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BRNĚ, 1. května 1920.

ZEMĚMĚŘIČ&HÝ VĚ&TftíH
ČASOPIS ,~POLKU ČESKOSLOV. GEOMETRŮ.

Přesnost zaměření při měření úblovém v dolem.
Ing. '1'eyssler,

Vratislav,

docent vys. školy báňské v Přibrami.
(Dokončení.)

Naneseme-li vzdálenosti jako úsečky a jednotlivé chyby v zaměření
pořadnice, můžeme body takto získanými vésti vyrovnávací křivku tvaru
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.Jelikož ale parametr R nenf znám, musíme Jej napřed
stanoviti. Za tim účelem supponujeme přibližnou hodnotu
tohoto parametru Ro tak, že jej vypočteme z jednotlivých
chyb pozorovaných a měřených vzdálenosti signálu od str{)je
záměrného.
Pro jednotlivé pozorované chyby v zaměření a pří-slušné vzdálenosti dostáváme pro uvedených šest pozorování
tyto hodnoty pro parametr R:
16'73, 13'92, 14'00, 11'48, 14'48, 15'02,
Střední hodnota z těchto parametrů byla volena jako parametr přibližný
85'63
Ro =
= 14'27.
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Zavedeme-li však přibližný parametr do rovnice (4),
bude nejmenší změně tohoto parametru odpovídati jakási
oprava~ pozorované chyby v zaměření, takže rovnici (4)
možno po té psáti ve formě této:
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a z toho rovnice odchylky je:
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hodnotu o, a

přicháZí rovnice (7) ve tvar :
V;=O+aaR"o
rovnice normální, jejíž
[pa a] aRo = [pao],
'R _ [pao] •
o o-[paar
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Číselný výpočet pro nas případ dává přibližnou hodnotu pro Ro
14'27. Na základě rohoto supponovaného parametru Ro stanoveny byly
jednotlivé veličiny o a a pro všech šest pozorování, z rovnice (10) můžeme
na zákl~dě vyčíslených hodnot součtů vypočísti
'Ho = [pao] ~ 0'8629622_- 0'324
(,
[paa] - 2-66580695 ,
Z toho:,'ohdržíme B = Ro ~Bo = 14;27 Ů'324 14:594, a, na základě
tohoto R je forma hledané funkce dána rovnící:
14'594
V=-=-_
(11)
\)s
Protože vodní páry, obsažené ve větším množs~ví ve vzduchu, prach,
kouř z důlních svítilen, jakož i po odpálení, ran podmiňují tu větší, tu
menší průhlednost vzduchu, jak možno snadno pozorovati již při důlní
nivelaci, bylo nutno vyšetřiti vliv různé jakosti vzduchu na určení přesnosti roviny záměrné v dolech.
K vyšetření tomu zvoleny dva různé obzory obou revírů ,pnbramských, a to 28. obzor Annenského dolu na Březových Horách a
17, obzor Rudolfského dolu v Bohutíně. 28. obzor je suchý a v místech, kde
pozorování byla prováděna, (v blízkosti cvičících posluchačů vys. školy),
prosycen značně prachem zdviženým stálým přecházením.
Druhé pozorování na tomto obzoru provedeno bylo ke konci
posluchačského cvičení okolo osmé hodiny večerní, kdy vzduch kromě zvíi'eného prachu obsahoval ještě plyny z acetylenových svítilen a olejových důlních kahanců.
17. obzor v Bohutíně je vlhký a pozorování na něm prováděna byla.
po odpálení ran, kdy kouře procházely obzorem k větrné jámě,
,
Pozorování v kouřích dynamítových provedena byla mnou: v letech
1911 a 1912 na 17. obzoru v Bohutíně" druhé pozorování, na 28. obzoru
na Btezových Horách provedeno bylo taktéž mnou u příležirosti předběžných cvičení posluchačů vysoké školy báňSké v rooo 1912, první pozorování na tomtéž obzoru roku 1919. Pozorování ve vzduchu úplně jasném
proyedeno, roku 1919 ,na překopu Annenského dolu, kudy vcházely do
dolu čisté větry.
'
Výsledky těchto pozorování sestaveny, jsou v tabulce, v jejíž pravé
části jsou vypočtena poměrná čísla přesnosti pH zaměřování v různém
vzduchu. i
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6 hod. mlir.",
plný ~odních (VZdUc~pro.to,U·
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7. k••h••ncf,..
prachem)

Jasni'
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vzduch
(lI8.ob-

~ 8
~>

ZOI;).'

1_

17. opz.Ol'v Bohuhne po od·
střelU, (lIyn••mitové koui .•
táhly chodbou)

I

10 \ 6'05"
20
5'80"
30 I 5'10"
10
5'95"
20
5'60"
30
5'00"
10
6-00"
20 5'50"
30
5-10"
10
5'70"
20
5'20"
30 4'90"
'I'

+

4.
8'48"
8'12"
7-12"
8'35"
7'84"
6'99"
8-43"
7'72"
7-15"
8'00"
7'26"
6-88"

9'65"
9'44"
8'14"
9'50"
8'94"
7'98"
9'65"
8'84"
8'18"
9-12"
8·35"
7'85"

"

12'70"
12'20"
10'75"
12'51"
11'78"
10'52"
12'ó6"
11-35"
10'74"
11-99"
10-96"
10-32"
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I
l'oměrn{\ čisla'
pro pozorování

1. I 2, I 3. I 4,,\
11
11
1
11

1-40111-5952'099
1'4CQ.1-6272'103
139611-596 2'107
1'4031'5972-294
1
1'400 1-596 2'103
1
1'3981"5962'104
1
1'405 1'608 2'093
1
1'4031'6072'105
1
1'4021'603 2'106
1
1'4031-600)2'103
1
1'396 1'606 2107
11
11'4041-602 2'106
:1'00UIH0111-603[212

<kde e jsou ona vyse uvedená poměrná čísla. A je
.stouplý prachem dle toho
v = eVo = 1'40 Vb,
.pro vzduch prostouplý plyny z lamp a kahanců, jakož
prachem
V=cVo =1;60Vo
.,a konečně pro vzduch, jímž táhnou dynaniitové kouře,
V=eVo -2·12V,o.
Samozřejmo, že je možno úplně se vyhnouti této veliké chybě v ur·
·čení '1áměrné roviny tím, že se měření na dobu pruchodn .plynú přeruší.
Konečně byl též stanoven vliv' zvětšení dalekohledu -na chybu \- ur·
,čení záměrné roviny, a to dle rovnice (1)
O.
O<D=-,

•
cp
je 0'P = V
o. = určitá konstanta
'P = zvětšení dalekohledu
čili

V=~,

'P
Jelikož ale, jak z úvodní ťlvahy plyne, stanovena byla prof. Stampte'
l1'ení· a
Wagnerem hodnota
o.
pro pozorování na světle dennítn, bylo
nutno stanoviti tuto hodnotu o. pro umělé osvěUení v dolech úplně znovu~
Práce tato provedena byla na 18, obzoru. Annenskeho dolu březohorského
revíru v dubnu 1919 následovně: ~
.
Signál firmy Os~rland byl zaměřen několika přístroji, jež se na~házejí ve sbírkách ústavu pro důlní měřictvf a jež mají různé poměry
zvětšení .. Stanoveny byly chyby v zaměření a podle zvětšení .toho neb
-onoho dalekohledu byla. určena chyba v zaměření pro zvětšení dalekohledu
.~= 1, ktilréžto hodnoty sesta.veny jsou v níže uvedan.é tabulce:
C

b
Chyba v zahyá"zamere' Ul pr O
meren _po- zvětšeni dazorovaná
lekohledu'P=1

Zvčtše:oJ'
dalekohled_

Přistroj
(firma)

vV

vv
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I

Breithllupt
]<'rič
Frič
Fennel
Stampfer
Starke
Bamberg

I

I

I

13
14·

1'85"
1'75"
1'58"
1'19"

lG
13
22

..

25

.

