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flprava konstanty dálkoměrnjrch souprav
rozborem měřickýcll výsledků pol,'gonálního měření.

Instrukce A pro katastrální měřické práce, část 2.,
§ 101, »Měření délek stroji s dálkoměrnými soupra-
vami« nařizuje: '" »Před měřením je třeba. seříditi'
(rektifikovati) dálkoměrnou soupravu samoredukční
llředním optickým klínem tak, aby dálkoměrná kon-
stanta byla 100 pro střední nadmořskou výšku za-
měřované územní části. Použije-li se dálkoměrné sou-
pravy bez samoredukce, porovná se její dálkoměrná
konstanta (úhrnný vliv násobné a součtové konstan-
ty) s některými hodnotami přímo měřených vzdále-
ností a průměru zjištěných rozdílů se použije pro
početní redukci vzdáleností.«
Toto nařízení vyjadřuje, že je n u t n é o d str a-

nit i s y s tem a t i c k é, tře b a s i jen n e pat r-
n é c h Yb y. Je-li na příklad konstanta dálkoměru
o 0,02 větší nebo menší než 100, děláme při měření
na každých 100 m chybu 2 cm stále stejného zna-
ménka. Polygonální pořad 1000 m dlouhý, zaměřený
takovým dálkoměrem, bude se od správné délky lišiti
o 20 cm. Neodstraníme-li z výsledku vliv chyby
systematické, zbude v některých případech z maxi-
mální přípustné odchylky pro tento pořad, která je
-+- 44 cm, sotva polovina na vliv chyb nahodilých.
Bude-li odchylka z nahodilých chyb, na př. - 30 cm,
stejného znaménka jako vliv chyby systematické, na
llř. - 20 cm, překročí celková odchylka pořadu
- 50 Cm dovolenou mez -+- 44 cm, ačkoli bylo mě-
řeno - pokud jde o chyby nahodilé - s vyhovující
přesností. Bude-li odchylka z nahodilých chyb, na př.
+ 60 cm, opačného znaménka než chyba systema-
tická, opět - 20 cm, bude výslední odchylka + 40 cm
v dovolených mezích, ačkoli bylo měřeno S nedosta-
tečnou přesností nebo byla přehlédnuta hrubá chyba.
Podle nařízení instrukce máme před měřením

opravit konstantu samoredukčních souprav o vliv
nadmořské výšky. Při změně nadmořské výšky
o + 400 in změní se délka 100 m dlouhé polygo-
nální strany o - 7 mm, při změně výšky o + 800 ID
změní se 100 m o -13 mm. Je tedy třeba konstantu
opravovati o velmi malé hodnoty. Také z náhoře uve-
deného příkladu je zřejmo, že i nepatrná odchylka
0,01 až 0,02 dálkoměrné konstanty, zaviňující v mě-
řené 100metrové délce chybu 1 až 2 cm, má nepří-
jemný vliv na výpočet polygonálních pořadů. Musíme
tedy určiti dosavadní konstantu se značnou přesností,
abychom tak nepatrné odchylky mohli opraviti, nebo
abychom zjištěného průměru mohli používat k po-
četní redukci vzdáleností.
V tomto pojednání máme na mysli u nás nejob-

vyklejší dál k orně r y a dál k orně r n é n á-
stavce Fričovy, Srbovy a Stysovy, Ker-
n o v y a osL, které mají vodorovnou lať opatřenou
noniem s nonickou diferencí 5 cm. Vzdálenosti ode-

čítají se přímo na lati s přesností -+- 2,5 cm. Máme-li
u těchto dálkoměrných souprav postupovati podle
ustanovení kat. instrukce a chceme-li při zkoušce
opticky určiti vzdálenosti s dostatečnou přesností,
je třeba měření mnohokráte opakovati. Kdybychom
na příklad chtěli snížiti střední chybu z odečtení na
-+- 0,5 cm, bylo by třeba měření 25kráte opakovati.
Také přímé měření kontrolních vzdáleností s přes-
ností větší než 1 cm na 100 m jest značně obtížné.
Méně přesnou prací mohli bychom však dospěti
k opravě dálkoměrné konstanty, která výsledky mě-
ření jenom zkreslí, neboť továrny dodávají soupravy
již přezkoušené, prosté hrubých chyb. Proto autor
doporučuje provésti před měřením pouze hrubou kon-
trolu přístroje porovnáním jedné nebo několika měl'
přímo a opticky měřených, případně zkoušku samo-
redukce u některé měřické věže a na ř í z e n í i n-
str u k c e vy h o v ě ti až p o v Ý poč tuh 1a v-
n í c h a z a u zle n Ý c h p o 1Yg o n o v Ý c h P o-
ř a d ů u r č e ním op r a v n é k o n s t a n t y dá 1-
koměrné soupravy rozborem výsledků
polygonálního měření.

Pře h 1e d n é s e s t a ven í v Ý s 1e d k ů p o 1y-
g o n á 1n í h orně ř e n í jest snadná a velmi zají-
mavá práce. Jest to bilance provedeného měření, kte-
rá ukáže vliv chyb nahodilých, systematických i pře-
hl.ed celé práce. V tabulce I. jsou sestaveny výsledky
hlavních a zauzlených polygonálních pořadů měření
provedeného dvojobrazovým autoredukčním dálkomě-
rem firmy Kern v roce 1942, v tabulce II. jsou součto-
vé hodnoty podobné tabulky z výsledků hlavních a
zauzlených pořadů zaměřených stejným strojem v r.
1938 a 1939. Výsledky prvních sloupců hodnot, ozna-
čených podle tiskopisu pro výpočet polygonálních
pořadů, podávají přehled o polygonálních pořadech
a o přesnosti úhlového měření. Poměr součtů 4. a 3.

sloupce _[ISJ = 90% jest dokladem, že pořady byly
Zs]

prakticky přímé. Průměrná délka polygonální strany

[Z s] = 80 m odpovídá dosahu dálkoměru. Prů-
[n] -26

měrná délka polygonálního pořadu [;6S
] = 1650 m

je v mezích instrukce. Počet úhlových a směrových
odchylek, kladných a záporných, ve sloupci 5. a 7. se
mnoho neliší. Součet absolutních hodnot úhlových
odchylek ve sloupci 5. a 7. je pouze 37% a 15%
dovolených mezí. Přesto, že se úhly na Kernově
dálkoměrném stroji odečítají jen jedním noniem [no-
niovým mikroskopem odhadem na 50" (dmg)], jsou
výsledky naprosto uspokojující. Větší přesnost vý-
sledků tabulky I. proti tabulce II. je důsledkem změ-
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ny způsobu centrování. Další rozbor těchto výsledků
není však zde naším úkolem.
Všimněme si odchylek délkových ve sloup-

ci 9."Skutečná odchylka Os = S - S' jest u hlavních
pořadů rozdíl mezi vzdáleností trigonometrických
bodů S, odvozenou ze souřadnic, a vzdáleností těchto
bodů S', určenou polygonovým pořadem po úhlovém
vyrovnání. Vzdálenost S můžeme považovat za správ-
nou, neboť souřadnice krajních bodů jsou známy
s přesností -+- 2 cm (lnstr. A, § 223). Vzdálenost
prvního a posledního bodu pořadu S' měla by se sho-
dovati se vzdáleností S, kdyby nebylo nahodilých a
systematických chyb. Protože polygonové pořady
jsou přímé a jsou úhlově vyrovnány·, nemají chyby
úhlové na Os podstatného vlivu. Z délkových chyb
nahodilých přicházejí v úvahu hlavně chyby v ode-
čítání a chyby v centrování stroje a latí. Chyby sy-
stematické jsou hlavně chyba z nesprávné konstanty
dálkoměrné soupravy a chyba z neprovedené redukce
na hladinu mořskou. Obě tyto systematické chyby
projevují se pro střední nadmořskou výšku V zamě-
řované oblasti stálým poměrem mezi skutečnou dél-
kou S, redukovanou na hladinu mořskou, a délkou
S', odměřenou dálkoměrnou soupravou. Tento poměr
platí pro všechny měřené vzdálenosti a nazýváme ho
opravnou konstantou dálkoměrné sou-

S
pravy: sr=Qv. Pro us~adnění výpočtů zavádíme
'h d v ·v. v S- S Os v v vvy o neJsI pomer S' S' = qV, pri cemz

O.= S - S'; V jest nadmořská výška a vztah obou
tvarů této opravné konstanty jest QV = 1 + qV.
Již prvým pohledem na sloupec 9. skutečných od-

chylek O. v tabulce I. je patrno, že tyto odchylky
nejsou způsobeny pouze chybami nahodilými, ale také
určitou chybou systematickou, protože téměř všechny
odchylky mají stejné, záporné znaménko. K dalšímu
výpočtu použijeme délkových odchylek poměrných

On "
q" = -87' Kdyby nebylo chyb, byly by všechny

q" = O. Vlivem chyby systematické vychýlí se qn
U všech bodů stejným směrem a okolo tohoto středu
kolísají jednotlivé q., v důsledku chyb nahodilých.
Jinými slovy můžeme vyjádřit další postup takto:

Ze správné vzdálenosti S" koncových bodů jednotli-
vých pořadů a ze vzdálenosti S,.,' určené dálkoměrem
odvodíme pro každý pořad opravnou konstantu Q"
nebo qn' Tato hodnota se určí tolikrát, kolik jest po-
řadů, a z výsledků, o kterých předpokládáme, že
mají stejnou váhu, vypočteme střední hodnotu
v [qnJ Cd' h b . d h vv,q = -n-' s re m c y u Je no o merem

m=-+- VJ~vT
- n-l

m
a střední chybu arithmetického průměru mJ: =V;';'
V tabulce I. byla určena střední hodnota opravné

konstanty q-t70 = - 0.00027 -+- 0,00005 pro nadmoř-
skou výšku V okolo 470 m. Takto vypočtená hodnota
q znamená, že použit.ou dálkoměrnou soupravou Ker-
novou měříme vzdálenosti 100 m s odchylkou
~ 2,7 cm: naměřených 100 m jest ve skutečnosti
pouze 99,973 m.

Střední hodnota q-t70 byla určena s přesnosti
-+- 0,00005, čemuž odpovídá -+- 5 mm na 100 m.
Kdybychom k téže přesnosti chtěli dospěti podle na-
řízení instrukce, bylo by třeba velmi bedlivého mě-
ření. Střední chyba jednotlivých výsledků m=
= -+- 0,00026 znamená, že v každém polygonovém
pořadu musíme po vyloučení systematické chyby
qV očekávat ještě nahodilou odchylku -+- 2,6 cm na
100 m nebo -+- 26 cm na 1 km od správné vzdále-
nosti. Podrobnějšího theoretického rozboru uvede-
ných vývodů není pro praxi třeba.
Téměř stejný výsledek jako tabulka I. dává i ta-

"bulka II. Úplná shoda qV jest pouze náhodná. Roz-
dělíme-li tabulku II. na 2 části, na příklad na 31 a 22
měření, bude v prvé části q-t0o =-0,00029 -+- 0,00005,
v druhé části q400 = - 0,00022 -+- 0,00005, ale oba
částečné výsledky zůstávají v mezích přesnosti arit-
metického průměru -+- 0,00005.
V opravné konstantě q470 - po případě Q470=l +
+ q470 - jest obsažen proměnný vliv redukce na
hladinu mořskou o hodnotě - 0,00007. Zbytek, vy-
násobený 100, jest stálá oprava konstanty dálkoměr-
né soupravy. U v e den é v Ý s led k y u k a z ují,
že se dvojobrazové dálkoměry s latí
opatřenou noniem výtečně hodí pro
katastrální měření.
Známe-li opravnou konstantu" QV, resp. qV příslu-

šející dálkoměrné soupravě, můžeme opraviti každoa
měřenou délku nebo opraviti přímo násobnou kon-
stantu dálkoměru na hódnotu 100 + l00-qv."A1~
vzhledem ku čtení vzdáleností na celé 5 cm jest tato
práce zpravidla zbytečnou. Vždyť odchylky souřadnic
polygonálního pořadu rozdělují se úměrně stranám!
Není proto třeba zavádět opravnou
k o n s t a n t u d o p o Iy g o n á In í h o v Ý poč t u,
ale je třeba redukovati výpočtenou délku S' a sta-
noviti opravenou délku S" = S' . QV a tu teprve po-
užíti k výpočtu skutečné odchylky po redukci
Os'= S - S" pro porovnání s dovolenou odchylkou.
Jaký vliv má tento postup, je patrno z tabulky I.,
sloupec 11. Bez zřetele na opravnou konstantu vy-
čerpali jsme 58% dovolenÝch odchylek délkových,
ve skutečnosti však jen 32%. Polygonální pořady,
na příklad č. 11, které byly sotva v mezích dovole-
ných odchylek, objeví se jako velmi přesně měřené,
jiné pořady, na příklad č. 24, které byly v dopust-
ných mezích, vybočí z dovolené odchylky. Při váze,
která se klade na dodržení dovolených odchylek, je
zřejmo, jak významné jest určení a používání na-
vržené opravné konstanty.
Sestavení výsledků polygonálního měření je prací

velmi snadnou a mělo by se prováděti v každém pří-
padě, odděleně podle dálkoiněrných souprav, střed-
ních nadmořských výšek a případně i pozorovatelů.
V uvedených případech měření soupravou Kernovou
nebylo však možno vliv osobních chyb vůbec zjistiti.
Z opravné konstanty pro určitou nadmořskou výšku
lze snadno určiti konstantu pro výšku podstatně
jinou. V Ý s led k y p o Iy g o n á In í h o měř e n í
ma j í být i p o s tup n ě při poj o v á n y k i n-
ven t á ř i k a ž d é s o u p r a v y, n e b o ť z v y Š u-
jí možnost jejího upotřebení a její
spolehlivost.
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Kdybychom měli možnost s dostatečnou přesností
změřiti vzdálenost dvou bodů vzájemně viditelných,
jinak však libovolně vzdálených, přímo nějakou
opticko-mechanickou metodou, rozřešili bychom tím
nejzákladnější problém geodetických prací. - Mohli
bychom pak prostě přímo změřiti délky stran v tri-
gonometrické síti 1. řádu a celá síť by tvořila celek,
v němž každý prvek by byl samostatně určen. Sku-
tečnost je však jiná: Jsme nuceni převzíti jednu
ze stran v trigonometrické síti 1. řádu, kterou jsme
odvodili z přímo měřené základny jako správnou
a z ní pak propočítávati délky mnohdy celých desítek
dalších stran, rozprostírajících se na vzdálenost až
sta kilometrů od zaměřené základny. Již z této struč-
né úvahy plyne, jaký stěžejní význam má v geode-
tických pracích určení základny. pro vybudování tri-
gonometrické sítě 1. řádu.

