser-
vatoři nebo vynesené deklinační křivky podle údajů ta-
bulky deklinace pro příslušný den zjistíme snadno změny
magnetické deklinace během měření. Redukce času z roz-
dílů zeměpisných délek na místní čas na observatoři
stačí konstantní pro dosti rozsáhlé území, neboť 1 časové
minutě odpovídá rozdíl zeměpisných délek 15'. Zjištěné
zrněny deklinace znamenají vlastně opravy směrů mag-
netických meridiánů na polygonových bodech do poloh,.
rovnoběžné se směrem magnetického meridiánu na prv-
ním bodě.

Skutečnost, že změny magnetické deklinace probíhají
s dostatečnou přesnosti v určitých prostorech stejnoměr-
ně vzhledem k místním časům, umožňuje také opravy
a srovnání naměřených azimuhi v případě, že mě'ření
bylo vykonáno v různých, od sebe třeba dosti vzdálených
dnech. Ze záznamů na observatoři zjistíme rozdíl deklina-
ce na observatoři mezi prvním a druhým měřením.
O stejnou horlnotu se změnila deklinace v prostoru mě-
ření.

N e p r a v i d I' I n é změn y (p o r uch y) m a g n ec
ti c k é d I' k I i na c e jsou způsobeny t. zv. magnetický-
mi bouřemi, které vznikají zejména v době polární záře
a v období velkých a četných slunečních skvrn. Magnetka
mění stále svou polQhu,mění se velikost amplitudy, mag-
netku není možno llJstálit a odečítat. Záznam variometru
'Z takového dne je obyčejně nečitelný, nebo má tak značné
výkyvy v krátkých časových intervalech, že není dobře
možno provést redukce. Na blizkost magnetické bouře
upozorní špatný příjem na krátkých vlnách. Magnetické
bouře jsou poměrně řídké a zasahují jen asi necelá 2%
dní v roce. Podle záznamů observatoře v Průhonicích
byly u nás v roce 1946 jen 2 magnetické bouře, z nichž
jedna je znázorněna na obr. 4. Při magnetických bouřích,
které nesouvisí s obyčejnými bouřemi, měření není
možné.

Vliv blízkých železných předmětů a
I' I I' k t r i c k ý c h v I' den í je značný, ale se vzdále-
ností od stroje jej velmi rychle ubývá. Podle měření
Schweizerových, provedených busolním theodolitem Wil-
dovým, způsobil ostnatý drát, vzdálený 30 cm od stroje,
výchylku 500" nůž 20 cm vzdálený výchylku 64", na želez-
ném mostě byla výchylka 354'. Stejp.osměrný proud
i o malém napětí je mnohem nebezpečnější než proud
střídavý, třeba o vysokém napětí. Vedení stejnosměrná
jsou však mimo města vzácností. S c h w I' i z e r udává,
že ve vzdálenosti 35m od vysokého napětí měla deklinace
již svou normální hodnotu. Protože však přistupuje ještě
vliv železných stožárů elektrického vedení, je dobře ne-
přibližovat se obyčejným vedením do vzdálenosti menší
než asi H)()m, při hlavních vedeních asi do 200 m. Stejně
není možno měřit dostatečně přesně v blizkosti budov,
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železných a železobetonových mostů, různých vedení
(i v zemi umístěných) atd. Geomagnetické pole není
v takových místech homogenní a přejdeme-li na místo
vzdálené třeba jen několik metrů, může se deklinace
změnit i o desítky minut. Přes to můžeme v blizkostí ru-
šivého předmětu určít vrchol polygonálního pořadu nebo
tacheometrický bod tím, že na takovém bodě nestaničíme
se strojem, ale měříme známým způsobem ob vrchol.
Protože i celkem nepatrné železné předměty v bez-

prostřední blízkosti stroje ovlivňují nepříznívě měření,
musí se měříč zbavit všech kovových součástek (hodinky,
kapesní nůž, kovová tužka, knoflíky, kovové spírály
v notesu a pod.), neboť mnoho »magnetických poruch«
je způsobeno právě těmito předměty. Pro zastavěné pro-
story není busolní stroj a busolní měření upotřebitelné.
Změn y dek I í n a c e smí s tem jsou vyjádřeny

mapou isogon, t. j. čar, spojujících místa stejné magne-
tícké deklinace. V současné době provádí Státní ústav
geofysikální ve spoluprácí s Vojenským zeměpisným
ústavem magnetické mapování, jehož jedním výsledkem
bude nová mapa ísogon ČSR. Blíže o tom ve »Zprávě
o magnetíckém mapování západních Čech r. 1946«od
Dr. J. B o \l šky v »Kartografíckém přehledu«, roč. 1946.
Isogony probíhají u nás povšechně od severu k jihu

