
Z katastrální měřické služby. I. Čech y. (Od 1. července 1935do 31. ledna 1936.)
A. Při jat i měř. aspiranti: Ing. Karel Kafka pro Čáslav, Ing. Bedřich Bartík pro Zatec,
Ing. František Hronek pro Karlovy Vary, Ing. Bedřich Reibhorn pro Mladou Boleslav.
B. Zem ř e I i: Ing. Karel Mrázek, měř. rada v Českých Budějovicích, Ing. František
Mašina, měř. rada v Praze (archiv map katastrálních). C. Pře I o žen i do dočasné vý-
služby: Josef Finda, vrch. měř. komisař v Praze (archiv map katastrálních). D. Jme n o-
v á ni: 1. Měřičskými koncipisty: Ing. Mil. Leš v Děčíně, Ing. Jaroslav Ríjáček v Bene-
šově, Ing. Karel Petr v Prachaticích, Ing. Egon Walentin v Náchodě, Ing. Jaroslav Vitek
v Táboře, Ing. Jaromír Kořínek v Jíčíně, Ing. Vladimír Stárek v Hořovicích, Ing. Rudolf
KobIitz v Klatovech, Ing. Vladimír Žert v Turnově, Ing. Vladislav Pejchal v Litoměřicích,
Ing. Jiří Musil v Ústí nad Labem, Ing. Josef Prinz v Příbrami, Ing. Karel Steinbrener
v Pardubicích, Ing. Jaroslav Zoula v Teplicích-šanově, Ing. Jaroslav Tuma v Českém
Krumlově, Ing. Václav Slaboch v Kladně, Ing. Emanuel Port v MiIevsku, Bedřich Preis
v Přešticích, Ing. ViIibald Franke v SedIčanech, Ing. Jan Mayer ve Dvoře Králové n. L.,
Ing. Jaroslav Kotera v Poděbradech a Ing. Jaroslav PichIík v Praze (k. m. ú.). 2. Měřič-
skými komisary v 6. plat. stupnici: Ing. Josef Ceynar v Praze, Ing. Karel Jakš v Litomě-
řicích, Ing. Josef Vaněček v Praze, Ing. Josef Šulda v Příbrami, Ing. Emanuel Volf
v Mostě. 3. Vrchními měř. komisary v 5. platové stupnici: Jan Mosr v Chotěboři, Václa"
Krákora v Blatné, Ing. Julius Míkula v Praze (k~m. ú.). 4. Měřičskýmí rady ve 4. plat.
stupnici: Ing. Jan Čemus v Jablonci n. Nisou, Ing. Arnošt Kopřiva v Chrudimi, Ing. Josef
Novák v Praze (reprodukční ústav min. fin.). 5. Vrchním měřičskýmradou ve 3. plat.
stupnici: Václav Kolman v Praze (archiv map katastrálních). E. Ze statusu' měř. úředníkl1
v zemi České byl převzat do statusu měř. úředníkl1 mín. financí měř. komisař Ing. Hynek
Pittner z Prahy (k. m. 'u.). F. Pře I o žen i: Ing. Jan Andres do Prahy, Ing. Jaroslav
Kotera do Poděbrad, Ing. Rudolf Kapicián do Prahy (k. m. ú.), Ing. Vilém Čelchovský
do Prahy (k. m. ú.), Ing, Jan čemus do Českých Budějovic, Ing. Záboj Červinka do
Jablonce n. Nisou, Ing. Jan Hora do Prahy (zem. fin. ředitelství odd. XXII.), Ing. Cyril
Mašina do Prahy (archiv map katastrálních), Stanislav Novák do Chrudimě, Hugo
Schlindenbuch do Nového Města n. M., Ing. František Pithart do Prahy (k. m. ú.), Milo-
slav Vodička do Nejdku, Ing. Jindřich Vaněček do Rakovníku, Ing. Hubert Chowanetz do
Mělníka, Ing. Miloš Mejsnar do Rumburku, Ing. Emanuel Viták do Kolina, Ing. Václav
Heršt do Prahy (k. m. ú.), Ing. Jaromír ~ořínek do Prahy (k. m. ú.).

II. Mor a v a. Jmenováni: Měř. komisařem Ing. E. černý, měř. koncipisty Ing. Mil'.
Kolář a Ing. Fr. Martínek. Přijat za měř. aspiranta Ing. Viktor Sedlak. Přeložen Ing.
K. Plešek do Kyjova.

III. S loven s k o. (Od ledna do února 1936). 1. Jme n o v á ni: a) měřičskými
komisary Ing. Miroslav Janata, Ing. Ferdinand Frohlich, Ing. Josef PrecIík, Ing. Jan Zika,
Ing. Václav Nežerka a Ing. Josef Engel. b) Měřičskými koncipisty Ing. Vladimír Dohnal,
Ing. Emil Sedlák, Ing. Jan Kocián, Ing. Vladimír Bušek a Ing. Vilém Jachan. c) Měřič-
skými aspiranty Ing. Albin Vrubel a Ing. Antonín Hynek. d) Prozatímním' přednostou
oddělení pro nové měření katastr. měřičského úřadu v Bratislavě Ing. Alois Pejchota.
2. Pře 10 žen byl Ing. František Paška k autentifikačnímu odděl. katastr. měř. úřadu
v Bratislavě. 3. V Ys t o u p i I i: Ing. Frant. Marek, Ing. Oldřich Mrkos a Ing. Alexandr
.Strukov.

IV. Pod k. Rus. (V měsíci lednu a únoru 1936.) Jme n o v á n i čekateli: Ing. Jo-
sef Pokorný, Ing. Vavřín Ondrušek, Ing. Hubert Švabík, Ing. Kamil Jurajda; smluvním
úředníkem Ing. Lev Pelech u kat. měř. ·úř. v Užhorodě.

Jmenování u agrárních úřadů'v Brně.·Vláda ČSR. propůjčila měř. radovi Ing. Bruno
Derkovi místo ve 4. plat. stup. (jmenovaný slouží efektivně 33 rokl1) a vrch. měř. komi-
saři Ing. Vine. Palečkovi místo v 5. plat. stup. (jmenovaný slouží efektivně přes 26rokl1).
Kolega Ing. J. Kubín, který slouží pře s d v a c e t š e s t let, zl1stává nadále v 6. plat.
stup., ač jest úředníkem velmi způsobilým. Tak "skvěle" oceňují agrární úřady s minister-
stvem z,emědělství práoi zeměměřičů, že bez jediného. postupu je nechají sloužit Y. cel-
kové služební doby. Zodpovědní činitelé, kteří provedli takovou resystemisaci, nemohou
od zeměměřičů a ostatních vysokoškol. techniků žádati, aby měli o nich představu, že si
počínali spravedlivě. Bezohlednou je resystemisace tohoto druhu a nelze ji omluvit!

U vojenských. lesnichpodniků v Malackách byl jmenován lesním správcem Ing.
K. Tomsa, spolupracovník našeho listu. .

Jmenování u zemského úřadu v Brně. Do 4. plat. stup. povýšen Ing. M. Veverka,
do 5. plat. stup. Ing. R. Puhony a Ing. K. Holan.

Změny. ve s1a:vu.úied. opráv. civ. ~etrů. A. Oprávnění (autorisace) na byl i:
Ing. Jaroslav Dvořák, Strakonice a Ing. Jan Havránek, Val. Meziiííčí. B. Oprávnění se
v z d a I i: Ing. František Matějovský, Praha, Ing. Josef Míchálek, Brandýs n. L. a InO".
,TosefWeisser, Litoměřice. C. Pře s í d I i I i: Ing. Antonín Holub, zPlzně do Prahy XII
Ing. Juraj Šlechta, z Bratislavy do Solivaru u Prešova, Ing. Josef Schindler, z Karlových
Varů do Falknova, Ing. Benjamin Ivančenko,z Trenčína do Púchova n. Váh., Ing. Josef
Obenau, ze šamorýna do Bratislavy a Ing. Antonín Picek, z Nov. Benátek do Čelákovic.

1936/164



y y y y /

ZEMEMERICSKY 6
VĚSTNÍK 1936
ČASOPIS SPOLKU ČS. ZEMĚMĚŘIČŮ

••••••••• XXIV. ROČNtK - V BRNĚ 5. ČERVNA 1936.

Vyrovnání připojovacího trojúhelníka.
Dr. Fr. Č ech u r a, Příbram. !Dokončení. - Fín.)

(Příspěvek k vyrovnání závíslých různorodých velíčin.)

Je-li ft rozdílno od mo, jsou všechny chyby uvažovaných veličin a poste-
non m/, jak ukazuji přiklady uveřejněné, rozdilny v stejném poměru od při-
slušných chyb a priori. Vysvětlení tohoto fakta podávají rovnice (7) a (11).