I.
Nyní se poohlédněme do minulosti.
Casově jako prvou základnu pro změření zemského

poloměru nám uvádí ředitel alexandrijské knihovny
r. 220 př. Kristem E r"a t o s t h e nes vzdálenost
mezí městy Syenou a Alexandrií v Egyptě. Vzdále-
nost byla udána hodnotou 5.000 stadií (925 km)
a koncovými body této základny byla obě jmenovaná
města. Je patrno, že označení i délka základny byly
velmi hrubé. - Je přece známo, že základny egypt-
ských pyramid byly vytyčeny téměř s milimetrovou
přesností. Proč naproti tomu E r a t o s t h e nes
uvedl délku základny tak hrubě, nelze říci. Snad, že
změření základny tak veliké přesahovalo pracovní
možnosti starých Egypťanů.
V 9. stol. po Kr. provedli arabští učenci něco, co

již se blíží našemu pojmu geodetického měření. Změ-
Hli délku 2 stupňů tak, že postupně kladli t. zv.
černý loket po délce základny a to dvakráte po sobě
(v rovině Singarské sev. záp. od Bagdadu). Poloha
základny se nezachovala.
V nové době, jakmile byla objevena a zavedena

triangulace, byla při každé takové příležitosti mě-
řena základna alespoň jedna, mnohdy i několik, se
stále vzrůstající přesností. - Prvotní základny za-
chovány nebyly a mnohé z nich byly předem určeny
k zániku (na př. při laponském měření byla pomoc-
ná základna vytýčena na zamrzlé řece!). První ve
střední Evropě zachovaná základna jest (u Wiener
Neustadt) z r. 1762, které použil Li e s g a n i g pro
své stupňové měření.

Povšimněme si dále měř í t e k, sloužících jako zá-
klad novodobých měření. - Od starověké zásady,
že člověk je měrou všech věcí, která ovlivnila mě-
řickou praxi evropských národů ve středověku, bylo
postupně pokročeno k přesnějšímu určení základní
jednotky měr. Tak na příklad starý papírový loket
český byl uložen v zemských deskách a železná kopie

tohoto "lokte byla zazděna na dvou veřejně přístup-
ných místech úředních budov (staroměstská a novo-
městská radnice v Praze). Obdobně tomu bylo i ve
Francii. R. 1668 byla zazděna do zdi pařížské radni-
ce železná tyč o délce 1 toisy. - Když r. 1735 vyslala
francouzská akademie vědecké expedice do Peru a
Laponska, byly zhotoveny podle tohoto měřítka dvě
stejné kopie ze železa, pro každou expedici jedno.
T. zv. peruánská toisa se zachovala a je prvým pra-
vzorem normální míry. Je to měřítko koncové, u ně-
hož vzdálenost ploch koncových zářezů se považo-
vala za rovnou jedné toise (1,94903632 m). Podle
tohoto měřítka byly vyhotoveny četné kopie, které
byly základem většiny geodetických prací v Evropě
do počátku druhé poloviny 19. století.
Druhým normálním měřítkem byl ve Francii zho-

tovený platinový t. zv. »metre des archives« - který
r. 1799 byl prohlášen za definitivní jednotku me-
trické soustavy. - Byl to vlastně výsledek druhého
stupňového měření, jímž se měla určiti základní jed-
notka délková, odvozená z délky kvadrantu zem-
ského.
R. 1875 bylo přikročeno k zhotoveni přesnějšího

měřítka, t. zv. metre prototype, a to podle archiv-
ního metru. Je to měřítko čárkové, zhotovené ze 81i~"
tiny platiny (90%) a iridia (10%). Bylo zhotoveno
celkem 31 exemplářů, které byly rozděleny mezi
zúčastněné státy. Prototyp Č. 6 byl vyňat a prohlá-
šen mezinárodním prototypem. Vzdálenost jeho příč-
ných rysek při teplotě O" představuje ve skutečnosti
onu míru, kterou v dnešní době nazýváme metrem.
- Jest určena s přesností větší než -+- 0,2!..l t. j.
1/ fi 000oo~. - Tento mezinárodní metr je uschován
v Sevres u Paříže v Bureau international des Poids
et Mesures.
V celku vidíme, že nejprve byla zhotovována mě-

řítka k o n c o v á (peruánská toisa z r. 1735, archiv-
ní metr z r. 1800), potom č á r k o v á (metre proto-
type r. 1875). Ale nyní po zavedení interferenční
metody obrací se pozornost opět k měřítkům k o n-
c o v Ý m zhotovovaným zejména z taveného křemene.
Dnes můžeme rozlišovati tři druhy měřítek:
a) Měř ft k o p ů vod n í (metre prototype), ulo-

žené v ústavu k tomu určenému;
b) měř í t k o nor m á I n í (odvozené) - jehož

délka byla vztažena k měřítku původnímu a kte-
ré slouží k cejchování pracovních měřítek;

c) měř ft k o p r a c o v n í (používané k měření
délek), jehož délka jest vztažena k měřítku nor-
málnímu.

Pokud jde o konstrukci a uložení původních nebo
normálních měřítek, lze stanoviti následující zá-
sady:
1. Kov nebo hmota musí býti podrobena takovému
mechanickému zpracování, aby molekulární
odolnost byla co největší I a aby bylo lze počí-
tati s neproměnností délky měřítka. - Nesmí
podléhati okysličování, musí se dát dobře brou-
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sit, býti tvrdá, ne přespříliš, míti velký modul
pružnosti, dobrou vodivost, stálý koeficient roz-
tažnosti a co nejmenší magnetičnost (deformace
při změně usměrnění magnetického pole).

2. Rozměr a tvar měřítka musí býti vhodný. Při
dané délce co nejmenší váha, při nejmenší prů-
řezové ploše co největší odolnost proti průhybu;
co největší povrchový styk s prostředím měřít-
ko obklopujícím.

3. Vhodnou úschovou má býti měřítko zabezpečeno
proti příkrým a velkým změnám teploty, ná-
razům, otřesům, při roční amplitudě teploty asi
1-2°C.

4. Normální měřítko má býti uloženo na dvou sy-
metrických podpěrách (v Besselových bodech),
jejichž vzdálenost je rovna 0,559L (nyní se
používá 0,572 L), aby průhyb měřítka byl mini-
mální.

Slitina platiny a iridia má velkou molekulární
odolnost, velkou tvrdost, pružnost, nerezaví snadně
a je méně pórovitá než platina.
Převrat v metrologii a hlavně v konstrukci základ-

nových přístrojů byl učiněn objevem i n v a r u (nik-
lové ocele) s nepatrným příměskem uhlíku, který
má nepříznivý vliv na stálost slitiny, dále křemíku,
chromu, manganu, wolframu, vanadia a j. - ne více
však než 0,5% všech. - Zmíním se o jedné nebez-
pečné vlastnosti invaru. Je velmi málo stabilní (mo-
lekulární neodolnost), při čemž nestabilnost je tím
větší, čím je menší koeficient roztažnosti. Vyjadřuje
lie to tím, že
1. invarové měřítko se postupem času prodlužuje,
nejprve rychle , později pomaleji;

2. změna délky se děje nejen postupně, ale i skoky;
3. ke změně délky dochází i vlivem tepelných
opožděných změn.

Všechny tyto změny jsou způsobovány jmenovitě
vnitřním molekulárním napětím. Proto je invar pod-
robován t. zv. umělému stárnutí.*) Ale i takto
zpracovaného invarového měřítka nemělo by býti
použito dříve než za 3--4 roky po zhotovení.
V poslední době jsou normální měřítka zhotovo-

vána z t a ven é h o kře m e n e, který má koefi-
cient roztažnosti asi jako invar = 0,4X10-6• Tavený
křemen má mnoho význačných /metronomických
předností. Je stabilní jako platina, ale lacinější; je
tvrdý, krásně se brousí, neokysličuje se, snadno se
feže a opracovává a je velmi lehký (spec. váha
= 2,5). Jediným jeho nedostatkem je, že se ho ne-
podařilo doposud přivésti v tekutý stav a proto nelze
z něho odlévati vhodné tvary. Křehkost nepadá
na váhu, poněvadž s normálním měřítkem se musí
tak jako tak zacházeti opatrně. '
Pro zhotovení měřítek lze použíti neprůzračného

taveného křemene, který se získá z křemitého písku
nahříváním v elektrických pecích. Surovina má tvar
dutÝch oválných trubek. Aby se zmenšila škodlivá
pružná napětí, musí býti podrobena thermickému
opracování, t. j. vyPálení. - Koncová měřítka, po-
užívaná při interferenční metodě, mají na svých
koncích vrchlíky o poloměru křivosti 1 m a 1fz m.

*) Popis tohoto procesu najde čtenář ve spisku: Dr. J.
N u s s ber ~ e r: Metronomie délek, knihovna Ces. ma-
tice technické, Praha 1937.

U čárkových měřítek se konce zbrousí do poloviny
příčného profilu a na zrcadlově vybroušených ploš-
kách je vyryta obvyklým způsobem osa etalonu
a příčné koncové rysky s doplňujícími stupnicemi.
Poněvadž každé měřítko má jinou vnitřní hodnotu

a jiné vlastnosti, je na snadě snaha, aby se tyto
vlastnosti vyjádřily matematickou definicí. Proto se
pro každé normální měřítko sestavuje rovnice. Při
sestavování rovnice normálního měřítka je nutno
zkoumati a uvažovati tyto vlastnosti:
1. Neustálý pohyb v délce způsobený změnami mo-
lekulárního složení látky postupem času;

2. změna délky vlivem otřesů, nárazů a náhlými
změnami teploty;

3. změna délky vlivem uložení na podpěrách;
4. tepelné změny vlivem prostředí a tepelné změny
dodatečné (jmenovitě u invaru).

Průběh změn teploty kovu závisí na jeho jíma-
vosti, hutnosti, objemu, povrchové ploše, schopnosti
absorpce tepla a od jeho vodivosti, při čemž rych-
lost, jíž změna teploty postupuje, ubývá se zvětšením
prvých tří vlastností a přibývá se zvětšením ostat-
ních tří vlastností.
Jednoduchý tvar rovnice pro výpočet délky měřít-

ka při teplotě t je tento:
lt = lo (1+ a t+ (3 t2)

kde a a (3 jsou koeficienty roztažnosti prvého a dru-
hého stupně, lo a lt jsou délky měřítka při teplotě
to a t.
Podrobnosti najde čtenář v uvedeném spisku Dr.

Jar. Nussbergera.

Poněvadž původní měřítka nelze přenášeti, neoo
s nimi dokonce měřiti základny, je nutno použíti
k měření t. zv. pracovního měřítka. Proto
důležitým aktem je porovnání těchto měřítek mezi
sebou. - Uvedu zde stručný popis komparátoru
a zásady etalonisace.*) Hlavní součásti komparátona
jsou:
1. mikrometrové mikroskopy, nejméně dva, zajišťu-
jící základnu komparátoru (basi);

2. těleso komparátoru, po kterém se přemísťuje
po kolejnicích podél osy komparátoru podvozek
nesoucí měřítko;

3. ochoz pro pozorovatele.
Mikroskopy, těleso i ochoz musí býti vzájemně do-

konale isolovány. - Podvozek nesoucí etalon má
míti možnost tří pohybů:
a) směrem pří č n Ým k urovnání měřítka v přím-
ce základny komparátoru;

b) směrem s v i s 1Ý m - k přivedéní osy měřítka
v horizontální polohu;

c) směrem pod é 1n Ý m - k postavení koncových
bodů měřítka blízko nulových bodů mikroskopů.

Mikroskopy komparátoru jsou připevněny na nos-
níku ležícím na masivních sloupech zapuštěných hlu-
boko do základu. Nosníkem jest obyčejně dutý kovo-
vý válec, obložený dřevem a naplněný vodou nebo
olejem. Jeden konec tohoto nosníku je pevně spojen
s pilířem, kdežto druhý leží volně na kovovém válci
na pilíři druhém. S přední strany je k tomuto nosní-
----------

*) Dle praxe ústavu V. N. J. J. M.
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ku připevněn rám, na kterém jsou mikroskopy v pří-
slušné vzdálenosti jeden od druhého. - U starších
typů komparátorů je nosník zhotoven z kamene.