I

I
I

24'05"
24'50"
25'301' .
22'62"

1'08"

23'76"

0'94"

23'56"
23·965';
je střed. hodn,j
tudíž pro zvětšení

. Průměrná: chyba v zaměření byla by
:hledu 'P = 1, v dolecli, při osvětlení umělém
0.=23'965"
čili rovnice (1) přijímá· tvar
23-965"
V=-'P '
kde cp je zvětšení dalekohledu.

daleko-

R.esumé,
Uvedeme-li znovu jednotlivé výsledky, jak byly stanoveny studi~
vlivů jednotlivých činitelů na velikost chyby v určení roviny záměrné,
.dostáváme následující vztahy:
z rovnice (11)
z rovniee (12)
a z l'Ovnice(13)
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Rovnici (11) a (13) můžeme sloučiti
rovnici pro chybu záměrnou

v

jed~u, čímž dost.aneme nOvou

Bo.
V='fiV-"
jež musí býti ještě doplněna· rovnicí (12).'
V určené z rovnice (14) je urceno pro úplně jasný a čistý vzduch.
B31·li by vzduch některého druhu z uvedených na stránce :$. je nutn<>
pravou stranu rovnice (14) násobibpríslušným
poměrným ~íslem tJ, z tabulky vyplývajícím., a je ,konečná rovnici pro chybu v, zaměřeni theodo,
litověm v dolech, při os\-ětlení umělém,

cRo
V_· . . •

,-

'fiV-' •

Jelikož jsme určili hodnoty c, R, O" možno pro kterýkoliv daleko·
hled, ,jehož zvětšení 'fi je známo, a pro určitou vzdálenost B a jakost
vzduchu stanoviti chybu v zaměření v doléeh.
,A protože R = 14'594, o. = 23'965", možno pro hodnotu c = 1, t. .i. pro
čistý vzduch rovnici (15) psáti ve tvaru

Vo

= l4-~4
~8

.1'0. 23'965 = 349~~5".
'fi
'fi s

(16)

Abychom se přesvědčili, jak dalece odpovídá tato odvozená' 1'OV~
niee použití praktickému\ budiž uveden případ, vztahující se na tytéx',
vzdálenQSti, jak uvedeny ;sou v tabulce na stránce 3. Zvětšení přístroje
Bambergova, jenž byl použit je 25násobné ('fi).
Vypočteme·li pro daná sa'fi
odchylky Vo dle' rovnice (16), obdržime z této rovnice tyto hodnoty pro Vo:
Počítané Vo dle
rovnice (16):
+ 8'33"
+ 7'21"
+ 5'04"
3'86"
+ 2'54"
+ 2'01"

+'

Pózorované Vo
(str. 3.):
+ 8'28"
+ 7'21"
+ 5'05"
+ 3'96'"
2'74"
+ 0'97"

+,

l'ozdíl
(počít. - pozór.) Vo:
0'05"
+ 0'00"
(}oO;!"
- (}o10"
- 0'20"
1'04"

+

=

+

Z tohoio vtsledku je patroo, že kónečná rovnice (16) podává vý·
sledky s takřka. ideálně nepatrnými rozdily od hodnot;, jež jsme pozorQvali..
Odchylka, pozorovaná pro stranu s = 48'155 '((I, udává nám zároveň
mez, do které mOžno uvažovati, která délka . polygonové strany je
nej-"
racionelnější vzhledem k přesnosti, jíž chceme při úhlovém,měření docílitI.
K této konklusi docházíme též pohledem na pOlllední sestavení vy·
počtených a pozorovaných Vo, dle které by bylo numo voliti strany polygonové v délCé 2'8 m - 3()-4 m v kterémžto případě by se pohybovala'
chyba záměrná v hodnotách 0'2
0'05" a to· jsou hodn:oty., jež:
leží daleko pod hodnotami, jež stanovují připustnou 'mez přesnosti v záměření úhlovém.
Tim není v&ak řečeno, že by rovnice (16) udávala pro vzdálenosti větší než 30 'ln. vtsledky nespolehlivé. Vždyť i od~hyllca .1" na vzdá~
lenost 48 m je vtsledek, který možno užíti k měřenim nejpřesnějším,.
af jsou to měřeni připojovací nebo měření prováděná na překopech. Spí§e bych soudil, že velikost světla signálového ná· vzdálenOst 48· m·
byla již tak malá, že zastavení nitkového kříže není možno provésti S takovou
přesností, jako na vzdálenost menší, a že by. tedy bylo nutno příslušným ~
délkám přizpůsobiti i velikost signalové plochy světelné, při čemž by ,
pro určitou vzdálenost a určitou plochu signalovou byla chyba zamě·
řovací minimální.
Jelikož by ale signaly takto konstruované byly p.ákladné, a v'Í'sledky jimi docilené nestály by nikterak v poměru k nákladul na jich~
konstrukci -, mjižeme se pro praktické účely v!dycky spokojiti s odvozenou rovnicí (16), jež nám vyhoví dokonale v každém, příp;tdě.
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Poznámky

'I: válečné

prakse mapéraké od Ing. Jos. R li ž i č k y, Brno.

Vojenské mapy topografické, jež sloužily za základ k vyhotoveni ma.p
speciálních, generálních a přehledných, jsou provedeny důstojniky-mapéry,
kteří opatHli si potřebné praktické poznatky ve zvláštních kursech (mapovací
škole) vojenSkého geograf. ústavu ve Vídni. Kurs tento trval asi rok li. měl
hýti. ježto nemohl stačiti ani pro praktický .dokonalý výyvik, tím méně pro
teorii, prodloužen na osmnáct měsíců, aby státem již placení nadporučíci li,
~etníci mohli nabýti nejnutnějších znalostí měnckých, co zatím absolvovani
technikové se státními zkouškami konati musili praktikantskou službu na·
mnoze bez adjuta. Dokonce prosadil rakouský militaristický systém, že důstojníkům dávány placené dovolené a přídavky ku studiu na techriikách,
aby tím znemožnil vnikání pravých civilních odborníků do vojenské organísace technické.
.
Doba válečné prakse mapovací však ukázala, kdo je nejlépe vyzbrojElD,
pro tyto technické práce, jež s vojenskou institucí nemají direktni sou·
vislosti. Ukázalo se, že existuje kategorie techniků, kteří, nepatrně doplnivše
své studium poznáním metod vojeQ.ského zeměpisného ústavu, v kratičké
lhůtě, několika snad dnů, stali se způsobilými, ba bravurními mapéry.
Mezi techniky v. prvé řadě jsou to geometři, jež šéf válečného vyměřŮ"
wacího úřadu, plukovník Ginzl, zvláště ochotně zařazoval pro práce triaI\.·
gulační, nivelační, .mapovací a jiné. Říci při představ'eni, že jste geometre,m, bylo nejlepší rekomandací.
,
Naši čeští geometři, přidělení 00 res. důstojníci, osvědčili se 7,Jutmenitě
jako samostatní pracovníci a velitelé oddílů ve všech oborech měřické činnosti. Pisatel těchto poznámek, maje příležitost dvě a půl léta býti váleč·
ným mapérem v Albanii a Černé Hoře, promluví v dalším na základě
svých praktických zkušeností o jednom jen druhu válečných prací měřickýéh, jež zajisté majícenutrva.Iou
- o map o v á ní vojenském, přede·sílaje vylíčení
op o d s t atě vo jen s k.é ho ma pov áni v ů b e c.
Vojenské měření a mapování sleduje jako hlavní cíl zájmy technicky-vojenské a z toho, stanoviska vypracovány mapy topografické. Stratég
potřebuje pro své operace řádný obraz jak situace tak i tertainu a dŮ"
plnění slepé mapy názvy karakteristických objektů a zvláštní popis území
mapovaného.
V s i t u a c i (Gerippe) jsou proto vyznačeny:
1. obydlená. místa (města, dědiny, samoty, salaše, event.
jeskyně);
2. orientační o bjekty (zříceniny, kříže, boží muky);
3. komunikace (dráhy, silnice, úvozy, pěšinky a detaily nallich);
4. překážky (řeky, potokY, jezera, příkopy, ploty);
5. kultury (les, ,bosoo,. křovi, vinice, pole, louky, pastvy);
6. vlhká pů~a (bahna, bařiny, periodicky zatopené plochy);
7. pitná voda (cisterny, studny, prameny).
Pro velikost značek' jednotlivých těchto objektů je závazným na de·
setiny mm značkový klíč, jellŽotrocky byl dodržován.
l' e r r a i n jest· podán zobrazením karakteristických forem a mapér
musí si osvojiti v'šechnyprototypy
forem. Formy terrainní dělí se na
1. konkávní a 2. konvexní.
Ku konkávním čítají se: 'vodní rýhy, úžlabiny, pánve, úvaly, zá·
f-ezy, v)'moly,strže,
jámy, údolí, krasové doliny, díry a vysoce rázo·
vité mury.
Ku konvexním patří: hřbety, žebra, svahy, hřebeny, terrainní stupeň
a nos, kopce, plošiny, výstupky ašiknťý výstup.
Zobrazení situace i terrainu děje .se stejnou· přesností;
ovšem
liutno generalisovat detaily. ,Situace i terrain jsouce mnohotisíckrát zmenšeny nemohou býti, podány věrně, ale "irazně, ba mnohdy překresleně i
na. újmu okolí, aby vynikl 'karaJder krajiny či objektů, C9ž vlastně ji!
z pr-ostého 'pojmu ."mapa" 'vyplývá.
.
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Ježto pro zaměření situace použito při vojenském mapování hlavně
metody stolové, zHdka kombinované s tachymetrií, pomlčím tedy, o ní.
Obšírněji za to promluvím o znázornění terrainu, jež jest jakousi specialitou vojt'nského geografického ústavu ve Vídni, proslulého předválečnou
metodou šrafovací; částečně i metodou stín ovací, která pomocí tužky a.
těrky (Schummerung) nebo tuže a štětce (Lawierung) podává obraz tcrrainu
ve drcbných měřítkách (1 : 200.000)_
Geografický vojenský ústav až do války světové držel se houže\:"
natě metody šrafovací, jejíž principy předpokládám u geodetů za známé"
ježto celá řada mapérských umělCů žila jako šraféři i v hodnostech
podplukovníka z bývalé slávy institutu, a nemohla tudíž proti sobě samým,
se stavět a zavádět novotu zobrazování terrainU! principielně vrstevnicemi.
Obraz 1.