Záleželo-li by na tom, aby průměrná chyba na jednotku váhy a priori sou-
hlasila s průměrnou chybou na jednotku váhy a posteriori, bylo by třeba všechny

prům. chyby a priori násobiti poměrem ~ a s novými vahami opakovati výpočet.
rno

3. Z rovnice (2) plyne ještě tento závěr: p ok u d pro u r čit ou pozo rov an ou
veličinu, ať úhel nebo stranu i oprava i průměrná chyba jsou vy-
jádřeny ve stejných jednotkách, hodnota poměru 3!.... senemění a tím

m

také hodnota součtu[~ 1-mmJ
Nemá tedy volba měrových jednotek vliv na velikost výsled-

ných oprav, nicméně má značný vliv na hospodárnost číselného
v Ý poč t u. Proto jest třeba vykonati ji účelně, aby výpočet součinitelů normální
rovnice resp. normálních rovnic pro určení korrelat i výpočet oprava kontrol
bylo možno provésti s čisly, která se k sobě přibližují řádově pokud možno nejvíce.
Při vhodné volbě měrových jednotek není totiž třeba početní úkony, násobení
a dělení, prováděti počítacím strojem na mnoho desetinných míst, nýbrž stačí
často počítati logaritmickým pravítkem, nebo čtyřmístnými logaritmy.

V ústavu důlního měřictví vysoké školy báňské v Příbrami již od r. 1927
při řešeních připojovacích trojúhelníků pro výpočet vah se průměrné chyby stran
a priori vyjadřuji v desetinách milimetru (dmm), průměrné chyby úhlů ve vteřinách;
rovněž strany a event. odchylky se vyjadřují v dmm. Výhoda volby těchto měro-
vých jednotek proti jednotkám 1 mm a I" jest v tom, že v transformovaných
rovnicích závislosti jsou u oprav délkových součinitelé desetkrát menší, váhy jsou
stokrát menší; výpočet se provádí tudíž s menšími čísly.

Příklad: 01 = 1599'42 mm + 0'2 mm
02= 5085'64 mm + 025 mm
03 =- 5188·66 mm + 0'316 mm
04 = 17 o 52' 16'5" + 10"
05 = 77 025' 12'0" + 12"
06 = 84 042' 49'0" + 12".

Rešení I:
Měrové jednotky pro průměmé chyby

01 = 15 994'2 dmm + 2'0 dmm
02 = 50 856'4 dmm + 2'5 dmm
Os = 51886'6 dmm + 3'16 dmm

a priori 1 dmm a 1".
04 = 17 o 52' 16'5" + 10"
05 = 77 025' 12" + 12"
06 =-= 84042' 49" + 12".
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Ze stran a jejiéh pruměrných cbyb se vypočtou úhly a jejil',h pruměrn~ chyby
lX = 17 o 52' 29'8" + 8'7"
{I . 77 o 24' 51'8" + 50'6"
r = 84 042' 38'4" + 52'6".

Ježto jsou tři pozorování v trojúhelníku přebytečná, musí býti splněny tři
rovnice závislosti:

"
_ť- (2 ť Vi.' - 03 cotg r V2 - 0ll cotg{lt's) - V4+ lX- 04= O.
02 Os

Radiant ť"= 206.265".
q jest poloměr kruhu opsaného připojovacímu trojúhelníku, určenému stranami:

-~=~-~
ť - sin lX sin tJ - sin r"

Dosazením číselných hodnot získá se první přetvořená rovnice závislosti
4'073 Vi - 0'375 V2 - 0'888 Vs - V4 + 13'3" = O.

Druhá přetvořená rovnice závislosti jest

V4 + V5 + V6+ 17'5"=0.
Třetí rovnici závislosti transformujeme nejrychleji tím zpusobem, že za hod-

noty správné resp. pravděnejpodobnější dosadíme hodnoty opravené a logarit-
mujeme ji

log (02 + V2) - log (os+ Vft) -log sin (05 + V5) + log sin (06 + v6) = O.

Rozvedením jednotlivých funkcí v řadu podle věty Taylorovy obdržíme

V2 Vs· V5". V6"log 02 +p, - -log Os- P, - - log sm 05 - P,cotg 05 --" + log sm 06 + p,cotg 06 --" = O.
02 03 ť ť

Modul briggických logaritmu

Dosadíme číEelné hodnoty a vyjádříme součinitele u oprav i odchylku v jednotkách
sedmého místa logaritmické mantissy; obdržíme:

85'4 V2 - 83'7 V3 - 4·70 V5 + 1'95 V6 - 74'4 = O.

Pro ulehčení výpočtu dělíme rovnici 10 a získáme třetí transformovanou rovnici
závislosti ve tvaru

8'54 1)2 - 8'37 V3 - 0'47 V5+ 0'195 V6 - 7'44 = O.

První dva součinitelé jsou vlastně logaritmické difference pro 1 dmm příslušné
k stranám 02 a Os, třetí a čtvrtý jsou logaritmické difference pro 1" příslušné
k sin 05 a sin 06; logaritmické difference i odchylka jsou vyjádřeny v jednotkách
šestého místa logaritmické mantissy.

1936/166



I Průměrná chyba mi 1
I p=(::trnť},

1 ±2 dmm ~ Lm-, 25[2 ±2'5 dmm 16 dmm-2
6rl

3 ±3'16 dmm 1010

4 ±10"
l~ I :+0-'5 ±12" 1441 sec-2

±12"
'1

6 144 0'7

výpočet součinitelů normálních rovnic pro určení korrelat se vykoná v ta-
bulce za použití součtových kontrol:

a+b+c=s

[;J+[~]+[;J=[;J
[~]+[~]+ [~]=[~]
[:] +[~J+[;]=[;]
l;]+[~]+[;]=[;J

č
II

a
I

b
I

e
I I

p
II

ua

I
ab

I
ae

I
uss - - - -p p p P

1 +4'073 - - +4'073 25 + 0'6636 - - +0'6636
2 -0'375 - +8'54 +8'165 16 +0'0088 - -0'2002 -0'1914
3 -0'888 - -8'37 -9'258 10 + 0'0788 - +0'7433 + 0'8221
4 -1'000 +1 - - 1 +1'0000 -1 - -
5 - +1 -0'47 . +0'53 0'7 - - - -
6 - +1 + 0'195 + 1'195 0'7 - - - -

+ 1'810 +3 -0'105 +4'705 + 1'7512 -1 +0'5431 + 1'2943

č
II

hl)

I
be

I
"s

II
ee

I
es

I
ss- - - - - -p p p p p P

1 - - - -
I
- + 0'6636

2 - - - + 4'5581 + 4'3581 + 4'1667
3 - - - + 7'0057 ...L 7'7489 + 8'5711I

4 +1 - - - - -
5 + 1"4286 -0'6714 + 0'7572 + 0'3156 -- 0'3559 + 0'4013
6 + 1'4286 + 0'2786 + 1'7072 + 0'0543 + 0'3329 + 2'0400

+ 3'8572 -0'3928 + 2'4644 + 11'9337 + 12'0840 + 15'84~7

Normální rovnice pro výpočet korelát jsou:
+ 1'7512kl -1'0000 k2 + 0'5431k3 + 13'3' = o
-1-0000 kt + 3'8572k2 - 0'3928k3 + 17'5 = O
+ 0'5431kt - 0'3928k2 + 11'9337k3 - 7'44= o.
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Tyto rovnice řešíme postupnou Gau&vou eliminací za použití součtových kontrol:

[~l+Ul=21 [~]+Ua=2~ [~]+Us=2a•

Řešení poskytuje tyto hodnoty pro
kl = - 12·23036
k.= - 7'6130ak; = + 0'92944,

Vypočtené korrelaty kontrolujeme součtovou rovnicí

[~Jkl + [~J ka+ [~J ks+ [U] =0.

Kontrola souhlasí úplně na čtvrtém desetinném místě.

i a b

I
e

I pvv-kt pk2 -k v
P P 3

1 - 1'9926 - - - 1'9926 + 99-2614
2 + 0'2865 - + 0'4961 + 0'7826 + 9-7994
3 + 1'0861 - -0'7779 + 0'3082 + 0'9499
4 + 12'2304, - 7'6130 - + 4'6174 + 21'3195
5 - -10'8758 -0'6241 -11-4999 + 92-5734
6 - -10-8758 + 0'2589 -10-6169 + 78'9030

+ 11'6104 - 29'3646 -0'6470 + 18'4012 + 302'8066

i Uk
II

av bv ev

1 - 6'9150 ~8'1l6 - -
2 -133'2280 _0-293 - + 6'684
3 -162-6638 ~O-274 - -2·579
4 - -4'617 + 4'617 -
5 - - -11'500 +5-405
6 - - -10'617 - 2-070

I -302-8068 -13-300 -17-500 +7-440

souhlasí na dvě jednotky čtvrtého desetinného místa, tedy zcela uspokojivě.
Kontroly

rav] + Ul = O
[bv] + Ua= O
[ev] + Us=0

souhlasí úplně na třetím desetinném místě.
Průměrná chyba na jednotku váhy a posteriori jest

fJ, = + V/[p~vJ = + -YlOO·9355 = + 10'047

a liší se od průměrné chyby a priori pouze o 0·47%.
Průměrné chyby pozorovaných veličin a posteriori

, ftm;=-.m ..mo
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Vyrovnané, výsledné hodnoty jsou

Xi=OI + V;.

Vyjádříme-li strany i opravy a průměrné chyby v milimetrech, obdržíme
tyto výsledky:

Xl = 1599'221 mm + 0'201 mm
X2 = 5085'718 mm + 0·251 mm
Xs = 5188'691 mm + 0'317 mm
X4 = 17 o52' 21'12" + 10'05"
X = 77 o25' 0·50" + 12'06"5 _

X6 = 84 o42' 38'38" + 12'06".

úhly trojúhelníka byly pro kontrolu vypočteny z opravených stran za použití
osmimístných logaritmů; výsledky jsou

a., = 17 o52' 21'12"
(J., = 77 o25' 0'50"
y" = 840 42' 38'38".