Mikroskopy komparátoru je nutno řádně seříditi,
a to:

1. ztotožniti osu objektivu mikroskopu s nulovým
bodem mikrometru;

2. ustaviti osy mikroskopů do svislé polohy;
3. je-li mikroskopů více než dva, je nutno všechny

zaříditi do jediné svislé roviny;
4. zaostřiti mikroskopy k jediné vodorovné hladině.
Splnění druhé podmínky se zjistí rtuťovým hori-

zontem (autokolimací). Třetí podmínka se zkouší
napjatou strunou. Čtvrtá buď tím, že se přesně pod
mikroskopy urovná měřítko do vodorovné polohy
a mikroskopy se pak zaostří; poté postupným pohy-
bem měřítka se zaostřují další mikroskopy (nebo se
zaostří všechny mikroskopy na znečištěný povrch
kapalin ve spojitých nádobách, podstavených pod
mikroskopy). .

Po kolejnicích pohybuje elektromotorek (na třetí
kolejnici) čtyřkolovým vozíkem s plošinou, na níž
jsou dvě vany, do kterých se ukládají porovnávaná
měřítka. Má-li se určiti rovnice jednoho měřítka
ze srovnání jeho s etalonem, jehož rovnici známe,
nebo konečně, jde-li o určení rozdílů délek při růz-
ných teplotách (koeficienty roztažnosti a a (J jsou
známy), kladou se měřítka do jediné vany. Mají-li
se určiti tepelné koeficienty a a {J a současně i.délka
měHtka při libovolné teplotě t, je nutno uložiti mě-
řítka do různých van, při čemž ve vaně s etalonem
se udržuje stálá teplota, na příklad 0° nebo 20° C,
a ve vaně určovaného měřítka se teplota mění podle
potřeby.

Vany mají dvojité stěny. Vnější komora se naplní
vodou, jejíž teplota je regulována elektricky, a vnitř-
ní je prázdná. Vany musí býti pečlivě isolovány od
vnějších vlivů tepelných. Ve víku vany jsou dva
malé otvory se zásuvnými víky, kterými lze pozoro-
vati konce měřítek mikroskopy.

Pozorovatelé jsou isolováni tak, aby vliv teploty
jejich těla se neprojevil deformací mikroskopů. Ocho-
zy pro pozorovatele se pohybují současně s podvozky,
nesoucími měřítka.

Etalonisace se děje symetricky (i časově): e t a-
Ion - měř í t k o - e t a Ion. Jsou-li dva pozoro-
vatelé A a B, postupuje se takto:

Etalon N:
odečtení teploty etalonu N;
tři páry současných odečtení (pozorovatel A

vlevo) - přeměna pozorovatelů;
tři páry současných odečtení (pozorovatel A

vpravo;
odečténí teploty etalonu N.

Měřítko M:
odečtení teploty měřítka M;
tři páry současných odečtení (pozorovatel A

vpravo) - přeměna pozorovatelů;
šest párů současných odečtení (pozorovatel A

vlevo) - přeměna pozorovatelů;
tři páry současných odečtení (pozorovatel A

vpravo) ;
odečtení teploty měřítka M.

Etalon N:
odečtení teploty etalonu N;
tři páry současných odečtení (pozorovatel A

vpravo) - přemístění pozorovatelů;
tři páry současných odečtení (pozorovatel A

vlevo) ;
odečtení teploty etalonu N.
Popsané výkony představují jednu skupinu pozo-

rování. Takové skupiny se tvoří dvě i více, podle
potřeby.

Uspořádání komparátoru pro etalonisaci drátů in-
varových jest obdobné jako u komparátoru s krát-
kou základnou. Délka base je dána délkou drátů (či
pásem), které mají býti srovnávány. Vzdálenost mezi
mikroskopy je 3, 4 nebo 5 m podle toho, jakým
měřítkem je délka base určována.

Z uvedeného vidíme, že pro etalonisaci drátů po-
třebujeme vlastně komparátory dva. Prvý o basi 3,
4 nebo 5 m, kde jsou mikroskopy od sebe vzdáleny
po 1 m a na kterém si porovnáme normální měřítko
s prototypem metru, a ť!ruhý o délce etalonovaných
drátů, kde jsou mikroskopy od sebe vzdáleny 3, 4
nebo 5 m. Tyto dva komparátory můžeme spojiti
v jediný tím, že v prvém intervalu umístíme mikro-
skopy po 1 m a tím si umožníme přechod od lmetro-
vého etalonu k 3metrovému (resp. 4metrovému nebo
5metrovému) normálnímu měřítku a dále k určení
délky celé base 24 m (50 m) dlouhé.

K zavěšení drátů pod mikroskopy jest u každého
komparátoru zařízení k upevnění polních kladek, kte-
rých se užije při měření; vyloučí se tím vliv různého
tření. Jedno porovnání drátů zahrnuje: určení délky
base, určení délky etalonovaných drátů a opětovné
určení délky base.

Při určení délky base postupuje se takto: Dva
pozorovatelé odečtou teplotu normálního měřítka,
měřítko urovnají pod mikroskopy čís. 1 a 2, pokud
lze nejblíže nulovému bodu. Potom nastaví současně
nitě mikrometru na koncové rysky měřítka a odečtou
na bubínku mikrometru čtení a a b. - Po posunu
o celou délku urovná se měřítko tak, aby se nulový
bod zadního jeho konce kryl s nití druhého mikro-
skopu, jehož bubínek ukazuje čtení b. Potom se opa-
kuje čtení podle mikroskopů a dostaneme čtení b I
a o atd. - Po »projití« celého komparátoru si pozo-
rovatelé vymění svá místa a »projdou« s měřítkem
komparátor opačným směrem. Nakonec odečtou
teplotu měřítka.

Celková délka komparátoru B je dána vzorcem
(při 3metrovém měřítku a délce komparátoru 24 m):

B = 8N - a j,ll + (b - bl) j,l2 + (o - CI) It,+...
...+ (h - hl) j,l8 + i j,l9 + 8 N ani (tm - to)

kde:
N je délka normálního měřítka při teplotě to,
tm střední teplota normálního měřítka,
am střední koeficient roztažnosti pro interval od

to do tm, o-

j,ll' j,l2' /I" •••• ,u" - hodnota bubínkového dílku.
Dráty (pásma) se určují až šestkráte, a to tak,

že se zjistí po třech párech čtení u dílků 20, 40,
60 mm. Potom se zavěsí další drát. Po absolvování
celého souboru drátů si pozorovatelé vymění místo
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.1S' dráty se kladou pod mikroskopy komparátoru ve
zpětném pořadí. Délka drátu je dána rovnicí:

Lo = Bm + 01 ;..tl - Og ;..tg - Ln am (tm - to)
ltde

Bm je délka base,
o o střední čtení mikroskopů 1 a 9 při nastaveníl' 9
na stupnice drátu,

tm střední teplota etalonisace,
am střední koeficient roztažnosti drátu pro inter-
val od to do tmo

Etalonisaci drátů lze provésti též tak, že změříme
určovaným drátem kontrolní základnu, jejíž délku
přesně známe a zpětným postupem si odvodíme délku
drátů (pásem) včetně osobních chyb pozorovatelů.
Kontrolní základna bývá 240-960 m dlouhá a je
násobkem 24metrové délky drátu. - V Říši mají
takovéto základny dvě, 240 a 960 m dlouhé. - U nás
byla v letech 1937-39 vybudována obdobná kontrol~
ní (zkušební) geodetická základna v oboře Hvězda
u Prahy o délce 960 m a její popis je tento: Osazeny
byly celkem 4 zajišťovací značky: dvě koncové (I.
a III.) ve vzdálenosti předběžně zjištěné 959,824 m
a jedna střední (II.). Mimo to byla ve vzdálenosti
24 m od značky I. osazena IV. pomocná značka. -
Hlavice značek 1., II. a III. jsou v nadmořské výšce
366,60 m. Vlastní zajišťovací kovové značky jsou
z Monelova kovu, dobře vzdorujícího povětrnosti.
Hlavice těchto značek jsou chromovány a je v nich
vyryt křížek se zajišťovacími tečkami. Tyto značky
jsou zasazeny do hlavice betonového sloupce 40X40
cm jehož základy jsou stupňovitě rozšířeny na roz-
mě~ 1,50X1,50 m. Výška betonových sloupců je
3,10 m u značky I., 2,90 m u II. a 1,40 m u III.
Po osazení značek I. a III. byla značka II. přesně

vytyčena do směru mezi značkami I. a III. s chybou
Mll = -+- 1,2mm. Rovněž talt i pomocná značka IV.
Přístup a měření na značky, které jsou hluboko pod
zemí, jest umožněn betonovou šachticí o sVě~losti
1 m, kterážto konstrukce je od vlastní značky Isolo-
vána vrstvou zeminy. Sachtice je na povrchu uzavře-
na těžkým litinovým. příklopem. - Mimo to jsou
značky chráněny zvláštním příklopem z nerezavějící
oceli, který je nasazen na hfavu betonových sloupů
a zalit parafinem.

Měření základen se děje základnovými přístroji.
:Nechť jde o jakoukoli konstrukci základnových pří-
:strojů, musí každá vyhovovati těmto požadavkům:

1. Teplota měřítka musí se dát po celou dobu mě-
ření dosti přesně zjistit;

2. koeficienty roztažnosti musí býti přesně známy;
3. v soupravě základnového přístroje musí býti
přesný komparátor pro porovnání pracovních
měřítek v libovolný čas;

4. u základnových přístrojů s měřítky tuhého prů-
řezu musí býti zařízení k doměřování malých
intervalů mezi sousedními měřítky;

.5.měřítka na podstavcích musí býti přesně a pev-
ně uložena, každá odchylka od žádoucí polohy
se musí dát zjistit;

6. u soupravy musí býti zařízení k promítnutí po-
čátečního a koncového bodu základny, dále k ní
přísluší theodolit, nivelační přístroj, měřítko pro
doměřování zbytků a j.

Lehce pochopíme, že určení teploty u všech kovo-
vých měřítek má velký význam. V minulosti byl
tento problém řešen používáním t. zv. bimetalických
přístrojů, u nichž teplota měřítka byla určována roz-
dílem délek dvou tyčí z různých kovů o velmi roz-
dílném koeficientu roztažnosti. - Pozdějšími výzku-
my německého geodeta For s t e r a bylo zjištěno,
že naděje kladené na tento způsob určování teploty
se nesplnily pro dodatečné a nerovnoměrné tepelné
změny obou tyčí; zjistilo se též, že základnové pří-
stroje s jednoduchými měřítky mají menší systema-
tit kou chybu.
Praxe při měření základen je dána vlastnostmi

měřítka, kterého použijeme. - Základnové přístroje
rozeznáváme:
1. s měř í t k Y tuh Ý m i, koncovými nebo čárko-
vými;

2. s měř ít k y n e tuh Ý m i - invarové dráty
24 m dlouhé a 50metrová invarová pásma.

Měření tuh Ý m i základnovými přístroji dává
obraz přísné metodiky přímkového měření, poučné
i pro geodeta, který si chce osvojiti techniku měření
se soupravou Jiiderin-Guillaumovou.
.Zaměření základny koncovými měřítky je charak-

terisováno postupným kladením několika (obyčejně
čtyř) koncových měřítek v jediné přímce, mezi nimiž
nepatrné rozdíly jsou doměřovány různým způsobem
(geódetickým klínem, výsuvným pravítkem). Při
použití čárkových měřítek rozestaví se v měřické
přímce ve vzdálenosti rovnající s'f délce měřítka
mikroskopy s mikrometry (obyčejně osm v soupra-
vě), jejichž vzdálenosti nulových bodů jsou promě-
rovány podloženými čárkovými měřítky (vlastně
průměty nulových bodů). Proto stačí v této soupravě
pouze jedno nebo dvě měřítka.
Při měření základny přístrojem Jaderinovým-Guil-

laume-ovým nutno provésti tyto výkony:
1. připravit základnu k měření;
2. rozestavět značkové stojany v rovině měření;
3. přesně určiti vzdálenost mezi jednotlivými pře-
stavami (invarovými dráty);

4. určiti teploty drátů;
5. určit výškový rozdíl mezi hlavicemi sousedních
značkových stojanů.

Počáteční a koncový bod základny se provažuje
promítací tyčí. Zanivelování hlavic značkových sto-
janů se děje velmi pře~mě.
Základny se měří*) soupravou šesti drátů, a to

tak, že se základna rozdělí na tři úseky a každý
z těchto úseků se měří dvěma dráty tam a druhými
dvěma zpět v tomto pořadí:

Úsek základny I. II. m.
Dráty tam 1; 2 5; 6 3; 4

zpět 3;4 1;2 5;6

Na každé přestavě se odečítá vzdálenost 3--5krát
za sebou.

*) Podle instrukce pro měřeni geodetickýchzákladen
v Rusku.
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R. 1936 byla zaměřena základna u Feledinců býv.
VZÚ takto:

Délka základny byla vytyčena na násobek 24 m
a rozdělena na 5 úseků. Koncové i mezilehlé značky
tiyly stabilisovány betonovými bloky s osazenými
bronzovými značkami, označenými křížkem. Ve vzdá-
lenosti 24 m od západní koncové značky byla osaze-
na značka pomocná. Délky určené koncovou a po-
mocnou značkou bylo používé.no jako z á k Ia dny
srovnávací.