~

V

I:•••
·• fo~,..o".:(t

•••

~o••.:)

z.'".·•. ),lou"lco~.:.
Skizzování terrainu.

Za to však nově znzená válečná formace voj. geograf institutu poznala'
nemožnost dalšího, šrafování a pochopivši konečně ekonomii, přehlednost,
přesnost a eleganci ntap vrstevnicových, užívá zásadně vrstevnicové me·
tody při mapách vojenských ve válce zhotovovaných.
Zmíním se v krátkosti o tom, jakým
způsobem
zobrazuje·
set e r r a i n. V prvé řadě vybuduje si map ér kostru terrainu, zaměřiv
situačně karakteristícké body ohybové na hlavních hřebenech, předělích,
hřbetech a údolích. Tyto body jsou zvlášť důlěžity pro terrain, neboť ony
podmíňují vznik detailních forem konkávních i konvexních, tedy členitost
terrainu. Přirozeně, že podobně činí i na. svazích, vybíraje jen význačné
body, jež pak měří í výškově. Maje pak dostatek bodi'l kostry terrainní,
přikročí ku skizzování' jednotliyÝch forem tím, že vede kol oněch karakteristických bodů linie, jež si představuje co průsek horizontální rovíny
s plochou topografickou., Jsou to tedy části jistých vrstevnic, jež nejlépe
vystihuji formu při daném bodě kostry. Tyto t v a r o v é li n i e (Formenlinien) tvoH dohromady obraz celkového terrainu a jsou pak 'oiodítkem při,
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.zhotovení plánu vrstevnicového, UO něhož pojaty karakteristické body vyskově měřené. Jako takové body vyzvedám některé: sedla, vrcholy, plošiny,
zpětné kupky, doliny, soutoky potoků a pod.
Ku snadnému skizzování, jež předpokládá smysl pro ionny terrainu
a schopnost je zobrazovat, nutno osvojiti si jistá pravidla, jež jsou axiomem
pro mapéra a povzbuzují ho, by idealisoval do jisté míry tam, kde jest
.náběh k nepravidelnosti, jéž rušila by celkový plastický dojem.
Výborným doplňkem. pro skizzování jest použití spádových přímek
(Fallinien), jimiž lze prostým způsobem vyznačiti, již v tužkove sk1zze
na polní práci, rozdíl ve spádu na svazích a hned zde' vyzvednout
plastib
terrainu.
.
Nezbytnou součást map vojenských tvoří n o m e n k I a tu r a, Jež jest
jakousi legendou zob~azeného ·území. Proto mapér zjišťuje spolehlivě jména
důležitých hor, obcí, vodstva,' sedel, údolí a. pod. a dopliíuje jimi
slepou mapu. .
.
Jako zvláštní přílohu map vyhotovují mapéři důkladný, ale stručný
pop i s s e k c í, jež zaměřili, ovšem hlavně ve smyslu VOJensky důleŽItém. Obsahujeť takový popis území (Landesbeschreibung)
cenná dáta o
složení a schůdnosti půdy, kulturách, vodstvu, komunikacích, stavbách, vodě
pitné, rozhlednách strategicky důležitých, jednotlivých obJektech, o obyvatelstvu, mravech, náboženství atd., což vše ukazuje, že hodnota těchto
popisů pro země nezbádané (Mbanie!) jest veliká a nepopíratelná 1 pro
geografa, turistu, geologa, folkloristu a ve velké míře i pro .technika.
, Vylíčiv v předcházející stati, co tvoří podstatu topografických map
voiensk)i·ch. totiž znázornění situace a terrainu, pak nomenklatura a popis
zemí, naznačím
.
p o s tup
d e t a i I n í c h p r a c í map o v a ci c h v e v á I c e,
maje při tom na zi'eteli specielně své zkušenosti z prakse v Albanii,
jež doufám je analogÍcká sčil1llllOstí. kolegů v Srbsku, !talii a jiných svého
času. obsazených území.
.
Základem k mapování byly práce trigonometrické,. jež pro,,-edeny
zvláštními oddíly (Landesverir1essungsabteilungen), které qhsazeny hlavně
výbQrnými silami z. civilních kruhů technických. Tato odděle'ní dodala mapérovi socřadnicé b06.ů trigonometrických;
trigonometrické. body hyly současně s rohy lichoběžníkové sekce - užito bylo dosavadního systému listů
speciálních - nanešeny. Záměrné sekce, ježto zpravidla pracováno v měřítku
1 : 50.000 a nikoli jako v míru při rak.-uherských mapách topografick(rch
běžkovém a 71//ve směru meridianovém. Vyjimečně užito měřítka 1: 25.000
1 : 25.000, tvoří čtvrtinu listu speciálního a tudíž 15' ve směru rovnotam.. kde .projektovány dráhy, ku př. u Užice v Srbsku, přI Skutarském
jezeře v Albanii.
.
Ježto triangulace v někter~rch místech se. zpozdila, bylo tu a tam,
.ku pf. v Danílovgradu v černé .Hoře užito přibližně jen orientované základny' a z této graficky určeny body trigonom., jež pak dodatečně vypočteny v síti, a dloltail již za~ěřený pak vpraven mezi body vypočtenf-o
Celkem dělí Sil _práce spojené se zhotovením sekci.na. dVOJí:
a) polní, b) kancelářské.
'
a) O p r á c i P o I n í.
S nanesenými trigonom. body v sekci vydal se mapér do přiděleného.rayollu.
Na základě rekognoskování v terrainu -,
bídné skizzy,
jež co provisorní speciálky špionáží zhotoveny, byly naprosto nepostačk
telné (srovnej obr. 2. ft 3.) - vybudována síť signálová, celkem 20-40
počtem, dle toho, byl-li terrain přehledný, či horský a členitý. Signály
stavěny na vyspkých kopcích, markantních
v krajině;
zpravidla byly
to . 4 m tyče, se .čtyřmi. bíle natřenými příčkami, řídčeji kuželovité hromady kamene s tyčí a křovitým chocholem. Relativní výšky pI-íček a
chocholu poznamenány v notesu co redukční elementy. Do této sítě, zhuštěné v lesích, by více bodů mohlo býti přesně určeno výškově, pojaty
kostely, kříže, špice orientačních budov a stromů.
'.
Tím vše připraveno kde t a.i lov á n í, jež započato na trigonom.
bodu tím, že měřický stůl oriento\'án dle nejvzdálenějšího
trigonómetru
a pak připevněna na prkně bussola a její poloha markou fixována tak,
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by na každém bodě, kde mapér se staví ihned bylo prkno orien!Óváno
k sevexu. Y terrainuj kde jest mnoho rod magnetových" nelze ji {loužít a proto nutno ~t,
na zvolené příští stanovisko naznačiti Sl pte.
dem rayon.
Po urovnáni a orientaci měř. stolu rayonují se perspektivemviditelné signály. a objekty do sítě signálové pOJaté, jež z jiných stanoVisek:
určených obyčejněprotínáním
vzad či stranou, dle zásad grafické triangulace třemi, rayony během dalši práce se stano\oi.