Srovnáme-li tyto hodnoty s hodnotami x4, X5 a X6, shledáváme, že úhly vypočtené
z opravených stran souhlasí úplně na druhém desetinném místě vteřiny *).

Na doklad toho, že volba měrových jednotek nemá vlivu na konečný vý-
sledek, budiž uveden ve stručném výtahu výpočet téhož příkladu s použitím
měrových jednotek 1 mm a ľ.

01 = 1599'42 mm + 0'2 mm
02 = 5085'64 mm + 0'25 mm
Os = 5188·66 mm + 0'316 mm

Oó = 170 52' 16'5" + f° = 77 o25' 12" + 1..'6 -5
07 = 840 42' 49" + r.

Postupem, který byl nastíněn v řešení I, se vypočtou přetvořené rovnice
závislosti:

1. 0'67883vl - 0·0625 V2 - 0'1480 Vs - V4,+ 0'2216 = O
2. V4 + Vó + V6 + 0'2916= O
3. 8'54 V2 - 8'37 Vs - 2'82 Vó + 1'17 V6 - 0'744 = O.

Stanovení vah: volíme průměrnou chybu na jednotku váhy ma = + 1.

1

1

\

2
i Průměrná chyba m mo

m2 p= m2

1 +0-2 mm
O'~4 l 25

2 -I- 0'25 mm _1_ mm-2 16

3 +0'316 mm
0'°;251

10
0'10

4 l' Imm-'

+- 36 36-6

5 l'
25 25+--5

l'
256 +5 25

*) výpočty byly vykonány úmyslně na čtyři desetinná místa, aby se dosáhlo dobrého
sohlasu kontrol.
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Normální rovnice pro výpočet korelát mají tvar
0'0486 kl - 0'0278K:2 + 0'0905K:3 + 0'2216 =o
0'0278 k, +0'1078K:2 - 0'0660k3 + 0'2916 = o
0'0905 k, + 0'0660k2 +11'9368k3 - 0'744 = o.

GauBovou eliminací určíme
k3 = + 0·09275
kj =- 4'53588
k1 = - 7'31957.

Výpočet vykonaný za upotřebení kontrol uvedených v lešení I poskytuje
tyto hodnoty

fJ,= + 1'0024
Vi = -'-0'199 mm V4 = + 0'0773' = + 4'638"
V2 = + 0'07R mm V5 = - 0'1919' = - 11'514"
V3 = + 0'031 mm V6 = - 0'1771' = - 10'626",

Pra vděnejpodobnější hodnoty pozorovaných veličin:
Xl = 1599·221 mm + 0·200 mm
X2 = 5085'718 mm + 0'251 mm

X3 = 5188'691 mm + 0'317 mm
X4 = 17 052' 21'14" + 10'02"
X5 = 77 o 25' 0'49" + 12'03"
Xa = 84 o 42' 38·37" + 12'03".

Porovnáme-li transformované rovnice závislosti, normální rovnice pro výpočet
korelát a koreláty řešení I a II, vidíme, že v případě I soucinitelé v transfor-
movaných rovnicích závislosti u oprav i v normálních rovnicích u korelát jsou
si řádově bližší; proto jest řešení I snazší a hospodárnější.

Výsledky: Strany vycházejí v obou případech stejné, úhly se liší v setinách
vteřiny nejvýše o dvě jednotky: pruměrná chyba na jednotku váhy vychází po-
měrně menší. Rozdíly jsou zpusobeny tím, že při řešení I váhy P5 = Pa - 0'7 byly

zaokrouhleny poněkud (~~ = 0'694), kdežto v řešení II nikoli.
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O. E g g e r t Handbuch der Vermessungskunde, 1. Band, 1920, str, 147. 8. V. T e y s s I e r :
Připojovací trojúhelník v měření důlním a jeho vyrovnání, Zájmy veřejné služby tech-
nické, roč. III, 1921, sešit 14 a 15; roč. XVII, 1935, sešit 3.

Résumé: La coropenlslp,tion 'd'u n triangle d'orientation. Dans la
mémoire on dérive la compensation d'un triangle d'orientation. On a mésuré les éléments
hétérogěnes, 8urabondantes; les longeurs et les cótés. Dans· une consideration sur I'éva-
luation des poids des observations on déduit du postulat fondamentaI de la théorie des
moindres carrés les conclusions suivantes:

1. L'erreur moyenne de I'unité de poids est un nombre abstrait. 2. Le poid d'un.e
qualité observée (d'un cóté, d'un angle) est un nombre concret; iI a la m8me dénoml-
nation que I'erreur a laquelle iI correspond, mais élevé au carré négativ. 3. La rěgle
citée par divers auteurs (WiIski, Ganev, Lenge) d'aprěs laquelle les résultats d'une
compensation sont égaux en grandeur, si I'on choisit la m8me unité de mesure pour
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les erreurs moyennes des quantités observées de meme que pour les corrections cor-
respondantes, en est une consequence ~~médiate du postulat fondamen~al.. .

Enfin il faut recommander de cholslr ldmm (= 0-1 mm) comme I umte pour les
erreurs moyennes et pour les corrections des cótés, et 1" (=:= une seconde sexagésimale)
comme l'unité pour les erreurs moyennes et pour les correctlOns des angles.

Přesný nitkový dálkoměr Breithaupt ..Heckmannův.
Dr. techn. Fr. Mašek.

Optického měření délek je stále více používáno a proto je také potřebám zeměměřických prací
přizpůsobováno a zdokonalováno. Velký počet různých dálkoměrů dvojobrazových z do?y p~-
převratové je toho důkazem. Ačkoliv firma Breithaupt u"edla v popřevratových letech sVUJdvoJ-
obrazový dálkoměr podle návodu Uhinkova, dává opět zeměměřické praksi další svoje zdokonalení
nitkového dálkoměru podle návodu Ing. Heckmanna 1).

Nové dálkoměrné zařízení sestává z vhodně upraveného nitkového kříže a příslušně upra-
vené horizontální latě. Nitkový kříž je vyryt do sldeněné desky; vedle rýhy (nitě) horiz.on-
tální a dvojité vertikální jsou v určité vzdálenosti od této vyryty rt~y, a. to v levo SVIslá
a v pravo skloněná pod úhlem 1: 10 (obr. 1.). Skleněná deska dá se umístiti do hbovolného daleko-

hledu, chceme-li jím měřiti délky; neubírá dalekohledu jeho optické výkonnosti, ani jednoduchou
sestavou nitkového kříže nevadí při měření úhlú. Nitkový kříž bývá doplněn dvěma horizontál-
ními krátkými rýhami, a to též pro důlní měření (obr. 2.).

K svislé a šikmé niti je přizpůsobeno i dělení latě, dělicí čárky jsou skloněny též v poměru
1: 10; příčnými kUnovitými dílky umožnuje se přesné zastavení i při měření větších vzditlenosti.
Dělení počíná osmým dílkem; mezi tímto a nulovou značkou je svislá stupnice 10 dílů, jichž cel-
kové rozpětí, při svislém posunu dalekohledu, dává hodnotu jednoho dílku stupnice horizontální,
měřeného skloněnou niti (obr. 3.).

. r.w.BREITHAUPT •. SOHN,KASSE

Obr. 3.

Možnost posunu latě dolů, nahoru, v pravo, v levo a otáčení kolem svislé osy a možnost
sklápění kolem podélné osy latě JSOll výhodou latě a laťového podstavce, zvláště při měření v ne-
příznivém terénu, kde je často těžkou úlohou řádně postaviti lať, resp. její podstavec na zaměřo-
vaný bod. Ke kolmému postavení latě k záměře je připojen k lati dioptr Vak přezkoušení
správného postavení latě přímo pozorovatelem je vedle dioptru připojena též kolimační trubice
(obr. 4.). K svislému postavení podstavce je opatřen krabicovou Iibelou L. Lať mŮže se připevniti
též na válcovitý zahrocený signál, který se vsadí do dutiny centrační podložky stativu (obr. 5.).
Stativu místo podstavce se užívá více v dolech při použití trojstativové soupravy s výměnnými
signály.

Jak vyznačení rýh do skleněné desky, tak i dělení latě dá se přesně provésti j možno proto
použíti latě i pro jiné stroje s podobným zařízením, což je výhodou oproti dálkoměrům dvoj-
obrazovým, u kterých pro každý stroj musí býti vyhotovena příslušná lať, jejímž zvláštním děle-
ním bývá korigována chyba, vzniklá nepřesným výbrusem hranolů; deviační úhel odrazu ne ho
lomu paprsku nebývá přesně rovný 34' 23".
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Postup při· měření délek je tento: Dalekohledem zaměří se na lať a jemným šroubem hori-
zontálního kruhu zastaví se levá svislá nit přesně na nulovou značku horizontální stupnice a
šroubem vertikálního kruhu zastaví se horizontální nit přesně na nulu stupnice vertikální (obr. 6.).