Základnový přístroj, kterým byla základna zamě-
řena, sestával ze 4 invarových drátů o délce 24 m,
14 značkových stojanů, 5 napínacích stojanů, nive-
lačního stroje fy Zeissovy s planparalelní deskou
a j. příslušenství.

Měření provedli: velitel jako zapisovatel (a 1 po-
mocník), 1 nivelátor, 2 odečitatelé drátů, 8 nosičů
drátů, 2 figuranti u závaží, 2 stavěči značkových
stojanů, 2 přenášeči stojanů a 4 figuranti u nivelace.
- Měření bylo provedeno tak, že každého pracovní-
ho dne před i po měření byly všechny dráty porov-
nány na kontrolní základně, a to nikoli přímo na hla-
vicích osazených značek, ale pomocí centrovaných
hlavic značkových stojanů. - Každý pracovní den
byl zaměřen jeden úsek základny všemi dráty jednou.
Tření na kladkách nemělo překročit 50 g: Cetlo se
na každém drátu pětkráte a mimo to vzdálenost
hlavic značkových stojanů v každé přestavě byla
určena všemi čtyřmi dráty. Byla tedy délka jed-
notlivých přestav určena dvacetkráte. Na stupnici
invarových drátů se odečítalo současně bez lupy
1\ zapisovatel na místě kontroloval rozdíly čtení.
Rozdíl nesměl přesáhnouti 0,2 mm. - Při 'měření
výšek hlavic značkových stojanů nad nivelovanými
kolíky v, zemi bylo použito hůlky dělené na mili-
metry. Zaměření jedné přestavy trvalo průměrně
6 minut. Výškové rozdíly mezí jednotlivými mezi-
lehlými značkami a délky jednotlivých úseků byly
zjištěny takto:

I + 2,5696m
II + 4,0008m

m -2,5228m
IV -2,8127m
V -1,9321 m

Základna

-1295,70226 m + 0,65 mm
-1247,50556 m + 1,02 mm
-1248,04167 m + 0,69mm
-1247,90536 m + 0,76 mm
-1247,85503 m ± 0,66mm

6287,00988m + 1,72mm

Délka základny přepočítaná na hladinu mořskou
je tato:

Nadmořská výška koncové značky západní je
180,3300 m a východní 179,6328 m. - Měření samo
bylo vykonáno ve dnech 8.-25. října 1936. Prvá
etalonisace drátů byla provedena 9. září 1936, druhá
21. prosince 1936.

Slabinou základnového přístroje s invarovými drá-
ty je:

1. etalonisace je časově dosti vzdálena od doby
měření základny;

2. snadná změna délky měřítka, jmenovitě pří trans-
portech.

Těmto nedostatkům by se dalo čelit:
1. konstruováním polního přenosného interferenč-

ního komparátoru;
2. používáním invarových pásem, která mají vět§í

stabilitu než dráty (v USA jsou používána
50metrová invarová pásma.) ,

V celku lze říci, že jsou dva způsoby měření dráty
neb pásmy:

a) každá přestava je měřena několika dráty neb
pásmy, ale toto dvojí měření nemá charakter
nezávislosti;

b) celá základna je samostatně měřena jedním
drátem neb pásmem a pak teprve druhým.

Ani prvá, ani druhá metoda nekontroluje spolehli-
vě stabilitu značkových stojanů. - Ale ani tyto ne-
dostatky neubírají na ceně výsledkům, docíleným
dráty neb pásmy při měření základen. Hodnota vý-
sledků docílených dráty neb pásmy oproti starším
přístrojům je nepochybná.

Přehlédneme-li uvedené pomůcky a metody při
měření základen, vidíme, že v každém případě must-
me přejíti od metru prototypu k pracovnímu měřítku
a od tohoto k délce základny. ,........Uvažujme délku
základny = 5 000 m. - Použije-li se měřítka o délce
5 m, je postup tento: Prototyp metru byl porovnán
s pracovním měřítkem, čili základní délka byla při
určité laboratorní přesnosti pětkrát zvětšena a takto
získaná délka byla porovnána s délkou základny, čili
zvětšena při určité přesnosti 1000krát.

U invarových pásem 50 m dlouhých je délka met1"1l'
prototypu .laboratorně zvětšena 50krát a tato je v zá-
kladně položena stokrát.

Poněvadž je jisto, že srovnání v laboratoři je ne-
pochybně přesnější než měření v poli, mám za to, že
50metrové pásmo je nejvhodnějším měřítkem pre
měření geodetických základen.

Jako příspěvek k zdokonalení metod při měřeni
základen doporučuji uvážiti tento námět:

Souprava základnová by měla obsahovat 3 souQo-
ry pásem jakož i další obvyklý inventář. V jednom
souboru by bylo: 1 pásmo o délce 48 m a 2 pásma
o délce 24 m. Nazveme-li kratší pásma písmenami
a i b, delší pásmo písmenou A a dále nazveme-li prvé
položení těchto pásem v základně a" b

"
A" druhé

a?, bo, A? atd., postupovalo by kladení pásem v zá-
kladně takto:

a, - bl'- a2 - AI - b2 - a3 - A2 - b3 - a,t-
- A3 - b4 - as - A •.... atd.,

a to tak, že počínajíc od počátku základny by se
položila 3 krátká pásma (a, - b, - a2) a potom p0-
čínajíc opět od počátku by se položilo dlouhé pásIl1e'
(A,) a nyní dále dvě krátká pásma (b2 - aR) -
navazuje na konec krátkého pásma a2 - a dále dlou-
hé pásmo A2 navazuje na konec pásma A,. - V pod-
statě by byla základna měřena dvakráte při pře-
skáčkovém použití těchže značkových stojanů pro
pásmo delší ve sledu následujícím po určení vzdále-
ností přestav pásmy kratšími.

Touto metodou by se dosáhlo větší nezávislosti
obou měření a byla by kontrolována stabilita značko-
vých stojanů. - Celkové použití tohoto základnové-
ho přístroje by bylo obdobné, jak bylo dříve uvedeno.
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Na mezinárodním geodetickém sjezdu v Lisaboně
byl r. 1932 podán návrh, aby každý stát si vybudoval
svou vlastní základnu kontrolní (viz vpředu) o délce
500-1000 m, jejíž délka by byla co nejpřesněji ur-
čena. Tři z těchto základen by sloužily ke spojení
základen všech států. (Pozn. Tento návrh byl u nás
již proveden vybudováním kontrolní základny ve
Hvězdě.) Tímto návrhem byl učiněn vlastně krok
k vybudování jakési délkové jednotky vyššího řádu
než je m e t r e pro t oty p e.

Právě tak, jako v metronomii bylo nutno pokročiti
od zazděné toisy k metru prototypu, bude nutno
od dnešní základny pokročiti k basi, která by zaru-
čovala aspoň takovou stabilitu, jakou má dnešní
etalon. - Mám za to, že délková hodnota metru
prototypu je příliš malou a vzdálenou jednotkou, aby
mohla žádoucím způsobem spojiti trigonometrické
sítě v rozsahu byť i jen evropském. Domnívám se,
že kdyby při stupňovém měření z délky kvadrantu
byla odvozena délka base o náležité stabilitě, jakožto
délka základní (primární), a z této délky teprve
odvozena délka metru prototypu, jakožto délka od-
vozená (sekundární), že tím by na svém významu
ztra ti! doposud uspokojivě nerozřešený problém:
»Přesné určení délky základny a její stability.«

Nelze přece neustále vycházeti i při sebedŮlllyslněj-
ších mechanických pomůckách od jednometrové
vzdálenosti a po staletí věčně se vraceti k témuž roz-
měru, pro geodetickou bezprostřední potřebu povět-
šině nepoužitelnému; podle dnešních technických
možností můžeme si přece vybudovati měřítko, které
by v sobě soustřeďovalo i vlastnosti metru prototy-
pu, i vlastnosti trigonometrické základny.
Bylo by předčasné, definovati zásady, které by

k vybudování takové základny měly sloužit. Ale jsem
přesvědčen, že k vybudování takovéto základny do-
jde, i když se zdá"že interferenční metoda hravě pře-
koná problém, na který vynaložili geodeti 19. století
tolik úsilí: »Přesné určení délky základ-
ny.«

Pomůckya prameny:

F. N o v o t n ý: Nižší a vyšší geodesie.
Dr. J. R y š a v ý: Vyšší geodesie (Praha 193819).
Dr. J. R y š a v ý: Měření délek invarovými měřítky

r..etuhými (Praha 1918119).
E. Cu ber: O měření země (Praha 1874).
Dr. Jar. N u s sb e r g' e r: Metronomie délek (Praha

1937). .
Kr a s ov s k ý-Da n i lov: Příručka vyšší geodesie.
Ing. B. P o Iá k: Zpráva o měřen •. základny u Feledin-

ců (Sborník Ceské akademie práce 1939).
Ing. K. S rb a: O geodetické základně ve Hvězdě

(Zprávy veřejné služby technické 1940).

ZEl1IĚ:JIĚ:ŘIUKÁ PRAKSE

Příspěvek k řešení zpětného protínání Jednoduchým
počítacím stro.jem.

Stanovení souřadnic nově určovaného bodu zpět- Úseky u, v se stanoví jako prl určovam nepří-
.ým protínáním bylo řešeno buď za předpokladu stupné kolmice. Výhodou tohoto postupu je nejen
C o II i n s o v a pomocného bodu, nebo ještě častěji Q :..X
aa podkladě postupu Cassiniho různě. Dosavad- _ '~"""'~:!'1'

ní způsoby dávají zpravidla pouze jedny výsledné // / Q'~ ÓX.

lOuřadnice určovaného bodu, takže je nezbytno při- I /90'., "I ./

pojovati vždy zvláštní kontrolní vzorce, aby se za-. /: 90'0< \;/11 . ó~"" ' .. /''';'~I
jistila správnost vyčíslováni. I s/ dl( •• : ,.., P'::

I / ---- 9~

V tomto článku podávám další, nanejvýš jednodu- I / "

ehé řešení za předpokladu způsobu C a s s i n i h o, :, / ,..,. :
které poskytuje kontrolu výpočtu tím, že dává pro ~\~ .--:;~ : "'v', I

hledaný bod d voj e souřadnice tak, jak jsme zvyk- :\c.:::..:..:..:..ď~A' u A: 11 '""c, 'I

li ;:,,:;~~~:. l;::::'7::)V,Ý~:::~n'o.ss1- ~~ ;: ~-"!N\~"~ ~.~. _ "', •
niho body A, B dávají s bodem M trojúhelník A M B, ""'N), ____.. ,

, N \, • ___.... '" i
pro jehož vrcholy známe souřadnice a tím všecky Al,- N'.- "cM' .B,v~<lX'--'-"'-1'",8t-1" - - ~'iiťB
určovací částky. Jeho vy'ška M N= m utíná na <lY•••• '" B~".p

'~ /C a s s i n i h o přímce A B úseky u, v, které možno ~. . __/
stanoviti a pak lze počítati souřadnice nově určova-
ného bodu N dvakrát, a to z podobnosti pravoúhlých
trojúhelníků A N N" a B N N' s trojúhelníkem
A BA".

naprostá elementárnost, nýbrž i vyřazená působnosí:
algebraických znamének v jistém úseku, což je za-
jisté i na prospěch výkonnosti počtáře.
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1. Souřadnice Cas8Íniho bodů AJ B.

Z podobnosti pravoúhlých trojúhelníků A Q AI a
MQM' plyne:

s
,1 YAQ = - .,1xMQ,

a
s

,1 XAQ =- .,1 YMQ .')
a

Ale z pravoúhlého trojúhelníku A M Q
s

=tg (90-a) =ctg a.
a

,1 YAQ = ,1 XMQ. ctg a,

,1 x AQ = - ,1 YMQ • ctg a.

Souřadnice bodu A jsou tedy:

YA = YQ + ,1 YAQ, XA =XQ + ,1 XAQ

Docela obdobně

,1 YBP = ,1 XPM . ctg{3,

,1 XBP = - ,1 YPM . ctg (3,

takže souřadnice bodu B jsou

YB = Yp + ,1 YBP, X/3 =Xp + ,1 X/3P (4)

Na kontrolu správně vypotčených rozdílů souřad-
nicových podle rovnice (1) a (3) možno používati
s dostatečnou jistotou vzorců, jež plynou ze součtů
obou jmenovaných rovnic, totiž

,1 YAQ + ,1 XAQ = U XMQ - ,1 YMQ) . ctg a,

L1 YBP + ,1 XBP = (,1 XPM - ,1 YPM) . ctg {3,

2. (jseky na Cassiniho přímce.

V tomto oddílu se počítají rozdíly souřadnicové
beze zření na algebraická znaménka, tedy se pouze
odčítává vždy menší souřadnice od větší. Je nutno
sestaviti rovnici pro poloviční součet a pro poloviční
rozdíl hledaných úseků u, v.

v+u AB-2-- = -2-- =Kv a)

A B = V ,1 YA-B2 + AX~~2.
Zkouška: 2K,=AB.

Výška M N = m vychází z pravoúhlých trojúhel-
níků A M N a BM N takto:

m2 =d,2 - u2= d22 - v2•
d22 - d,2 = v2 ~ u2•

Dosadí se bez e z ř e n í n a a I g e b r a ic k á z n a-
ménka: .