Táž partie dle originálu polního i r. 1917.
Řídě se osvědčenou zásadou nevracet se nikdy na bývalé stanovisko, přikročí mapér hned na trigonom. bodě. k detailování situace a
terrainu, maje krom citovaných již pomůcek: dioptr, perspektivni pravítko,
pikirovaci strojek, odpichovaci kružítko, dělostřelecký dálkoměr vzor 1912,
diagram pro šikmo měřené délky, pak stroj, na výškové úhly (Hohenmesser),
plátěnou nivellační, lať a ítneroid pro barometrické měření výšek.
,
,
Kdežto mírový mapér měl situaci danou zprantografovaným katastrem
do měi'ítka 1 : 25.000 a provedl sam :jenmalé korektury kulturních hranic,
vypracuje ji v.áJečný mapér zcela nově, neboť projektovaná jen reamoulace
provisorních "speciálef" balkánských absolutně selhala. Za tím učclem
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rayonuje
význačné body v .situaci: domy, kostely,
ohyby rek, kliž()vatky, mosty, hranice kultur, kříže atd. a spojením prostou rukou do'plňuje obraz, kreslé i obJekty dle značkového ldíče, správně
orientované
k severu. Skoro současně zanáší kostru terrainu, zvoliv si k tomu karakteristické body, jak svrchu již naznačeno, Na to přikročí ku skizzovQ.ní /
terrainu Pl?mocí formových linií a spádových přímek, nezapomínaje zásady
zprvu zabezpečit vrchol a úpatí a pak do toho vložiti zjednodušeně' svah.
Ku zakreslení skal, jež děje se· hned v polipérem
prostě a .karakteristicky, nutno být výborným kreslířem a mít specielní nadání, resp.
značno'l' praksi. Práce mírové map~rů v Alpách a, Tatrách slouží nám
opravdu co vzor mapo.'lání ve vefehorách.
'
Poukázal jsem. že váleč!1é mapy odmítly metodu šrafovací; ale tu
.t tam přec nutno
při zvlášť typických detailech výminečně něco z ní
užít. Proto vyznačí se kolmé srázy silnými obdélnikovými šrafami, prudké
svahy potoků, strži a rideaux klínky, mírné krátké svahy tenkými šrafarní, aby vystižena tvárnost .kraj e, neb detaily.
Na dtlležitou novotu při válečném mapování nutno upozornit: jest
to užiti dál k o m ěr u dělo -st.ř e 1 e c k ,é h o na místě grafického určování bodů situační i terrainní kostry. Dělostřelecký dálkoměr s 1 m. základnou vzor 1912 umožňuje přímé čtení vzdáleností bodů jednotlivých
od stanoviska,
aniž by tím trpěla možná' a nutná přesnost mapy tak
malého měřítka. Sikmo měřená vzdálenost opraví se diagramem a horizontální vzdálenost bodů pikiruje strojkeni. Dálkoměru užívá se spolehlivě
od 400-1500
m, v bahnech do 2000 m; výjimku čmi body, Jež JSou
v hotové mapě kotovány, neboť tyto nutno graficky a ze 3 směrů i vý:::kově zabezpečit. Chyby do 1500 m nepřesáhnon"pmkticky
hodnotu 25 m,
jež odpovídá 0'3 mm v mapě, což pro' učely těchto map naprosto stačit
musí. Vzhledem na okolnost, že užití jeho znamená úžasné urychlení celé
práce, aniž se potřebná přesnost zmenšuje, rozhodlo se velitelství vOJ.
geograf. ústavu zavésti principielně dálkoIllěr dělostřelecký všude tam; kde
jednalo se o zběžné zaměření a mapování v obsazených zemích.
Užíti dálkoměru umožnilo vyhotovení sekce, to jest zmapování plochy
aSi. 295, km" \ V měřítku, 1 : '50.000 v době čtyř měsíctl. .či 70 km'2 za
'měsíc.
Docíl(JIlý rekord u, mapovacího oddílu ve Skutari byl 103 km); •
Zl). 1 měsíc v krasovém,
horském a pustém terrainu, kde jistě dosud ~ádný
civilisovaný
Evropan nevkročil.
.
Dle mých informací bylo dálkoměru dělostřeleckého
poprve upotřeLeno při mapován.í hranice albánsko-černohorské
po válce Balkán,lké.
Po ukončení kresby situační. a terrainní provede mapér měř e n.í
výš k o v é specielním strojem (Hiihenmesser), zařízeným pouze, pro· čtení
ŮWÚ v)'škových. Na limbu odečítá se přímo 20 mmut, ,norliem 1 mmuta,
resp. odhadem' 30". V'Í'ška stanoviska - není-li to trigonom. bod ..;.- určí
se; ze . tří nejméně bodů. jež. vypočítány již obdrží mapér od oddílů pro
triangu~ci,
:u sice čtením obou poloh a noniů. Body k určení výsky
stanoviska jsou buď trigonometry, či signály kontrolované třemi výpočty.
Při tom zaměřována bud ,horní či spodní h'rana černé ~pice pyramidy,
neh spodn, ,:linie šalování, při signálech horní. neb dolní hrana prkénka
horizontálního a při výpočtech respektovány zmíněné již redukční elementy.
.
Pro body terrainu, sloužící jen pro. konstrukci vrstevnic, stačilo čísti
jednu polohu a oba nonie a druhá. poloha zanesena do. výškového manuálu dle časem konst.atované difference obou poloh, buď plus či minus.
Body určené pro kotování mapy musily býti čteny nejméně ze 2-3 různých stanovisek. Předepsáno -bylo volit co možno malé úhly.
K polním pracem patří i výpočet výšek, který proveden 40 manuálu dle prostého vzorce V = ')t .~
.9 - FJ
fJ kde
I je relativní
výška, D vzdálenost bodu, jež graficky jen měřena na mapě Či čtena
dálkoměrem
dělostřeleckým; S výška stroje, E redukční !31ement, l' převýšení zdánlivého horizontu nad pravým. Pro výpočet součinu liga upotřebeny neloparithmické tabulky Hardttovy, nebo počítací pravítko, pro P jedno·duše nalezeny hodnoty již vypočténé v tabulce připojené ku každému manuálu pro ,každých 100 m vzdálenosti.
.
;:iestavení manuálu jest praktické, výpočet dle naznačeného
vZQrce
snad.ňý a přístupný i intelligentnímu
vojákovi, takže mapér mohl část