I ,
§o \111 \11 Itt\lll \ \I~III'
=:°,510
:::10

\

~ikmá nit dává čtení 26 dílků celých a část dílkuj tuto odečteme na. svislé stupnici latě tím, že
Jemný~ šroubem vertikálního kruhu skloníme objektiv tak, až pravá šikmá nit se ztotožní s nej-
blíž~ mžším dílkem, t. j. 26 (obr. 7.). Horizontální nit pak na svislé stupnici udává počet desetin
horIzontálního dílku, v němž při zastavení se šikmá nit nalézala. Na př. podle schematického
obrazu 7. je čtení měřené délky 26'74 m a podle obrazu 3. je podobně 56'67 mj cm měřené délky
se odhadují, kdežto dm můžeme přesně čísti. Vzdálenosti možno měřiti od 8 do 150 m. Redukce
jejích provádí se tabulkami nebo redukčním pravítkem z rovnice:

Dred = D . cos E, D je vzdálenost, E je úhel sklonu.
Konstruktér udává přesnost, s jakou možno měřiti, při použití dalekohledu 25násobného

zvětšení, vzorcem:

s je měřená délka v m.
Podle tohoto vzorce uvádí pro

s= 10 m průměrnou chybu ± 1'0 cm
20m + 1'3 cm
50m .... ' ., +2'1 cm
IDu m . . . . . . . . ::;::3'0 cm
150m ±3·7cm.

Porovnáme-li výsledky uvedené přesnosti s maximálně přípustnými odchylkami
délek při vyhotovování katastrální mapy metodou číselnou, počítanými z rovnice

6.s= 0'00015 s + 0'005 v;C+ 0'015,

s = 10 m je přípustná odchylka ± 3 cm
20m + 4cm
50m ± 6cm

100m ± 8cm
150 m . . . . . . . . • . ± 10 cm,

a uvážíme-li, že přípustné odchylky jsou rovny 2'5 až 3'Onásobné chybě průměrné (kde 3násobná
chyba vyskytuje se teprve 80S při 200 pozorování), dospějeme k poznání, že uvedená přesnost nového
dálkoměrného zařízení vyhovuje plne požadavkům instrukce pro založení pozemkového katastru.

Résumé: Stadia ft réticule de précision de Brefthaupt-Heck-
ma n n. L'appareil est muni ďune lunette a vec le réticule gravé sur le verre circulaire.
Deux traíts du réticule sont gravés aux cótés dont la droite est oblique ft 1: 10. Une
mire horizontale porte deux echelles, une h orizontale avec la division oblique ainsi que
le trait du réticule 1: 10, I'autre verticale ré pondant aux dixiemes de la division horizon-
tale. On lit les metres sur la divisionhorizo ntale et les décimetres sur I'echelle verticale,
ou on peut estimer les centimetres. L'auteur compare la précision de I'instrument (grossis-
sement 25 fois de la lunette) a vec les toléran ces dues aux mesures doublés des longueurs
et souligne que la précision est suffisante pour I'établissement des cartes cadastrales.

Lotyšští zeměměřiči k sedmdesátinám profesora Jos. Petříka.
Ke slavnostní schůzi profesorského sboru vysoké školy technické v Praze došel od kolegů

lotyšských tento projev:
Monsieur Ze professeur, ti Z'occasion du 70. soixante-dixieme anniversaire de 'Votre .iour de

naissance nous avons l'honneur de vous adresser les féZicitations tres dévouées et sinceres de 1a
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80ciété Zettone de photogrammétrie. Nous salutons Z'éminent savant el Ze vrai ami de notre pays
et de notre société, et nous souhaitons que Dieu t'ous donne encore beaucoup ďannées de bonne
santé et de vigueur pour poursuivre Ze travail auquel vous avez consacré votre vie, et que ce travail
soit toujours couronné du meilleur succes. Veuillez agréer, monsieur Ze professeur, l'expression
de notre considération Za plus distinguée,

.Au nom de la société lettone de photogrammétrie:
doc. J, Balodis, secrétail·e. A. Buchholz, président.

Riga, Ze 15 mars 1936.

Literární novosti.
Posudky.

P a vel Pot už á k. Základy letecké fotogrametrie. Str. 110 a 24 tabulek. Praha
1936. Nákladem Oes. Matice technické ve sbirce "Svět a práce". Sv. 26. (Olenská cena
48 Kč, krámská 72 Kč.) S potěšením můžeme vítati tuto novou českou knihu. Autor snaží
se v ní zpracovati zásady, metody a přístroje pro leteckou fotogrametrii a podati přehled
o rozsahu těehto prací. Po stručném úvodu probírá fotografickou komoru, objektiv a
uzávěrky, filtry a kasety. Po této přípravné části probírá konstrukci letecké komory pro
desky i film a naznačuje pomůcky pro určo,· ání sklonu snímkového. Zmiňuje se o kon-
strukci komory Zeissovy, Wildovy, Kolářovy, Koulovy a Labrelyho a naznačuje uložení
komor v letadle. Na to přikračuje k popisu metod vyhodnovacích. Zásady pro určeni
ohniskové vzdálenosti na překleslovači illustruje pěkným číselným příkladem. Zmiňuje se
o fotokartografu Nistriho, přistroji Gallusově, restitutoru Santoniho, aerosimplexu Hugers-
hoffově a multiplexu Zeissově. Pak následuje stať o stereofotogrametrii a popisuje auto-
kartograf Hugershoffův, stereotopograf Poivillierův, stereoplanigraf Bauersfeld-Zeissův,
autograf Wildův, stereoautograf Schemerhorn ův a fotostereograf Nistriho.

Na to probírá přípravné práce pro zobrazení určitého území, uvádí výpočet krytu
pro snímky a počet snímků. Na konci je uveden chronologický přehled literatury fran-
couzské, anglické, italské, německé a české.

Do spisu nezařadil autor úvahy o letecké triangulaci a polygonisaci, dále s ohledem
na rozsah spisu neuvažuje ani fotografický materiál deskový a filmový, ani theorii chyb,
jak sám uvádí.

Knihu můžeme Vítati, neboť v ní vystIhuje autor vše, čeho třeba, aby si čtenář mohl
opatřiti přehled o letecké fotogrametrii, neboť je to mladý obor technické práce, který po-
čal se rozvíjeti za světové války a po ní dosáhl nevídaného rozmachu. Spis tento je naším
prvým soustavným dilem o letecké fotogrametrii a možno ho všem zeměměřičům vřele do
poručiti. J. Petřík.

Prof. Dr. A. Sem e rád: Topografie - návod se zřetelem ke směrnicím čsL vo-
jenského zeměpisného ústavu. Str. 131. Tab. 23 se 105 obr. 8°. Brno 1936. Cena krámská
36 Kč.

Spis ve druhém pozměněném vydání - jak jest v předmluvě poznamenáno - slouží
v prvé řadě za stručnou pomůcku studujícím zeměměřického inženýrství. Omezuje se
proto na směrnice, aplikované v topografii a předpokládá veškeré znalosti předcházející,
nebo s topografií související a všímá si hlavně poměrů domácích. Obsahuje však také vše
potřebné pro orientaci v jiných poměrech a aplikovaných předmětech, hlavně ve foto-
grametrii, která v topografii nabývá zasloužilého ocenění i vytěžení. Celá látka jest ve
spise rozdělena na 10 oddílů. V úvodu podána jest definice a rozvrh látky celé t/)po-
grafie.

V I I. odd í Iu jest uveden stručně vývoj topografických map v jednotlivých ze-
mích OSR., pak map historických, jakož i skutečného prvního tereziánsko-josefinského a
druhého františkánského až třetího topografického vyměřování (rakousko-uherského vi-
deňského zeměpisného ústavu). Ve I I I. odd í I u rekapitulují se základy nového topo-
grafického vyměřování, značeného čtvrtého, totiž vybudované již sítě triangulační a ni-
velační. IV. odd í I probírá uspořádání topografické mapy, dosud používané ze třetího
vyměřování topografického, jakož i pro nové čtvrté topografické vyměřování (českoslo-
venské). V. odd í I pojednává o směrnicích pro zobrazení situace a popisu topografické
mapy nově pořizované. Přehledně uvádí konvencionelní značky a údaje o písmu, na těchto
mapách používaném. V I. odd í I uvádí nastin nauky o terénu a jeho znázornění na
topografické mapě s poznámkami o vzniku tělesa zemského, kůry zemské a topografic-
kého povrchu země, o roztřídění tvarů terénních a jich znázornění. V V I I. odd í Iu jest
udán výčet a popisy typických přístrojů, používaných pro topografické vyměřování u nás
i v cizíně. V I I I. odd í I jest nejrozsáhleji\í (50 stran). Pojednává o vlastním topografic-
kém vyměřování při vyhotovení stávajících map i nových map v jednotlivých oddílech
situace i výšek, a to ve velkém měřítku u nás i v jiných státech, zvláště Francii a Ně-
mecku, s příslušnými doložkami našeho topografického vyměřování. Zvláště se zmiňuje
o použití fotogrametrie pro tyto práce a získaných zkušenostech v tomto oboru, jakož
i o nákladech na měření. Dále se uvádí vyměřování v malém měřítku (zvláště v kolo-
niíchfrancouzských). Stručně se tento oddíl zmiňuje i o disposicích expeditivních (exten-
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sivních, průzkumových), vyměřováni metodami klasickými a zvláště metodami fotogra-
metrickými. I X. odd í I popisuje organisaci vedení map a podrobné provádění reambu-
lace a revise našich stávajících map topografických v poli i v kanceláři s příslušnými
doložkami' a poznamenává výkonnost těchto prací. V X. odd í I e se rekapitulují stáva-
jící a nově proponované mapy přehledné u nás, se stručným popísem jejich koncepce
i úpravy.