,1 Y/ + ,1 x/-U Y,2 + ,1 x/) = (v + u) • (v- u)

,1 y22- ,1y/ + ,1 X2
2 -,1 X,2 =A B (v -u).

(,1 Y2 + ,1 Y,) U Y2 - ,1 Y,) +
+ (,1 x2 + ,1 x,) (,1 x2 - ,1 Xi) = A B . (v - u),

1) Indexy se vztahují na rozdíly souřadnic dotčených
bodů. Tak znamená Y AQ rozdíl Y 4 - YQ. Podobně
.t1xMQ=X,Il-XQ. Podobně je tomu i dále. Proto při
praktickém vyčíslování třeba dbáti přesně indexů, poně-
vadž podle sledu indexů se řídí také znaménko souřadni-
cového rozdílu.

neboli
,1 YAB U Y2 - ,1 Y,) + ,1 XBA U x, + ,1x2) =

=AB (v-u),
takže

j)-=!!, = t:1. ?J..J13J4.Y2=-,1 Y,) + ,1 XBA(LI_~l + ,1x2)
2 2.AB

Dosadíme
,1 Y2 - ,1 Yl = I, ,1 x, + ,1 x2 = II.

v - u ,1 YAll . I+ ,1 XBA . II m .-2-= .---- ..=-c, -=- ------ = ---ece_=-= = K2 (6)
2.AB 2.AB

Z k o u š k a: 2. A B . K2 =m.
Z rovnice a) a (6) vychází:

v=K1 + K2•

u=K1-K2•

Součet v + u musí se rovnati A B.

3. Souřadnice bodu N.

a) Od bo d u A.
Z podopnosti trojúhelníků A NN" a A B A" plyne:

u
,1 YNA = -==. ,1 YBA =2

"
,1 YBA,

AB
položí-li se

u
,1 XNA = .,1 XBA = 2, . ,1 XBA (6b)

AB
b) Od bodu B.
Z podobnosti trojúhelníků A N N" a A B N"

v
,1 YNB == .,1 YA/3 = 22, ,1 YAB, (7a)

AB

v
,1 XNB ==-. ,1 XAB = 22, ,1 XAB.

AB
c) S o u řad nic e bod u N. Vycházejí

m o, ale zapisují se pouze jedny.

YN= YA + ,1 YNA = YB + ,1 YNIJr

XN =XA + ,1 XNA = XB + ,1 XNB.

4. Příklad z instrukce AJ

příloha 73/2, je připojen v tabulce.2)

P o zná m k a: Početní vzorník se zdá rozsáhlejší,.
nežli ostatní podobného druhu, poněvadž každý oddíl
je podrobně rozepsán i s kontrolami. Výpočet je však
zcela zmechanisován a jde rychle od ruky.

Obr. 1 a 2, SIA, Praha. - Prof. Ing. Dr. AI. Tichý.

2) V instrukci A jsou označeny dané body i určovaný
bod pouze obecnými písmeny. Přisoudil jsem jim libovolná
čísla, aby navržený početní vzorník bylo možno ve všem
vyplniti. Souhlas výsledných souřadnic je úplný; a to na-
vzájem i s výsledkem instrukce.
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Q

/'. ~
A /.51 .,.~;" ••• :

.'-~-.'Y'\'.áz \ J

•.••.•.• Ir' '. ~
.......... -.'.

B

Určovaný .bod: O 17

I Dané body I
I císlo-l

I Označení I Název I

I_-~. ...I'~_!~--l
1- ~ :2~~ ··1
II IX I 76° 33' 45"

477889,78

476559,82

474256,27

I
!

1325499,88

1325406,86
lItn;»~\'í";' "r-
81° 37' 00"

a) Souřadnice Cassiniho bodů A}B. I Kontrola:

.dYAQ= .dx~IQ· ctga, .dXAQ= -.dYMQ· ctgIX, Y A = YQ + .dYAQ' XA=XQ + .dX\Q I .dYAQ+.dXAQ= (.dX1IQ- .dYMQ)·ctgIX

.dYBP=.d XpM' ctg(1, .dXBP= - .dYPM' ctg (1, YIl = Yp+ .dYBP, XB= Xp + .dxIlP I .dYBP+.dXBP = (.dXPM-.dYPM)· ctg (1

::: I~[~,::;:':I::~':I-i 1':'''1~=;1:1~,;3;:t;;I~I;$:'55f~~C~:g~al=i9::*
.dYAQ.-! 399,30 I .dX~QI+1 317,761 .dYBP I I 13,71 .dXBP-I+1 339,4711.dxpM - .dYPM + 2210.5!!.

: I I (.dXPM - .dYPM) ctg(1 + 325,77
YA I 477490,481 XI 11327488,851 YB I 474242,561 XB 11325746,331 .dYB!'+.dxBP + 325,76

A B = V.dYAB' + .dXA~'~_=~= (.dy, + .dYl) (.dY.- .dYl) + (.dx,+.dx1) (.dx,-.dx1) _ .dYAB· 1+ .dxBA· II _ .!!!... _ K
2 2.AB - 2.AB -2AB- I

v+u AB-------K~ - 2 - 10

- ::::-+- ::::::~I-:::::-r- ':::::::::::
__ .dY'----_ J~I930,661 .dx, .11988,97 .dYAB· I

.dy. . 2317,26 .dx, 246,45 .dXBA' II
_I

.dy,-.dy,=I \1386,60 .dX1+.dX1=I1I· 2235,4211 Součet = III

I 1925,4331 u I 1 760,3971 v; u=~B =K1

Il
v+U=~=K
2 2.AB •

I AB1 I 13585360,2768

I AB I 3685,8312.AB! 7371,66

·1 4 503 565,8720

-I 3895264,0584 Zkoušky:

u
),1=AB

V
),,= AB

),1 \+\ 0,477612

),1' .dYBA \=\ 1551,25

I ),1 IJ
I )"..d XBA I-I

),. 1+1
~~;':I+I I ), I" -'-__' 1---'I ),•. .dXAB +1 910,27

Von
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LITERÁBl'"Í l'"OVIl'"KY
Posudky.

A n t. Pro ke š: Tachymetrické tabulky »T a t a 100«
pro výpočet vodorovnÝch vzdáleností a výšek tachymetric-
ky určených bodů v setinném dělení kvadrantu Brno 1943
Tisk a náklad Národní knihtiskárny v Dol: Kounicích;
stran 120, formát BJ5, cena brož. výt. v kartonovém obale
K 85,-, váz. K 100,-. V komisi má Jednota čes matem
a fys. v Praze II., Žitná 25. .'
V r. 1934 a 1935 publikoval autor v Zeměměřičském

věstníku své první tacheometrické tabulky na několika
stránkách pro oba způsoby dělení kruhu; tabulky před-
pokládaly užití počítacího stroje a obsahovaly v deseti-
minutovém kroku čtyřmístné hodnoty 100 cos2 u a 50 sin 2u
pro vertikální úhly u do' 500 (60g). Zvláštní otisk je již
rozebrán. Tabulky vyšly také jako tovární tisk u Zeisse
v pě~i jazycích. Popis tabulek s ukázkou podal prof. Dr.
A. TIchý v XIII. svazku Teysslerova-Kotyškova Technic-
kého slovníku.
Tytéž dvě funkce tabeloval také Dr. F. Reger s různým

krokem u vzdáleností a výšek (Tachymetertafeln flir neue
TeilUllf.?, Stuttgart 1940). Mimo to jsou známy tabulky
Orlandlho, Jadanzovy, Jordanovy, Louis-Cauntovy, Nomi-
co~ovy~.p?~SOVy a Rohrerovy. Z uved~ných považuji za
neJzdanleJsl tabulky Regerovy, poněvadž podle nich může
inženýr vyčísliti tacheometrické údaje bez počítacího stro-
je přímo v poli. Určitou nevýhodou u nich je však listování
v objemné knize o 484 stranách.
Stinné stránky dosavadních tabulek dobře vystihl autor

nového díla »Tata« zavedením praktického 'rozměru obje-
mu a uspořádáním knihy. Pochvalme mimochode~ hned
i bezvadný tisk, kvalitní silný papír a nízkou cenu Od
původních se nové tabulky liší tabelováním členu kl sin2u
jenž vznikl rozkladem rovnice D = kl cos2u = kl - kl sin2d
a který při malém sklonu u má hodnoty, s nimiž se lehce
operuje z hlavy. Druhá, pro převýšení potřebná funkce.
kl ! sin 2u, je stejně jako první vypočtena pro kl = 10, 20;
30, ... 100 a pro u od O do 50g v intervalu O02g· každá
dvojstránka knihy vyčerpala tedy 1 grád arg.um~ntu a.
Označení setinné minuty v argumentu a písmenem c byl
bych býval raději nahradil znakem " poněvadž v knize je
použito téhož písmene také pro součtovou konstantu.
Pro starší dalekohledy s addiční konstantou připojil

autor pomocnou tabulku funkcí c COSaa c sina pro každý
grád od O-50 a pro c = 10, 15, 20, .. , 55 cm.
V dodatku k tabulkám zpracoval Ing. Prokeš na pěti

stranách výňatek z hlavní tabulky a pojmenoval ho »Tata
5«; dostane se samostatně u téhož komisionáře. Jsou v něm
ho.dnoty jakyo v ~lavní tabulce, ale v kroku 0,11:; interpo-
lUJe se v nem dIferencemi v tabulce P. P. S~mostatným
vydáním dodatku sledoval autor jistě ten úěel,aby se
hlavní tabulky zbytečně neopotřebovaly.
. Výhodnost nových Prokešových tabulek byla zřeima
1 nakladatelství H. Wichmanna v Berlině-Grunewaldu
které zakoupilo část nákladu a vydalo pod titulem Tachy~
metertafeln »Taja 100«.
Doporučuji zeměměřičům Prokešovy tabulky co nejlépe.

Štván.

Jan Ho f ma n: Nové technické dílo v starém městě,
vesnici, přírodě. Vydala Ceská Matice technická 1943,
78 stran, formátu AJ4, 118 obrázků, cena brož. K 75,-.
Ochrana památek usiluje o zachování všech-vědecky,

umělecky i přírodně důležitých předmětů, které dokumen-
tují vývoj a činnost člověka, jeho kulturu a tvořivost pří-
rodv. Ochranářství se původně omezovalo výlučně na před-
měty umělecké, avšak ja'k dobou se uglaJií9vala technika
a y~zr~ta.l jej~ vliv n~ ráz pří~?dy, počína~o s\ o{'h~anářství
vSlmatI 1 kras kraJmy a prlrody. Vzmkl konflIkt mezi
techniky na jedné straně, kteří tvrdili, že technický pokrok
nelze brzditi ochranou přírodních krás a star~rch hodnot
stavebních, jestliže překážejí civilisačnímu pokroku a mezi
ochranáři na straně druhé, kteří byli ochotni )konservo-
vati« život i na úkor samozřejných moderních požadavků
hygienických. dopravních a jiných, jež chtěla technika
svými prostředky ve prospěch lidstva vybudovat. Tento

spor se projevil v minulém století zvláště výrazně v měs-
tech. V XIX. století vnikal do stavebně malebných měst
nový život, který žádal pohodlnější komunikace pro mo-
derní dopravu, hygieničtější bydlení, větší bezpečnost a
těmto asanačním a stavebním snahám padla za oběť mno-
há stavební památka či zajímavost. Postupně s prováděním
různých inženýrských staveb a zásahů se problém rozšířil
i na vesnici a celou krajinu. Techník stavěl a ochránci pří-
rody, bolestně dotčeni, viděli jak mizí pod ranami krum-
páčů staré stavby, jak je porušován přirozený a malebný
ráz krajiny. Upozorňovali na věc a hledali cesty, jak dané
hodnoty co nejvíce uchovat. Spočátku naráželi na názory
techniků, pro něž účel díla byl jediným příkazem a trval"a.
dosti dlouho než se dospělo k vzájemnému respektování
stanovisko
V přítomné době jsme asi ve stadiu, které by se mohlo

nazývat dobou vyrovnání. Technik si uvědomuje hodnoty
starých staveb a krásy přírody a uvědoměle prohlašuje-
svou vůli pokud lze je při své práci chrániti; naproti tomu
ochranář se učí chápat, že sociální služba, kterou dělá
technika, předčí mnohdy »škody«, které na stavebním rázu
města, či na kráse krajiny způsobí. Jako jinde v životě, tak
i zde nastává. poznání a hledají se cesty k vyrovnání!
Obrazem těchto cest je odborná literatura o ochranář-

ství ve vztahu k technice. Nedávno jsme zde referovali
o knize Ing. Dr. J. Se b k a a Ing. Dr. J. Van ě č k a:
»Technické stavby a ochrana přírody«, v které byl problém
diskutován s hlediska inženýrů, z nichž jeden je činný
jako výkonný inženýr v otázkách regulačních. Nyní se
nám dostává do rukou kniha, v níž je týž problém řešen
ochranářem z povolání.
Dr. Jan Ho f ma n z pražského památkového úřadu si

rozdělil textovou část své knihy o novém technickém díle-
v starém městě, vesnici a přírodě do čtyř částí. V p r v é
č á s t i nazvané Technické dílo a tradice promlouvá o ideích
ochranářstvi ve vztahu k technice a formuluje vzájemné
vyrovnávání obou zájmů tak, že v přítomnosti je nejen
třeba v zájmu civilisace a kultivování světa napomáhat
technice, ale ideální pojímání účelu lidského života si spolu
žádá též pietu k památkám kulturním i přírodním. K cíli
vedou dvě cesty: jednak ochrana toho co je (vlastní
ochranářstvi), jednak působení (výchova) techniků k to-
mu, aby se snažili co nejméně svými díly harmonii pří-
rody rušit.
D r u h á č á s t promlouvá o regulaci starých měst, o je-

jich kulturním významu, o prostředcích, jimiž by měla být
stará města při další výstavbě chráněna a zdůrazňuje. že
je to výtvarný cit, který je především nutný při každém
regoulačním i stavebním zásahu do měst.
Tře t í č á s t je věnována vesnici a ochraně domoviny.