+
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počítání svěřiti jemu; vyrovnání stano.visek a signálů však pr~vedl mapól'
sám a kontroloval detailně pOčítání přidělené vojákovi.
Přirozeno, že malá míra přesnosti pro situačnL kresbu měla i vliv
na stano\'ení výšek. Čím větší měřený úhel, tím větší chyba výšková,
neboť vzdálenosti určovanó graficky či dálkoměrem, nebyly měřeny přesně.
Jisto však, že účelům map vojenských i tato 'přesnost vyhovovala. Rozdíly při určení stanoviska do 5 m v terrainu plochém, do 10 m v horách
vysokých, vyrovnány aritmetickým středem jako zcela' přípustné.
Ještě móněpřesnějším
bylo měř e n í b a I' o m e t I' i c ké. UžíváHO'
ho v. lef$cíchpro kotování sedel, cest a vrcholů, nebylo-Ii místo ono vyznačeno signálem; také v hlubokých, těžce přístupných údolích bylo nutné,
j~žto . jinak sotva v krátkém čase by bylo docíleno dohotovení mapy.
Tato měi'ení prováděna aneroidy, jež porovnány se rtuťovými barometry.
Barometr. tah vsunut zpravidla mezi trigonom. body nebo signály, zřídka
dovoleno připojení pouze na Jeden kontrolovaný bod. Na bodech tahu
odečtena zprvu teplota vzduchu tI' pak teplota aneroidu t2• a atmosferický tlak na desetiny millimetrů. Výpočet dál se dle příslušného manuálu.
za pomoci zvláštních tabulek, jak ve voj. geograf. ústavu sestaveny v míru.
Během války vzorce i tabulky' zjedno,g,ušeny.
Přesnost měření barometrických sotva dosahuje 10 1Jl.
Ve dnech deštivých -- ty bývaly touženým odpočmkem válečného
mapéra, jehož strádání duševní' a útrapy fysické snesou porovnání s utrpením vojáka, ve frontě - měl mapér vždy zásobu práce: musil vyhotoviti 1. o I e a t u k u I tu 1', hlavně lesů,. 2.. 01 e a tub o d Ů, Jež výškově
měl'eny a číslovány ve vvškovém manuálu, a kdež modře označuje body
nutné pro kotování hotové mapy, 3. o I e a t u jme n místních ve S'\foJisekcI.
Tím asi naznačen by, byl postup celkové práce v poli 'konané.
Tak jak začal mapér na trigonom. bodě, tak pokračuje na ostatních sta-·
noviskách, až dohotoví tužkoU! ceJou sekci a vytáhne tuší á ban-ou situační
kostru, vodní linie a měřené body.
h) P I' á c e k a n cel á f' s k é č i z i m n í netrvají tak dtouho jako
polní, e;však pro mapéra jsou velké důležitosti. Opraviv situační kresbu,
přikrocí k vyhotovení návrhu
v I' st e v n i co v é h o 'p lán u na prúsvitném papíře, jenžnapiat
na polní elaborát. Na tento papír přenese
v jednotlivých, hi'bety 11 údolími oddělených partiích, trigonom. a všechny
ostatlll výškově měřené body a jich koty; pak naň překopíruje všechny
hloubkové linie (Tiefenlinien), jež odvádějí vQdu, barv.ou modrou a přenese tužkou linie hřebenů, hřbetů a svahových ohybů (Riickenlinien). Tíml
vše připraveno ku skiz.,:ování vrstevníc. Maje na zřeteli dané ko~.y, naznačí
mapér zprvu vrstevnice na nejvyšších vrcholech, na zpětných kupkách a
sedlech, pak na úpatí, kde terrain jest skoro vždy velmi rázovitý; pak
neustále kombinuje v daných výškách a skizzovaných formových liniích.
jakož i přihlížeje k ohybům hřebenovýcn a hloubkových linií, snaží se
vystihnouti definitivně tu,žkou skizzovaný tvar a uvésti jednotlivé konkávní a konvexní formy v plný soulad. Malé korektury oproti polní práci
jsou za účelem zvýšení plastiky přípustny; celkem však musí býti přesně
dbáno formových linií v originále.
Začátečník pracuje pomalu a tvoří formy velmi strnulé; avšak
zk1!šený mapér pracuje rychle a dodá formám elastickým vedením Hste~-nic·
šVlh a tvárlivost, připolllínaje si .osvědčené zásady starých praktiků, aby
formy byly' vyslovené, klidné, ale nikdy šablonovité a podobnédřevorytu.
JedLOtlivé partie celého plánu vytáhnou se tuší a pak hned kopírují
na oqginál, kde vytáhnou se hnědou barvou; přirozeno, že původní skizzování terrainu bylo před kopírováním vymazáno. Postupným vyhotovením
vr8tevnicového plánu ve skupinách na oleatě a přenešením na polní práci
vyhotoví se' celá sekce, o níž sestaven stručný popis, dle svrchu na·
značeného hlediska.
.
Dodávám, .že válečné sekce v měřítku 1 : 50.000 obsahují zpravidla
20 m vrstevnice, v plochém terrainu 10 timetrové; při tom 100 m vrsteynice jsou vyznačeny silněji. Na srázných plochách, kde nebylo skal, vkládány do stovky jen 4 vrstevnice, aby v reprodukci do měřítka 1-: 75.000'
nebyly rozmazány.
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V terrainu skalnatém v.r;stevnice se nevyznačují
vůbec. Yýznačné
skalnaté, špice a výstupky se kotují.
Několika: jeri slovy zmíním o k o t o v á n í mapy; děje se· za ním
účelem, aby důležité body terrainu (vrcholy, sedla, plošiny, údolí) a nápadné objekty (mosty, kříže, rozcestí, kostely), byly přesněji udány, než.'
20 In vrstevnice může podati, a zároveň by čísly výškovýmí 11&. pryní
ráz mphly být stanoveny rozdíly výškové, tak že mapa stane se lehce
Citelnou. Množství kotovaných bodů, zjištěných třemi kontrolními výpočty,
po!lybuje se. dle .toho, jak detailován je terrain, od 150-250
v jedné
záměrn() sekci.
Ukcnčemm plánu vrstevnicově a vyhotovením popisu sekce vyčerpána přímá činnost mapérova; další procedura s originálem polním Je.
úplně nová č i s t o k t e s b a situace i terrainu, provedená za vedení mapéra k tomu vycvičeným kreslířem poddůstojníkem, jakož i r e pro d tli k ční
tec hni k a voj. l(oograf. ústavu, kde pořízena mapa speciální 1 : 75.000.
Tyto práce naznačím dosti zběžně.
Z originální sekce vyhotoveny cestou fotolitografickou kopie v barvě
modré, šedé, event. hnědé. Šedé a hnědé kopie obsahovaly' i nomenkla·
tum a byly hned rozdány vojenským úřadům v obsazených zemích k účelům operativním. Pro hrubou kresbu ~. vždyť to byly kopie v poli vytaženého originálunemohly doiít velké sympatie jako 'mapy mírové, ale
proti fantasíím 1. zv. provisorních speciálek ze Srbska a Albánie, jež
rak:.~erští
špioni malovali, obsahovaly aspoň pravdu jak v terrainu, tak
situaCI--i pojmenování míst.
,
Mo dr o t i s k ů ůžito k čistokresbě, a sice takto: Na jednom exempláři pr-etažena tuší situace zvlášf a otrocky přesně dlekiíče
značko·
vého, pak koty a pojmenování a krom toho vodní rýhy, vodstva a skály.
V druhém exempláři přetaženy jen vrstevnice, jimž přidáno na švihu a.
pružnosti. Třetí modrotisk obsahoval pouze silně překreslené kontury lesa
a křovin.
Z těchto' tří lishl, kde původní modré, tuší a barvou nepřetažené
linie při fotografii zmizí, po důkladném srovnání styku s cizími sekcemi
sousedními, sestaví se ve ·voj. gool(raf.· ústavu zmenšením měřítka 1 : 50.000
na měřítko 1 : 75.000 cesto\l fotolitografickou speciální mapa, jež vlastně
obsahuje všechny detaily, co maií originální sekce zaměřovací a není tudíž
třeba. jako se v míru dálo, aby .kartografové přepracovávali pracně a
mnohdy pochybeně původní měřítko, 1 : 25.000 do měřítka 1 : 75.000.
Bylo by mojí povinností uvésti referát o využitkování
fotogrammetrických měi'ení pro účely válečného mapování, ale pro oD.lezený rozsah I.časopisu prozatím odkládám jej na příležitý čas. Tolik jen připomínám,
že uspě<;hy fotol(ram. ve válce jsou obrovského významu pro- současnou
praksi technickou vůbec,
V uvedenéstati
pokusil jsem se předvésti své praktické poznatky
(1
vo~nském mapování a pr'ipojuji k tomu
kritiku
vále.čného
mapování.
Faktem jest, že základ k mapování, totiž triangulace, prováděná
hlavně pilnými záložními důstojl}íky-techníky, v převážné
vl,!.šině geometry, jest dobrý, předčící mnoh)Yy práce mírové u nás, a že nedostatky
tu a tam se objevující jsou vysvětlitelny tlakem poměr!l válečných. Za
to však mapování válečné neznamená vzestup, co se týče kv-ality. Množst.ví
práce dána přednost, což vidět ve volbě měřítka záměrné sekce 1 :: 50.000.
Nepoužívá se zpravidla grafického~čení
bodů", ale v principu užito
dálkoměru
dělof'třeleckého;
tachymetřie
upotřebí
se sporadicky,
více
v Srbsku než v krasu Černé Hory a v horách divoké Alhánie. Rozkaz
válečného úřadu vyměřovacího, dáti přednost kvantitě pr'ed kvalitou, svedl
i dokonalé mapéry ku zběžnějšímu zobrazení než předpokládáno, takže
přisuzovati těmto mapám tytéž dokonalo13ti, co mírovým, bylo by chybou.·
Nepopíratelnou předností jest však, zobrazení terrainu vrstemicemi,
což odůvodň.ovalo i větší množství měřených bodt'\., výškových, přibližně
400-600
bodů na sekci, tedy přehlednost a čitelnost mapy dotovam:'
mnoha kotami. Pokud se týče terrainu fotogrammetrického, poznamenávám,
že podává celkem přesnější vrstevnice, avšak je'stpříliš
členitý, neklidný
a mdlý pro malé měřítko ci!ovaných map a v rozporu s platll~'ln názorem"
',o
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~ mapa topografická musí býti plastická, výrazná a přehledná. Teclmika
reprodukční se neobyčejně· zdokonalila, takže .otisky jsou daleko libí'vějšínež
mírové §rafované speciálky.
'.
První definitivní speciálku z Balkánu provedli mapéři mapovacího
'oddílu ze Skutaí'i pod majorem Černochem, a sice v pobřeží města
Alessia v Albánii.
Rychlým postupem nařízeným vojenskými úřady zmapováno tak celt v Srbsku, Černé Hoře a Albánii v době asi 2'/2 roku.
kem asi 70.000:
Pracovalo tu více než 50 mapérů, z nichž každý druhý pro strádání
fysická a nemoci hlavně malarii jinam byl .přesazen. Z Čechů
zemřel tam inž.Novák,
civ. geometr z Milovska v Čechách.
Mapy z Balkánu mají velký význam kulturní a technický, neboť
jBOU.to první i'ádné mapy z tohoto území vůbec, a teprve moc daleká
budouc~ost llmožní další jich doplnění a zdokonalení.