V abecedním pořadí uvádí se na konec literatura česká i cizojazyčná. Ke spisu je
dále připojeno 23 kusů tabulek s 89 vyobrazeními, sestavenými přehledně podle druhu
látky. Zvláště podrobně vyznačeny jsou přístroje i pomůcky měřické, jakož i způsob je-
jich používání.

Celkově jest "Topografie" psána stručně technicky s vypuštěním všech podrobností,
jež jsou inženýru známé, aneb zcela specielního provádění. Uvádí se tu věci pro nové
vyměřování aktuelní a ocenění nových metod, zvláště fotogrametrie. Pro zeměměřického
inženýra je to výborná příručka, významného pro něho oboru, na němž má spolupůsobiti
při své dobré technické průpravě. Peňáz.

J o r d a n - R e in her t z - E g g e r t, Handbuch der Vermessungskunde, Bd. 1.: A u s-
gleichungsrechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate.
Vyšlo v r. 1935, nakl. J. B. Metzler ve Štutgartu. Cena 30 ř. m. (váz.).

Profesor berlínské vys. školy technické Dr. O. E g g e r t, který před několika
lety úplně přepracoval II. díl znamenité Jordanovy příručky geodesie, podnikl nyní po-
dobnou práci také s 1. dílem jmenované knihy, jehož obsahem je "Vy r o v n á va c í
poč e t pod lem e t o d y ne jme n š í c h čtv e r c ů", a připravil jeho nové (8.) vy-
dání. Třebaže od posledniho vydání tohoto svazku uplynulo plných 15 let (7. vyd. vyšlo
r. 1920), nevykazuje nové zpracováni jeho tak pronikavých změn, k jakým došlo u dí-
lu II., obsahujícího vše, co zahrnujeme pod názvem geodesie nižší (srovn. referáty
v Z. V., roč. 1931, str. 44, a roč. 1933, str. 83). Nebylo toho také potřeba, a to jednak
proto, že již původní Jordanovo zpracování látky, zejména pokud jde o všeobecnou
teorii vyrovnáni, bylo velmi dokonalé, a dále i proto, že vyrovnávací počet a způsob
jeho užítí v geodesii má dnes již celkem ustálený obsah i rozsah.

Rozdělení látky zůstalo stejné. V jednotlivých oddílech se postupně probírají:
I. Povšechná teorie nejmenšího součtu čtverců chyb (§ 1- § 61, str. 1-194), II. Trian-
gulační sítě (~ 62 - § 92. str. 195-368), III. Souřadnicový způsob určování bodů (§ 93
- § 114, str. 369-499), IV. Dějinný vývoj a přesnost triangulačních prací (§ 115 - § 135,
str. 500(581), V. Teorie pravděpodobnosti chyb (§ 136 - § 150, str. 582-632), VI.
Tabulky.

V I. oddíle jsou jen nepatrné změny podřadného významu, zkracující text na
několika méně důležitých místech nebo lépe jej přizpůsobující dnešnímu vyhraněnějšímu
způsobu nazírání; všude pamatováno je na instruktivní příklady číselné, usnadňující
čtenáři, aby vnikl do podstaty věci. V ~ 50 je přidáno francouzské řešení normálních
rovnic podle Choleskyho. § 61 jednajicí o funkcích pozorování vyrovnaných podle
pozorování závislých, je nový.

Mnohem podstatnějši změny lze konstatovati v oddíle II. i III.. ač i zde je jen
málo odstavců zcela nových. Tak zejména je doplněn § 65 (rovnice závislosti v centrální
soustavě) a nově zařaděn § 73 a § 81. Prvý pojednává o vyrovnání trigonometrické sítě
podle směrů zajímavým způsobem švéd., majora A n éra. druhý je věnován novému,
dnes často jíž Doužívanému B o I t z o v u způsobu vyrovnání trojúhelníkové sitě postup-
ným jejím rozšiřováním a připojováním dalších trojúhelníků. Dále bvl vhodně pozměněn
výklad o vyrovnání neúplných skupin podle Bessela (§ 8B) a úplně vypuštěn dřívější
§ 86 (o případu tří paprsků měřením všech sestav úhlových). V odstavcích. jednajících
o praktickém užití vyrovnávacího počtu v trigonometrických metodách měřických jsou
četné drobné doplňky. Důkladněii než dříve se probírají všecky způsoby souřadnico-
vého vyrovnání při postupném vřazování bodů do sítě: všechny případy jsou nyní řešeny
jednotně a probrány v několika jednoduchých základních úlohách. Autor přihlédaje
k zvýšenému významu chybové elipsy a jejímu použití v praksi, věnoval této věci
v silně rozšířeném § 109 nových 6 stran (stanovení chybové elipsy při současném určení
libovolného počtu bodů a dále i při vyrovnání pozorování závislých. Zmínky zasluhuje
též v ~ 94 (str. 379) přidaný P i n k w a rtů v způsob zkoušky směrových součinitelů a, b.

V oddíle IV. je změn poměrně málo; je přidáno jen několik doplňků, vztahujících
se na výsledky novějších triangulačních prací, zejména v Německu provedených. V od-
dile V. jest úplně nový § 139, jednající o odvození zákona chyb z chyb elementárnich
a § 150, v němž probírá se teorie chybové elipsy a její význam v počtu pravděpodob-
nostním.

Není pochyby, že i tomuto nově upravenému 1. dílu znamenité Jordanovy příručky
goeodesie dostane se v odborných kruzích stejně příznivého přijetí jako dílům ostatním.
Plně si toho svým vzorným zpracováním zaslouží. Rš.

Vyšlé knihy.
Te y s s 1e r- K ot y š k a: Technický slovník nauený, dl! XII. Nakl. Borský a Šulc, Praha XII. - "Řetězový

až Stěna", 5962 hesel s 1567vyobraz. a 5 pří!. - Z hojnosti pojednaných hesel budiž zde krátce poukázáno na
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hesla zeměměřičského směru, aniž by však tento poukaz byl úplný. Scelovánl pozemků, s. úřady, S, zákono-
dárstvl, skupina v geodézii (Petřlk). Řlzenl dopravy, situačnl měřeni města, situovánI budov (MikUškovic), Sekčnl
list, s. čára, sekce, j sloupec v geod. (Mašek), Sférický exces, Schmalkalderova busola, sklonoměr (Ryšavý),
Situačnl měřeni, s. plan, s. rýsovánl, směrnlk, s.-ové měřeni, s.-ová osnova, snimkoměrný teodolit. Stampferova
nivelačnl a tachymetrická metoda (Tichý), Souřadnicová soustava (Fiala), Scheinpflugova metoda triangnlaénl
(Hlidek), Služebnost (Kubec) a mn. j. hesel; obširně jsou rozebrána hesla Silnice a Stavba. F. S.

Odborná pojednání v časopisech.
Véstník Inženýrs~é komory, čís. 7 z 1936 je vydán na oslavu 75 let stavu úř. aut. civ. inženýrů. V úvodu

je otištěn projev presidenta republikY, pak následuji statě. Ing. V. S ti e ber: 75 let civilniho inženýra. Ing. A.
K a I b II.č: Vznik a vývoj povoláni civil. inženýra. Ing. Dr. Jos. Vrb a: Vliv vývoje vysokých škol technického
směru na instituci civil. techniků. Ing. L. K ar pe: Bohmens Rolle in der Geschichte der Technik. Ing. J. H u r·
.i a n: Inženýrský Slav na Slovensku. Ing. B· FU r st: Civilnl geometři. Ing. Dr. VI. Jež e k: Tužby a stesky civil.
techniků. Inl!. A. R A van z in: Die Deutschen Zivilinl!enieure in der Ingenieurs Kammer.

Č
Lesnická práce, č. 4-5 z 1936. Ing R. P o s piš II: Vyhodnocováni leteckých snlmků pro účely zařizovac!·

: lánek ,ie povšechnou informaci o vhodnosti snímku pro práce lesního inženýra).
Véstnlk ministerstva financí čís. 3 z 1 36. Inl!. Dr. Fr. Ma šek: Pozemkový katastr.
o míře a váze, čls. 2 z 1936. Ing. J. S v o bod a: Zavedení metrické soustavy v :;SSR (pokrač.). Dr. J.

N u s s ber g e r: Metronomie (pokrač.). V různých zprávách je noticka .Metrický systém v kongresu mezinár.
obchodnlho sdruženl v Paříži 1935", o sedmdesátinách profesora Ing. Dr. ]. Petřika a j.

Journal des Oéoml!tres - experts et topographes fran~als. čls. 186 (duben). R o u s s i Ih e: L'enselgnement
de la phologrammétrle dans le monde. Dur a f f o u r d: Notes sur les villages communautalres existant en Syrie
(pokrač. v čls. 187). Ma rti n: Coup ďoeil ďensemble sur la photogrammétrle aérienne et terrestre (pokrač. v č. 187).
I( u n t z. Division des surfaces avec partage proportlcnnel des fa~ades. Ve zprávách .Echos et informations" je otištěna
zpráva o sedmdesstirách prof. Ing. Dr. J. Petflka s fotograflf a též výtah ze článkt'l Zemém. Véstnfku Č. J a 4 vyda-
ného k jeho jUbileu. Čís. 187. W in d: Le cadastre au Cambodge. C ha r let: Le géomHre et le sport. V tomto člsle
se otevlrá nová rubrika: Revue des nouveaux instrumeDls.