Také stavební, estetické i společenské hodnoty vesnice musí
být chráněny! Mezi městem a vesnicí jsou zásadní rozdíly
funkční a proto musí býti voleny zde i tam zcela odlišné
cesty ochrany těchto hodnot. Autor to ukazuje v jednotli-
vých statích věnovaných kostelu na vesnici, venkovským
stavebním materiálům, cestám a návsím, zeleni, rázu ves':
nických staveb atd.
Konečně p o s led n í k a pit o I a se obírá krajinou a

její ochranou. Zde autor uvádí v čem spočívá krása kra-
jiny a jak by měl technik při svých zásazích melioračních.
regulačních, zalesňovacích, při stavbách dopravních a prů-
myslových, při budování rekreačních zařízení atd. pečovati
o ráz přirozeně utvořené krajiny. Na stránce 44. praví
v souvislosti s úvahami o tvaru polních parcel přímo o čin-
nosti zeměměřiče toto: »Jak charakteristická je kresba
dlouhých, podélných parcel na př. na táhlých svazích. jak
obepína.ií polní parcely v obloucích skalistý vršek upro-
střed polí! V tom je kus rázu kraje. A závislý je na zemI\-
měřiči. V nové době došlo zvláště u nás k přečetnvm změ-
nám pozemkového majetku. Že se tu při zeměměřiěskÝch
pracích nehledělo na nic jiného než na technickou stránku
věci, o tom není pochyby. Vychovati technikv k citu pro
tyto nuance rázu kraje, nebude do.iista úkol lehkv. Ovšem
nemusíme to považovati za nemožné. kdvž v Schwe.•.•ke-
lově knize shledáme, že uvažovati o takových věcech jinde
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·dovedou. Požadavek ostatně není nápadem estetického
dekoratérství, neboť v zásadě jde o respektování terénu
a tedy o odůvodněný princip technický«.
Text těchto čtyř kapitol doprovází Jan Bofman vhod-

nými citáty vynikajících ochranářů a 118 obrázky, jež na-
mnoze ukazují město či krajinu p·ř e d a p o zásahu tech-
nikově v řešeních šťastných i méně šťastnÝch. Studium
.celé knihy napomáhají tři rejstříky.

Řekli jsme, že jsme asi nyní dospěli k době, která po-
číná usilovat o harmonické vyrovnání mezi technikou a
()chranái'stvím. Aby v tomto úsilí bylo dosaženo co nejvíce
v~'sledků, jepotřebí co největšího poznání problému mezi
všemi, kdož v těchto oborech pracují. Kniha Hofmanova
a rovněž zmíněná kniha Šebkova-Vaněčkova toto poznáni
umožní. Také zeměměřičští inženýři spolupůsobí vydatně
svou činností na změny a utváření sidlišť i krajiny. O jed ..
nom takovém příkladu se právě J. Hofman zmiňuje (viz
výše). Lze mít za to, že tento vliv v budoucnu ještě po-
:roste, zejména při plánování krajiny a vesnice, jejíž regu-
lační problémy budou řešeny v úzké souvislosti s úpra-
vami pozemkové držby. Byť ještě není v tomto směru vše
zcela jasné, přece je nesporné, že podíl zeměměřičů bude
a musí být zde značný. Odpovědná jejich spolupráce musí
spočívat především na dobré znalosti věci. Hofmanova kni-
ha může poučit a dát mnoho podnětů k přemýšlení; proto
její prostudování svÝm čtenářům co nejvíce doporučujeme.

Ing. Pour.

Dr. K u r t Ke t tel': Tafeln ZUl' Umwandlungo von
Kreisteilungen. Herbert Wichmann-Verlag, Berlin-Grune-
wald 1943, 8 stran kartonu, cena 0,75 RM.
Tabulky pro úhlové dělení ze soustavy sexagesimální do

.centesimální a naopak jsou u nás již dosti běžné. Jedno-
duchou převodní tabulku obsahují skoro každé tabulky tri-
gonometrických funkcí, příručky, zeměměřičské kalendáře
a pod. Specielní tabulky s.estavil O. Sust *) jiné vydalo
Reichsfinanzministerium (Katasterverwalt~ng) a E. Ran-
1:uch.**) Sám jsem sestavil rovněž podobné převodní ta-
bulky, které se právě nacházejí v tisku.
Sexagesimálním a sentesimálním dělením kvadrantu

však nejsou způsoby dělení úhlového vyčerpány. Tak při
pronikání německých inženýrů do východních oblastí bylo
třeba řešiti nový problém zhodnocením strojů s dělením
čárkovým a měřických elaborátů těmito stroji naměřených.
. Princip dělení čárkového spočívá v tom, že celý kruh jest
dělen na 6400 čárek (píše se 6400-).
Tabulka obsahuje v I. části převod čárkového dělení do

starého (sexagesimálního ) , v II. části převod nového
(centesimálního) dělení do starého a jest nezbytnou po-
můckou inženýra pracujícího v těchto soustavách. Přísluš-
ný text (titul a vysvětlivky s příklady) jest psán v jazyce
německém a ruském. Ant. Prokeš.

Dr. K a r 1 Z i n k: Světové problémy fysiky. Kniha
o atomech, jádrech, paprscích a buňkách. Z německého
originálu Physikalische Weltratsel (Staufen Verlag, Koln
1942) přeložil Ing. Frant. Štěpánek. 172 stran, s 36 obráz-
ky v textu. Brož. K 40.-. Vydal v srpnu 1943 Orbis,
Praha.
Jak aut~r v předmluvě upozorňuje, kniha není psána

'Pro odbormky, nýbrž pro ty, kteří se stále zajímají a rádi
slyš~ o nejnovějších poznatcích přírodozpytných. Prvních
devet kapitol z 25 přináší látku celkem probranou již
v mno!la dříve vydaných knihách. V dalších kapitolách
postavll autor atomovou fysiku a fysiku záření do širšího
okruhu výzkumů a dbá také, aby seznámil čtenáře i s jiný-
mi směry hádání o moderním světě. Probírá techniku mě-
ření, fysiku velkomolekulární chemie, která vedla k obřím
molekulám organických a anorganickÝch sloučenin Zmi-
i1~je se krátc~ o skvělém objevu »žijfcí molekuly«' bITko-
vmy, kterou lsoloval ultracentrifugou v roce 1937 ame-
rický b,ada;te! Stanley, u níž byla prokázána schopnost
rozmnozovanl.

*) Tafeln mr Umwandlung von Winkeln Verlag von
Konrad Wittwer. Stuttgart 1938. . ,
**) Tafeln fiir die Umwandlung Herbert Wichmann-

Verlag, Berlin-Grunewald 1943. '
světa, čtenář poznává, že fysika hmoty, molekul a atomů

. Kn~ha plní dokonale svůj účel, poskytuje představu o ve-
likostl a mnohostrannosti moderního fysikálního obrazu
postoupila tak daleko k biologii bílkoviny, že začínají mí-
zeti nejen hranice obou vědních oborů, ale i rozhraní mezi
hmotou neživou a živou. Dr. P.

O t t o Hec k m a n n: Theorien der Kosmologie. Vyšlo
jako druhý díl sbírky Fortschritte der Astronomie. Sprin-
ger, Berlin 1942. Stran VII + 111. Cena váz. výtisku
h. 101.-.
Tato ryze theoretická knížka je rozdělena do tří kapitol.

V, prv.ní probírá autor kosmologii dynamickou, jíž je sám
predmm budovatelem. Spočívá na základních zákonech
newtonské mechaniky. Pokouší se ukázatí že lze tímto
způsobem stejně dobře vyložiti vesmír, ja'ko známějšími
relativistickými úvahami kosmologie metrické, jíž je vě-
nována druhá kapitola. Kritické hodnocení kinematické
kosmologie Milneho a její poměr k oběma předchozím, je
probrán ve třetí kapitole.
V konečné úvaze dochází <autor k závěru, v souhlase

s jinými kritickými badateli. že dosavadní materiál nestačí
k rozhodnutí mezi různými modely vesmíru. Dr, P.

Odborník mluví v rozhlase, Příručka pro autory rozhla-
su dělnického, hospodářského a zemědělského. Uspořádal
Dr. J. K u bál e k, 1. vydání v červenci 1943. Vydal Orbis
v Praze. Cena 30 K.
Kniha vznikla z kursu, který byl uspořádán v Praze,

v Erně a v Mor. Ostravě v r. 1942 pro hospodářský roz-
hlas. Látka je dosti široká a kniha je cennou pomůckou
i pro autory rozhlasu dělnického a zemědělského. Zase
vidíme, že pro technický rozhlas se velmi málo děje a že
technický rozhlas je málo techniky pěstován a zpracová-
ván. Příručka je vydána pro autory píšící pro odborné roz-
hlasy a obsahuje jen základní věci pro běžné práce.
Dalibor C hal u p a, šéf literárního oddělení rozhlasu,

napsal stať »Předpoklady dobrého rozhlasového díla«, dr.
Vladimír Mli 11e r, dramaturg divadla Ul'anie, sestavil
sta! o »Dramatickém účinu rozhlasové relace«. Dr. Jiří
Ha 11e r, profesor a redaktor »Naší řeči«, promlouvá
o »Rozhlasové češtině«, dr. J. K u bál e k, přednosta od-
dělení pro hospodářský nábor při Ústředním svazu prů-
myslu, píše o »Přípravě rozhlasové přednášky«. Ing. Jos.
C i n c i b u s, vedoucí reportážního oddělení rozhlasu, sdě-
luje své názory o »Rozhlasovém rozhovoru« a »Rozhlaso-
vé reportáži«. O »Technice přednesu« prvou část napsal
J. Bez d í č e k, šéfrežisér rozhlasu v Praze, druhou část
dr. Z. Do pit a, režisér rozhlasu v Brně. Na to následuje
stať obsahující »Několik zkušeností dobrých přednášečů«,
J. Bez d í č ek pokračuje ve své stati o »Zásadách roz-
hlasové režie«, a dr, Z. D o pit a o »Úkolech rozhlasové-
ho režiséra.« Ing. Lad. Jan í k probírá »Technická zařízení
rozhlasová.« V dalších statích je »Co musíte vědět«, »Co
je to dělnický, hospodářský a zemědělský rozhlas, a ko-
nečně »Kdy jsou odborné rozhlasy vysílány«, Dále násle-
duje literatura, na to slovníček něrhecko-českv a česko-
německý. -
Kniha má usnadniti autorovi úpravu rukopisu pro roz-

hlasovou přednášku, poněvadž rozhlas má své požadavky,
neboť působí jen sluchem na posluchače. Jsou tudíž po-
žadavky pro rozhlasovou přednášku, rozhovor a reportáž
podstatně jiné nežli pro článek novinový, v němž mohu
větu nejasnou ihned si opakovati a rozmýšleti, kdežto
v rozhlase tomu tak není. Zvláště zajímavá je stať, co
musíte vědět, a to nejen pro autory rozhlasových předná·
šek, nýbrž pro každého. Kromě toho ve stati »Několik zku-
šeností dobrých přednášečů«, jsou popsány zajímavé po-
drobnosti o úpravě rukopisu, o přednesu, o modulaci hla-
su, o vnitřním zařízení studia a čeho se má čtoucí autor
vyvarovati.
Tuto velice zajímavou knihu může čísti každý, nechť po-

slouchá nebo neposlouchá rozhlas a měl by ji čísti i každv
technik, abychom získali autory pro technický rozhlas,
který je přece tak rozsáhlým 1\ zajímavým oborem pra-
covním. jpk.