"m

*

*

*

Ceskoslm-enská republika nemá přímého effektu z těchto prací bývalého Rakousko-Uherska. Částečný materiál jest ve Vídni, valná většina
strojů, hotových map a polních' elaboríitů pokud nezničena baí.ldami
komitačů, padla díky spravedlivé ironii dějin - do rukou Jugoslavie. Za to
však kolegové, kteří jako triangulátoři a mapéři, tam pracovali, měli pří·
ležitoSt seznat veškeré práce. topografického měřenÍ' a též "technickou zdatnost" důstojníků aktivních, kteří na technicích z. civilu viděli mnoho "vad"
a při mapérech v prvé řadě onu, jež běžný. názor označuje terminem
"přesnost". Neváhám zdůraznit, že teclmikové z civilu hlavně geometři - ukázali svými pracemi pánům na vojně, že oni jsou pravými odbor·
níky pro uvedenou činnost a nikoli kresliři bez ducha, řemeslní umělci neb
počtáři formulářů a podtrhuji znovu, že válečná doba podala důkaz přežilosti názoru, že práce bývalého rak .. voj. geograf. ústavu. nutno. v československé republice dáti do moci vojenských také·techniků, kterých ostatně
ani dnes nemá, a které teprve ku svoji škodě mohla by - si dát "snadno
a rychle" vychovat.

Odbo~né zp~ávy.
O nejbližších úkolech v oboru meliorace půdy
uveř€:jimje dr. tech. J3ednch Křivanec ve "Zprávách veřejné služby tech·
nické" pozoruhodnou úvahu, z níž vyjímáme v podstatě toto:
'
Odvodňování a zavodňováni pozemků bylo za dřívějších dob soukromým podnikáním vlastníku pUdy. Teprve výsledky docílené zlepšolTáním
pudy v cizině, hlavně však důsledky války naučily, že musí býti nejpil·
nější starostí stá t u, aby se staral o zvýšení výnosu půdy a tím za·
jistil dostatečnou výživu lidu, neboť je.nesporno,
že náš stM může býti
co do vyživovacích potřeb nejen soběstačným, ale že mUže vedle plné
poU'eby obilín vypěstovati TJřebytek cukrovky, brambor, ječmene atd.,. a· že
bychom vývozem cukru, lihu, piva a clVllele mohli v brzku dosíci trvalého ziepšení své valuty a zahraniční hospodářské situace. Základem žádoucího krajního využitkování půdy je1lt řádná meliorace; ta je první podmínkou k docílení zemědělské soběstačnosti a s ní musí tedy býti ne:idříve započato. Meliorace pozemku Jtyžadují téměř výhradně nákladu. sta·
vebního a ten vrací se během. dlouhé řady let. Zisk je tu ponenáhlý,
ale trvalý. Je tu třeba nějakého kapitalisty, který by se spokojil s malxm
ziskem při dlouhodobém splácení kapitálu. Tím může býti dle jmenovaneho
, autora jedině zvláštní banka. Tato meliorační banka Opatřila hy si, za
'záruky státu potřebný kapitál, přijímala by příspěvky státu na ukončeni
díla, ..rozvrhovala by zbytky nákladů individuelně na vlastníky půdy. Snad
by nebylo na závadu, kdyby banka byla oprávněna též pozemky kupovati
a po ukončcné melioraci je prodávati. T a k o vou mel i o rač n í tJ a n k u
u v €o s t i u nás
v ž i v o 1, bud e ú k o lem ne j b 1 i ž š í dob y.
Překážkou $Oustavného a rychlého meliorování pudy jest dosavade
těžkopádnost organisace vodních drúžstev. Těžkopádnost ta se jeví již při
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zakládání každého družstva, jakož i pH další činnosti správní a pH
fip..ančních pperacích.
Meliorace 'by v prvé řadě potřebovaly četné velkostatk.y, zdáště na
Slovensku. Statisíce hektarů leží v naší republice. co do meliorace půdy
úplně zanedbáno a to mnohdy vinou hospodářských správ, jimž ;10 o to,
aby jejich podíl na čistém zisku se nezmeJolšoval novými břemeny.
Rozmach meliora~ní činnosti bude vyžadovati rázné a bezodkladné·
přípravy, a to především vyzkoušení nejlepších typú strojních hlubidel
melioračních příkopů.
Dále bude třeba' pokusně zjístiti vliv různých soustav drenážních
v té které zemině s ohledem na pi'evládající pěstění různých plodin, co
do vhodnosti rozměrů (světlosti i délky) a materiálu trubek. Takové otázky
hude třeba řešiti pokusy ve velkém měřítku, přesným sledováním výsledků
a vedlejších vlivů v samotné praksi.

MeUorováni půdy

V

Hmetice.