Oeometarskl I Oeodetskl OIasnlk, čís. 2 z 1936 I( n r j a é k i: Určování prvkt'l společné orientace pomoci
fotokomory pro snlmky horlzontt'l za účelem opravy šikmých snlmkil; S i r k s: TriaD\,ulovánl v rt'lzných projekčních
a souřadnicových soustavách na území královstvl Jugoslavie; Had z I a bdi é: Vlastnictvl, pozemnoknlinl zajištění a
daně v světle historického vývoje lidstva.

Oeodezlst z 1936. Čls. I. P ran i s· P ran ě v i č: Mnohoskupinové vyrovnáváni zlklad. sltí na zpt'lsob vyrov-
nání podmlnkových; Č e b 0.1are v: Vyrovnáni polygonových pořadů zna~né délky; I( u p I in: a ('hybách z montáže
aerosnfmkt'l; N ě k r a s o v: CIselné tabulky ptlrt'lstkt'l pravoúhlých souřadnic; Pan k o v: a existenci střednl kvadratické
chyby vyrovnaného úhlu v trlangulaci; I(ožikov: Magnetometrlcké zkoušky busolou; Ruchin: Interference světla
při znaéných vzdálenostech dráhy paprskt'l; V i no g rad o v: Geografické zahraničnl slovnlky a jejich využití v sovětské
kartografií; D ž u s a Voj n o v:. Historický přehled vzniku mezinárodní mapy 1 : I,DCO.COO. Čls. 2. I z vek o v: Zkouška
přesnoti triangulačního řetézce; C e bot are v: Praxe přesného vyrovnáváni polygonom. pofadt'l; I( u p čin o v: Pfesné
vyrovnáváni teodolit. pcřadů; Hlnsturg: Nová azimutálnl zobrazeni; L I z u n o v: I( otázce děleni kruhů značné přes-
nosti; L I o d t: Určeni teploty oc.lového pásma thermoelektrickým teploměrem; K u p I in: a nutnosti zavedeni jed-
notné terminologie do fotogrametrie; Br a j n in: polárnl vynášecí přístroj; Ně k r a s o v: a lachymetrických tabulkách

P o z nám k are d a k c c: Geodezlst nedostává redakce Z. V. už výměnou a nemů~e tedy z chyblcích JI člsel
z r. 1935 podati výtahu.

Zemlemérnoe dělo. Čís. 2. z 1936. Š t v II.n: Československý zeměměřič. jeho činnost a pracovnl podmlnky;
Top II in: Vzpomlnky na Semlrěč; S o p o c k o: Jubileum profesora Petřika; Katastrální oddělení pfl mus u Srbské
matice v Novém Sadě.

Mlttellungen des Relchsamts flir Landesaufnahme. Čls. 1. z 19~6.S ie m on: Die Verzerrung und Ma6stMbe
der loxodrom- IInearen EntwUrfe; die BerUckslchtigung der Abplattung; Dan i lov: Zur F,age Uber eln Schema der
paralaktlschen Glleder bei der genauen Polygonometrle.

BlIdmessung und Luftblldwesen, čls. 1 z 1936. H u g e r S h o ff: Der Kleinautograph der Zeiss-Aerotopograph
G. m b. H. und selne Verwendung. T r a e n k I e: Planung von Luftbildsenkrechtaufnahmen. B I o ck: Zur gegenseiti-
gen Einpassung von Senkrechtaufnahmen. G r u ber u. B u r k ha r d t: Der Aeroprojektor MulUplex als Anschanungs-
und ObungsgerMt im photogram. Unterrich!. I( o I n I e: Rontgenbildmessung. E w a Id: Dle photog. Ausstellung lm
Volkshaus Jena.

Schweb:erlsche Zeltschrlft flir Vermessungswesen und Kulturtechnlk. Čís. 2. K. S c hne I der: Zur
lnkrdftsetzung des Hundesgesetzes Uber dle Erstellung neuer Landeskarten (konec). M UII e r: Generelles
Entwllsserungsprojekt fUr eine kleine 11Indliche G~meinde 13 pokraČ.). Ba c h m a n n: Essai sur la théorie
vectorielle des moindres carrés. (č. 3 Lee m a n n: Ober eine neue selbstreduzierende Kippregel der Firma Kern
Aarau. Vo gel: Waldzusammenlegun/!en. Č. 4. B a I t e u s per g e r: Grundbuchvermessung in Verbindung mlI
der GUterzusammenlegung in der Schweiz II;. 5). H Un e r w a d e I: Vermessungsgrundlagen u. GUterzusammen-
legungen im Karton Bern. 1'. S.

Osterrelchlsche Zeltschrlft fur Vermessungswesen. Čís. 6. Wa I t her: Úber dle Anwendung der Ph oto-
grammetrie auf Katastermessungen. K let e t s c h k a - S c h m i d: Streuung bel Beobachtungswerten verschie-
denen Gewichtes. 1936. é. I. Tam II.s: Koordinatenberechung aus dem Einschneiden mittels elner Doppelmaschine
(konec přiště). F. S.

AlIgemelne Vermessungs-Nachrlchten. Čls. 4. Pf i s t e r: Aufg"ben und Aufbau einer Reichsvermessung.
Ke t t e r: Orei Vorschl1ige zur Altstadtgesundung (konec z čís. 2., 3.). Čís. 5. Fr I t s c h: Eln Beitrag zur •Wirt-
schaftlichkeit" im Vermessungswesen. R a a b: Heitrllge zur Frage der Genauigkeit und Wírtschaftlichkelt des
stereophologrammetrischen Aulnahmeverlahrens (výňatek ze samostatného pojednánI Něm. spol. lotogrametrické).
C· 6. Jan s a: Die SchOdersche Dreleckshohentalel; Genauigkeitsuntersuchungen. Č. 7 Ha p p ach: Praphische
Bestimmung der Ríchtungskorrekturen bei exzentrischen Zlelen. Č. 8. Roh r s: Wechselbeztehungen zwischen
Astronočmie und GeodMsie. Č. 9. Her r ma n n: Finllu6 der Papier1inderung aul dle halbgraphlsche Flllchenrech-
nung. . 10. Ma rte n s: Was hei6t Wirtschaftllchkeit lm Vermessungswesen? Zum Ma6 und Gewichtsgesetz
vom 13. XII. 1935 (a čís. 111Č. 12. Ketter: Reichsplanung. Rohnstock: Untersuchung liber die Genauigkeit
der Fennel'schen Nonienmikroskoptheodollte. Č. 13. Der Durchgangsmesser, toinSpezialtheodollt mit erweltertem
Anwendungsbereich. Č. 14. Ha e rp f e r: Der anallaklische Punkt beim Fernrohr mit innerer Einstellinse. G o b e I:
Ermittlung der DreleckshOhe aus der Dreiecksseite (viz pojednání v čís. 6). F. S.

Zeltschrlft fur Vermessungswesen. Čís. 3. K u ran d t: Raumordnung uDd Siedlung. T s c h e bot are ff:
Untersuchung der Doppelbild-Distanzmesser. ČIs. 4. Z i m m e r ma n n: Reichsautobahnen und Vermessungs-
ingenieur. Ha e r p f e r: Genaulgkeitsversuche mit Heckmann-Breithaupts Entfernungsmesser. Č. 5. E g g e r t :
Dle stereographlsche Abbildung des Erdellipsoids. Bod emU II e r: Zur Theorie und Praxls des Zusamm'!n-
schlufles trigonometrischer Netze. Č. 6. P i g a s: Aus der Praxi s der Triangulations.rbeiten. I. ard. beim R. F. L·
Č. 7. G r o 6 m a n n: Astronomische und physikali.l'lche Messungen in der Geodllsie. Fen ne I: Theodo'lte mlt
Nonlenmikroskopen (viz pojednáni v čfs. 15/19~5). C. 8. A m m e r m a n n: Beitrag zur Bestimmung eines Punkte-
paares nach 4 gegebenen Punkten auf der Kugel. Her r m a n n: Katasteraufnahmen der Techn. Hochschule
Karlsruhe nach dem Linear und Polarverfahren. Roh led e r: Neuregelung des Bauland Umlegungsverfahrens
(a pokraČ.). Č. 9. S o k ob: Ober dle Seitenrefraktion. Her r m a n n: Die Anwendungsmoglichkeit der Photo-
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grammetrie bei der Aufstellung eines Rechtskataslers. t. 10. H ti s t o w: Úber die konforme Abbi1dung des Erd·
ellipsoids auf dle KugeI. L e h m a n n: Úber einige Prlizisions uhren. F. S.
. HOJ Mlttellungen. Čis. 5.-6. z 1936. Fritz Lij s c hne r: Der Polarkoordinatograph von Adolf Fromme
mit Oenauigkeitsuntersuchungen.

Mernieclbas un Kulturtechnlkas Vestnesls. ČIs. 10.-12. z 1935. Zarinš-Mezgallls: Výstava praci
geodetických a melioračnich v Kaunasu 1!l35.A. B uch hol t z: Překreslovač Buchholtzilv O. M. J. (dokonč.).
Van a g s: Základy měřeni katastrálnino (dokonč.). Z a r i n š: Souhlas praci měřických (pokrač.). S I led e :
Nabýváni nemovitosti pro železnice (konec). Mez g a II i s: Praktický výpočet pti měřeni. L u k a t s:
Mapa Afriky. Čis. 3-4. A. M.: Poznámky k detai1i1m prac! katastrálnich (kOnec). Z a r i n š: Zvláštnosti při
měřeni měst.