F e rdi n a n d Fr i e d, Sociální revoluce. Proměna hos-
podářství a společnosti. Z němčiny přeložil 19nát Fern.
1. vYdání v červnu 1943. Orbis, Praha. Str. 90. Cena brož.
výtisku K 18.-,
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Autor v úvodě pravI, ze shrnul myšlenky, se kterými
se zabýval po léta v této knize a že se zabývá propraco-
váním svého bádání ve větším díle.
V úvodu praví autor, že kniha zahrnuje ve vlastním

smyslu sociální krisi a průmyslovou revoluci naší doby a
snaží se získati názor na sociální zřízení budoucnosti.
V kapitole »Rozbití staré formy společnosti a pakt s tech-
nikou« praví: »Duchovní a hmotný stav naší doby můžeme
vykládati tak, že člověk uzavřel smlouvu s ďáblem, že pro-
dal svou duši, aby získal bohatství této země a moc nad
celým světem. Tímto ďáblem je technika, neboť nikdy
před tím, nedovedl člověk vymyslití a vytvořiti něco po-
dobného jako moderní technické pomúcky«. Jak vysoko
stoupalo lidstvo se stavem techniky, tak hluboko klesalo
vnitřně v hodnotách ducha a duše, jež jsou »mimo oblast
fysiky«. Stavěli jsme stroje, jež vykonávají práci milíonů
lidí, stavěli jsme železnice, parníky, uskutečnili starý sen
lidstva o Ikarovi a letěli jsme nad zemí takovou rychlosti.
že budeme moci uhánět za zapadajícím sluncem, aniž je
kdy uvidíme zapadat. Člověk přivedl na svět celé to ďá-
belské dílo techniky. aby tím obšťastni! celý svět. Svět
dosud tak krásně uspořádaný přivedl do nenapravitelného
zmatku a na něm je teď povinnost, aby našel cestu z to-
hoto bludiště.
Jistě lze srovnávati vynález stroje s vynálezem nástrojů

v době kamenné, jako tehdy, tak i vynálezem stroje a
technikou pozvedá se lidstvo na vyšší stupeň vývoje.
Revoluce. jež nastala vpádem techniky, nedá se srovná-

vati se žádným jiným děním v dějinách. Vynálezem James
Watta začal bouřlivý VÝvoj, který můžeme nazvati prů-
myslovou revolucí. A je zajímavo, že se tak stalo skoro
současně s velkou revolucí francouzskou a s americkou
válkou za nezávislost. Technická a průmyslová revoluce
uvolnily staré svazky stavovské jako rod, kmen, cechy a
pořádky, feudálně patriarchální svazky na venkově. Tech-
níka rozložila dále podnikové formv, řemeslný podnik
ustupoval velkým závodům. Současně vzniká nový p~jem
moderní masy, neboť stroje vyžadují více lidí. Masy ne-
znaly vlasti, nýbrž orientovali se podle strojů, neboť stroj
byl jejich životní oblastí a z tohoto ducha vznikl marxis-
mus čili proletářský socialismus.
V další kapitole nadepsané »Stát a nová společnost«

uvádí případy nesprávného vývoje. Dva největší stát»
~asové - Sovětský svaz a Spojené státy - pokusily se
řešiti sociální problémy z tvoření mas, ale oba, ač mají
podobnou strukturu. ztroskotaly. Dále probírá úvahy
o mase a lidu a praví, že sociální otázky nelze řešiti ce-
novými sazebníky, ani kontrolou cen, ani změnou vlast-
nických titulů, nýbrž že třeba vytvořiti nové duchovní a
mravní hodnoty. Poněvadž lidé byli a jsou zvyklí žíti
v pospolitostečh, může nový řád vytvořiti nová pospolitost.
S technikou vyspělo lidstvo, následkem toho musí se formy

. ,.RUZ~E

pospolitosti vyvinouti přiměřeně výše a je to moderní ná-
rod, jenž odpovídá stavu techniky, neboť technika dovoluje
zvládnouti takovou velkou pospolitost. Železnice, automo-
bil, telegra!, telefon, rozhlas dovolují každého jednotlivce
zachytiti. Rídí-li všecky tyto pomůcky jeden duch, jedna
vůle, mění se beztvará masa v jednotný organismus -
v národ.
Zařadění jednotlivce do pospolitosti se vykupuje ztrátou

svobody, to je svobody dělat nebo nedělati; za to je zaru-
čena novým řádem základna pro blubší mravní svobodu.
Následují úvahy o národu a brannosti a úvahy o moder-
ním státu.
V další stati nadepsané »Uskutečňování socialismu«

uvažuje o státu a hospodářství, v dalším oddílu o podni-
kateli, o dělníku, sedláku a konečně je zajímavý oddíl pe-
níze. V závěru promlouvá o krisi kultury a praví, že
dnešní doba je dobou přechodu a rozhodující je při tom
Evropa, zejména za vedení Německa, neboť převrat du-
chovně odtud vyšel, obsáhl celý svět a musí odtud vvjíti
i heslo k jeho překonání. Přeformování všech národú a
států zdá se nevyhnutelným.
Kniha Je zajímavým přehledem názorů na dnešní dobu

a ukazuje ducha a směry, které se připravují pro bu-
doucnost. Měl by si .ii přečísti každý inženýr, poněvadž
nemá zpravidla příležitost - vedle své odborné práce -
takovými problémy se zabÝvati, ač jsou neobyčejně rlú-
ležité pro příští rozvoj technický. jpk.
Sloučení říšských časooisů zeměměřických. V rámci

válečnÝch opatření byly dosavadní 4 říšské časooisy ze-
měměřické a to: Zeitschrift fOr Vermessung-swesen (vy-
dávaný Německým spolkem pro zeměměřičství - nák1. K.
Wittwer, Stuttgart), dále Allgemeine Vermessungsnach-
richten, Bildmessung und Luftbildwesen a PhotOR'ra1'l1-
metria (vydávané nakl. H. Wichmann, Berlin-Grunew~lrl)
sloui(pnv od května 1943 v ieden časooi.s ood názvl'm: Zét-
:;chrilt liir Vermessunqsivesen. Redaktorem sloučeného
časopisu je prof. Dr. Otto E g fr e r t. jeho zástupci jsou
veř. ust. zeměměř. inženýr Ing. Kurt ~ I a w i k a Oberst-
leutnant W. G e s sne r. Časopis bude vycházeti v nakla-
d'1tplství K. Wittwer. Stuttgart jednou měsíčně V\T(\'''~-
telstvo oznamuje. že toto sloučení platí ien po dobu války.
Jakmile budou odstraněna omezení v hosoodaření s na-
pírem, mají vycházeti opět všechny 4 časopisy v púvodním
rozsahu a úpravě. Pour.
.Journal des Géometres-Experts. odborný časonis fran-

couzských zeměměřičů se nám opět dostává po delší pře"
stávce do rukou, a to v čítárně knihovny pražskÝch VVso-
kých i"kol technickÝch. Srpnové číslo letošního ročníku
přináší na str. 145-153 pokračování článku pojednávaií-
cího o triangulaci Francie; stať pod názvem »Les défor-
mations des projections Lambert en France« ie don1něná.
dvěma mapovými tabulkami. Klobouček.

,ZPRAVY
Zřízení učebného abiturientského běhu pro zeměměřič-

st ví na vyšší průmyslové škole v Praze. Včleněním Pro-
tektorátu Čechy a Morava do Říše a rozsáhlé úkoly, které
naše vyspělé zeměměřičství očekává a které bude nutno
vyřešiti v blízké budoucnosti žádají, aby zeměměřičská
služba byla upravena a prováděna jednotně a co nejhospo-
dárněji. Bylo proto třeba zeměměřičskou službu v Protek-
torátě nově organisovat a to podle říšského vzoru, což :i'e
stalo vládním nařízením ze dne 13. července 1942 Č. 298
Sbírky zákonů a nařízení a postarati se o to, aby výchova
a příprava zaměstnanců protektorátní zeměměřičské služ-
by byla přizpůsobena oněm v Říši.
V Říši jsou zaměstnanci veřejné zeměměřičské služby,

trojího druhu; jsou to zaměstnanci s vysokoškolským vzdě-
láním a titulem Dipl-Ing (asi 13%), obstarávající vedení
a dohled, dále absolventi průmyslových škol (Bauschulen)
s tituly Ing, kteří jsou jakýmsi středním stavem a jsrm
vlastními výkonnými silami, a konečně pomocný a nižší
stav zaměstnanců; naproti tomu v Protektorátě jsou vedle
vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, kteří mimo vedení

a dohled obstarávají i výkon a jichž je asi 35%, toliko
pomocné a nižší kategorie zaměstnanců, zatím co střední
stav úplně chybí.
Aby tomuto nedostatku bylo odpomoženo a poměr za-

městnanců v Protektorátu postupně přizpůsoben ooměrům
v Ří'ii. byl podle návrhu komisařského vedouc'h... země-
měřičského úřadu Čechy a Morava výnosem ministerstva
školství ze dne 4. listopadu 1943 č. 95.896/43-111'1 zřízen
na české vyšší průmyslové škole v Praze I. abiturientoký
učebný běh pro zeměměřičství; absolvování tohoto učeb-
ního běhu s úspěšným výkonem závěrečné zkoušky jest
podmínkou pro přijetí do protektorátní zeměměřičské
služby.
Učební běh pro zeměměřičství trvá 3 semetry a mohou

b~·t do něho přijati žáci. kteří mimo všeobecné podm(nkv,
platné pro přijímání žáků na průmyslové školv prokáží,
že absolvovali střední školu a s prospěchem vykonali ma-
turitní zkoušku a dále, že bvli zaměstnáni po dobll nej-
méně 12 měsíců u zeměměřičského úřadu nebo úředně
autorisovaného civilního geometra. Do vyššího semestru,
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než 1. mohou b~'ti přijati zaCl Jen na základě zkoušky,
z učební látky předchozích semestrů. Žaci, kteří po dva-
kráte nevyhoví v tomtéž semestru, budou z učebního běhu
vyloučeni.
Školné a ostatní poplatky, jakož i školní předpisy jsou

shodné jako na všech průmyslových školách. Na konci
každého semestru obdrží studující vysvědčení. Na konci
III. semestru podrobí se závěrečné zkoušce, písemné
i ústní, před zkušební komisí, jejíž členové jsou:
1. ministerstvem školství pověřený dozorčí úředník jako

předseda,
2. ministerstvem vnitra ustanovený úředník se země-

měřičským vzděláním,
3. ministerstvem financí ustanovený úředník se země-

měřičským vzděláním,
4. zástupce Inženýrské komory v Praze,
5. ředitel školy jako zástupce předsedy,
6. učitelé, kteří v posledním semestru vyučovali.
Za každého člena je určen zástupce. Učebná látka tří

semestrů rozdělena takto:

Čís. Učební předmět Týd. počet hod. v sem.
I. II. III. celkem

1. Technická němčina 6 6 6 18
2. Zeměvěda 2 2 4
3. Obchodní nauka 2 2
4. Předpisy měřické a správní nauka 2 2 2 6
5. Fysika 2 2 4
6. Deskriptivní geometrie 2 2
7. Matematika 5 5
8. Planimetrie a stereometrie 2 2 4
9. Kreslení plánů 4 3 2 9
10. Souřadnicové výpočty 5 4 9
11. Nauka o strojích 3 2 2 ,.,,
12. Zeměměřičství (geodesie) 8 9 11 28
13. Topografické kreslení a skizzování 3 3 4 10
14. Stavitelství 1 2 1 4
15. Scelování pozemků 2 2 2 6
16. Fotogrametrie 2 2 4
17. Kartografie 2 2
18. Rozmnožování plánů a map 2 2

Změny v osobách úředníků oprávněných podpisovati
lteometrické (polohopisné) plány pro účely vlastního slu-
žebního oboru.
A. (Vyhláška ministra spravedlnosti ze dne 16. července

1943, č. 27446.) PozemkovÝ úřad pro Čechy a Moravu
- generální ředitelství lesů - je podle ~ 51, odst. 1, zá-
kona ze dne 16. prosince 1927, Č. 177 Sb. (katastrálního

, zákona); protektorátním úřadem, jenž má oprávnění vy-
hotovovati geometrické (polohopisné) plány pro účely
vlastního služebního oboru, které mohou být podkladem
pro zápisy do veřejných knih a do pozemkového katastru.
Úředníky, kteří mohou pravoplatně podpisovati geomet-

rické (polohopisné) plány, jsou:
Lesní správce a zeměměřič Ing'. František Pat s c h a

Dr. Ing. Karel Mat ě j ů a smluvní zeměměřič Ing. Josef
Sa k.
Tím se nahrazují vyhláška ministra spravedlnosti ze

dne 5. dubna 1940, č. 15.060 zcela a vyhláška ze dne
30. března 1942, č. 14.246 částečně.
B. (Vyhláška ministra ~ravedlnosti ze dne 30. srpna

1943, Č. 31.653.) Úředníkem oprávněným pravoplatně pod-
pisovati geometrické (polohopisné) plány, vyhotovené
zemským úřadem v Brně pro účely vlastního služebního
oboru, které mohou býti podkladem pro zápisy ve veřej-
ných knihách a v pozemkovém katastru (~ 51 kat. zák.
ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb.), je - vedle úředníků
uvedených ve vyhláškách ministra spravedlnosti ze dne
17. března 1931, č. 12.298, ze dne 3. července 1937, č.
40.182 a ze dne 5. července 1940, Č. 30.179 Z měřický ko-
misař Ing. Viktor K a l' p U š k in.
C. (Vyhláška ministra spravedlnosti ze dne 20. října

1943 č. 35872.)
I. Úředníky oprávněnými pravoplatně podpisovati geo-

metrické (polohopisné) plány, vyhotovené pro účely

vlastního služebního oboru, které mohou býti podkla-
dem pro zápisy ve veřejných knihách a v pozemkovém
katastru (~ 51 kat. zák. ze dne 16. prosince 1927 Sb.
č. 177) podle vyhlášky ministra spravedlnosti ze dne 20.
října 1943 jsou:
a) u ř e d i tel s tví dr a h v P r a z e vedle úředníků

uvedených ve vyhláškách ministra spravedlnosti ze dne
23. ledna 1940, č. 44.741/39 a ze dne 13. července 1942,
č. 36.819: měřičtí komisaři: Ing. František Voz k a, Ing.
Miloslav D e so l' t, Ing. Antonín H y n e k, smluvní mě-
řičtí úředníci: Ing. Jan R o s i c k Ý a Ing. Karel B e n e š.
b) u ř e d i tel s tví d r a h v P I z n i vedle úředníků

uvedených ve vyhláškách ministra spravedlnosti ze dne
23. ledna 1940, Č. 44.741/39, ze dne 7. února 1941, č. 61.675/
40 a ze dne 13. července 1942, Č. 36.819: měřický konci-
pista Ing. Ill.ia N a z a l' k e v y č;
c) u l'editelství drah v Hradci Králové

vedle úředníků uvedených ve vyhláškách ministra spra-
vedlnosti ze dne 23. ledna 1940, Č. 44.741/39 a ze dne 26.
června 1940, Č. 29.500: měřický komisař Ing. Josef Č e r-
mák, smluvní měřičtíúředníci Ing. Miloslav Br á z d a
a Ing. Karel Š k o r p iI;
d) u ř e d i tel s tví dr a h v O lom o u c i vedle úřed-

níků uvedených ve vyhlášce ministra spravedlnosti ze dne
23. ledna 1940, č. 44.741/39: měřický komisař Ing. Bohumír
Krška.
II. Oprávnění pravoplatně podpisovati geometrické (po-

lohopisné) plány, které dosud příslušelo pro ředitelství
drah v Brně vrchnímu měřickému komisaři Václavu M a-
ř í k o v i a měřickému komisaři Ing. Josefu Čel' m á-
k o v i, zaniklo.