a tedy největší změny deklinace nastávají ve směru
západ-východ. Průměrně dosahují tyto změny así 0',4 na
1 km vzdáleností, mohou však nabýti v určítých prosto-
rech hodnoty větší a tedy při delších polygonálních po-
řadech bereme příslušnou opravu v úvahu. K určení její
velikosti stačí zjístít rozdíl deklinací na příslušných
bodech z mapy isogon. Ve většině případů je však tato
oprava nepatrná a lze ji zanedbat. Magnetícky porušené
oblastí jsou na mapě nápadné nepravídelným průběhem
isogon nebo ísogonamí uzavřenými. Příčínou je geo-
logické složení půdy (ěedič, znělec a j.). V takových
prostorech je busolní měření méně přesné nebo vůbec
neupotřebitelné.

Je-li měření moderními busolními stroji prováděno
pečlivě a jsou-Ií výsledky opraveny podle směrnic, které
jsme uvedli, je pravděpodobné, že střední chyba magne-
ticksch azimutů a tedy i vypočtených jižníků nebo směr-
níkl'J.nepřekročí hodnotu ± 2', což je přesnost při krat-
ších stranách plně vyhovující. Strany je možno měřit
opticky - na př. Wildův theodolit TO je opatřen nitko-
vým dálkoměrem s optickým mikrometrem Barotovým
k přesnému měření vzdáleností. Dalekohledy busolnich
iheodolitů maji menši zvětšeni (měři se na kratši vzdá-
lenosti), zato velkou světelnost a velké zorné pole. To je
v~'znamné zvláště pro měřeni v lesích, kde již tak jako
tak jsou busolni pořady hospodárnějši a přesnějši, neboť
strany bÝvají krátké a orientace se rychle mění. Mimo to
neni nutné staničit na každém polygonálnim bodě, ale
přeskáčkou. Zejména v nepřehledném územi a v lesich
se při menši práci urči množstvi nutných stanovisk pro
tacheometrii. Jsou-li záměry hodně krátké, neuvažujeme
pří tacheometríi změny deklinace během měření. Při
delšich stranách bychom obdobně jako u busolnich pořa-
dů opravili měřené magnetické azimuty (jižniky, směr-
niky). Ostatně u Wildova theodolitu je možno po prove-
deni orientace a jejím zajištěni zaměřenim nějakého
pevného směru aretovat magnetku s děleným kruhem
a dalši měření na stanovisku provádět stejně jako oby-
čejným theodolitem. VÝškové úhly se odečitaji na ľ
nebo 1'. Také tato přesnost vyhovuje při přiměřeně dlou-
hých stranách. Pro zastavěné prostory a magneticky
značněji porušené oblasti není busolni měřeni vhodné.

Kromě literatury, citované v článku, bylo použito:
J. B o u š k a: »Magnetická měření. v geofysice«, Fysika

v technice, roč. II.
H. S c h w e j zel': »Erfahrungen mit Bussolenthedo-

liten«, Schweizerísche Zeitschrift fiir Vermessungswesen
und Kulturtechnik, roč. 1939.
G. S t a u b: »Die magnetische Deklination als vermes-

sungstechnisches Orientierungsmi ttel «, Schweizerische
Zeitschrift f. V. u. K. roč. 1947.

!
1:;'1., .6.X.

"
6Y, 6Y.
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ZElUĚ_Ě ŘItJli.Á.

Ide vlastne o zobrazenie vzťahu LI S = VLI X2 + LI Y2,
alebo po umocneni - LI 82 = LI X2 + LI Y2. Zobrazil som
ho spojnicovým. nomogramom, a síce pomocou kanonic-
kého tvaru K3 (viď Dr. V. P le s k o t: Spojnicové nomo-
gramy, JČMF, 1946), ktorý nám vzťah zobrazuje tromi
priamymi navzájom rovnobežnými stupnicamí. Pretože
však rozsah premenných LI X a LI Y mi bol daný inter-
valom 0-20 metrov s odčítacou presnosťou 5 cm (okrem
prvých dvoch metrov), mimo toho z dovodov praktickosti
som celý nomogram chcel umiestiť na jedinom liste
normalizovaného formátu - musel som, chtiac vyhovieť
všetkým týmto požiadavkám, stupnice pre LI X a LI Y
rozlomiť na dve časti, a sice na intervaly 0-10 m
a 10-20 m (pre prehfadnosť som označil premenné LI X
a LI Y indexom 1 resp. 2, ak patria do prvého resp.
druhého intervalu). Po tejto úprave bude nomogram
miesto troch obsahovať pliť priamych navzájom rovno-
bežných stupníc, z ktorých prvá, tretia a piata sú dvojité.
Premennú LI X som zobrazil na prvej stupnici (na favej
strane LI X4 a na pravej LI X2), podobne premennú LI Y
som zobrazil na piatej stupnici (vfavo LI Y", vpravo LI Y2).
Stupnic a LI S sa nám potom rozpadne tiež v niekol'ko
častí, a síce:
a) kombinovaním premenných LI X4 a LI Yi dostávame