Ve Zprávách veřejné služby technické, číslo 4, uveřejlíuje mzenYl."
Špaček informační referát ze studijní cesty o zavodnění prerií údolí řeky
Platte ve státech Nebraska a: Wyoming.
.
Ku zachycení vod pro letní zavlažování byla postavena betonová,
údolní přehrada 65 m vysoká, k níž připojuje se zemní přepážka. Doba
zavodňováni tl."Váod 1. dubna do 30. září.
Pro zdokonalení zemědělství ;didila vláda několik pokusných farem,
kde se soustavně zkoumají nové způsoby hospodri!ření s ohledem na hlinitopísčitou půdu podnebí atd. Půda jest vhodná ku pěstění bramborů a cu"
krovky j dále se pěstuje pšenice, ječmen, kukuřice a j. v.
Práce meliorační se provádějí na účet majitele pozemku; náklad
ěinil tu 25 až 53 dolarů na 1 akr
(0'4 ha při čemž svodni<le'vedeny
v odlehlostech: 15 m. Náklad se obyčejně zaplatil během tří let zvětšenou úrodou.
Ve státě Maryland byly v r. 1912 vydány nové meliorační zákony,
jimiž bylo umožněno vydávati mél.iorační úpis)". Zřízen byl poradni úřad,
jenž rozděloval území v meliorační distrikty, v nichž zahájeny byly práce
meliorační, jakmile tři pětiny majitělft půdy se usneslo provésti meliorace,
VydáI).y byly úpisy ve výši 50 dolarů za míli trubkování; tyto se splácejí
částečně y třetím roce a jsou umořeny ve dvanácti létech ve způsobu daní.
I u nás
pat ř í r y c h Ié mel i o r o v á n í p o zem k ů k ne j d ů1e žit ě j š í rn ú k o Iů m r e p u b 1i k y. Jest zjištěno, že provedením dokonalých meliorací stali bychom se úplně soběstačnými. Doporučovalo by
se provésti revisi stávajících zákonů a nařízení, týkajících se úpravy toků
a meliorování půdy. Dosavadní způsob regulací řek bez ohledu na meliorace jest drahý a' málo účelný. Náklad na meliorace by mohl býti
1'0zvt~n na delší dobu (asi 20 let) vydáním dluhopisů, které by se amor. tisovaly ročními daňovými splátkami meliorovaných pozemků a byly by
zaknihovány na těchto pozemcícfl.
Bude
tudíž
třeba,
aby zákonem
byla
vyslovena
po.vinr.ost
meliorovati
všechny
pozemky
k tomu
vhodné,
Potřebný náklad nutno opatřiti buď zvláštními bankami neb dluhopisy. Autor končí své podněty slovy: Meliorace
nejsou
dnes:
zájmem
pouze
zemědělským,
nýbrž
důležitým
zájmem
stá t ním,
z á jme m k a ž d é h o o b č a na· a z t o h o š i r o k é h:o.
s t a n ov i s k a n li t noř
e šit i vše c h n y o t á z k y, k t e r é se' me1ioraci
týkají.

Melioračni rýpadla azahrnovače.
Na letošní studijní cestě ve Spojených státech amerických mělznám1
český hospodářský pracovník inž. Stan. Špaček příležitost sledovati práCI
rýpacích strojů používaných v Americe kUl Woubení příkopů pro meliorace.
kar;.alisace, vodovody, plynovody, kábely atd. Takový jeden stroj nahražuje výkon 50 až 100 lidí.
..
Veškeré pohyby stroje i rýpacího zařízeni řídí strojník, m&]ICI
k ruce pomocníka, který provádí rnzné drobné práce, takže strojník. nemusí
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·opouštěti svůj stroj. Pisatel uvádí výkonnost stroje, kterým se hloubil
\'ýkop pro kanalisaci v předměstí· Chicaga. Stroj tenrýpal
zářez 2'70 ?n
hluboký a 70 cm široký a vykonal v tvrdé jílovité půdě za 4 hodiny
200 11/. záf-ezu. Ihned za strojem byly kladeny kanalisační roury a o něco
dále zvláštním zahrnovacím strojem byl zářez po vložení rour zarovnán.
Popisy a vyobrazení strojů a další příklady o jich výkonnosti předvádí
jmenovan)' inženýr v článku otištěném v čís. 9. Zpráv veřejné služby
technické. (Adminístrace v Praze IL, Hálkova 2.)

Me1io~ace akcí státní.
v

čís. 10. Zpráv veřejné služby technícké
:{lodává v. rada inženýr
'0. Hemský zaJímavý návrh, jak nejjistěji
prolomltí dosavadní
stagnaci
v provádění
meliorační~h
prací a plně rozvinouti tot9 pro stát i obyvatelstvo tak důležité zemědělsko-technické
odvětví.
Clánek je doložen
.daty
o výnosnosti
meliorací
a řeší otázku nákladů
s méliorováním
spojených,
které se rozvrhují
na účastníky
podniku,
totiž na rolníka,
stát "a zemi.
Za novum lze označiti způsob, jímž má býtpovzbuzenapodnikavost
rolníka čili správněji jeho odhodlání při nynějším nepříznivém stavu valuty k dlouhodobým
melioračním
investicím.
Roční
umořovací splátky mají být postupně snižovány v tom poměru, jak bude
stoupati hodnota měny, aneb - což je stejné -': má být v tom poměru
přiměřeně zkrácena doba umoI·ovací. Rolník by splácel ročně za
drenáže
(s odpady) 80 až 112 K (podle .hustoty trativodu) po dobu asi 25 let.
Celé provedení potřebných meliorací i s dodávkou materiálu atd. by pak
již opatřila správa státní svými melioračními
insijtucemi za součinnosti
civilních techniků a svým nákladem za přiměřeného přispění se strany
~mě. Tento způsob provádění byl by jen dočasný. a vztahoval by se
jen na podniky, jež by na dotyčnou úmlmu přistoupily.
Doporučujeme.
článek pozornosti svých čtenářŮ. s podotknutím, že je jaksi pokračováním
statí o melioracích t)'1llŽ autorem v našem listě '{lřEid časem uveřejněných.

,.u

Zp~ávy školské.
Reforma studia zeměměřického.

Dne 8. dubna konala se anketa
svolaná ministerstvem školství a národní osvěty o reformě zeměměřičského
studia. Místo jednání byla .sborovna české techniky v Praze.
Přítomni
byli: zástupci ministe~stva školství a. národní osvěty páni odborový rada
or. Matouš a dr. inž .. Vrba, zástupci: vysokých škol technických a vysoké
školy hornIcké, .ministerstva financi, veřejných prací, zemědělstyí, inženn-ské
komory a odborné' spolky.
'
Pan zástupce ministerstva
školství
podal referát o návrzích
na
úpravu studia a odbor zeměměřičského
inženýrství.
K tomuto jednotliví
zástupci objasnili stanovisko své neb zastupující korporace. Dle materiálu
takto získaného zařídí ministerstvo
školství další kroky.
st.a,'u jednání
budou podány zprávy, pokud tyto budlolUpro uveřejnění zral2. Tím ,-stoupila tato důležitá otázka (10 stadia uskutečnění.

°

Zprávy spolkové.
Odbočka "Spolku čs. ~eometrů" v Brně konala dvě členské schůze
s přednáškami,
a to: ve. středu 31. března přednášel pan kolega inž.
Josef Peňáz
o "regulační
komisi pro Velkou Prahu a výškových měl'eníéh ve Velkém Brně". Ve čtvrtek 14. dubna pan kolega inž. ,lose!
Ružička. o "v)'znamu fotogrammetrie pro mapování". Obě· přednášky těšily
se zasloužené pozornosti a vyvplaly řadu praldických námětů. .
V pěti výborových schuzích vypracován hlavně konečný návrh Cla
rozšířené naše studium (8 semestrů) a předloženy- taktéž osnovy jednotlivých Uč~bních předmětů. Jest ale co litovati, že "Odbočka" nebyla pozvána na anketu o geodetickém studiu v Praze, dne 8. dubna t. r.
Jak již v Praze zásadně usneseno, oddělena administrace
,,zeměměř. věstníku" od redakce a administrací po.věřen pan kolega inž. Josef
Peňáz, Sirotčí 8/II.
"Spolek
čs. inženýrťt a architektů v Brně Jpovolil čienŮIn "Odhočky" používání knihoVl'ly.
F.
/
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Všichni kolegové se důrazně vyzývají, aby veškeré zprávy osobní.
:změny a drobné stavovské zprávy vůbec, co nejrychleji za"ílali na adresu
• zodpovědného
redaktora
nebo členů redakční komise.
Spolek
inženýrů
a architektů
moravských
v Hrně uspořádal
19. dubna t. r. pi-ednášku dra techn. Jaroslava IIrubana o nástinu snah ekonomíe práce. v gcodésii.