Prof, Dr. Václav Láska zemřel v Řevnicích 27. července
t. 1'., ve věku téměř 81 let (* 24. srpna 1862 v Praze).
Vědeckým významem a mnohostranností životního díla
patří mezi přední vědecké pracovníky světové. Měl ob-
zvláštní nadání a poněvadž se chtěl' státi astronomem, uči-
nil od počátku matematiku nástrojem svého myšlení. Záhy
se však nespokojuje s tímto jedním oborem, věnuje se
pracím rázu meteorologického a geofysikálního a obrací se
od nebe k Zemi, aby úsilovně studoval geodesii a prak-
tickou geometrii. Z oboru geodesie se také na pražské
technice v r. 1890 habilitoval. Za pět let na to odešel
z existenčních důvodů do'Haliče, jako profesor na vysokou
školu technickou v Lembergu. Kromě předmětů, spadají-
cích do oboru jeho učitelské činnosti, věnoval se oblíbené
astronomii, dále seismice a geofysice; v oboru seismiky
se stal záhy světovou autoritou. Rovněž zemskému magne.-
tismu a gravitaci věnoval zvÝšenou pozornost a prak-
tické otázky, související s těžením haličské nafty, vedly
jej k úspěšnému studiu geologie. Když po více než 15 le-
tech se vrátil na universitu do Prahy, byla mu místo geo-
fysiky, k nemalé její škodě, svěřena profesura užité ma-
tematiky. Přes to, že geofysikální problémy nepustil se
zřetele a dále v tomto oboru pracoval, vybudoval svůj
nový obor na vysoký stupeň: věnoval se rozsáhlému studiu
a bádání z theorie a praxe numerického počítání, počtu
grafického a graficko-mechanického, počtu pravděpodob-
nosti, methodám statistickým a pojistnictví. Leč ani s tě-
mito mnoha obsáhlými obory se nespokojil a zabýval se
ještě geografií, kartografií, hydrologií a balneologií. Nikdy
se nevyhýbal žádnému problému, který se mu naskytl
a projevoval se vždy jako všestranný odborník neobvyklé-
ho formátu. Každá jeho práce se vyznačuje těmito pod-
statnými znaky: přesným vymezením problému, bohat-
stvím původních myšlének a zakončením pevn'ými závěry.
Projevuje se v nich obrovská sečtělost a znalost souvislosti
mezi zjevy a pojmy v oborech často značně odlehlých. Ani
ve stáří neustrnul a stále čerpal nové myšlénky z nejno-
vější literatury. Zanechal po sobě dílo neobyčejně hodnot-
né, čítající na několik set prací; je mezi nimi řada knih
a učebnic a množství prací nejen původních, ale i průkop-
nických. Poslední práci, kterou prof. Láska napsal r. 1939,
byl »Úvod do filosofie« (srovn. Z. 0.. 1941, str. 182),
v němž se loučí se svou vědeckou činností.
Za projevy soustrasti rozesílali pozůstalí poděkování

s fascimilem veřejnosti téměř neznámé básně Jaroslava
Vrchlického, kterou básník vepsal prof. Láskovi před vá·
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nocemi r. 1891 do výtisku svých »Nových básní epic-
kých« mlsto věnování:

Od měření stop a verše ku měření země
až k měření světů v nekonečném prostoru
jeden pocJwd myšlénkový, jedna tucha temně
v souzvuk svádí srdce z rozličného táboru.
Kde se hvězdné světy v kosmu báseň tratí,
dovol, vědče, pěvci vedle Tebe státi;
až se vrátíš k hroudě a v její prach s nebe,
básník s květy bude stát zas vedle Tebe.

Zaznamenávajíce odchod vzácného člověka, který také
zeměměřičskému oboru nemálo prospěl, končíme o něm
slovy jednoho z žáků: »Chtěl připravovat cestu a usnadnit
práci vědeckému potomstvu při hledání pravdy. A zde,
jako v celé Láskově činnosti, a v celém jeho životě, pro-
kmitává za tváří vědce též srdce člověka hluboce nábo-
žensky založeného, učitele a hospodáře dobrého, který svě-
řenou sobě hřivnu mnohonásob rozmnožil, aby mohl
z vlastních pokladů bohatě rozdávat, zůstávaje p~i tom
nedotčen poctami a tituly, byl jako učitel i vědec nej-
skromnějším dělníkem na své vinici«. Klobouček.

Knihovna SIA v Praze je do konce války uzavřena a
její čít á r n a přeložena do nových spolkových místností
v Praze II, tř. Viktoria 37, v budově Platýzu (I. vchod,
II. patro). V čítárně, která je denně otevřena, lze ve
všední dny od 14 do 19 hod., v sobotu od 8 do 12 hod.,
čísti v odborných časopisech, které v současné době do-
cházejí na adresu spolku. Klobouček.

Několik pozoruhodných čísel jsme si poznamenali na
zajímavé výstavě pozemkového katastru, konané letos
v létě v Praze: s tab i I n í k a t a str, vyhotovený pro
dnešní území Čech a Moravy, představuje plochu 4,957449
ha, která je zobrazena v měřítku 1: 2880 celkem na
31226 listech mapy katastrální; tyto mapové listy, polo-
ženy vedle sebe, vytvořily by chodníček z Prahy až do
Staré Boleslavi a vyrovnány nad sebe utvořily by 12 m
vysoký monolit. Na uvedeném počtu mapových listů je
zobrazeno 8 837 katastrálních území s 11,522022 parce-
lami, které patří 1,873628 různým držitelům. Katastrální
mapování provedlo tehdy 69 g-eometrů s pomocníky za
18 let, vypracování spísů si vyžádalo doby 36 let a celkový
finanční náklad činil 4,241 007 rak. zlatých. Klobouček.

Zabavení přístrojů jemné mechaniky a optiky u obchod-
níků. Vyhláškou ministra hospodářství a práce č. 478 ze
dne 30. října t. r. - podle vI. nař. ze dne 26. června 1943,
Sb. č. 175, o oběhu zboží - se nařizuje s okamžitou plat-
ností zabavení přístrojů jemné mechaniky a optiký (no-
vých i upotřebenÝch), které jsou ve vlastnictví, držení
nebo opatrování (i když se nacházejí na třetím místě)
obchodníků (velkoobchodníků a maloobchodníků); jedná
se tu o mikroskopy, lupy a čtenářská skla, fotog-rafické
přístroje pro malé snímky, zvětšovací a promítací pří-
stroje, filmové přijímací přístroje (16 a 35 nim) promí-
tací přístroje pro němý 16 mm film a přístroje g e o d e-
t i c k é. V podrobnostech a na výjímky odkazujeme na
Úřední list Č. 256 ze dne 1. listopadu 1943, kde citovaná
vyhláška byla uveřejněna. Klobouček.

Potvrzení o rozdělení pozemků na místa stavební. Podle
l: 43, odst, A, písmo h) prováděcího nařízení ke kat. zák.
Č. 64/30 Sb. má být g-eometrický (polohopisný) plán na
rozdělení pozemků na místa stavební doložen písemným
souhlasem stavebního úřadu I. stolice k tomuto dělení. Po

vyjití I. stavební novely (vI. nař. č. 109/1942 Sb.) vzniká
otázka, kdo toto potvrzení bude vydávati, zda obec jako
dosud, či okresní úřad, na nějž byla funkce obecních sta-
vebních úřadů přenesena. Věcí se zabývá ve Věstníku sa-
mosprávy z 15. května t. r. Dr. R. Kolář, který praví:
Ve zmíněném předpisu vlád. nařízení Č. 64/1930 Sb. se

pouze stanoví, že požadované tu prohlášení má vydati sta-
vební úřad I. stolice, jímž v době před účinností 1. sta-
vební novely byla jediná obec. Avšak za účinnosti 1. sta-
vební novely mohou existovati vedle sebe jako stavební
úřady I. stolice jak okresní úřad tak i obec, zejména v těch
případech, kde byla obec podle !l 1, odst. 3, 1. stav. novely
pověřena vykonáváním některých úkolů stavební policie
v I. stolici, z čehož bylo by lze dovozovati, že výše zmí-
něné prohlášení mohla by jako stavební úřad I. stolice
vydávati obec právě tak jako okresní úřad.
Než úvaha, že za účinnosti 1. stavební novely mohou

obce vykonávati působnost stavební úřadu I. stolice jen
pokud jde o úkoly stavební policie uvedené v § 1 odst. 2.
a 3. a že veškerá ostatní působnost stavebního úřadu I.
stolice přísluší okresnímu úřadu, mluví pro to, že vydá-
vání prohlášení podle § 43 A, h, vlád. nařízení č. 60 '1930
Sb. náleží nyní do působnosti okresního úřadu. V praksi

. nebudou se ovšem moci okresní úřady v této věci obejíti
.bez spolupráce obecních a městských úřadů, které zpra-
vidla budou s místními poměry nejlépe obeznámeny.
Podle tohoto právního názoru budou tedy úř. aut. civ.

g-eometři, jako zástupci stran, nuceni žádati o příslušné
potvrzení přímo okresní úřady. P--1".

Zřízení katastrálního měřického úřadu při zememenc-
kém úřadě Čechy a Morava. Vládním nařízením ze dne
22. června 1943 Č. 184 Sb. se při zeměměřickém úřadu
Čechy a Morava zřizuje jako zvláštní oddělení katastrální
měřický úřad.
Úkoly a oprávnění, které podle platných předpisů pří-

slušejí ve věcech pozemkového katastru katastrálním mě-
Í'Íckým úřadům, finančním úřadům druhé stolice a mi-
nisterstvu financí stran nemovitostí, o nichž přísluší po-
dle třetího nařízení o výkonu občanského soudnictví v Pro-
tektorátu Čechy a Morava ze dne 6. července 1942 (Věstil.
i'. prot. str. 208) vésJLpozemkové knihy něméck.Ýlll úřed-
ním soudům v Praze a v Bmě, přicházejí na t~~úřad.
Do katastrálních operátů (map, listin, spisů), které !Je

vedou u zeměměřického úřadu, a do ostatních podkladů
lze nahlížeti jen se zvláštním povolením presidenta země-
měřického úřadu Čechy a Morava. Povolení může býti
odepřeno bez udání důvodů.
To platí obdobně pro vydávání výpisů, opisů a úředních

potvrzení, jakož i kopií map a rozmnoženin z katastrál·
ních operátů a jejich podkladů.
Katastrální měřické úřady jsou povinny poskytovati

zeměměřickému úřadu Čechy a Morava - katastrálnímu
měřickému úřadu bezplatně úřední pomoc, zvláště jsou
povínny zasilatí k nahlédnutí katastrální operáty nebo
jejich části a přenechati měřickým účelům příruční ka-
tastrální mapy.
Zeměměřický úřad Čechy a Morava - katastrální mě-

řický úřad je oprávněn prováděti svými zaměstnanci
šetření u jednotlivých katastrálních měřických úřadů, ja-
kož i opatřovati si takto u nich potřebné podklady.
Opisy nebo výpisy z pozemnostních archů a z kopií

map může si zeměměřický úřad Čechy a Morava - ka-
tastrální měřický úřad pořizovati svými vlastními za-
městnanci v neomezené míře nebo si je může dáti poříditi
katastrálními měřickými úřady za úplatu podle tarifních
sazeb.

Jsou mezi námi ještě zeměměřičští inženýři, kteří nejsou členy Spolku českých inženýrů SIA a ne·
odebírají náš časopis. Ti zaslouží poučení o tom, že SIA sdružuje dnes více než 10 000 inženýrů
všech oborů (z toho více než 1000 zeměměřičů) a že Zeměměřičský Obzor jim umožňuje stálé sle-
dování pokroku v zeměměřičství a geodesii. Zjistěte je ve svém okruhu, poučte je a vyzvete je ke
vstupu do SIA, případně sdělte jejich jména matrikáři odboru zeměměřičských inženýrů SIA kol.

Ing. Václavovi Krumphanzlovi v Praze VII., Jedličkova ul. 10.

Hlavní a odpovědný redaktor: Ing. Bohumil PQur. - Majetník a vydavatel Spolek českých inženýrů. - Tiskem
knihtilkárny ~Typusc: v Praze XVI. Telefon 410-62.

Redakč'lí korespondence budiž řízena na adresu hlavního redaktora Praha XIV., Krušinova 42.
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