LI S11 v rozsahu 0-10 V2m, čo zobrazíme na favej strane
tretej stupnice,
b) kombinovaním premenných LI Xt a LI Y2 dostávame

LI S"" v rozsahu 10- V500 m, čo zobrazíme na štvrtej
stupnici,
c) kombinovaním premenných LI X2 a LI Yi dostávame

LIS21 v rozsahu 10- V500 m, čo zobrazíme na druhej
stupnici,
d) kombinovaním premenných LI X2 a LI Y2 dostávame

LI S'22 v rozsahu 10V2=-20 V; m, čo zobrazíme na pravej
strane tretej stupnice.
Ú d a j e p I' e s o s t I' o jen i e n om o g I' a m u. Všetky

stupnice sú kvadratické a vynesieme ich podfa rovnice
L '= M x2 - N. Jednotlivé stupnice majú nasledujúci
modul a posun: stupnice LI Xi a LI Y" majú modul

LITEKÁR~í

Mi = 0,29 cm a posun Nt = O; stupnice LI X2 a LI Y2 majú
1

modul M2 = 3Ma= 0,0966 cm a posun N2= 9,66 cm;
1

stupnice LI Si'2 a LI S'21 majú modul Mo = :lMi =0,0725 cm

a posun No = 7,25 cm; stupnica LI S1I1- má modul M4 =
1

= 2 Mi = 0,145 cm a posun N4 = O; konečne stupnic a LI S22
1

má modul M5=2M2=0,0483 cm a posun N5'=N2 =
= 9,66 cm. Nositefky stupníc sú od seba vzdialené o rov-
nakú dištanciu d = 3,75 cm.·)
N i e k o f k o P I' í k Ia d o v. Pre hodnoty' LI X = 3 m

a LI Y= 4 m najdime príslušné LI Sl Na stupnici LI Xi
vyhťadáme bod s kótou 3, tento spojíme s bodom o kóte 4
na stupnici LI Yi; kde nám táto spojnica pretne stupnicu
LI S1I1 odčítame príslušnú hodnotu LI S ,= 5 m.
Nájsť príslušné LI S, odpovedajúce hodnotám LI X= 5m

a LI Y = 12 m! Bod o kóte 5 na stupnici LI Xi spojíme
s bodom o kóte 12 na stupnici LI Y2; na stupnici LI Su
odčítame hťadanú hodnotu LI S = 13 m.
Nájsť príslušné LI S, odpovedajúee hodnotám LI X =

= 12 m a LI Y = 16 m! Bod o kóte 12 na stupnici LI L
spojíme s bodom o kóte 16 na stupnici LI Y2; na stupnici
LI S'22 odčítame hfadanú hodnotu LI S= 2() m.

P o zná m k a I' e d a k c e: Autor tu předkládá jedno-
duchý s poj nic o v Ý nomogram. Redakce upozorňuje
přitom ještě na jiný vhodný· nomogram, řešící tutéž
úlohu, nomogram p I' Ů seč í k o v ý, který byl vystaven
před válkou na zeměměřické výstavě v Bratislavě. Nomo-
gram zhotovil tehdejší posluchač pražské techniky J.
Š e d a. Oproti zde popsanému nomogramu má průsečíko-
vý nomogram tu výhodu, že sestává z pravidelných
osnov přímkových a soustředných kružnic a při jeho
používání se neuplatní nepříznivý vliv srážky papíru.

'O) Se zřetelem k omezení rozsahu časopisu není možno
nomogram otisknout v takovém měřítku, aby ho bylo lze
prakticky použít. Otiskujeme jen zmenšený vzor, jako
voditko k sestrojení řádného nomogramu.
Nomogram je otištěn na str. 141.