Maanmlttaus, tis. ). z 1936. K 11r k k li lne n: Uzitl leteckých sn!mkil ku proměřen! plánu. H a a t aj a :
Rozděleni pozemkil v Kuusamo. V drobných zprávách je referováno o určení pevných bodil z map leteckých,
o výdaj!ch Finska na měřické práce v 1935, o pracech švédského Zemského vymětovaciho úřadu, o letecko-
fotogrametrických pracich rilzných stálil, o údaj! magnetické deklinace na mapách a po:!.

Zprávy spolkové.
Zpráva o výborové scht"tzi Spolku čs. zeměměřičů, konané dne 29. února 1936. vý-

bor schvaluje přečtenou zprávu o poslední výborové schůzI. Předseda oznamuje, že
v záležitosti nedoplatku Kč 164'- jednal s předsedou Spolku čs. inž. stát. měř. služby
a byl pozván na schůzku dne 4. února, kde mu slíbeno, že Spolek stát. inž. mu oznámí
své rozhodnuti. Jednatelská zpráva a zpráva pokladní a rozpočet pro r. 1936 vzaty na
vědomí. Pokladník kol. Payer navrhuje pro příští rok odměnu redaktora nezměněnu,
ale vzhledem k menší agendě likvidováním odbočky v Brně navrhuje snížiti odměnu
administrátora. Debaty zúčastnili se Ing. Payer, Ing. Klega, Dr. Růžička a Dr. Fiker.
Prof. Petřik se přimlouvá za návrh kol. Klegy, aby se sice o snížení odměny admini-
strátora uvažovalo a navrhuje, aby byly podrobnosti ponechány k projednání výboru.
Návrh byl schválen. Předseda předčitá zprávu revisorů účtů. Za kalendářovou komisi
sděluje prof. Petřik, že kalendář byl tyto dny rozprodán a žádá" aby vyúčtování mohla
kalendářová komise předložiti výborové schůzi ke schválení. Návrh příjat. Dr. Růžíčka
sděluje, že zprávu redakční a zprávu administrátora přednese na valné schůzi. Dr. Rů-
žíčka stěžuje si, že práci odpovědného redaktora pro oční chorobu těžko zastává a
proto žádá o ulehčení. Dr. Fiker navržen Dr.Růžičkovi za redakčního spolupracovníka a
bude navržen do redakční rady. Výbor přiděluje pokladníkovi došlé dotazniky státniho
ústavu statistického.

Dle § 9 spolkových stanov vystupuji z výboru: Ing. Krčmá,ř, Payer, Souček. Kle{;l:a
a prof. Dr. Fíala, Ing. Švec, který vystoJlpil ze spolku a Dr. Fiker, který přesídlil do
Brna. Vystupující budou navrženi znovu, za Dr. Fikera navržen Ing. Mikulejský a za
Ing. Švece navržen Ing. Stanislav Konečný. Do smírčího soudu navrženi: prof. Petřík,
prof. Dr. Ryšavý, Dr. Růžička, Ing. Beneš a Ing. Souček.

Předseda se zúčastnil 27. února t. r. schůze Spolku čs. inž. stát. měř. služby, na
níž bylo předneseno několik požadavků se strany státních inženýrů, žádajících větší
vliv ve finančním a redakčním řizení časQpisu. Kol. Hlavsa formuloval požadavky. tyto
ve dvou návrzích; žádá, aby členům Spolku čs. inž. stát. měř. služby, kteří přistoupí
do Spolku čs. zeměměřičů snížen byl členský příspěvek, neboť u Spolku čs. inž. stát.
měř. služby je odebírání časopisu povinné a vstupem do Spolku čs. zeměměř. by měli
nárok na časopis ještě jednou, 2. přeneseni vydavatelství Zeměměř. věstníku na Svaz
spolků inž. zeměměř. a tak zajistiti všem složkám zeměměřičským stejný vliv na red-
akci časopisu. Na návrh předsedy usneseno požádati valnou schůzi, aby zmocnila výbor
záležitóst projednati. Usneseno dále, aby před každou valnou schůzí byl vyzván Spolek
čs. inž. stát. měř. služby, aby jmenoval své členy do redakční komise. Prof. Petřík na-
vrhuje, aby výborová schůze, předcházející valné schůzi, publikovala jména čk:J.ů, vy-
stupujících z výboru. Návrh byl přijat. Výbor navrhl prof Petříka a Ing. Beneše za zá-
stupce do Svazu spolků. Prof. Petřík oznamuje, že Nár. skupina čsl. pro dějiny věd
vypracovala návrh, aby v r. 1937 ministerstvo pošt a tele grafů vydalo známky s obrazy
čsl. přírodovědců světového jména: Jana E.Purkyně, Prokopa Diviše, Bernarda Bolzano
a Jos. Ressela, a podává návrh, aby Spolek čs. zeměměř. vypracoval podání ministerstvu
pošt a telegrafů, v němž tento návrh doporučí. Návrh byl schválen. Předseda Spolku
posluchačů navrhl, aby se Spolek čs. zeměměř. na valné schůzi resolučně usnesl pro po-
kračování ve snahách po prohloubení studia zeměměř. ze třech na čtyři roky. Návrh
byl přijat. Za nové členy se hlásí Ing. Tomsa Karel a Ing. Jaroslav Tůma a byli přijatí.

Zpráva o valné schůzi Spolku čs. zeměměřičů konané dne 1. března 1936. Předseda
Ing. Krčmář zahajuje schůzi úvodním slovem, vítá přítomné a oznamuje, že zemřel kol.
František Pižl, což přítomní povstáním vzali na vědomí. Pak připomíná předseda udá-
losti, jež se sběhly ve spolkovém životě v minulém roce a s radostí oznamuje, že kolegovo
u města Prahy a kolegové u Zemského finančního ředitelství dosáhli úspěchu a mohou sa
mostatně vésti zeměměřičská oddělení. Spolek neopomenul a nikdy neopomene uplatniti
svůj vliv, aby se tak i jinde stalo. Sděluje, že finanční stav spolku ne ni utěšený a žádá
kolegy, aby plněním svých povinností, zejména finančních podepřeli činnost spolku.

Nato uděluje slovo dr. F i ker o v i, jenž promluvil o p r a c ech zem ě měř i č e
val' c h e o log i i. Dr. Fiker sdělil své zkušenosti získané při zaměřování vykopávek,
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jež prováděla americká archeologická společnost v Jugoslavii a čsl. archeologický ústav
na Kladně a na Malém Hradisku na Moravě. Archeologický nález má cenu teprve tehdy,
když je doložen situač. plánem, případně pří čnými profily. Proto je nutno, aby zeměměřič
zhotovil tachymetrický vrstevnícový plán pro zaměření místa nálezu. Zeměměříč spolu-
pracuje s archeologem, zaměřuje zkušební výkopy (sondy) a určuje rozvrh jednotlivých
polí, jež se pak postupně odkrývají. Ke konci přednášky poukazuje na uplatněni země-
měřiče v archítektuře; v cizině zúčastní se zeměměřič i při zkoušení prototypů letadel a
při zkoumání průhybu nosných lanových lan. Předseda děkuje přednášejícímu za zajíma-
vou přednášku.

Od čtení zprávy o poslední valné schůzi bylo na návrh kol. Klegy upuštěno. Kol.
Boguszak přednesl pak zprávu je dna tel s k o u, *) která byla schválena. Zprávu p o-
k I a dni přednesl Ing. Payer. Jednotlivé položky příjmů a vydání spolkových v uplynu-
lém roce byly tyto:

A. Pří j e m:
Zůstatek z r. 1934 . Kč 5.570'75
Clenské příspěvky a zápisné Kč 14.165'40
Předplatné odběratelů Z. V. Kč 15.076'35
Za inserci v Z. V. získáno. Kč 1.602'-
Různé drobné příjmy. .' Kč 1.263'70

Celkem.. Kč 37.678'20
Ke zprávě pokladní sděluje kol. Ruml, že společně s majorem Ing. Sochorem jako

revisoři prohlédli všechny účty, shledali je v úplném pořádku a navrhují, aby pokladní-
kovi a výboru bylo dáno absolutorium. Rozpočet pro r. 1936 pokladníkem sestaven,Ý byl
rovněž schválen. .

Zprávu r e d a k ční podává kol. Dr. Růžička. Sděluje, že časopis obsahově udržel
dosavadní linii ač oba jeho redaktoři a mnozí členové redakční rady rádi by viděli ob-
sahové prohloubeni a to otiskováním statí, které nejsou tak speciálně rázu zeměměřič-
ského, ale bohužel dochází z řad členstva málo takových příspěvků. Odpovědný redaktor
zařídil občasné svolávání členů redakční rady bydlících v Brně k projednávání došlých
stati a k určení pořadu pro otiskování. Inserce stále klesá. Redakce marně vyzývá firmy
o inserci. Náprava je možná jen osobním zakročením vlivných kolegů. Ke konci děkuje
redaktor jménem redakce všem pánům členům red. rady, kteří v řízení časopisu redakci
podpořili a všem kolegům. kteří dodali příspěvky. Zodpovědný redaktor děkuje zejména
prof. Dr. Fialovi jako obětavému spolupracovníkovi, dále kolegům Štvánovi a Hlavllovi,
administrátorovi Ing. Vrbovi, Ing. Krčmářovi za opatřování francouzských resumé a Ing.
Haringovi za částečné vedení ted:tkčních pisemností v poslední době. Zpráva redaktora
byla schválena.