Hlídka časopisecká.
1. Zprávy
veřejné
služby
technické.
Ro(;. II. 1920, čísla 1 až
B: Prof. dr. Sem e rád:
Sousti-edění nivelační sluŽby pro čs. republiku
a vytvoření jednotné sít.ě výškové. Str. 29. - lnz. J'. K ř o ,v á k: Zřízení
tria,lgul~čnL]illJ~ť;~táte. Str. ČjL - Ten týž:
Ku zřízení triarrgU1acnCKan:~
'~eláře. Str. 59. - '"'-Prof. Pel. ř í k: Katastr vBlJsně
a Hercegovině a
čeští geometři. Str. 88. Evid, geom. Han á k: K mstorii stavovských
zcměměiičů
na Moravě. Str. 105. Inž. ,I. K r· o v'á k: Základy kon·
formní kuželové projekce a její upotřebení
pro jednotnou
síť
celé
oblasti čs. republiky.
Str. 110. Evid. geom. II a n..ák :.. l\:7.akládá.ní
no.Y:ý«?hpozcemlwvýcl;r .kl.lih na Slovensku. Str. 140. Ten I.ýŽ: - 'Země· •
měřičská' činnost na Moravě v r. 1919. Str. 15-1. Ten I.Ý ž: Návrh
z 18. stol. na obnovu českého' katastru.
2. Osterreichische
Zeitschrift fiir Vermessun~swesen,
1920. Sešit 1.
1. Jan. k o: Die Ausgleichung
von
AbschluJUehlern,
dic Bestimmung
der
zulassigen
maxim.
AbschluBfehler
in Dreiecken
und
ges;3hlos·
sencn Polygonen. Dc g n: Gcodatische
Fach· 'unel Standesfragen
bei
den agrarischep. Operationen.
.
3. Schweizeriséhe'
Zéitschrift
fiir Verinessunj1;swesen
und Kulturtechnik, 1920~ Roěník XVIII.
Sešit 1.: Grubenmann:
Die Berechnungs·
grundlagen
stereophotogrammetrischer
Aufnahmen. C. Zwicky: 'Statik
der Luftseilbahnen.
Sešit 2.: C. Zwicky: $tatik der LuftseHbahnen.
.-< Mandli: Eine
neue Polygonpunktversicherung.
Baltensperger:
Les travaux
géomét·
riques dans les remaniements
parcellaires et lem utilisation en vue de~
mensl:rations
parcellaires.
I
, .Sešit 3.,: Ansermet:
Résolu-tion graphique des équatíons normales.
Baltl;"nsperger: Les travaux géométriques etc. - Hess: Gewasserkorrek·
tion und Giiterzusammenlegung
im Saxerriet. - Delessert: Draill3.ge, remn·
niement parcellaire et cadastre.
Sest.avil Hanák.

v

Nové kniby a literatura.
Prof.
dr. J. Pekař:
Ceské katastry
1654-i789
se zvláštníin
zřetelem k dějinám hospodářským
a ústavlúm. (Zvláštní otisk z .českého
časopisu historického, roč. 19, 20, -'22). Praha ~915. Nákladem Historického
klubu Pr~a
1., Klementinum.
Stran 364. ",Velká 80. Cena 12 Kč.
n i v. pro f. .d r, I. Fr i s c h a uf: Beitrage zur Landesaufnahme
und Kartographie .des Erdspharoides.
Lipsko-B~rlín,
1919, B. G. Teubner.
200 stran. Velká 80. Brožov. 18 marek.
.
G run d I a gen
der
P h o I.o g r a m mel. r i e a u s L li f tf a h r·
z e u Ir {> n. Napsal dr. inž. R. Hugershoff, profesor geodesie a tIr. inž.
'H. Cranz soukr. docent. Se 34 obrazy v textu, 10 tabulkami a 1 mapou.
Nákladem Konrada Wittwera ve ŠtuLtgartč 1919. VIII
128 stran, 8 IJ.
Cena brož. 18 marek.
Ůber
Photogrammetrie
aus
Luftfahrzeugen
uud
die
:ilhr
dienenden
In'strumente.
Napsal prof. dr. C. P.ulfrich v Jeně. Nákladem G.' Fischera, 1919. VI m 46 stran. Cena brole.
4 marky.
l' h e o d o I.u s der G e o mel. e r. Román z dob Julia Caesara. Na·
psal' G. Hauptmann.
Nákladem, tiskárny Rh~nania v Bonnu, 1919. 80.
Cena 9 marek.
. .
Dr S I.r o u h a I a dr. H.. N o v á k, Optika. 864
XXIV str. Praha
1920. Jednota čs. matem. a fys, Cena 60 K.
'
M. D'O c a g n e :Cours
de géométrie pure et appliquée. 'f. I. & I I.
1918. 36,1 p. Paris, Gauthier ViIlars. Cena obou dílů 40'80 fr .
.Annuaire du. Bureau des Longitudes pyur ľan 1920. 822 p. Paris.
Gauthier Villars. Cena 4,50 fr.
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W. B o w i e: Report on the connection oí the arcs úf primary
lriangulation along thc 98 meridian in thc U. S. and in Mexico elo_
Washington, 1919. Departement of Commerce_ Nr. 54. Cena 10 c.

Soutěž nare~ulaění plán města Prostějova.
Městská rada v ProstěJove vypisuje veř'ejnou soutěž na získání ideových návrhů regulačního a
zastavovacího plánu města. Ceny určeny: I. 10.000, II. -7000 a III.
5<YJ Kč. Na zakoupení vhodných návrhů reservováno dalších,. 7500 K.
Lhůta ku podání návrhů .stanovena do 30. června 1920 a !jest nepi'ekročitelnou. Program, podmínky a pomůcky této soutěže možno obdržeti,
za 70 Kč. u městské rady v Prostějově. V porotě zasedají 3 architekti,
2 st1\vební inženýři, a 2 neodborníci - radní města Prostějova.
Odbočka spolku čs. geometrů v Brně zažádala, aby byl i jeden
její člen dodatečně do poroty jmenován a zároveň upozornila městskou
radu v Prcstějově, 'že ceny vypisované jsou s ohledem na dnešní poměry a velkou práci se soutěží spojenou nepoměrně nízké. Kolegové se
vyzývají. aby se soutěže v hojném počtu. zúčastnili a čest stavu na tomto
poli svojí prací obhájili.
Pzo

Osobní zp~ávy.
J nt e n o v á n í: Evid. inspektoři inž. F. Mandys a ,inž. V. Šedhi
vrch. evid. inspektory v Praze. Vrch. geom. inž. A. Krejcar evid. inspektorem
v Praze .
.J> ř c s a z e n í: Elévové evid. katastru Hrabovský, Wankát, Chyba,
Straka a Nedbal z Moravy na Slovensko. Evid. geom. I. ff. Tomáš Klepáček
z Brna' III. 'k novému měření v Praze.

Všem čtenářům a příznivcům našeho časopisu! Piispívejte do časopisu články a pojednáními, posílejte sebe menší zprávicky, podněty a
pokyny redakci a redakčnímu výboru. Sbírejte materiál k uějinám českého
zeměměřictví! Je mnoho roztroušených starých map na panstvích, velmi
vzácných a umělecky provedených. Upozorněte nás, abycl)om je mohli zachrániti pro budoucí časy. I staré měřické přístroje j~u mnohdy na
panstvích založeny.
_
Staré rukopisy, knížky o měřictví; o' mírách zemských, jsou ('..enným
materiálem a dokladem vyspělosti našich předků a zaslouží, aby byly
zachovány a .aby se o nich promluvilo.
Pište o otázkách stavovských. Tu právě je třeba osvětliti yšechny
$tránky toho kterého odvětví geodetické činnosti, aby bylo možná vždy
správně je hodnotiti.
Časopis bude zrcadlem svého člensl\-a a čtenářstva.
Redakční výbOr.
Oprava. P o zná m k a k u r e f e r á t u o důlních měřiěich. Dostalo
se nám z odborných kruhů rozkladu o názvu. "báňský geometr". Tento
název jest dle sdělení nečeský a v kruzích hornických odmítán a ma
hýti zcela z čeHiny vymýtěn. Ježto kutiska rud jsou označována co doly
neh hory, proto se doporučuje název důl ním ě ř i č neb hor ní měř i č.
Hozhodně název tJ á ft s k Ý jest vŮ.bec z češtiny odstraniti.
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premiové půjčky práce.
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