Ing. Dr. Pavel Pot u žák: Praktická geometrie,
('lÍst druhá. 184 stran se 132 obrazci v textu. Sva,zek 49
knižnice "Cesta k vědění". Jednota čs. matematik ,°1 fl

fysikú. Praha ]948. Cena brož. Kčs 52,-.
Po mnohých obtížích s tiskem a nedostatkem papírll

vyiHa letos v létě tato úhledná knížka, pokračování roze
brané první části z r. 1945 (nové vydání 1. části je nyní
v tisku). Vlídný posudek o předešlé části Praktické geo-
metrie prof. Dr. Potužáka přinesl Z. O. 1946 na str. 47.
Účelné rozvržení látky v knize probírané je už patrno

z názvů a rozsahu jednotlivých devíti kapitol: 1. Stano-
vení polohy bodú v pravoúhlé soustavě souřadnicové
(44stran). - 2. Nepřímé měření vodorovných úhlú (6str.).
- 3. Vytyčování dlouhých spojnic (6 str.). - 4. Vytyčo-
vání oblouků (9 str.). - 5. Podrobné měření (16 str.) .. -
6. V)'počet výměr (22 str.). - 7. Měření výšek (39str.). -
8. Tacheometrie (26 str.) a 9. Přístroje a pomúcky ke kres-
lení map a plánů (8 stran). - Odborná geodetická litera-

tura není v tomto svazku uváděna (byla otištěna již
v první čálSti na str. 157).
Výklady jsou všude jasné a budou každému dobře

srozumitelné. Četné názorné obrázky s podtitulky, jakož
i mnohé příklady a vzory měříckých zápisníků činí knihu
ještě přehlednější. Zvlášť pěkně jsou zpracovány oddíly
pojednávající o polygonálních pořadech, kapitola o mě·
ření ploch a j. Až na malé výjimky používá autor stejné
terminologie jako prof. Dr. Ryšavý, což lze jenom
schvalovatí.
Přesto, že kniha je malého kapesního formátu, je ob-

sahově velmi hutná, neboť je tištěna drobným typem
písma a má obrazce přiměřené velikostí. To vše jsou jeji
přednosti oproti obsažným a značně dražším příručkám
geodesie, se kterými nesoutěží, neboť je určena poněkud
jinému okruhu čtenářů: posluchačům základú nižší geo-
desie na vysoké škole technické a ruzným technikúm
v měřické praxí. S radostí po ní sáhne každý zeměmě-
řický inženýr a všichni, kdož se měříckými pracemi za-
bývají. Doc. Dr J. Klobouček.
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Dr. Miroslav Men š i k: Fotogrammetrie praktická.
Vyšlo v edici Cesta k vědění nákladem Jednoty čs. ma-
tematiků a fysiků v r. 1948. Stran 160, obrazů 77 a 2 pří-
lohy. Cena brož. Kčs 61,-.

Naše technická literatura nevykazuje mnoho knih
z oboru fotogrametrie. Litografované přednášky Letecká
fotogrametrie prof. P. Potužáka z r. 1931, pak tištěné
Základy letecké fotogrametrie téhož autora z r. 1936,
litografované přednášky Ing. P. Gála, Pozemná a letecká
fotogrametria I. a II. diel z r. 1943/44, to jsou naše sou-
borné publikace z fotogrametrie. Další zpracováni jsou
v heslech některých slovníků na př. v hesle »Fotogra-
metrie« prof .• J. Ryšavého v Dodatcích k Ottově naučné-
mu slovniku a v heslech »Fotogrametrie« a "Měření foto-
letecká« prof. AI. Tichého v Naučném slovníku lesnic-
kém. Zato letos vycházejí najednou dvě fotogrametrické
příručky: Theoretické základy fotogrammetrie prof. ;r.
Kounovského a Fotogrammetrie praktická Dr. Menšíka.
První byla recensována v Z. O. č. 8/1948; zde si chceme
všimnout publikace druhé.

Autor zvolil formu stručné a populárně vzdělávací pří-
ručky bez matematických důkazů a odvození, aby našel
7.ájemce v nejširšim kruhu čtenářll. Látku si rozdělil na
oddíl o fotogrametrii pozemní a oddíl o fotogrametrii
letecké. V prvním oddíle pojednává o historii fotogra-
metrie, o objektivech, o materiálu fotografickém, o foto-
theodolitech. Pak probírá methodu průse,kovou a stereo-
fotogrametrii. V druhém oddílu všímá si nejprve letadel,
pak leteckých komor a některých pomocných zřízeni,
vysvětluje pojem překrytu, popisuje plánováni letu, zmi-
ňuje se o zvláštnich vlastnostech leteckého fotografické-
ho materiálu, pojednává o vlicovacích bodech, o vlast-
nostech leteckého snímku a vykládá o methodách a stro-
jích pro zpracování leteckých snímků. Posledni kapitoly
věnuje radiální triangulaci, úvahám o přesnosti a hoos-
podárnosti letecké stereofotograme'trie. Rozsah jednotli-
vých partii zdá se celkem vYVážený. Pojednání bylo by
snad praktičtější, kdyby obsahovalo definice základních
pojmů a základní fotogrametrické rovnice. místo aby se
odvolávalo na I. díl, jímž se patrně myslí již zmíněný
spis prof. Kouno,"ského.