Za nepřítomného kol. Ing. Vrbu přečetl zprávu a dmi n i str á t o r a Dr. Růžička.
Bylo. podáno několik zajímavých dat: Zeměměř. Věstník vyšel v r. 1935 celkem 10 krát
o nákladu 11.000 výtisků. Z toho bylo každé číslo rozesíláno na 1.056 odběratelů. Na jed-
notlivé spolky z toho připadalo:

Spolek čs. inž. stát. měř. služby 562, spolek č. zeměměřičů 337, posluchaiii 105, cizina
38, povinné tisky a knihkupectví 1-1. celkem 1056 čísel.

Rovněž zpráva administrace byla schválena. Za k a len d á ř o vou k o m i s i sdě-
luje prof. Petřík, že poslední výtisky kalendáře byly prodány minulý týden a proto po-
dává jen zprávu informační a oznamuje, že zisk bude činiti asi 2.600 Kč. Prosí valnou
schůzi, aby zmocnila výbor, aby komise mohla předložiti vyúčtování výboru, jenž by pro-
vedl likvidaci. Zpráva a návrh schváleny.

Přikročeno k vol b á m, které byly provedeny aklamací. Dle q 11 spolkových sta-
nov vystupují z výboru: Ing. Krčmář, prof. Fiala, Ing. Payer, Ing. Souček a Ing. Klega,
dále pro vystoupení ze spolku Ing. Švec a Dr.Fiker pro přesidlení do Brna. Ing. Krčmář,
Ing. Payer, Souček, prof. Fiala a Ing. Klega byli zvoleni znova, za Dr. Fikera zvolen Ing.
Adolf Mikulejský a za Ing. Švece Ing. Stanislav Konečný. Předseda děkuje kol. švecovi
za, práci, již pro výbor konal jako zástupce jednatele. Revisory účtů zvoleni opět kolega
Ruml a major Sochor, redaktory opět zvoleni Dr. Růžička a prof. Dr. Fiala, administrá-
torem Ing. Vrba. Redakčni komise rozmnožena o Ing. Fejlka a Dr. Fikera. Cleny smírčího
soudu opět zvoleni prof. Petřik, prof. Dr. Ryšavý, Dr. Růžička, Ing. Beneš a Ing. Sonček.
Za zástupce do Svazu spolků inž. zeměměř. zvoleni prof. Petřík a Ing'. Beneš. Pře d s e-
d o u Spolku čsl. zeměměřičů zvolen opět Ing. Kr č m á ř. Po provedených volbách při-
kročeno k volným návrhům. Návrh předsedy Spolku posluchačů, aby byla ministerstvu
školství a nár. osvěty zaslána resoluce, v niž požadováno prohloubení studia zeměměřič-
ského ze 3 na 4 roky, byl schválen a přikázáno bylo výboru resoluci vypracovati a
odeslati.

Posléze předseda referuje o vzájemném poměru ostatních spolků zeměměřičských
k redakci časopisu a sděluje usnesení výborové schůze ze dne 29. února 1936. Po for-

B. Vydání:
ta tisk Z. Věstníku
Autorské honoráře .
Odměny .....
Výdaje administrativní

Celkem

Kč 24.612'05
Kč 4.756'20
Kč 3.100-
Kč 2.849'45
Kč-31[917-70

1936/178



málni stránce, nebyly totiž tyto návrhy spolku podány písemně, nemůže se tudíž valná
schůze o nich usnésti a záležitost se přikazuje výboru, který určí delegáty a ti věc pro-
jednají.

Ke konci schůze Ing. Krčmář blahopřeje jménem Spolku čsl. zeměměřičů jeho
prvému čestnému předsedovi prof. Dr. h. c. Ing. Josefu Petříkovi, jenž dožije se dne
22. března t: r. 70 let.

Zpráva o valné schůzi Čsl. Fotogrametrické spoleěnosti konané dne 15. března 1936.
Valná schůze, která se konala v SIA, byla zahájena o 9. hodině úvodním slovem před-
sedy prof. J. Petříka, který uvítal přítomné. Schůze zúčastnili se J. M. rektor Českého
vys. uč. techn. v Praze prof. Dr. Jindřich Svoboda a J. M. rektor vysoké školy zeměděl-
ské v Brně prof. Dr. A. Tichý. Bylo usneseno, aby zpráva o poslední valné schůzi nebyla
čtena, neboť byla otištěna v Zem. Věstníku. Ing. Srba podává pak zprávu jednatelskou za
uplynulý rok. Společnost konala v minulém roce 4 schůze výborové a jednu schůzi člen-
skou s přednáškou Ing. Kloboučka a je ve stálém pisemném styku s fotogrametrickými
společnostmi zahraničními. Po schválení zprávy jednatelské podává zprávu pokladník
Dr. Potu žák, podle ní činily: .
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Zprávu revisorů přednesl Ing. Čunát, který oznamuje, že účty i doklady byly revi-
sory shledány v pořádku a tudíž revisoři navrhují, aby zpráva pokladní byla schválena a
výboru dáno absolutorium. Zpráva pokladníka a zpráva revisorů byla schválena. Poklad-
nik podává návrh rozpočtu pro příští rok a navrhuje, aby členský příspěvek Kč 30 byl
i pro rok 1936 ponechán. Návrhy pokladníkovy byly schváleny.

Nato uděleno bylo slovo J. M. rektoru vysoké školy zemědělské v Brně prof. Dr.
Tichému, který vřelými slovy ocenil záslužnou a nezištnou práci vědeckou a spolkovou
předsedy prof. J. Petříka a blahopřeje mu jménem Čsl. Fotogr. společnosti k jeho sedm-
desátinám. Následovaly volby členů výboru. Dle stanov vystupují z výboru: prof. Dr.
Tichý, Dr. Chytrý, plk. Mahr a Dr. Fiker. Výbor kandiduje Dr. Tichého a Dr. Chytrého
znova, za Dr. Fikera navržen Ing".Mikulejský a za plk. Mahra Ing. Němčenko. Volby byly
provedeny aklamací a navržení byli zvoleni. Revisory účtů zvoleni opět Ing. Krčmář a
Ing. Čunát.

Poněvadž volných návrhů k projednávání nebylo, udělil předseda slovo p. Ing. Něm:
čenkovi, aby přednesl svůj referát o leteckých navigačních přistrojích a jejich významu
pro fotogrametrii. Přednášející popsal jednotlivé palubni přístroje, zvláště pak podrobné
přístroje navigační a upozornil na různé jich konstrukce. Přednáška byla provázena asi
40 světelnými obrazy, na nichž přdnášející vyložil princip přístrojů. Debaty se pak zúčast-
nili pánové: Major Dr. Peterka, kpt. Hess, plk. Hlídek, načež předseda schůzi zakončil.

Zápis o ustavujfcí výbor. schůzi Čsl. Fotol(r. spoleěnosti konané dne 26. III. 1936.
Zápis o poslední výborové schůzi po dodatečné úpravě byl schválen a zápis o valné schíizi,
konané dne 15. m. 1936,byl vzat na vědomí. Výborová schůze vypracovala podání min.
pošt a telegrafů, v němž doporučuje návrh Nár. skup. čsl. pro dějiny věd, aby y r. 1937
min. pošt a telegrafů vydaIo známky s podobiznami čsl. přirodovědců světového jména:
J. E. Purkyně, Prokopa Diviše, Bernarda Bolzana a Josefa Ressela.

Za účelem unifikace čsl. fotogrametrické terminologie byla zvolena užší komise
složená z pánů: prof. Dr. J. Ryšavého, Dr. Kolomazníka a Dr. Potužáka, která se touto
otázkou bude zabývat.

Poněvadž jiných volných návrhů nebylo, skončil předseda schůzi.
Zpráva o výborové schůzi Zájmové skupiny zeměměř. při SIA, odbor Praha, konané

dne 27. února 1936. Schůzi předsedal Ing. Kavalír. Po schválení zápisu o poslední schůzi
oznamuje předseda, že pražský odbor SIA koná svoji schůzi 20. března a že je nutno do
ní zaslati zprávu o činnosti Zájmové skupiny zeměměř. Proto doporučuje, aby valná schů-
ze byla stanovena na začátek března. Usneseno, aby se valná schůze konala v pátek 6.
března t. r. o 17. hod. v posluchárně č. XII. ústavu prof. J. Petříka. Dále připravena kan-
didátní listina pro volby na valnou schůzi. Ing. Kavalir žádá, aby nebyl volen předsedou,
neboť nemůže se ze zdravotních důvodů zúčastniti schůzÍ. Usneseno požádati Ing. Kava-
líra, aby přijal kandidaturu za předsedu a místopředsedou navržen Ing. Kural, který se
uvolil zastupovati Zájmovou skupinu zeměměř. v pražském odboru. Za jednatele navržen
Dr. Potužák, za zapisovatele místo Dr. Fikera Ing. Mikulejský, za zástupce v ústředí prof.
J. Petřík a za členy výboru prof. Dr. Ryšavý, Ing. Ignác Háva, Ing. Julius Mikula a Dr.
Mašek.
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