Pokud jde o terminologii, užívá autor k označení vzdá-
lenosti středu promítání od roviny snímku terminu o h-
n i s k o v á vzdálenost, ač správnější je označení o br a-
z o v á vzdálenost či dálka. Pojem osy snímáni či záběru
nahrazuje méně přesným označením optická osa. Na ně-
ko1i.ka místech -se setkáme v knížce s nejednotnosti v ter-
nJÍnologii a symbolice, která ztíží nezasvěcenému čtenáři
chápání. Tak zaměňuje autor leckde výraz p o o toč e ni
a s to č e n í (na př. Ga str. 20 v 8.ř. shora a na str. 97
v 15. ř. shora místo pootočení má být stočení, na str. 132
v 13. ř. shora místo stočení má být pootočení), pro v i 1'-

tu á 1n í obraz nebo model užívá autor různě terminú
imaginární (str. 29), pomyslný (str. 98), neskutečný (str.
100). Pokud jde o symboliku. používá na př. označení p
pro chybu v paralaxe (str. 32), ale i p,ro, paralaxu samot·
nou (str. 37) nebo v obr. 66 klade osu x do směru, v němž
se měří vzdálenosti a který bývá obvykle označován y.
K formálním vadám náleží i nejednotnost formulace (na
př. na str. 10 se označuje jako střed promítání střed
účinné clony a na str. 11 bez dalšího vy\Světlení se ozna-
čují jako středy promitání středy pupil). Závažnější než
chyby formální jsou četné omyly věcné, které spadají do
oboru optiky í fotogrametrie. Vytýkáme nejzávažnější:
V prvních řádcich na str. 37 přisuzuje autor stereokom-
paratoru mylně vlastnost, která se může uplatnít u ste-
reotelemetru. Formulace na str. 76, že pro každou stereo-
skopickou dvojici potřebujeme k provedení absolutní
orientace 3 resp. 4 d voj i c e vlicovacích bodů je chyb-
ná. V odst. 2,9 o překreslování snímků je uváděn mylný
názor, že vzájemná poloha promítaného snímku a prů-
mětu m u s i být taková, jaká byla poloha snímku a kra-
jiny v okamžiku exposice. Na str. 87 uvádí autor, že
k přefotografování užije se objektivu o vět š í ohniskové
vzdáleností než je objektiv fotografické komory. Správné
však je, že se m ů že užít i objektivu o větší ohniskové
dálce, ale zpravidla se užívá ohniskové vzdálenosti
m e n š í. Na str. 88 mluví autor o Scheímpflugových pod-
mínkách, ač se toho označení užívá pouze o podmínce
j()dné. Inversor označený na str. 90 a v obr. 43 jako

Pythagorův se jmenuje ve skutečnosti pravoúhlý. Na
str. H)O čteme" že pří absolutní oríentaci se model umís-
ťuje do náležitého místa s ohledem na s vět o v é s t I' a-
n y. K tomu třeba poznamenat, že to je úkon vedlejši,
za to hlavní úkon,'o němž se autor nezmíňuje, je umís-
tění vzhledem k rovině horizontální. Závadou
je také, že kniha neobsahuje všude data z novější doby,
ač někde z novější literatury čerpá.

Výčet chybných formulací, který byl výše uveden,
nlmí a nechce být úplný, neobsahuje chyb tiskových a
případných neshod mezi obrázky a textem. Ukazuje však
dostatečně, že zpracování látky nebylo, provedeno s po-
tf'ebnou péčí. Okolnost, že kniha byla koncipována v r.
1942 (jak se praví v úvodě), neni vysvětlením věcných
omylů, neboť důkladné německé učebnice byly u nás
stále k disposici.

Nelze tedy závěrem říci, že by Fotogrammetrie prak-
tická byla rovnocenným doplňkem Theoretických zá-
kladů fotogrammetrie prof. Kounovského. D':". Fiker.

Poznámka Dr. Menšfka k recensi, přesněji řečeno
k výčtu damnělých chyb, Dr. Fikera.

Ježto u neinformovaného čtenáře, který knížku ne-
četl, by mohlo dojíti k nesprávnému závěru, podotýkám
k jednotlivým bodům recensenta (dále zkráceně rec.)
toto:

Obsah látky, spolu s vynecháním matematické části
fotogrametrie, kterážto partie je autorovi obzvláště
blizká, byl určen stanoveným rozsahem knižky a doho-
dou, že teoretické podklady budou obsaženy v »Theore-
tických základech fotogrammetrie« prof. Dr. J. Kounov-
ského. Stálé rozlišování pojmů osy sni mání a osy optic-
ké nepovažuji v praxi za nutné. Úhly pootočení a stočení
jsou jasně definovány obrázkem č. 11 a k němu náleže-
jicím textem. Výtka v této věci proti str. 20 je proble-
matická, podobně další. Virtuálný obraz je opravdu
obrazem domnělým či zdánlivým, je tedy obrazem ne-
skutečným, t. j. nezachytitelným na stinítku, jak se může
přesvědčiti čtenář v každé učebnici optiky. Ježto knížka
je určena čtenářům inteligentnim, majícím alespoň
zkoušku dospělosti, předpokládám, že si dovedou srovnat
pojmy imaginární, pomyslný a domnělý. Z téhož důvodu
nemohou zaměníti chybu v paralaxe za paralaxu samot-
nou, zvláště když se v textu spolu zároveň nevyskytují
a rozdíl je tam slovně uveden. - Dále podotýkám, že
porozumění obrazu č. 66 není otázkou písmenek, na která
se v novější době již tak nevážeme. Ostatně tento obrá-
zek je kreslen v šikmém promítání, kde právě takové
označeni je obvyklé. - Záměna mezi středem promítání,
ležicím ve \'ltředu clony a středem ležicim ve středu
pupíly, nemůže vzniknouti při pozorném čtení; rozdíl je
totiž v textu na str. 10 uveden.

Rec. vypočitává domnělé chyby věcné a to, jak praví
pouze ty nejzávažnější. Hned v dalším však mluví pouze
o chybných formulacich. - Autorovi je znám rozdíl mezi
stereokomparátorem a stereotelemetrem, na němž sám
přes rok téměř denně měřil a jehož konstrukcemi se
zabýval na studijní cestě v Anglii a pak napsal článek již
před desetí léty do tohoto časopisu. - Zminka o hranolech
(případně zrcadlech) zvětšujících oční roze>;tup, abY'"
snímky vzhledem k jejich rozměrům bylo možno vůbec
současně pozorovat, byla zde před redukcí odstavce pů-
vodně podrobnější a sestávala ze dv-ou vět. Nesprávný
výklad u toho, kdo před tímto odstavcem pochopil vý-
znam paralaxy, nemůže, doufám, nastat. - Měnit formu-
laci vztahujicí se k množství snimků vlícovacích bodů
nepovažuji za nutnou. - Nesprávná kritika řeěená větou
»je uváděn mylný názor, že vzájemná poloha promíta-
ného snimku a prúmětu musí býti taková, jaká byla po-
loha -snímku a krajiny v okamžiku exposice«, je zavi-
něna tim, že rec. mylně nerozlišUje geometrický podklad
mechanického překreslování od optické realisace a vzta-
huje text na předchozí místo následující odstavec.
V knížce je u optických překreslovačů tento rozdíl
výslovně uveden (obr. 42), což rec. patrně uniklo.- Vývoj
u překreslovačů začal původně opravdu s dlouhými
ohniskovými vzdálenostmi (na př. Roussilhe f = 500 mm).
Nyní se nad tímto problémem nikdo nepozastavuje, pře-
kreslovač mívá většinou pouze. jeden objektiv. Pak tedY
»užíváme« někdy větši, jindy menší ohniskové vzdálenosti
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oproti ohniskové vzdálenosti měřické komory, nemajice
jiné možnosti. - Nic jiného než hra se slovy je rozlišování
Scheimpflugovy podmínky od Scheimpflugových podmí-
nek. Množného čísla nepoužívám ostatně sám, má je
i Potužák (Technický slovník), ZeHer a jiní. - Inversor
Pythagorův, pravoúhlý i vzdálenostní jsou různá ozna-
čení pro tentýž mechanismus, výtka je bezpodstatná
(viz na př. Technický slovník). - Pokud činím zmín-
ku o orientaci modelu, považuji ji, vzhledem k rOmlahu
knížky, za postačující.
Výtka týkající se stáří pramenů je problematická;

neznám v naší literatuře publikace, podávajici informace
novějši, ani nevím, jaká podstatná novinka ve fotogra-
metrii byla vynechána. Na poslední věty rec. odpovídati
nebudu. Za podstatný nedostatek knížky považuji její
formát a přílišnou stručnost, kterou bylo nutno, někde
až těsně před tiskem, dosáhnouti vynecháním neb změ-
nou obrázků, příloh, ba i celých odstavců. Takto zhuštěný
text obsáhlé látky se nejen nesnadno sestavuje, ale dává
lepší příležitost tomu, kdo tak činit chce, aby z případ-
ných možností výkladu textu vybral si vždy onu pro
autora nepříznivější.
Závěrem nechci tvrdit, že knížka je bez vad, to sám

v jejím úvodu konstatuji; takovou je pouze kniha ne-
napsaná. Omlouvám se nakonec rec., že v se,znamu lite-
ratury je jeho jméno přehlédnutím v korektuře zkomoleno.
Čtenář nechť si sám po přečtení recense i knížky uční
svůj závěr o jejích zaměření i jakosti. M. Menšik.

K replice Dr. Menšika podotýká závěrem recensent:

Čtenář si lehko ověří, je-li termínologie, symbolika a
formulace v příručce Dr. Menšíka jednotná či není. Po-
kud jde o správnost úvah o stereokomparatoru o množ-
ství vlicovaných bodů nutných při absolutní orientaci
leteckých snímků, o otázku, zakládá-li se optická pro-
jekce při překreslování na projekci geometrické, p()uží-
vá-li se při překreslování objektivů s kratší nebo delší
ohniskovou dálkou než je ohnisková dálka fotografické
komory, co je to Scheimpflugova podmínka, Pythagorův
inversor a je-li totožný - jak se autor domnívá - s pra-
voúhlým inversorem, o t()m všem se zvídavý čtenář
může lehko poučiti v kterék()liv základní učebnici foto-
grametrie a při tom si také může učiniti náz()r, bylo-li
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sepsání knížky věnováno dost péče. Ježto přiručka se
nezabývá novými nebo speciálními problémy fotogra-
metrie, byla by dalši polemika bez užitku. Dr. Fiker.

Ing. Dr. Jaroslav Van ě č e k: České urbanistické
llísemnictví. 1. díl. 9. svazek knilwvny Ústavu pro stavbu
měst při MAP. 104 stran A 5. Nákladem Masarykovy
akademie práce. Praha 1948.Cena brož. 100 Kčs.
1. dil českého urbanistického pisemnictví je v pod-

statě vhodně upravený přetisk kartotéky z r. ročníku
časopísu "Město«, doplněn~<índexy, a to podle obsahu,
mist, autorů, názvľl pojednání, podle periodik nebo vy-
davatelů a podle desetinného třidění.
Naznačené uspořádání dobře zpracovaných výtahú

"b knih a článků o urbanismu z let 1945až 1947je velmi
dobré a mohlo 11Y 'se státi vzorem j pro podobné zpraco-
vání jiných oborů. A poněvadž urbanismus úzce souvisí
s činností zeměměřického inženýra, doporučujeme knibu
pozornosti našich čtenářů. Klobouček.

Rakouský zeměměřický časopis (lIsterreichische Zeit-
schrift fiir Vermessungswesen) začal opět po 10leté pře-
stávce vycházet v 36. ročníku. Vydává ho Rakouský
zeměměřický spolek za redakce emer. profesora vídeňské
techniky Dr. E. D o lež a 1a (již 86letého) a spoluredak-
torů: Ing. K. Lego, presidenta Spolkového úřadu pro
míry a váhy a prof. Dr. H. Rohrera. Časopis je sou-
časně oficielním orgánem Spolkového úřadu pro míry
a váhy, Rakouské komise pro mezinárodni měření Země
a Rakouské fotogranwtrické společnosti. Dvojčíslo 1-2
vyšlo se srpnovým datem 1948a kromě redakčniho úvodu
obsahuje článek Ing. K. Lego o životním dile Ing. A.
Gromanna ve vztahu k vývoji Spolkového úřadu pro
miry a váhy v letech 1921až 1948,článek prof. Dr. A.
P I' e y-e: Die Bestimmung von Lotabweichungen ohne
Netzausgleich a článek J. K I' a m e s e: Genauigkeitstei-
gerung der gegenseitigen Einpassung von Luftaufnahme
auf Grund noch nicht beachteter Bedingungsgleichungen
zwischen den Orientierungsgrossen. Časopisu ·budepřipo-
jována oddělitelná příloha se spolkovými a organisačními
zprávami, což je vtipné řešeni, o němž by bylo možno
uvažovat i u nás. Zájemci mohou sí časopis předplatit
(40,- rak. šil.) přímo u vydavatele: Osterreichische
Verein fiir Vermessungswesen Wien VIII. Friedrich
Schmidt-Platz 3.' P-r.

Smutná zvěst. Člen naši redakční rady obdržel zprávu
od našeho přitele prof. Danilova z Moskvy, že tam dne
1. října t. r. skonal 701etý ruský goodet světového for-
mátu, prof. Dr. Feodosij Nikolajevič Krasovskij, rodák
z Galiče v bývalé kostromské gubernii. Stručná zpráva
dodává, že byl pochován 5. října.
Když jsme před necelými dvěma roky otiskovalí páně

Danilovův článek o něm jako o tvůrci moderní ruské
goodesie, netušili jsme, že je tak blízek svého konce.
Zdálo se, že je rozběhnutý jaksepatří a že,má ještě dost
sil, aby změřil zemský elipsoid s přesností, o které se
Besselovi a Clarkovi ani nesnilo. Jeho předčasného skonu
je třeba upřímně litovat všude, v Rusku i mimo ně, ne-
bot Krasovskij byl učenec a genius druhu. o kterém se
řiká, že patří celému světu.

Fotogrametrie. V Zeměměřickém obzoru 1948,na str.
127,byl vysloven dotaz, zda í nadále budeme psáti slovo
fotogrametrie s jedním »m«. Budeme psát j e dno »m",
tak, jak se u nás píše již téměř 20 let a ve většině pří-
padfl. dokonce ui od r. 1920,kdy - než bylo přikročeno
ke psaní »fotogrametrie" - byly provedeny diskuse a
porady s filology. Není proto vyloučeno, že se názor
filologů po určité době opět změní a přizpůsobí potře-
bám a tlakům praktického života.
Touto záležitostí lSe,již dříve' také zabývala Čs. foto-

gramHrická společnost při sdělávání Fotogrametrického

Rlovníku (srov. Z. O., 1940,str. 96). A dnes se pro psaní
slova fotogrametrie s jedním »m" opět jednoznačně vy-
slovují tito členové výboru Čs. fotogrametrické společ-
nosti: Dr. A. Fiker, Ing. O.. Teřábek, doc. Dr. J. Klobou-
ček, mjr. Ing. B. Kovářík, Dr. M. Mcnšík, prof. Dr. P.
Potužák, prof. Dr. .J. Ryšavý, Ing. K. Srba, mjr. Ing.
T. Šesták, prof. M. Štěpánková a Ing. P. Višňovský.
Poněvadž do naši odborné geodetické a fotogrametric-

ké literatury přispívají též autoři slovenští, pozname-
nává Ing. Višňovský, že podYaodst. 2/6 na str. 21 »Pra-
vidiel slovenského pravopisu" sa slovo »fot()grametria«
má písat s jedným »m"podlča skutoěnej výslovnosti, tak-
že v slovenskom pravopise je vec definitivne a nezme-
ni.tefne riešená. K volí jednotnému pisaniu v českei
i .slovenskej reči je žiadúce ponechat písanie slova
"Fotogrametrie« s jedným »m".
Budeme i nadále psáti fo t o g I' a m e t l' i e, nebot je

to jednodušší, praktické, přesně odpovídá české výslov-
nosti a hlavně proto, že je to z p ů s ob li nás již dá v-
n o z a v e den Ý a d o k o n a I e v žit ý. Ostatně i jiné
slovanské jazyky (slovenština, polština, srbština) píší
ve slově fotogrametrie jen jedno »m" (v ruštině se píší
m dvě, ale v odborné literatuře Re tohoto slova používá
poměrně zřidka, více se užívá výrazů »fotosjomka« a
pro leteckou fotogrametrii »aerofotosjomka«).

Doc. Ing. Dr J. Klobouček,
předseda OsI. fotogrametrické společnosti.

Hlavní a odpovědný správce: Ing. Dr. Bohumil Pour. - Majetník a vydavatel Spolek ěeskoslov. inženýrů.-Tiskem
kníhtiskárny .Typus« v Praze XVI. Telefon 410-62.-- Redakční korespondence budiž řízena na adresu hlavního

redaktora Praha XVI., Nábřeží Legií 3.
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